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درجه هشدار
جهانی نسبت
به آنفلوآنزای
خوکی باال رفت
GOlf
HABS
!GOlf

شــریف

سازمان بهداشت جهانی درجه هشدار
نسبت به بروز اپیدمی جهانی آنفلوآنزای
خوکی را به پنج افزایش داده است که
تنها یک درجه کمتر از باالترین درجه
خطر یعنی یک اپیدمی گسترده است.
هشدار درجه پنج بدان معنی است که انتقال
ویروس آنفلوآنزای خوکی از انسان به انسان در
حداقل دو کشور قطعی شده است.
این اقدام پس از آن صورت می گیرد که یک
کودک  23ماهه مکزیکی در ایالت تگزاس
آمریکا در اثر این بیماری درگذشت...
>>> ص3 :

آجنلینا
زیباترین زن
جهان

<<16

Vanity Fair

روز با اوباما؛

 ص 9 :شهرداری
مونرتیال:
نگاهیبهماجرای
افتضحات
مایل

احمدی نژاد و...

 ص17 :

 10ماه می روز مادر گرامی باد

 ص10 :

دهان تنگ شیرینش مگر ملك سلیمان است
كه نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد
لبلعلوخطمشكینچوآنشهستواینشهست
بنازم دلبر خود را كه حسنش آن و این دارد

■ انتخابات خانه ایران
>> ص10 :
>> کبک/کانادا:

ع.ا .شادپور

بیژن ترقی:
شاعر رفت و
«بهار دلنشین»
ماند

>>26

بیانیه ی آغاز به
کار «همگرایی
جنبش زنان برای
طرح مطالبات
در انتخابات»
-----

>> مسوولیت های
شهروندی:
زنی در تظاهرات
زنان کابل،
علیه باال گرفنت بیشتر
خطر حاکمیت قوانین
ارجتاعی علیه زنان،
در قلب ایلغار طالبانی ها،
در روز روشن،
با چهره باز،
فریاد می کشد...

>> ص25 :

 کافه دلتنگی
 ص28 >> :

دکترانصاری
---آنفلوآنزای خوکی

صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت
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احمدی نژاد و..
حسین باقرزاده
>> 5:

خداحافظ هوشنگ
ص30 >> :
------------

Caisse de dépôt et
placement du Québec
>> pg. 8

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

مدیریتمالی...

حسین انصاری

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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جهان آسیمه سر...
ِ

خدمات حسابداری SMBA

درجه هشدار جهانی نسبت به
آنفلوآنزای خوکی باال رفت
سازمان بهداشت جهانی درجه
هشدار نس�بت به بروز اپیدمی
جهانی آنفلوآن�زای خوکی را به
پنج افزایش داده است که تنها
ی�ک درج�ه کمت�ر از باالترین
درجه خطر یعن�ی یک اپیدمی
گسترده است.
هشدار درجه پنج بدان معنی است
که انتقال ویروس آنفلوآنزای خوکی
از انس��ان به انس��ان در حداقل دو
کشور قطعی شده است.
این اقدام پس از آن صورت می گیرد
که یک ک��ودک  23ماهه مکزیکی
در ایالت تگ��زاس آمریکا در اثر این
بیماری درگذش��ت که اولین مورد
مرگ ناشی از آنفلوآنزای خوکی در
خارج از مکزیک بود ،جایی که شیوع
از آن نشات گرفته است.
در اس��پانیا مقام ها نخستین مورد
آنفلوآنزای خوکی را در شخصی که
به مکزیک س��فر نکرده است تایید
ک��رده اند .قبال بیماری نه نفر تایید
شده بود که جملگی به مکزیک سفر
کرده بودند.
مارگارت چان مدیر سازمان بهداشت
جهانی با اعالم باال رفتن درجه خطر
آنفلوآنزای خوکی کلیه کش��ورها را
ترغیب ک��رد طرح های ضداپیدمی
خ��ود  -از جمله تدابی��ر نظارتی و
کنترل آلودگی  -را فعال کنند.
خانم چ��ان گفت ک��ه اقدامات در
این زمینه اکنون نیازمند "ش��تاب
فزاینده" است.
او افزود" :در صورت وقوع یک اپیدمی

جهانی (پاندمی) این کل بش��ریت
است که تهدید خواهد شد".
به گفته سازمان خدمات بهداشتی
تگزاس ،ک��ودک  23ماهه مکزیکی
روز چه��ارم آوری��ل از طری��ق مرز
براونزویل وارد آمریکا ش��ده و چهار
روز بع��د عالئم بیماری در او پدیدار
شده بود.
وی بعدا به بیمارس��تانی در ش��هر
هیوس��تون منتقل ش��د و همانجا
درگذشت.
باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا،
ضمن تسلیت به خانواده این کودک
گفت که دولت فدرال هرچه در توان
دارد برای مه��ار ویروس آنفلوآنزای
خوکی انجام می دهد.
ریک پری فرماندار تگزاس گفت که
بستن مرز با مکزیک یکی از گزینه
هاست اما افزود که برداشتن چنین
قدمی هنوز زود خواهد بود.
طبق گزارش ها ،تعداد مبتالیان به
این بیماری در نقاط مختلف دنیا رو
به افزایش است.
از جمله در اسپانیا ،دولت این کشور
اعالم کرد که ش��مار مبتالیان از دو
نفر به ده نفر افزایش یافته است که
حال هیچ یک از آنها وخیم نیست.
فرانس��ه گفت که روز پنجشنبه از
اتحادیه اروپا خواهد خواس��ت کلیه
پروازها به مکزیک را به دلیل شیوع
این بیم��اری معلق کند .س��ازمان
بهداشت جهانی می گوید اقداماتی
از قبیل ممانعت از سفر احتماال موثر
نخواهد بود.
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Mourad

B. comm. CGA Registered

آلم��ان
اع�لام
ک��رده
که در
ای��ن
کش��ور
س��ه م��ورد ابتال دیده ش��ده که
همه ای��ن افراد به تازگی از مکزیک
به آلمان باز گشته بودند .اتریش نیز
اولین مورد ابتال ب��ه این بیماری را
گزارش کرده است.
بریتانیا هم گفته س��ه شهروند این
کشور به تعداد مبتالیان افزوده شده
که در کل تعداد افراد بیمار ناشی از
آنفلوآنزای خوکی در این کشور را به
پنج نفر رسانده است.
از س��وی دیگر در مکزیک جستجو
برای یافتن سرمنشاء بیماری ادامه
دارد .تحقیقات بر ناحیه مجاور یک
مزرعه خوکداری در شرق این کشور
متمرکز است.
دولت مکزیک خواستار خودداری از
پیشداوری شده و می گوید احتمال
دارد ک��ه ویروس از خارج از کش��ور
آمده باشد.
مدارس سراس��ر مکزی��ک تعطیل
ش��ده اند ،رویدادهای عمومی مانند
مسابقات فوتبال محدود شده و وارد
شدن به مراکز باستانی ممنوع شده
است.
_____________
>>> ب�رای اطالعات بیش�تر،
گ�زارش دکتر عطا انصاری را در
صفحه پزشکی ( )24بخوانید.

______________
>> Bookkeeping
>> Accounting
>> Tax Planning
________________________

½
½

½دفترداری ،حسابداری و مشاوره
½تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
اشخاص و شرکت ها

Behrooz Aghababakhani

بهروزآقاباباخانی

مسعود نصر

Income property
on wellington st.
4 apartments,
2 commercial stores
Revenu:85 000$
asking 939 000$

5plex in plateau
on Hotel de ville
street
1x6 1/2 + 4x4 1/2
Revenu:60 000$
asking:699 000$

Cottage in
st-hyppolyte
2 floors, 2 fireplaces,
5 bedrooms
on the beautiful Lake
Tracy
25 000s.f of land
399 000$

حمیراقاسمنژاد روانکاو
>> مشاوره و درمان:

1010 de Sérigny, Suite 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

Cell.: 514-606-5626

نسرین عین الهی

درخدمت هموطنان گرامی

Bungalow
Beaconsfield
Price: $380,000
---------------Bungalow
Pierrefonds
-Roxboro
price: $219,000
-----------------------

مشاور امالک:

>>

38 Place du Commerce # 280

>> Cell.: (514) 571-6592

Regional Office MONTREAL:

>> مشاور وام مسکن

groupe sutton - sur l’ile inc.
Courtier immobilier agréé

تهیه وام مسکن

Fax: (514) 287-3085

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط

Masoud Nasr

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
متخصص خرید و فروش امالک
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

_________________
Tel.: (514) 577-5500
Tel.: (514) 266-3272

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

½

½

در سراسر مونتریال بزرگ

cell: (514) 839-7978
وکیل دعاوی

_______________
Nasrin Eynollahi
Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com

امیرکفشداران

Waterfront
2bdr. condo
in lasalle
1200 s.f.,
garage,
locker
279 000$

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

 Rنگاهیدیگروتازهبه
خویشتن خویش و زندگی
 Rارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر
زیستن و بهبودی از افسردگی ،ترس
 Rاضطراب مزمن ،استرس،
سردرگمی و مشکالت در روابط
 Rانگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه
 Rهدایت و تشویق در جهت
سالمت روح ،جان و روان

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

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

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

__________________
4823 Sherbrooke W.,
Suite 160
Westmount, Qc., H3Z 1G7

Tel.:(514) 223-6542
h.ghassemnejad@gmail.com

_________________________
2348, rue Jean-Talon Est,
Bureau 206
Montreal, QC H2E 1V7
Tel.: 514-676-0814
Fax: 514-676-0815

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

شیخ صاحل سیبویه

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

»»

توضیح :به دلیل هماهنگی ،شماره گذاری دوهفته نامه پیوند مونتریال،
با پیوند و نکوور (که بصورت هفتگی منتشر می شود) تنظیم می گردد.
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بحران مالی جهانی...

: IMF

رکــودی
'عمیق تر'
در راه است!

صن��دوق بی��ن المللی پول می
گوید که اقتصاد جهان که نخستین
رکود از زم��ان جنگ جهانی دوم را
تجربه می کند ،در س��ال  2009به
میزان یک و سه دهم درصد منقبض
خواهد شد.
این تغییری چش��مگیر نس��بت به
ارزیابی پنج ماه پیش اس��ت که آی
ام اف پیش بینی ک��رده بود تولید
جهانی در س��ال  2009نیم درصد
افزایش یابد.
این س��ازمان اکنون پیش بینی می
کند که بریتانیا شاهد انقباض چهار
و یک دهم درصدی اقتصاد خود در
سال  2009خواهد بود.
اما براساس این پیش بینی اقتصاد
برخی دیگر از کش��ورهای صنعتی

حتی بیشتر منقبض خواهد شد ،به
طوری که این رقم برای آلمان پنج و
شش دهم درصد ،برای ژاپن شش و
دو دهم درصد ،و ایتالیا چهار و چهار
دهم درصد در س��ال  2009خواهد
بود.
چش��م انداز رش��د اقتصادی برای
اقتصادهای پیشرفته در سال 2010
نیز چندان روشن تر نیست به طوری
که مجموع رشد در جریان آن ،صفر
پیش بینی می شود.
آی ام اف م��ی گوید به این ترتیب
رکود فعلی "عمی��ق ترین رکود در
دوره پ��س از جنگ جهان��ی دوم"
اس��ت به طوری که میزان تولید در
کش��ورهایی که  75درصد اقتصاد
جهان را تشکیل می دهند کاهش
خواهد یافت.
براساس آمار آخرین سه ماهه سوم
سال  ،2008افت ساالنه میزان تولید
در کش��ورهای ثروتمن��د رقم "بی
سابقه" هفت و نیم درصد است و آی
ام اف انتظار دارد که این روند در سه
ماه نخست سال جاری ادامه یابد.
تنه��ا بهب��ود وضعی��ت اقتصادی
در کش��ورهای درح��ال توس��عه و
کش��ورهای دارای بازارهای درحال

ظهور اقتصاد جهان را به سوی رشد
مثبت در سال  2010سوق خواهد
داد ،ک��ه آن هم رقم ناچیز یک و نه
دهم درصد خواهد بود.
چشم انداز تجارت جهانی حتی تیره
ت��ر اس��ت و آی ام اف اکنون پیش
بینی می کند که حجم تجارت در
سال  2009یازده درصد افت کند و
در سال  2010نیز رشد قابل توجهی
نداشته باشد.
افت شدید تجارت ،که برای  60سال
موتور رشد اقتصاد جهان بوده است،
اکنون گریبان بسیاری از کشورهای
ممتاز صادراتی به خصوص در آسیا
را می گیرد.
دومینی��ک اش��تراس-کان ،رئیس
صندوق بین المللی پول ،ماه گذشته
وضعیت اقتصادی کنونی را با "رکود
بزرگ " اواخر ده��ه  1920و اوایل
دهه  1930قابل مقایسه دانست.
وی گفت که فعالیت های بازرگانی
در س��طح نگران کننده ای در حال
کاه��ش اس��ت و اعتم��اد مصرف
کنندگان کامال از بین رفته است.

•

خدمات حســـابداری لوئی
>> کلیه امور حسابداری ومالیاتی >> مشاوره و ثبت شرکت ها
>>تهیهاظهارنامهمالیاتیشخصیوشرکتهابصورتکامپیوتری
(با تعینی وقت قبلی)
>> سرمایه گذاری وامور مهاجرت

PAYVAND: Vol. 15  No.898  Mai 01, 2009

نوروز ،در بهار ِ دمل
ایستاده است

 17آوریل 2009

رضا مقصدی

نوروز ،در بهارِ دلم ایستاده است
این روزِ نو کنارِ دلم ایستاده است
□□□
آغوشِ عاشقانِ درخشانِ روزگار
در سمتِ انتظارِ دلم ایستاده است
□□□
شعرِ زمان ،به جانِ درختانِ شادمان
این بار ،در گذارِ دلم ایستاده است
□□□
در امتدادِ شادِ سخن های هفت سین
آن سینِ سازگارِ دلم ایستاده است
□□□
خورشیدِ سرفرازترین فصلِ سبزِ ما
در ظهرِ آبشارِ دلم ایستاده است
□□□
در جشنواره یی به تماشای سیبِ ُسرخ
در گوشه یی انارِ دلم ایستاده است
□□□
اینک چرا به خنده نخوانم سپیده وار
این سبزه ،بی قرارِ دلم ایستاده است
□□□
با لهجه ی سپیدِ نیاکانِ آبی ام
نوروز ،در َمدارِ دلم ایستاده است
□□□
معنایِ مهربانی ی مهتاب را ببین!
در متنِ مِهربارِ دلم ایستاده است
□□□
از یار و از دیار اگر دور مانده ام
نوروز ،در دیارِ دلم ایستاده است

__________________________________________________

کاش ایرانی ها،
پرتقال اسرائیلی اصل
بخورند!

جعل پرتقال!!

فردانیوز :لس آنجلس تایمز می نویسد «:مقامات ایرانی فکر نمی
کردند که پرتقال های اس��رائیلی به بازارهای میوه فروشی آنها
رسوخ پیدا کند»!
به گزارش «فردا» ،در حالی که بررسی های بعمل آمده نهادهای
ذیربط در مورد واردات پرتقال های «رژیم صهیونیستی» حاکی
از جعلی بودن آنها و اصلیت دیگر آنهاست ،لس آنجلس تایمز از
دلگیری اسرائیلی ها از جعل این پرتقال ها خبر می دهد.
تال آمیت ،مدیرکل هیئت بازاریابی مرکبات رژیم صهیونیستی
به بی بی سی می گوید« :اصلیت پرتقال ها در چین جعل شده
است».
وی م��ی افزای��د« :کمی
دلس��رد کنن��ده و زننده
است که کس��ی از نام و
نشان تجاری ثبت شده
شما بدون اجازه استفاده
کند».
آمیت م��ی گوید « :ولی
م��ن خیلی عالق��ه مند
هس��تم که مردم ایران،
میوه های اسرائیلی را از مبدا آن [اسرائیل] بخورند و نه از طریق
چین!».
وی اظهار می دارد که اگر محدودیت های سیاسی نبود ،پرتقال
های اسرائیلی را به ایران صادر می کردند!!
لس آنجلس تایمز در پایان تاکید می کند که پرتقال های یافا ،در
جنوب تل آویو در شهری به نام یافا کشت می شوند و بدلیل طعم
شیرین و بدون هسته بودن شان بسیار مشهور اند.
گفتنی است اخیرا محموله ای از چین با آرم جعلی پرتقال های
یافا وارد کش��ور ش��د که به هنگام پخش در میادین میوه و تره
بار تهران با اطالع حراس��ت شهرداری تهران به نهادهای ذیربط،
مسئله پیگیری شد.
بنابر آخرین گزارش ها ،نشان تجاری یافا در داخل ایران بر روی
این پرتقال ها زده شده است• .

)1255 Phillip Square, Suite 601 (Montreal, Qc H3B 3G1
Tel.: 514-733-9176 Tel.: 514-652-7623

ع
جما
کلبه
م
و
ل
انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $5.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $5.00 ............................................................
ساندویچ بوقلمون $5.00 ...........................................................
ساندویچ الویه $5.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $5.00 ................................................................
ساندویچ کتلت مرغ$5.00 ......................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
عدسی $4.00 .................................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب

•
•
•
•
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یرالکلی

Super special

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
خت
فی
ف
5
2
د
الر
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
بر روی
قی
م
ت
ها
ی
ر
قا
بت
فروش بلیت کلیه شرکت های
ی موجود ما
 همچنی
ن
ک
وپ
ن
5
2
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
د
الری برای پرواز
بع
د
ی
ش
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
ما به ایران
ارائه خواهد شد.

نسرین پارسا

time:
is for a limited

this promotion

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:

&

(514) 397-9221

Ext.: 243
حتویل بلیت
در محل کار شما
در اسرع وقت

4

________________________________

1253 McGill College, Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

>> Cell.: (514) 699-1760
Fax: (514) 397-2679
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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حسین

باقرزاده

 21آوریل 2009
hbzadeh@btinternet.com

>>>َآق��ای احمدین��ژاد در
مقام ریاس��ت جمهوری اس�لامی
ایران در كنفرانس ضد نژادپرستی
دوربان  2در س��ویس حضور یافت

________

احمدینژاد
چرا در آتش
خصومت
با اسراییل
میدمد؟

اتمی رسانده است.
اكنون دیگر مستمعان او در مجامع
بینالمللیكمتربهحرفاومیخندند،
و بیشتر به این اندیشه میافتند كه
ادامه سیاست ایران جمهوری اسالمی
تحت سلطه چنین تفكر و فرهنگی
برای صلح منطقه و جهان چه عواقبی
در پی خواهد داشت.

و از آن ب��ه عن��وان فرصتی
برای طرح نظریات كلیشهای
ی خود یك بار دیگر بهره این البته برای اولین بار نیس�ت
تكرار 
گرفت .او اگر چ��ه در تبلیغ كه آق�ای احمدینژاد از س�نگر
نظریات خود و پذیراندن آن سازمان ملل به عرضه پیام نفرت
خلیج فارس چشمانداز زیباست به مستمعان تازهای در سطح و خشونت و جهل و خرافه خود
ی میپردازد.
ی نداش��ت ،ول 
افق باز آسمان تا هست دریاست جهان توفیق 
شمالش ساحل ایران زمین است توانست این كنفرانس سازمان او اولین ب��ار در فاصله كوتاهی پس
ی
ملل را كه با هزینه س��نگین از اح��راز مق��ام ریاس��ت جمهور 
از آغاز زمان تا هرچه فرداست
و تالش چند س��الهای تدارك به س��ازمان ملل رف��ت و به وعظ و
دیده ش��ده بود از مسیر خود خطابه و قرائت دعای فرج امام زمان
خلیج فارس ما را مرزبان است
خارج كند و دس��ت كم برای پرداخت .در آن هنگام در این ستون
بر امواج بلندش دیده بان است
ساعاتی پیشرفت آن را دچار نوش��تم كه ظاهرا آقای احمدینژاد
اگر دشمن کند آهنگ ایران،
اخالل سازد .به جز این ،آقای سازمان ملل را با مسجد لرزاده تهران
به هر موجش هزار آتشفشان است
احمدیذژاد در لباس حمایت عوضیگرفته است.
از مردم فلس��طین موفق شد كار او در آن نوبت بیشتر كمیك بود و
خلیج فارس تا موجش جهیدهست،
یك ب��ار دیگر اف��كار عمومی كمتر برآیند سیاسی در سطح جهانی
جهان تنها بدین نامش شنیدهست
ی میگذاشت .ولی تكرار
جه��ان غرب و ب��ه خصوص از خود بر جا 
خلیج فارس یک نام از دو بخش است
مردم اس��راییل را علیه ایران آن در س��الهای بعد و به خصوص
که تاریخ این دو را درهم تنیده است
برانگیزد و به آتش خصومت نوبت اخیر دیگر جنبه تراژیك به خود
با اسراییل دامن بزند ،چهرهای گرفته است.
خلیج فارس شهد است و شرنگ است
عمیقا خرافی و خشن از ایران او در این فاصله چند سال شعارهای
زالل و آبی و فیروزه رنگ است
به جهان عرضه كند ،و شبح محو اسراییل از صفحه روزگار را پیش
برای دوست آغوشی گشوده ست
جن��گ را باز بر س��ر ایران و كشیده ،هولو كاست را به زیر سؤال
برای دشمن امواجش نهنگ است
برده و غنیس��ازیهس��تهای را به
مردم ایران بگستراند.
آستانه توانایی فنی تولید سالحهای
سدی استوار است
خلیج فارس ّ
به هنگامان حریف کارزار است
به بوی با ْز رستاخیز ایران
دلش چون موجهایش بیقرار است
به نام آفریدگار عشق
خلیج فارس در دل قصهها داشت
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر
چه مرواریدها پرورد و انباشت
کنون در ساحلش باغ بهشت است
که سرو نیکنازش قامت افراشت

خلیج فارس
نعمت آزرم

اسفندیارباهری

;

نازگل فالح طوسی
برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییرنام
½ ½ تاییدامضا

;دفترداری ،حسابداری و مشاوره
;تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی

اشخاص و شرکت ها

•
•

BOOKKEPING
FINANCIAL STATEMENTS
PREPARATIONS
•
TAX PLANNING
•
PERSONAL AND INCORPORATION
TAX RETURN
•
COMPANY CREATION
AND REGISTRATION
•
VERY REASONABLE RATES
__________________________

)Tel.: 514 692 TAXE (8293

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
با  20سال سابقه

La Photoshop

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441

&

_________________________

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM

خدمات حسابداری داوود باهری
B. comm. CGA Registered

آق�ای احمدینژاد این س�خنان
را در روزی ادا میك�رد كه مردم
اس�راییل ب�ه یادب�ود قربانیان
هولوكاستنشستهبودند.
عالوه بر این ،او در حالی به نش��خوار
ی خ��ود
ش��عارهای ض��د اس��راییل 
میپ��ردازد كه در اس��راییل یكی از
سرسختترین دولتهای چند دهه
{>> ادامه در صفحه}11 :

حلظه های شیرین زندگی خود را

Cell.: (514) 573-9128
	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

ایران ایجاد كرده است دوباره مهآلود
خواهد كرد.

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

فتو شاپ

514-825-3170

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

كفزدنهای ش��دید
همراهان او به رهبری
منوچه��ر متك��ی
نتوانس��ت صدای آن
اعتراضه��ا را خف��ه
كند.
معلوم نبود آن نیروی
غیبی و امام زمانی كه
در جلس��ات سازمان
ملل دس��ت ب��ر روی
ش��انه مس��تمعان او
گذاش��ته ب��ود و آنان
را مح��و در جم��ال او در جایخود
میخكوب میكرد و وا میداشت كه
به سخنان او گوش دهند كجا رفته
ب��ود ،و یا چرا حزباللهیهای همراه
ی ش��عار الله اكبر و مرگ بر
او به جا 
اسراییل و مرگ بر آمریكا ،ابلهانه كف
میزدند.
ول��ی این روش��ن بود ك��ه حضور و
س��خنان او زنگ خطرهای��ی را در
واش��نگتن و تلاویو و پایتختهای
دیگری در غرب به ص��دا درخواهد
آورد و فضای سیاسیای را كه اوباما
با دراز كردن دس��ت خود به س��وی

NOTAIRE-NOTARY

لیلیصمیمی

پاریس اسفند ۱۳۸۷

_____________
سخنان احمدن نژاد زنگ
خطرهایی را در واشنگنت و تلاویو
به صدا در میآورد و فضایی را
كه اوباما با دراز كردن دست خود
به سوی ایران ایجاد كرده است
دوباره مهآلود خواهد كرد.
_____________

و بسیاری دیگر

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

nemat_azarm@hotmail.com

;

واكن��ش بیپرده و تند كش��ورهای
غربیدر برابر حضور احمدینژاد در
این كنفرانس و سخنان او تا به حال
بیسابقه بوده است.
كان��ادا و آمریكا و اس��راییل و چند
كش��ور اروپایی و اقیانوس��یه از ابتدا
ب��ه دلیل حض��ور احمدین��ژاد در
این جلس��ه آن را بایكوت كردند ،و
نمایندگان كشورهای دیگر غربی به
عنوان اعتراض به آنچه كه او مطرح
میكرد در جریان سخنرانی او جلسه
را ترك كردند.
عالوه بر این ،او از اعتراضهای پر سر و
صدای برخی دیگر از شركتكنندگان
و نماین��دگان NGOه��ای حاض��ر
در جلس��ه نی��ز در ام��ان نمان��د ،و

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی

خلیج فارس را دارم درودی
درودی گرم همراه سرودی
اگرچه دورم از تو با دل تنگ
بمانی جاودان زانسان که بودی
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Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER

آموزشگاهرانندگیآریا

>>

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

12ساعت آموزش در اتومبیل با آموزگار
حرفه ای که زبان شما را صحبت می کند.

برای خامن ها:
مربی خامن

5

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

ing ol
v
i
o
Dr Sch

>>12 hrs Driving + Ca
r for exam
$300.00 +
ta
>> 2 hrs Drivxin. g + car:
exam area
)(Langulier
>> 2 hrs Driv$in90g.0+0 car:
exam area
(Longeueil
)
>> 2 hrs Driv$in85g.0+0car
-

(Henry Bo

exam area
urassa) $80
.00

621-3456

&

)(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Plamondon

Montreal, QC H3W 3H8
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>> ایران وآمریکا...
آقای برنز ابتکار عمل باراک اوباما را
روش مناسبی برای پل زدن بر
شکاف بین دو کشور می داند.

یکصد روز
با اوباما؛

>> ارزیابی ها
از رویکرد
مقابل ایران

PARS MARITIME CARGO
6475 Des Grandes Prairies,
Unite 15
St-Leonard, QC H1P 1A5

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

www.centrecsai.org
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
ساعات کار:
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
>> دوشنبه تا جمعه
پرداخت هزینه ناچیز)
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته
جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
__________________________________
سیب چینی و غیره
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

باراک اوباما سال گذشته در دوران
مبارزات انتخاباتی قول داد در صورت
پیروزی ،بدون هیچ شرطی با رهبران
ایران دیدار کند .او در نخستین روز
ریاس��ت جمهوری خود خطاب به
رهبران ایران گفت که دستانش را به
سوی آنها دراز کرده و از آنها خواست
مشت گره کرده خود را بازکنند.
آقای اوباما به مناسبت نوروز با ارسال
پیامی ویدیویی بر روی اینترنت برای
نخستین بار رهبران ایران را به طور
مس��تقیم مورد خطاب ق��رار داد و
خواستار گفتگوی رو در رو شد.
هیالری کلینتون ،وزیر امورخارجه
آمریکا ،نیز ماه گذشته در چرخشی
از مواضع قبلی کشورش اعالم کرد از
این پس ایاالت متحده در گفتگوهای
گروه  5+1با ایران به طور موثر حضور
خواهد داشت.
هر چن��د در صد روزی ک��ه از آغاز
ریاس��ت جمه��وری ب��اراک اوباما
گذشته ،آمریکا و ایران هنوز به طور
مستقیم با یکدیگر گفتگو نکرده اند

و برخی از
ر خد ا د ه��ا
ما نن��د
با ز د ا ش��ت
ر کس��ا نا
صا ب��ر ی ،
ر و ز نا م��ه
ن��گار ایرانی
آ مر یکا ی��ی
و س��خنان ضد اس��رائیلی محمود
احمدی نژاد در اج�لاس دوربان 2
در ژنو دورنمای چنین گفتگوهایی را
تار کرده است ،اما رئیس جمهوری
آمریکا همچنان بر تالش برای گفتگو
با ایران اصرار دارد.
بی بی س��ی فارس��ی به مناس��بت
یکصدمین روز ریاس��ت جمهوری
باراک اوباما ،نظر نیکالس برنز ،جان
بولتون و سناتور چاک هیگل ،سه نفر
از سیاستمداران برجسته آمریکایی را
درباره سیاست جدید این کشور در
برابر ایران جویا ش��ده است .دو تن
از ای��ن افراد از کارگزاران سیاس��ت
خارجی دولت جورج بوش و دیگری
از سناتورهای سابق جمهوری خواه
است.

'رویکرد درست'

نیکالس برنز ،معاون سیاسی سابق
وزارت خارج��ه آمریکا و مس��وول
پرونده ای��ران در دولت جورج بوش
بود .او که یکی از اعضای برجس��ته
کادر دیپلماتیک آمریکا بود ،س��ال
گذش��ته پ��س از بازنشس��تگی به
دانشگاه هاروارد پیوست.
آقایبرنزسیاستدولتجدیدآمریکا
در برابر ایران را تایید می کند.
"فکر می کنم باراک اوباما و هیالری
کلینتون با اتخاذ یک سیاست قوی
و جدی در برابر ایران از یک س��و و
به کارگیری دیپلماسی و گفتگو از
س��وی دیگر عملکرد بسیار خوبی
داشته اند".

نی��کالس برنز ب��ا اش��اره به این
موضوع که دولت ایران هنوز به طور
رسمی پاسخی به پیشنهاد گفتگوی
مس��تقیم آمریکا نداده است ،گفت:
"کاری که آقای اوباما انجام داد ،ایران
را در وضعیت دفاعی قرار داده است
و ش��اید تاخیر آنها در پاسخگویی
به خاطر این اس��ت که دارند درباره
چگونگی پاسخگویی خود فکر می
کنند".
آقای برنز با انتقاد از سخنان محمود
احم��دی ن��ژاد در اج�لاس ض��د
نژادپرس��تی س��ازمان ملل متحد و
بازداشت رکسانا صابری ،از تصمیم
باراک اوباما ب��رای ادامه تالش برای
گفتگوی مس��تقیم ایران و آمریکا
حمایت کرد.
"فکر می کنم این رویکرد درس��تی
اس��ت .در حقیقت برقراری گفتگو
بین دو دولت به خاطر مشکالتی که
بر سر عراق ،افغانستان و پرونده اتمی
دارند بس��یار مهم است .دولت اوباما
اجازه نداده جنجال های پیش آمده
برنامه اش را از مسیر منحرف کند و
این نشانه قوت اوست".

'گفتگو موثر نیست'

جان بولتون ،نماینده اس��بق ایاالت
متحده در س��ازمان ملل متحد و از
نومحافظه کاران برجس��ته آمریکا
سیاست دولت اوباما را در برابر ایران
رد می کند:
"حضور آمریکا پ��ای میز مذاکره با
ایران وجاهت آنها را بیشتر می کند و
به برنامه اتمی آنها زمان می دهد".
آق��ای بولتون با اش��اره به مذاکرات
شش سال گذش��ته اتحادیه اروپا و
گروه  5+1با ای��ران اظهار نظر کرد
که گفتگوی مستقیم تاثیری بر عزم
ایران برای ادامه برنامه هسته ای این
کشور نخواهد داشت.
آقای بولتون گفت بر این باور است
که برنامه اتمی ای��ران از خط قرمز
عبور کرده است و آمریکا برای مقابله
{>> ادامه در صفحه}15 :
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ایران...

گفت و گو با دکتر حسن هاشمیان،
اس��تاد دانش��گاه تهران و تحلیلگر
مسایلخاورمیانه

«تهدید
کشورهای
عربی به
خاطر ضعف
ایران است»
پیام تهدیدآمیز کشورهای عربی در
مورد حذف پسوند فارس از نام خلیج
فارس روز  27آ وریل در تهران باعث
منتفی شدن برپایی دومین دورهی
بازیهای کش��ورهای اسالمی شد،.
بازیهایی که قرار بود تهران میزبان
آن باشد.
آقایبشیرطرابلسی،رییسعربستانی
فدراسیون همبس��تگی کشورهای
اس�لامی که برای بررس��ی آخرین

وضعیت میزبان برپایی این بازیها به
تهران رفته بود ،پیام کشورهای عربی
را به این صورت مطرح کرد:
«اگر ن�ام خلی�ج ف�ارس بدون
پس�وند فارس روی بروش�ورها،
نقش�هها ،پوس�ترها و حت�ا
مدالهای ورزش�کاران نوش�ته
نشود کش�ورهای عربی در این
بازیها شرکت نخواهند کرد».
این تهدید از سوی کشورهای عربی
باعث ش��د که برپایی این بازیها در
تهران منتفی شود.
ABC NEWS
دومین رویداد در م��ورد خاورمیانه،
گفتههای آقای احمدینژاد ،رییس
جمهوری اسالمی ایران با تلویزیون
ایبیسی آمریکا در تهران است که
گفته اس��ت از تصمیم فلسطینیها
در مورد توافق با اس��رائیل حمایت
میکند و با ایجاد دو کش��ور که در
گفت و گوهای صلح مطرح ش��ده،
موافق است.
برای بررس��ی این دو مسأله با آقای
دکتر حسن هاشمیان ،استاد دانشگاه
تهران و تحلیلگر مسایل خاورمیانه
در تهران گفت و گو کردهایم:
>>> این یک چرخش صد و هشتاد
درجهای در دیدگاه آقای احمدینژاد

اس��ت و جالب است که چرخش در
عرض یک هفته اتفاق میافتد و این
خیلی جالب توجه است و به همین
خاطر هم مورد توجهی ناظران امور
در ایران و کس��انی که مسایل را در
خاورمیانه و ام��ور بینالمللی دنبال
میکنند ،قرار گرفته است.
معتقدم که آق��ای احمدینژاد این
جنبه از شخصیت خودش را به این
خاطر مط��رح میکند چون معتقد
است موضوع رابطه با آمریکا برگهای
است که اکنون وارد مبارزات انتخاباتی
شده و بنابراین این مسأله در دیدگاه
رقی��ب او یعن��ی آقای میرحس��ین
موسوی دیده شده است.
ایشان اعالم آمادگی کرده که با آقای
اوباما دیدار کند و اگر رییس جمهور
شود درها را به سوی آمریکا بگشاید.
به همین خاطر االن آقای احمدینژاد
به این شکل صحبت میکند که حتا
مورد تعجب کارشناسان و رسانههای
منطقه هم شده است.
آیا در میان فلسطینیها هم این
مسأله واکنش داشته است؟
فلسطینیها در حال حاضر واکنشی
نداش��تهاند .اما دیدگاهی که معتقد
ی و اسرائیلی را
است دو دولت فلسطین 
قبول دارد و با فرایند صلح خاورمیانه
مخالفت نمیکند و اگر فلسطینیها

جوادنوشین روان

مشاور امالک مسکونی و جتاری
در «ساوث شور» و حومه مونتریال
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آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

Cell.: (514) 594-9622

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

بخواهند صلح کنند آقای احمدینژاد
مخالفت نمیکند ،بیشتر با محمود
عباس نزدیک است تا به حماس.
چون حماسیها به طور کلی فرایند
صلحخاومیانهراقبولندارند.معتقدند
دولتمحمودعباسخیلیکوتاهآمده
و خیلی به اسرائیلیها امتیاز داده و
این دیدگاهی که آقای احمدینژاد
به این ش��کل مطرح میکند بیشتر
ب��ه دیدگاه محمود عب��اس و دولت
محمود عباس نزدیک است تا به هم
پیمان خود یعنی حماس .و ممکن
است در میان حماسیها انتقاداتی را
از سوی آقای احمدینژاد برانگیزد.
 آقای دکتر هاش�میان ،خبرجنجالی دیگری در تهران اتفاق
افتاده اس�ت .کش�ورهای عربی
در تهران تهدی�د کردهاند فقط
در صورتی حاضر به ش�رکت در
دومین دورهی بازیهای ورزشی
همبستگی کش�ورهای اسالمی
به میزبانی تهران هستند که نام

ارزیابی رایگان ،تهیه وام مسکن
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خلیج فارس از همهی بروشورها،
نقشهها،پوسترهاوحتامدالهای
بازیها حذف شود و نام «خلیج»
به جای «خلیج فارس» نوش�ته
شود.
بهنظرشمااینیکجورگروکشی
عربها در وادار کردن مسئوالن
جمهوری اسالمی ایران برای به
رسمیت ش�ناختن نام خلیج به
جای خلیج فارس نیست؟
>>> معتقدم بله ،به این ش��کل
مطرح میکنند و نباید فراموش کنیم
که از دو س��ه م��اه پیش و حتا قبل
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،
عربها دیدگاه خیلی تندی نسبت
به ایران گرفتند و ایران را خطر اول
خودش��ان به جای اسرائیل معرفی
کردند.
یکسری از نتایج صحبتهای صعو د
الفیصل ،وزیر خارجه عربستان که آن
را دخالت ای��ران در منطقه مینامد
و میگوید فلسطینیها باید بمانند
و پایداری کنند ،االن به این ش��کل

مطرح میشود.
یعنی اینه��ا در جنبههای مختلف
در مس��ألهی سیاس��ی ،اقتصادی و
فرهنگی علی��ه ایران موضع گرفتند
و االن در بخ��ش فرهنگی بروز پیدا
میکند که نشان میدهد موسسات
آنها کارهایی را که در سه چهار ماه
پیش بر ضد ایران مطرح شده ،االن
به این ش��کل مطرح میکنند و این
به خاطر ضعف ایران در میدانهای
دیگر است.
مث ً
ال اگر ایران در بازیهای رس��می
آس��یایی ،بازیهای بینالمللی دنیا،
کش��تی جهانی ،فوتبال جهانی در
میان هیأت داوران در میان موسسات
ورزشی ایران قدرت داشت ،احتیاجی
ب��ه عربه��ا در بازیهای اس�لامی
نداشت.
ولی چون ایران بیشتر سرمایهگذاری
را روی این مسأله میگذارد بنابراین
اینهامیتوانندبهاینشکلگروکشی
کرده و حرفشان را مطرح کنند.
ایرج ادیبزاده (رادیوزمانه)

•

JAVAD NOSHINRAVAN
Agent Immobilier affilié
Groupe Sutton Action Inc.
2190, Lapiniere
Brossard, Qc. J4W 1M2
Bur.: (450) 462-4414
jnoshinravani@sutton.com
www.sutton.com

 7.99شیراز
3.99

انواع خورش ها
و کوبیده:

رستوران

ساندویچ کباب

(با سوپ یا نوشابه)

بامدیریت

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

خدیجه
سیاح

Vendome:
Bus 105

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD
Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com

شرکتخدماتمهاجرتکنپارس

CanPars Immigration Services, Inc.

با مدیریت علی مختاری

عضو رسمی انجمن کانادایی
مشاورین مهاجرت CSIC
عضو کانون وکالی
دادگستریتهران

www.parscanada.com
مهاجرت از طریق

	•سرمایه گذاری،
	•کارآفرینی،
	•نیروی متخصص،
	•خویشاوندی،
	•و استانی

>> در کوتاهترین زمان...

___________________________
>> تلفن های مستقیم دفتر کانادا از تهران:
02123006109
02123006108
فاکس0018888399092 :
• دفتر تهران02188207717-8 :
• دفتر شیراز07118436391 :
• دفتر مشهد05118436651 :
>>تلفنهایکنپارسدردیگر شهرهایکانادا:
اتاوا 6132163414 :تورنتو6474291848 :
ونکوور6049093073 :

در ایران مشکل حقوقی دارید
امکان سفر به ایران ندارید؟
وکیل ایرانی خود را در کانادا مالقات کنید!
دفاتر حقوقی ما در کانادا و تهران آماده
ارائه هر گونه خدمات حقوقی ایران و
پیگیری دعاوی شما در دادگاه های ایران
است.
همکاران ما از میان مجرب ترین وکالی
دادگستری در تهران و شهرستان ها
انتخاب شده اند.
دفتر مرکزی کنپارس در کانادا:
1980 Sherbrooke W.
Suite 900,
Montreal, Quebec, H3H 1E8

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

Cell.: 514-651-4726
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ایران /کانادا :حقوق بشر...
نگاهی به صندوق سرپده و سرمایه
گزاری کبک و حبران اخری آن
را تحت عن��وان «صندوق مرکزی در ماه ژوئیه  1963دولت فدرال طرح
دولت کبک» زیر نظر وزارت دارائی تشکیل صندوق بازنشستگی فدرال را
به مجلس کانادا پیش��نهاد می کند.
کبک پیشنهاد می کند.
محافل ملی کبک با
دخالت دولت فدرال
>> دولت ژان لوس�اژ
در حوزه بازنشستگی
دو کمیت�ه بوج�ود می
مخالفت می کنند.
آورد:
رن��ه ل��ه وک ،وزیر
« -1کمیت��ه ولبر دوپون»
کابین��ه لوس��اژ ،از
ب��رای مطالع��ه ط��رح
طرح ایجاد صندوق
بازنشستگیاونتاریو
« -2کمیته گروه  »COEQصندوق
بازنشس��تگی کبک،
پشتیبانی می نماید
با ش��رکت کارشناس��ان
امسال
و از لوساژ می خواهد
مشاور دولت کبک (پاریزو،
کلود مورن ،بالنژه و آندره خطرناکترین ک��ه هر چ��ه زودتر،
قبل از تصویب قانون
ماریه مشاور رنه له وک و.)..
بحران
فدرال ،طرح کبک را
دکتر فریدون ای��ن کمیته پیش��نهاد می
کند که دول��ت کبک رژیم خــود را به مجلس ملی کبک
ارائه دهد ت��ا فدرال
بابائی خامنه بازنشس��تگی عموم��ی و
مخصوص خود را بوجود آورد می گذراند .نتواند مان��ع اجرای
نقش��ه کبک در این
(مونترال) تا حفاظتی برای مزد بگیران
و کارمندان برای دوران کهولت اهداء باره شود.
کمپان��ی ه��ا و س��رمایه داران
کند.
این رژیم بع�لاوه می تواند منجر به آنگلوساکس��ون در مقابل این طرح
>> صنــدوق سپرده
تشکیل صندوق ملی و جهت دادن کبک عکس العمل ش��دیدی نشان
و سرمایه گــزاری کبک
می هند.
به توسعه اقتصادی کبک شود.
Caisse de dépôt et
کمیت��ه بی��ن وزارت��ی دولت کبک انجمن کانادائی کمپانی های بیمه،
placement du Québec
ب��رای این اس��تان اهمیت��ی نظیر پیش��نهاد می کند ک��ه بهترین راه توس��ط مطبوعات ،جنگ��ی بر علیه
ی��ک بانک مل��ی کبک را داش��ته و در کبک تاس��یس صندوق عمومی ای��ن طرح را اع�لام و آغاز می کند.
سمبول هویتی اقتصادی کبک تلقی بازنشس��تگی می باشد که برخالف مثال آندرسون ،رئیس کمپانی بیمه
رژی��م اونتاری��و در کادر خصوص��ی «نورت آمریکن الیف» در کنفرانس
می شود.
مطبوعاتی می گوید:
شناسائی تاریخچه ایجاد و تحول آن نباشد.
در چهل س��ال فعالیتش برای فهم از طرف دیگر سندیکای ملی کبک «طرح صندوق بازنشس��تگی کبک
بحران اخیرش مفید و ضروری است CSN .و رئیس آن ژان مارش��ان هم به طرح بیسمارک در آلمان شباهت
در س��ال  ،1955فرانس��وا آلبر آنژه ،در کنگره اکتبر  1962در پیشنهادات دارد که صندوق شاه پروس را پر می
استاد اقتصاد  HECپیشنهاد می کند خود با راه حل اونتاریو یعنی گذاشتن کرد تا کشور را مسلح و آماده جنگ
که باید یک موسسه اعتبار ( )Creditمسئولیت اداره صندوق به موسسات بکند».
توانا برای حفظ سپرده های کانادائی خصوص��ی مخالف��ت ک��رده و می جودی المارش ،وزی��ر دولت فدرال
در مصاحبه ای با گلوب اند میل می
های فرانسوی و برای توسعه اقتصادی نویسد:
«آزادی اقتص��ادی کبک ایجاب می گوید:
کبک ایجاد شود.
در انتخاب��ات ( 1960آغ��از انقالب کند که سرمایه گزاری مهمی توسط «طرحکبکبرایصندوقبازنشستگی
آرام کب��ک) حزب لیبرال به رهبری دولت کبک بشود و صندوق در عرض یک اله��ام ن��ازی دارد .قدرت دولت
ژان لوس��اژ ،در برنامه اش ایجاد یک چند س��ال می تواند این سرمایه ها کب��ک با آن همه پول ذخیره خیلی
بنیاد ( )Fondبازنشستگی با شرکت را تهیه کرده و ب��رای برنامه گزاری خطرناک بوده و با کنترل س��رمایه
کارمندان و اربابان را مطرح می کند .اقتصادی کبک مصرف کند .امروزه گزاری ها می تواند س��لطه به دنیای
ژاک پاریزو ،اس��تاد اقتصاد  HECو س��پرده های زحمتکشان کبک در اقتص��اد پیدا بکند و به رژیمی نظیر
مش��اور اقتصادی ژان لوساژ نخست اختیار کمپانی های بیمه ش��خصی ناسیونال سوسیالیسم در آلمان نازی
وزیر کبک ،در سال  1962این طرح گذاشته می ش��ود که کانادائی های منجر می شود»!
فرانس��وی کنترل در آن
ندارند».
مخالفت و فشار مالی سندیکای
از
پ��س
1963
س��ال
در
مالی مونترال
به نام خداوند بخشنده مهربان
کانادا،
ف��درال
انتخاب��ات
سندیکای مالی مونترال متشکل از
حزب لیب��رال کان��ادا به کمپانی ه��ای دالل��ی ()Courtage
رهبری لس��تر پیر سون ،و بانک های انگلوساکس��ون کبک و
حکومت اقلیتی تش��کیل کانادا ،در این دوره ،دالل بین دولت
می دهد و پیش��نهاد می کب��ک و بانک های کان��ادا و آمریکا
کن��د ک��ه ی��ک صندوق برای تهیه قرض های ضروری دولت
فدرال بازنشس��تگی برای کبک بود .وزیر دارائی دولت کبک هم
هممه کان��ادا بوجود آید .تعلق به نماینده انگلیسی زبان کبکی
این طرح در رقابت با طرح داش��ت و تا این دوره کانادائی های
مورد مطالعه کبک بود.
فرانسوی زبان بنظر محافل اقتصادی
پاریزو ،مشاور دولت کبک لیاق��ت اداره وزارت دارائ��ی کبک را
ساعــات کار:
عقی��ده د ارد ک��ه ط��رح نداشتند.
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
حکوم��ت ف��درال به نفع این وزیر دارائ��ی آنگلوفون در عمل
از ساعت  13لغایت 18
کبک نیست چون دولت حافظ منافع سندیکای مالی مونترال
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه
کبک را از داشتن سرمایه در حکومت کبک بود.
بفرمایند.
و س��پرده و ذخیره مالی سندیکا مخالفت و مبارزه و فشار خود
جهت انجام اموردر روزهای
مهمی محروم می نماید .را در مورد تش��کیل صندوق کبک،
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.
او از طرف کمیته  COEQهمانند مخالفت با ملی کردن کمپانی
مامور قانع کردن لوس��اژ های هیدرو الکتریک ،ش��روع کرد؛
www.iranianislamicو خنثی ک��ردن مخالفت بخصوص نمی خواست که صندوق
center.com
های کمپانی ها با تشکیل بازنشستگی کبک توسط دولت کبک
صندوق بخصوص عمومی مثل یک موسسه عمومی اداره شود و
210 St-Jacques
در کبک ،می شود.
در آخر پیشنهاد نمود که این صندوق

مركز اسالمی ایرانیان

)(Lachine

Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
Fax: 450-638-4507

 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

پیوند

رامشترک
شوید:

با پست سریع
 75دالر در سال

نشانی خود را به ما
ایمیل یا فکس کنید:
514-996-9692
Fax:514-422-8996
Payvand@videotron.ca
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آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر
9

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

_________________
Edmonton Office
72A-4003-98 Street
Edmonton ,AB T6E 6M8
Phone: 780-468-3331
Toll free: 1-866-845-8472

بازنشس��تگی توس��ط کمپانی های
خصوصی اداره شود.
ژان لوس��اژ ،خیلی حساس به فشار
سندیکای مالی بود و بعلت مخالفت
آنه��ا در قبول پیش��نهاد تش��کیل
صندوق عمومی بازنشستگی کبک
تردید نشان میداد.
در این موقع ناگهان در سفری ،وزیر
دارائ��ی انگلی��س زبان کب��ک آقای
پل ایزل  Paul Eazlدرگذشت.
لوساژ ،بجای او یکی از انگلیسی زبان
دیگر اریک کی یران  Eric Kieransرا
به وزارت دارائی تعیین نمود.
کی یران انگلیس��ی زب��ان ایرلندی
و کاتولیک و دوزبانه ب��ود و در دوره
ریاست بورس مونترال طعم مخالفت
و تبعی��ض توس��ط س��رمایه داران
آنگلوساکسون س��فید و پروتستان
 WASPرا چش��یده ب��ودWASP ،
جلوی ش��رکت و پیشرفت کانادائی
های فرانسوی ،کاتولیک ها و یهودی
ه��ا را در امور اقتص��ادی کبک می
گرفت.
چون کی یران ،از طرف دیگر ،هوادار
انقالب آرام کبک بود  ،با رنه له وک،
و دیگر رفرمیست های دولت کبک
همکاری را ش��روع ک��رد .در نتیجه
تعادل در کابینه لوس��اژ به نفع ملی
گرایان و رفرمیست ها تغییر نمود.
لوساژ ،با تکیه به نظرهای اقتصادی
کی یران ،انگلیس��ی زب��ان ،مقاومت
در مقابل پیش��نهادات رنه له وک ،و
همکاران او درباره حاکمیت اقتصادی
کبک و تش��کیل صن��دوق عمومی
بازنشستگی کبک را کنار گذاشت.
پاری��زو و ک��ی یران ب��رای مقابله با
مخالفت سندیکای مالی و مونوپول
س��ندیکای Ames-Banque de
 Montrealس��عی در شکست این
مونوپ��ل می کنند و پیش��نهاد می
دهند که حداقل دو سندیکای مالی،
داللی کبک را به عهده بگیرند و با هم
رقابت کنند.
ژان لوساژ در ژانویه  1964اعالم می
کند که بعد از این دو سندیکای مالی
امور داللی حکوم��ت کبک را انجام
خواهند داد:
>>  -1س�ندیکای Ames- BM
امور مالی دولت کبک
>>  -2س�ندیکای جدی�د ب�ه

Head Office
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone: 514-388-1588
Fax: 514-388-2815
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

رهب�ری بانک
روای�ال ب�رای
تهیهقرضهای
هیدروکبک
پاری��زو و ک��ی
ی��ران چندان با این
پیش��نهاد موافق نبودند،
چونامکانرقابتبینسندیکاها
بوجود نمی آورد و در عمل منجر به
تبانی این دو سندیکا می شد!
باالخره با وجود مخالفت سندیکای
مال��ی مونت��رال و کمپان��ی ه��ای
آنگلوساکسون و بعضی از وزرای دولت
ف��درال ،ژان لوس��اژ در موقع افتتاح
مجلس ملی رس��ما اع�لام می کند
که یک صندوق بازنشستگی عمومی
( )Universelleو مل��ی ()Publique
توس��ط دولت کبک تشکیل خواهد
شد.
قان��ون  51در م��اه ژوئ��ن 1965
تاسیس صندوق بازنشستگی عمومی
و اجباری برای کبک را رس��می می
کند .نام آن صندوق سپرده و سرمایه
گ��زاری کبک  CDPب��ا دو «ماندا»
(هدف) زیر می شود:
>> اوال
صندوق می بایست که سپرده های
تحت مسئولیت خود را حفظ و از آنها
بهره برداری بکند.
>> ثانیا
با این سرمایه ها در توسعه اقتصادی
کبک شرکت نماید.
در عرض چه��ار دهه وجود صندوق
کبک تحولی در ه��دف های آن در
چهار مرحله مشاهده می شود.
در مرحله اول ( )1979-1965کمک
به توسعه اقتصادی و اجتماعی کبک
در مرحل��ه دوم ()1986-1980
کمک به توسعه موسسات اقتصادی
خصوصی کبک
در مرحل��ه س��وم ()2002 -1990
سعی در بدست آوردن بهره بیشتر با
حفظ ماندای توسعه اقتصادی
در مرحله چه��ارم ()2009-2003
تحت تاثیر دولت لیبرال ژان ش��اره،
هدف اصلی بدس��ت آوردن باالترین
بهره ( )Optimalش��ده و س��رمایه
گزاری ها بیش��تر در خارج از کبک
انجام می شود (فقط  %17در کبک).

____________________
Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

شرکت
کنندگان
و دارائی های

صندوق:

 س��پرده ه��ای ناش��ی ازکوتیزاس��یون برای رژیم رانت کبک
و رژیم بازنشستگی کارکنان دولت و
فرهنگیان ()RREGOP,RRQ
 سپرده های CSST(کمیته سالمتی و امنیت کار)
 سپرده های SAAQ(بیمه اتومبیل)
 و چند موسسه دیگر(در حدود )14
نتایج فعالیت های صندوق کبک
رش��د منظم و دائم��ی دارائی های
صن��دوق و بکار ب��ردن آن به عنوان
تکیه گاه برای تسهیل رشد اقتصادی
کبک توس��ط دولت کبک تغییرات
محسوس را در جامعه بوجود آورد.
در سال 1961،کبکی های فرانسوی
زبان که  %82مردم کبک را تشکیل
م��ی دادند فقط کنترل  %47اقتصاد
کبک را در دست داشتند .آنها در این
زماندرمراکزتصمیمگیریاقتصادی
ش��رکت بدون اهمیتی داش��تند و
برعکس کانادائی های انگلیسی زبان
که  %14جمعیت کبک بودند%40 ،
اقتص��اد کبک را کنترل کرده و اکثر
مراکز تصمیم گیری اقتصادی را در
دست داشتند .در حدود  %10اقتصاد
در دس��ت آمریکائی های انگلیسی
زبان بود.
در س��ال  ،1961درآم��د متوس��ط
کانادائی های فرانس��وی زبان کبک
 %35کمت��ر از م��ال کانادائی های
آنگلوفون ب��ود و  %83پس��ت های
کادر در موسسات اقتصادی کبک در
{>> ادامه در صفحه}30 :
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها

 CRAناموجه بوده و آنان از وظایف قانونی
زیادی در محیط ش��هرداری به راه افتاده خود فراتر رفته اند ،شخص نامبرده با اتهام
و گفتگوه��ای زیادی ه��م در جریان بوده داشتن اسلحه بدون مجوز هم روبروست.
______
بازرسان مالیاتی با پیگیری رفت و آمدهای
است.
علی اشرف
مدعی این پرونده آژانس مالیات بر درآمد برونو به مونترال و جاهای دیگر به داستان
دیگری دست یافتند.
کاناداست.
شــادپور
رئیس شرکت س��یمارد بودری ،شخصی وقت��ی که آن��ان از ش��رکت  BTتقاضای
است بنام تونی آکورسو که ردپای چندانی بازرس��ی دفاتر آنرا کردند ،برونو آنان را به
هم از او در پرونده های شرکت مزبور دیده یک حسابدار احاله نمود که وی نیز گفت
اتومبیل برونو دوبار و ش��رکت هم
یکبار مورد دس��تبرد ق��رار گرفته
است ولی هیچ اثری از گزارش این
دس��تبردها در آرشیو پلیس پیدا
نشد.
طبق مدارکی که در دادگاه مطرح
اس��ت ،توجه بازرس��ان به شرکت
دیگری جلب شد که نام آن فقط با
یک عدد چند رقمی بیان می شود
و ما آن را شرکت شماره
دار م��ی نامیم که برونو
فرانک زامپ
ینو ،رئیس آن هم است.
قبال دست راست بازرس��ان  CRAب��ه
مدارکی دس��ت یافتند
نمی شود .این شخص دارای
>>> از مدت ها پیش در شهرداری یک کش��تی تفریحی هوش ترامبــلهبه
که در سال  ،2005یکی
از شرکت های متعلق به
های شهر مونترال و شهرک های وابسته ،ربائی است ،که حتی
است .عکس شمار می آمد
آکورس��و مبلغ 575000
این فکر پیش آمده است که برای کنترل آن هم تماشایی
دالر ،و در س��ال دیگ��ر
مصرف آب اهالی ،کنتور آب نصب شود تا شخص دیگری ،به نام فرانک
شرکت دیگر او 2/2میلیون
هر کس بهای آب مصرفی خود را بپردازد .زامپینو ،که قبال دست راست
برای تهی��ه و نصب چنین کنتورهائی ،در ترامبله بشمار می آمد ،دو بار (یکبار قبل از دالر به شرکت شماره دار پرداخته است.
سال  ،2007قراردادی با روش مناقصه ای بسته شدن قرارداد و یکبار هم بعد از آن)  CRAهمچنی��ن مدارکی پی��دا کرده که
با کنسرسیومی با نام  Genieauبسته شده همراه آکورسو ،در دریای کارائیب به سفر طبق آنها برونو و یکی از وابس��تگانش 1/5
میلیون دالر از ش��رکت شماره دار دریافت
بود .این کنسرس��یوم شامل چند شرکت تفریحی رفته است.
اس��ت که مش��هورترین آنه��ا عبارتند از :ول��ی وی می گوید تم��ام هزینه های این کرده و مبالغ کمتری هم به س��هامداران
پرداخت ش��ده اس��ت .باالخره 900هزار
سیمارد بودری ،آنژو سرامیک ،هیپرسون ،سفرها را پرداخته است.
از او خواسته شده است که رسید پرداخت دالر هم به یک کمپانی ذخیره س��ازی در
لوئیز برگ و احتماال چند شرکت دیگر.
از میان آنها اسم سیمارد بودری ،بیشتر از های خود را ارائه کند .اما تا کنون خبری از سوئیس ارسال گردیده است.
دیگران بر سر زبان ها است و گفته می شود ارائه چنین رسیدهائی منتشر نشده است .پاتریک ش��وئینارد ،مدیر آژانس مالیات بر
که در استان کبک ،کمتر «کیک»ی وجود فق��ط بعدها ،او این س��فرها را یک «خطا درآمد مونت��رال ،در یک کنفرانس خبری
اعالم داشته است که ش��رکت شماره دار
دارد که انگشت این شرکت در آن نباشد .کاری» نامیده است.
(منظور از «کی��ک» ،قراردادهای مقاطعه آقای زامپینو ،یک سال قبل از امور سیاسی فعالیت بازرگانی مشخصی انجام نمی دهد
ش��هری کناره گیری ک��رده و در یکی از و جه��ت تهیه صورت خرید و فروش های
کاری ساختمانی و تعمیراتی است).
اخیرا شرکت سیمارد به یک تقلب مالیاتی شرکت های همان کنسرسیوم مشغول به جعلی برای ش��رکت های نامبرده در این
متهم ش��ده و این موض��وع باعث گردیده کار شده است .حزب اپوزیسیون شهرداری گزارش بکار می رود .به گفته او ،این قبیل
اس��ت که ژرالد ترامبله ،شهردار مونترال ،ها اصرار دارد ،نقش آقای زامپینو ،در بستن کارها برای کمتر نشان دادن درآمدها انجام
می گیرند.
قرارداد  355میلیون دالری کنتورهای آب این قرارداد را پیگیری کند.
ماجرای این تقلب مالیاتی ادعائی هنگامی شوئینارد همچنین مدعی است که بازرسان
را معلق کند.
این قرارداد هنوز نهائی نشده است و پیش آغاز شد که بازرسان آژانس مالیات بر درآمد متوجه ش��ده اند که شرکت دیگری با نام
بینی می شود که با احتساب تورم ،هزینه کان��ادا ( )CRAدر بازرس��ی ش��رکت انژو تورلی ،که برونو یکی از س��هامداران اصلی
و نصب کنتورهای آب به  600میلیون دالر سرامیک در سال  ،2007متوجه ارتباطاتی آن است ،نیز برای همین منظور ها به کار
هم برسد .تعلیق این قرارداد تا هنگامی که بین آن ش��رکت و کمپانی های متعلق به گرفته می شود .بطور کلی سه تا از شرکت
های آکورس��و ،در سال های بین  2005و
معلوم ش��ود آیا در بستن آن تمام موازین آکورسو شدند.
قانونی رعایت شده است یا نه ادامه خواهد از سوی دیگر ،به نوشته گازت دهم آوریل ،2007 ،مبلغ  4/5میلیون دالر به ش��رکت
این اولین بار نیس��ت که شرکت سیمارد های شماره دار و تورلی پرداخته اند.
داشت.
برای روشن شدن جواب این سوال میشل بودری ،درگیر یک رس��وایی از این دست حزب اپوزیسیون شهرداری ها در مونترال
دویون ،بازرس کل شهرداری ،تحقیقاتی را ش��ده است .در س��ال  ،1994ماریو بولیو ،می گوید:
آغاز کرده است که قرار است در  18ژوئن صاح��ب همین ش��رکت در آن زمان ،که باید تمام قراردادهائی که با شرکت هائی که
زیر پوشش این کنسرسیوم بسته شده اند
گ��زارش آن آماده ش��ود .اما مدت خدمت سناتور هم بود ،مجبور به استعفا گردید.
آقای دوی��ون در دوم ژوئن ب��ه پایان می مراقبین سازمان نظام اخالقی کانادا بعدها دوباره بازبینی شوند.
رسد .تکلیف پرونده بعد از آن هنوز معلوم اظهار داشتند شرکت نامبرده یک کنترات این فشار اپوزیسیون به این دلیل است که
سودآور برای تعمیر پل شامپلین ،بدست شرکت های مزبور قراردادهای متعدد چند
نیست.
درب��اره این پرونده تخلف مالیاتی جنجال آورده بود .این در حالی بود که سناتور های میلیون دالری با شهرداری مونترال بسته
هم ردیف بولیو مجاز نبودند بخشی از اند که با توجه به این افتضاحات ،همه آنها
مورد سوال هستند.
کنترات های فدرال باشند.
 Montréalبهرحال ،هنگامی که این بازرسی در ول��ی ترامبل��ه ،فع�لا تنها ق��رارداد کالن
 >>> Les factures desآوریل  ،2007آغاز گردید ،یک واحد از کنتورهای آب را معلق کرده تا معلوم شود
 CRA croisières de Frankمتوجه شد که شرکت دیگری که آیا در بستن آن تخلفاتی صورت گرفت
با نام س��رامیک  BTطی س��ال های است یا نه؟
 2004 Zampino introuvablesو  ،2005از اظه��ار درآم��دی وی می گوید :اگر اپوزیسیون شواهدی دال
ب��ه مبلغ  489000دالر س��ر باز زده بر تخلفات دارد ،آنها را رو کند ،واال ضرورت
>> On a beaucoup parlé des
و در همان م��دت یک هزینه جعلی برای بازرسی های بیشتر وجود ندارد.
séjours
de Frank Zampino sur le
 730000دالری را ه��م به حس��اب این مطلب از ش��ماره های دهم و بیست و
yacht
de
plus de 20 millions de
آورده است.
دوم گازت اخذ و خالصه شده است.
dollars
de
l'homme d'affaires Tony
ش��رکت س��رامیک  BTبا پنج اتهام
Accurso.
مش��ابه دیگری هم مواجه است .کار
 On ignore toutefois combien ontاین شرکت تهیه و نصب سرامیک در
 coûté ces vacances. Personne neساختمان های بزرگ اداری ،هتل ها
 le sait, même le maire Géraldو مراکز بزرگ دیگر است.
 Tremblay.فرانچسکو برونو ،صاحب این شرکت
 La Ville de Montréal confirme queاظهار می دارد که بازرس��ی ماموران

_______

شهرداری مونرتیال
نگاهی به ماجرای
افتضحات مایل
پی درپی
کنتورهای آب
و ختلفات مالیاتی

•

مشاور مهاجرت به کانادا
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
-----------------------------------------

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

جهت کلیه امور مهاجرتی با زبان شیرین فارسی
با من متاس بگیرید.

توجه:

با سپاس فراوان از صداقت و همکاری آقای سعید مظفری،

که در مدت  6ماه آزمایشی با ما همکاری داشتند،

اعالم می دارم که بعد از این تا اطالع ثانوی هیچگونه منایندگی در تهران

خنواهیم داشت.

هم اکنون آقای کامی منفرد ،با مشاره تلفن های جدید ویژه ایرانیان حمرتم

داخل و خارج از کشور،

پاسخگوی عزیزان مشا خواهد بود:

تلفن مستقیم و رایگان از ایران:

021-23981005

تلفن ویژه ایرانیان خارج از ایران:

514-326-8103

کامی منفرد

www.mariacottone.ca

www.paivand.ca

____________________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
با تعیین وقت قبلی
Montreal, Quebec H3C 1A8

&

Frank Zampino n'a déposé aucune
facture reliée à ses vacances en janvier 2007 et
février 2008 sur le yacht
de monsieur Accurso.
Pourtant, le 4 avril
dernier, dans une lettre
adressée au maire,
Frank Zampino était
prêt à fournir toutes les
factures.

ماریا کـتُنه

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179
www. mariacottone.ca
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>>> هاکی مونتریال...

حذف سریع
کانادین و آغاز
تابستانی گرم و
طوالنی برای
تیم

 ...و س��رانجام  HABSدر چهار بازی
پیاپی در حالی که رمقی و یا خواستی
در تی��م برای صعود به مرحله بعدی
مشاهده نمی شد ،به گونه ای ضعیف
قـدر ،که در ضمن
در مصاف حریفی َ
به عقده حقارت در مقابل تیم ما نیز
مبتال ب��ود( ،با  8پی��روزی و  32بار
باخت ،در طول تاریخ بین دو تیم در
مس��ابقات مرحله حذفی) و فقط به
پیروزی و درهم شکستن «کانادین»

معرفی کتاب
بابک ساالری
مکیک بار دیگر شما را برای معرفی
کتاب جدید بابک ساالری هنرمند

روزانه بین 90
تا  100نفر در
تهران اقدام
به خودکشی
می کنند

رادیو فرانسه :آمار نشان می دهد که
روزانه بین  90تا  100نفر در تهران
اقدام به خودکشی می کنند.
ناکامی ها و فشارها سبب سرخوردگی
امیال و افس��ردگی ش��ده ،تفاهم را
درحوزۀ مدنی ،چه در خانواده و چه
در جامعه کم می کند و خشونت به
بار می آورد.تنش و خشونت ،ازخانواده
به اجتماع منتقل می شود و باز می
چرخد و به خانواده باز میگردد.
گستردگی بحران اقتصادی و افزایش
بی��کاری ،بار روانی س��نگینی برای
مردمی که روزانه با مشکالت بسیاری
ب��رای گذران زندگی درگیرند ،به بار
آورده است.
ایران نیز از این موج مبری نیس��ت.
درعین حال که ویژگی های جامعۀ
ای��ران نیز بر معضل
اقتصادی می افزاید.
بح��ران اجتماع��ی
نظی��ر مش��کالت
مس��کن و بیکاری
و عوام��ل فرهنگی،
دین��ی و سیاس��ی
مسائلی هستند که
هری��ک برخ��ورد و
توجه ویژه ای را می
طلبند.
داور ش��یخاوندی،

می اندیش��ید ،شکست را پذیرفت و
از مس��ابقات حذف گردید و آرزوی
طالئی رسیدن به فینال کاپ استانلی
در یکصدمین سالگرد تاسیس تیم به
حسرت تبدیل شد.
ریشه های بس��یاری به عنوان علل
اساسی این شکس��ت وجود دارد که
از آن جمل��ه اختالفات تع��دادی از
بازیکنان با سرمربی قبلی ،اشتباهات
مدی��ر اجرائی تیم در ع��دم تعیین
تکلیف بازیکنان آزاد و بدون ش��رط،
زمزمه فروش تیم و شاید دستورات
صاحبان تیم در انجام ندادن تعویض
ه��ای گرانقیم��ت و افزای��ش تعداد
مصدومین تیم (هر چه به پایان فصل
نزدیکتر می شدیم) و ...گوشه ای از
مسایل پشت پرده سقوط غیرمترقبه،
اما شاید قابل انتظار «هبز» بود.
این��ک زمان خانه تکانی اساس��ی و
عمده فرا رسیده است.

طرفداران تیم خواس��تار تغییرات
بسیار هستند و از این که بسیاری
از بازیکنان آزاد بروند و تیم سعی
در اس��تخدام جوان��ان (بخصوص
کبکی که مس��لما با عِرق و عالقه
دیگری در خدم��ت تیم خواهند
بود) نمایند ،مانعی نمی بینند؛ چرا
که حتی اگر در یکی دو سال اولیه
آثار مثبت دیده نشود ،مسلما تیم
بر پایه های محکم تری بنا خواهد
شد و طرفداران ،صبر کافی در این
مورد دارند ،یعنی طرفداران که با
هو کردن بازیکنان در آخرین بازی،
مراتب عدم رضایت خود را آشکار
نمودند ،با تشویق دیوانه وار تیم ،بار
دیگر در پشتیبانی تیم محبوب خود
ش��رکت خواهند کرد ،اما حاضر به
قبول شرایط به همین سبک و شیوه
موجود نخواهند بود.
قدر مسلم تحرکات شروع شده است،
فشار مطبوعات ورزشی و طرفداران
کم نخواهد ش��د و این��ک که دولت
کبک نیز اعالم داش��ته است حاضر
است به کنسرس��یومی از صاحبان
کبکی ،که حاضر به خرید تیم باشند
تا مرز یکصد میلیون دالر وام بدهد،
تا تیم در مونترال بماند؛ شاید باعث
شود تا صاحب فعلی تیم تصمیم خود
را نهائ��ی کرده و به س��رعت مراحل
بعدی این اقدامات شروع گردند.
در این تابستان طوالنی اخبار بسیار
گ��رم و پیاپی را در م��ورد تیم های
شهرمان خواهیم شنید.
ب��ا این امید که حرک��ت مثبت و در
مسیر بهبود باشد.

عکاس ایرانی تب��ار کانادایی دعوت
می کند.
ای��ن کت��اب ک��ه Remembering
 the people of Afghanistanن��ام
دارد ،در ماه مارس گذش��ته توسط
انتش��ارات  ،45 Janetدر بلغارستان

به دو زبان بلغاری و انگلیسی منتشر
شده است۰
>>>>>>> <<<<<<<<<
تاریخ  :جمعه اول مه:
ساعت  7بعد از ظهر
>>>>>>> <<<<<<<<<

جامعه شناس و اس��تاد دانشگاه در
ته��ران ،مش��کل بی��کاری و تبعات
شهرنش��ینی را عام��ل ایج��اد انواع
افسردگی ها بخصوص در بین جوانان
و زنان می داند .او می افزاید ،برخی
آمار نش��ان می دهد که روزانه بین
 90ت��ا  100نفر در ته��ران اقدام به
خودکشی می کنند.
ای��ن رقم کس��انی را در بر می گیرد
که تنها به بیمارستان لقمان الدوله
مراجعه می کنند.
از بقیه ،آمار درستی در دست نیست
و خوشبختانه تعداد زیادی از آنان از
مرگ نجات پیدا می کنند.
به نظر این جامعه شناس ،مهاجرانی
که از شهرستان ها به شهرهای بزرگ
مهاج��رت کرده اند و ی��ا حتی غیر
مهاجران ،در این شهرها دچار بحران
هویت می شوند و همین آنها را تحت
فشار قرار می دهد و باعث می شود
که شهرهای بزرگ به مرکز برخوردها
و چالش های مردم تبدیل بشود.
درآمد کم و کار زیاد ،خستگی انسانها
و بحران هویت همراه با مش��کالت
فرهنگی ،مردم تحت فشار را به جان
هم می ان��دازد .در بیان این امر وی
به افزایش  10تا  15درصدی جرایم
اشاره می کند.
در پاس��خ به دوگانگی رفتار جوانان
و تأثی��ر این رفتار بر ناهنجاری های

شخصیتی آنان ،داور شیخاوندی می
گوید ،در جامعۀ ایران نه تنها دوگانگی
که چندگانگی رفتاری وجود دارد ،از
آن جمله به اختالف میان نس��ل ها
اشاره می رود.
به این معنی ک��ه جوانان و دختران
ب��ا دارا بودن می��زان تحصیالت باال
از پدران و ش��وهران خود فاصله می
گیرند .گروه اول پیش��رفته و مدرن
و گروه دوم ،س��نتی باقی می مانند
و نمی توانند با اتوریتۀ س��ابق نسل
جدید را تحت کنترل خود درآورند.
تن��ش در خانواده به اجتماع منتقل
می شود و باز می چرخد و به خانواده
باز می گردد.
و ام��ا زن��ان در این می��ان وضعیت
ویژه ای دارند و تحت فشار مضاعف
خانواده و جامعه هستند.
داور شیخاوندی به میزان خانه ماندن
زنان و مجرد ماندن آنان اش��اره می
کند و بر این باور است که با باال رفتن
سن ازدواج ،مش��کل همسر یابی و
کار یابی هم بر مش��کالت زنان می
افزاید .آنان که در خانۀ پدر و شوهر
در کنترل مردان و دچار محدودیت
هستند ،دچار افس��ردگی بیشتری
می شوند .ضمن اینکه امکانات کاری
برای آنان کمتر اس��ت و معموالً در
شبکه های خانوادگی می توانند به
کار مشغول شوند.
ودرنهای��ت ،ناکامی
ها و فشارها سبب
سرخوردگی امیال
و افس��ردگی شده،
تفاه��م را درحوزۀ
مدن��ی ،چ��ه در
خان��واده و چ��ه در
جامعه کم می کند
و خشونت به بار می
آورد.

•

•
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>>انتخابات خانه ایران <<

فراخوان و دعوت همگانی برای شرکت در
چهارمین مجمع همگانی
>> شنبه ۱۶ ،ماه می ، ۲۰۰۹ساعت  ۵تا  ۸عصر

دانشگاهکنکوردیا:

1455 De Maisonneuve W., Hall building

دستور جلسه :

گزارش فعالیتهای یک ساله
•
گزارش وضعیت مالی
•	
ی پیشنهادات
تبادل نظر و برس 
•	
انجام انتخابات (بر پایه اساسنامه)
•	
برنامه سال آینده
تصویب
•	
ٔ
افراد عالقمند به کاندیدا شدن در انتخابات
هیات مدیره آینده می توانند در خواست خود را
حد اکثر تا ساعت  12روز چهارشنبه  13می 2009
به دفتر خانه ایران تحویل دهند.
ی صمیمانه دعوت میکنیم
از تمام هموطنان گرام 
تا با شرکت در این گردهمایی آزاد و دمکراتیک
و ارائه نظرات خود آن را پر بارتر و اثر بخش تر
گردانند.
به امید دیدار یکایک شما

____________
بازدیدازفستیــوال
گل الله در اتاوا
یکشنبه  ۱۷ماه می ۲۰۰۹

پس از سفر لذت بخش بازدید از هتل یخ و شهر کبک،
بنا به درخواست بسیاری از هموطنان در مونترال ،خانه
ایران س��فری یک روزه به اتاوا ،پایتخت کانادا ،تدارک
دیده است تا بار دیگر در کنار یکدیگر روزی را به خوشی
بگذرانیم.

زمان  :یکشنبه  ۱۷می

جلسات مشاوره و

روانکــاوی
در دفتر خانه ایران
در حال حاضر

خامن حمیرا قاسم نژاد،

روانکاو (هیپنوتراپیست و )natural-therapist
از دانش��گاه مک گیل به صورت رایگان جلس��ات
مشاوره خود را در دفتر خانه ایران برگزار میکند
ی
و همچنین تعدادی از مدد کاران اجتماعی فارس 
زبان نیز با ارئه سرویس رایگان فعالیت می کنند.
قابل ذکر اس��ت که خدمات ارائه شده متناسب با
ی دفتر خانه ایران برنامه
نیازهای شما و با هماهنگ 
ریزی خواهد شد.
خانه ایران را از آن خود بدانید و ما را با پیشنهادات
و انتقادات خود یاری نمایید.
هم��ه افرادی که مایل به ارائه خدمات در زمینه
از
ٔ
حرفه خود هستند تقاضا میکنیم که با دفتر خانه
ٔ
ایران تماس بگیرند.

(حرکت  ۸ :صبح و بازگشت  ۸شب)
 قیمت  ۵۰:دالر (شامل هزینه رفت و برگشت،
بلی��ط م��وزه Canadian Museum of civilization، Canadian Royal Mint
میباشد.
بازدید از فستیوال گل الله و پارلمان کانادا و Rideau Hallرایگان میباشد.
تهیه و تدارک غذا به عهده شرکت کنندگان میباشد.
ب��ه علت محدودیت جا ،لطفا بلیت خ��ود را تا  ۱۰ماه م��ی از دفتر خانه ایران
خریدارینمایید.
شمارٔه صندلیها براساس زمان خرید بلیط مشخص خواهد شد.
هیات مدیره خانه ایران
تلفن514-544-5962 :
1117 St Catherine W. , Suite 420

همدردی
خانواده محترم میرفتاحی

سرکار خامن دکتر راضیه رضوی ،کاوه و نیمای نازنین،
آقای جواد امیرفتاحی ،وابستگان و عزیزان سوگوار
درگذشت اندوهبار

شادروان آقای امیر هوشنگ میرفتاحی

را به شما عزیزان و همچنین همه اعضای فامیل و بستگان ایشان در
مونتریال و ایرانتسلیت گفته،
برای شما صمیمانه آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
________________________

دکتر شریف نائینی و خانواده
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امریکا در بحران...
هفته نامه اشپیگل
20،4،2009

آمریکا در تله
حبران چنگ
و دندان
برای جهان
تیز می کند!

پ��س از بح��ران مالی ،اینک
آمریکا با یک بحران اجتماعی در
ابعاد تاریخی روبروست .لشگری
از خانه بدوشان شهرها را در می
نوردند .در کنار ساختمان های
برق اداری ،آشپزخانه
پر زرق و ِ
های بینوای��ان رونق گرفته و"
چادرآباد" ها ،شهرها را فرا می
گیرند .با افزایش فقر بی صبری
نسبت دولت اوباما نیز فزونی می
گیرد.
انسان هائی که سرخورده اند و
آنها که پس رانده شده اند ،چون
تخته پاره های به ساحل افتاده
از کشتی های در هم شکسته،
در نوانخانه های کلیساها نشسته
و هر شب در انتظار جای خوابی،
زیر اندازی یا یک نیمکتی چوبی
هس��تند که پدر روحانی برای
خواب در اختیارشان بگذارد .ولی
درست در همین زمان بحرانی،
 16در صد هم از میزان کمک
بالعوض به بینوایان کاسته شده
است .
بحران اقتصادی آمریکا تبدیل به
آنچنان بحران اجتماعی شده که
از زمان بحران بزرگ قرن پیش
تا کنون مانند نداشته است .نه
تنها بهای سهام بورس ها و سود
موسسات س��قوط کرده ،بلکه
میلیون ها امریکائی نیز همراه
آن غرق شده اند.
فقر بعنوان ی��ک پدیده فراگیر
اجتماعی باز گشته است .حدود
 50میلی��ون نف��ر فاق��د بیمه
درمانی هستند که روزبروز هم
بیشتر می شوند 32 .میلیون نفر
با جیره غذائی زندگی می کنند.
 13میلیون نفر بیکارند .تعداد
خانه بدوش��ان رو ب��ه افزایش
اس��ت زیرا ش��مار حراج های
اجب��اری خانه ه��ا رو به فزونی
است .تنها در ماه مارس  45در
صد بر میزان حراج ها ،نسبت به
مارس سال پیش افزوده شده
اس��ت  .حتی در نواحی اعیان
نشین نیز این تکانه ها مشهود
است .خیابان های منطقه اعیان
نشین " وی نایس بیچ" در حومه

لوس آنجلس ،در نزدیکی دریا،
که روزی عری��ض بودند ،دیگر
آن عرض را ندارند ،زیرا تبدیل
به پارکینگ ثابت اتوموبیل های
کاروان شده اند که از جای خود
تکان نمی خورند .این اتوموبیل
ها مسکن انسان هایی هستند
که بس��یاری از آنها پنجره ها را
با مقوا پوش��انده اند تا ته مانده
زندگی خصوصیش��ان از انظار
پوشیده بماند .و همه در انتظار.
در ج��ورج ت��اون  ،یک منطقه
قدیمی و مسکونی در پایتخت
آمریکا "واشنگتن" ،که ساکنان
آن اکثرا سیاس��تمداران ،البی
کار ها و وکالی دعاوی هستند
نیز بحران آثار خود را نشان می
دهد .کس��ی که فراموش کند
ش��ب در اتوموبیل خود را قفل
کند باید بداند ک��ه فردا صبح
باید چند مهمان ناخوانده را که
شب در ماشین او خوابیده اند
از خواب بیدار کند.
موسسات با سرعتی دیوانه وار
حتی کارگران باس��ابقه خود را
اخ��راج می کنند .در ماه مارس
 690هزار نفر بر بیکاران افزوده
شد ،در ماه فوریه  850هزار نفر
و در ماه ژانوی��ه  510هزار نفر
بیکار شده بودند .از آغاز بحران
مالی در تابستان  2007تاکنون
تقریبا  6میلیون نفر بیکار شده
ا ند.
کمک های دولت��ی به بیکاران
آنقدر کم اس��ت که مردم نمی
توانن��د زندگی س��ابق را ادامه
دهن��د .حس��اب ه��ای بانکی
مردم خالی اس��ت ،حتی طبقه
متوس��ط که با پول خود اوراق
سهام خریده بودند  40در صد
از سرمایه خود را از دست داده
اند .گام بعد از بیکاری سقوط به
دره فقر است.
کار طبق��ه زیری��ن جامعه که
شامل سی درصد از افراد جامعه
اس��ت بجای باریک کش��یده
اس��ت .بس��یاری از آشپزخانه
ه��ای مخص��وص بینوایان ،به
گرسنگان جواب رد می دهند،
حتی خوابگاه هائی که با سرعت
برای خانه بدوش��ان بر پا شده
اند نیز دیگر کافی نیست .همه
ج��ا موسس��ات خصوصی که
مخارج امور اجتماعی را تامین
می کردند شانه از زیر بار خالی
می کنند .بذل و بخش��ش آنها
درست زمانی ته می کشید که
فقر عمومی ب��ه آمریکا باز می
گردد.
آشپزخانه های بینوایان باید با
پولکمتریبسازند،گرچهتقاضا
چند برابر افزایش یافته است .در
س��ال  2007به یک میلیون و
س��یصد هزار نفر غذای رایگان

 50میلیون نفر بیمه
درمانی ندارند.
 32میلیون نفر
با جیره غذائی
زندگی می کنند.
 13میلیون نفر
بیکارند.
از  2001تاکنون
120هزار آمریکائی
بدست خود
آمریکائیهابقتل
رسیده اند!

داده می شد .فقط در ماه های
اکتبر و نوامبر ، 2008ظرف دو
ماه ،تعداد نیازمندان ناگهان به
سه میلیون نفر افزایش یافت.
در این اواخرمر دم گرس��نه  ،به
آشپزخانه های بینوایان ،بمعنی
واقعی کلم��ه ،هجوم می برند.
ولی گرسنگی تنها بسراغ تهی
دستان نمی آید ،بسیاری از این
منتظران سرپناه هم ندارند .در
میان هزاران بی خانمان خانواده
های بسیاری هستند که دیگر از
عهده پرداخت اجاره خانه خود
هم بر نمی آیند و در متل های
ارزان قیمت بسر می برند ،اینها
کسانی هستند که در گذشته
به طبقه متوسط تعلق داشتند.
آنچه همه جا رو به گس��ترش
است "چادرآباد" است ،از فلوریدا
در ساحل شرقی آمریکا گرفته
تا س��ه آت��ل در س��احل غربی
آن .بقول پرفس��ور "جیمز الن
فوکس" ،پژوهش��گر در عرصه
تبهکاری ،امروز از نظر بسیاری
جمله معروف "آمریکا سرزمین
امکانات بی مرز" یک ش��وخی
خنک اس��ت .طب��ق پژوهش
های او امریکا میرود که دوباره
سرزمین قساوت گردد .فقط در
ماه آوریل یک جوان  22س��اله
س��ه پلیس را در پیتسبورگ از
پ��ای در آورد .در همان روز در
ایالت واش��نگتن یک مرد 34
ساله قبل از آن که خود را بکشد
پن��ج بچه خود را کش��ت یک
روز قب��ل از آن مردی در ایالت
نیویورک در یک موسسه
امور اجتماعی نخست 13
نفر را از پای درآورد و بعد
خود را کشت .درهمین ماه
 ،مردی در آالباما نخست
همسر خود را بضرب گلوله
Tél.: (514) 223-6408
از پ��ای در آورد ،س��پس
Tél.: (514) 561-6408
خواهرش را ،س��پس پسر

}5
ادامه از صفحه:
{>>
نزاد...
احمدی
اخیر بر س��ر كار آمده است .البته از
هن��گام روی كار آمدن آق��ای اوباما
در آمریكا خطر فوری حمله نظامی
آمریكا به ایران منتفی ش��ده است و
اسراییل نیز به دلیل تغییر سیاست
آمریكا كمتر به تهدید ایران پرداخته
است .ولی گزارش این هفته روزنامه
تایمز لندن نش��ان میداد كه دولت
جدید اس��راییل ارت��ش آن را برای
حمله به ایران آماده كرده است تا به
محض این كه چراغ سبز داده شود
بتوان��د در «ظرف چن��د روز یا چند
ساعت» به ایران حمله كند .سخنان
آق��ای احمدینژاد در چنین فضایی
ایراد میشود  -سخنانی كه بالفاصله
واكنش تهدیدآمیز رهبران اسراییل
را در مراسم مختلفی كه به مناسبت
یادبود هولوكاست برگزار میشد به
دنبال داشت.
عالوه بر آن ،آق��ای اوباما نیز ضمن

یازده س��اله خواهر و دختر 16
س��اله خود و دس��ت آخر هم
خودش را .
مفسر روزنامه نیویورک تایمز
در تفسیری به طعنه نوشت
"این ش��یوه امریکائی است"
و ی��ادآوری می کن��د که از
یازده سپتامبر  2001تاکنون
 120هزار آمریکائی بدس��ت
خود آمریکائی ها بقتل رسیده
اند .این رقم  25برابر بیشتر از
سربازان کشته شده آمریکائی
در عراق و افغانستان است.
اکثر کارشناسان بر این عقیده
اند که دلیل افزایش تبهکاری
ها ،بویژه در ماه های اخیر وضع
تیره و تار اقتصاد است" .جک
لوین" کارش��ناس تب��هکاری
از دانش��گاه نورث ایس��ترن در
بوس��تون می گوی��د" :من تا
کنون ندی��ده ب��ودم در مدتی
چنین کوتاه این همه قتل انجام
شود".
در آمریکا بار دیگر نسلی در حال
رشد است که زندگی روزمره اش
عبارتست از خشونت و نومیدی.
اکثر بینوایان نس��ل ن��و از فقر
فرهنگی نی��ز در رنجند .دانش
آموزی که خانه بدوش است یا
در ُمتل زندگی می کند بندرت
می تواند تکالیف مدرسه را انجام
دهد ،یا اصال سر کالس حاضر
شود .زنی به روزنامه محلی می
نویسد ،نقشی که این بحران در
زندگی او بازی کرده چون نقش
توفان "کاترینا" در نیو اورلئان
بوده است.
روزان��ه کاره��ا  -ک��ه اغل��ب
مهاجرین امری��کای التین اند-
فریب تخیالت را نمی خورند.
تا ساعت یازده صبح صدها نفر
روی دی��واره کوتاه پارکینگها
نشس��ته ان��د و بمح��ض آنکه
اتوموبیل��ی وارد ای��ن محوطه
ش��ود که بنظر برسد راننده آن
احتماال کارگر می خواهد ،دسته
جمعی بسوی اتومبیلش هجوم
می برند .با چند کالم انگلیسی
شکسته بسته ای که از اینور و
آنور یاد گرفته اند:
"نقاش��ی" "نظافتکاری" "همه
کار می کنم" "ارزان"!!
ولی کو بخت که یاری کند....؟
____________
برگردان فارسی  :رضا نافعی
(وبالگ کوهستان)

محكوم كردن سخنان احمدینژاد در
ضمن تأكید بر عزم آمریكا به مذاكره
با ایران فراموش نكرد یادآور شود كه
ی میز است.
«همه گزینهها» بر رو 
آقای احمدینژاد دمای خطر حمله
نظامی ب��ه ایران را كه ب��ا روی كار
آم��دن اوباما در آمریكا كمی كاهش
یافته بود با ژست و سخنان خود در
كنفرانس ضد نژادپرستی در سویس
چند درجه باال برد .او همانند گذشته
چهرهای خرافی ،خش��ن و مخوف از
ایران به نمایش گذاش��ت .ایرانیان با
چنین چهرهای در س��ه دهه حیات
جمه��وری اس�لامی آش��نایند .در
سالهای اخیر احمدینژاد این چهره
را به جهانیان نیز عرضه كرده است.
اس��فبار آن اس��ت كه بس��یاری از
مخاطبان او این چهره را نه از آن
جمهوری اسالمی و بلكه متعلق

ارزشریف

به مردم ایران میدانند.
ی ك��ه ایرانیان در ذهنیت
و این یعن 
جهانی��ان تصوی��ری را مییابند كه
احمدین��ژاد با ژس��تها و اظهارات
خود به جهان عرضه كرده اس��ت و
عرق ش��رم ناشی از آن را باید تجربه
كنند.
عالوه بر این ،بهای این ماجراجوییها
را كه نتیجهای جز فشارهای بیشتر
اقتصادی به دلیل تحریمهای سازمان
ملل و احیانا تحمل تلفات و خسارات
حمله نظامی نخواهد داشت ،نیز باید
مردمی بپردازند كه خود در چنگال
حكومت جهل و خرافه و خش��ونت
اسیرند.
حركت اخیر احمدینژاد همچنین
در آستانه یك رأیگیری دیگر انجام
میش��ود كه احمدین��ژاد یك نامزد
اصلی آن است .او در این مسابقه نه
فقط باید با نامزدهای رقیب از جناح
اصالحطلب به مصاف برود و بلكه در
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اسرائیل  ۶۱ساله شد

قومی همچنان سرگردان؟

احمد زیدآبادی
تحلیلگرمسایلخاورمیانه
>>>> ب��اراک اوبام��ا
رئیس جمهور آمریکا شصت
و یکمی��ن س��ال تاس��یس
اسرائیل را به مردم این کشور
تبری��ک گفت و وع��ده داد
که کشورش به تالش خود
برای دس��تیابی اس��رائیل و
فلسطینیها به صلح فراگیر
ادامه میدهد.
آقای اوباما با تاکید بر اینکه
امنیت اسرائیل باید به عنوان
بخش��ی از روند صلح مورد
توجه قرار گیرد ،تعهد آمریکا
به اسرائیل را گسست ناپذیر
تر از هر زمانی دانست.
اس��رائیل در  ۱۴م��اه م��ه
 ۱۹۴۸هنگامی که بریتانیا به
قیمومیت خود بر فلسطین
پای��ان داد ،اعالم موجودیت
کرد.
اعراب  ۱۴ماه م��ه را به نام
«یوم النکبه» به معنای روز
فاجعه نامگ��ذاری کردهاند،
اما یهودیان بر مبنای تقویم
عبری ،س��الگرد تاس��یس
اسرائیل را جشن می گیرند.
رهبران اسرائیل در سخنان
خود به مناس��بت جش��ن
اس��تقالل ،با تاکید بر آنچه
«تهدید علی��ه موجودیت»
خود می دانن��د ،اتهامهای
خ��ود را علیه ای��ران تکرار
کردند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر
اسرائیل در این مورد گفت:
«متاسفانه اسرائیل همچنان
مورد تهدید است .رژیم ایران
که با جدیت در پی س�لاح
هستهای اس��ت ،بیشرمانه
خواس��تار نابودی اس��رائیل
است.سازمانهایتروریستی
هم در شمال و جنوب ما روز
به روز قویتر میشوند».
ش��یمون پرز رئیس جمهور
اس��رائیل و گابی اشکنازی

جناح متعلق به خود نیز از حمایت
زیادی برخوردار نیست.
در فاصله كوتاهی كه تا رأیگیری
ی مانده اس�ت ،طبیعتا در هر
باق 
حركت او مالحظات تبلیغاتی برای
رأیگیری نیز گنجانده شده است.
سفرهای استانی او كه همیشه جنبه
تبلیغاتی داش��ته اس��ت در ماهها و
هفتههای نزدیك به موعد رأیگیری
ی ش��دیدتری به خود
رنگ تبلیغات 
میگیرد.
>>> بسیاری از ناظران ،سفر
او به س�ویس را نیز یك س�فر
«استانی» دیگر برای تبلیغات
یارزیابیمیكنند.
انتخابات 
در ای��ران البته اقلیتی از مردم وجود
دارند كه از نوع ژس��تها و اظهارات
آقای احمدینژاد در كنفرانس اخیر
استقبال میكنند و حركت او میتواند
در رأی آنان تأثیر بگذارد.
ولی ب��ه نظر میرس��د كه مخاطب
اصلی احمدینژاد در این مورد نه آن

رئی��س س��تاد
ارتش این کشور
نی��ز اتهامهای
مش��ابهی علیه
ای��ران مط��رح
کردند.
آقای اشکنازی
به خانوادههایی
ک��ه در کن��ار
دی��وار ندب��ه
گرده��م آمده
بودن��د ،گف��ت:
اس��رائیل باید با افراطیها از
س��رزمینهای فلسطینی تا
ای��ران روبرو ش��ود .او تاکید
کرد که تهدید علیه اسرائیل
در ش��صت و یکمین س��ال
استقالل آن متوقف یا کند
نشده است.
مس��اله عجیب اما این است
که مقامهای ارشد اسرائیلی
در مراس��م س��الگرد اعالم
موجودی��ت این کش��ور ،به
خالف آقای اوبام��ا ،در باره
صلح با فلس��طینیها نکته
خاصینگفتند.
تنها آق��ای نتانیاهو در پیام
خ��ود گف��ت که دس��ت ما
ب��رای صلح به س��وی همه
همس��ایگان دراز است ،اما
وی بالفاصله اضافه کرد که
دشمنان ما نباید دچار سوء
تفاهم ش��وند زیرا اسرائیل
هرگ��ز بر س��ر امنیت خود
مصالحه نخواهد کرد.
برخی از تحلیلگران ،تمرکز
بیس��ابقه دولت اسرائیل بر
آنچه را که این دولت تهدید
ای��ران علیه موجودیت خود
می داند ،بهانهای برای طفره
رفتن از صلح با فلسطینیها
یدانند.
م
طبق گزارشهای مختلف،
بنیامین نتانیاه��و از آمریکا
می خواهد ک��ه ابتدا برنامه
هس��تهای ایران خنثی شود
و سپس مذاکرات صلح بین
اسرائیل و فلسطینی ها آغاز
شود.
ایج��اد پیون��د بی��ن برنامه
هس��تهای ای��ران و مذاکره
صلح با فلسطینیها ،هر چند
که ممکن اس��ت بخشی از
تالش دول��ت آقای نتانیاهو
برای افزایش فش��ار ایاالت
متحده بر جمهوری اسالمی
باشد ،اما بدون شک کمکی
به روند صلح نخواهد کرد.
البت��ه برخی از کش��ورهای
ع��رب ه��م از پیون��د دادن

رأیدهنگان و بلك��ه یك رأیدهنده
به خصوص است .احمدینژاد ظاهرا
میاندیشد كه با اتخاذ و دنبال كردن
این سیاس��ت میتوان��د نظر موافق
ولینعمت خود را به دس��ت آورد و
به كمك او ریاست جمهوری خود را
برای دور دوم تثبیت كند.
رأیگیری چند هفته دیگر به دلیل
بحرانهای اقتص��ادی و بینالمللی
ای��ران از اهمیت خاص��ی برخوردار
اس��ت و میتواند از جهات مختلفی
سرنوشتسازباشد.
احمدینژاد با نامزدهای قدرتمندی
در جناح اصالحطلب روبرو اس��ت و
در جناح خود به دلیل سیاستهای
شكستخورده سیاسی و اقتصادیش
نتوانسته حمایت كافی جلب كند .او
در عین حال در گذش��ته از حمایت
آقای خامن��های برخوردار ب��وده ،و
امیدواراست بتواند از این حمایت در
رأیگیری آینده نیز برخوردار شود.

برنامه هس��تهای ای��ران با
مذاک��رات صل��ح ناراض��ی
نیس��تند ،اما ه��دف آنها از
چنین پیوندی ،مغایر هدف
آقاینتانیاهوست.
در واق��ع بنیامی��ن نتانیاهو
با درخواس��ت ح��ل بحران
هستهای ایران پیش از آغاز
مذاکرات صلح ب��ا اعراب در
صدد است که از توازن قوای
جدی��دی که پ��س از حل
احتمالی بحران هس��تهای
ای��ران در خاورمیان��ه ظهور
میکند ،برای نش��ان دادن
سرسختی بیش��تر در برابر
واگ��ذاری کران��ه باختری و
بی��ت المقدس ش��رقی به
فلسطینی ها بهره ببرد ،اما
اعراب بر خالف وی ،مایلند
تا از طریق ایجاد پیوند بین
برنامه هستهای ایران و روند
صلح ،دولت اسرائیل را به ارائه
امتیاز به فلسطینیها در ازای
تشکیل جبههای مشترک در
برابر ایران ترغیب کنند.
مساله مهم اما در این میان
موضع دولت آقای اوباماست
ک��ه ب��ا پیوند بی��ن بحران
هستهای ایران و روند صلح
موافقت نکرده و میکوشد تا
ضمن حل مساله هستهای
ایران ،اسرائیل را به پذیرش
رس��می فرمول دو کشوری
برای حل بحران خاورمیانه
متقاعدکند.
با این ح��ال ،در این روزها،
صداهای��ی ک��ه از س��وی
مقامهای اس��رائیلی چه در
مورد روند صلح و چه در باره
تهدید ایران شنیده میشود،
هماهنگ به نظر نمیرسد.
اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل
همزمانباجشنهایسالگرد
اع�لام موجودیت اس��رائیل
بر لزوم امضای پیمان صلح
نهایی با فلسطینیها در سه
سال آینده بر مبنای راه حل
دو کشوری تاکید کرد و در
باره برنامه هس��تهای ایران
نیز متفاوت از سایر رهبران
اسرائیل سخن گفت.
آیا این زب��ان متفاوت نوعی
تقس��یم کار و «عملی��ات
فری��ب» اس��ت و ی��ا اینکه
یهودیان اسرائیل با گذشت
بی��ش از ش��صت س��ال از
تاسیس کشورش��ان ،هنوز
قومی س��رگردان به ش��مار
میروند؟

•

نقطه ق��وت احمدینژاد از دید آقای
خامنهای سیاست هستهای و خارجی
او بوده است.
از ای��ن رو ،احمدین��ژاد ظاه��را
میاندیش��د كه اگر این سیاست را
دنبال كند ممكن است بتواند حمایت
خامنهای را كس��ب كند .خامنهای
دوست دارد كه دشمن داشته باشد،
و احمدینژاد نشان داده است كه در
تأمین این خواسته ولی خود مهارت
زیادی دارد .از این رو ،او س��عی دارد
از هر فرصتی برای طرح نظرات ضد
اسراییلی ،ضد آمریكایی و ضد غربی
خود بهره بگیرد .اگر این سیاس��ت
بتواند نظر حسن ولی فقیه را نسبت
به او جلب كند او پاداش خود را گرفته
اس��ت ،و بهایی كه مردم ایران باید و
ممكن است در نتیجه این سیاست
بپردازند در فهرس��ت نگرانیهای او
ی عمدهای نخواهد داشت■ .
جا 
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آیاکسیرابهاسمعجیبمیشناسید؟()1

 ما هر روز اشخاصی را مالقات
می کنیم که دارای اسامی بسیار زیبا و
مناسب هستند و گاهی هم اسم هایی را
می شنویم که نا مناسب و نا مفهومند،
ولی من در تمام عمرم کسی را ندیده ام
که نام او « عجیب » باشد.
هم چنین در تمام کتب تاریخی یا
افسانه هایی که خوانده ام ،ندیده ام که
کسی دارای این اسم باشد .ولی در یکی
از قسمتهای کتاب مقدس ،یعنی در
کتاب اشعیاء نبی که حدود دو هزارو
هفتصد سال پیش از این نوشته شده
است ،در مورد شخصیت خیلی بزرگی
پیشگویی شده که باید ظاهر شود و به
« عجیب » نامیده گردد ،چنانکه نوشته
شده است" :زیرا فرزندی برای ما به دنیا
آمده! پسری به ما بخشیده شده! او بر
ما سلطنت خواهد کرد .نام او «عجیب»،
«مشیر»« ،خدای قدیر»« ،پدر جاودانی» و
«سرورسالمتی» خواهد بود.
او بر تخت پادشاهی داود خواهد نشست و
بر سرزمین او تا ابد سلطنت خواهد کرد.
پایه حکومتش را بر عدل و انصاف استوار
خواهد ساخت ،و گسترش فرمانروایی
صلح پرور او را انتهایی نخواهد بود" ... .
(اشعیاء فصل  9آیات  6و .) 7
این شخص که تا ابداآلباد بر تخت داود
سلطنت خواهد کرد و اسم او «عجیب»
خواهد بود کیست؟
کام ً
ال واضح است که این شخص خود
«عیسی مسیح» می باشد که حدود
هفتصد سال بعد از اشعیاء متولد شد و
چون مادرش از نسل داود بود ،اغلب وی
را پسر داود می خواندند .شکی نیست که
او عجیب ترین شخصیتی است که بر روی
زمین زندگی نموده است.
حال بیایید در مورد بعضی از صفات
عجیب این شخص بزرگوار قدری تفکر
کنیم.

و نیز با پیام جبرییل فرشته هنگامی
که مژده تولد عیسی را به مریم داده
گفت:
" ...روح القدس بر تو خواهد آمد
و قدرت خدای متعال بر تو سایه
خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد
مقدس ،پسر خدا نامیده خواهد شد.
" (لوقا فصل  1آیه  ) 35هماهنگ
است.
آیا به غیر از عیسی مسیح شخص
دیگری هم به این طرز عجیب به دنیا
آمده است؟

 - 2پیشگویی ها راجع
به مسیح عجیب بود

انبیای قبل از عیسی مسیح مانند
داود ،اشعیاء  ،میکاه ،دانیال و غیره،
نه تنها تولد مسیح از باکره را قب ً
ال
خبر داده بودند ،بلکه محل تولد او،
معجزات ،مشکالت و زحمات او،
مرگ او (که الزم بود برای گناهکاران
فدیه شود) ،زنده شدن او و سلطنت
ابدی او را نیز پیشگویی کرده بودند.
راجع به هیچکس که در این دنیا
متولد شده است اینقدر پیشگویی های
عجیب در کتب آسمانی یافت نمی شود!

 - 3بیگناه بودن مسیح
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آیا عجیب نیست؟
آن شخصی که گناهکاران را بیش از همه
محبت می نمود ،همان است که پاکترین
بود.



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
(اول پطرس فصل  2آیات  22و ،23
عبرانیان فصل  7آیه .) 26
آیا عجیب نیست که در این دنیای
آلوده ،فقط یک نفر ظاهر شده که هرگز
احتیاجی به توبه و طلب آمرزش نداشته
است؟

 - 5قدرت مسیح در
بخشیدن گناهان عجیب بود

هیچ کدام از پیامبران قدرت نداشتند
شخصاً گناهان مردم را ببخشند.
ولی روزی گناهکار مفلوجی را نزد مسیح
آوردند تا وی را شفا دهد.
مسیح ابتدا گناهان او را بخشید ،ولی
دشمنانی که آنجا بودند ،تصور نمودند که
عیسی کفر گفته است؛
زیرا غیر از خدا هیچکس نمی تواند گناه
را بیامرزد .ولی مسیح فرمود که قدرت
دارد گناه را ببخشد و با شفا دادن شخص
مفلوج ادعای خود را ثابت کرد .همینطور
زن گناهکاری را که برای نجات نزد او
آمده بود ،آمرزید و به او گفت" :گناهان تو
آمرزیده شد ،به سالمتی روانه شو".
( لوقا فصل  7آیات .) 50-36
آیا این قدرت مسیح در آمرزیدن گناهان
عجیب نبود؟

 - 6معجزات مسیح عجیب
بود

اگر چه موسی و الیاس و بعضی از پیامبران
عجیب بود
دارای معجزات بوده اند ،اما هیچکس تا
تاریخ به ما نشان می دهد که مردمان
کنون به اندازه عیسی مسیح معجزات
خوبی در این دنیا زندگی کرده اند ،ولی  - 4محبت مسیح نسبت به
بزرگ و متعدد انجام نداده است؛ زیرا
می بینیم به هر اندازه که اینها مقدس
گناهکاران عجیب بود
مریضان را شفا می داد ،کوران را بینایی
بوده اند ،به همان قدر به زیادی و زشتی
می بخشید و مردگان را زنده می نمود.
گناهان خود پی برده و از خدا طلب
افراد نیکوکار از بدی متنفرند و هر شخص نه تنها خودش این اعمال عجیب را انجام
بخشش نموده اند.
پاک از ناپاکی بیزار می باشد .واضح است می داد ،بلکه به شاگردان خود نیز قدرت
لیکن عیسی مسیح توبه نکرد و آمرزش
که عیسی مسیح که پاک و از هرگونه گناه بخشید تا همین کارها را بکنند .وقتی
طلب ننمود ،زیرا حتی یک گناه به
به دور بود ،ذاتاً از گناه نفرت داشت.
شاگردان ،او را دیدند که در موقع طوفان،
زندگانی پاک او راه نیافت.
به همین دلیل شاید تصور کنیم که الزم دریا را آرام می نماید ،متعجب شده گفتند:
روزی به دشمنان خود گفت:
بود مسیح خود را از گناهکاران دور نگاه
" این کیست که حتی باد و دریا هم از او
"کدام یک از شما می تواند گناهی به من دارد ،ولی برعکس به جای اینکه خود را از اطاعت می کنند؟ "
 - 1تولد مسیح عجیب بود
نسبت دهد( " .یوحنا فصل  8آیه .)46
گناهکاران جدا کند با آنان معاشرت کرده ( مرقس فصل  4آیه .) 41
تمام کسانی که از زمان آدم تا امروز متولد حواریون مسیح راجع به او نوشته اند:
غذا می خورد و راجع به محبت خدا با
واقعاً حق داشتند تعجب کنند ،زیرا مسیح
شده اند دارای مادر و پدر بودند ،ولی
" ...او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از ایشان صحبت می کرد و هنگامی که توبه شخص عجیبی بود.
عیسی مسیح پدر جسمانی نداشته است دهان او شنیده نشد .وقتی به او دشنام
می کردند با آغوش باز آنها را می پذیرفت
ادامه در شماره آینده
و غالباً او را عیسی ابن مریم می خوانند؛
می دادند با دشنام پاسخ نمی داد .وقتی
و می فرمود:
زیرا که از دختری باکره تولد یافت .این
عذاب می کشید ،تهدید نمی کرد ...پاک" ،من نیامده ام تا عادالن را ،بلکه تا
حقیقت با پیشگوئی اشعیاء نبی که فرمود:
بی غرض ،بی آالیش ،دور از گناهکاران که گناهکاران را به توبه دعوت کنم".
"  ...باکره ای حامله شده ،پسری به دنیا
به مقامی باالتر از تمام آسمان ها سرافراز به این دلیل بود که دشمنانش او را
خواهد آورد  ( " ...اشعیاء فصل  7آیه  ) 14گردید".
«دوست گناهاران»نامیدند.

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

هر شنبه

هر یکشنبه
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خانه فرهنگ صبا
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

مدرسه دهخدا

شنبه ها :ساعت  1تا  5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

>> کالسهای فوق العاده
(رقص ،نقاشی)
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵

4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri
---------------

کالس خوش آمد classe d’accueil
ی نمی دانند.
ی که فارس 
برای بچههای 
شنبه آخر هر ماه ۳-۵ :بعدازظهر
ٔ
جلسه سخنرانی و مشاوره
>>
ٔ
با دکتر ملک حول مسائل تربیتی
کودکان و نوجوانان

تازههای دهخدا:
سخنرانی درباره
رواندرمانی و هیپنوتیزم
درمانی علمی

>>> هیپنوتی��زم کردن چند نفر از
حضار برای آشنایی علمی بوسیله دکتر
ملک ،مشاور روانپزشک مدرسه دهخدا،
پایان جلسه پرسش و پاسخ خواهد بود.
 25آوریل -2009
شروع برنامه ساعت  2بعدازظهر
 در محل مدرسه دهخدا
بازار(گاراژسیل)درمدرسهدهخدا
زمان 9 :می از ساعت  1بعدازظهر

کالس های فارسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
برای کودکان :شنبه ها
تلفن)514( 626-5520 :
--------------------------

اوتـــاوا

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو همصدا اتاوا
--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:
Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
____________________
www.radiohamseda.net
shabnam@radiohamseda.net

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

خانـه ایران

1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420
Montreal, QC H3B 1H9

Tel.: 514-544-5962
Fax: 514-544-5963

khanehiran@gmail.com

ی
باخانمدکترعطیهصمیم 

خورشید خانوم

( ۲می و  ۶جون)

لطفا کارت درمانی خود را همراه بیاورید.

جشنهای مدرسه دهخدا
مدرسهقصدداردجشنزیررابرگزارکند:
 ۱۴جون :جشن آخر سال مدرسه
>> دهخدا را از آن خود بدانید و در
پیشبرد اهداف مدرسه ما را یاری
کنید .ما پذیرای پیشنهادات مثبت و
سازنده شما هستیم .تلفن ها:

)۵۱۴( ۲۲۰-۱۵۵۹
)۵۱۴( ۸۲۷-۶۳۶۴

مدرسه فردوسی
4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

 8/30شب تا پاسی از نیمه شب
-----------------

فراخوانبهاهدایکتاب

هموطن ،اگر کتابی به کتابخانه
نیما هدیه کنید ،نهال دوستی و
راستی را درجامعه کوچک مان به بار
نشاندهاید.

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca
-------------------------------

تاریخ  :جمعه اول مه,
ساعت  7بعد از ظهر
-----------------

تــری لوژی

گالری مکیک با اشتیاق از شما دعوت
می کند در نمایشگاه جمعی سه
هنرمند بنام و صاحب سبک ایرانی
مقیم ایتالیا و کانادا
محسن وزیری مقدم " نقاش"
پویان طباطبایی " عکاس"
محمود معراجی " نقاش"
شرکتفرمایید.
نمایشگاه تا  17ماه مه ادامه دارد.
زمان 7 :تا  10شب
__________
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca
-------------------------

>>>یکشنبـــهها:
خـــــردساالن  11 :تا 12
بزرگساالن  12.15 :تا 2.00
5347 cote des niege
)(Metro: Cote des niege

Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
----------------------

MEKIC
معرفی کتاب
بابک ساالری

مکیک بار دیگر ش��ما را برای معرفی
کتاب جدید بابک س��االری هنرمند
عکاس ایرانی تبار کانادایی دعوت

درشهر...
بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

اجنمندوستدارانزرتشت
انجمن دوستداران زرتشت تاریخ برگزاری
جشن های ملی را به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند:

«مناشـــوم»

ی <<
>> کلینیک پزشک 
 ۲تا  ۴بعد از ظهر
اولین شنبه هر ماه ،در محل مدرسه

م��ی کن��د ۰ای��ن کت��اب ک��ه
Remembering the people of
 Afghanistanنام دارد ،در ماه مارس
گذشته توسط انتش��ارات ،45 Janet
در بلغارس��تان به دو زب��ان بلغاری و
انگلیسی منتشر شده است۰

از ساعت  12/30تا 15/00
)2900 Lake (DDO

------------------------کالس های رقص

ی
بدون وقت قبل 

___ ___ www.paivand.ca
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• جشنتیرگان		:
• جشنمهرگان		:
• جشن یلدا (زادشب مهر):
			
• جشن سده:
• جشن چهارشنبه سوری:
• جشن نوروز و زاد روز زرتشت:
			
• سیزده بدر:

همچنین از سازمان ها و انجمن های دانشجوئی و فرهنگی که مایلند در برگزاری
این جشن ها با ما همکاری و یا همیاری نمایند ،دعوت می شود به ما بپیوندند تا با
یاری یکدیگر گوشه ای از فرهنگ ایران را ،که مجموعه ایست از آداب و رسوم آن
که در ذهنیت ما نهادینه شده را به نسل آیند شناسانده و انتقال دهیم.
______________________________
در این راستا مهر ورزیده با روابط عمومی انجمن پیوند بگیرید.
)514( 865 -7146
)514( 325-3012
---------------------------------------------

اطالعیه

مدرسه دهخدا

www.paivand.ca

تیراژگسترده

یکشنبه  28جون 2009
شنبه  3اکتبر2009
شنبه  19دسامبر 2009
شنبه  23ژانویه 2010
سه شنبه 16مارچ 2010
شنبه  27مارچ 2010
یکشنبه  4آوریل 2010

درخ��ور توجه هموطن��ان گرامی،
همه گونه که سنت همه ساله این
مدرس��ه می باش��د ،گزارش مالی

مدرسه دهخدا ویژه ی برنامه های
نوروزی ،جشن چهارشنبه سوری به
شرح زیر به آگاهی می رسد:
>>> جشن چهارشنبه سوری:
 فروش  1325.00دالر مخارج  1408دالرکسری بودجه  -83 :دالر

>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را
در حلظه انتشار دریافت کنید،
شما هم به MAILING LIST

بزرگ ما بپیوندید:

www.paivand.ca

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

و به تشویق و حمایت مالی همه
ایرانیان نیاز دارد.
_______________

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com

>>> جشن نوروز:
 فروش  7045دالر مخارج  7247دالرکسری بودجه  -202 :دالر
با تشکر از هیئت اجرایی مدرسه
دهخدا
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قیمت ملک در دوبی ۴۱
درصد کاهش یافت

قیمت ملک در دوبی در شیخ نشین امارات در خلیح
فارس طی سه ماه گذش��ته  ۴۱درصد کاهش یافته
است.
بهای ملک در دوبی و همچنین میزان ساخت و ساز
در این منطقه برای سال های متمادی با سرعت زیادی
افزایش داش��ته و از چند ماه پیش با شتابی زیاد روند
سقوط را طی می کند.
آخرین آمار منتشر شده در مورد قیمت خانه در دوبی
نش��ان می دهد که توجه سرمایه گذاران بر روی بازار
امالک به شدت کاهش یافته است.
بحران جهانی اقتصادی دلیل اصل��ی این روند اعالم
ش��ده است .این بحران همچنین باعث شد تا فرصت
های شغلی جدید در دوبی به شدت کاهش یابد.
از سال  ،۲۰۰۲کارگران خارجی این اجازه را یافتند که
در دوبی خانه بخرند .وضع این قانون جدید که با رشد
ناگهانی اقتصاد جهان همراه شده بود ،باعث توسعه بازار
ساخت و ساز در این منطقه شد.
طی یک دهه گذشته میزان ساخت و سازها در دوبی
به ش��دت افزایش یافت و قیمت امالک افزایش قابل
توجهی پیدا کرد و ش��رکت ه��ای بین المللی در امر
ساخت و ساز در دوبی وارد فعالیت شدند.
گ��زارش جدیدی ک��ه در این مورد منتش��ر ش��ده
خاطرنشان می کند که سرمایه گذاری در بازار امالک
دوبی به شدت کاهش یافته است.
قیمت ها هم اکنون به سطح قیمت های سال ۲۰۰۷
رسیده و انتظار می رود قیمت امالک در دوبی بیش از
پیش کاهش یابد.
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DARYA LIVE MUSIC
موزیک دریا

خدماتحسابداری
مشاور مالی و مالیاتی

>> آرمان ُبغیری<<
g
g
g
g
g
g

شادی بخش حلظه ها

gتهی�ه و تنظی�م اظهارنام�ه مالیاتی
اشخاص و شركتها و مشاغل ،بصورت
كامپیوتری
PAYROLL ACCOUNTINGg
 gتنظیم BUSINESS PLAN
gتاسیس و ثبت شركت ها
gاخذ وام تجاری از بانك ها
 gسرمایه گذاری و امور مهاجرت

•عروسی •تولد •مهمانیها
DARYA MUSIC:

Tel.:
514-914-1332
Tel.: 613-276-2593
رستوران بوف Ottawa

------------------------------با سابقه بیش از  20سال جتربه
و هزینه مناسب
------------------------

Tel.: (514) 830-5757
Email: armanbogheiri@videotron.ca

•

ایران بزرگترین
واردكننده
گندم جهان شد
آفتاب نیوز :ایران تبدیل به بزرگترین
واردكنن��ده گندم در جهان ش��ده
است.
ایران ظرف چند ماه اخیر در واردات
گندم ،از مصر ،پیشی گرفته و تبدیل
به بزرگترین خری��دار گندم جهان
ش��ده به نحوی كه پس از  26سال
اقدام به خرید گندم از آمریكا نموده
است.
بناب��ر پیشبینی وزارت كش��اورزی
ایاالت متحده ،ایران در سال زراعی

 2008-2009ك��ه در م��اه ژوئ��ن
پایان مییابد ،هش��ت و نیم میلیون
تن گندم به ارزش تقریبی  2تا 2.5
میلیارد دالر آمریكا خریداری خواهد
ك��رد كه از این میزان  1میلیون تن
به ارزش  356میلیون دالر از آمریكا
خریداری خواهد شد.
واردات گن��دم ای��ران  6.5درص��د
كل تج��ارت گندم جهان را ش��امل
میشود.
این در حالی است كه میزان واردات
گندم ایران در س��ال زراعی -2008
 2007تنها دویس��ت هزار تن بوده
است.
ایران گندم را یك كاالی اس��تراتژیك
ب��رای جمعی��ت  70میلیون��یاش
میداند؛ جمعیتی كه منابع غذایی
اصلی آنها نان و برنج اس��ت .ایران
در سال  2004ادعا كرد كه در زمینه

غ�لات به
خودكفایی
ر س��ید ه
اس��ت ،اما
ا و ض��ا ع
نامس��اعد
محصوالت
اخی��ر آن
را وادار كرده اس��ت تا وارد بازار بین
المللی شود.
دولت محمود احمدینژاد میگوید
كه خشكس��الی تنها دلی��ل واردات
غالت است .اما منتقدان او میگویند
كه ركورد اخی��ر واردات محصوالت
كش��اورزی ،با ارزش��ی مع��ادل 12
میلیارددالر،نتیجهمدیریتنامناسب
و خشكسالی است.

یک از متهم��ان به یک فقره برنامه
ری��زی برای تأمین کم��ک مادی و
یک فقره اق��دام عملی برای تأمین
کمک م��ادی برای گروهی خارجی
که تروریس��تی شناخته شده است،
متهمهستند".
حد اکثر مجازات قانونی که ممکن
است برای این اتهامات در نظر گرفته
شود ،تحمل  ۲۰سال زندان است.
حکم متهمان قرار است روز  ۱۰اوت

صادر شود.
بنا به اعالم وزارت دادگستری آمریکا،
متهمان پذیرفته اند که از هواداران
س��ازمان مجاهدین خلق ،برای این
س��ازمان کمک جمع ک��رده اند و
همچنی��ن در اماکن عمومی ،مانند
فرودگاه بین المللی لس آنجلس ،به
جمع آوری کمک به نفع این سازمان
پرداخته اند.
دولت آمریکا در سال  ۱۹۹۷سازمان
مجاهدی��ن خلق را یک "س��ازمان
تروریستی خارجی" اعالم کرد.
اتحادی��ه اروپا نیز در س��ال ۲۰۰۲
نام س��ازمان مجاهدی��ن خلق را در
فهرست س��ازمان های تروریستی
خ��ود ق��رار داد ،اما در ژانویه س��ال
 ۲۰۰۹نام این سازمان را از فهرست
مذکور حذف کرد

هفت تن در آمریکا
اتهام کمک مادی به
مجاهدین خلق را
پذیرفتند

هف��ت مرد در آمری��کا اتهام تأمین
کمک مادی برای سازمان مجاهدین
خلق ای��ران را پذیرفت��ه اند .دولت
آمریکا این س��ازمان را یک سازمان
"تروریستی" می داند.
این هفت مرد که همگی اصالتا ایرانی
هستند روز  ۲۹آوریل رسما اتهاماتی
را که سال  ۲۰۰۱در کالیفرنیا به آنها
وارد شده بود ،پذیرفتند.
وزارت دادگس��تری آمریکا با انتشار
اطالعیه ای اعالم کرده اس��ت" :هر

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6شب
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  5شب
دوشنبه:تعطیل

___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372

____________________

•

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا

تپش دیجیتال
www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

T
T
T
T
T
T

(کاست و کامپکت دیسک)
 Tکاست ،دیسک ،کتاب ،کارت تلفن را می توانید از تپش دیجیتال تهیه کنید
 Tارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
 Tطراحی و تهیه وب سایت
 Tانجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
 Tفروش جدیدترین کتاب های ایرانی
 Tتعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما

تبدیل سیستم های ویدیوئی

 ---سرویس دی.جی ---

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

 60هزار زن در زندان
های ایران بسر می برند!
مدیر کل فرهنگی -تربیتی سازمان زندانها:
 5ت��ا  7درص��د ورودی زندان ه��ا را زنان و
دختران و بقیه را مردان تشکیل میدهند که
میانگین سن آنها  27تا  29سال است و مواد
مخدر از مهمترین عوامل وقوع جرم .نزدیک به
 162هزار نفر به دلیل ارتکاب جرایم مختلف
در زندانهای کشور به سر میبرند 22 .درصد
جمعیت ورودی زندانهای کشور جوان اند و
ساالنه  27تا  33هزار جوان در گروه سنی 19
تا  25سال زندانی میشوند.
نزاعهای دس��ته جمعی ،فرار از خانه ،اعتیاد،
خودکش��ی ،خانههای فساد و فحشا و پدیده
مردان خیابانی ،از جمله جرائم آنهاست.
بیش از  15درصد زندانیان س��واد خواندن و
نوش��تن ندارند 35 .درصد نیز فقط تا مقطع
ابتدایی تحصیل کردهاند 30 .درصد زندانیها
ش��غل آزاد 18 ،درصد کارگر ساده 7 ،درصد
بیکار 7 ،درصد کشاورز و  8درصد راننده اند.
بیش از  60هزار زندانی ایران زن هستند.

•

مجموعه ای نفیس از
لباس با خطاشیهای
زیبا در تپش

www.mihantv.com

سپاس یزدان مقتدر مهربان را
که در این نقطه از تاریخ با همت
و محبت وپشتیبانی همگی شما
نازنینان توانستیم گامی دیگر
جهت اشاعه فرهنگ انسانی و
پرورش اندیش��ه نیک از طریق
ارتباط مس��تقیم ب��ا یکدیگر
برداریم .همانا با ایجاد یک رسانه
اینترنتی ف��ارغ از هرگونه تنگ
نظری ،تعصب ،تعلق سیاسی و یا
حزبی در ارائه نظرات همه اقشار و
دستجات سیاسی و حزبی تالش
نماییم .باشد همگان بتوانند ارائه
نظر کرده ،بهترین را برگزینیم .امید
است چون گذشته ما را مورد لطف
خود قرار داده و سایر دوستان را نیز مطلع فرمائید.
آدرس رسانه ما

www.mihantv.com

سعید بهبهانی واشینگتن دی سی
--------------------
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شادمانجستجوگر
ِ
شادمان چندبعدی
ِ
شادمان متضاد...
ِ
شادمان؟
ِ
بنام آنکه مهر و محبت را آفرید

مونترال زدید و قول کتابت
خاطرات تان را با «شیدای
شهر ما» داده اید.
نمایش اس�لاید از دوران
جوانی -میانسالی و کهن
سالی «استاد پیر» همواره
در طول مراس��م بس��یار
تماشایی بود .فیلم تصویر
کوتاهی از حضور پر ش��ور
دکت��ر ش��ادمان عزیز در
المپیاد و مراس��م نوروزی
در مونترال در غم از دست
دادنش سرشک را بر دیده
جاری می ساخت...
پس افسوس که یگانه بودی
و شاید قدرت ندانستیم.
در ط��ول اج��رای بخش
های مختلف این مراس��م
و بزرگداشت شکوهمند با
توجه به روانی برنامه ،نظم،
هارمونی و حضور بس��یار
خالصانه هموطنان همواره
می بایستی اذعان نمود که
بلی روح پرفتوت و پرصفای
«س��لطان قلب های شهر
ما» از مشاهده این عظمت
معنوی و این حق شناسی،
همواره ش��ادمان شادمان
شادمان بود.
ناگفته نماند که این مراسم
به پایمردی یاران صدیق،
دوستان و شاگردان باوفای
دکتر شادمان مهربان استاد
فرزانه شهر و نیز همکاری
ه��ای بی دری��غ س��ایر نهادهای
فرهنگ��ی ش��هر مونت��رال برگزار
گردید که جای بسی تقدیر سپاس
و ستایش دارد.
س�لام بر عش��ق -زنده باد آزادی-
پاینده باد ایران

شب بزرگداشت سلطان قلب های شهر ما

شادمان جستجوگر بود .شادمان
انسان چند وجهی بود ،شادمان به
مکتب رندان عشق می ورزید.
عصر روز یکشنبه  19آوریل ،سالن
دانشگاه کنکوردیا در مونترال شاهد
یکی برانگیختگی یکی از ناب ترین،
یگانه ترین و پاکترین سرشت های
انسانی بود.
این ش��اهکار معنوی در ارتباط با
اجرای مراسم بزرگداشت رادمردی
تحقق یافت که سالیان متمادی در
راه پیشرفت و آبادانی موطنش کمر
همت گماشته بود.
رجال برجسته ای که با روحی بزرگ
و قلبی مهربان سی سال آزگار در
یکی از دورترین و سردترین نقطه
جهان دور از وطن با کوشش فراوان
گرمترین و مخلصانه ترین سروده
های فرهیختگی ،فرهنگدوستی و
ادب پروری را نواخت.
ش��ادروان دکتر س��ید ضیاءالدین
شادمان در طول حدود سی سال
مهاجرت در کانادا با صبر و حوصله
فراوان با صفا و صمیمیت و پویایی
شمع سوزان مکتب انساندوستی
را در پرتو دامن زدن به خرمن بی
بیکران فرهن��گ و ادب ایرانی در
دل صدها هموطن عاشق شعله ور
ساخت ،بطوری که به یقین شراره
هایش نس��ل اندر نس��ل جاودان
خواهد ماند.
نغمه های سمفونی بشر دوستانه
اس��تاد مکتب عش��ق که ما را به
صلح ،صفا ،یگانگی ،عشق و معرفت
ترغیب می نم��ود ،هرگز خاموش
مباد.
این جشن بزرگداشت شکوهمند با
حضور چند ایرانی ساکن مونترال
و ده ه��ا نفر از اس��اتید و صاحب
نظران میهم��ان با س��رود دلنواز
«ای ایران» شروع گردید و سپس
خوشامدگویی و یک دقیقه سکوت
محض...
مجری اعالن بخش های مختلف
برنامه ها با صدایی گرم و جادوئی
و واژگان��ی پرمصداق از ش��اعران
شیرین شیرین بیان ،قفل جمود و
قیود را می شکست و رفته رفته دل
و روح حاضری��ن برای برپایی یک
حماسه انسانی آماده می گردیدند،
تا جائی که با شکسته شدن قفل

وج��ود و قیود و یکی ش��دن دلها
یکی از بزرگترین همدلی های بشر
دوستانه در سالن به وقوع پیوست.
دوس��تان ارجمن��د دکتر س��ید
ضیاءالدین شادمان یکی پس
از دیگری به مناسبت حال و
هوایی که با «مداد» داش��تند
به صحنه آمده و با شیواترین
لحن گوشه هایی از خاطرات
مش��ترک خ��ود تعریف می
نمودن��د و صفا را با پیچ و خم
و فراز و نشیب مرد «دلسوخته
شهر ما» آشنا می نمودند.
درود بر حسن نیت تان!
تا اینکه نوبت به جناب آقای
دکتر کاظم ودیعی رسید.
ایشان در کمال متانت و تبحر
و تسلط بر واژه های پیچیده
روح��ی و روانی اس��تانه پر از
واقعیات زوایای روح پر جوش
و خروش «س��یدای شهر ما"
پرده برداشت.
ش��ادمان آش��فته نب��ود،
اش��تباه نکنید ،ابدا ،شادمان
جستجوگر بود .شادمان قانع
به دوس��تی ب��ا طیف خاصی
نبود ،شادمان انسانگرا و کمال
گرا بود .ش��ادمان در دوستی
ها به جنس��یت اف��راد توجه
نداشت .ش��ادمان چند بُعدی
بود .ش��ادمان در چهارچوب
های معمولی و ظرفیت های
تعیین شده نمی گنجید ،باال
بود ،رفیع بود.
ش��ادمان در انس��ان گرایی و
محفل سازی استاد فرزانه بود.
شادمان ،شادمان بود.
جناب دکتر کاظم ودیعی به
مونترال بسیار خوش آمدید .قدم
رنجه فرمودید آمدید و با خود سبد
سبد گل های معطر باغ معنویات
آوردید .آمدید که مکتب عش��ق و
انساندوستی ،اس��تاد گرامی دکتر
سید ضیاءالدین ش��ادمان را به ما
شاگردان بازیگوش یادآوری نمائید.
تش��ریف آوردید تا به حکم خرد و
سرشت نیکتان و به رسم مروت و
رفاقت که شگرد عیاران کار درست
روزگار است ،راجع روحیات متضاد
پیر شهر ما توضیح دهد.
اس��تاد فرمودید ک��ه ابعاد متضاد
روحی شادمان عزیز نه تنها مردود و
ناهنجار نبود ،بلکه خود هنجار بود و
مطلوب و بر اثر همین شیدایی قادر
بود در اوج قدرت و مس��ند هرگز
عش��ق و ایمان خود را به انسان و
انسانیت فراموش نکند.
اس��تاد عزیز ،شما حرف آخر را در

>> دو ویژگی شادمان:
دوستی و ایران گرائی بود!

حسن حسنی (مهران)

 21آوریل 2009
_____________________
توضیح :ارائه گزارشات از سوی نگارنده
به هیچ وجه دربرگیرنده مواضع و
رفتارهای سیاسی افراد در گذشته ،حال
و آینده نمی باشد .ارزشگذاری ،تحلیل،
ارائه طریق ،صدور حکم و قضاوت در
این مقوالت یقینا تخصصی و از عهده
گزارشات مذکر خارج است.

 100روز با اوباما و ایران ...تا امتیاز بیش��تری از
دول��ت اوباما بگیرد .از
آنجایی که دولت اوباما،
{>> ادامه از صفحه}6 :
دولت ضعیفی است ،استراتژی ایران
منطقی است .این برای ایران خوب
با توانایی هس��ته ای این کشور تنها است و برای آمریکا بد".
دو راه در پی��ش رو دارد :س��رنگونی ج��ان بولتون در یک ارزیابی کلی به
حکوم��ت جمه��وری اس�لامی یا سیاس��ت دولت باراک اوباما در برابر
حمالت محدود علیه تاسیسات اتمی ایران نمره م��ردودی می دهد و می
گوید تهران از ای��ن پس امتیازهای
این کشور.
او واکنش ایران به پیشنهاد گفتگوی بیش��تری را از واش��نگتن خواه��د
دول��ت اوباما را این طور ارزیابی کرد :گرفت.
"ایران با عدم پذیرش فوری پیشنهاد
گفتگو ،فش��ار خ��ود را افزایش داده
'برقراری روابط جتاری'

سخرنانی

دکرتکاظم ودیعی

در مراسم بزرگداشت
سیدضیاءالدینشادمان

___________
>> شادمان از بابت
جاهطلبیهای اجتماعی مردی
ارضاء شده بود
>> در این حال شکستی آموزنده
نصیب او شده بود
>> آدم زنده جفت جوست...

مقدمه

خورشید که به غروب میرود سایه
ها بلندتر می شوند...
شادمان سایه بلندی داشت .این سایه
میراث ت�لاش فرهنگ��ی و اجتماعی
اوست
آرزومندم این میراث در دو بُعد دوستی
و ایران مداری بارور شود و بارور ماند
آنچ��ه از او ش��نیده ی��ا خوان��ده اید:
تحصیالت ،مقامات ،خدمات ،زندگی
برونی اوس��ت .اینجا مایل��م قدری به
زندگی درون��ی او بپردازم .زیرا به قول
«سید» با سالح طنز درون
همگنان او ّ
را مثل ِ
«حرز جواد» می پوش��انید ،تا
مگر محرمی یابد و گنج و مخزن اسرار
دل را به او سپارد.
سرجمع زندگی شادمان «دوستی» بود
ِ
و در این راه خستگی نمی شناخت .این
بود که با ش��ناختی چهل و پنج ساله
که از او داش��تم ،برای فهم و درک او از
امر دوستی به معبود او حافظ پرداختم
و این شد پژوهشی که تفصیل آن در
مقاله ای خواهد آمد ،و البته تقدیم به
او.
شادمان ،وجود ناآرامی بود .مثل مرغی
سر کنده پَِرپَر میزد .به هیچ کس دل
نمی بس��ت .همه کس را می خواست
در ه��ر حال بنظر من گاه مثل عقابی
بلندپرواز بود که نمیدانست کجا فرود
آید؛ مثل هوانوردی بود که فرودگاه را
گم کند به سبب ابرها .پس دور میزد،
دور می��زد .در این حال دیگ��ران او را
سرگشته می دیدند .اما او سرگشتگی
نداشت ،جس��تجو میکرد .در دوستی
به ک��م و غم رضا نم��ی داد ،و هم در
این راه مثل همه ما بس��یار خواست و
کمتر توانست .این هم بود که خستگی
و یاس نمی شناخت.
حافظ در قریب پانصد غزل و چندین

چاک هیگل سناتور برجسته سابق
جمهوری خواهان که به اس��تقالل
رای شهرت دارد ،با نظر جان بولتون
مخالف است و ابتکار عمل آقای اوباما
برای گفتگوی مس��تقیم با ایران را
اقدام درستی می داند.
"فک��ر می کنم یکصد روز نخس��ت
فعالی��ت اوباما مثبت بوده و فکر می
کنم آن چه او انجام می دهد درست
است".
سناتور هیگل که سال گذشته پس
از پایان دوره نمایندگی در انتخابات
شرکت نکرد ،هم اکنون استاد دانشگاه
جورج تاون در واش��نگتن است .او از

اولین سیاستمداران آمریکایی بود که
خواستار گفتگوی بدون پیش شرط
با ایران شد و دو سال پیش از دولت
جورج بوش خواست در تهران دفتر
حفاظت منافع تاسیس کند.
آقای هیگل با اش��اره به حضور ایران
در اجالس بازس��ازی افغانستان در
الهه می گوید دولتمردان این کشور
از زم��ان روی کار آمدن دولت باراک
اوباما نشانه های مثبتی را از خود به
نمایش گذاشته اند.
به گفت��ه او برق��راری دیپلماس��ی
مس��تقیم بین دولت ه��ای ایران و
آمریکا که س��ال ها فاقد رابطه بوده

رباع��ی  60ب��ار کلمه
"دوس��ت" را آورده
است .واژه دوست ،بار
دو بودن و دو هس��تن
را در خود دارد .برای دوس��ت داشتن
بای��د حداقل که ب��ود .آدم زنده جفت
جوس��ت ،با عنایت به جنس .اما زنده
بپدار جفت فکری خود را هم جویاست.
همه ما به دنبال ی��اری ،محرمی ،هم
فکر و همدوست و همدلی و همراهی و
همرزمیهستیم.
حافظ همه اینه��ا بود جز اینکه وقتی
دیوان او را بکاوی��د و به آن معانی که
از "دوس��ت" اراده کرده اس��ت برسید
و آن م��وارد را بعد دو رق��م در آرید و
گروه بندی کنید ،برسید به اینکه از آن
 60مورد حافظ در  33مورد دوست را
در معنای محرم رها از جنسیت آورده
است.
و در  24مورد از این واژه محبوب زن یا
معشوق اراده نموده است .و در  9مورد
دیگر دوس��ت و یار مرادف و هم معنا
هستند.
پس حاف��ظ زیبائی س��تای م��ا درد
مشترک جفت جوئی همه ما را داشته
اس��ت .جز اینکه گم ک��رده واقعی او
«منظ��ور خردمند» رها از جنس��یت
است و این لقب «منظور خردمند» را
در دیوان او یک بار یافتم.
حاف��ظ از طریق و به بهانه این منظور
خردمند اس��ت که خود را به سبب و
بس��وی «او» و «ه��و» و «پاه��و» می
کشاند و خیالش آس��وده است که در
جوار او در زیر س��ایه او ،در معاشرت با
این «منظ��ور خردمند» دیگر در امان
است از هر خطا و از هر خیانت.
حافظ مردی است درونگرا.
ام��ا از برون او ش��ادی و ش��نگولی و
لُغُزپرانی و رندی و طراوت و تازگی می
بارد.
حافظ عاشق پیشه نیست.
عشق گستر است .عشق پرور است .و
همه نب��وغ وی در جفت وجودی واژه
ها برای این عش��ق گستری و معنای
وابسته به آن است.
به نظ��ر من« ،ش��ادمان»ی را که من
ش��ناختم از بندس��ت بود .جز اینکه
گویائی حافظ را نداشت .که البته مثل
همه ما که گویائی حافظ را نداریم.
ش��ادمان در نوعی شهائی ؟؟؟؟ درونی
غوطه میخورد و برای جبران آن چتر
و چادر بلند دوستی و دوست پروری را
همه جا بر می افراشت.
تعادل او در این شیوه تضمین می شد.
آنها که خیال می کنند مراد او از تالش
در برپائ��ی این انجم��ن جای-جوئی
اجتماعی بود ،اشتباه می کنند .شادمان
از بابت جاه طلبی های اجتماعی مردی

اند ،کاری زمان بر است.
آق��ای هیگل در این ح��ال از دولت
باراک اوباما خواس��ت فراتر از مسائل
نظری و موضوع گفتگوی مس��تقیم
حرکت کن��د و در جه��ت برقراری
روابط تجاری با ایران و تاسیس دفتر
حفاظت منافع در تهران قدم بردارد.
آقای هیگل همچنین با اشاره به این
نکته که آمریکا نمی تواند خواس��ته
خود را به ای��ران دیکته کند گفت،
اول باید به گفتگوهای مستقیم اجازه
موفقیت داد تا این مذاکرات به جایی
برسد که بش��ود درباره تعلیق غنی
سازی گفتگو کرد.

دکرتکاظم ودیعی

ارضاء ش��ده بود و درس��ت به همین
دلیل بود ک��ه دریافت ب��رون عالی و
درون خال��ی عدم تعادل می آورد .این
بود که پیوسته درصدد درون متعالی
بود .نه به شیوه یک عالم بلکه به شیوه
یک مجاهد دوس��تیاب .او دریافت که
کیمیای س��عادت رفیق است ،رفیق.
بارها به من گفت عاقبت بشر نشویم.
یعنی که حس کرده بود
در دلم بود که بی دوست نمانم هرگز
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

در این حال شکس��تی آموزنده نصیب
او شده بود
و بر آن می رفت و من ندانستم تحمل
آن شکست کرد یا نه .این بود که طلب
از گمشدگان لب دریا میکرد.
***
و ام��ا آن دو تصویر و س��یمای متضاد
که از شادمان در ذهن همه دوستان و
نزدیکان وی باقی است:
صالبت بود و مطایبت!

خشم شادمان بی ش��ک تندری ،کم
دوام و ت��ا حدی مصنوعی بود .در این
حال مثل س��روی که به نسیمی خم
شود به پوزش می رفت و بر قدر خود
می افزود.
اما آن مطایبت ص��ورت عریان درون
پنهان او بود ،زیرا هدفش رساندن نکته
ای بود که خودش آن��را «خط قرمز»
می نامید .شادمان در انجمن همیشه
عبور از خط قرمز را منع میکرد و من
میدیدم که خود در آن بود و با مهارت
خط قرمز را دورتر می کشاند این بود
دوست ما.
اما سخنی با وارثان انجمن دارم.
دو ویژگی انجمن شادمان:
دوس��تی و ایران گرائی ب��ود ،به مدد
دیدارها و سخنرانی ها.
بنابراین  :پیام دوست شنیدن سعادت
است و سالمت
«من المبلغ غنی الی ُسعا ُد سالمی»
پس این دو ستون را باید گرامی داشت.
آن را جابجا نکرد .و بر آن دو رنگ تردید
نزد صدای شادمان در گوشم است که
می گفت :اجاق خاموش نشود.
برای خودش س��خن گف��ت .حرف او
بار میهنی داش��ت .آرزو می کنم این
دو س��تون چهار شود به مدد ابتکارات
مدیران جدید تا بنائی گردد .مانا ،پایدار.
در اختیار همه گرایش ها ،دور از تفرق،
دور از جداسری ها،
چنین باد!
حدی��ث دوس��ت را اینجا به دوس��ت
گفتم و البته آشنا سخن آشنا را محرم
است
--------------

•

او نی��ز همچون نیکالس برنز موضع
باراک اوباما را در برخورد با مس��اله
بازداش��ت رکس��انا صابری در ایران،
بهترین موضع می داند:
"م��ی دانم عالوه بر اق��دام از طریق
سوئیس��ی ه��ا ،از طری��ق مجاری
غیررس��می ه��م ب��رای آزادی این
روزنامه نگار در تالش هستیم .واقعیت
این اس��ت که نباید اجازه دهیم این
موضوع مانع موض��وع با اهمیت تر
برقراری ارتباط مستقیم بین ایران و
آمریکا شود• ".
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آجنلینا جولی
زیباترین زن
جهان در
نظرسنجی
مجله
Vanity Fair

در نتیجه نظرس��نجی
كه اخیراً توس��ط مجله
 Vanity Fairانجام شد،
آنجلینا جولی به عنوان
زیباتری��ن زن جه��ان
برگزیده شد.
%58خوانن��دگان ای��ن

مجل��ه از بین  19نفر از
زنان زیب��ای جهان ،به
این بازیگر آمریكایی رای
دادند.
در عی��ن ح��ال دومین
نفر ژیزل بوندهن مدل
برازیلیای��ی ب��ا  %9و
س��ومین نفر هالی بری
بازیگ��ر آمریكایی با %4
آرا انتخاب شد.
جنیفر كونلی ،اسكارلت
یوهانسون ،پنلوپه كروز،
بار رافائل��ی مدل و رانیا
ملكه اردن ه��ر یك %3
آرای خوانن��دگان را به
خود اختصاص دادند.
تنه��ا زن روس در بین

یک اوکازیون عایل
برایخریدخانه

ای��ن فهرس��ت ،ناتالیا
وادیانووا بود كه بعنوان
مدل كار می كند و %2
رای آورد.
جالب توجه این است كه
كمتر از  %1خوانندگان
كارال برونی-س��اركوزی
بان��وی اول فرانس��ه و
همسر نیكال ساركوزی
را انتخاب كردند.
در چنین نظرس��نجی
هایی ب��ه كرات آنجلینا
جول��ی در ص��در قرار
گرفته است .او در سال
 2008گرانترین بازیگر
اعالم شد.

Tel: 514-483-2070 Ex: 235
1-877-483-2070

Cell.: 514-804-5756
215 Av. Redfern, Suite 210
Westmount, QC. H3Z 3L5

>>
>>
)Cell.: (514
ارزیابی رایگان
تهیه وام مسکن

207-9000

ژاله حافظی

____________
Jaleh Hafezi
Affiliated real estate agent
CENTURY 21 Max-Immo
953 boul St-Jean
Pointe-Claire, QC H9R 5K3
Tel: 514-630-1799
Fax: 514-312-9388
jaleh.hafezi@century21.ca

همین امروز برای ویزیت این مجموعه زیبا با ما متاس بگیرید:

@ Starting

$305,000

خانه های پرستیژ و نوساز در کرانه «لیک شور» زیبا

Hosein Ansary RLU

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

New Townhouse Development
plus Taxes
Preconstruction Price

حسین انصاری
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;
;
;
;
;
;
;
;
;

Les Cours des Sources
)>>> Boul. Des Sources (near Lakeshore Road
)30-40 Boul des Sources (Pointe Claire
;زیر بنای تقریبی  235مرت مربع
;گاراژ دوبل
;بالکن بزرگ و گسرتده
;نزدیک به دریاچه زیبای سن لویی
;پارکت چوبی
;آشپزخانه و سرویس های با سرامیک
;تهویه مطبوع مرکزی
;ایزالسیون حرفه ای صدا
;پنجره های با کیفیت باال

 ...و بسیاری امکانات و جتهیزات

<< For Appointment

>> Reza Nejad
Affiliated Real Estate Agent

(514) 865-7146
----------------

>> Michael D’Arrisso
Affiliated Real Estate Agent

(514) 867-0868
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حتلیل فایننشال تایمز

سیاست
سیب زمینی
امحدی نژا د

ش��اید تصور کنید ایرانیان ،احمدی
نژاد را بخاطر بدتر کردن شرایط ایران
از لحاظ بین المللی و تشدید انزوای
اینکشور و یا به هدر دادن سرمایه
های ملی بر س��ر برنامه های هسته
ای مورد شماتت قرار می دهند.
در عین حال در شرایطی که تنها دو
ماه به انتخابات ریاست جمهوری در
ایران زمان باقیست ،رییس جمهور
اصولگرا بدلیل مطرح کردن مسائل
پیش پا افتاده و مبتذلی نظیر آنچه
ک��ه اکنون در تهران به "سیاس��ت
سیب زمینی"مش��هور است ،مورد
انتقاد شدید قرار دارد.
تصمیم اخیر دولت مبنی بر توزیع
رایگان س��یب زمینی بین طبقات
پایی��ن جامعه ،خش��م طیف های
مختلف سیاسی درایران را برانگیخته
اس��ت .در همین رابطه میر حسین
موسوی یکی از نامزدهای این دوره از
انتخابات ریاستجمهوری گفت "ما
س��یب زمینی رایگان نداریم که در
ازای توزیع آن رای مردم را بخریم".
در ابتدا دولت منک��ر توزیع رایگان
کیسه های سیب زمینی بین مردم
شد ،با این حال سایت های مختلف
به س��رعتعکس هایی از مردم را
بروی صفحات خود ق��رار دادند که
نشان می داد در حال گرفتن سیب
زمینی از ماموراندولت هستند.

سرویس«گرومینگ»حیوانات

ورود وی  ،ایران بازی
را به حری��ف واگذار
کرد .مخالفان احمدی
ن��ژاد  ،دول��ت وی را
متهم به اشاعه خرافات
ونش��ان دادن چه��ره ای
مق��دس از وی بی��ن مردم کم
س��واد جامعه می کنند .و حاال ورق
برگشته است.
در ایران ش��ایعاتی بگوش می رسد
مبن��ی بر بدش��گون ب��ودن حضور
احمدی نژاد و این موضوع می تواند
موجبکاهش آرای وی شود.
روزان��ه در ص��در اخبار گ��روه های
محافظه کار و اصالح طلب  ،گزارش
هایی درج می ش��ود که از دس��ت
کاری وتغییر آمار مربوط به عملکرد
اقتصادی از س��وی دولت خبر می
دهد.
برخی از این آمار حاکی از آن است که
ایران در تولید محصوالت کشاورزی
به مرز95درصد به خودکفایی رسیده
اس��ت .دولت همچنی��ن اعالم کرد
س��رمایه گذاری در بخش صنعتی
 90درصد افزایش یافته ،با این حال
گزارش هایکارشناسی و مستقل
نشان می دهد بسیاری از کارخانجات
به مرز ورشکستگی رسیده اند.
دولتمردان ای��ران از این که بخاطر
سخنانش��ان مورد انتقاد قرار گیرند
واهمه ای ندارند .هفته گذشته پرویز
داوودیمع��اون اول رییس جمهور
اعالم کرد "ب��ازده دولت نهم در هر
س��ال  6برابر بازده دولت های قبلی
بوده است".•
نجمه بزرگمه ،منبع  :فایننشال
تایمز  20 ،آوریل

این مس��اله موجب شد تا
وزیر کشاورزی محمدرضا
اس��کندری اعالم کند به
دلیل مازاد بودن س��یب
زمینی در بازار،دولت اقدام
به توزیع رایگان آن بین مردم
کرده تا س��یب زمینی ها فاسد
نشود.
احمدی نژاد از حمایت دولت  ،رهبر
عالی ای��ران آیت الل��ه خامنه ای و
گروه های تندرو در انتخابات پیش
روبرخوردار اس��ت و این امر وی را
نسبت رقبایش در موقعیت بهتری
قرار می دهد.
در عی��ن حال رقب��ای احمدی نژاد
در انتخابات آینده – میر حس��ین
موس��وی و مهدی کروب��ی روحانی
اصالح طلب-امیدوارند سیاست های
اقتصادی نامتعارف از س��وی دولت
نهم که منجر ب��ه افزایش تورم و به
حاشیه راندن بخشخصوصی شده،
سبب شود رای دهندگان برای دوره
دوم احمدی نژاد را انتخاب نکنند.
احمدی نژاد ادع��ا کرده حتی یک
ریال از پول دول��ت را صرف هزینه
های تبلیغاتی نکرده است .هرچند
منتقدان ویخواهان آن ش��ده اند
دولت هزینه توزیع سیب زمینی را
اعالم کند.
س��یب زمینی تنها مشکل احمدی
نژاد نیست .منتقدان وی همچنین
شکس��ت تیم ملی فوتبال ایران در
برابر عربس��تان ازس��ری مسابقات
راهیابی به جام جهانی را به حضور
احمدی نژاد در ورزشگاه  100هزار
نفری آزادی ربط میدهند.
پیش تر نیز احمدی نژاد در س��الن
برگزاری بازی فینال تیم کشتی ایران
و آذربایجان حضور یافت و به محض

>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

 با سرویس دلیوری

>> شهال و نوید :دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!

--------->> تلفن514-799-8330 :

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

پروانه زندی

>>

ارزیابی رایگان

سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

تهیه وام مسکن

Ramier Realty
3675 BOUL DES SOURCES,
SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7
Tel.: 514-683-8686

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal

9صافکاری و نقاشی اتومبیل
9تعمیر ات شاسی
9تعمیرات کامل مکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

___________________
Parvaneh ZANDI

Cell.: (514) 909-4765

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

Professional Grooming
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______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

فقط با بهای اجاره ،صاحب خانه ی دخلواه شوید!
>> پرداخت  %50هزینه محضر برای خریداران

>> تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
>> مشاور رایگان جهت بازسازی و  Stagingپیش از فروش
>> بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

<< Detached

4892 Rue de la Carriole
Roxboro H9K 1S5

$459,000
3+1 Bedroom
Year Built:2005
2+1 Bathrooms
& Powder Rooms

Superb
DUPLEX

Prime location:
Côte-des-Neiges
/NDG
4869-4871
Av. de Mayfair
year built: 1949
----------$399,000

Cell.: (514) 969-2492

Commercial
Building

>> Detached

12950 Boul. Gouin O.
)(Roxboro
Year Built: 1986

)Roxboro (Montréal
4+1 Bedroom
3 Bedroom
Year Built: 1956

Lot Area: 12,806 sqft
Prime location:

Lot Area: 10,461 sqft
Prime location:

---------------$449,000

---------------$460,000

نادر خاکسار

________________________
Agent Immobilier Affilié
Ramier Realty
3675 Boul. Des Sources, # 109
Dollard-Des-Ormeaux
Quebec, H9B 2T6
Tel.: 514-683-8686
Fax: 514-685-7429
www.montreal21.com
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مسیرامظفری
WWW.SAMIRAINS.COM

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

دریـ
ــافت
کانال
ه
ا
ی
ا
ی
رانی ب

دون
نص
ب
د
ی
(از طریق ای ش
نترنت)

سالن آرایش شهرزاد

__________
>
>
ب
پدیکور
	•مانیکور
ادی م
ا
س
ا
ژ
_
	•اپیالسیون
>> با مدی کامل
____
	•رنگ____
_
ریت
_
	•ماکیاژ
شهرزاد
	•بند و ابرو 	•فر
____________
	•ک
	• وتاه کر
د
ن
م
و
ه
_____ای_الیت
Unisex
_________________________
_
_
_
____
Coiff. Shahrzad 1001 coupes
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

G

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D
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منتشر می شود:

فرهنگ تغذیه
سالم و بهداشت
خانواده
به قلم دکتر
پرویزقدیریان

________
برگزیده نوشته ها
درهفته نامه شهروند:
در  7جلد
__________
بزودی در مراکز فروش
معتبر سراسر آمریکای
شمالی
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لوله کشی ونصب شوفاژپارس
	•ارائه کلیه خــدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
	•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
	•بازکردن لوله های فاضالب
	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ

	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های
یخزده)
با
بیمه و 6ماه ضمانت

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

دکتر علی شفیعی

Clinique Dentaire PEARL

جراح دندانپزشک

فارغ التحصیل 1981
دانشگاه تهران
با  27سال سابقه
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

Open week-ends
& evenings
>> Financing
Available

Tel.: 514-290-2959

_____________________
• دندانپزشکی زیبایی
• جراحی دندان های عقل
• درمان بیماری های لثه
• درمان ریشه دندان ها
• درمان های اورتودانسی
• دیجیتال رادیوگرافی و پانورکس
_____________________

- Porcelain Veneers - Whitening
- Crowns & Bridges
- Mini-implants

________________________
4531 Boul Des Sources
ما به کیفیت می اندیشیم؛

اعتماد شما افتخار ماست

نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

 SPAو سالن زیبایی  Matisدر وست آیلند

با محصوالت زیبایی ماتیس پاریس

½ ½ IPL hair removalبرای ازبنی بردن
مـــوهای بدن ،سریع و موثر ،ویژه خامن ها
و آقایان
½ ½ فیشال و جوان سازی پوست بدون عمل
جراحیباحمصوالتپارامدیکالObagie
½ ½ درمانا کنه
½ ½ روشن و یکنواخت شدن لکه های صورت با
ویتامنیثوهایدرکینون
½ ½ برنامههایویژهکاهشوزناضـــافیبامتد
طبی(طبیعی)پروتئنیمکمل
½ ½ ماسوتراپی:
ماساژ  relaxingو شیاتسو
(بادریافت رسید بیمه)
½ ½ بندوابرو،مانیکور،پدیکور،الکرتولیز

باکادر مجرب

مشاوره رایگان

___________________________

Spa, institut beaute matis:
وبروی
ر
اخوان

15755 de Pierrefonds Blvd
Pierrefonds, QC H9H 3X6

Tel.: (514) 626-0982

شیرینی و کیترینگ پری
با کیفیت عالی ،بهای مناسب
در خدمت هموطنان گرامی

شیرینی:

>> انواع خشک و تر
>> خامه ای ،رولت،
>> زولبیا و بامیه،
>> حلوا و...

اغذیه:

>> انواع خورش ها،
>> پلو،
>> کوکو
>> آش ،سوپ
>> دلمه
>> و انواع رولت

ساعات متاس ،همه روزه:
از ساعت 4بعدازظهر

)

(514) 994-9264
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کلینیکزیبایی

غذاهای چرب
'حافظــه را
تقویت می کند'

و اسپـای

www.esthemedica.com
از بین بردن موهای زائد
با لیـــزر

½½لب باال هر بار  29دالر -زیر بغل و بیکینی  39دالر
½½الغری -زدودن سلولیت ،سفت کردن پوست هر بار  70دالر
½½لیف ماساژ برای چنی و چروک ،لیزر و بوتاکس
½½پیلینگ بد جوش ها و لک و مک قهوه ای هر بار  99دالر
½½لیزر برای رگ های پا و پوست قرمز ،فیشیال ،مانیکور ،پدیکور

هیپنوتیزم

Acupuncture

& Natural medicine

&

طب سوزنی و داروهای طبیعی
Soliman Noory

N.D.
ختصص در درمان بیماری های مزمن مانند:
Í Íکمر درد ،سیاتیک ،شانه درد ،زانو درد ،میگرن و دردهای
مفاصل  ،ضعف جنسی ،ترک سیگار و اعتیاد
Í Íداروی طبیعی برای مرض قند و کلسرتول موجود است.
Í Íکپسول و عسل  DGSبرای تقویت سیستم دفاعی موجود است

_____________
Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277
Tel.: (514) 659-4726
_______________________

6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

)(Metro Vendome, Bus: 105: W

>>>غذاهای س�رخ شده
مملو از چربی است.
آمری��کا
در
مطالع��ه ای ت��ازه
	• گریم و میک آپ عروس
غذاهای
مصرف
حاکیس��ت که
همراه با تکنیک کاموفالژ
چرب می تواند به تقویت حافظه
	• زیباترین آرایش های شرقی ،غربی ،خلیجی
کمک کند.
	• آموزش خودآرائی
تیمی از محققان دانشگاه ایالتی
کالیفرنیا در اِرواین کشف کرده
استکهاسیدهایاولیکموجود
آموزش کلیه موارد آرایشی توسط خامن شروینا ،مدرس بین الــمللی زیبایی ،دارای مـــدارک عالی و
در چربی ،در مع��ده تبدیل به
بین املللی گریم و میک آپ
یک عامل تقویت کننده حافظه
Tel.:514-573-9595
می شود.
آنها امیدوارند که این یافته که
نتایج آن در نش��ریه "اقدامات
آکادمی ملی علوم" چاپ شده
است بتواند به کشف راهی تازه
هیپنوتراپیست
برای رفع مش��کالت مربوط به
حافظه منجر شود.
هم اکنون آزمایش داروهایی که
رفت��ار این ترکیب را به نمایش
بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود:
می گ��ذارد برای کنترل چربی
__________________
خطرن��اک تریگلیس��یرید در
حقارت ،ترس و نگرانی های
 .1ناراحتی های بی دلیل،
شهوترانی و بی میلی جنسی Tel.: 514-979-2120
جریان است.
(سرد مزاجی)
بی دلیل
مبهم و مجهول
Fax. 450-689-1051
ضعف
و
زبان
لکنت
.13
ظن
سوء
و
بدبینی
.7
در
توانایی
عدم
و
عصبانیت
.2
میزان
که
دهد
می
نشان
شواهد
Email:
اعصاب
 .8فراموشی ،ضعف حافظه و
کنترلرفتار
@ga_salimi
باالی اولیوتناالمید یا ""OEA
 .14هیجان ،التهاب ،دلشوره،
ضعف روحیه
 .3خستگی و کسالت دائم و
hotmail.com
_____________
می تواند اش��تها را کم کند ،به
نگرانی و اضطراب
 .9سستی و تنبلی مداوم
همیشگی
کم ش��دن وزن منجر ش��ود و
تمرکز فکر ،یاس ،نامیدی،
 .15وسواسهای فکری و
 .10غمگینی و بی ارادگی،
 .4پریشانی و افسردگی دائم
حسادت و خودخوری
عملی ،سر دردهای مزمن و
افسردگی و گوشه گیری
و ادواری
کلسترول خون را همراه با میزان
 .18ترک اعتیادات به
یا موقتی
 .11خستگی های فکری و بی
 .5بی میلی به کار ،تحصیل و
تریگلیسیرید پایین آورد ،که آن
مشروب ،سیگار و غیره و
 .16الغر شدن
میلی بکار و زندگی
فعالیتکردن
را به گزینه ای جذاب به عنوان
 .12انحراف جنسی و افراط در  .17بی خوابی شبها و عدم
دهها مورد دیگر
 .6زود رنجی ،احساس
یک قرص رژیمی بدل می کند.
دکت��ر دانیل پیومل��ی و تیم او
کش��ف کردند ک��ه "او ای اِی"
او ای اِی با کمک به پستانداران برای چرب شود و به چاقی مفرط منجر
همچنی��ن ب��ا فعال ک��ردن عالئم خاطرات در مغز ذخیره شوند.
تقوی��ت کننده حافظ��ه در بخش وقتی آنها این م��اده را به موش ها به یاد آوردن اینکه کجا و چه زمانی شود.
آمیگداال  -بخش��ی از مغ��ز که به دادند ،قدرت حافظ��ه آنها را در دو یک غذای چرب خورده اند ،یک ابزار رب��کا وود مدی��ر "ای آر ت��ی"
تشکیل خاطرات از حوادث عاطفی آزمایش مختلف بهبود بخش��ید  -مهم تکاملی برای انسان های اولیه و ()Alzheimer's Research Trust
گفت" :این تحقیقی جالب است و
مربوط می ش��ود  -باعث می شود دویدن در یک هزارتو و پرهیز از یک سایر حیوانات بوده است".
وی اف��زود" :به ی��اد آوردن محل و درک ما را از تاثیری که رژیم غذایی
تجربه بد.
و هنگامی که آنها "او ای اِی" را شرایط حاکم بر مصرف غذای چرب می تواند بر فعالیت مغز داشته باشد
با کمک یک دارو مسدود کردند ،احتماال یک مکانیس��م مهم برای افزایش می دهد".
وی افزود" :درحالی که این مطالعه
عملکرد آنها در این آزمایش ها بقای انسان های اولیه بوده است".
اما وی گفت که این ممکن اس��ت حاکیس��ت که غذاهای چرب می
ضعیف تر شد.
دکت��ر پیوملی گف��ت که یک همیشه مفید نباش��د .درحالی که تواند به تشکیل خاطرات بلند مدت
توضیح تکاملی برای این نقش او ای اِی ب��ه حس س��یری پس از کمک کند ،یک رژیم متوازن سالم
مصرف غذا کمک می کند ،اما می هن��وز بهترین اندرز ب��رای کاهش
"او ای اِی" وجود دارد.
غذاهای
خوردن
به
عادت
باعث
تواند
که
رسد
می
وی گفت" :به نظر
خطر ضعف قوای مغزی است".

علی سلیمی

مشاوره رایگان با خامن دکتر

&
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•

آب انار
طبیعی،
بدون شکر

3/99

روغن زیتون عالی ایتالیایی5/99 :

Í Íشربت مخصوص تابستان
Í Íشربتسکنجبین
Í Íشربت البالو گوارای وجود
W Wپنیر لیق
وان کم منک و کم چ
رب
ی
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل از شمال
W Wس
بزی سرخ شده قرمه
س
بز
ی
Í Íکباب کوبیده مخصوص سن لوران
W Wبادمجان سرخ
ش
د
ه
Í Íاقالم باربیکیو:
W Wمواد فسنجان
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب ،ریب
W Wخاویار بادمجان
استیک ،دل قلوه و جگر،
سالمی
Í Íشامپوهای طبیعی ایران:
ذبح ا
Í Íسدر ،زیتون ،حنا ،بابونه

>> محل فروش
برجنهای لعل کیال

حـــــالل

کله پاچه
دوگوساله
سفن
گو ی گوسفند
سیراب
فند و...
زبان گوس

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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کتاب و کتابخوانی...

روز جهانی
کتاب کودک؛
پیوند کودک
و کتاخبوانی

>>> دوم آوریل ،س�الروز تولد
هانسکریستیناندرسن(1875
 )1805داس�تاننویس نام�یدانمارک�ی "روز جهان�ی کتاب
کودک" نامیده شده است.
در ای��ران از س��ال  ۱۳۴۹روزه��ای
 ۱۴تا  ۲۰فروردین به عنوان "هفته
کتاب کودک" شناخته میشود .در
این مدت نهادها و سازمانهایی كه
در تهی ه كتاب و ترویج كتابخوانی
دست دارند ،برنامههای ویژهای برای
گسترش مطالعه در میان کودکان و
نوجوانان برگزار میكنند.
هدف از برگزاری "روز جهانی کتاب
کودک" برقراری پیوند میان کودکان
سراسر جهان با پدیدهی کتابخوانی و
مطالعه است.
در س��طح جهان میان کش��ورهای
گوناگ��ون در ح��وزه خوان��دن و
دسترسی به مواد خواندنی نابرابری
جدی وجود دارد.
در کش��ورهای پیشرفته هر کودک
در خانه و محله و مدرس��ه به دهها
کتابخانه و کتابفروش��ی دسترسی
دارد ک��ه مواد خواندنی را برای ذوق
و سلیقه او فراهم میکنند.
اما در جوامع درحال توس��عه ،حتی
در الیههای پیشرفته و شهرنشین،
خواندن امری فرعی و تجملی است،
و عادت به مطالعه جا نیفتاده است.
بس��یاری از کودکان اگر خوشبخت
باشند و به مدرسه بروند ،در بیشتر

در امتداد
دوازدهمین
سال انتشار

خبارا
آواره

می شود...

بخارا ،مجله ای است که در میان
ایران شناسان و پژوهندگان زبان
و ادب فارسی ،جای خود را باز
کرده است .در بسیاری از کشورها
اگر شما به دیدن ایران شناسان
و دوستاران ادبیات فارسی بروید،
نسخه ای از بخارا را در کنارشان
می توانید ببینید .هر شماره آن
کتابی است ویژه درباره موضوعی و
یا یادواره ای از شخصیتی با نگاهی
کالسیک و یا مدرن.
بخارا وارد دوازدهمین سال انتشار
خود می شود .این نشریه ادامه
منطقی ماهنامه کلک است که از
شهریور ماه  ۱۳۶۹به مدت هفت
سال با سردبیری علی دهباشی
منتشر می شد .گروه نویسندگانی
که با مجله "کلک" کار می کردند،
با بخارا همکاری خود را ادامه دادند.
به عبارتی دیگر از نگاه شیوه کار و
موضوعات می توان گفت که علی
دهباشی با بخارا وارد نوزدهمین
سال فعالیت فرهنگی خود به این

م��وارد غیر از مواد محدود درس��ی،
چیزی برای خواندن ندارند.
کتابک ،کمک به رشد فرهنگ
کتابخوانی

در ایران "مؤسس��ه پژوهشی تاریخ
ادبیات کودکان" به تازگی پایگاهی
اینترنتی به نام "کتابک" راهاندازی
کرده است .سایت کتابک میکوشد
با تکیه بر امکانات و پیش��رفتهای
ت��ازه ،مطالع��ه را در متن جامعه به
وی��ژه در میان گروههای کم س��ال
رواج دهد.
پایگاه اینترنتی کتابک به همت چند
نه��اد تربیتی پا گرفته و هدف آن از
س��ویی گس��ترش فرهنگ مطالعه
و از س��وی دیگر فراهم آوردن مواد
خواندنی مناس��ب ب��رای کودکان
فارس��یزبان است .سایت قصد دارد
مواد خواندنی مناس��ب را در اختیار
مادران و پدران ،آموزگاران ،مربیان و
کتابداران قرار دهد.
کتابخوانی ،ضامن پیشرفت جامعه

زهره قایینی ،سرپرس��ت "موسسه
پژوهش��ی تاریخ ادبیات کودکان" و
عضو "ش��ورای کتاب کودک ایران"
درباره برنام ه سایت اینترنتی کتابک
میگوید" :هدف اصلی ما تش��ویق
به خواندن اس��ت به وی��ژه در میان
ردههای سنی پایین جامعه .به نظر
ما برای پیشرفت هر جامعهای ،درک
درست و عمیق از کارکردها و مفهوم
آموزش و پرورش ضرورت اساس��ی
دارد .متاسفانه در جامعههایی مانند
ایران ،س��امانهیآموزش و پرورش
در یک دوره دوازده ساله محفوظاتی
که ما به آن س��واد غیرکاربردی می
گوییم به ک��ودکان و نوجوانان می
آم��وزد و در پایان این دوره آن ها را
به بازار کار یا سطوح عالیتر تحصیلی
روان��ه میکند .س��واد غیرکاربردی
یعنی اطالع از همه چیز ،به جز هنر
زندگی کردن".
ب��ه نظر خان��م قایینی بس��یاری از
نابس��امانیهای زندگی ،در اصل به

شیوه
شده
است.
"بخارا"
به عنوان
گونه ای از
کار فرهنگی،
ادامه دهنده
کار نشریات
مستقلی
همچون سخن،
نگین ،یغما و
راهنمای کتاب هم است .موضوعاتی
که به آن می پردازد ،متنوع و فراگیر
است.
به گفته علی دهباشی "سلسله
گفتگوهایی که مجله بخارا با
سردبیران و مدیران نشریات پنجاه
سال اخیر منتشر کرده ،سند
ارزشمندی است برای تحلیل گران
تاریخ مطبوعات ایران که متجاوز
از سی گفتگوست با کسانی چون
دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید
و سیاه ،عطا بهمنش درباره نشریات
ورزشی ،جهانبانویی مدیر مجله
فردوسی ،احمد شهیدی مدیر مجله
اطالعات هفتگی ،خسرو شاهانی،
صفری ،محمود طلوعی و دیگران".
دهباشی با گفتگوهایی که با بنیان
گذاران نشر کتاب در ایران ،در مجله
بخارا منتشر شد بسیاری از تحوالت
فرهنگی و نشر کتاب در ایران را
برای مورخین ثبت کرده است.
نویسندگانی که برای این مجله می
نویسند ،همه از برجستگان زمینه
های گوناگون ادب و فرهنگ اند،
همچون ایرج افشار ،دکتر عزت الله
فوالدوند ،دکتر محمدرضا شفیعی
کدکنی ،ژاله آموزگار ،همایون

سس��ت بودن پایههای آموزشی بر
میگردد" :ما هم��ه باید از کودکی
احترام به هنجارهای زندگی مدنی را
یاد بگیریم :رعایت قوانین راهنمایی
و رانندگی ،درست زندگی کردن در
یک مجتمع آپارتمانی ،خالق بودن
در تولید و هزاران عرصهی بزرگ و
کوچک دیگ��ر را میتوان با مطالعه
رشد داد .با خواندن حس مسئولیت
در کودک باال میرود و او نسبت به
روابط خود با دیگران آگاه میشود".
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رستوران گیالن
انواع

اهای محلی گیالن
غذ

هدف اصلی :ترویج کتابخوانی

محمد هادی محمدی از بنیادگذاران
موئسس��ۀ پژوهش��ی تاریخ ادبیات
ک��ودکان ،عقی��ده دارد" :کتاب��ک
راه ان��دازی ش��ده تا ب��ه خانوادهها،
کتابخانهه��ا ،آموزش��گاهها و همه
کسانی که دوست دارند کودکان را
با کتاب و کتابخوانی آشنا کنند ،یا
کودکان را بهتر بشناسند،خدمات
عرضه کند .پشتوانه این کار نزدیک
به نیم سده تجربه در "شورای کتاب
کودک" ،نزدیک به پانزده سال تجربه
در "موئسسۀ پژوهشی تاریخ ادبیات
کودکان و نهادهای دیگر است .هدف
کتابک شناخت و به کارگیری دنیای
مجازی برای ترویج خواندن است".
گسترششبکههایارتباطیامکانات
بیسابقهای برای آموزش و پرورش
عرضه کرده است.
زهره قایینی هدف س��ایت کتابک
را اس��تفاده کام��ل از اینترنت برای
گس��ترش مطالعه در میان کودکان
میداند و توضی��ح میدهد" :هدف
ما آن است که از خانوادهها بخواهیم
ب��ه اینترنت تنها به عن��وان افزاری
برای فرس��تادن ایمیل یا سرگرمی
استفاده نکنند .بلکه از اینترنت برای
دسترسی به منابع اطالعاتی درباره
کتاب ک��ودک،ویژگیه��ای آن و
همچنین شناخت خود کودک نیز
سود ببرند".

صنعتی ،محمدعلی موحد و بسیاری
دیگر که در مجالت دیگر کمتر می
توان نوشته هایشان را دید.
علی دهباشی با تماسی که با اهل
ادب و فرهنگ و ایران شناسان و
فارسی زبانان در دنیا دارد ،توانسته
است دفتر بخارا را که در یکی
از کوچه های نزدیک به میدان
فردوسی در ساختمانی قدیمی
واقع است ،با کتاب ها ،عکس ها و
یادگارهایی که در آن دارد ،به نوعی
موزه تاریخ ادبیات معاصر ایران
تبدیل کند .در این دفتر می توان
از دست نوشته های چاپ نشده
سهراب سپهری تا نامه امبرتو اکو را
بر دیوار این دفتر دید.
همچنین قلم و خودنویس بسیاری
از نویسندگان بزرگ ایران به همراه
دست خط آنها از یادگارهایی است
که دهباشی در این دفتر گرد
آورده است .و البته عکس های
منتشر نشده و قدیمی از شاعران و
نویسندگان ایرانی و خارجی که هر
کدام می تواند دقایقی انسان را محو
خود کند.
اکنون از دهباشی خواسته شده که
این دفتر را خالی کند .از همین رو
او این روزها سرگرم فهرست کردن
گنجینه کتاب های سنگی کمیاب،
دست خط ها و تابلوها و فرستادن
آنها به درون کارتن هاست ،تا به
انبارهایی در گوشه و کنار شهر که
دوستانش در اختیارش گذاشته اند،
انتقال داده شوند .به تعبیر دهباشی
این آثار "دفن می شوند" و بدین
سان مجله بخارا بی دفتر می شود.
شوکاصحرایی:
جدید آنالین

کلچهاشنی ها
ز کباب
یتو
بادمجن پرورده
ماس انبرانی
ساالت و خیار
د

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

خورشت ها:
القاتوق
 بماقیرزاقاسمی ترش ترهسنجان
 ف (انار بیج)ورمه سبزی
قویشگاه مرغ
وا و گوشت
-

کباب ترش
ماهی پلو
(ماهی سفید)
کباب چنجه
جوجه کباب

_______________________________

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

)514-807-8747
پدیدهی
جدید:
اعتیاد به
پورنو
"نس��ل پورنو"؛ این عنوانی است که
برخی از رس��انههای آلمان به نسل
کنونی این کشور دادهاند .این عنوان
به "عادت" بعضی از کاربران اش��اره
دارد که بهط��ور مرتب ،از صفحات
پورنوی اینترن��ت بازدید میکنند.
برخی از رس��انهها از «فاکت»هایی
سخن میگویند که ثابت میکنند،
این "عادت" در حال حاضر به نوعی
"اعتیاد" تبدیل ش��ده اس��ت .این
ن میخواهند ،با
رسانهها از دولت آلما 
این پدیدهی اجتماعی ،مثل بیماری
اعتیاد به الکل یا به مواد مخدر مبارزه
کند.

تأثیر بر رفتار جنسی

برخی از جامعهشناسان آلمانی ادعا
میکنند که "ع��ادت بیمارگونهی
س یا فیلمه��ای پورنو"
دیدن عک�� 
ب��ر رفتارها و برخوردهای جنس��ی
"معتادان پورن��و" تأثیر منفی دارد.
تاجایی که این "بیماران" ،از انجام
س��کس عادی و عش��قورزی لذتی
نمیبرن��د .کاربرانی ک��ه داوطلبانه
ب��رای "ترک اعتیاد" خود به روانکاو
مراجعه کردهاند ،اعتراف میکنند که
«دیدن پورنو در اینترنت ،به بخش
جداییناپذیر ارضای جنس��ی آنان
تبدیل شده است» و آنان نمیتوانند
بر «وسوس��ه و نی��از» دی��دن این
صفحات غلبه کنند .یکی از این افراد
که  ۲۸س��ال دارد و  ۱۰سال است
هر شب از صفحات پورنو «استفاده
میکند» ،اعتراف کرده است که دیگر

«نمیتواند بر رفتار خود مسلط شود
و از دیدن این صفح��ات خودداری
کند ».او خود را "معتاد سکس از راه
صفحات پورنوی اینترنت" میداند.

نمیتوان گفت ،چند درصد این افراد
با مشکل روبرو ش�� دهاند ،چون آمار
تجربی در این زمینه وجود ندارد».
بریکن به عنوان مثال از بحث تأثیر
منفی بازیهای رایانهای خشونتزا
بر رفتارهای جوانان و تمایل آنان به
خشونتورزی نام میبرد .او میگوید،
چنین امری هنوز ثابت نشده است.

پژوهشگ��ران آلمانی معتقدند که
اعتیاد ب��ه دیدن پورن��و ،همچنین
س��بب انزوا و دوری فرد از اجتماع و
کاهش روابط اجتماعی او میشود.
این پژوهشگران علت اصلی افزایش
"اعتیاد" کاربران به صفحات پورنو در
اینترنت را سهولت دسترسی به این
صفحههامیدانند.
آمار نش��ان میدهند که در س��ال
 ۲۰۰۶بی��ش از  ۷۲میلی��ون کاربر
در ماه به صفح��ات اینترنتی پورنو
سرزدهاند .بنا بر این آمار که از سوی
مؤسسهی "اینترنت فیلتر رویو" تهیه
ش��ده ،هر روز حدود  ۲۶۶صفحهی
جدید در این دنیای مجازی تأسیس
میشود.

پورنو و مواد مخدر

انزوا و کاهش روابط
اجتماعی

اعتیاد به پورنو

برخی دیگر از پژوهشگرانِ ،صرف
ع��ادت دی��دن صفح��ات پورنو در
اینترنت را نش��انهی "اعتیاد به آن"
نمیدانن��د .پیر بریکن که به عنوان
کارشناس در مؤسس��هی "بررسی
رفتاره��ای جنس��ی" در کلینیک
دانش��گاه هامبورگ در این زمینه
پژوهش میکند ،میگوید:
«م��ا میدانیم که اس��تفاده از پورنو
برای برخی از کاربران مسئلهس��از
بوده و میتواند به نوعی اعتیاد تبدیل
کمی
شود .از سوی دیگر ولی میزان ّ
فعالیتهایسکسی،تنهامعیارکافی
برای اختالالت روانی نیست .دقیقاً

برخ��ی از پژوهشگران اس��تفاده از
پورنو را با مصرف مواد مخدر مقایسه
میکنن��د و ادعا میکنند که دیدن
صفحات پورن��و در اینترنت ،تفاوتی
با استعمال مواد مخدر ندارد .اینان
میگویند یک بار دیدن پورنو ،برای
ابتال به اعتیاد کافی اس��ت« :چون
کاربر به تمایالت جنسی انحرافیای
که از وجود آنها خبر نداش��ته ،پی
میبرد».
مجل��هی فمینیس��تی  Emmaدر
آلم��ان حتی از این هم فراتر رفته و
ادعا کرده است ،که اعتیاد به سکس
در اینترن��ت با پدوفیلی (داش��تن
تمایالت جنس��ی انجام س��کس با
بچه) در پیوندند .در مقالهای در این
مجله آمده است« :عرضهی پورنو در
اینترنت ،میتواند کاربر معمولی را به
یک پدوفیل تبدیل کند».
دیوید گئوک��ر (،)David Goecker
کارشناس��ی ک��ه در مؤسس��هی
"شاریته ـ روانکاوی مردان پدوفیل"
کار میکند ،با نظر نویسندهی "اما"
مخالف است و میگوید« :این تمایل
جنسی در مردان ،پیش از آن که از
پورنوهای سکس با کودکان استفاده
کنند ،وجود داشته ».او معتقد است:
«هنوز نمیتوان بهطور جدی گفت
که تا چه اندازه رفتارهای جنس��ی
انسانها با اس��تفاده از پورنو تغییر
میکند•».
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لذت بردن از
زندگی  ،دشوار یا
آسان ؟...

اگه كمی و فقط كمی بخواهیم از
زندگی لذت ببریم و نگاهمون رو
كمی بهتر كنیم بسیاری از لذت ها
نه وقت زیادی می خواد و نه پول
زیادی .پس منتظر تغییرات زیاد در
یه روزی كه معلوم نیست كی باشه
نباشیم  40 ،مورد زیر رو بخونید
تایید خواهید كرد.
-1گاهی به تماشای غروب آفتاب
بنشینی .م
 -2سعی كنیم بیشتر بخندیم.
 -3تالش كنیم كمتر گله كنیم.
 -4با تلفن كردن به یك دوست
قدیمی ،او را غافلگیر كنیم.
-5گاهی هدیههایی كه گرفتهایم
را بیرون بیاوریم و تماشا كنیم.
 -6بیشتردعا كنیم.
 -7در داخل آسانسور و راه پله
و ...با آدم ها صحبت كنیم.
 -8هر از گاهی نفس عمیق
بكشیم.
 -9لذت عطسه كردن را حس
كنیم.
 -10قدر این كه پایمان نشكسته
است را بدانیم.
 -11زیر دوش آواز بخوانیم.
 -12سعی كنیم با حداقل یك
ویژگی منحصر به فرد با بقیه فرق

داشته باشیم .
 -13گاهی به دنیای باالی
سرمان خیره شویم.
 -14با حیوانات و سایر جانداران
مهربانباشیم.
 -15برای انجام كارهایی كه
ماهها مانده و انجام نشده در آخر
همین هفته برنامهریزی كنیم!
 -16از تفكردرباره تناقضات لذت
ببریم.
 -17برای كارهایمان برنامهریزی
كنیم و آن را طبق برنامه انجام
دهیم .البته كار مشكلی است!
 -18مجموعهای از یك چیز
(تمبر ،برگ ،سنگ ،كتاب و ...برای
خودمان جمعآوری كنیم.
 -19در یك روز برفی با خانواده
آدم برفی بسازیم.
 -20گاهی در حوض یا استخر
شنا كنیم ،البته اگر كنار ماهیها
باشد چه بهتر.
 -21گاهی از درخت باال برویم.
 -22احساس خود را در باره
زیبایی ها به دیگران بگوئیم.
 -23گاهی كمی پابرهنه راه
برویم!
 -24بدون آن كه مقصد خاصی
داشته باشیم پیاده روی كنیم.
 -25وقتی كارمان را خوب انجام
دادیم مثال امتحاناتمان تمام شد،
برای خودمان یك بستنی بخریم و با
لذت بخوریم
 -26در جلوی آینه بایستیم
وخودمان را تماشا كنیم.
 -27سعی كنیم فقط نشنویم،

ده،
اعصامب خور رم !!..
م ،گرفتا
بدهكار
بلكه به طور فعال گوش

كنیم.
 -28رنگها را بشناسیم و از آنها
لذت ببریم .
 -29وقتی از خواب بیدار
میشویم ،زنده بودن را حس كنیم.
 -30زیر باران راه برویم.
 -31كمتر حرف بزنیم و
بیشترگوش كنیم .
 -32قبل از آن كه مجبور به
رژیم گرفتن بشویم ،ورزش كنیم و
مراقب تغذیه خود باشیم.
 -33چند بازی و سرگرمی مانند
شطرنج و ...را یاد بگیریم.
 -34اگر توانستیم گاهی كنار
رودخانه بنشینیم و در سكوت به
صدای آب گوش كنیم.
 -35هرگز شوخ طبعی خود را از
دست ندهیم.
 -36احترام به اطرافیان را هرگز
فراموشنكنیم.
 -37به دنیای شعر و ادبیات نزدیك
تر شویم.
 -38گاهی از دیدن یك فیلم در
كنار همه اعضای خانواده لذت
ببریم.
 -39تماشای گل و گیاه را به
چشمان خود هدیه كنیم.
 -40از هر آنچه كه داریم خود و
دیگران استفاده كنیم ممكن است
فردا دیر باشد.

نوشابه
رژمیی

چگونه با

بیخوابی

مقابــله
كنیم؟
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از آن تالش نكنی��د ،چون بیفایده
است .بلكه از رختخواب بیرون بیایید،
به اتاق دیگری بروید ،در نوری مالیم
مطالعه كنید ،از تماشای تلویزیون
پرهی��ز نمایی��د و هرگاه احس��اس
خوابآلودگی كردید ،به رختخواب
خود بازگردید.
 ت��ا جای��ی كه میتوانید
ساعات خواب روزانه خود را كاهش

از خوردن غذاهای سنگین و چرب
خودداری كنید.
 گ��وش دادن ب��ه ی��ك
موسیقی مالیم ،پیادهروی شبانه و
نیز حمام آب گرم میتواند جسم را
برای داشتن خوابی آرام آماده كند.
 3 ت��ا  4س��اعت پی��ش
از خ��واب ،از انجام ورزش س��نگین
پرهیز كنید ،ولی انجام ورزش منظم
عصرانه میتواند ب��ه خواب عمیق
شبانه كمك كند.
 در نهای��ت اگ��ر برای به
خ��واب رفتن بی��ش از حد تالش
كنید ،دچار اضطراب خواهید شد و
خواب شما دچار اختالل میشود.

بهترین راه درمان
بیخوابی ساملندان

 برای داشتن خوابی منظم
و رها ش��دن از بیخوابی ،باید سعی
كنید برنامه منظمی ب��رای خواب
خود داشته باشید ،یعنی در ساعت
معینی از ش��ب بخوابید و صبح در
ساعت مشخصی بیدار شوید و تنها
زمانی ب��ه رختخواب بروید كه واقعا
خوابتان میآید.
 از ات��اق خواب فقط برای
خوابیدن اس��تفاده كنی��د نه برای
مطالعه ،تماش��ای تلویزی��ون ،غذا
خوردن یا انجام كارهای دیگر.

دهید تا ش��بها راحتتر بخوابید و
در صورت نی��از به خواب روزانه ،یك
چ��رت  30دقیق��های ،اختاللی در
خواب شبانه وارد نمیكند.
 كافئی��ن و نیكوتین جزو
آن دسته از محركهایی هستند كه
خواب افراد را دچار اختالل میكنند،
پس هرگز پیش از خواب ،س��یگار
نكشید و چای یا قهوه ننوشید.
 هرگ��ز بالفاصل��ه پس از
صرف غذا به رختخواب نروید و حتما
فاصل ه زمانی را میان آنها قرار دهید.

بهترینكاریكهسالمندانمیتوانند
برای درمان بیخواب��ی خود انجام
دهند ،این اس��ت كه در رختخواب
دراز بكشند و چشمهایشان را ببندند.
در ای��ن حالت ،تصاوی��ر و موقعیت
هایی را در ذهن خود تجسم كنند
كه از ب��ودن در آنها لذت میبرند و
تمام توجه خود را به آن تصویر جلب
كنند .این تجسم ،به راحتی میتواند
فرد س��المند را به خواب��ی آرام فرو
ببرد.
با رعای��ت تمام نكات گفته ش��ده
مطمئن باش��ید دیگ��ر بیخوابی را
تجربه نخواهید كرد.
پس به جای شكایتهای پیدرپی از
بیخوابیهای شبانه ،سعی كنید به
بهترین شكل ممكن ،آن را كنترل
كنید تا به مرور از بین برود .

فقط به این دلیل كه آنتی اكس��یدان زیادی دارند ،جذب
نوش��ابه رژیم��ی كم نخواهیدكرد.
كالری اس��ت به این همچنین محدود كردن نوش��یدنی
معنی نیست كه چاق های پركالری (و نه جایگزین كردن
از جمله رژیمهای كم كربوهیدرات
نوشابه كم كالری بدون ارزش غذایی)
نمی كند.
سبزی هاست.
تحقیقات نش��ان داده افرادی كه در و بدون كربوهیدرات رژیم "اتكینز"
احتم��اال  5كالری یا راه موثرتری برای كاهش وزن نسبت
رژیم غذای��ی روزانه خود هیچ ماده است كه حدود سال  2000میالدی
كمتر در هر بار استفاده به حذف كالری از غذاست.
ی به شهرت بسیار رسیده است و افراد
آن موجود باش��د اما چیزی كه باقی می ماند آس��پارتام
ح��اوی كربوهیدرات را مصرف نم 
كنند ،نسبت به دیگران تستهای زیادی از طریق آن وزن خود را پایین
تحقیقات نش��ان می است .آس��پارتام یك ماده شیمیایی
ما بارها درباره اینكه مراقب باشیم
حافظه را بسیار ضعیفتر پاسخ می آورده اند.
دهد مصرف نوش��ابه مصنوعی و كم كالری است كه برای
چه می خوریم ،صحبت می كنیم،
در تحقی��ق ف��وق كه در دانش��گاه
های ش��یرین حتی شیرین كردن نوش��ابه های رژیمی
به گزارش دیلی نیوز ،تحقیقات جدید دهند.
اما اگر هرگز به آنچه می خورید
نشان داده است كه رژیم غذایی فاقد محقق��ان بر اس��اس ای��ن تحقیق "تافتس" بوستون آمریكا انجام شده،
اگر به شكل مصنوعی استفاده می شود .آسپارتام 180بار
نیندیش��ید و به جای آن مراقب
هر گونه كربوهیدرات میتواند افراد دریافتند وج��ود كربوهیدرات برای معلوم گردید افرادی كه رژیم الغری
شیرین ش��ده باشند ،ش��یرین تر از شكر اس��ت و بعضی
باش��ید چه می نوشید می توانید
را دچار اختالالت حافظه و فراموشی مغز ،آن قدر مهم اس��ت كه افرادی كم كالری داش��تند كه در آن از هر
تمایل به مصرف مواد تحقیق��ات در حیوان��ات بخصوص
روزی  450كالری از دست بدهید
ك��ه در رژیم الغری خ��ود این ماده ماده غذایی ب��ه میزان كم و اصولی
جوندگان نشان داده است كه مصرف
یعنی هفته ای ی��ك پوند چربی كه شیرین را بیشتر می كند.
كند.
منابع غذایی كربوهی��درات به طور را اص�لا مصرف نمی كنند ،تنها یك وجود داشته است ،ضررهای كمتری
مثال مصرف غالت با شیر ،نان ،دسر و بیش��تر ش��یرینی با تومور مغزی و
مقداری بسیار عالی است.
عمده ش��امل انوع نان ،برنج ،غالت ،هفته پس از ش��روع ای��ن كار دچار به بدن خود وارد كرده اند.
لنفاوی در ارتباط است.
آمریكایی ه��ا س��الیانه  192گالن هر چیز شیرین و یا پركالری دیگر.
مایعات مصرف می كنند كه برابر با نوش��یدن فراوان این نوع نوشابه ها مجامع جهانی آسپارتام را تایید كرده
ی شوند.
ماكارونی ،س��یب زمینی ،میوه ها و اختالالت حافظه م 
مقدار شیرینی را كه برای سالمتی اند اما عوارض جانبی مانند سرگیجه،
روزانه  2لیتر نوشیدنی است.
سردرد ،اسهال ،از دست دادن حافظه
در ای��ن حالت ما با مقادیر زیادی از الزم هست ،نیز از بین می برد.
نوشابه های قندی روبرو می شویم .نوشابه رژیمی صددرصد فاقد ارزش و تغییرات روحی را نیز گزارش داده
ای��ن معالجه ب��رای جلوگیری
امكان درمان
است.
از تخریب س��لول ه��ای تولید
اولین پاس�خ این است كه چرا فقط غذایی است.
نوشابه
گرفت
نتیجه
توان
می
انتها
در
كننده انسولین توسط سیستم
نوشابه رژیمی ننوشیم؟
و باید بدانید مصرف اینهمه مایعات
دیابت با كمك
خوب در اینجا چند دلیل داریم كه بی فایده جای مواد مغذی را كه بدن رژیمی هیچ لطفی در حق شما نمی
مصونیت بدن مبتالیان دیابت
سلول پایه
كند! اما ممكن است برای شما ایجاد
نوع یك طراحی شده است .این
نشان می دهد حقایق خاصی پشت شما نیاز دارد اشغال می كند.
نوشابه های كم كالری و عاری از مواد این مهم است كه در كنار رژیم تان مش��كل كند .بهتری��ن راه انتخاب
بیم��اری معموال
در سنین كودكی
مغذی وجود دارد.
م��واد مورد نیاز ب��دن را نیز دریافت نوشیدنی اس��ت كه كم كالری ولی یكی از بیماران
باشد.
باال
غذایی
ارزش
دارای
شود.
می
شروع
نوش��ابه
قوطی
یك
روزی
اگر
كنید.
وقتی
گزارش
این
خواندن
شاید بعد از
از
سال
چهار
برای
هر سال حدود یك
نورت
دانشگاه
تیم
ندارد؛
اش��كالی
خورید
می
رژیم��ی
فرونش��اندن
برای
نوش��یدنی
دنبال
نیاز
بی
انسولین
منبع  :مجله اینترنتی فریا
میلی�ارد قورباغ�ه
و
آمریكا
در
وسترن
نوشیدنی
شما
یعنی
آن
از
بیشتر
اما
فكر
بیش��تر
هس��تید،
خود
عطش
بود
توسطانسانهاخورده
ه��ای الزم بدن مثل آب و چایی كه
كنید!
محققان می گویند
"مركزخونمنطقه می شوند .تحقیقات نشان می
برای
برزیل
در
ای"
معالجه
ی��ك
ك��ه
دهد افزایش تمایل به مصرف دوزیس�تان به
آزمایش��ی با كمك
سنجش تاثیر این عنوان غذا زندگی بسیاری از انها را در معرض
معالج��ه،
ش��یوه
س��لول پای��ه ب��ه
خطر قرارداده است.
گرانیت،مرمر،سنگهای
سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
سی-پپتاید
میزان
بیم��اران مبتال به
آمار مربوط به تجارت بین المللی قورباغه كه
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم
ساختمانی و کابینت
دیابت نوع یك امكان
را ان��دازه گی��ری توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است
بدن
دهد
می
نشان
كه
كردند
یك
در
مدتی
برای
اس��ت
داده
كش�ورهای امریكا و فرانس�ه بزرگترین وارد
نقــد و اقسـاط
مورد چهار سال  -بدون تزریق چقدر انسولین تولید می كند .كنندگانقورباغهازچندكشوراسیاییهستند
_____________________
انسولین سر كنند.
بیست نفر از بیماران تحت این و كش�ور اندونزی با مصرف پن�ج تن قورباغه
NOW Financing Available
نیاز
بی
انسولین
تزریق
از
معالجه
برزیل
و
آمریكا
یك پروژه مشترك
در سال بیش�ترین تقاضا را برای گوشت این
13 months, No payment
با شركت  23بیمار نشان داد كه ش��دند كه در مورد یكی از آنها دوزیست داد.
No interest
پس از پیوند سلول های پایه از برای چهار س��ال ادامه داشت .نزدیك به یك س�وم همه ان�واع قورباغه ها در
تزریق
با
مجددا
آنها
نفر
هشت
خود
بدن
از
كه
استخوانی
مغز
مع�رض خط�ر انقراض ق�رار دارن�د و مصرف
_____________________
بیمار خارج شده بود ،بدن آنها انسولین نیاز پیدا كردند اما به روزافزون گوشت این حیوانات ،تغییرات اب و
تولید گرانیت مان به دست پرتوان
میزانیكمتر.
توانست انسولین تولید كند.
هوایی و از دست دادن محیط طبیعی زندگی
هموطنان مان اجنام می شود.
برای
همچنی��ن
ش��یوه
ای��ن
دوباره
حتی آنهایی كه وضعشان
موجب نابودی كامل قورباغه های كالیفرنیایی
کابینت،گرانیتوسرامیک-بد شد نسبت به گذشته ،نیازمند كسانی كه به دیابت نوع  2مبتال شده است.
بدن
زیرا
بود
تاثیر
بی
هس��تند
بودند.
كمتری
انسولین
تزریق
پنج��ه قورباغه در من��وی غذای م��دارس اروپا،
_____________________
اما تیم محققان اخطار داد كه این افراد هنوز انس��ولین تولید دكه های اغذیه فروشی ،سر میز غذای خانواده های
رضا علیدوستی
آسیایی و گرانقیمت ترین رستورانهای جهان دیده
این معالجه تنها ممكن است در می كند
حتی بیش از گذشته
كسانی موثر باشد كه به تازگی
می شود و این موجودات در حال حاضر با خطرات
در خدمت هموطنان خوب
مبتال شده اند.
فراوانی مواجه هستند
 اگر پس از  15تا  20دقیقه
در رختخواب ،به خواب نرفتید ،بیش

 دق��ت كنی��د كه غذای
س��بكی را قبل از خ��واب بخورید و

برای الغر شدن

نان و برجن را
حذفنكنید!

 چند نکته

انسان ها سایل یك
میلیاردقورباغه
می خورند!

)Tel.: (514
996-2725

•

•

ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﺩﺭ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ .ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻮﺣﻪ ﺍﺯ
ﺩﺭ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ .ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻮﺣﻪ ﺍﺯ
ﺳﻮﻯ ﻧﻮﺣﻪ ﮔﻮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ
ﺳﻮﻯ ﻧﻮﺣﻪ ﮔﻮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ
ﺳﻴﻨﻪﺯﻧﻰ
ﻧﻮﺣﻪ ﻣﻲﺍﻳﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﺩﺍﺩﻥ
ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﻨﮕﺎﻡ
___ ﻣﻲﺍﻳﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﻴﻨﻪﺯﻧﻰ
 www.paivand.caﻧﻮﺣﻪ
___ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ
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ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﻰ ﺷﺪ
ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﻰ ﺷﺪ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﺒﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﭙﺮﻯ
ﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﺒﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﭙﺮﻯ
دارید؟
به این
توصیهای
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍ ،ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍ ،ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
افرادﺳﻤﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻡ
>> چه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ
ی كنیم كه س��عی كنند
 توصی��ه م ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺻﺪﺍﻯﻣﻲﺭﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻳﮑﻰ ﻳﮑﻰ ﻭ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﻭﺗﺎ ،ﺍﺯ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﺖ ﻧﻮﺣﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ
ﻣﮑﺎﻥﺭﺍ ﺑﺎ
ﻣﮑﺎﻥ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻳﮑﻰ ﻳﮑﻰ ﻭ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﻭﺗﺎ ،ﺍﺯ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﺖ ﻧﻮﺣﻪ
ثابت
وضعیت
یك
در
طوالن��ی
مدتی
ﺳﺎﻋﺖ  ۳ﻳﺎ
عضالتﺁﺭﺍﻡ ﻭ
ها و ۴ﺻﺒﺢ
مهر ه ۳ﻳﺎ
ﺳﺎﻋﺖ
ﺁﻫﺴﺘﻪنظر
گردنی از
>>
ﺻﺒﺢ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﮔﺎﻡ ﺑﺮ ﻣﻲﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻲﺯﻧﺪ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺳﺘﻪ ۴ﺩﻭﻡ
ﮔﺎﻡ ﺑﺮ ﻣﻲﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻲﺯﻧﺪ
توانایی
به
بسته
و
نگیرند
قرار
میز
ﺁﻣﺎﺩﻩﺭﺍﺍﺳﺖ
پشت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﮔﻞ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
اهمیتیﺁﻥ
چه ﮔﺮﻡ ﺑﻪ
عملكرد ﺁﺏ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﮔﻞ
دارند؟
ساختار و
ﺍﺩﺍﻣﻪﻭ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ
عضالت و بدن ش��ان بلند شده و یك
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻳﮑﻰ
ﺗﻘﺴﻴﻢﻳﮑﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻯ ﺑﺪﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻳﮑﻰ ﻳﮑﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻯ ﺑﺪﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻴﺰﺍﻥدهند.
ﺩﺳﺘﻪانجام
كششی
ﻋﺰﺍﻯعالوه
داریم كه
گردن 7
 ما درﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ
ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﻯ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ
ﺑﺰﺭگ ﺁﻏﺎﺯ
مهرهﮐﻨﻨﺪ.
ﺁﻏﺸﺘﻪ ﻣﻲ
ناحیهﮔﻞ
ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﮔﻞ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺰﺍﻯ ﺑﺰﺭگ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﻯ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
حركاتﺑﻪ ﺩﻭ
سری ﺷﺪﻥ
ان��دام
در
حركات��ی
خص��وص
ب��ه
در
را
عصبی
های
ریش��ه
و
نخاع
كه
برﻣﻲآن
ﺷﻮﺩ.
ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ.
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﻧﻮﺣﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﺯﻧﺎکﺗﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﻧﻮﺣﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﺯﻧﺎکﺗﺮ
رفع
تا
كه
گردن)
و
شانه
فوقانی(دست،
به
قلب
سمت
از
كه
را
عروقی
اند،
ه
برگرفت
ﺑﺰﺭگ
●ﻋﺰﺍﻯ
●ﻋﺰﺍﻯ ﺑﺰﺭگ
ﻭ ﺣﻤﺎﺳﻰﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮﺣﻪﮔﻮ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﺍﺯ
ﻭ ﺣﻤﺎﺳﻰﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮﺣﻪﮔﻮ ﺩﻳﮕﺮ
شود.
خستگی
ﺩﻣﻴﺪﻥاند و
احاطه كرده
روند نیز
مغز می
می تواند
شكالت
خوردن
نشانﻣﻲمی
جدید
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻣﻴﺪﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮﻳﺶ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﮔﻮ
ﺧﻮﺍﻧﻰ ﻣﻲﮐﺸﺪ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻮﺣﻪ
همچنین ﺧﻮﻳﺶ
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﻮﺣﻪ
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﻧﻮﺣﻪ ﮔﻮ
ﺍﺑﻴﺎﺗﻰ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺩﻳﮕﺮ
دهدﻫﻤﺮﺍﻩ
ﮐﺸﺪ ﻭ
ﺧﻮﺍﻧﻰ
مطالعاتﻧﻮﺣﻪ
ﺍﺑﻴﺎﺗﻰ
ﻧﻮﺣﻪ
گونه
به
كارش��ان
صفحه
اس��ت
بهتر
دارند
را
عروقی
و
اعصاب
از
حمایتی
نقش
دهد.
افزایش
ریاضی
مسائل
انجام
در
را
مغز
توانایی
ﻣﻲﮐﻨﺪ.
ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﮐﻨﺪ .ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﻳﺎ  ۸ﺻﺒﺢ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪﺁﻏﺎﺯ
ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﻳﺎ  ۸ﺻﺒﺢ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺧﺎﻃﺮ
سر
نشوند
مجبور
خیلی
كه
باشد
ای
می
ها
اندام
س��مت
به
جمجمه
از
ك��ه
كه
داوطلبانی
در
ذهنی
محاسبات
دانشمندان
گفته
به
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﻧﻴﺰ
ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻲ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ
ﻣﮑﺎﻥ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﺧﻮﺩ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﻧﻴﺰ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ
ﭼﻨﻴﻦ
ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ
ﺑﻪ
ﻧﺴﻞ
ﺑﻪ
ﻧﺴﻞ
ﻭ
ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺗﺪﺍﺭک ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲﮐﻨﺪ .ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺗﺪﺍﺭک ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲﮐﻨﺪ .ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ
پایین
سمت
ﮐﺮﺩﻥبه
ش��ان
گرد 
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ و
میزانﺑﻪزیادی از
مصرف
كردند
ﻣﺎﺩﺭﺍﻥآزمایش
ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺁﻭﺭﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻰ در
ﺭﺳﻢ ﻫﺮ
خم ﺗﺎ
ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ
روند .ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺁﻭﺭﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻰ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎک ﻣﺨﺼﻮﺹ ،ﺗﺎ ﺭﺳﻢ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ
ﮐﺮﺩﻩ ﻭ
پسﺭﺍازﺗﮑﺮﺍﺭ
ﺍﺑﻴﺎﺕ
شركت ﻫﻢ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ
ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ
ﺗﮑﺮﺍﺭ
ﺍﺑﻴﺎﺕ ﺭﺍ
ﮐﻪ راﺑﺎ
نﺍﺳﺖ
ﻣﺨﺼﻮﺹ،
ﻫﻢﺧﺎک
ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺨﺴﺖﻋﺰﺍ25
ﺑﺮﺍﻯاز
بیشتر
ش��ود
می
شود
می
ایجاد
ناحیه
مشكالتی كه در
دارد افزایش
وجود
ﺩﺳﺘﻪبه وفور
شكالت
ﻣﻲ در
فالیانولز كه
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﻯ
ﻣﻲ ﻧﻴﺰ
ﻣﻌﺎﺩﻥﻫﺎﻯ
ﺷﺎﻧﻪ
ﻋﺎﺯﻡﻭ
ﺁﻭﺭﺩﻩ
ﻫﻤﺮﺍﻩ
این ﺑﻪ
ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ
ﻋﺎﺯﻡ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺧﺎک ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺰﺍ ﻧﻴﺰ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻲ
ﺩﻫﻨﺪ.
ماده ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺧﻮﺍﻧﺪ:
ﺩﺳﺘﻪ
ﺩﻫﻨﺪ.
توصیهﻣﻲ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ
ﺧﺎک
كنند.ﺷﺪﻩ ﺗﺎ
ﺧﺎک
خم
پایین
سمت
به
گردن
و
سر
درجه
كه
است
زیادی
حركات
معموالﺭﺍبهﺑﻪدلیل
است.
یافته
ﺣﺴﻴﻦﺍﻧﺪﮐﻰ ﮔﻞ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪﻩﺍﻯ
ﺻﺤﺮﺍﺳﺖ ،ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﻮﺭﺩﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺍﻧﺪﮐﻰ ﮔﻞ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪﻩﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
  ۷۲ﻏﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍﺳﺖ ،ﺣﺴﻴﻦﻟﻮﺍﺯﻡﺧﻔﺘﻪ
ﺗﻬﻴﻪﺧﻮﻥ
ﻏﺮﻗﻪ ﺑﻪ
۷۲ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻯﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ-ﻧﻴﺰ
ﻋﺪﻩﻋﺪﻩ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ
نشود.
دارد .از طرفی،
داوطلبان پس از
ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ،می
آزمایشها نشان
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻔﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﺸﺎﻥ ﮐﺎﺳﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ
ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳﺖ
دردهایﺩﺭ
ﮐﺎﺳﻪ
وجودﺧﻮﺩ ﻭ
گردنﺷﻔﺎﻯ
ﻧﻴﺎﺯ ،ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺗﺶ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻧﻴﺰدرﺑﻪ ﻗﺼﺪ
كهﻭ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ
دهدﻳﮑﻪ
ﺣﺴﻴﻦ
نتیجه ﻳﮑﻪ ﻭ
ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ
ﺣﺴﻴﻦ ﻳﮑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ،
ﻳﮑﻪ ﻭ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥﻭﮐﻪ
ﺑﺮﺍﻯ
ﺁﺗﺶ ﻻﺯﻡ
ﮐﺮﺩﻥ
ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﺸﺎﻥﻧﻴﺎﺯ،
است
عضالتی
فیزیكی و ذهنی
ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻋﺰﺍ ﺑﺮ ﻣﻲﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ
خستگیﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ
دلیلﻋﺰﺍ ﺑﺮ ﻣﻲ
گردنﻭبهﺍﺯ ﮔﻞ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﮔﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ
خستگیﺩﻫﺪ:
احساس ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
كمترﺩﻭﻡ ﭼﻨﻴﻦ
مادهﺩﺳﺘﻪ
مصرف این ﻭ
ﻣﻲﺩﻫﺪ:
ﺩﻭﻡﺩﺭﭼﻨﻴﻦ
ﭘﺎﺳﺦﺧﻮﺩ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ
ﺩﺳﺘﻪﮐﻪ
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪﮔﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﻭﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺭ
ﺑﻌﺪﺍﮔﺮﺍﺯ
ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﺭﻭﺯ
ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺩﺭ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺩﻳﮕﺮ
ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﺭﻭﺯ
ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺩﺭ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺩﻳﮕﺮ
چون
دارد؛
وجود
گ��ردن
اطراف
ﻫﻤﺮﺍﻩدر
كه
كند.
می
پیدا
افزایش
آنها
ذهنی
دقت
و
كرده
تشخیص
باید
ﻫﻴﺰﻡرا
درجه
ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ >>،از
 ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﺑﻼ ﺷﻴﻮﻥ ﻭ ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ ،ﺣﺴﻴﻦﻏﻮﻏﺎﺳﺖ ،ﺣﺴﻴﻦ
ﻧﻴﺎﺯ ﻭ
ﻣﻮﺭﺩﺷﻴﻮﻥ
ﮐﺮﺑﻼ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﺭ
ﺟﻨﮕﻞﻳﺎ
ﻋﺎﺯﻡ كجا -
 25ﺗﺎ
اینﺷﺪﻩ
ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺎﺯﻡ ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻫﻴﺰﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
ﺟﺎﻯ
ﺑﻪ
ﺧﻮﻳﺶ
ﺧﺎﻧﻪ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺭﺳﻢ
ﻻﺍﻗﻞ
ﮐﻨﻨﺪ
ﺟﺎﻯ
ﺑﻪ
ﺧﻮﻳﺶ
ﺧﺎﻧﻪ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺭﺳﻢ
ﻻﺍﻗﻞ
ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﮐﻨﻨﺪ
های
ت
موقعی
در
را
گردن
بای��د
عضالت
افزایش جریان
باعث
آن
مصرف
كه
است
فنولز
پلی
شیمیایی
ماده
از
قسمتی
فالوانولز
ماده
داد؟
ﻳﮑﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻳﮑﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ
ﻻﺯﻡﻳﮑﻪ ﻭ
ﺣﺴﻴﻦ
ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﻋﺼﺮﻳﮑﻪ ﻭ
ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ،ﻣﻮﺍﺩ
ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﻫﻤﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
مغزﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ
ﺑﺮﺧﻰ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ -ﺍﺯ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﻞ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺧﺎک ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ
ﮔﻞو
نگهﺗﻬﻴﻪدارد
خاصی
ﺑﺮﺧﻰهای
ﺑﺎﺷﻨﺪ.شكل
خاص به
ﮐﻨﺪ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ
ماده ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
اینﻧﻮﺣﻪ
ﺍﺑﻴﺎﺕ
نمایش ﻭ
ﮐﻨﺪ
ﺁﻭﺭﺩﻩﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﻪ
ﻧﻮﺣﻪ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭﻣﻲﺍﺑﻴﺎﺕ
ﻣﻲدر
داوطلب
ﺷﻴﻮﻩ 30
دانشمندان از
توانایی
منظور
شود .به
انسان می
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
خون
ﺷﻴﻮﻩو یك
كند
نگاه
مستقیما به
اگر فرد
ﺑﺎﻳﺴﺖ
جلوﻣﻲ
ﺧﺎک
ﺷﻮﺩ.
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ
ﮐﺮﺩﻧﺪ
تاییﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﮐﻪ
ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺁﻏﺸﺘﻪ
ﮔﻞ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﺧﻮﺩ
ﮐﻪ
ﺍﻳﻦ
ﻣﺴﻴﺮ
رایانهﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺷﻬﺪﺍ
احتمالیﺑﻪكهﮔﻠﺰﺍﺭ
مبداﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
اعداد ﺗﺎ
این ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴﻴﺮ
ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺷﻬﺪﺍ
ﺑﻪ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺗﺎ
وارد
یا
خس��تگی
ایجاد
باعث
عامل
این
ﺗﻤﺎﻣﻰشد را
انتخاب می
توسط
ﺁﻏﺸﺘﻪ كه
ﮔﻞكردند
درخواست
گروههای 3
دهد به
ﮔﻠﺰﺍﺭقرار
هایش
دندان
بین
خودكار
ﻋﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﻭ ﮐﻠﻮﺥ
ﻋﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﻭ ﮐﻠﻮﺥ
شمارش ﺍﺯ
معكوس ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ
سرش و در نظر گرفتن به صورتﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺑﺪﻳﻦ ﺁﻏﺎﺯ
ﻣﮑﺎﻥ
اعص��اب وﺷﺪ ﺍﺯ
ﺁﻏﺎﺯ
فش��ار ﻭ
ﻣﮑﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻃﻰ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺷﺪﻩﺷﻮﺩ.
ﻣﻲ
خمﻃﻰ
ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺍﺳﻢﺷﻮﺩ.
روی ﻣﻲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ
آمدنﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺴﻢ ﺷﺪﻩﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻯ
ﺧﺎﻃﺮﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺑﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.این
عروق
كنند.
كردن
صورت با
ﺗﻤﻴﺰ
ﺧﺎک
ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺎک ﺗﻤﻴﺰ
ﺑﺘﺎﺑﺪ،ﺑﺪﻳﻦ
ﻮﺩ.ﺯﻣﻴﻦﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ
ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺷﻬﺪﺍ
ﮔﻠﺰﺍﺭ
ﺑﻪ
ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﺗﺎ
ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﮔﻠﺰﺍﺭ
ﺷﻬﺪﺍنوشیدنﻫﻨﮕﺎﻡ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺷﻬﺮ
ﺷﻬﺪﺍﻯ
ﮔﻠﺰﺍﺭ
ﺑﻪ
ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﻫﺎﻯ
ﺭﻭﺵ
ﺑﻪ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺮﺧﻰ
ﺩﺭ
ﺎﻯ
ﺷﻌﻠﻪ
ﮐﻪ
ﺁﻓﺘﺎﺏ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻲ
ﺁﻏﺸﺘﻪ
ﮔﻞ
می
درد
ایجاد
نتیجه
در
و
شده
منطقه
زیادی از
حاوی مقادیر
ﺭﺳﻴﺪﻥكه
شكالت داغ
ﮔﻠﺰﺍﺭپس از
داوطلبان
می ﺗﺎدهد كه
نشان
نتایج
و
كند
تنظیم
را
زاویه
این
تواند
می
خودكار
ﻭ ﺳﻨﮓ ﻭ ﮐﻠﻮﺥ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻭ ﺳﻨﮓ ﻭ ﮐﻠﻮﺥ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
قبلﺑﺎ ازﭘﺎﻯ
ﺑﺎﻳﺴﺖ
بودﻣﺮﺍﺳﻢ
ﭘﺎﻳﺎﻥ
ماده ﻭ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺎﻯ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﺍ ﻣﻲ
ﻭ
ﻣﻲ
ﭘﺎﻳﺎﻥﻳﺎﺭﺍﻧﺶ،
ﺣﺴﻴﻦ)ﻉ( ﻭ
ﺍﻣﺎﻡ
ﺷﻮﺩ.ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎک ﺁﻣﺎﺩﻩﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ
ﺁﻏﺎﺯﺍﺯﻣﻲ
ﻯ
25ﺧﺎک
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺍﻳﻦ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺶ،ﺑﺰﺭگﺑﻌﺪ
كند.
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ :شمارش معكوس را با دقت بیشتر و
مصرفﻣﻲاین ماده،
نسبتﺭﺍبهﻣﻲزمان
فالوانولز
در چه
ﺁﻣﺎﺩﻩكه میگوییم
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ:ای
درجه
بفهمد
ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭ ﺩﻭ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ﺩﻭ
ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻤﺎﺯ
حالﮐﻪ
ﺍﺳﺖ
انجامﮐﺮﺩ.
باالتریﻃﻰ
سرعت ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﮐﻪ
ﺍﺳﺖ
ﭼﻨﻴﻦ
ﮐﺮﺩ.
ﻃﻰ
ﭘﻴﺎﺩﻩ
كه ﺑﺮ ﺳﺮ
داوطلبانیﺑﺰﻥ
ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺳﺖ
ﮐﻪ
ﺳﺮ
ﺑﺮ
ﺑﺰﻥ
ﻧﻴﺰ
ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻲ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺭﺍ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﻧﻴﺰ
ﺧﻮﺍﻧﺪ.
ﻣﻲ
ﻧﻮﺣﻪ
ﻭ
ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ
ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻥ
ﺑﺪﻳﻦ
ﮐﻪ
ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ
ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺩﺭ
ﺑﺪﻳﻦ
ﮐﻪ
ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ
ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺩﺭ
ﺍﻣﺮﻭﺯحتی پس از
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺳﺖبودند
ﮐﻪ را نوشیده
شكالت
ﭼﻨﻴﻦعین
دادند .در
است.
حدی
ﺻﻒﻣﻮﺍﺯﻯﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ
ﺻﻒﻣﻮﺍﺯﻯﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ
احساس ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
شمارش ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ
ساعتها ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﮐﺴﺎﻧﻰ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﻣﻴﺎﻥ
ﺩﺭ
ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺯﻫﺮﺍﺳﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ
خودﻧﻮﮔﻞ
ﻋﺰﺍﻯ
ﮐﺴﺎﻧﻰو به -
ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺯﻫﺮﺍﺳﺖ
ﻧﻮﮔﻞ
ﻋﺰﺍﻯ
ﻳﻌﻨﻰ
ﮐﺸﻮﺭ
ﻧﻘﺎﻁ
ﺩﻳﮕﺮ
ﻣﺮﺳﻮﻡ
ﻫﺎﻯ
ﺑﺮﺷﻴﻮﻩ
ﻋﻼﻭﻩ
ﻨﻰ
ﺁﺗﺶ
ﺭﻭﻯ
ﺭﻭﺑﻪ
ﻫﺎ
ﮔﻞ
ﺷﺪﻥ
ﺧﺸﮏ
ﺮﺍﻯ
ﻭ
ﺷﻮﺩ
ﻣﻲ
ﺭﻳﺨﺘﻪ
ﺷﺪﻩ،
ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﻭ
ﺷﻮﺩ
ﻣﻲ
ﺭﻳﺨﺘﻪ
ﺷﺪﻩ،
ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻣﻨﻈﻮﺭ
ادامه دادند.
فعالیت
خستگی نكرده
پش��ت
خصوص
به
افراد
همه
كه
مطلبی
دردها در چه كسانی شایعتر
ﻭ ﻋﺰﺍﻯ ﺭﻭﺯ>> این
ﻭ ﻋﺰﺍﻯ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
اعالمﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
محققانﭼﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺭﺩ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻇﻬﺮ
مادهﮔﺮﻳﻪ
اینﻧﻮﺍﻯ
میزان زیادیﻭازﺍﻳﻦ
ﺁﺳﻤﺎﻥاینﻇﻬﺮ
ﻋﺰﺍﺳﺖ
ﻧﺎﻟﻪ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮔﺮﻳﻪ
ﻧﻮﺍﻯ
ﺍﻳﻦ
ﺷﻮﺩ.ﻭ
ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺯﻧﺠﻴﺮﺯﻧﻰ ﻭ ﺳﻴﻨﻪﺯﻧﻰ،
ﺩﺳﺘﻪﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺳﻢ
ﺳﻴﻨﻪ
ﮔﺮﻡ
ﺧﻮﺩ
ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭ
ﻧﻈﺮزﻣﻲ
ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺁﻥ
ﭼﻨﺪ ﺁﺏ ﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ،ﺑﺮﺍﻯ
ﺷﻮﺩ.
ﺁﺏ ﺑﻪ
ﻋﺰﺍﺳﺖدرﮐﻪمیوه ها
ﻧﺎﻟﻪشكالت
عالوهﻭ در
كردند كه
حال
اس��ت
بدانند،ﻭ این
ﺑﺮﺍﻯبای��د
نها
نش��ی
می
است؟
های
مهرﺍﺯه
ﺁﻣﺎﺩﻩبعد از
گ��ردن
ﻣﻲههای
ﺍﺿﺎﻓﻪمهر
ﺁﻥﺭﺍ>>
كهﮐﻪﻧﻮﺣﻪباﮔﻮ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺁﻏﺎﺯﻣﻲ
ﻧﻮﺣﻪﮔﻮ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻲ
ﺁﻏﺎﺯ
شود.ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﻰ ﻣﻲ
ﺭﻭﺷﻰ ﮐﻬﻦ ﺭﺍ
ﺑﺮﺧﻰ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻲ
ﻃﻰ
ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﭘﺎﻯ
ﺑﺎ
ﺭﺍ
شكالتیﮐﻬﻦ
هایﺑﻪ ﺭﻭﺷﻰ
ﮔﻴﺮﺩ.
دیگر ﺑﺮﻣﻲ
ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ
تلخﺭﺍ ﺩﺭ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﺑﻪ
ﮔﻴﺮﺩ.
ﺑﺮﻣﻲ
ﺩﺭ
ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﺍﺭﺍﺩﺕ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺍﺯ
ﻧﺸﺎﻥ
ﮐﻪ
ﺷﻮﺩ
ﻣﻲ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻧﻴﺰ
ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺩﺕ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺍﻧﺒﻮﻩ
ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻣﻲ
ﺭﺍ
ﻧﻮﺣﻪ
ﺳﺦ
ﺗﺎ
ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻣﻲ
ﻣﺨﺼﻮﺹ
ﮔﻞ
ﺷﺪﻥ
ﺗﺎ
ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻣﻲ
ﻣﺨﺼﻮﺹ
ﮔﻞ
ﺷﺪﻥ
فراورده
نسبت به
ﺑﺮﺧﻰشكالت
همچنین
ﭘﻴﺎﺩﻩمی
ﭘﺎﻯیافت
سبزیجاتﺑﺎنیز
و
كه
باشد
داشته
ارتفاع
حدی
در
باید
صندلی
و
استخوانی
اختالالت
بیش��ترین
به
كمر
ت میزنش��ین
گ��ردن در افراد پش�� 
ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ -درد
ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ
ﺑﺮﺍﻯ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺯ
ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ
ﺑﺮﺍﻯ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺯ
است.ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ،ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎﺭﻩ
گنجانده ﻭ
ﻳﮑﺒﺎﺭﻩ
ﺑﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ،
ﻭ
ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺭﺩ.
)ﻉ(
ﺣﺴﻴﻦ
ﺍﻣﺎﻡ
ﺑﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺍﻳﻦ
ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ
ﻳﻦ
ﻭ
ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺍﺯﻯ
ﺻﻒ
ﺩﻭ
ﺩﺭ
ﻧﻤﺎﺯ
ﻥ
ﮔﺮﻡ
ﺁﺏ
ﺑﺎ
ﺭﺍ
ﮔﻞ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﺻﺒﺢ
ﺁﻏﺎﺯ
ﮔﺮﻡ
ﺁﺏ
ﺑﺎ
ﺭﺍ
ﮔﻞ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﺻﺒﺢ
ﺁﻏﺎﺯ
هایش
ج

آرن
نشیند
می
میز
پشت
فرد
وقتی
ساییدگی،
آرتروز،
شوند.
می
دچار
عضالنی
بافنده
،

 ها
نویسنده
ها،
ت
تایپسی
(كارمندها،
میزان بیشتر از فالوانولز را در خود
ﭘﺎﺳﺦﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.ﺻﺪﺍ
ﭘﺎﺳﺦﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.ﺻﺪﺍ
ﮐﺸﻮﺭ
ﻧﻘﺎﻁ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﺯ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ
ﻣﮑﺎﻥ
ﻣﻲ
ﺗﺮ
ﺳﻮﺯﻧﺎک
ﻭ
ﺗﺮ
ﻋﻤﻴﻖ
ﻫﺎ
ﻧﺎﻟﻪ
ﺩﺭ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﮑﺎﻥ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻭ ﺳﻮﺯﻧﺎک ﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺷﻮﺩ.ﻭﺑﻌﺪ
ﻫﺎﻯ
ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺩﺭ
ﺭﻓﺘﻦ
ﺑﺎ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺁﻥ
ﺩﺭ
ﮐﻪ
ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺎﻯ
ﺧﻮﺍﻧﺪ
ﻣﻲ
ﮔﻮ
ﻧﻮﺣﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻲ
ﺁﻏﺎﺯ
ﺭﺍ
ﺷﻮﺭﺍ
ﺁﻥ
ﺷﺪﻥ
ﺧﺸﮏ
ﺍﺯ
ﻭ
ﮐﺮﺩﻩ
ﻣﺨﻠﻮﻁ
ﺁﻥ
ﺷﺪﻥ
ﺧﺸﮏ
ﺍﺯ
ﻭ
ﮐﺮﺩﻩ
ﻣﺨﻠﻮﻁ
بگیرد.
قرار
میز
سطح
در
راحتی
به
دیس��ك
فتق
و
ها
ه
مهر
بین
فاصله
كاهش
دقیقی
كار
دست،
با
كه
هایی
آن
تمام
و
ها
ﺍﻭﺝ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ
ﺍﻭﺝ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻣﺪﺍﺣﻰ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺣﻰ ﻭ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎ
ﻣﻲﺷﻮﺩ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻧﻤﺎﺯ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ
ﻣﻲﺑﻪﮐﻨﻨﺪ،
ﭘﻴﭽﺪﮔﻞ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻪ
گردنﺭﺍ ﺑﻪ
مش��كالت ﺧﻮﺩ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﻞ
ﻨﺪ،
ﮔﻴﺮﺩﺍﺯ ﻭ ﺩﺭ
ﺻﺪﺍ
ﺳﺦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
بایدﺍﺯ
صندلیﺍﻯ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪﻩ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ
ﻣﻲﺍﻯ
ﻋﺪﻩ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ
ﭘﻴﭽﺪ
ﻣﻲ
داشتهﻭﺷﻬﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﺷﻬﺮﻣﻲ
ﺁﺳﻤﺎﻥ
باشد
كناری
های
دست ه
ترین
مهم
ﺍﻭﺝای
ﮐﻨﻨﺪ.ه
مهر
بین
ﺧﻮﻳﺶخم
ﺯﺍﺩﮔﺎﻩرا دائم
سرشان
ﺁﻏﺸﺘﻪباید
دهند و
می
انجام
ﺷﻴﻮﻩ
ﻫﻤﺎﻥ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﺭﻭﺯ
ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻴﻮﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ.
ﺭﺳﺪ.
ﻣﻲ
ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ
ﭼﻨﺪﺍﻥ
ﺁﻥ
ﻗﺪﻣﺖ
ﺍﺯ
ﮐﺴﻰ
ﮐﻪ
ﺍﺳﺖ
ﺩﻳﺮﻳﻦ
ﺭﺳﻤﻰ
ﺷﻮﺩ
ﻣﻲ
ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ
ﻋﺰﺍ
ﻃﺒﻞ
ﭘﻴﭽﺪ.
ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﺪﻥو ﺩﺭ
گردن ﮐﻪ تاﺑﻴﺪﺍﺭ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﮐﻪد.ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ
ﺍﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﮐﻨﺎﺭخود را به راحتی روی
ساعد
فرد آرنج
هستن
كنند) رایجتر است ،چون عضالت
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺳﻨﺘﻰ ﺩﺭ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺧﻮﺩ
ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭ
ﺳﻨﺘﻰ
ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﺷﻴﻮﻩ
ﺍﻳﻦ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺑﻪ
ﺁﻥ
ﺍﺯ
ﺑﺮﺧﻰ
ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﻃﻼﻉ
ﺷﺎﻳﺪ
ﻭ
ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﻪ
ﺁﺳﻤﺎﻥ
ﺩﺭ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺝﺍﻥﺻﺪﺍﻯ
ﻣﺨﺼﻮﺹ
ش��ان دائم در حال انقباض است وﺣﻮﺿﭽﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮔﻞ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺣﻮﺿﭽﻪ
بگذاردﮔﻞو بتواند رفع خستگی از عضالت
خسته آن
ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ
ﮐﻪﺍﻯ ﺍﺯ
ﻫﻤﻴﺸﻪﻳﮏ ﺳﻨﺖ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻳﺎﺩ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪﻋﺪﻩ
ﻫﻤﻴﺸﻪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺷﻴﻮﻩﺍﻯ ﮐﻬﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ
ﺩﻟﻴﻞﺍﻯ ﮐﻬﻦ
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥﻫﻤﻴﻦﺷﻴﻮﻩ
ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ
ﻫﻤﻴﻦ
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﺑﻪ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺛﻮﺍﺏ
ﺩﻟﻴﻞ
ﺑﻪ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺛﻮﺍﺏ
ناحیه شانه و كتف بكند.
ی شود.
ﻥ ﺍﺯﺗﺎ ﻇﻬﺮ مهرههای گردن ،نخاع و ریشههای عصبی م 
ﮐﺸﻮﺭ&
Color
Restoration
Expert
ﺑﻴﺪﺍﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺭﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺬﺭ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻋﺪﻩﮐﻪﺍﻯﻫﺮﺩﺭﺳﺎﻝ
ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ
ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺬﺭ
Carpetﮐﻪ ﺑﺎ
 Dyeingﺍﻳﻦ ﺭﺳﻢ
ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﺎﻝ ﺍﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ
ﺣﻮﺿﭽﻪﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻨﺎﺭﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ
ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﮐﺮﺩﻩﺑﻴﺪﺍﺭﺗﻠﺦﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ
ﺍﻳﻦ ﻃﻰ
ﮐﻨﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻭﺍﺣﺪ
ﻒ
ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﺍﻯ ﺩﺭ
ﺳﻢﻫﺎﻯﻋﺪﻩ
جریان از طرف��ی صندلی باید طوری باش��د
مهمی را
بس��یار
ش�ود
خس�ته
دربرگرفتهاند و بس��یار وقتی عضلهای
ﺍﻧﺠﺎﻡكهﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﻧﺸﺎﻥ
ﺷﺪﻥ ﺩﺭﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﻞ
ﺁﻏﺸﺘﻪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﻴﻮﻩ
ﮔﻞ ﺩﺭﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﺠﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺠﺎﻡ
ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻝﺟﺎﻳﻰ
ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ
ﻠﺰﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍ
ﮔﻞ
ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻝ
ﺑﻪ
ﻭ
ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻪ
ﻭ
ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻲ
سر وﺗﻠﺦگردن خود را به آن تكیه
فرد بتواند
ﮐﻨﺎﺭههای كمری هستند.
ﺷﺪﻩ ﺗﺎتر از مهر
س
حسا 
كند.
پیدامی
خونشكاهش
ﺁﻣﺎﺩﻩﻣﻲﮐﻨﺪ
ﺷﺮﻭﻉ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻮ
ﻧﻮﺣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﻏﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻮﺣﻪ ﮔﻮ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻠﺦﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﻏﻰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺩﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﺷﻬﺪﺍ ﺁﺗﺶﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﺟﻤﻊ
ﺑﻪ
ﻫﻴﺰﻡ ﺁﺗﺶ
ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻞ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ
ﮐﺮﺩﻥﺩﺭﮔﻞ ﻭ ﻫﻴﺰﻡ
ﻫﻢ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﻳﻦ ﮔﺮﺩﮐﺎﺭ
هم
كمری
فقرات
س��تون
ناحیه
در
بدهد.
مشكالت
ترین
ع

شای
با
بیشتر
آشنایی
برای
انقب��اض باید
مدتی
ه��ر عضل��ه پ��س از
فوراﺷﻮﻧﺪ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻯ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ
بگیرید :ﮔﻔﺖ ﺭﻭﺯ
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ
ﺗﻌﺒﻴﺮﻯ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺎﺩﻩ
ﮐﻨﻨﺪ.ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
تماس
جوزف
لطفا با
نیازمندیم.
ﺷﺪﻩﮐﺎﺭﻫﺎ
ﻧﻬﺎﺩﻩﮐﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻤﻊ ﻣﻲ
ﮐﻤﮏ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍﻣﻲ
ﻮﺭﺍﻯ ﮐﻤﮏ
ﻋﺰﺍﻯ كمر
ﻋﻨﻮﺍﻥ تاﺭﻭﺯگودی
داشته باشد
باید قوس
گفتگوی
ﻣﻲبه
ﺎﺕﺩﻳﺮﻳﻦ گردن و پیش��گیری از آن ها
ﻣﻲو در
آن برگردد
خون به
استراحت كند
ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﻲﺁﻧﮕﺎﻩ
ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﻫﻢ تاﻭ
ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺎﻥ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﻋﺰﺍﻯ
موقعﻫﻤﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺎﻥ ﻭ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ .ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ
ﻢ
ﮐﺮﺩﻥ
ﺷﺨﺼﻰ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪﻧﺰﺩﻳﮏ
ﺭﺳﺪ ﻭ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰﺩﻳﮏ
Raymond
ﺑﻪ &
Heller
های
ی

بیمار
جراحﺩﺭو
ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﻯرا یک
ﻣﺮﺍﺳﻢﺷﺪﻥ زیر
خون
جریان
كاهش
اثر
در
صورت،
این
غیر
ﺷﺪﻩشود.
حفظ
ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺍﺯﻯ
ﺑﺮﺍﻯﺻﻒﻫﺎﻯ
ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺭ
ﺁﺭﺍﻡ
ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺭ ﺻﻒﻫﺎﻯ ﻣﻮﺍﺯﻯ ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺖ.
نشستنﺛﺒﺖ
ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﮐﻪ
متخصصﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ
ﺍﻯ
ﻣﻲﺩﻫﺪ،
ﻭﻋﺪﻩ
ﻫﻢ ﺭﺍ
ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ
ﻧﻘﺎﻁﺩﻫﺪ،
ﻭﻋﺪﻩ ﻣﻲ
ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﺭﺍ

خانواده...
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ﺷﺮﺡ
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ﺑﺎ
ﺟﺪﻭﻝ
ﻳﻚ
4115
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ .ﺍﺯ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺩ ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﺡ ﺍﻭﻝ ،ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺮﺡ ﺩﻭﻡ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﺪ.
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺩ ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﺮﺡ ﺍﻭﻝ ،ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺮﺡ ﺩﻭﻡﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻜﻰ
1

2

3

4

5

6

�����:

7

8

9

ﺟﺪﻭﻝ11ﻋﺎﺩﻱ
15 14 13 12
10

ﻭﻳﮋﻩ 2
ﺟﺪﻭﻝ 1

3

5

4

6

7

8

9

����16:51:35 :

����� ���� 3

ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻳﮋﻩ

15 14 13 12 11 10

ﺍﻓﻘﻲ:
۱ـ ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
۲ـ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﮔﺮ ـ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺶ
ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ـ ﺁﺷﻜﺎﺭ
۳ـ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻧﺎﺋﻴﻦ ـ ﭘﺮﭼﻢ ـ
ﻣﺘﺼﺪﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
۴ـ ﮔﺮﺍﻣﻲ ،ﻋﺰﻳﺰ ـ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ـ ﻳﺎﺭﻱﺩﻫﻨﺪﻩ
ـ ﺟﻤﻊ ﻧﻜﺘﻪ
 ۵ـ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ـ ﺗﺎﺝ ـ ﺑﻲﺭﻭﻧﻖ
 ۶ـ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭﺧﺖ ـ ﺍﺯ ﻣﺎﻩﻫﺎﻱ
ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ ـ ﻭﺍﺣﺪ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ
۷ـ ﺑﻪ ﺭﺥ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺍﺣﺴﺎﻥ ـ ﻟﻘﺐ
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ـ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ
 ۸ـ ﺩﺭﺷﻜﻪ ﻫﻨﺪﻱ ـ ﻋﺪﺩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ـ
ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻛﺎﺭﻱ ﻓﺮﻧﮕﻲ
۹ـ ﺍﺯ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ـ ﺗﺴﻤﻪ ﻭ ﺩﻭﺍﻝ
ﻋﻘﺐ ﺯﻳﻦ ـ ﻛﻠﻪ ﻭﺳﺮ
۱۰ـ ﻧﺎﺯ ﻭ ﻛﺮﺷﻤﻪ ـ ﭼﻴﺮﮔﻲ ـ ﭘﺴﺖ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
۱۱ـ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻓﺮﻭﺩ ﻣﻲﺁﻳﺪ
ـ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﺤﺮﻳﻦ ـ ﻓﻠﺰ ﺭﺳﺎﻧﺎ
۱۲ـ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ـ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻝ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ ـ ﺟﺎﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ

1
1
ﺍﻓﻘﻲ:
ﺍﻓﻘﻲ:
ﺍﻓﻘﻲ:
ﺳﻮﺩﺍﮔﺮ
ـ
ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺻﺪﺍﻗﺖ
۱ـ
۱ـ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ـ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
۱ـ
2
2
۲ـ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ـ ﺭﺍﻫﺐ ـ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭ
۲ـ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ـ ﺭﺍﻫﺐ ـ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭ۲ـ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﮔﺮ ـ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺶ
ﺭﺍ 3
3
ﻛﺎﺗﺐ
ﻛﺎﺗﺐ
ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ـ ﺁﺷﻜﺎﺭ
۳ـ ﺩﺭﻳﻐﺎ ،ﻫﺮﮔﺰ ـ ﻛﻨﺪﺯﺑﺎﻥ ـ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ۳ـ 4ﺷﻬﺮﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻧﺎﺋﻴﻦ ـ ﭘﺮﭼﻢ ـ
۳ـ ﺩﺭﻳﻐﺎ ،ﻫﺮﮔﺰ ـ ﻛﻨﺪﺯﺑﺎﻥ ـ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ 4
ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ!
ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ!
ﻣﺘﺼﺪﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
۴ـ ﺳﻼﺡ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮ ـ ﺳﺨﻦ ﺻﺮﻳﺢ ـ 5
۴ـ ﺳﻼﺡ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮ ـ ﺳﺨﻦ ﺻﺮﻳﺢ ـ۴ـ 5ﮔﺮﺍﻣﻲ ،ﻋﺰﻳﺰ ـ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ـ ﻳﺎﺭﻱﺩﻫﻨﺪﻩ
ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ـ ﻣﺮﺍﺩ ،ﺣﺎﺟﺖ
ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ـ ﻣﺮﺍﺩ ،ﺣﺎﺟﺖ
ﺟﻤﻊ ﻧﻜﺘﻪ
ـ 6
6
۵ـ ﻣﺨﻔﻒ ﺭﺍﻩ ـ ﺩﺍﻧﻪﺍﻱ ﺗﻠﺦ ﻣﺰﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ
۵ـ ﻣﺨﻔﻒ ﺭﺍﻩ ـ ﺩﺍﻧﻪﺍﻱ ﺗﻠﺦ ﻣﺰﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ۵ـ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ـ ﺗﺎﺝ ـ ﺑﻲﺭﻭﻧﻖ
7
ﺍﺭﺯﻥ ـ ﻧﻴﺮﻧﮓ ،ﺭﻳﺎ
ﺍﺭﺯﻥ ـ ﻧﻴﺮﻧﮓ ،ﺭﻳﺎ
 ۶ـ7ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭﺧﺖ ـ ﺍﺯ ﻣﺎﻩﻫﺎﻱ
ﭼﻨﺪ
ﻣﺨﻔﻒ
ـ
ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ
ـ
ﺩﻳﺸﺐ
ـ
۶
ﭼﻨﺪ
ﻣﺨﻔﻒ
ـ
ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ
 ۶ـ ﺩﻳﺸﺐ ـ
ﺳﺮﻳﺎﻧﻲ ـ ﻭﺍﺣﺪ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ
8
8
۷ـ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﺎﮔﺸﻮﺩﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ـ
۷ـ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﺎﮔﺸﻮﺩﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ـ۷ـ ﺑﻪ ﺭﺥ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺍﺣﺴﺎﻥ ـ ﻟﻘﺐ
9
ﻃﺎﻳﻔﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ ـ ﺩﺭﺧﺖ 9
ﻃﺎﻳﻔﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺶ ـ ﺩﺭﺧﺖﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ـ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ
ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ
ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ
10
 ۸ـ10ﺩﺭﺷﻜﻪ ﻫﻨﺪﻱ ـ ﻋﺪﺩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ـ
 ۸ـ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻴﻐﻲ ـ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺁﻧﻲ ـ ﺑﻨﺪﺭﻱ
11ﻭ ﻛﺎﺭﻱ ﻓﺮﻧﮕﻲ
 ۸ـ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻴﻐﻲ ـ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺁﻧﻲ ـ ﺑﻨﺪﺭﻱﻓﻌﺎﻝ
11
ﺩﺭﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
ﺩﺭﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
۹ـ ﺍﺯ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ـ ﺗﺴﻤﻪ ﻭ ﺩﻭﺍﻝ
ﻭ
ﺳﻲ
ﺍﺻﻞ
ﻃﺒﻖ
ـ
ﻣﺮﺯﻱ
ﺭﻭﺩ
۹ـ
ﻭ
ﺳﻲ
ﺍﺻﻞ
ﻃﺒﻖ
ـ
ﻣﺮﺯﻱ
۹ـ ﺭﻭﺩ
12
12
ﻋﻘﺐ ﺯﻳﻦ ـ ﻛﻠﻪ ﻭﺳﺮ
ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ۱۰ـ13ﻧﺎﺯ ﻭ ﻛﺮﺷﻤﻪ ـ ﭼﻴﺮﮔﻲ ـ ﭘﺴﺖ
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻉ  ...ﺍﺳﺖ ـ ﺍﮔﺮ 13
ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻉ  ...ﺍﺳﺖ ـ ﺍﮔﺮﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﺩﻭ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺭﺳﻨﺪ!
ﺩﻭ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺭﺳﻨﺪ! ۱۱ـ14
14
ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻓﺮﻭﺩ ﻣﻲﺁﻳﺪ
ﻭ
ﻛﻞ
ـ
ﻛﺎﻝ
ﻣﻴﻮﻩ
ـ
ﺣﺮﻑ!
ﻛﻢ
ﻣﺎﻩ
۱۰ـ
ﻭ
ﻛﻞ
۱۰ـ ﻣﺎﻩ ﻛﻢ ﺣﺮﻑ! ـ ﻣﻴﻮﻩ ﻛﺎﻝ ـ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﺤﺮﻳﻦ ـ ﻓﻠﺰ ﺭﺳﺎﻧﺎ
ـ 15
15
ﻫﻤﮕﻲ
ﻫﻤﮕﻲ
۱۲ـ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ـ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻝ
۱۱ـ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ـ ﭘﻨﺒﻪ ﺯﻧﻲ ـ ﻋﻼﻣﺖ
۱۱ـ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ـ ﭘﻨﺒﻪ ﺯﻧﻲ ـ ﻋﻼﻣﺖ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ ـ ﺟﺎﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺼﺪﺭ ﺟﻌﻠﻲ
ﻣﺼﺪﺭ ﺟﻌﻠﻲ
>>ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻤﺎﺭﺵ
ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ـ
بزنید:
difficultyﻗﻮﻡلطفا
شماره:
ﺩﻛﺎﻥها در
 Puzzleﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ـ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺩﻛﺎﻥ )41 (Easy, difficulty rating 0.32
ورق42
(Easy,
rating
)0.38
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
همینـ ﺭﺍﺯ ـ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻻﺳﺘﻴﻚ
جدول ـ
حلﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺳﺘﻲ
۱۲ـ
۱۲ـ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺳﺘﻲ ـ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ـ ﺭﺍﺯ ـ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﻮﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
۱۳ـ ﻣﺮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ـ ﺑﺎﻫﻮﺵ ـ ﺭﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﻜﺎﻥ
۱۳ـ ﻣﺮﺩ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ـ ﺑﺎﻫﻮﺵ ـ ﺭﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﻜﺎﻥ
۱۳ـ ﻣﺎﻩ ﻣﻴﻼﺩﻱ ـ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ـ ﺁﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻌﺪﻩ
۱۳ـ ﻣﺎﻩ ﻣﻴﻼﺩﻱ ـ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ـ ﺁﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻌﺪﻩ
۱۴ـ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎﻥ ـ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ـ ﺧﻤﻴﺪﻩ
۱۴ـ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎﻥ ـ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ـ ﺧﻤﻴﺪﻩ
۱۴ـ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺮﺩﻥ ـ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻣﺼﻮﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ـ ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ
۱۴ـ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺮﺩﻥ ـ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻣﺼﻮﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ـ ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

بسته شدن مجرای
خروج صفرا از کبد
بر اثر وجود سنگ
ارثی بودن در اکثر
موارد

(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.

دردهایشکمی

 مشکالت«ژینکولوژیک»،
دردهای
قاعدگی؛ دلیل آن روشن نیست.

استفراغ ،عدم اشتها ،به ندرت
همراه با اسهال

وجود کیست در رحم که می تواند
مادرزادی باش��د و ی��ا بعد بوجود
بیاید.

دردهای زیرشکمی خامن ها

درد شدید زیر شکمی در مرکز
بدن یا یک پهلو باشد
گاهی همراه با تب و خیلی به ندرت
ب��ا دل بهم خوردگی و اس��تفراغ
همراه است.
معموال همراه با بزرگ شدن سینه
ها ،قطع عادات ماهانه و در صورت
حاملگ��ی ب��ا دل بهم خ��وردن و
استفراغ همراه است.

Douleur abdominale

دردهای ناحیه شکم مشکلی است
که زیاد دیده میشود و علل زیادی
هم دارد در هر سنی دیده میشود و
بصورت زیر خود را نشان میدهد:
دل درد شدید
احساس سوزش
تیرکشیدن
احساس فرو رفنت یک چاقو یا
سوزن در شکم و غیره

و میتواند آرام شده و شدیدتر بشود
حاد یا مزمن بشود ،خفیف باشد،
و غیره
درد می تواند در تمام ش��کم و یا
فقط در یک نقطه احس��اس می
شود و می تواند به نقاط دیگر بدن
ادامه پیدا کند.
نش��انه های دیگری مثل دل بهم
خوردن و اس��تفراغ ،تب ،اس��هال،
احساس تورم شکم( ،نفخ شکم)،
مش��کل ادرار کردن وجود داشته
باشد .بنابراین می توان تشخیص
های مختلفی برای این دردها پیدا
کرد:

«کولیکهپاتیک»

درد در ناحیه کبد:

درد فقط در سمت راست شکم زیر
دنده های آخر وجود دارد و مانند
کمربند به پشت کشیده میشود.
معم��وال ب��ا دل به��م خوردگی و
استفراغ همراه است.
معموال پس از ص��رف یک غذای
چرب و سنگین بوجود می آید.
آپاندیسیت حاد
درد که در مدت  24س��اعت پس
از شروع آهسته آهسته بیشتر می
شود.
درد در حدود ناف ش��روع شده و
س��پس بطرف راست شکم تغییر
مکان می دهد
همراه با ت��ب ،دل بهم خوردگی،

 -آپاندیسیت حاد:

بسته شدن مجرای
آپاندی��س بر اثر
مدفوع و چرکی
شدن آپاندیس بر
اثر باکتری ها،

« -سالپینژیت»

چرکی ش��دن لوله های «فالوپ»،
معموال بر اثر فعالیت های جنسی
و عدم توجه به بهداشت شخصی و
بهداشت طرف مقابل)

 -حاملگی خارج رحمی:

می تواند براثر یک جراحی قدیمی،
یک عفونت قدیم��ی ،ناهنجاری
مادرزادی ی��ا ( dometrioseاضافه
ب��ودن مخاط رحم��ی در خارج از
محل اصلی آن)

>> عفونت دستگاه ادراری
درد در زیر شکم در مرکز و بتدریج
بیشتر می شود
همراه با اشکال دفع ادرار و احساس
سوزش در مجرا است.
تکرر ادرار حتی در شب
ّ
رنگ و بوی بد در ادرار
ممکن است همراه درد در پشت و
خون در ادرار باشد.

 عفونت های اداری:باکتری ها

عدم توجه به بهداش��ت شخصی
(مثال پاک کردن خود در توالت از
عقب به جلو)
 مشکالت روده ای:-گاسترو انتریت:

>> مشکالت روده ای

درد بصورت دل پیچه در ناحیه
ناف و زیر شکم
گاستروآنتریت همراه با حالت
تهوع و استفراغ و اسهال
اغلب همراه با یبوس��ت ،معموال با
دل درد مزم��ن که چند روز طول
می کشد و با احساس با نفخ شکم
و ناراحت��ی همراه اس��ت و پس از
تخلیه ،س��مپتوم ه��ا از بین می
روند.
زخم های معده روده ای ،تولید
درد در ناحیه کمی باالتر از ناف می
کند که می تواند به پشت یا تمام
شکم هم برسد.
«دی ور تیکولیت» (کیسه های
کوچک تولید شده در جدار روده)
تولید درد خفیف در تمام شکم می
کند که آهس��ته آهسته شدیدتر
شده و در سمت چپ شکم متمرکز
میشود .می تواند با تب ،نفخ شکم و
تغییر شکل مدفوع همراه باشد که
حجم آن کم ش��ده ،تکه تکه دفع
شود و بعضی دقت ها امکان دارد
که باعث عدم خروج گاز و مدفوع
بشود و حتی تولید سوراخ در روده،
«پری تونیت» (چرکی شدن حفره
داخلی شکم) بکند.
پیچ خوردگی روده ،تولید دل پیچه
و نفخ ش��کم می شود و گاز و مواد
دفعی نمی توانند به سمت خروج
حرکت کنند ،تولید تهوع و استفراغ
می کند و می تواند روده را سوراخ
و تولید «پری تونیت» کند.

یک عفونت ب��ر اثر ویروس ها و یا
باکتری ها می باشد

 -یبوست:

م��ی تواند ب��ر اثر بعض��ی داروها
(مورفین ،کودئین) یا بر اثر تغذیه
کم فیبر و یا کم نوشیدن مایعات
باشد.

 -زخم معده و اثنی عشر:

مص��رف بعض��ی داروه��ا ،مث��ل
آسپیرین ،ضد تورم  ،کورتیزون می
تواند تولید زخ��م ها معده و اثنی
عشر بکند.
 -دی ورتیکولیت:

چرکی ش��دن جدار روده که می
تواند تولید تب بکند.
 -پیچ خوردگی روده:
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بنوش��ید( .آب آلو برای نرم کردن
مزاج مفید است) فیبر زیاد بخورید.
هم��ه این ها اجابت مزاج را راحت
تر کرده ،از یبوست جلوگیری می
کند.
از غذاه��ای یبس کنن��ده دوری
کنید( .موز ،برنج ،سیب و نان تست
شده)

حاملههستید
اگ��ر خروج گاز و مدفوع مس��دود
شده
 اگ��ر دچار کم آبی در بدن
شده اید (پوست را بین دو انگشت
بفشارید ،اگر چین خورده باقی ماند
و دهان خشک بود)
 اگ��ر ی��ک «هرنی» (فتق)
دارید که نمی توانید آن را به داخل
شکم برانید و دردناک است.

به محض این که احس��اس قضای
حاجت دارید ب��ه توالت بروید .به
موقع نرفتن ،و یا احساس این که
باید ه��ر روز رفت ،ریتم آن را بهم
می زند.

پزشک ش�ما پس از س�وال و
جواب و امتح��ان فیزیکی ممکن
اس��ت لمس دس��تی رکتال و یا
واژینال بکند و آزمایش های خون
و ادرار را بخواه��د و رادیوگراف��ی
ساده شکم و یا اکوگرافی شکمی و
لگنی الزم باشد و برای خانم های
در سن حاملگی آزمایش بارداری
انجام باشد.

 از مسهل ها بدون نسخه پزشکاستفاده نکنید .وضع را خراب تر
می کند.

 -اگر درد کبدی

(سنگ کیسه صفرا یا مجاری صفرا)
وجود دارد ،مایعات زیاد بنوشید ،اما
نه مایعات چربی دار (ش��یر) و اگر
درد متناوب دارید تا نوبت جراحی،
غذاه��ای چرب نخورید ت��ا درد و
حمالت آن کم بشود.

 -اگر فکر می کنید

دچار آپاندیسیت هستید ،بالفاصله
با پزشک مشورت کند .چون تاخیر
باعث س��وراخ ش��دن (ترکیدن)
آپاندیس شده ،امکان تولید «پری
تونیت» زیاد است.
 -برای دردهای قاعدگی:

داروه��ای ض��د درد همچنی��ن
کمپرس گرم و اس��تراحت درد را
کم می کند.
هن��گام روابط جنس��ی از کاندوم
اس��تفاده کنید .از بیم��اری های
مقاربتی و سالنپریت جلوگیری می
کند.
آب زیاد بنوشید.

دیده می شود که نوشیدن مایعات
زی��اد باعث خ��روج باکتری های
از دس��تگاه ادراری ش��ده ،عل��ت
بیماری دفع شده (البته در شروع
بیماری) ولی اگر درد یا س��وزش
وجود داش��ت ،بالفاصله با پزشک
خود تماس بگیرید که از گسترش
بیماری جلوگیری ش��ود .مایعات
زی��اد همینطور کم��ک زیادی به
دفع عفونت های ویروسی روده می
کند .از مصرف الکل ،قهوه ،و چای
خودداری کنید.
بعد از قضای حاجت اگر از دستمال
استفاده می کنید ،از جلو به عقب
پاک کنید ک��ه باکتری های روده
شما را آلوده نکنند (مخصوصا خانم
ها) و س��پس دست ها را با صابون
بشویید.

بر اثر یک «هرنی» (فتق) شکمی چه موقع به پزشک
در یک ضعف دائمی شکمی ،روده
از جای خود خارج شده ،پیچ خورده مراجعه کنیم:

و یا قس��متی از روده به داخل آن
فرو میرود و آن قسمت بسته شده،
مواد دفعی خارج نمی شود.
همینطور امکان دارد قس��متی از
روده مادرزادی بس��ته باش��د و یا
بر اثر یک عمل جراحی ش��کمی
چسنبدگی بوجود بیاید که باعث
بسته شدن روده بشود.

چند راهنمایی:

 از خوردن اغذی��ه با ادویه زیاد ویا ترش خودداری کنید زیرا عالئم
یک زخم معده را که سوزش معده
باشد ،می پوشاند.

علل:

 بهداشت غذایی خوب داشتهباشید.

«-کولیکهپاتیک»:

غذا را خ��وب بجوید .مایعات زیاد

>> حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

هر درد ناحیه شکم که بیشتر
از  5ساعت طول بکشد
 اگر درد ش��دیدتر ش��ده و
به جاهای دیگر غیر از شکم پخش
شود.
 اگ��ر درد طوری اس��ت که
مانع می ش��ود به کاره��ای روزانه
خود برسید
 اگ��ر درد همراه با تب ،زرد
شدن پوست و چشم و درد پشت
همراه است.
 اگر درد بر اثر سنگ مجاری
صفراوی است.
 اگر استفراغ طوالنی (بیشتر
از یک روز) و یا خون در اس��تفراغ
وجود دارد و یا اس��تفراغ بس��یار
بدبواست.
 اگر در ادرار و یا مدفوع خون
دیده می شود.

Accounting
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Tax Solutions
___________
Income Tax Service

_______________
تنظیم اظهارنامه مالیاتی در خدمت
هموطنان و دانشجویان در مرکز شهر
Tel : 514-844-9731
Cell : 514-867-8379



اگ��ر

درمان:

 -دردهای کبدی:

اگر درد ها مرتبا می آیند ،جراحی
کیسه صفرا اجباری است و کیسه
صفرا و سنگ های آن را خارج می
کنند.
 -آپاندیست حاد:

عملجراحیبرایخروجآپاندیست
و آنت��ی بیوتیک پ��س از جراحی
گاهی الزم است.

 -مشکالت ژینکولوژیک:

دردهای ماهیانه ،داروی آرام کننده
درد یا نسخه پزشک راهنمایی های
ایشان درد را برطرف میکند.

 حاملگی خارج از رحم :عملجراحی
 -کیست ها:

Ovarian Kiste
بعضی وقت ه��ا خود بخود جذب
می شود ،ولی گاهی جراحی الزم
است.
-سالپنریت:

با آنتی بیوتیک خوب می شود.

 -عفونت های ادراری،

پ��س از ش��ناخته ش��دن عامل و
آنتی بیوتیک موثر بر آن با داروی
خوراکی یا محلی خوب می شوند.
>> بیماری های روده ای
گاستروانتریت:

بای��د ب��ه روده ها اس��تراحت داد
و غذاه��ای جام��د نخ��ورد .آب و
امالح زیاد (نوشابه های مخصوص
ورزشکاران خیلی مفید است ،چون
ج��ذب وقتی صورت می گیرد که
گلوکز و یون سدیم همراه آن باشد:
« gatoradeگیدورید»)
غذاهای جامد را آهس��ته آهسته
وارد رژیم غذایی خود بکنید.
غذاهای روغنی برای خروج مدفوع
سخت ش��ده (مثل س��نگ) الزم
میباشد.
 -زخم های معده اثنی عشری:

اکثر بر اث��ر باکتری «هلیکوباکتر
پیلوری» بوجود می آیند که پزشک
شما داروهای الزم (آنتی بیوتیک و
ضد زخم) را خواهد داد که همراه با
یک رژیم غذایی خواهد بود.
 -دی ورتیکولیت:

روده ها باید در حالت اس��تراحت
کامل باش��ند .یک رژی��م غذایی
ش��دید ،در صورت چرکی ش��دن
آنتی بیوتی��ک خوراکی یا تزریقی
داخل ورید (بسته به شدت بیماری،
غذاهای سبک که مواد دفعی کم
داشته باشند ،به مدت  3-4هفته
و اگر عفونت تکرار بشود ،باید عمل
جراحی انجام شود.

 -بسته شدن روده ها:

پزشک می تواند لوله ای از راه بینی
به معده بفرس��تد و معده را خالی
کند .البته بس��ته به محل انسداد
روده ،راه های دیگری وجود دارد و
ممکن است به جراحی بکشد.
« -هرنی»:

عمل جراحی
همیشه شاد و خوش باشید
-------------

گریپ
خوکی

بنابه گزارش خبرگزاری ها ،تا روز پنجشنبه
 30آوریل  176نفر بر اثر بیماری آنفلوانزای
خوکی کشته شده اند.
خوشبختانه تا به امروز در استان کبک هنوز
یک بیمار تائید شده نداشته ایم.
گریپ خوکی یک بیماری مسری دستگاه
تنفسی است و عامل آن یک ویروس تیپ
 Aمی باشد ،که معموال خوک ها بدان دچار
می شوند.
«سوش» فعلی ویروس A-H1N1یک
جهش ویروس  H1N1که گریپ فصلی در
انسان را تولید می کرد ،می باشد که دارای
عوامل ژنتیکی خوک ،پرنده و گریپ می
باشد و تا بحال نه در نزد حیوان و نه در نزد
انسان دیده نشده بود.

 عالئم اولیه بیماری:

مانند گریپ معمولی است که با تب باالتر از
 39درجه سانتیگراد ( 100درجه فارنهایت)،
سردرد شدید ،لرز ،آنژین یا آبریزش بینی،
درد مفاصل ،نداشتن اشتها ،استفراغ و اسهال
داروهای ضد ویروس  Tami Fluو Relanza
روی ویروس اثر می کنند و آن را از بین
می برند و اثر آنها در  48ساعت اولیه که
عالئم بیماری دیده می شوند ،بیشتر است.
اما همچنین یادآوری می شود بیمارانی دیده
شده اند که بدون هیچ داروئی سالمتی خود
را باز یافته اند.
هنوز واکسن برای بیماری وجود ندارد و
واکسن های گریپ تولید مصونیت برای
گریپ خوکی نمی کنند.
فراموش نکنیم که این داروها و واکسن ها
نیز دارای آثار ثانویه ناخواسته هستند و
بهترین طریق مبتال شدن محافظت از خود
می باشد.

>> چند روش پیشگیری:
½ ½ -شستن دست ها با آب گرم و صابون
های ضد باکتری و یا ژل های ضد
عفونی کننده بطور مرتب.
½ ½  -ویتامین  Dبر روی بیماری های
عفونی اثر مهمی دارد.
½ ½ یک پیاده روی نیم ساعته در آفتاب( ،از
ساعت  6بعدازظهر به بعد) بهترین نوع
تولید این ویتامین در بدن می باشد.
½ ½ -شکر ،سریعا سیستم دفاعی بدن را
پائین می آورد.
½ ½ پس تا آنجا که ممکن است از مصرف
آن خودداری کنیم.
½ ½ -به اندازه کافی استراحت کنیم.
½ ½ -استرس را از خود دور کنیم.
½ ½  -ورزش کنیم.
½ ½ بر اثر ورزش جریان خون شدیدتر شده
و سیستم دفاعی بدن فعال تر می شود
و سریع تر یک عامل بیماری را پیدا
کرده و خنثی می کند.
½ ½ -تغذیه مناسب که به اندازه کافی
امگا 3داشته باشد.
مصرف مرتب سیر (یا کپسول های پودر آن؛
اگر بوی سیر شما یا اطرافیان را ناراحت می
کند) که یک آنتی بیوتیک طبیعی می باشد
و معموال باکتری ها با آن مقاوم نمی شوند،
شما را از بیماری ها محافظت می کند.
سالم و برقرار باشید!
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

>>> ب�ا ص�دور ی�ک بیانی�ه و
برگزاری کنفرانس خبری اعالم
شد:

همگرایی
جنبش زنان
برای طرح
مطالبات در
انتخابات

 5اردیبهشت  1388مدرسه فمینیستی:
گروهها و فعاالن جنبش زنان ایران
نیز وارد کارزار انتخاباتی شدند.

البته نه برای حمایت از یک کاندیدای
خاص که برای طرح مطالبات زنان.
آنها با برگزاری یک کنفرانس خبری
با سخنرانی شیرین عبادی ،سیمین
بهبهانی،اعظمطالقانی،الههکوالیی،
ش��هال الهیجی ،فرزان��ه طاهری و
ش��هال اعزازی و با صدور بیانیه ای
در ته��ران موجودیت خود را تحت
عنوان "همگرایی جنبش زنان برای
طرح مطالب��ات زنان در انتخابات "
اعالم کردند ،بیانیه ای که هم چرایی
حضور آنها را در زمانه انتخابات بیان
می کند و هم خواسته هایشان را از
رییس جمهوری آینده .
آنها همچین در بیانیه خود ش��رح
داده ان��د که در ای��ام انتخابات چه
خواهند کرد .
منت کامل بیانیه به این شرح است

بیانی��ه ی آغاز ب��ه کار «همگرایی
جنبش زنان برای طرح مطالبات در
انتخابات»
چرا ائتالف در زمانه انتخابات؟

ما ،بخشی از جنبش زنان ایران ،به
عنوان کنش��گران جامعه ی مدنی
در عرص��ه های گوناگ��ون صنفی،
مطبوعاتی ،سازمان های غیردولتی،
اح��زاب ،و از درون کمپی��ن های
متعدد ،طی سالیان گذشته راه های
گوناگونی را برای تحقق خواس��ته
ه��ای زنان پیم��وده ای��م و هرگاه
ض��رورت اقتض��ا می ک��رده ،برای
تحقق این خواس��ته ها در کنار هم
گام برداش��ته ایم .امروز نیز مصمم
شده ایم ،به منظور ارائه ی بخشی از
مطالبات خود و زنان سرزمین مان،

با بهره گی��ری از فضای انتخاباتی،
ائتالف دیگری را شکل دهیم .هدف
این ائتالف صرفا طرح مطالبات زنان
است و درصدد حمایت از کاندیدایی
خاص یا مداخله در حق شهروندان
برای مشارکت یا عدم مشارکت در
انتخابات نیس��ت ،بلکه در پرتو این
کنش دسته جمعی:
ِ
«دولت
>>> ما می خواهیم گفتمان
مردان��ه» را ،که معم��وال در فضای
انتخابات غلبه دارد ،از راه مسالمت
آمیز به سمت تحقق نیازهای جامعه
ی مدن��ی و به خص��وص مطالبات
معوق مانده ی زنان سوق دهیم.
>>> م��ا م��ی خواهیم از طریق
کنش جمعی خویش ،مسئوالن را
متوجه کنیم که بای��د ،نه فقط به
الیه های راس ه��رم قدرت ،که به
گروه های مردمی و اقش��ار حاشیه
ای نیز پاسخگو باشند و اگر درصدد
جل��ب آرای زن��ان ،دانش��جویان،
معلمان و سایر اقشار جامعه و کسب
مشروعیت هستند ،باید در قبال آن
برای تحقق مطالبات و خواسته های
آنان نیز تالش کنند.
>>> ما می خواهیم از این طریق
نشان دهیم که اگر «نیک بنگریم»،
در س��خت ترین شرایط اجتماعی
و سیاس��ی هم می توان شهروندی
تاثیرگذار بود و برای زندگی بهتر و
عادالنه تالش کرد ،ولی تحقق این
امر مشروط به آن است که ما زنان
بتوانیم و ثابت کنیم که از ظرفیت،
هوش��یاری و جس��ارت آزمودن راه
های گوناگون مدن��ی برخورداریم.
زیرا تجربه نش��ان داده که هر فضا
و روزنه ای که زنان واگذاش��ته اند،
بالفاصله با حضور "زن ستیزان" فتح
شده و زندگی یکایک زنان کشور را
بیش از پیش دس��تخوش تبعیض
ها و محدودیت های غیرانس��انی و
رفتارهای خشونت بار کرده است.
به دنبال چه هستیم؟

برابری حقوقی و رفع تبعیض های
جنسیتی ،قومی و طبقاتی جوهر و
شالوده ی مشترک مطالبات زنان در
تمامی اقشار جامعه است .زنان ایران
از طبق��ات و گروه ه��ای گوناگون
اجتماعی ،با این باور که ساختارهای
اجتماعیدرشرایطوروابطجنسیتی
تاثیر دارد ،همواره همدوش مردان،
برای دستیابی به دموکراسی ،آزادی
های فردی و
مدنی و حقوق
جلسه ماهیانه اجنمن زنان
ش��هر و ند ی
مب��ارزه كرده
ان��د و از این
زمان :یکشنبه  10ماه می
روس��ت ک��ه
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----ام��روز نی��ز
به همه شما خوشامد میگوییم.
مانند گذشته
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
در کنار دیگر

رگذار
اثی

وندی ت
شهر

اجتماع��ی ،عالوه
گروههای
بر درخواس��ت های مشخص خود،
خواس��تار به رس��میت شناختن و
تحقق آزادی های عمومی مصرح در
قانون اساسی از جمله آزادی بیان،
آزادی اجتماع��ات و ...و همچنین
توقف فش��ارهای گوناگون بر زنان،
دانش��جویان ،کارگ��ران ،معلمان،
اقوام و مذاهب گوناگون هس��تند.
اما از س��وی دیگر نیز می دانند که
برابری جنسیتی پیش شرط تحقق
دموکراس��ی ،توس��عه ی پای��دار و
دستیابی به جامعه ای سالم ،انسانی
و عاری از خشونت ،فقر و بی عدالتی
است.
از این رو ما ،زن��ان و مردان ایرانی،
با اعتقاد به اینکه بدون رفع تبعیض
از زندگ��ی زنان ،هی��چ جامعه ای
به دموکراس��ی و عدال��ت ـ این دو
آرمان همیشگی جامعه ی ایرانی ـ
دست نخواهد یافت ،از کاندیداهای
ریاس��ت جمهوری می خواهیم در
سیاس��ت ها و برنامه های خود ،دو
مطالبه ی اساس��ی ما را (که زمینه
ساز تحقق مطالبات زنان در حوزه
های گوناگون من��درج در جزوه ی
تش��ریحی این ائتالف است) مورد
توجه قرار دهند:
 )1پیگیری مجدانه ی پیوسنت
ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه
تبعیض علیه زنان»

میدانی��م که الیحه ی «پیوس��تن
دولت ای��ران به کنوانس��یون رفع
هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط
دولت هفت��م به مجلس ش��ورای
اسالمی تقدیم ش��د ،اما متاسفانه
پس از آن که این الیحه در مجلس
شش��م به تصویب رس��ید ،شورای
نگهب��ان آن را رد ک��رد و مجلس
این الیحه را برای تصمیم گیری به
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،که
رئیس جمهور ه��م یکی از اعضای
آن اس��ت ،ارج��اع داد .از این رو ،از
رئیس جمهور آینده می خواهیم با
احترام به اصل برابری ،عدم تبعیض
و عدالت جنسیتی ،پیگیری مجدانه
ی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع
هرگونه تبعیض علیه زنان را در صدر
اولویت های خود قرار دهد.
 )2تالش در جهت رفع قوانین
تبعیض آمیز علیه زنان و به ویژه
بازنگری و اصالح اصول ،20 ،19
 21و  115قانون اساسی ،به منظور
گنجاندن اصل برابری جنسیتی
بدون قید و شرط.

می دانیم که تغییر یا اصالح قوانین
تبعیض آمیز در حوزه ی اختیارات
ریاست جمهوری نیست ،اما به این
امر نیز واقف ایم که اگر هیئت دولت
آینده به اصل برابری زنان کش��ور
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پایبند باش��د و آن را
از وظای��ف خ��ود بداند می
تواند با امکانات و مجموعه
ظرفیت های خود در جهت
رفع تبعیضات قانونی
علیه زن��ان اقدامات
بس��یار موث��ری
انج��ام دهد و
ب��رای آن
کهمردم
و نیز

مجلس
بتو ا نن��د
در جه��ت تغیی��ر
قوانی��ن مدن��ی و جزای��ی
تالش کنند ،بای��د در وهله ی اول
با گنجاندن «اصل برابری جنسیتی
بدون قید و شرط» در قانون اساسی
این امکان را فراهم آورد.

«انتخابات»درایران

ی حقوق بشر و دمکراسی
منشور جهان 
غربی انتخابات��ی را دمکراتیک و آزاد
ارزیاب��ی میکند که ش��رایط زیر را
داشته باشد:

 -۱حق انتخاب کردن و انتخاب
شدن شهروندان بالغ کشور
 -۲آزادی بی�ان و اندیش�ه و
تجمع
همه
فعالی�ت
آزادی
-۳
چه خواهیم کرد؟
ٔ
ی
از نظر مردم اح�زاب از جمله حق ب 
رفرم یعنی حصر و استثانی آنها برای
م��ا برای ط��رح و گس��ترش
یکاندیدا
معرف 
مطالبات زنان در میان مردم و
رهایی از  -۴براب�ری کام�ل زن
مسئوالن ،هر اقدامی را که الزم
حکومت و مرد ب�رای رای دادن و
باش��د ،در حد توان و امکانات
مذهبی و انتخاب شدن
خود در سه سطح مردم ،جامعه
ی مدن��ی و کاندیداها ،انجام این ابتدایی  -۵ح�ق کاندیداتوری
ترین در همه افراد (اعم از موافق
خواهیم داد و امیدوار هستیم
و مخالف).
که بتوانی��م حداقل در فضای
ی
خواست حتی اگر به قانون اساس�� 
انتخابات به بسط خواسته ها و
مطالبات زنان در سطح جامعه مردم ایران و اص��ول حکوم��ت موجود
است نه معتقدنباشند.
و در می��ان مس��ئوالن تالش
کنیم و با تحقق دو مطالبه ی
سقف آن.
در ای��ران ب��ه غی��ر از رای
کلیدی ذکر ش��ده ،در جهت
همگان��ی و مخف��ی ،بقیه
نیل به س��ایر درخواست های
شرایط موجود نیست.
زنان نیز قدم برداریم.
طبق قانون اساس��ی ،رییس جمهور
بای��د رجال معروف سیاس��ی دینی،
و اما چگونه؟
مدیر و مدبر معتقد به قانون اساسی و
ما در این حرکت مس��المت آمیز و
حکومت دینی و والیت فقیه باشد.
دسته جمعی سعی خواهیم کرد با
با نظارت اس��تصوابی حتی واجدین
توافق هرچه گس��ترده تر در میان
شرایط را ش��ورای نگهبان می تواند
گروه های جنبش زنان و نیز دیگر
حذف نماید.
گروه های اجتماعی ،مس��یر آینده
برای روشن ش��دن شرایط انتخابات
ی این ائتالف را با مش��ارکت همه
حاکم در ایران ،بهتر است مختصری
ی عالق��ه مندان��ی که ب��ه آن می
به شرح انتخاباتی که تا کنون انجام
پیوندند مشخص کنیم .از این رو از
شده بپردازیم.
تمامی گروه ها و افرادی که تمایل
دارند به این ائتالف ملحق ش��وند و
مسیر حرکت آن را شکل دهند می
انتخابات ریاست
خواهیم با ایمیل زیر تماس بگیرند
و در گردهمایی ها و جلسات بحث
جمهوری در ایران:
و تصمیم گیری درباره ی چگونگی
ادامه ی حرکت مش��ارکت کنند تا
از این طری��ق بتوانیم با
همفکری انتخابات اول :
و تواف��ق هرچه وس��یع تر در طرح
مطالبات زنان در این مقطع توفیق
 ۵بهم��ن  ۱۲۴ ،۵۸نف��ر داوطل��ب
یابیم.
شدند .شورای نگهبان هنوز تشکیل
-------نش��ده بود و شورای انقالب متشکل
برای امضاء بیانیه و پیوستن به این
ی بود.
از آخوندها و لیبرالهای مذهب 
حرکت با ایمیل زیر تماس بگیرید:
در آن زمان وزارت کشور موظف بود
@activistwomenforum
gmail.com

فهرست داوطلبین را نزد خمینی برده
و به تایید او برساند.
از جمله داوطلبین مسعود رجوی و
ایرج کشکولی (حزب رنجبران) بودند
ک��ه با تهدید خمین��ی کناره گیری
ی (کاندید
کردند .جالل الدین فارس 
حزب جمهوری اس�لامی) نیز کناره
گیری نمود که پس از او آیت از این
حزب کاندید اعالم شد.
 ۲۱میلیون واجد ش��رایط انتخابات
ی %۶۷
بودن��د و  ۱۴میلی��ون یعن�� 
ی ص��در با ۱۱
ش��رکت کردن��د و بن 
میلی��ون انتخاب ش��د .کاندیدهای
دیگر حس��ن حبیبی ،کاظم سامی،
قطب زاده ،محمد صادق طباطبایی
ی
و داریوش فروهر بودند .شرایط سن 
شرکت کنندگان :داشتن  ۱۶سال و
نامزدها  ۳۰سال بود.

انتخابات دوم:

در مرداد  ۱۳۶۰بود که  ۷۱داوطلب
ش��رکت کردند و فق��ط  ۴نفر تایید
شدند و رجایی با  %۸۷آرا برنده شد.

انتخابات سوم:

در ده��م م��اه مهر  ۱۳۶۰ب��ود۲۳ ،
میلیون واجد ش��رایط بودند و %۷۴
ش��رکت کردند ۴۶ .نفر نامزد شدند
و شورای نگهبان صالحیت  ۴نفر را
ی خامنه
تایید کرد ،اکبر پرورش ،عل 
ای (امام جمعه و معاون دفاع وقت)،
حس��ن غفوری فرد و رض��ا زواره ای
(مع��اون وزیر کش��ور) در این زمان
مه��دوی کنی رد صالحیت ش��د و
خامنه ای با  %۹۵آرا انتخاب شد،

انتخابات چهارم:

 ۲۵مرداد  ۱۳۶۴بود و  ۵۰نفر اعالم
نام��زدی نمودند و ش��ورای نگهبان
ب��ه  ۳نفر صالحی��ت داد،خامنه ای،
عس��گر اوالدی و مصطفوی کاشانی،
از  ۲۶میلی��ون واجد ش��رایط %۵۴
ش��رکت کردند و خامن��ه ای با ۱۲
ی  %۸۵آرا.
میلیون انتخاب ش��د یعن 
این انتخابات را میتوان یک مخالفت
مردم نیز به ش��مار آورد زیرا نیمی از
مردم شرکت نکردند.
در خ��رداد  ۶۸بعد از مرگ خمینی،
ی فقیه (توسط
خامنه ای به عنوان ول 
{>> ادامه در صفحه}25 :
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پاسخگویی
وشفافیت

یکی از مهمترین عناصری که در تداوم
یک حرکت فرهنگی و اجتماعی موثر
است جوابگویی است.
جوابگویی و گزارش رفتار و نمایش
درستکاری و نیکاندیشی و خوشحسابی
به همان مردمی که در موفقیت و یا
شکست یک فراخوان اجتماعی نقش
اصلی را بازی میکنند.
در یکی دو ماه گذشته ،رگههایی از امید
و موفقیت گروههای اجتماعی و عمومی
و فرهنگی دیدیم و باعث شادمانی عمیق
بود اما متاسفانه هیچیک از این گروهها،
گزارش مالی ارائه ندادند.
امور مالی در یک حرکت دسته جمعی،
شاهرگ این پیکر نوپای اجتماعی است.
اگر فراخوان عمومی دادیم و خواستیم
تا هزینه کنند و امانتهای فرهنگی و
اجتماعی را پاس دارند ،یکی از مهمترین
وظایف مسئولین فراخوان ،اعالم عمومی
گزارش دقیق و خوانای مالی است .اگر
قرار بر این باشد که برای پرداخت اعانات
و خرید بلیطهای گزاف قیمت ،فراخوان
عمومی دهیم ولی در جوابگویی سکوت
کنیم ،هیزم خشک به آتش تهمت و
دلزدگی و تردید و یأس ریختهایم.
حتی آنان که ضیافتهای مجلل و
رایگان!!! ترتیب میدهند موظف
هستند که تا زمانی که فراخوان
عمومیمیدهند،منابعپشتیبانی
مالی خود را اعالم کنند.
عموم مردم هم موظف هستند که
تا زمانی که گزارش مالی و کارنامه
فعالیتهای دسته جمعی و عمومی ،جنبه
خصوصی و مسری دارد به آن مشکوک

■

شکایت یک کوششگر
کامیونیتی

هفته پیش تلفنی از یکی از فعاالن دلسوز و
دوست داشتنی کامیونیتی ایرانیان داشتم.
عمیقاً از نامهربانیهای هموطنان شکایت
میکرد و به من نصیحت کرد که:
«چرا انسان باید از خانوادهاش دریغ کند و

■

جای خش��نودی است که جمعی از اهالی
محترم مونترال مراس��م یادبود و تجلیل از
پیشکسوت کامیونیتی ایرانیان مونترال را
برگزارمیکنند.
واقعاً دست مریزاد و برایشان آرزوی موفقیت
دارم.
جای تاسف است که این مراسم تجلیل در
زمان حیات دکتر شادمان آن گونه که باید
و شاید برگزار نشد.
شما را نمیدانم اما تجلیل از زنده ها به سه
دلیل بسیار دلچسب است.
اول آنکه فردی که از او تجلیل میش��ود ،به
نوعی طعم تجلیل و قدردانی را می چشد.
دوم آنکه ،فعاالن زنده دیگر به فعالیت بیشتر

Accountability

مدیریت مالی...
باشند و آن را مورد سوال قرار
دهند.
شما چه فکر میکنید؟ چگونه
یک حرکت اجتماعی از منابع
خصوصی و البته ّسری کمک
مالی میگیرد و هیچ یک از
مدعوین حتی زحمت پرسشی
به خود نمیدهند؟ هدف از این
پشتیبانی مالی و ّسری چه بوده
است؟
گاه مخارج اصلی یک حرکت
رایگان سنگینتر از آن
است که به چشم میآید! اما
متاسفانهمدعوینضیافت
رایگانبهایسنگینی
پرداختندکهصورتحسابشان
هنوز به دستشان نرسیده!
من قصد انتقاد ندارم .بخصوص
انتقاد تخریبی! حتا مرا با
ضیافتهای رایگان که از
سرچشمههای آباد و ّسری تغذیه
میشود کاری نیست.
روی سخنم با زحمتکشان و
فعاالن درستکار است که برای
استمرار امور به مردم و پاسخ
مثبت مالی آنان و البته اعتماد و
اطمینان مردم نیازمند هستند،
میباشد.
این چند کلمه هشداری دوستانه و
سرگشاده به مسئولین درستکار و خوشدل
مراکز نوپای اجتماعی و فرهنگی است که
از منابع ّسری تغذیه نمیشوند و هنوز به
خودکفائی مالی برای ضیافتهای رایگان
نرسیدهاند.
امیدوارم که مراکز فرهنگی و اجتماعی
ما بارورتر از همیشه ،در خدمت جامعه
و مهمتر از هر چیز ،بدون غل و غش
و با شفافیت تمام به فعالیت خود ادامه
دهند .برای رسیدن به این هدف بایستی
از لحاظ مالی جوابگو باشیم و گزارشهای
مالی جشنها و چگونگی به خرج رساندن
اعانات مالی عموم را در جراید کامیونیتی
اعالم کنیم.
آن را که ریگی به کفش نباشد از
جوابگویی وحشت ندارد و شکی نیست
که من هیچ ریگی به کفش فعاالن اخیر

و موفق اجتماعی جامعه کوچک خود
نمیبینم.
فقط امیدوارم توجه بیشتری به مساله
داشته باشند.
صحبت از فعالیت اجتماعی شد.
یادمان باشد که خانه ایران هیئت
تفریحی «جشنواره الله» در اتاوا
ترتیب داده که خدمتی دلپذیر است.
و امیدوارم مورد استقبال قرار گیرد
و البته فعالیت بزرگ دیگر ،روز 14
ژوئن و دوازدهمین جشن و پیک
نیک پایان سال مدرسه ؟؟ است.
این جشن ،گذشته از آنکه یک
کبابخوری ناب و پایکوبی دلپذیر
ارائه میدهد ،در تداوم مالی مدرسه
نقش مهمی داشته است .تا آنجا که
من بیاد دارم همه ساله گزارش مالی
خود را در همین جریده اعالم کرده
است و مسئولین بیجیره و مواجب
مدرسه ،نه تنها ریگی به کفش ندارند
بلکه باعث سربلندی و افتخار همه
ما بودهاند .امیدوارم خسته نباشند و
برایشان آرزوی موفقیت دارم.
همچنین مسئولین مدرسه اعالم
کردهاند که تمام کسانی که قبل
از ساعت  9صبح برای کمک به
آمادگی و برگزاری جشن در محل
پارک انگرینیون حضور بهم رسانند.
با  2سیخ کباب کوبیده رایگان!!! و البته
مخلفات رایگان!!! برای صبحانه در زیر
سایه دلپذیر درختهای کهنسال پارک
پذیرائی خواهند شد.
میدانم که این گستاخی و اعالم صبحانه
رایگان!!! به ذائقه بهرام دهخدا ،بیژن
دهخدا و فیروز دهخدا سازگار نخواهد
بود و تاوان آن را در زیر همان سایههای
دلپذیر خواهم داد! ؟
به امید دیدار در جشن پایان سال مدرسه
دهخدا و کمک به تداوم این مرکز
فرهنگی که همیشه جوابگو بوده و کارنامه
درخشانی دارد و البته هنوز توان ضیافت
رایگان را پیدا نکرده است.
حسین انصاری

مدیون همسر و فرزند شود تا وقت و انرژی
خود را در خدمت کامیونیتی بگذارد؟»
ادامه داد که« :اگر در چند س��ال گذشته
نتیجهای گرفته بودم خوشحال بودم ولی
بعد از این همه سال کدام قله را فتح کردم
و کدام زخم را مرهم گذاشتم؟»
جای خوشحالی است که این فقط درددلی
دوس��تانه اما تکان دهنده بود .آن دوست
عزیز همچنان با انرژی خستگی ناپذیری
مش��غول فعالیت است و س��وال دردناک
دیگری در فکرم ایجاد شده که چرا؟
قدردانی به کنار ،هیچ فعال دلسوزی نیاز

به قدردانی ندارد که خود فعالیت ،لذتی
بیپایان دارد اما چ��را از آزار فعاالن لذت
میبریم؟
رفیق��ی میگفت :اگر میخواه��ی آزار و
تهمت نبینی ،دست روی دست بگذار و
در خانه بنشین.
من میگویم دست مریزاد
و به قول معروف! تو نیکی میکن
و در دجله انداز!

و مستمرتر تشویق میشوند
و س��وم آنکه ،وقتی در حض��ور فردی از او
تجلیل میش��ود تا حد امکان از زیادهروی
و غل��و در خدمات او ی��ا تعارفات غلیظ ما
جلوگیری بعمل میآید.
مطمئنم که هیچ فعال اجتماعی دلسوزی
حاضر به قبول جایزه برای کاری که انجام
نداده ،نیس��ت و همچنین مردم دیگر نیز
زیادهروی و تعارف پراکنی در حضور فعال
زنده دیگر را به راحتی قبول نمی کنند.
از اینها که بگذریم ایکاش به زودی تجلیل
از زندهها و پیشکسوتان در قید حیات نیز
رسم جدید و دلپذیر آیندگان باشد.
به امید جایگزینی عزیزان از دس��ت رفته
وقدردانی بیش��تر از عزیزان زنده و حاضر و
کمی زنده نوازی!
یاد شادروان سید ضیاءالدین
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شادمان بخیر ،مهربانیهای
پدرانهاش را فراموش خنواهم
کرد .روانش شاد!

ش اقتصادی
گزار
حسین انصاری آوریل 2009
در کانادا بزرگترین خبرساز اقتصادی در 2
هفته گذشته بانک مرکزی کانادا بود.

سهشنبهگذشتهبانکمرکزیکاناداتصمیم
گرفت که برخالف آنچ��ه که همه انتظار
داش��تند ،نرخ بهرهها را به میزان بیسابقه
 0/25تقلیل دهد .بانک مرکزی حتا از این
هم فرات��ر رفت و اعالم کرد که تا ربع دوم
س��ال  2010نیز نرخها را در همین سطح
نگاه خواهد داشت .در دنیای اقتصاد ،این نوع
تثبیت نرخ برای طوالنی مدت یک حرکت
جسورانه محسوب میشود که شکی نیست
که از یک س��و از وخامت اوضاع اقتصادی
خبر میدهد و از سوی دیگر تصمیم قاطع
بانک مرکزی برای مب��ارزه و جلوگیری از
سقوط اقتصادی کانادا را نشان میدهد.
بان��ک مرک��زی در گزارش مال��ی خود به
دولت ،نزول تولید ناخالص کشور ()GDP
در  3ماهه اول  ،2009را به  %-7/3نش��ان
میدهد.
نزول تقریباً  7/5درصد اقتصادی در  3ماه،
بیس��ابقه است و بیدلیل نیست که بانک
مرکزی اعالم میکند که تا یک سال نرخها
را پائین نگاه خواهد داشت.
بان��ک مرکزی در چند م��اه آینده ،میزان
دسترسی اعتبارهای مالی توسط بانکها،
و تاثی��ر این تصمی��م خ��ود در اقتصاد را
مطالعه خواهد کرد و اساساً تصمیمی برای
سرمایهگذاریهایدیگربرایتقویتاقتصاد
کانادا اعالم خواهد کرد.
خرده فروش��ی در کانادا در ماه فوریه 0/2
درصد رشد کرد اما فروش اتوموبیل نو نزول
 1/7درصد ،اثاثیه منزل نزول  1/9درصد را
گزارش دادند.
ن��زول ارزش امالک و نزول بازار س��هام2 ،
عام��ل اصلی نزول اقتصادی در کانادا در 3
ماهه اول  2009بود.
در آمریکا ،فقط در ماه فوریه ،ارزش امالک
 5درص��د دیگر نزول ک��رد .میزان فروش
امالک  3درصد نزول اضافی در ماه مارس
 2009را نشان میدهد.
بازار امالک در آمریکا تنها بازاری است که
بیش��ترین نزول را به خود اختصاص داده
است و سایر بخشها نزولی مشابه با کانادا
را گزارش میدهند.
در گزارش��ی از بان��ک آمری��کا(Bank of
 )Americaآمده اس��ت که در اوایل سال
 ،2008حت��ا زمان��ی که زمزمه س��قوط
اقتصادی شنیده میشد ،ارزش امالک 55
درصد بیشتر از قدرت خرید (disposable
 )incomeمردم بود ولی هم اکنون ،حتی
بعد از سقوط بیسابقه ارزش امالک ،هنوز
 5تا  10درصد از میزان بضاعت خرید مردم
باالتر است .این به معنی ادامه نزول ارزشها
در بازار امالک آمریکا میباش��د .اینکه آیا
همین سایه تاریک بر سر بازار امالک کانادا
نیز گسترده خواهد شد یا نه ،امری است که
باید صبر کرد و مشاهده نمود.
آنچه مس��لم اس��ت اینک��ه ب��ازار امالک
مسکونی کانادا ،به استثناء امالک تجاری
که باالترین س��قوط را در تورنتو و ونکوور
به خود اختصاص دادهاند به وخامت آمریکا
نیست .مونترال پائینترین مقدار نزول در
بخش امالک مسکونی را نشان میدهد که
طبیعتاً به این دلیل است که قب ً
ال به میزان
تورنتو و ونکوور متورم نبود.
در هفتههای آینده تالطمهای ش��غلی در
زمینه اتوموبیلس��ازی ،تولید کارخانجات
کانادا ،گسترش اعتبار بانکی ،نوسانات ارزش
امالک مسکونی و تجاری ،ارزش بنزین ،و

می��زان
ا عتما د
م��ر د م
ب��ه اقتصاد از جمله
اموری است که دقیقاً
توسط بانک مرکزی
مطالعه خواهد شد تا
تاثیر تصمیم بیسابقه
خود مبنی بر نزول نرخ
بهرهها را بررسی نماید.
شاید قابل توجه باشد
ک��ه در گزارش��ی که
()New York Times
به نوشته ()Harry Dent
در روز ش��نبه  25آوری��ل
منتشر کرده بود که همزمان
در ( )Financial Timesچ��اپ
ش��د ،آق��ای ( Dentکه  2س��ال
پیش سقوط عظیم اقتصادی را به درستی
پیشبینی کرده بود) محاسبه کرده است
که حتا اگر بانکهای مرکزی کانادا و آمریکا
نرخ بهره را به صفر برس��انند ،به بازسازی
اقتصادی کمکی نخواهند کرد .طبق ادعای
او در حال حاضر چنانچه بانکهای مرکزی
نرخ خود را به ( -5درصد) برسانند ،به این
معنی که بانک مرکزی مجبور باشد که 5
درصد میزان قرض بانکها از بانک مرکزی
را به آنان پاداش دهد ،ش��اید بانکها اعتبار
بیشتری به مردم ارائه دهند و فقط در آن
صورت اقتصاد س��یر نزولی خود را تغییر
خواهد داد .
البته میدانیم که چنین چیزی غیرممکن
است ()!Never say Never
ام��ا چنین ادعایی که از ط��رف فردی که
در  15سال پیش هر پیشبینی او صحت
داشته موضوعی قابل توجه است.
دیدگاه  H.Dentکه برای خود یک کرسی
مهم اقتصادی در دانش��گاه کالیفرنیا دارد
را به خوبی میشناس��م .اعتق��اد او بر این
اس��ت که بی��ش از نیمی از نی��روی فعال
اجتماع امروز به سمت بازنشستگی میرود.
شغلهای دیروز کم و بیش مجبور به تغییر
هستند و تکنولوژی جدید را به کار گیرند.
تکنولوژی جدید هنوز به خوبی جا نیفتاده
اس��ت و یک دوره رش��د را در سال 2009
پش��ت س��ر گذاش��ته و دوباره تکنولوژی
صورت متفاوتی به خود خواهد گرفت که
هنوز روشن نیست.
وقتی دولت بهرهها را کاهش میدهد ،مانند
این اس��ت که فروشندهای سعی به فروش
یک ماشین ظرفشوئی با تضمین  15ساله
به فرد  95سالهای داشته باشد .فرض بر این
اس��ت که او ماشین ظرفشوئی دارد نیاز به
تضمین  15ساله ندارد.
وقتی که مردم ش��غل تعریف شده ندارند
واز شغلی به شغل دیگر و وقتی تکنولوژی
جدی��د هنوز در مرحله نهال اس��ت ،مهم
نیست چه مقدار نرخ بهرهها را کاهش دهیم
به رشد اقتصاد کمک نخواهد کرد.
دولت بایستی شغلهای ثابت ایجاد کند تا
با تکیه ب��ه نرخ بهره پائین ،مردم از درآمد
پرامنیت خود اس��تفاده کنند و نرخ بهره
پائین را بعنوان کاتالیزور رشد مورد استفاده
قرار دهند.
اکنون که ن��زول اقتصادی جهانی بیش از
حد انتظار پیش��روی کرده ،بدون ش��ک
پیشبینیهای گذشته در مورد عمق نزول
بازدید خواهد شد و انتظار میرود که حتا
منفیتر از گذشته بسوی آینده پیش رویم.
به همین دلیل بانک مرکزی ،میزان رشد
س��ال  2010را از  3/5درص��د به %2/25
کاهش داد.
در ش��ماره آینده نگاه��ی به تاثیر تصمیم
اخیر بانک مرکزی در کوتاه و یا بلند مدت
خواهم داشت و همچنین در زمینه رشد به
نوع ( )Vیا ( )Lبحث خواهم کرد.
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هریزیمالیخانواده
برنام
■
تعادلمایل
-بخش -4

در ش�ماره پی�ش تعادل مال�ی را به
تقسیم مخارج با فرمول «»20-30-50
توضیح دادم.
 50درص��د مخارج اجب��اری 30 ،درصد
مخارج تفریحی 20 ،درصد برای ذخیره!
همچنین توضیح دادیم که مخارج اجباری
شامل چه نوع مخارجی هستند (مسکن،
خوراک ،پوشاک).
بسیار خوب.
در این بخش به ادامه مطلب می پردازم.

مخارج اجباری

چند تلفن داشتم که فرمول «-30-50
 »20عملی نیست.
می دانم که آسان نیست اما برنامه ریزی
مالی قرار نبود آسان باشد.
 )1اگر لیس��ت مخ��ارج اجباری 35
درصد درآمد خالص (بعد از مالیات) باشد،
معموالً بایستی خانواده خوشحالی باشید.
برای خود ظرفیت زی��ادی برای تفریح و
لذت و البته باالترین لذت زندگی که همان
داشتن ذخیره و ادامه سیستم ذخیره است
ایجاد کرده اید.
 )2اگ��ر مخ��ارج اجباری بین  35تا
 50درصد باش��د ،از لحاظ مالی در تعادل
هستید .مسلماً آس��ان نیست و بایستی
تشویق شود.
 )3اگ��ر مخارج اجباری از 65درصد
تجاوز کن��د ،تمایز بین مخ��ارج اجباری
و مخ��ارج نه چن��دان اجب��اری را درک
نکرده ایم .شکی نیس��ت که جایی برای
ذخیره وج��ود ندارد و مخ��ارج تفریحی
مضاف بر مخ��ارج اجباری تتمه درآمد را
اشغال کرده است .برای هر خرج ناگهانی
ماتم می گیریم .خواب از چش��م ما رفته
است .نه از خانواده و فرزند راضی هستیم
و نه خانواده از ما راضی است .بحث های
خانوادگ��ی و درگیری های ،همه و همه
پیرامون امور مالی است .کنترل نوجوانان را
از دست داده ایم زیرا قادر به ایجاد محیط
آرام و تهیه سرگرمی و تحصیل الزم برای
آناننیستیم.
شرط می بندم که اکثر مهاجرین ایرانی
در چنین دامی گرفتار هستند .این فشارها
و مش��کالت مالی نه تنها محیط خانواده

را آل��وده
می کن��د بلک��ه تاثی��رات منف��ی و
بی اعتنای��ی و بی تفاوت��ی اجتماعی نیز
بوجود آورده است .حتی بعضی مشکالت
قانونی ایجاد کرده که باعث تعقیب مالیاتی
قرار گرفته ایم.
فشارهای مالی ،طمع زیادی برای کسب
پول از منابع غیرقانون��ی ایجاد می کند.
خانواده ها مجبور هس��تند که با س��یلی
صورت خود را س��رخ نگه دارند و مجبور
به فعالیتهای شغلی بیش از حد می شوند
که بعد از مدتی سالمت فکری و جسمی
خانواده را نیز به خطر می اندازد.
بسیاری از اوقات برنامه ریزی مالی را
با تداوم فرهنگی مخلوط می کنیم.
آقا ج��ان ...ما عم��ری را با آب��رو زندگی
کرده ایم ،مگر می توان با کمتر از  4اتاق
خواب در منزل زندگی کرد؟
تعجب اینجاس��ت که بس��یاری از اوقات
بیش از  2اتاق خواب در منزل به مصرف
نمی رسد.
ما کاسه از آش داغتر شده ایم.
خود را فدای فرزندان و برنامه ریزی آینده
آنان کرده ایم.
من می پرسم کدام فرزند از والدین خود
خواس��ته تا ب��رای آین��ده او برنامه ریزی
کنند؟
چرا خ�ود را فرام�وش کرده ایم و به
فرزندانپرداخته ایم؟
فرزندان ما ت�ا زمانی برایمان احترام
قائلند که گلیم خود را از آب کشیده
باشیم!
فش��ار و شکس��ت مالی والدین یا هر نوع
احت��رام برای والدین را از بین می برد و یا
فرزندان جوان را مجبور می کند که خود
را فدای والدین کنند!
به عب��ارت دیگر محتاج فرزندان خواهیم
شد! کدامیک از ما چنین رویایی را در سر
پرورانده ایم؟
اطمینان داشته باشید هیچیک!
اما عم ً
ال بسیاری از ما در این سیر کشنده
با سرعت زیادی در حرکت هستیم .عدم
تعادل مالی ،مانند عدم تعادل غذایی ،ما را
به سمت و سوی سکته سوق خواهد داد.
یکی س�کته قلبی اس�ت و دیگری
سکتهمالی!
هر  2این سکته ها کش��نده و خطرناک
هس��تند .کباب کوبیده پرچربی بس��یار
خوشمزه اس��ت اما اگر در آن زیاده روی
شود ،دردهای تیز سینه و قلب را بدنبال
دارد.
خانه مجلل دلپذیر است اما دردهای
فعالیت  15ساعته در روز و خستگی
م�دام و غریبه ش�دن از خان�واده را
بدنبال خواهد داشت.
آن اتوموبی��ل دوم ،یا هم��ان اتوموبیل با

نگاهی به بازار سهام

رنگ زنگاری
متالیک برای چند لحظه چشم دوست
و رفیق و همس��ایه را مبهوت می کند اما
عمری فش��ار و ناراحتی بدنب��ال خواهد
داشت.
>>> اگ�ر خود را در بولوار آرزوهای
ازدست رفته می یابیم ،به علت عدم
تع�ادل مالی و ع�دم تمای�ز مخارج
اجباری و مخارج تفریحی است.
مس��یر زندگی پ��ر از چاله های گوناگون
اس��ت .اگر تعادل مالی نداشته باشیم ،هر
چال��ه کوچک م��ا را از حرکت باز خواهد
داشت.
یک تقاض��ای  30دالری نوج��وان برای
تفریح با دوستانش تبدیل به جنگ جهانی
خانوادگی خواهد شد.
ی��ک عم��ل جراحی که نیاز ب��ه  2هفته
اس��تراحت داشته باش��د ،خانواده را فلج
می کند.
>> بین خودمان باشد ،چند هفته را
می توانی�د ،بدون حقوق و با تکیه به
ذخیره های مالی زندگی کنید؟
آن خان��ه مجلل��ی را که  7س��ال پیش
خریداری کرده اید و در رویاهای خود در
کنار باغچه و در سنین بازنشستگی خود را
در آن مجسم می کردید ،امروز به بهشت
برین تبدیل ش��ده یا هیوالی��ی که تمام
درآمد شما را می بلعد؟
اگر مانند هر فرد متع��ادل ،بخواهیم 20
سال را در بازنشستگی به سر بریم ،بایستی
از  20س��ال قبل از بازنشستگی برای آن
تهی��ه ببینیم! آی��ا حتا ی��ک روز را برای
آمادگیبازنشستگیگذرانده ایم؟
چ�را ما مهاجرین اینگون�ه ماجراجو
هستیم؟
چرا اکثراً سکونت در محدوده خطر لذت
می بریم؟
مهاجرت به خودی خود نوعی ماجراجویی
اس��ت اما چ��را ماجراجوی��ی مالی پیش
گرفته ایم؟
چرا راننده تاکسی که  35بخیه به تن
دارد مجبور به کار می شود؟
با رنگ��ی پریده و خس��ته و خیس عرق
سرد ...می گوید:
«ما بیدی نیس�تیم ک�ه از این بادها
بلرزیم!!!»
 35بخیه که چیزی نیست خودش خوب
می شود .جوانتر که بودم با چند گلوله در
بدنم هنوز راه می رفتم!
سکته؟
ای آقا عمر دس��ت ما نیس��ت ...یک روز
آمده ایم و یک روز می رویم!
م��ا ن��ه تنه��ا تمایز مخ��ارج اجب��اری و
مخارج تفریح��ی را درک نکرده ایم بلکه
تف��اوت زندگی و زنده ب��ودن را نیز درک
نکرده ایم.
راستی تفاوت این  2چیست؟

زندگ�ی ،جای�زه افرادی اس�ت که
خود فشار می آورند و تعادل ایجاد
می کنند و زنده بودن عذابی است
که به دلیل عدم وجود تعادل بوجود
می آید.
می دانم که زندگی نمی تواند همیشه در
تعادل باش��د .وقایع مخصوص مانند تولد
فرزند ،رش��د کودک به نوجوان ،از دست
دادن شغل ،بیماریهای ناگهانی ،تصادف،
وقای��ع طبیعی و غیره موقتاً انس��ان را از
تع��ادل خارج می کند اما نمی بایس��تی
زورق زندگی را وارونه کند.
آن  20درصد ذخیره به معنی داشتن
الستیک زاپاس هنگام پنچری است.
همانطور که میخ الس��تیک ن��و و کهنه
نمی شناسد ،سرطان و سکته ،پیر و جوان
نمی شناسد!
مهاجرین عزیز ،کدام زاپاس اضطراری را
برای خود (خودمان هیچ )...یا خانواده خود
در نظر گرفته ایم؟
آن دوست عزیزی که مرا محکوم به خیال
واه��ی تعادل مال��ی « »20-30-50کرده
اس��ت خود می داند که این فرمول خیال
واهی نیست و مانند قماربازی که خود را به
بی خیالی زده ،زندگی فرد و خانواده اش را
به بی خیالی گرفته است و به همین دلیل
نام خود را در پیامش ذکر نمی کند!
فرم��ول مالی زندگی او احتم��االً «»100
است! صد در صد مخارج اجباری!
(دیدید که من هم به بیراهه رفتم؟)
می خواستم مخارج غیراجباری (تفریحی
و هوس��ی) را توضیح دهم و چاره ای هم
برای کارت لعنتی اعتباری توصیه کنم که
فرصت از دست رفت.
اما الزم است که قدری به خود برخورد
کنیم و علت بی ثباتی ها و جنجال ها
و بی تفاوتی های فردی و اجتماعی ،و
ستیزه جویی ،و حسادت و بدخواهی،
و بدبین�ی ...خود را جس�تجو کنیم.
ق��ول می دهم که اگر فقط صد هزار دالر
در حساب بانکی هر یک از این بدخواهان
و بدگویان و س��تیزه جویان و حسودان و
بی تفاوت ها بریزیم ،تمام این اصول منفی
به مثبت تبدیل می ش��وند ...و پیامهای
تلفنی نیش دار نام و نشانی خواهند داشت
و فعاالن مس��ئول اجتماعی از هر گوشه
س��ر خواهند زد .مشکل مهاجرت ،عمدتاً
مشکل مالی است و مشکل مالی به علت
عدم تعادل مالی و در جستجوی رویاهای
داخل کشور و ترمیم کمبودهای همیشگی
(و غالباً بی دلیل) اس��ت .اگر تعادل مالی
ایجاد کنیم ،هم شهروند بهتری خواهیم
بود و هم همسر بهتر و هم رفیق همراه تر،
و هم والدین مسئول تر.
همی��ن و بس .قول می دهم که ش��ماره
آین��ده از بیراهه به راه ب��از گردم و بحث
اصلی تعادل را دنبال کنم.
خوش قول و
خوش حساب باشید

دیدگاه امروزین ما
از آینده

نوس��انات اخیر بازار شرایط خرید خوبی
ایج��اد کردهان��د ،توصیه میکنی��م که به
خریدن سبدهای سهام «محافظهکار» و یا
«بسیار محافظهکار» ادامه دهید.
در کوتاه مدت ،هیچ توقعی از بازار س��هام
نمیتوان داشت اما ش��رایط امروز در بلند
مدت بسیار قابل قبول خواهد بود.
آیا س��یر نزولی بازار سهام به پایان رسیده؟
م��ن میگویم اگر هم نرس��یده باش��د ،به
احتمال خیلی زیاد قبل از ماه ژوئن 2009
خواهد رسید.
در ح��ال حاض��ر میت��وان از نامعلومی و
درنتیجه ارزانی قیمت سهام برای بازسازی
بلند مدت حسابهای ذخیره خود استفاده
نم��ود .بهتری��ن و پرمنفعتترین س��هام
طوالن��ی مدت ،س��هام موسس��ات مالی و
سهام شرکتهای تولید لوازم اولیه زندگی
( )Consumer Staplesخواهند بود.
شناخت موقعیت زمانی
??Could you time the Market

به هیچ وجه! هر ک��س ادعا میکند ،وقت
صحیح امروز یا فرداست ،یا تجربه ندارد یا
مشغول تبلیغ اس��ت .هیچکس از آینده و
حتی از فردای بازار سهام مطلع نیست .یک
بالی طبیعی مانند سیل یا زلزله ،یک جنگ،
شیوع بیماری و غیره .هر نوع پیشبینی و
حساب و کتاب را بهم میریزد.
ولی آنچه که مسلم است اینکه هر چه بازار
رشد باالتر داشته باشد ،ریسک خرید سهام
باالتر است.
برعکس هر چه بازار شدیدتر نزول کند ،و هر
چه نزول عمیقتر باشد ریسک خرید سهام
پائینتر است.
حال با مراجعه به اخبار اخیر و میزان و مدت
نزول بازار ،قضاوت با شما.
یادتان باشد که کلمه ریسک در هر شرایطی
در کنار هر س��هام و یا هر باند و یا هر بازار
وجود دارد .نکته اینجاس��ت که اش��تهای
سرمایه گذار برای ریسک باال باشد یا پائین.
تا شماره آینده
قانع باشید تا برقرار بمانید.

تسلیت

فقدان تاسف بار دوست عزیز

آقای هوشنگ میرفتاحی

را به دوستان ،یاران و همه اعضای
فامیل و بستگان ایشان در مونتریال
و ایران ،تسلیت گفته ،برای این
دوستان آرزوی شکیبایی دارم.
________________________

حسین انصاری
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کافه دلتنگی...

فریاد و
پچپچه...

هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
ک
بر و ناز و حاجب و
در
با
ن
در
ای
ن
د
رگ
اه نیست

بین خودمان
مباند!!
مبادا بهش
بگی؟!

یکی از استعدادهای درخشان
این خرقه كه من دارم در رهن شراب اولی
ب خود را
وین دفتر بیمعنی غرق می ناب اولی شرا
روزنامه نویس جوان شهر ما
اورید!
به جز تربیت گزارش��گر( ،باز) به میدان
چون عمر تبه كردم چندان كه نگه كردم
در كنج خراباتی افتاده خراب اولی همراه بی Bring you
آوردن قلم های غالف شده است...
ro
Emporter wn wine
در این شماره ی هفته ،در شهر چو افتاد که
چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی
votre vin
فریدون مودت دست از دو قرن (ببخشید،
هم سینه پر از آتش هم دیده پرآب اولی
دو دهه) س��کوت کشیده ،به میدان آمده
من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت
است.
این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی
مشعوف شدیم.
تا بی سر و پا باشد اوضاع فلك زین دست
م��ودت در جامعه کوچک ما پیشکس��وت
در سر هوس ساقی در دست شراب اولی شایعه پراکنی و...
است ،از دیرباز در بسیاری حیطه ها آستین
باز عفریت شایعه سازی در شهر (ایثار) باالزده ،سخت کوشیده است ،پیش
از آن که تراژدی بنیادش را بلرزاند ،پرشور
سر برداشته است.
در همی��ن هفت��ه م��ن خ��ودم ش��نیدم :بود ،سپس سربسته می گویم ،در الکش فرو
«کالهب��ردار بزرگ» (ب��رای این که دهان رفت و از روی صفحه رادار ناپدید شد...
.....................
>>>  -الو آقا س�لام من یک��ی از قربانیان رحیمیان را ببندد) در وست مونت برای او وقتی شنیدم باز آمده است ،ناخودآگاه گفتم:
کالهبردار بزرگ فراری مونتریال هس��تم ،یک خانه  2میلیونی (کش) خریده است… خسرو! براوو!
من و خانواده ام از او ضربه بزرگی خوردیم« ،ف�لان» آدم معروف کامیونیتی را در حال می دانستم مودت با دست (و دل پر) میآید.
دیگ��ر به هی��چ ایرانی نمی توان��م اعتماد دزدی ی��ک قالی نفی��س از خانه رفیقش در کارآکتر توانمند فریدون ظرفیت سکوت
کنم… خواس��تم به کاریکاتوریس��ت پیوند گرفت��ه اند ،و او االن در زندان اس��ت (او در هس��ت ،اما زبان اعتراض به کام نمی تواند
بگیرد..
(سیروس یحیی آبادی) تبریک بگویم چه مکزیک بود!)
طرح قشنگ و خوبی از او کشیده بود ،این تا کی آدم های بی شخصیت پشت سر هر او را می شناس��م ،او را ک��م می بینم( ،در
کار باعث میش��ود موضوع دزدی او کهنه و کس که دلشان خواست مزقان کوک کنند جشنی ،سخنرانی یی و یادبودی ،به تصادف
آن س��وی خیابانی و در س��وپری) اما می
و ما دست روی دست بگذاریم.
فراموش نشود…
شناسمش .با این که به ایران می رود از
نیست.
درست
این
 با آم��دن فصل گرم باز دخت��ران زیبای من فکر می کن��م برخورد با این اختالطِ
دست آن دسته از همزبانان ناهموطن
می کنیم! نیس��ت ،دورو نیست ،به پرنسیب ها
ضربالمثالین مونتریالی برهن��ه ،داغ و زیبا مرض فقط یک راه دارد.
پایبند است ،در فرودگاه امامخمینی
خیاب��ان ه��ای مونتری��ال را در قرق خود اگر فردی که شایعه را
ته ریش نمی گذارد ،شاربش را کوتاه
درآورده اند ،با دوس��تی غ��روب زیبای این به اطالع شما می رساند،
نمی کند ،یقه (چرک) حسنی نمی
ویکند در حاش��یه س��ن دنی قدم میزدیم نخواهد منبع اصلی شایعه
پوشد ،او که با ش��اه پالوده خورده
س��یری در زیبایی ها م��ی کردیم ،پس از را در مشخص کند ،خودش
است ،زیر عبای آخوند نمی رود ...او
چندی حس کردم دوس��تم هنگام چشم مسوول آن شایعه است.
یک رو دارد ،نه تنها پیش دوست و آشنا که
چرانی نگاهش جذب دخترکانی میشود که آدم های��ی که برای تس��ویه
در مصاف «دشمن» نیز.
به لحاظ سنی می توانند نوادگان او محسوب حساب شخصی شایعه پراکنی م��ی
شوند!… راستش اصال دلچسب نیست ،من کنند ،نه فرد را که تمام جامعه خوار و تحقیر مودت همان است که می نماید!
فریدون ،برخالف آن ش��وخی لوس خسرو
خودم دختران تین ایج��ر دارم ،این عادت میکنن .د
مینی موم های پرنسیب و شخصیت فرد آن «-شهروند ارشد!»  -Golden Ageدر جانش
زشتی است..
کـنه وجودش
در
است،
شهری
و
است
جوان
یا
و
بزند
حرف
مدرک
و
س��ند
با
که
اس��ت
ُ
معترض اس��ت و به س��ان یک ش��هروند
خفقان بگیرد! ن .رضائیان
-------------(متعهد) ،به هر بهایی ،نان به نرخ روز نمی
---------■ «دروغ  »13برای ملتیس�ت که در
خ��ورد ،از محافل ریز ودرش��ت می گریزد،
دیگر روزها راست بگویند ٬نه برای ما! پیوند و تیتر احنرافی
اگر با «بزرگان» نشس��ت و برخاست کند،
رضا
■  ...مس��اله آم��ار اع��دام و تعیین مقام هیچگاه از آن ها «داریکش��ن» نمی گیرد،
اول دومی در بدست آوردن رکورد اعدام در کسی به او نمی تواند گفت« :بکن نکن!»
----------■ خداون�د پیون�د را از خشکس�الی ،جهان( ،خبر مندرج روی جلد پیوند شماره ب��ه دلیل همین خصلت هاس��ت که ورود
آن پیوند نبود ،اما و حض��ور م��ودت را در کامیونیتی مغتنم
طاعون و… «علی اصغر» مصون بدارد! پی��ش) ،با آن که خبر از ِ
انحرافی و بی معناست .اعدام ،در هر سطح و میداریم...
------------با هر منطقی مذموم است ،این که به تناسب نوش��ته اش اگ��ر بعضا کلی گویی اس��ت،
■ در رابطه با مطلب دکتر انصاری ،شماره جمعیت کش��ورها ما «مقام اعدام» تعیین زخم خورده ی شعارهای نخ نمای ،قلمش
اگ��ر اندکی زنگ زده اس��ت (بر اثر کاهلی
پیش پیوند (مشکالت نعوظ)
کنیم .سیامک
خس��رو) اما (خواهید دید) اگر در اینطرفها
آقا جک تازه را شنیده اید؟
بپاید ،تازه نفس تر از بسیاری ،شوری تازه در
کامیونیتی کوچک ما خواهد ریخت...
اولی :شما دیگر چرا این مقاله را
خوش آمدید ،فریدون عزیز،
میخوانید؟
قلم و قامت تان سرفراز و پرشور
دومی :نعوظ به الهّ!
مخلص شما ،م .ر.
بـذا!
---------------هـ ّ
■ َ
**************************
وقتی گیر می دهد ،ول کن نیست!
خسرو را می گویم.

آقای مودت
خوش آمدید!

نامه علی اصغر،
«سرباز گمنام
امام زمان» و
«طرفدار راهحق»
(-2پایانی)

 .....در یکی از شب های مبارک ماه
رمضان سال پیش که فکر می کنم در
یکی از شب های با عظمت و پرجالل
قدر بود ،شیخ روحانی را از مکانی برای
مناجات و روضه خوانی به مکانی دیگر می
بردم .وقتی که به آن مکان رسیدیم ،شیخ
روحانی به منبر رفت .در میان صحبت
هایشان اشاره کرد به این که ای مردم
غیبت می کنید ،زیرا غیبت کردن همانند
خوردن گوشت مرده ای برادر خود می
باشد .جمله ای زیبا و دل نشین بود .در
هنگام برگشت ،بین ایشان و بنده صحبت
هائی رد و بدل شد .ناگهان موضوع
صحبت به آقای احمدی نژاد رسید .گفتم
حاج آقا دم این احمدی نژاد گرم ،ایشان
پرسیدن برای چه گرم؟ گفتم گرمی
حرف های روزهای اول ریاست جمهوری
ایشان که به ایستادگی و مقاومت در
مقابل امپریالیسم و صهیونیسم ،دعوت

می کردند .حرف های پر
قدرت ایشان جهان را به
لرزه درآورده بود ،و ندای
حق را دوباره به گوش
جهانیان رسانید و جهان
را بار دیگر متوجه ایران
اسالمی کرد.
ایشان فرمود ،احمدی
نژاد از دهانش گنده تر
صحبت می کند،
پرسیدم حاج آقا این چه
فرمایشی است که می کنید؟ حرف های
روزهای اول دکتر احمدی نژاد ،حرف
های امام خمینی رضوان اله می بود.
ایشان فرمودند :حرف های امام مخصوص
خود امام بود.
گفتم حاج آقا بی خیال رفتی «تو خاکی»!
حرف های امام برای همگان بود ،مثل
اینکه بگویید ،قرآن فقط مخصوص رسول
اکرم (ص) میباشد و کسی دیگر حق
ندارد درباره ای آن صحبت کند.
از این برادر شیخ سئوال کردم ،مگر مردم
مسلمان ایران آقای احمدی نژاد را انتخاب
نکرده اند؟ فرمود :چرا؟
گفتم توهین به احمدی نژاد توهین به
مردم ایران می باشد .سئوال کردم ،حاج
آقا مگر آقای دکتر احمدی نژاد مورد تائید
رهبر معظم نمی باشد؟!
فرمودند حواستان به رانندگی باشد،
سرمان را درد آوردید! حشیش کشیدی

این قدر حرف میزنی!
گفتم نه حاج آقا تریاک سلطنتی انداخته
ام باال .فرمودند ،هر چه زودتر ما را برسان
به آن شهر (به کفر) نشسته مونترال
منبری دیگر داریم.
گفتم حاج آقا مرا ببخشید ،آخرین سئوال
را نیز اجازه بدهید بپرسم .گفت در چه
موردی می باشد .عرض کردم اگر این بار
نیز به منبر رفتید ،گوشت مرده ی برادر
خود را نخورید .تا حاجی آمد که از کوره
بدر رود ،سئوال کردم حاج آقا میخواهید
اولین خروجی بروم بیرون و از «تیم
هورتون» دو تا قهوه بگیرم و نفسی تازه
کنیم .فرمودند :وقت تنگ است و جای
ایستادن نیست .راهتان را ادامه بدهید
و بگذارید ما هم کمی استراحت کنیم.
گفتم به روی چشم .اما تا مونترال زیر لب
مرتبا به مسئولی که این حقیر را وسیله
ای این امر خیر کرده بود ،نفرین میکرد.
بعد از آن دیگر از این امر خیرها نصیب
این حقیر نشد.
آقای مهندس مشائی ،امیدوارم بنده را به
خاطر این انتقاد برادرانه ،سرزنش نکنید.
در همین روزنامه پیوند شهر مونترال،
که در ایام نوروز به چاپ رسیده بود ،می
خواندم :در نماز جمعه هفته پیش تهران
بزرگ ،پاسخ آقای هاشمی رفسنجانی به
اوباما ،فریبکار که چندی پیش در نمایش
ویدیوئی که به زبان فارسی شکسته (که
عده ای هم وطن دستمال بدست در
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اندر حکایت نام
مستعار و روش های
ضدشهروندی
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>> باز هم نوروز اسالمی
هدف چیست آقای کاردار؟

در شماره ای که گذشت ،دوستی فرهیخته،
نامه ای در حاش��یه نوروز مرکز اسالمی در
هیلتون برای ما فرس��تاد ک��ه طی بخش ن��وروز  ۱۳۸۸تاالر ب��زرگ و مدرن هتل هیلتون
هایی از آن انتقادهایی به جا از معنا و شیوه مونترال شاهد جشنی به نام عید سعید باستانی
برگزاری جشن آورده شده است...
بود .جش��ن پرهزین��ه ای که آقای ش��یخ صالح
در
مندرج
(در مضمون بسیار شبیه به نامه
میگویند هزینه آن به کمک مردم تامین شده است
که در رکود اقتصادی امروز به سختی میتوان آن
کادر چپ همین صفحه)
در پایان  - !damn -اما از پیوند خواسته شده را باور کرد.
مجلس با قرائت قرآن رنگ و بوی اسالمی گرفته
بود از نام مستعار استفاده شود.
ی حجاب خانمهای حاضر
دلشکسته و سرخورده ،ایمیلیدیم که دوست بود که با موی آراسته و ب 
نازنین در نامه شما حرف از اصول و پرنسیپ هماهنگ نبود .آقای بهرام قاسمی ،کاردار سفارت
هایی جدی و مهم به میان آورده شده است؛ جمهوری اسالمی ایران در کانادا ،از حضار جهت
شرکت در این جشن سپاسگزاری کرده است.
خوب اس��ت با نام واقعی خودتان بگویید و روی سخنم با شماست آقای کاردار:
شجاعانهبنویسید.
آقای قاسمی که سپاسگزار برپایی این جشن بودند،
به
تاریکی
از
نیست،
منصفانه
و افزودیم که
ی باشند
چگونه می توانند پاسخگوی خانوادههای 
نش��انی
و
نام
با
روش��نایی
در
آدم هایی که
که س��اق پا و کمر دختران شان تنها به خاطر بد
زیند،
می
قانونی
ش��کل
به
و
خود
حقیقی
حجابی و یا ش��رکت در جشنها آماج تازیانههای
ی شدهاند.
دردناک خواهران بسیج 
سنگ پرتاب کنیم..
و نی��ز آوردیم که طبق ابتدایی ترین قانون ایش��ان که خود را پایبند به اس�لام و جمهوری
مطبوعات در کانادا نام مستعار در هر نشریه اس�لامی میداند ،در مجلس��ی حضور یافته و به
ای اعتراض ناشران را به همراه خواهد آورد .سپاس برخاسته که رسما در آگاهیها اعالم شده
و نیز ع��رض کردیم که در جامعه کوچک ،بود:
چاپ حرف و س��خن با امض��اء محفوظ و "خانم ها کامال در پوشش آزاد هستند"!
دختران ما را به خاطر پوش��یدن شلوار با مانتوی
مستعار و قس علیهذا این ُ
شبهه را درجامعه باالی زانو به کمیته و زندان میکشند و سپس با هزار
گور
از
ش��ر،
این
کوچک ایجاد میکند ،که
ی ایشان در
تهمت ناروا آنها را محکوم می کنند ،ول 
تنها
و
برمیخیزد
نشریه
ناشر و تحریریه آن
مرکز اسالمی ایرانیان مونترال در جشنی مختلط
دیدگاه
که
است
دستاندرکاران
از سربُزدلی
با جوکهای زننده و غش غش خنده حضور می
ایز
و
کنند
می
هر
م
اشباح
نام
به
را
های خود
یابند و به جای ترک مجلس به عنوان اعتراض ،تازه
ُ
از میهمانان جهت شرکت تشکر می کنند.
گم می کنند و چه و چه...
حتی آقای ش��یخ صالح در جواب آقای شمیرانی
!Send
دوس��ت دیرین و فرهیخته ،جوابی سراسر که پرسیده :میهمانان از سفارت به بی حجابی در
مهر و « Understandingریبپالی» کردند ،برنامه اعتراضی نداشتهاند؟ ،میگویند :اگر اعتراض
که چون نگارنده به ایران می رود ،لذا( ...که داش��تند میتوانس��تند مجلس را ترک کنند یا
ی را
تازه گی نداشت!) و بعد آرزو کرده بودند ،به همانجا اعتراض کنند ،ما که برای حضور کس 
اجبار نکردیم( .چکوک هفته ،شماره .)۴۳
امید روزی که هر ایرانی بتواند بدون واهمه سوال این است که اگر در ایران چنین مجلسی برپا
حرفش را بزند..
میش��د آیا باز هم آقای قاسمی جرات می کردند
چشم...
آب
از
پر
داستانی
یکی
حضور یابند ی��ا این که از ترس گرفتار ش��دن و
یقین
که
چرا
فرودادم،
سکوت
در
را
بغضم
ضربههای ش�لاق فرار را بر قرار ترجیح میدادند و
داشتم که در پی ایلغار چکمه و نعلین ،این جشن و سرور را وا گذار میکردند.
ی هدف چیست؟ امیدوارم ایشان شهامت این
آرزو نیز در گورستان شلوغ همه آرمانهای راست 
دیگر دفن خواهد ش��د ...من ب��ر این باورم را داشته باشند که جوابگو باشند .فریا سالمت
که اگر روزن��ی برای برونرفت از این فاجعه بخش،مونترال
باشد ،آن اس��ت که فرد فرد ما به بر اصول
ش��هروندی در هر بزنگاهی پایبند بمانیم.
وگرنه در چش��م انداز این شب سیه ،صبح
«سحر»ی متصور نیس��ت ،قهرمان و
امام غایبی در راه نیس��ت ،حضور ما و
نگهبانی از اصول ،تنها تضمین گریز از >> برای ما بنویسیداما...
چرخه باطل استبداد است.
کوتاه زیباتر است
کار بس��یار ساده اس��ت از امروز و این
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید نامه ها از  200تا
س��اعت و خانه و میز کار من و ش��ما
کلمهبیشترنشود.
شروع می شود...
• نوشتارهای خود را ترجیحا بامایکرو سافت ورد فارسی
ما هیچ گزیری نداریم
تایپ،سپسایمیلکنید.
ج��ز این که ش��جاع

آمریکا آموخته بودن بگو عید مبارک)
گفته بود ،اینگونه پاسخ داد :اگر دولت
حرام خوار آمریکا دارائی های ایران که
در زمان شاه معدوم به یغما رفته است،
بازگرداند دیگر هیچ گونه دشمنی و جنگ
با دولت آمریکا نداریم.
آقای هاشمی ،حضرت عالی که از مال
و ثروت فراوان خداوندی برخوردار می
باشید ،بگذارید فقرا نیز سهمی داشته
باشند .سی سال با شیطان در جنگ
زرگری قهر و آشتی بودید .هشت سال
جنگ مقدس در میان بود این همه
معلول جنگی به جای مانده ،عده ای
بسیار برای دین و جمعی برای کشور
شهید شده اند ،قرار بود قدس را بگیریم،
چی شد؟ همه آن شعارها برای اموال
«بلوکه» شده ایران بود! (ای امام خوشا
به حالتان که رفتی!) زیرا اگر مانده بودید،
یا باید هر روز خون جگر می خوردید و
یا زبانم الل زبانم الل و باز زبانم الل ،یا
سلطنت طلب و یا طرفدار زرتشتی ها
می شدید.
آقای هاشمی ،خوابی که از روی یقین
باشد بهتر از نماز میت که با شک برگزار
شود .خداوند سبحان روزی فقرا را در
اموال توانگران مقرر داشته .پس هیچ
فقیری گرسنه نماند ،مگر آنکه توانگری
حق او را بازداشته است و خدای تعالی
توانگران را بدین سبب  Punishکند .آنها
که به دولت ها امیدواران ،با رفتن دولتها

نا امید گردن .خوشا بحال آنها که ساز
شکاری با شیطان را پلید میدانستند ،و
این جهان فانی در دیدگاهشان بی ارزش
جلوه میکرد .خوشا بحال آنها که در راه
دین محمد (ص) جهاد کرده و شهید و
به ملکوت اعالء پیوستند .نامتان در این
جهان کوتاه پایدار و روح تان در دنیای
ابدیت با روح سید شهیدان پیوسته باد.
برو ای زاهد و دعوت مکنم سوی بهشت
که خدا در ازل از اهل بهشتم نسرشت
یک «پنی» از عالم هستی نتوان برد ،پس
چرا گول جهان خورد).
ای امام خوشا به حالتان که رفتی!

زیرا می ترسم در نوروز سال آینده شعارها
مبدل شود به:
"ای کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم"
این پیام جمعی از مسلمانان و طرفداران
راه حق به جواب نوروزی آقای اوباما،
رئیس جمهور آمریکا می باشد:
پیش از شما دولت هایی قویتر بودند،
که هالک شدند ،زیرا مردم را از حقشان
محروم نمودند و آنها را با رشوه به باده
گمراهی مست کردند و مردم را به راه
باطل گشانیدند و مردم نیز از بی دولت ها
رفتند.
ای امام به یقین سوگند ،آسوده
بخواب که حق بیدار است.
با عرض پوزش :تا صدای این سردبیر
درنیامده ،سخن را کوتاه کنم وگرنه باز

پیغام می گذارد ،آقا جان مثل اینکه شما
حرف حساب نمی دانی .بارهای بار گفته
ام بابا ،کوتاه بنویس! ولی زیبا بنویس!
چرا صدای مردم را سر من بلند میکنی،
تو هم یک نشریه بزن ،یا یک صفحه بخر
شاخ را بکن .حال که توانگر نیستی ،الاقل
کوتاه بنویس .چند صحنه باقی مانده از
این درد و دل سرگشاده را به زمانی دیگر
که معلوم نیست ،موکول می کنم.
انشاءاله.
هیچ کس به سحر نمی رسد ،مگر با عبور
از تاریکی شب .هر که از حق منحرف
گردد و با شیطان پیمان دوستی کند،
نیکی را بدی انگارد و بدی را نیکی پندارد،
و هر که با دشمنان قرآن سازش ورزد،
راههای ورود به باغ بهشت بر او ناهموار
و پر وحشت گردد و راه پیروزی به او
بسته ماند.
تا وقت بیداری از این خواب زمستانی ،با
خدا باشید ،تا شاد باشید.
دیروزتان تاسوعا ،هر روزتان عاشورا
از طرف علی اصغر محمدی و جمعی از
مسلمانان و طرفداران راه حق .مونترال
(نوروز  )2009حاال فهمیدید چرا عزاست
امسال........
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باش��یم و در ه��ر بزنگاه با ری��ا و دروغ
بجنگیم این زیربنا رس��تگاری ماست،
هرچه دیگر سرابی بیش نیست ،تا زمانی
که هر فرد ما بر اصول ابتدایی شهروندی
پافشاری نکند ما این مسابقه هولناک را
به دیکتاتورها باخته ایم.
از آن دختر افغانی (روی جلد این شماره) بیاموزیم...
از «مونا» یاد بگیریم ،وقتی قاضی ش��رع از می پرسد تو
بهایی هستی؟ او می داند گفتن حقیقت ،مرگ محتوم او
را در پی دارد ،اما راه فراری نمی شناسد.
برای بس��یاری از ما مرگ و ُخس��رانی در میان نیست،
سرکش��ی به یک آپارتمان کوچک در شهرستان بهای
بزرگی نیست ،ما در خطر نیستیم ،ما باید شجاع و شفاف
باشیم ...راه دیگری نیست..
باور کنید!
--------------------

"آلود گی عربی"
درمراسم  13بدر

 ...رقص عربی در مراسم سیزده بدر هفته قبل باز بهانه
ای ش��د که «راسیس��م» عریان و مزمن ایرانیان ،مثل
کورکی چرکین سر باز کند و گند آن ،صفحه نامه پیوند
را بیاالید...
من باور نمی شود که نویسنده محترم می نویسد مراسم
ایرانی با رقص نابجای عربی «آلوده» شد.
من رقص بسیار زیبای مرضیه ،دانشجوی «ایرانی» را در
سیزده بدر امسال دیدم و بسیار هم دوست داشتم و اصال
هم «کافه ای» نبود...
فکر می کردم راس��تی م��ا کی می خواهیم دس��ت از
نژادپرستی بر داریم.
نویسنده دیگ بزرگ تاریخ را به هم زده است ،و مطابق
معمول نتیجه گرفته است ،ایرانی «نژاده» است ،و عرب
آلوده و بد.
جهان به اندازه کافی بدبختی دارد ،به جای آن که دست
دوستی و عشق به سوی یکدیگر ،به سوی نژادها ،رنگها،
فرهن��گ ها و زبان های گوناگون دراز کنیم و عش��ق و
دوستی و همیاری را (مثل اوباما؟!) شعار روزمان را کنیم،
چرا می خواهیم از نقطه های کور و سیاه تاریخ به سود
تفرقه و علیه زیبایی و هنر بهره برداری کنیم.
این کار را سیاستمداران می کنند ،رقص وشور وشادی
رویا نیک پی
برای شهروندان باشد...
------------------------------

آه ،علی اصغر نازنین!

م��ن با مرور در ِد دل («س��ردبیر آماتور») رحیمیان ،در
پیشگفتار نامه علی اصغر (ره) ،متن را به دقت خواندم ...و
اعتراف می کنم ،از این نامه چیز زیادی دستگیرم نشد،
نه ،منظورم این نیست که سراسر قاذورات و خزعبالت و
مهمالت است ،اساسا نمی فهمم چه می خواهد بگوید،
منظورش چیس��ت ،کجایش طنز اس��ت ،کجا واقعی و
حقیقی اس��ت و کجا مثال آرزو و خواب و خیال و آرمان
اس��ت ...و تازه من ،همه کارهای نوشته های این مارکز
زمان ،سرباز گمنام امام زمان را در پیوند خوانده ام ،او را
بیش و کم از نزدیک می شناسم ،اتفاقا با رحیمیان هم
موافقم ،او بیش از آن که نویس��نده و مبارز و مجاهد راه
امامخمینی باشد cute ،است و ملیح!
اما شرط می بندم اگر روزی یک دانشجویی فوق دکترای
آنتروپولوژی(ویاروانشناسی)درکارنامهنوشتاری(وغیره)
علی اصغر (پسا-موت!) تفحص کند و بین السطور دیدگاه

های او را جمع بندی کند ،به موارد جالبی میرسد...
«یقین» علی اصغر بس��یار جالب است .دقت کرده اید،
ِ
جهان ذهنی او به شکل شگفت انگیزی ساده است:
خوب و بد ،سیاه و سفید .اسالم و کفر و ...روش او برای
خوشبخت کردن جهان چه خشونت بار است:
او برای آن اثبات آن که مثال پیش بینی های امام و قرآن
درس��ت از آب درآید ،حاضر اس��ت جهان هزار بار دچار
«سونامی» شود ،یا نیمی از کالیفرنیا در آتش بسوزد ،و یا
بحران اقتصادی میلیون آدم را به خاک سیاه بنشاند
او می اندیشد گرمایش زمین ،برگ دیگری است که الل ِه
قاس��م جبارین!) برای پایین آوردن
رحمان و رحیم (یا
ِ
ّ
فــک کفار رو کرده است (و اساسا ککش نمی گزد مثال
آب ،تمام بنگالدش را غرق کند و یا نیمی از قاره س��یاه
ب��ر اثر طاعون و قحطی و ایدز و جنگ از صحنه روزگار
محو شود).
به گمان من ،جهان مغزی علی اصغر ،فتوکپی ذهن
دکتر احمدی نژاد اس�ت ،اس�رائیل از روی نقشه
حذف ش�ود ،و همه جهان همدست شوند و خاک
ایران را به توبره بکش�ند ،اما عمود خیمه اسلام
استواربماند...
و حیرتا کسی که اینچنین وحشیانه از خشونتی سیاه دم
میزند ،از لگد کردن مورچه ای اش��ک می ریزد ،و وقتی
(به خطا) می شنود دوستی در تنهایی درگذشته است،
بغض و اشک و آهش صفحات پیوند را پر می کند...
این را که می نویسم ،تیره پشتم عرق می نشیند ،راستی
این خصصیه شما را به یاد شکنجه گران اوین نمی اندازد،
حاج آقا فالن و برادر به همان ،که پس از تجاوز به دختر
باکره پیش از اعدام ،یخ حوض را می شکس��تند ،غسل
جناب��ت می کردند ...و یا پس از فراغ��ت از اعدام های
دس��ته جمعی دعای ندبه می خواندن��د و یا زمانی که
تبعید ما شروع نشده بود ،در کالس های زبان وقتی می
خواستند امر به معروف کنند ،با چماق های میخ دار به
کالس های زبان هجوم می آوردند و یا در کوی دانشگاه
«یا زهرا!» می گفتند و دانشجو پرتاب می کردند...
این را هم ناگفته نگذارم ،اشتباه نکنید ،علی اصغر جزء آن
گروه و دسته نیستند که امروز نماز جمعه می روند ،فردا
اگر ورق برگردد ،به کاباره!
اتفاق��ا جمهوری جهل و جنون به هن��گام بحران روی
ژنتیک علی اصغری حس��اب می کن��د ...علی اصغر ،به
گمان من آن سرباز صفری است که به داد ذوب شدگان
والیت فقیه ،زمانی که به بحران برسند ،خواهد رسید.
رحیمیان کاری درستی می کند ،به او میدان می دهد
در این صفح��ات خود را خالی کن��د ،و این گونه به ما
کلیت
امکان می دهد «علی اصغر»ها را ادیت ناشده ،در ّ
پرتناقض و کمدی تراژیک شان بشناسیم...
وحید
(من شرالوسواس الخناس)
--------------------

شیخ را «قپانی» کنید،
تا اعتراف کند!!
نوعی از مصاحبه!

در س��ه هفته گذشته تلفن هایی داش��تیم که از چند
هموطن عصبانی در ارتباط با گفتگوی خسرو شمیرانی با
شیخ صالح سیبویه در «هفته» ،در ارتباط با نوروز مرکز
اسالمی ایرانیان مونتریال در هتل هیلتون.
درزیرکوتاه شده بخشی از این پیام ها به نظرتان میرسد:
 ...گزارش خیلی خوب بود ،اما مصاحبه طبق اصول اولیه
روزنامه نگاری غیرمنصفانه بود.
آقای خس��رو شمیرانی سواالت خود را صرفا با رجوع به
این موضوع که «کسانی می گویند» و یا «در شهر شایع

زنان...
{>> ادامه از صفحه}25 :
مجلس خبرگان )انتخاب ش��د .در
ی فقیه،
انتخاب خامنه ای به عنوان ول 
ی که ریس وقت مجلس
رفس��نجان 
شورای اسالمی و نایب ریس مجلس
خبرگان بود نقش به سزایی داشت.
انتخابات ریاس��ت جمهوری بعدی
چند ماه زودتر بر گذار شد.

انتخابات دوره پنجم:

در شش��م مرداد  ۶۸برگزار شد۳۱ ،
میلیون نفر واجد ش��رایط داشت که
 ۱۶میلیون ش��رکت کردند ()%۵۶
و %۲رای س��فید و باطل��ه ب��ود این
ی برای رژیم
انتخابات نیز پی��ام منف 
به همراه داش��ت و تع��داد زیادی از
ش��رکت کنندگان نیز تنها به علت
ی و ترس سیاسی و کوپن
امنیت شغل 
و مهر شناس��نامه رای دادند .از ۷۹
نامزد تنها صالحیت  ۲نفر تایید شد،
ی و عباس شیبانی.
ی رفسنجان 
هاشم 
ی با  %۹۴آرا انتخاب شد.
رفسنجان 

انتخابات دوره ششم:

 ۲۱خرداد ۷۲برگزار شد ۳۳ ،میلیون
واجد ش��رایط بودن��د و کمتر از ۱۷
میلیون شرکت کردند ،یعنی %۵۰و
از میان  ۱۲۸نامزد ،تنها  ۴نفر تایید
ی رفسنجانی،
صالحیت شدند .هاشم 
احم��د توکل��ی (وزیر س��ابق کار و
س��ردبیر روز نامه رسالت ) ،جاسبی
ی
(ری��س دانش��گاه آزاد) و رجبعل�� 
طاهری (مجری طرح سازمان صنایع
ی
ی با  %۶۲آرا و کم 
دفاع) .رفسنجان 
بیش از  ۱۰میلیون انتخاب شد%۲۴ ،
به توکلی محافظه کار رای دادند که
میتوان آن را به علت سیاس��تهای
اقتصادی خانمان بران��داز دوره اول
ی ارزیابی
ریاست جمهوری رفسنجان 
کرد.

انتخاباتهفتم:

دوم خ��رداد  ۷۶برگ��زار ش��د۳۵ ،
میلیون نفر واجد ش��رایط بودند که
 ۲۹میلی��ون یعن��ی  ٪۸۳ش��رکت

کردن��د ۲۳۸ .نفر داوطلب بودند که
 ۴نفر تایید صالحیت شدند .محمد
خاتم��ی ،ناطق نوری ،ری ش��هری
و زواره ای ،ک��ه خاتم��ی با  ٪۷۰آرا
انتخاب شد .انتخاب خاتمی در مقابل
ناطق ن��وری را در حقیقت می توان
اعتراض مردم و جوانان به دس��تگاه
والیت ارزیابی کرد.

انتخاباتهشتم:

 ۱۸خ��رداد  ۸۰برگزار ش��د و از ۴۲
میلیون واجد ش��رایط ۲۸ ،میلیون
ش��رکت کردند که کمت��ر از تعداد
انتخاب��ات دوره قبل بود و حدود ۱۴
میلیون یعنی  ٪۳۴ش��رکت نکردند
و خاتم��ی ب��ا  ۲۱میلی��ون یعن��ی
 ٪۷۷آرا ی اخ��ذ ش��ده و  ٪۵۰٫۷آرا
واجدین شرایط پیروز شد و  ۹نفر از
کاندیداهای محافظه کاران  ۶میلیون
رأی یعنی  ٪۱۴آرا را بدست آوردند.
استانهای آذربایجان شرقی و غربی،
کردس��تان ،اردبی��ل و خوزس��تان
کمتری��ن مش��ارکت ( )٪۵۹-۵۳و
اس��تان های ی��زد ،س��منان ،قم و
کهگیلویه بیشترین مشارکت (-۷۶
 )٪۸۹را داشتند.
در انتخابات  ۲خ��رداد  ،۷۶مردم با
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است» و قس علیهذا طرح میکند ،اما روشن نمی کند،
چه کسانی می گویند.
مرکز اسالمی در پیوند ،و ایضا در شب جشن ،به صراحت
در مورد امور مالی جشن توضیح کافی داده است.
تش��بث به روش ه��ای ضداخالق
آقای ش��میرانی ،با
ّ
روزنامه نویسی ،ظاهرا برای خوشایند بعضی ،مصاحبه را
به بازجویی تبدیل کرده اس��ت و حاج آقا را تحت فشار
میگذارد ،این کار درست نیست...
 ...تص��ورش را بکنید به عن��وان مثال ،میز را بچرخانیم
و ش��یخ ،نقش مصاحبه کننده را بازی کن��د و از آقای
شمیرانی سوال کند:
 ش��ما چند سال اس��ت در این شهر هستید ،رادیوییدارید که چند س��ال اس��ت بدون درآمد کار می کند،
درآمد شما از کجاست؟ نشریه هفته حدود  40شماره با
این هزینه های گران بدون درآمد آگهی دارد کار میکند،
«ش��ایع اس��ت» و یا «می گویند» ش��ما از رژیم تغذیه
می شوید و چه و چه...
نمی ش��ود همینطوری مردم را به دروغ و دزدی متهم
کرد ...اگر مدرک ندارید به «نقل و قول»های ناش��ناس
متوسلنشوید.
در جش��ن نوروز مرکز ،گروه بس��یار بزرگ��ی از ایرانیان
شرکت کرده اند ،و گروه بسیار بزرگتری (متاسفانه) در
لیست انتظار ماندند.
این حق هر مرکزی اس��ت که نوروز باس��تانی (و یا هر
جش��ن) دیگری را به هر نوعی خوش دارد ،برگزار کند.
برگزاری جشن بی نقص بود ،هیچ اعتراضی ،چه در سالن
و چه در بیرون سالن اتفاق گزارش نشده است.
مرکز اسالمی مونتریال بارها گفته از آغاز مستقل بوده
است و به هیچ دستگاه دولتی ایرانی و کانادایی وابسته
نیست.
حاال شما چه اصراری دارید ...اعتراف بگیرید...

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

الپاچینو
در نقش
ناپلئون

ال پاچین��و بازیگ��ر
سوپراس��تار هالی��وود که
همواره دوس��ت داشت نقش ناپلئون بناپارت را بازی
کند ،س��رانجام ایفای این نقش را در فیلم «بتسی و
امپراتور» به عهده گرفت.
این فیلم بر اساس کتابی به همین نام از استیتن رابین
ساخته میشود که برای کودکان نوشته شده است.
جان کوران کارگردان جوان آمریکایی و سازنده فیلم
«نقاب رنگین» کارگردانی این فیلم را به عهده خواهد
داشت.
ال پاچینو ایفاگر برخی از نقشها و شخصیتهای به
یاد ماندنی در سینماس��ت از جمله :مایکل کورلئونه،
در س��هگانه «پدرخوانده» ،فرانک س��رپیکو در فیلم
«سرپیکو» ،تونی مونتانا در «صورت زخمی» و سونی
وورزیک در «بعدازظهر سگی».
وی به خاطر بازی در نقش فرانک اسلید در فیلم «بوی
خوش زن» جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را دریافت
کرد.
آخرین فیل��م ال پاچینو ،درام جنایی «قتل عادالنه»
ساخته جان اونت بود که در کنار رابرت دونیرو بازی
کرد.

•

نقش��ه و اس��تفاده از فرصت رویای
ش��یرین جناح حاک��م را به کابوس
تبدیل کردند چ��را که رهبر به طور
واضح از ناطق نوری حمایت کرده بود
و رای مردم به خاتمی در تقابل با نظر
رهبر قرار گرف��ت ،اگر چه بعد قتل
های زنجیره ای ،حکومت نظامی ۱۸
تیر  ،۷۸کودتای خزنده و محاکمات
زنجیرهای پیش آمد .انتخابات سال
 ۸۰پیروزی برای اصالح طلبان بود و
همچنین نشان دهنده نفرت مردم از
تمامیت خواهان ،اما آیا حضور باالی
مردم را می توان گامی در راس��تای
مردمساالری تلقی کرد؟
ب��ه یقین نه ،چرا که تنها خاتمی در
بین اصالح طلب��ان مورد تا یید قرار
گرفت حتی اصالح طلبانی که نسبت
به خاتمی انتقاد داشتند حذف شدند.
رفران��دوم میان جمه��وری دینی یا
جمهوری مردمی شعار درستی است
ولی در جمهوری اسالمی قابل تحقق
نیست ولی شعار مناسبی برای بسیج
توده ها است!
و ام��ا مش��کالت اصالح طلب��ان در
هدف ،تاکتی��ک و وضعیت عمومی
چه می باشد.

هدف:

به یاد گرامی
بیژن ترقی،ترانه سرا و
شاعر ایرانی

بیژن ترقی ،ترانه سرا و شاعر ایرانی روز شنبه  25آوریل،
پس از یك دوره طوالنی بیماری در منزلش درگذشت.
بیژن ترقی كه هنگام مرگ 80 ،س��ال داشت ،ترانه های
به یاد ماندنی بهار دلنشین ،آتش كاروان و برگ خزان را
سروده است.
ترانه "بهار دلنش��ین" كار مشترك بیژن ترقی با روح الله
خالقی بود.
این ترانه با صدای بنان ماندگار شد.
بیژن ترقی با پرویز یاحقی نیز س��ه ترانه ماندگار "برگ
خزان"" ،افسانه محبت" و "می زده" را ساخت كه هر سه
ترانه را مرضیه خواند.
گفته می شود بیژن ترقی سبك تازه ای را وارد ترانه سرایی
ایران كرد.
محمود خوشنام ،كارشناس موسیقی سنتی ایرانی می
گوید مهمترین نقش بیژن ترقی ،تقویت جنبه های روایی
و داستانگونه كردن ترانه ها و افزودن جنبه های تصویری
به آنهاس��ت كه این پدیده را در آتش كاروان و نیز ترانه
های تصویری ای چون برگ خزان می توان دید.
به گفته آقای خوشنام ،س��ه گانه مشترك بیژن ترقی با
پرویز یا حقی ،از نظر فرم و ساختار آهنگ ،یكسانی هایی
با هم دارند ،از جمله اینكه یاحقی مقدمه وس��یعی برای
ترانه ها در نظر گرفت و ترقی هم در بخش شعر ،جنبه
های تصویری را مد نظر قرار داد.
مجموعه سروده های او در كتابی با عنوان "آتش كاروان"
گرد آمده است.
وی در كتاب "از پش��ت دیوارهای خاطره" پنجاه س��ال
خاطرات خود را در زمینه شعر و موسیقی جمع آوری كرده
و از جمله به نقل خاطرات خود با شعرا و ترانه سراهایی
چون نیما یوشیج ،شهریار ،پرویز یاحقی ،ابوالحسن صبا،
رهی معیری و علی تجویدی پرداخته است.
همچنین قرار اس��ت ادامه خاط��رات او در كتابی تحت
عنوان "پنجره ای به باغ گل" به بازار كتاب عرضه شود.
وی در این كتاب به چگونگی س��روده ش��دن تعدادی از
ترانه های خود نیز اشاره كرده است.
بیژن ترقی در فعالیت ادبی خود را از ملك الشعرای بهار،
امیری فیروزكوهی ،نیما یوشیج و شهریار تاثیر گرفت و با
آهنگسازانی چون روح الله خالقی ،علی تجویدی ،و پرویز
یا حقی همكاری داشت.
بیژن ترقی از س��ال 1335با رادیو ایران نیز همكاری می
كرد.

اگر باور داشته باشیم که هدف اصالح
طلب��ان مردم س��االری و حاکمیت
قانون اس��ت .تضاد از ابت��دا نمایان
میشود زیرا که هدف توخالی است.
عباس عب��دی از جناح اصالح طلب
مبارزه با تبعیض جنس��ی و قومی را
امری انتزاعی می خواند.

تاکتیک:

پرهیز از خشونت است .جناح حاکم
بای��د اصالح طلب ش��ود ولی جناح
حاکم چنین ظرفیت��ی ندارد و جلو
گیری از خش��ونت از نظر آنها یعنی
تسلیم و تاکتیک یعنی چانه زنی و
سپستسلیم.
اوضاع:
از نظ��ر مردم رفرم یعن��ی رهایی از
حکومت مذهبی و این ابتدایی ترین
در خواست مردم ایران است نه سقف
آن.
تمر کز بر خاتم��ی و جریان اصالح
طلب ،چه طرفداری و چه دش��منی
انح��راف از مس��ئله اصل��ی یعن��ی
حاکمیت اقتدار گرایان است چرا که
خود اصالح طلبان می گویند که یک
مشت نماینده اسمی هستیم و هیچ
اقتداری نداریم.

خاتمی نه اقت��داری دارد و نه خیال
درگی��ری با اقت��دار حاک��م .قبل از
انتخابات شعار به رفراندوم گذاشتن
جمهوری اسالمی و نظام والیت فقیه
مطرح می شود .شعار سرنگونی باعث
زیر ضربه رفتن نیروها می شود ولی
شعار رفراندوم همان هدف سرنگونی
را دنبال میکند ولی بی خطر است!
ه��ر دو جن��اح حاک��م عل��ی رغم
اختالفات ،بر روی مسائلی نظیر اصل
والیت فقیه ،قانون اساس��ی ،تلفیق
دی��ن و دولت اش��تراک نظر دارند و
بس��یاری از مردم نی��ز به علت عدم
حض��ور آلترناتیو مش��خص ،نبودن
تریبون برای مدافعین تحریم ،ترس از
تحوالت ناروشن و همین طور ترس
از انق�لاب نا موفق دیگ��ر به اصالح
طلبان رأی می دهند.
به هر ترتیب اعتراض به شکل تحریم
پرهزینه تر از بیان اعتراض به طریق
شرکت است.

الله آرا

آوریل  ۲۰۰۹مونتریال
منابع :چند سایت اینترنتی
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همــدردی

بیز ،مرحوم صابیر رضوانی نین عائله عضولری بوتون
عزیز قوهوم الرا ،دوست الرا ،تانیش الرا بیزیم بو فاجعه لی گون
لریمیزده دردی میزه شریک اولوپ بیزه باش ساقلیقی وردیک
لرینه گوره صمیم قلب دن تشکرومیزی بیلدیری ریک.
بدینوسیله از کلیه دوستان ،یاران و سرورانی که در ایام دشوار ازدست رفتن
پدر ،همسر بزرگ خاندان و عزیز خانواده ما

سرکار خامن میهن ریگولی
خانواده محترم حقیقت طلب

دراندوه غم انگیز از دست رفنت مادر و عزیز خاندان مشا

مرحومه خدیجه استاد

صمیمانه با مشا همدردمی و برایتان آرزوی صرب و آرامش دارمی.
________________

سیروس یحیی آبادی و خانواده

همــدردی

شادروان صابر رضوانی

با حضور مهربان و گرم خود در مراسم خاکسپاری ،مجلس یادبود ما را
همراهی کردند ،و هم چنین با ارسال گل و پیام های همدردی و تلفنی از
اقصی نقاط دنیا ما را تسلی دادند  ،صمیمانه سپاسگزاریم.
اگر فرصت تشکر حضوری دست نداد ،دست تان را می فشاریم
و برای فردفردتان آرزوی بهروزی و تندرستی داریم.

خانواده های رضوانی ،ظریفیان و خانواده های وابسته

خانواده های محترم میرفتاحی ،رضوی
دوستان گرامی و ارجمند
درگذشت غم انگیز دوست دیرین

زنده یاد هوشنگ میرفتاحی

در ایران را به شما و دیگر سوگواران صمیمانه تسلیت می گوییم و برایتان آرزوی صبر،
تندرستی و شکیبایی داریم.

طاهره متبسم ،نادرزرکاری

و همه دوستان شما در بنیاد سخن آزاد و کوپولی

همــدردی

خانواده گرامی حقیقت طلب و وابستگان
من و خانواده ام هرگز نگاه مهرآمیز و برخورد پرمهر
مادر گرامی شما را از یاد نخواهیم برد...
خود را در غم از دست دادن این گرامی شریک میدانیم.
_____________________________

دکتر شریف نائینی و بانو

صندوق کبک
{>> ادامه از صفحه}8 :
دست آنها بود.
امروز درآمد متوس��ط کبکی های
فرانسوی زبان تقریبا برابر انگلیسی
زبان ها شده و اکثر پست های کادر
اقتصادی موسسات کبکی در دست
فرانسوی زبان ها است و دولت کبک
عامل و مرکز اصلی تصمیم گیری
درباره اقتصاد کبک شده است.
اکن��ون فرانس��وی زبان ه��ا % 67
اقتصاد کبک را تحت تس��لط خود
کرده اند.
این تحوالت در س��ایه انقالب آرام
کب��ک با تکی��ه به دخال��ت دولت
کبک در امور اقتصادی با اس��تفاده
از امکانات صندوق سپرده و سرمایه
گزاری و ایجاد موسسات و کمپانی
ه��ای کبک��ی و باالرفتن س��طح
معلوم��ات کبکی ه��ا انجام گرفته
است.

>> بحران کنونی
صندوق کبک
صندوق امس�ال خطرناکترین
بحران خود را می گذراند.

در سال گذشته ارزش دارائی های
صن��دوق از  155میلی��ارد دالر به
 120میلیارد تنزل کرده اس��ت .به
حس��اب امروز صندوق بیش از 40
میلیارد یعنی در حدود  %25ارزش
دارائی های صندوق را از دست داده
است.
این امر و کسر ارزش دارائی ها
ب�ه علت  4عامل مه�م زیر می
باشد:
 بحران مالی و اقتصادی جهانیکه باعث از دس��ت دادن در حدود
 %15ارزش دارائی ها شده است.
 خرید ف��وق العاده کاغذ مالی PCAAتوس��ط صندوق که باعث
از بی��ن رفتن  %10ارزش دارائی ها
محسوب می شود.
 پائین آمدن ارزش دالر کانادائیدر سال 2008
 سرمایه گزاری در خارج کبکمثال فرودگاه لندن و سایر موسسات
با ریسک زیاد.
>> صندوق کبک با وجودی که
از ارزیابی منفی بانک کانادا ()2005
و چند موسس��ه اقتصادی دیگر در
مورد کاغذ مالی اطالع داشته چون

دنب��ال بهره حداکثر به علت تغییر
مان��دا در س��ال  2003ب��وده ،این
ریسک بزرگ را کرده و باعث از بین
رفت��ن ارزش دارائی های صندوق،
بیشتر از ایالت های دیگر کانادا شده
است.
مسئولین این وضع از طرفی دولت
لیب��رال ژان ش��اره می باش��د که
مان��دای صندوق را تغییر داده و در
کنترل صن��دوق رول خود را بازی
نکرده است.
از طرف دیگر مس��ئولین صندوق
آق��ای ژان پل روس��و ،و همکاران
او که با تکیه ب��ه تغییر ماندا برای
بدس��ت آوردن راندم��ان حداکثر،
سرمایه گزاری در کاغذهای مالی و
موسسات خارج از کبک نموده اند.
اما نه دولت ژان شاره و نه آقای روسو
رئیس سابق صندوق مسئولیت خود
را قب��ول نکرده اند! به همین دلیل
احزاب مخال��ف در مجلس ملی و
کارشناس ها و مطبوعات تقاضای
تش��کیل کمیس��یون تحقی��ق یا
کمیسیون پارلمانی برای بررسی این
اشتباهات و نتایج آن را می کنند.
دولت پس از فشار زیاد افکار عمومی
تشکیلکمیسیونپارلمانیدراواخر
ماه آوریل را قبول کرده است.
{>> ادامه در صفحه}34 :

تسلیت
فقدان دوست گرامی و چهره نام آشنا
و مهربان جامعه ایرانیان مونتریال،

شادروان آقای هوشنگ میرفتاحی

را به دوستان ،یاران و همه اعضای فامیل و بستگان ایشان در مونتریال و
ایران ،صمیمانه تسلیت گفته،
برای فردفرد شما آرزوی آرامش داریم.
________________________

رضاامیری ،نادر باجگیران ،ناصر باجگیران،
اکبرخجسته ،شهریار طاهری ،پرویز چنگیزی

همــدردی
دوستان گرامی و ارجمند

خامن دکتر راضیه رضوی ،آقای جواد میرفتاحی عزیز،

درگذشت تاسف انگیز شادروان هوشنگ امیرفتاحی را به شما عزیزان تسلیت می گوییم
و برایتان آرامش آرزومندیم.

زهره منافیان ،محمدرحیمیان

_________________________________________
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همــدردی

همــدردی
خانواده محترم میرفتاحی

مادر گرامی ،خواهران ارجمند خامن ها افسانه ،زهرا،
برادران محترم آقایان اکبر ،اصغر ،جواد ،محمد ،حسین،
پسران برومند :کاوه و نیما ،سرکار خامن دکتر راضیه رضوی،
وابستگان و عزیزان سوگوار
درگذشت غم انگیز دوست دیرین و چهره مهربان شهر مونتریال،

شادروان هوشنگ میرفتاحی

ارجمند را در تهران به شما ،به دیگر بستگان ایشان و همچنین به دوستانش
صمیمانه تسلیت می گوییم و برای فرد فرد شما آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
_____________________________

قدرت کاشی زاده وخانواده

عاطفه ،حمید و عطای عزیز

خانواده های محترم سعادت نیاکی ،ابطحی
درگذشت آقای محمد رضا سعادت نیاکی
را به شما و خانواده تان و همچنین عموم آزادیخواهان تسلیت می گوییم.
او سال ها پس از اعدام فرزندان مبارزش،
علیرضا و مهران سعادت نیاکی ،زندان و شکنجه را تحمل کرد.
او سمبلی بود از مقاومت و آزادیخواهی.
یادش گرامی باد
_________________________

همــدردی

شیرین مهربد،
مهرداد امیری

همــدردی

خانواده های محترم نیاکی ،ابطحی و امیری

رضا و ژاله عزیز

درگذشت دردناک پدر فداکار و مبارز خستگی ناپذیر،

ما را در غم از دست دادن برادرتان شریک بدانید.
برای شما و دیگر بازماندگان ،آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

زنده یاد محمدرضا سعادت نیاکی

را که همانند فرزندان برومندش ،علیرضا و مهران سعادت نیاکی،
دل در گروی ایرانی آباد وآزاد داشت ،به شما تسلیت گفته،
برای فردفرد شما آرزوی آرامش و بهروزی روزافزون خواهانیم
__________________

بنیاد فرهنگی نیما

بازگشت همه به سوی اوست

یادبـود
در نهایت اندوه و تاسف

درگذشت همسر ،برادر ،پدر و عزیزمان

زنده یاد امیرهوشنگ میرفتاحی
را در ایران به اطالع یاران و دوستان می رسانیم
بدین مناسبت مجلس یادبودی
-----------------------------در روز یکشنبه  24ماه می 2009
از ساعت  4تا  6بعدازظهر
--------------------------------در محل:
Kane & Fetterly:
)5301 Decarie blvd (X:Isabella
Tel.: (514) 481-5301

برگزار خواهد شد.
حضور شما دوستان موجب تسالی بازماندگان خواهد بود.

از طرف راضیه رضوی،جوادامیرفتاحی،
کاوه و نیما میرفتاحی
------------------------------------------514-824-1140
تلفن اطالعات:

خانواده محترم طاهری

_________________

کارکنان شرکت «المبدا»
شیرین مهربد ،مهرداد امیری

آبی کز این دیده چو خون می ریزد
خون است بیا ببین که چون می ریزد
پیداست که خون من چه برداشت کند
دل می خورد و دیده برون می ریزد
من درد تو را ز دست آسان ندهم
دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم
از دوست به یادگــــــــار دردی دارم
کان درد به صد هزار درمان ندهم
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بامابهاوتاوابیایید!

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -- --دو طرفه 35 :دالر --

تدریس ریاضیات
کشوری
و فیزیک

توسطمهندسالکترونیک
کلیه مقاطعCollege :
University, High-Shool

با سابقه  tutoringدر مدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکورتهران
*در صورت عدم رضایت جلسه
اول رایگان می باشد.

باظرفیتمحدودثبتناممیشود
514-827-6329
514-488-3653

سالن آرایش

سیروس

 7روز
هفته

)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

پرستارساملندان
باتجربه و دارای دیپلم
514-487-9186
callMsghafari-ok

514-768-9485

متـرجم

رضانوشادجمــــال
  -ترجمه کلیه مدارک - -دعوتنـــــامهرسمی
514-575-7080

جویای شریک

پیمانکار برق نیاز
به شریک وارد به
کــــــارهایبرقیدارد:
(514) 824-4505
jalini:jan01

متیـزکردن

محل کاروخانه

تدریسریاضیات

کالج،دانشگاه،دبیرستان
ریاضی در هر سطحی
مهندسی،مکانیک،ریاضی
فیزیک،شیمی
(بهزبانانگلیسیویافرانسوی)

دکتر کیـوان فرداد

با مدیــریت جدید

 W Wسرویس نگهداری از کودکان
و سالمندان عزیز در خانه شما
 W Wتمیز کردن منازل مسکونی و
دفاتر تجاری
 W Wفرستادن کودک یار و پرستار
به خانه شما  ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور هفتگی در
خانه شما
لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

(514) 677-4726
(514) 696-2619

UPnov01

& Astrologist
Spiritual Advisor
امتحان کنید!

یک جلسه مشاوره می تواند به
شما در زمینه های عشق ،ازدواج،
سالمتی ،خوشبختی  ،شغل و کار
یاری رساند.

ما رازدار
شما هستیم!

تشکیل کالس های گروه نوازی دف

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف
(ردیف و تصنیف) ش دف

فرو

(514) 620-4334

استخـدام
به یک خانم برای نگهداری از یک
بانوی سالمند به صورت شبانه
روزی ( 5روز در هفته) نیاز است:
(514) 747-3829
Shahbazapr’09

مترجم رمسی

آرزو تحویلداری یکتا

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

مترجم رسمی دادگستری

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

>> یک آپارتمان برای زندگی در
اختیار شما قرار خواهیم داد.
(514) 813-1971
نوامبر  15سودمند

Cafe Depot
9311570nader

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

کیترینگ

R & F

>>باآشپزحرفهای
>>ومدیریتجدید
(514) 677-4726
(514) 696-2619

به چند خانم آشنا به زبان انگلیسی
و فرانسوی برای کار کافی شاپ
در مرکزشهر مونتریال (متروگای)
نیازمندیم.

farkhondehPmay/july

استخدام

شیفت کار6 :ونیم صبح تا 2بعدازظهر

لطفا حضوری مراجعه کنید.
 -----باشرایط و حقوق عالی----

شهریاربخشی

514-730-7462
514-624-7581

514-624-5609
514-889-3243

ترجمه رمسی

سوپراخــوان

>> جهت شعبات  1و  2در
 NDGو وست آیلند به چند
نفر  Cashierو کارگر ساده
نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:
514-485-4744
514-620-5551

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

514-889-8765
Pd:jun08

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعهمترجمینکبک

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
Fax: 514-745-1136

خدماتکامپیوتر

•
•
•
•
•
•
•
•

آموزش از مبتدی تا پیشرفته
تعمیر و عیب یابی
نصب انواع ویندوز
ویــروس زدایی
و نصب بهترین آنتی ویروس ها
طراحی صفحات وب
آموزش و نصب نرم افزارهای دخلواه شما
فروش سیستمهای ارتباطی ( تلفن تصویری/
معمولی ،اینترنت پر سرعت ،موبایل)

www.expertsystem.blogfa.com

514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

a
c
.
d
n
a
v
i
a
www.p
در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

به یک نفر خانم CASHIER
برای کار در کافی شاپ
در ناحیه اولدمونتریال
بصورت نیمه یا تمام وقت
فورانیازمندیم.
Tel.: 514-293-1251
می1و15

استخـدام
>> رستوران عموجمال<<
---------------به یک نفر خانم آشپز
برای کار در رستوران فورا
نیازمندیم.
نوامبر  15سودمند

UPdjuly-sep08

استخدام

استخـدام

Tel.: 514-484-8072

514-690-6343

دعوتنامهرسمی،ترجمهمدارک

www.youtube.com/user/rose1950S

به یک کارگر در امور
ساختمانی (درمرکز شهر)
فورا نیازمندیم.

تدریس دروس فیزیک و
شیمی ( - 4010,4011,4012
 ) 5041,5042,5043به همراه
جزوه و نمونه سواالت امتحاتی
توسط سید مهدی شهرستانی
smm_sh@yahoo.com

 ترجمه کلیه اسناد ومدارک، تنظیم دعوتنامه رسمی و گواهیامضا ،تکمیل فرم های مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات مربوط

منایشگاه عکس صادق رضی:

)(514
)(514

صرافی 5
ستاره استخـدام
2178 Ste-Catherine W.
تدریسفیزیکوشیمی

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:

)(Sergei

آموزش دف

farkhondehPmay/july

From Iran,
Tel.514-223-5589

514-476-2075

BabaiPjan09

TV channels
Afghanistan.

 15سال تجربه

485-0739
993-0739

Free to Air

کالس های رایگان

فرانسوی
ویژه مهاجرین

Free French Courses
برای آگاهی بیشتر و
نامنویس همین امروز
با خامن کریاکی متاس
بگیرید:
(514) 274 8117
Apr15may01

the Shield of Athena

مــادری مهربان

از سالمندان و کودکان شما در تمام
مدت شبانه روز ،حتی ویکندها،
(همچنین در حومه مونترال و تورنتو)
نگهداری می کند.

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

House keeping
company R&F

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

514-333-7309

OTTAWA

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر مونتریال:

___ ___ www.paivand.ca
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ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

مشاور امالک

X :(514) 937-2888

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

سحر کریمیان
514-880-7171
درمان بیماری ها با

کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!

سالن آرایش

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10-12 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...

>> کالس آموزش آرایشگری

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.
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MOVING
کلیهامورحملونقل
 در مونرتیال 
به بهای مناسب
سرویس عایل

(514) 704-7358
saeedapr-june09

پرمیت تاکسی
پرمیت تاکسی

« شاتــوگی» 
بفروش می رسد:

(514) 655-6041
kabiriapr15

استخدام

به یک نفر پیتزامیکر
 -باتجــربه --برای کار در منطقه مونتریال شرقی
شرایط و حقوق خوب
فورانیازمندیم.
(514) 909-0444
Homayonapr

استخدام

به تعدادی کارگر خامن و آقا در
ناحیه وست ایلند
و همچننی به تعدادی کودکیار،
پرستار و کمک پرستار نیازمندمی

(514) 677-4726
farkhondehPmay/july

استخـدام

به چند ویترس برای کار در

رستــوران گیالن

در  NDGفورا نیازمندیم.
(514) 807-8747
azMar01

آپارمتان:سابلت

استخـدام

به یک نفر فروشنده برای
کار در فروشگاه بزرگ لوازم
صوتی تصویری در ناحیه
شاتوگینیازمندیم:
>> وقت شناس ،باتجربه،
خوش برخورد ،مسلط به
انگلیسیوفرانسوی
با خانم سیلوی تماس بگیرید:
(450) 691-8801
azfeb01

شرکتساختمانی

کیمیـا

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
------------------------با لیسانس RBQ CCQ
------------------------با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان

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

جویـــای کار

خانم ایرانی آماده انجام کارهای
آشپزی در منازل شما و نگهداری
از فرزندانتان >> (مهری)
(514) 284-6607
free

متاس بگیرند.

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

آمریکا :نیروی
قدس اهرم
اصلی ایران
در حمایت از
تروریسم

1200, de Bleury #9
Montréal, Québec H3B 3J3
Tel.: (514) 523-1047
info@accesasie.com
www.accesasie.com

آموزشانگلیسی

توسط مدرس کیش تهران
>> با بیش از ده سال سابقه
>>> خصوصی
و گروه های  6-4نفره

(450) 671-9400
infoL2acq@yahoo.ca

دولت آمریکا با انتش��ار یک گزارش
س��االنه ایران را "فع��ال ترین دولت
حامی تروریس��م" در جهان معرفی
کرده و به خصوص بر آنچه فعالیت
نیروی قدس سپاه پاسداران در زمینه
کمک به رش��د و نمو تروریست ها
در خارج می داند انگش��ت گذاشته
است.
در گزارش ت��ازه دولت آمریکا آمده
است که "مشارکت ایران در طراحی
و حمایت مالی حمالت تروریستی در

MOVING

siamak/mahincartierperse

آریانا مووینگ برای

استخــدام

اسباب کشی

و هرگونه محل ونقل بار

Carpet Dyeing & Color Restoration Expert

به یک متخصص رنگ قالی ایرانی
فورا نیازمندیم .لطفا با جوزف تماس بگیرید:
Raymond & Heller
Tel.: 514-271-7750

کارواش برای فروش
CAR WASH BY HAND FOR SALE
EXCELENT LOCTION, GOOD PRICE
9 YEARS IN BUSINESS, VERY GOOD INCOME
Contact: Vincenzo Panetta @514-240-6879
vpanetta@remax-ducartire.qc.ca

اگربه ایران
می رویـد:
 قابل توجه مسافرین
عازم ایران

(514) 891-6367

با نازلرتین قیمت

درخدمت مشا (رضا)
(514) 449-6930
mai-??09

اجـاره
آپارمتـان

آپارتمان3خوابه،
بسیارزیبا
در منطقه
LASSALE
به مبلغ  800دالر در ماه
اجاره داده می شود:

در برابر حمل چمدان ،پول
دریافتکنید
برای جزئیات بیشتر با ایمیل
زیر تماس بگیرید.
maripironet@yahoo.com
azmay01

فروش اکازیون
فـرش هـای

شخصی

مجموعه ای از فرش های
ایرانینفیس
در اندازه های مختلف
به علت مسافرت

با قیمت های بسیار
مناسب
بفرو ش می رسد

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

(514) 364-5246
azmay01

س�فر روزانه به

تـورونتو

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

مونتریال >>> تورونتو
تورونتو >>> مونتریال
بهای باورنکردنی
و سرویس عالی

>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی

>> Montreal:
Tel.:(514) 887-0432
>> Toronto:
Tel.:(647) 822-2529

pirooz mar01

ARIANA

برای کار در رستوران ایرانی فورا نیازمندیم.

>> دلیــــوری روزانه
با آقای قربان تماس
بگیرید:

(514) 842-2904

لطفا متقاضیان جدی

به یک کمک آشپز

bagherinov-janUPak

 520دالر ماه

به یک نفر شریک جدی در
کار فروش اتومبیل در ناحیه
الوال (کبک) نیازمندیم.

<< استخــدام >>

(514) 934-3192

آپارمتان 2و نیم
>>> در مرکز شهر
با کلیه لوازم و مبلمان کامل
>> و شامل همه سرویس ها
به علت مسافرت واگذار
می شود:

جویای شریک

___ ___ www.paivand.ca
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محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال
Chambre des notaires
du Québec
خدمات ما شامل:
وصیت نامه ،وکالتنامه ،گواهی
امضاء ،امور مستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
در مرکز شهر مونتریال
mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com

514-318-6373

سراسر خاور
میان��ه ،اروپا
و آس��یای
میانه تاثیری
مستقیم بر
تالش های بین المللی برای پیشبرد
صل��ح داش��ته ،ثبات اقتص��ادی در
خلیج (فارس) را تهدید کرده و رشد
دموکراسی را تضعیف کرده است".
ایران که در گذشته اینگونه اتهامات
را عمدتا سیاسی دانسته هنوز به این
اتهامات سنگین دولت آمریکا که به

استخدام

Hair-Dresser
به یک نفـــر
خامن و یا آقای آرایشگر

با جتـــربه

برای کار در ناحیه وست مونت
فورا نیازمندمی( .آقای ِادی)

(514) 933-5501
حسین فکور20:

پروژهپژوهشی
دعوت به همکاری در پروژه
پژوهشی
>> پس از جلس ه آخر  $100به
مشا پرداخت خواهد شد.

حنوه همکاری:

 یادگریی لغات فرانسه بهکمک برنامه کامپیوتری ساده
 روزی  15دقیقه:به مدت  1ماه در منزل
 3 -5ساعت در مرکز حتقیقاتی
دانشگاه مونرتآل
(شامل  2جلسه )MRI
>> شرایط 30 :سال به باال

سطح فرانسه :حد اکثر متوسط
* نداشنت هر نوع خالکوبی

(514) 340-3540 EX.: 4047
infoL2acq@yahoo.ca

نیروی قدس واحد برون مرزی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ایران است
نظر می رس��د در زمینه "حمایت از
تروریس��م در اروپا و آسیای میانه"
تازگی داشته باشد پاسخ نداده است.
ق��رار گرفتن نام هر دولت��ی در این
لیس��ت راه را برای اعمال تحریم ها
علیه آن دولت هموار می کند .با این
همه امسال ایران تنها دولتی نیست

انتقاد شدید اوباما به
حیفومیلهای مالی در
دوران جرج بوش
باراک اوباما ضمن متهمکردن دولت
جرج بوش به حیفومیلهای گسترده
در امور نظامی ،گفت که درصدد
صرفهجویی در این عرصههاست.
باراک اوباما بیآنکه نامی از جورج
بوش ،رئیس جمهور سابق آمریکا
ببرد ،او را در زمینهی ریختوپاشهای
مالی شدیداَ به باد انتقاد گرفت .به
گفتهی اوباما دولت قبلی آمریکا
"هزینههای زیادی را صرف چیزهایی
کرده که نیازی به آنها نبوده است".
او دوران ریاست جمهوری بوش را "عصر فقدان حس
مسئولیت"توصیفکرد.
رئیس جمهور جدید آمریکا با اشاره به این که در دوران دولت
پیشین هزینههای نظامی کشور به  ۵۰۰میلیارد دالر رسیده
است ،گفت که دولتش قصد دارد در خریدهای تسلیحاتی
صرفهجویی کند و مقررات مربوط به این گونه معامالت را به
طور کامل اصالح کند.
رئیس جمهور آمریکا سپس با طرح این نکته که دولت را با
یک کسری بودجهی  ۱ / ۳بیلیون دالری از رئیس جمهور
سابق تحویل گرفته است ،گفت که تغییرات و اصالحاتش
سبب خواهد شد ساالنه  ۴۰میلیارد دالر صرفهجویی شود.
اوباما همچنین هزینههای آمریکا در عراق و افغانستان را نیز
به باد انتقاد گرفت .او گفت که در این دو کشور «ما پول زیادی
صرف قراردادهایی کردهایم که هیچگاه جنبهی عملی به خود
نگرفتهاند و هزینهی ساختمانهایی را پرداختهایم که هیچگاه
ساختهنشدهاند».

که در فهرس��ت دول��ت های حامی
تروریسم آمریکا قرار گرفته است.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا
 4دولت به عنوان دولت های حامی
تروریسم معرفی ش��ده اند :سوریه،
کوبا ،سودان و ایران.
در می��ان آن ها آمریکا ایران را فعال
ترین دولت حامی تروریسم معرفی
کرده است.
دول��ت ایران بارها اته��ام حمایت از
گروه های تروریس��تی را رد کرده و
گروه هایی چون حماس در مناطق

فلس��طینی و ح��زب الله لبن��ان را
نیروه��ای مقاومت مردمی لقب می
دهد و به عالوه حمایت خود از آنها را
"معنوی" توصیف می کند.
گزارش مربوط به تروریسم روز پنج
ش��نبه توس��ط وزارت امور خارجه
آمریکا منتشر شد.

{>> ادامه در صفحه}35 :

34
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بازار امالک...

نکاتی جهت
آماده کردن
خانه برای
فروش

در ادامه مطالب دو شماره
گذشته در رابطه با آماده کردن
خانه برای فروش ،نکات زیر هم
قابل توجه می باشد.
½ ½ حتم��ا قب��ل از فروش،
تعمیرات س��اده و جزئی
را انجام دهید .هر ایرادی
در نظ��ر خری��دار بزرگ
جلوه میکند و همیش��ه
ای��ن تص��ور را دارد که
قسمت بزرگتر این ایراد
پنهان است و قابل دیدن
نیست.
ب��ه عن��وان مثال ،ی��ک ترک
کوچک روی دیوار ،خریدار را به
این فکر سوق می دهد که بطور
حتم فونداسیون اشکال دارد.
½ ½کابینت های آشپزخانه
را رنگ بزنید .دستگیره
ها را نیز عوض کنید (اگر
کهنههستند).
½ ½روی سکوهای کابینت را
با روغ��ن مخصوص جال
دهید.
½ ½ هر چه وسایل آشپزخانه
تمیزتر و جدیدتر باشند
به ارزش خانه افزوده می
شود.
½ ½ -دیواره��ا را رنگ��ی
مالیم و خنثی بزنید.
½ ½ (رن��گ س��فید خنث��ی
نیست ،این رنگ ترکها را
بیشتر نمایان می سازد.
بهترین رنگ خنثی رنگ
بژ میباشد).
½ ½به هی��چ وجه رنگ تیره
را برای دیواره��ای اتاق

______________________
 صحبت از دو بازار متفاوت است:بازار بورس و بازار امالک ،این دو
تقریبًا از هم جدا هستند.

خواب انتخاب نکنید.
½ ½در کل خانه از دو رنگ
بیشتر استفاده نشود.
½ ½از عکسهای خانوادگی در
تزئین منزل خود استفاده
کنید.
این ابتکار ،احساس صمیمیت
بیشتر شما به خانه تان را نشان
میدهد.
½ ½برای اینکه اتاقها بزرگتر
به نظر برس��ند ،وسائل
و مبلمان را ب��ه دیوارها
نچسبانید.
½ ½اگ��ر موکت ه��ا قدری
فرس��وده شده اند ،حتماً
موقع ف��روش منزلتان،
تعویض شان کنید.
½ ½ این کار خ��رج زیادی بر
نمی دارد ولی در عوض
ظاهر بهتری ب��ه درون
خانه می دهد.
½ ½ وس��ایل اضاف��ی و
غیرض��روری را از درون
خان��ه و گاراژ ب��ه انب��ار
منتقلکنید.
½ ½گل های تازه و شمعهای
معط��ر ،خان��ه را به یک
محیط دوس��ت داشتنی
تر و دلچس��ب تر تبدیل
می کند.
½ ½دو گل��دان زیب��ا جلوی
درب ورودی قرار دهید.
--------------

آیا در ایـن
بحران اقتصادی،
وقت خوبی برای
خرید امالک می

(البته به میزان
کمتر).
بنابرای��ن
 هراسی که بحران مالی جاری بوجود علیر غ��مای��ن بح��ران
آورده از خود بحران بزرگتر است.
اقتص��ادی و
ب��ا احتس��اب
مو قعی��ت
امالک کبک،
و از همه مهمتر ،نرخ بهره وام
باشد؟
بانکی ک��ه در پائین ترین حد
>>>> در ای��ن چن��د ماه خ��ود در چندین س��ال اخیر
گذش��ته ،این س��ؤال از طرف بوده است ،آیا سرمایه گذاری
دوس��تان و مش��تریانم بسیار در امالک کب��ک و بخصوص
پرسیده ش��ده است .شاید هم مونترال ،سرمایه گذاری خوبی
برای ش��ما این س��ؤال مطرح نیست؟
اگ��ر ش��ما ج��زء آن گروه
شده باشد.
شما هم از گوشه و کنار ،تقریباً هس��تید که صبر کرده اید که
هر روز ،از این بحران اقتصادی قیمتها پائین بیایند (که بعید
که ش��اهد آن هس��تیم ،می به نظر میرس��د) تا بعد منزل
شنوید و می بینید .با این حال جدیدتان را خریداری نمایید،
ترس��ی که این بحران بوجود بهتر اس��ت به این مثال توجه
آورده از خ��ود بح��ران بزرگتر کنید که تأثیر قیمت و بهره وام
بانکی را در خرید ملک بیشتر
است.
هم چنین ،صحبت از دو بازار مشخص می کند:

______________________

متفاوت است:
بازار بورس و بازار امالک.
این دو تقریبًا از هم جدا
هستند.

----------آیا قیمت امــالک
پایین می آیند؟

در بعض��ی مناط��ق کانادا،
مانند تورنتو و کلگ��ری و...در
حال حاضر قیمتها کاهش پیدا
کرده اند .اینها همان شهرهائی
هستند که قیمتها در گذشته
بطور بی رویه و کاذب افزایش
پیدا کرده بودند.
ولی در کبک ،نه تنها در چند
ماه گذشته ،قیمتها کاهش پیدا
نکرده ،بلکه به مقدار جزئی نیز
افزایش داشته اند.
استان کبک ،این رشد مصنوعی
را که استانهای دیگر داشتند،
تجربه نکرد .اما یک رشد آرام و
تدریجی داشت و هنوز هم دارد

فرض می کنیم قیمت ملکی
250000دالر و به��ره وام
بانکی (نرخ امروز)  %3.8باشد،
پرداخ��ت ماهیان��ه آن تقریباً
معادل  1072دالر می باشد.
ح��ال فرض م��ی کنیم که
قیمته��ا  %10کاه��ش پی��دا
کنند و قیمت ملک مذکور به
225000دالر برس��د و به��ره
وام بانک��ی ب��ا  %2افزایش به
%5.8برسد (سال گذشته نرخ
به��ره در همین حوال��ی بود)،
پرداخت ماهیانه ش��ما تقریبا
ًبرابر  1245دالر می باشد.
حال قضاوت با شماست.
آیا منتظر پائین آمدن قیمتها
می مانید یا اینکه مایلید از نرخ
بهره پائین نهایت اس��تفاده را
ببرید .
شادباشید.

امیرسام

با سال ها جتربه در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه
>> پرداخت تا  %100هزینه محضر برای خریداران

Cell.: 514-702-2309
AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT
________________________

CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.
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پایان موفقیت آمیز
جشنواره

بلومتروپولیس

در مونتریال
Other highlights included
unforgettable appearances
by such internationally renowned authors
as Laure Adler, Donald
Antrim, Johannes Auer,
Giles Blunt, Tijs Goldschmidt, Marek Halter,
Daniel Mendelsohn,
Linda Polman, Sergio
Ramirez, Erika Ritter
and Domenico Starnone.
Writers at this year’s Festival hailed from across
the globe, including
from Belgium, France,
Morocco, Guatemala, Argentina, Nicaragua, Hungary, United Kingdom,
the Netherlands, Italy,
United States of America,
Israel and Syria. We also
welcomed Canadian
writers who are originally
from Iran, Palestine, Iraq,
Lebanon, Haiti, Poland
and Pakistan.
The second Blue Metropolis Children’s Festival,
presented by TD Bank Financial Group, took place
in libraries, bookstores
and museums all over the
Montreal area from April
22 to 26, the same dates
as the Festival.
The 11th Blue Met came
to a close on Sunday,
April 26, with the
Extraordinary Montrealers event featuring four
prominent Canadian
writers on the subjects
of their recent biographies: Adrienne Clarkson
;on Norman Bethune
Margaret MacMillan on
Stephen Leacock; M.G.
Vassanji on Mordecai
Richler; and Nino Ricci
on Pierre Elliott Trudeau.
This event took place
with Penguin’s Extraordinary Canadians Series
Editor John Ralston Saul
and CBC Radio host Paul
Kennedy.
The 12th edition of the
Blue Metropolis Montreal
International Literary
Festival will take place
from April 21 to 25, 2010

The Children’s Book,
as well as the launch of
L’ombre du soleil, the
French translation of her
first published title.
Other top draws at this
year’s Festival included
Jonathan Goldstein in
conversation with CBC
Radio’s Jian Ghomeshi
about his satirical new
book, Ladies and Gentlemen: The Bible!, Margaret MacMillan on the
dangerous ways people
can interpret the past in
Words that Matter: History – Handle With Care,
and John Ralston Saul’s
discussion about his book
on Canadian people and
culture, A Fair Country.
Israeli writers A.B.
Yehoshua and Meir Shalev both drew sold-out
crowds to their Festival
appearances, and Iranian
photojournalist Reza
captivated audiences with
his sensitive eye to some
of the world’s struggling
people.

11th Blue
Metropolis
ends on
a high note
The 11th Blue Metropolis
Montreal International
Literary Festival, which
took place April 22 to 26
at the Delta Centre-Ville
Hotel, has officially come
to a close. This year,
16,900 people took in
more than 165 events in
5 days featuring over 250
writers, literary translators, cartoonists, storytellers, and publishers from
around the world. This is
an increase of 5% from
the 2008 festival attendance of 16,000.
“Montreal loves Blue
Met,” says Blue Metropolis Founder and
Artistic Director Linda
Leith. “What I’ve been
hearing from festivalgoers is that this was the
best Blue Met yet. I’m
thrilled at the increase
in attendance, given the
deep budget cuts we were
”obliged to make.

Blue Metropolis held its
first ever event in Urdu
(now added to the growing list of languages spoken at the Festival) with
British-Pakistani novelist
and pundit Tariq Ali.
Ali also appeared at the
Festival in conversation
with CBC Radio’s Paul
Kennedy on Pakistan, and
alongside South Asian
authors Rana Bose, Saleema Nawaz and M.G.
Vassanji for a sold-out
panel discussion entitled
Words that Matter: India
and Pakistan.

The theme of this year’s
event was Words that
Matter / La Force des
Mots.
Among the many
highlights of this year’s
on-stage interviews,
panel discussions, book
launches, workshops,
award ceremonies, book
signings and readings,
was the spell-binding
presence of distinguished
English novelist and
literary critic A.S. Byatt.
Byatt is the winner of the
2009 Blue Metropolis
International Literary
Grand Prix and she drew
capacity crowds to her
events. Blue Metropolis
also held the international
launch of her new novel

Syrian short-story writer
and children’s author Zakaria Tamer was awarded
the Blue Metropolis Al
Majidi Ibn Dhaher Arab
Literary Prize, awarded
annually at the Festival
for a lifetime of literary
achievement by an Arab
writer.

www.amirsam.ca

صندوق کبک
{>> ادامه از صفحه}30 :
استعفای روسو و انتخاب میکائیل
سابیا ( )Sabiaبه ریاست صندوق

در ماه مه  ،2008روس��و از ریاس��ت
صندوق ،چن��د ماه قب��ل از خاتمه
ماموریت ،استعفا داده و به استخدام
( Power Corporationدم��اره)
درمی آید.
او مسئول این وضع صندوق را بحران
مالی و اقتصادی جهانی می داند که
قابل پیش بینی نبود و مس��ئولیت
خ��ود در انتخاب کاغذ مالی و تغییر
استراتژی سرمایه گزاری صندوق را

قبول نمی کند.
دولت شاره در ماه مارس چندین ماه
پس از استعفای روسو و تحت فشار
مجلس با شتاب غیرمنتظره و بدون
احترام به آئین نامه صندوق و بدون
تکمیل اعضاء شورای اداری صندوق،
میکائیل سابیا را به ریاست صندوق
انتخاب می کند و به قول مخالفین
تحمیل می نماید.
انتخاب س��ابیا به ریاس��ت صندوق
کبک طوفانی در محافل سیاس��ی و
ملی کبک بوجود می آورد.
چرا؟!
میکائیل سابیا یک کانادائی انگلیسی
زب��ان انتاریوئی اس��ت ک��ه به قول

خودش کبک را برای انجام کارهای
شغلی خود انتخاب کرده است.
او س��ابقا مس��ئول اداره کانادی��ن
ناس��یونال  CNو بل کانادا  BCEدر
مونترال بود و در دوره ریاست BCE
کارهایش مورد انتقاد زیاد قرار گرفته
ب��ود .او م��ی خواس��ت  BCEرا به
صندوق بازنشستگی Teacherانتاریو
بفروشد؛ و اما موفق نشد.
قبل از اش��تغال ب��ه مدیریت  CNو
 ،BCEس��ابیا عضو Conseil Prive
 du Canadaو «سازمان برای وحدت
کان��ادا» در اتاوا ب��ود که برای حفظ
وضع فعلی کانادا و بر علیه استقالل
کبک فعالیت می کرد.
از نظ��ر سیاس��ی او ه��وادار حزب
محافظه کاران محسوب میشود و از
دوستان مش��اور اقتصادی ژان شاره،

می باشد.
او تجرب��ه ای و ش��ناختی واقعی از
موسسات اقتصادی کبک را ندارد و
حساس��یتی درباره توسعه اقتصادی
کبک و شرایط بخصوص ملت کبک
نش��ان نمی دهد .مثال برای او مهم
نیس��ت که موسس��ات اقتصادی و
کمپانی های کبک بدست آمریکائی
ه��ا یا کانادائی های انگلیس��ی زبان
بیفتد یا مرکز نشست کمپانی های
مونت��رال به تورنتو منتقل ش��ود .او
موافق اس��تفاده سیاسی از صندوق
برای توس��عه ای استقالل اقتصادی
کبک و حفظ  Quebec inو دخالت
دولت کبک برای حفظ کمپانی ها در
کبک نیست.
با مالحظه این نکات نارضایتی احزاب
مخالف در مجلس ،محافل اقتصادی

ملی کبک و مطبوعات و حتی برخی
از نمایندگان و اعضای حزب لیبرال
کبک (بوراسیست ها) قابل تفهیم می
شود .ملی گراهای کبک که خاطره
مخالفت س��رمایه داران و سندیکای
مالی کانادائی های انگلیسی زبان با
تاسیس و با مانداهای صندوق کبک
را فراموش نکرده اند .انتخاب سابیا را
خطرناک می دانند .برای آنها سابیا به
اس��ب تروا می ماند که ممکن است
از داخل صندوق را به چند تکه پاره
کندو آن را تضعیف کرده و از هدف
توس��عه اقتصادی کبک فرانسه دور
نماید.

مسائل آینده
صندوق کبک

 -1تعیی��ن و تبی��ن مانداه��ای
صندوق توسط مجلس ملی و دولت
کب��ک :بهره حداکثر یا ش��رکت در
توسعه اقتصادی کبک یا هر دو؟
 -2تعیین مسئولیت های دولت،
مجل��س ،رئیس صندوق و ش��ورای
اداره کنندگان صندوق
 -3روشن کردن سیاست حقوق
و مزایای روس��ای موسسات عمومی
از جمله صندوق س��پرده و سرمایه
گذاری کبک
 -4چگون��ه ب��ا تغییر تاکس ها و
کوتیزاس��یون ها از بین رفتن ارزش
دارائی ه��ای صندوق جبران خواهد
شد.
 18آوریل 2009

•
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Immigration-CANADA

THE URGENT NEED
FOR MEDICAL
STAFF IN CANADA
------------------------------------------------------------------------.انسجامورضایتوخشنودیمشتریانمترادفاست، باکیفیتChristie’sنام
Christie’s Great Estate  وChristie’s تالش عمده
.بازاریابیوتضمینتعاملبرتربینآنان است،کمکبهباالبردندیدخریدارانوفروشندگاندرشناخت
 تنهامرکزمعامالتیبینالمللیبااستانداردهایعالیدررابطهباموازینمشخصChristie’sGreatEstate
.و نظارت دقیق بر بازار خرید و فروش و داشتن تجربه در معامالت امالک و مستغالت ُمعظم است
. در مونتریال برگزیده شده استChristie’s مفتخر است که به عنوان رابط ویژهProfusion Realty Inc
------------------------------------------------
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Ope
Westmount: $1 550,000
Elegant 3+1 bdrms cottage, 3 ½
baths, close to Greene Ave.

Beaconsfield: $469,000
Immaculate home, 3+1 bdrms,
3 ½ baths, fireplace

s
Hou

Westmount: $529,000 or
$3,500/m. 3+1 bdrms, 3 ½ baths.
>> 109 Lewis, Open House
Sunday, May 3, 2009 2-4 p.m.)

Pierrefond: $559,000
4 bdrms, pool, 2 garages, 40,000 sf
of land/ Dividable

Already May, did not see
much of April, or the end
of March for that matter,
unfortunately this year, my
family and I were not able
to celebrate the festivities of
Nowrooz, or even the Easter
Holidays.
I have had so many calls from
my Iranian friends and clients
calling concerned that my
April article did not appear, or
I should say my husband was
answering to the calls while
I was being hospitalized
waiting for surgery. To all my
faithful readers I want to let
you know that my surgery
went well, I am in recovery
now and working from home,
it feels so good to be home,
we all take health for granted,
I know I did, I always felt
strong and healthy, and never
gave health a second thought,
well things have changed for
me, without good health there
is not much after that. But I
feel blessed that I have a great
husband and son, and supporting family and friends.
During my stay at the Jewish
General, my husband was
handling the calls and emails
coming in, thank you to
everyone for their support and
prayers, I am so greatful to be
surrounded by such a warm
and caring community. And
I thank my Dear In-laws in
Iran who offered their prayers
(NAZR KARDAN) and my
clients in Iran and Canada
who offered their support.
Being hospitalized has made
me seen what a shortage of
medical staff we have, no
wonder in the Federal skilled
worker list of occupations
just about any occupation
in the medical field is in

Ville St-Laurent: $1 888,000
3+1 bdrms, 4 ½ baths,
fireplace, 2 garages

high demand, nurses are so
overworked, normally on a
7 hour shift they should be
taking care of 4 to 5 patients,
and believe me that is a lot,
nurses are under-estimated for
the work they do, but they do
a lot more than 5 patients per
shift right now, they handle
about 10 to 12 patients per
shift, they are on their feet
constantly, caring for the
patients, they are caregivers
in every sense of the word,
some patients are very difficult to deal with, the older
ones demand more attention.
Then there is a shortage of
radiologists, MRI technicians,
CT SCAN technicians and
of course doctors, especially
specialized doctors, I was
thankful that I fell in the
hands of a fantastic surgeon
who was referred to be from
my own doctor, and I can
say that from experiencing it
first hand, the Jewish General hospital is an excellent
hospital with caring doctors,
surgeons, specialists, nurses
etc. We are in big need of
medical staff, and I hope this
new list in the Federal Skilled
Worker Category will help fill
the shortages we are facing
whether it be in the medical
field or any other field. While
in the hospital I had a lot of
time to think about immigration and the work involved
with getting feedback from all
the provinces and territories
to realize the shortages of
occupations we have here
in Canada, it took time for
the list to come out all in
good reason, Immigration
doesn’t want occupations in
Canada that are full and in no
demand, Immigration wants
to make sure that the new
arrivals that arrive under the
Federal Skilled Worker Pro-

gram will be able to find jobs
and fulfill their dreams. The
Canadian Government does
not want highly educated
people arriving and ending up
working in a job well below
their means. The Government has worked out a plan,
there is a lot of information
out there for when the new
Doctor arrives to upgrade
themselves according to
Canadian standards, this does
not just hold for the Medical
field but all the occupations
in demand in the New Federal
Worker Occupation List. It is
up to us the Immigration Professional to lead our clients to
this information where they
will be able to come in to a
Land of Freedom & Opportunity and realize their dreams
and make it as comfortable
as possible for them and their
families and to let them know
that, yes, there are a lot of
professions in demand that
need to be upgraded according to Canadian Standards
and many professions belong
to a mandatory professional
association, We need to lead
them to the right resources
and to give them the tools
they need to start off with.
With this said, I end this
article wishing everyone good
health, joy and success.
To all have a safe month of
May, make sure laughter is
in your everyday life, and to
all the Mothers I wish you
all a Happy Mother’s Day.
________________
Maria Cottone, ccic
info@mariacottone.ca
mariacottone@hotmail.com
------------------

Nun’ Island: $449,000 or
$2,650/m. 3 bdrm townhouse,
2 ½ baths, garage

! تروریست است: جمهوری اسالمی:آمریکا

Morin Heights: $678,000
Near St-Sauveur village, fireplaces,
garages, overlooking the valley

Town of Mount Royal:
$549,000 Charming sunfilled
detached 2 bdrm cottage,

مریم خالقی
Cell: (514)983-5415
_________________________
Maryam Khaleghi
ProFusion Realty RF
Couriter Immobilier Agréé
Enterprise independante et autonome

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

آمریکا همچنین ایران را در عراق
به حمایت از گ��روه های به گفته
آمریکا شورشی و تروریستی متهم
.کرده است
به گفته دولت آمریکا نیروی قدس
سپاه و حزب الله لبنان در عراق به
شورشیان ش��یعه آموزش نظامی
.می دهند
در این گزارش آمده است که ایران با
 و، منابع مالی، آموزش،ارائه "اسلحه
راهنمایی" به گروه های پیکارجوی
عراقی که به ائتالف تحت رهبری
 نیروهای عراقی و همچنین،آمریکا
غیرنظامی��ان حمله می
 قول خ��ود برای،کنند
کمک به تثبیت عراق را
.شکسته است
دول��ت ای��ران بارها این
اتهام آمری��کا رد کرده و
گفته اس��ت از برقراری
ثبات در ع��راق حمایت
.می کند

آمری��کا ح��زب الله را ی��ک گروه
.تروریستی می داند
دولت آمریکا همچنین ایران را به
حمایت از گروه طالبان متهم کرده
.است
به گفته آمریکا نیروی قدس سپاه
پاسداران در سال گذشته میالدی
سالح های سبک و آر پی جی در
.اختیار طالبان قرار داده است
این گزارش گفت که نیروی قدس
طالب��ان را در زمین��ه "تاکتی��ک
 س�لاح های،واحده��ای کوچک
. مواد منفجره" آموزش داد،سبک

}33 :{>> ادامه از صفحه

'فعالیت های تروریستی
'نیروی قدس

 از نیروی قدس،در ای��ن گ��زارش
س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی
ب��ه عنوان اهرم اصل��ی ایران برای
حمایت از گروه های تروریستی در
.خارج نام برده شده است
 نیروی قدس،به گفته دولت آمریکا
 گروه حزب الله،س��پاه از حماس
لبنان و گروه های ش��به
نظامی در عراق حمایت
.مالی و نظامی می کند
آمریکا ایران را متهم کرده
2008 است که در سال
سه هزار نیروی حزب الله
را در داخ��ل ایران تعلیم
 میلیون دالر200 داده و
هم در اختیار گروه حزب
.الله قرار داده است

فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

عینک فرهت

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب

جوادایراخنواه

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

____________________
5655 Sherbrooke W.
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نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

½ گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله
جات ،ترشیجات ،مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج
باسماتی ،میوه جات خشک
½ حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
½ انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا در اندازه
های مختلف
انواع کارت تلفن
½ CDو  DVDافغانی تازه...

www.circumcisionmontreal.com

اینترنتی

Tel.: (450) 676-9550

ساده و کارآ ،ارزان...

>>> ص35 :

_______________________
W Wمناینده پاناسونیک و سونی در
«ریوسود»
W Wآدیوویدئوکبک ،بزرگترین فروشنده
پاناسونیک
در سراسر کبک
W Wگنجینه ای از بهترین و برترین سیستم
های صوتی
W Wتصویری ،دوربین فیلمبرداری و...
W Wنصب حرفه ای بر اساس نیاز شما
_______________________

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

راهنمای

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

 6جون  2009درمونتریال

دکتر ریموند رضایی

&

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

گروه دستان و همایون شجریان

NDG,

>> Montreal >> Brossard:
4689 Papineau

مشاغل
ایرانیان

7601 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 462-0863

a
c
.
d
n
a
v
www.pai

Tel.: (514) 521-5555

>> Pierrefonds >> Greenfield Park:
12,774 Boul Gouin,

QUEBEC

3200 Boul Tashchereau
Tel.: (450) 672-5577

Tel.: 514-684-8460

______________________
Audio Video Quebec
46 Saint-Jean-Baptiste Blvd
Chateauguay, QC J6K 3A4
Tel.: (450) 691-8801
Fax: (450) 691-4086
www.audiovideoquebec.com
______________________

حراج بزرگ آدیوویدئوکبک (به تعداد حمدود) while quantities last

”SAMSUNG 40
LN40A450
720p LCD
HDTV - Regular Price $999
Our Price

>> $799

Yamaha
RX-V363
5.1-Channel
Home Theater Receiver
)(Black
Regular Price $899
Our Price

>> $699

بامشاورفارسیزبان

وست آیلند

Panasonic Viera
TC-37LZ85
1080p LCD HDTV
Regular Price $1,199
Our Price

TH50PZ80U:
plasma 1080p
Regular Price $1,999
Our Price

>> $1,699

>> $999

زماسیب

NDG

9
چلوکباب.9


کوبیده عالی

8

take out only

www.akhavanfood.com
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

لیموشریینعایل
موجوداست!

چاغالهبادام
نوبربهاررسید!

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید (4کیلویی)

.99

12

برجن مرغوب.99
Adora

 10پوندی

برجن مرغوب
>> سیال

10

(سفید) 4کیلویی .99

12

