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IC. Pacific
Trading
Inc.
کاظمی میتواند
پسر-:مونتریالی
دادگاه
12 : ص
مهاجرت
زهرار
کلیه امو
ارز
صرافی و انتقال
I.C.P.Z }£®ÁŽ
Inc. ç›£`` ` `¿† ä… Zd£œ£˜ }£®ÁŽ ç›£¿† gZ gfZ v£`º¥œZ___________
xZ®`
4 :کند ص
شکایت
اسالمی
جمهوری
مقام
بصورت عمده
به اغلب کشورها و
■ ازSharif Exchange
:عباس میالنی با شاه درمونتریال
x£›g
ã ارزها
®†y£``تبدیل
` †Â˜ fd،برعکس
Ô¼“®…
z ,£fÂ²˜ ®های
£ارزzانتقال

 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات
259B Cote-Vertu
علیfdخامن
توسط:مهاجرتی
}fZ™ä £›®،)محمدی(بهبهانی
Ý ®‘ gZ \®‰£Á› fÂ›Z
äÅšzZç³³ª†
yfz£`` `²امور
›-  ■ کلیهSt-Laurent, QC H4N 1C8
دانشگاهکنکوردیا
مهاجرت
مشاورین
عضو رمسی
\®‰£Á› fÂ›Z áÅ˜z ä¾ÅÂ…
úÅ¿¼†
\£›¬‹کانادایی
w£¨œZ z اجنمن
d¯›f£˜xz¬…
Cote vertu, Bus 121 E

تبدیل ارز
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289-9022, (Toll
1-866-289-9011
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289-9022,
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 روز یکشنبه،با گذشت شش روز از آغاز حضور اعتراضی مردم مصر در خیابان ها
نیز ده ها هزار تظاهرکننده حضور خود را در خیابان ها و اماکن عمومی قاهره و
 پس از،اسکندریه حفظ کردند تا بار دیگر خواستار آن شوند که حسنی مبارک
. قدرت را ترک گوید،حاکمیت سی ساله بر مصر

Sharif

 حکایت بحران:شاه
در سلطنت

$
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... هالوویین امسال را به یاد داشته باشید
:جریمه گرفته اید
 اکتبر29 >>> ارائه ای جدید از تپش
!نباشید
7 :ص
نگرانمیانه
 آبسنت حوادث در خاور،2011
ماکمکتان
گزارش سازمان ملل
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W. yf£¥5ç•Z®
\£Åš£›
z }fZ¬…£±Š
dZ®`` ` `Á…
!! میکنیم¥Á…£…
بشر
حقوق
از وضعیت
Tel.:(514)
585
2345
®
(ç¿ffZ¬…£±Š)
ç·Å¹Ži£¤“
ã
,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
jgfZ z ç £¤ g ä…
œ
®
b
z
(514) 846-0221 سرپرستی
¬Å Z¯¹Å…
dÂ‹ äœ£‹ (514) 700-0303
äÀ ¯
Tel.: (514) 806-0060
در ایران
Tel.:
 به:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
)رضاناظم (وکیل

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

معرفی
IranAir

Montreal, Qc, H3B 2N2

32

8>> :ص

وقتی جنایتکاران به مبارزه
…با فساد برمیخیزند
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

3:ص.........

ÍÅœZ®™

چشم انداز حتوالت در مصر

داس��تان اختالس نجومی سه هزار میلیارد تومانی به درگیریهای سیاسی
8 : ص........بیسابقهای در جناحهای حکومتی ایران منجر شده است
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

دبیر کل س��ازمان مل��ل متحد در

 و2010  اکتبر10  در فاصلۀ:روز جهانی مبارزه علیه اعدام

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREALحقوق بشرTORONTO
 گزارشی درباره وضعیتVANCOUVER
 نفر در ایران اعدام شدهاند؛ طی همین مدت480 ،2011
پویا،صولتی
شهرام
7368 YONGE
St.,
PH-A  در1410 Lonsdale
1006 DE LA MONTAGNE,
Zd£`
œ
£˜
®`
`

Z®
fd
نامزدهای
موارد
،ها
اعدام
افزایش
از
ای��ران
Strategic Advice & Execution
46 کرده؛
 نفر را به اعدام641 دستگاه قضایی
Toronto, Ont. H3J 8H9
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
2J1
N. Vancouver,
BC, V7M محکوم
 مارس12 : مونتریال£¼` ®›ò z
،خودسرانهTel.:
(های905)
بازداشت
، قطع عضوTel.:
؛2011 اسکار
762-0700
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
(604) 982-0909
7:ص
...است
گرفته
مورد از اعدامها در مأل عام صورت
3 :ص
(905) 762-0800
Fax: (514) 938-4978, شکنجه وFax:
(604) 982-0910
،غیرعادالنه
 محاکمه هایFax:
Toronto@pars.ca
E- Mail: montreal@pars.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
www.pars.ca
مشاور امالک
، وکال،س��رکوب فعاالن حقوق بشر
مرتضیعقیلی سخنرانی
نگاران و فعاالن مخالف در
روزنام��ه
 تظاهرات «اشغال کانادا درشهرهایOccupy
بزرگ
مونتریال
در
Ninous Givargiznia, BSc.
نامزد
پادشاه
GESTION FINANCIERES
: داریوشهمایون11 : ص
 و هوتنEXACTE
General Sales Agent

gfÂ†if£ˆ

yf£¥5ç•Z®

5Star I.P.M.فوریه
Inc. 2178
5 Ste-Catherine W.\ë¸¥±›6>>
dZ®`` ` `Á… بیشترینجایزه
z të›Z
: صfz£²›
خداحافظ
Abbas Shafiee
شد
Tel.:(514) 585
-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ
38 :ص
South
z v£ ®¥œÂ›
fd ç £¨…£‰ ÍÁ‰
w£¿†Shore
fd £› â¥±Å
£… gfZ

ÍÅœZ®™ç¿†£‹ xÂ £¿

b®œ
شفیعیzعباس
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
آینده
انتخابات
گزارش
:کاناداfÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
147
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬› 4
x£Å¥¿
gz®Å`
•
دهنده
تکان
!کرد
تصاحب
را
چهارمین جام
ژاپن
آسیا؛
Tel.:
(514)
806-0060
âÅ¶À†
,
}®†ÂÅ§›£˜
\fÂ³…
á”£²›z£Í˜®`
`
Ž
اتهام
® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL £Åœ¯Å™fÂÅ™
IranAir
iÂÀÅœقهرمانی
...سالگرد
امین
25جام ملتهای
TORONTO
VANCOUVER

jgfZ z ç £¤(BACHLOR
g ä…
OF ComMERCE)
(514) 846-0221
¬Å Z¯¹Å…Real
dÂ‹ äœ£‹Estate Broker
Groupe Immobilier Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†

}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

äÀ ¯
ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
x£½Ste-Catherine
Zf ç…£ gfZW.,!Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
Tel.: (514) 806-0060 ã¼±› wZz äÅÁ† ! 1834

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
7368 YONGE
St., 304
PH-A
1006
DE LA MONTAGNE,
3535 St-Charles,
Suite
Agent
Immobilier
Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
H3J5B9
8H9
Toronto,
Ont.
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7Kirkland,
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
Quebec
H9H
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
COMMANDEZ
14 : صninousgivargiznia@hotmail.com
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Tel.: (905) 762-0700
(514)Fa938-7277(PARS)
Bur.: (514)Tel.:
364-3315
x: 364-3649
www.sutton.com

gfÂ†if£ˆ
®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž

£ßœ£… gZ General
}f£¨†Sales
wZz Agent
‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

FaxLonsdale
(514) 694-4291
 "شورای آموزشی1410
696-5169
2J1
N.Res.
Vancouver,(514)
BC, V7M
»که منطقه را میسوزاندTel.:Cell
است
آتشفشانی
ترور
(604) 982-0909
(514)
816-4080«مصر
وضعیت
از
"کانادا
Fax: (905) 762-0800
Fax: (514) 938-4978,
Fax: (604) 982-0910
شهباز
کانادا/کبک
Toronto@pars.ca
E-وMail:
montreal@pars.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
www.pars.ca
های
ن
زیا
سود
و
}gfZ\£›¬‹¯˜®›
شادپور
.ا.ع
خنعی
çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
یادگیری
çœ£`›7 >>
11:>> دکترانصاری
مالیات
و
حسابداری
:ثقفی
مهتاب
ßŽ¯§œZ¬œd
aZ®‰
تست استانداردسازی احتمالی ایران
Ninous Givargiznia, BSc.
28 >> ...پزشکی
بر مبنای

Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
£¼` ®›ò z
17>> :ص

خضر
صرافی
dZ®`
` ` `Á… مهتاب
مالیاتç¿†£‹
حسابداری و
:ثقفی
xÂ £¿

Office:

(514) 694-0840

دکترانصاریباقرزاده
حسین

doublepizza.ca

GREEN
Franchise
available
فرانچایز
خرید:at franchise@doublepizza.ca

GESTION FINANCIERES
EXACTE
gfZv£`º¥œZ
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

ÍÅœZ®™

yf£¥5ç•Z®

¯ Zz ماریاکـتنه:کانادا/کبک
Agent
Affilie
کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine
5Star
Inc.
W.Immobilier
در رشته مدیریت مالی
لیسانس
:امیرسام
کاریکاتور
RE/MAX
) کاناداییH.E.C(
درصد42
،المللی
بین
ã¼±›
wZz
ُ
مونترال
دانشگاه
از
آبادی شادپور
.ا.یحیی ع
}f£¨† z çœÂ¼±›
:të›Z fz£²›
xZ®مورد
Z ä…سواد
gfZ
v£fZ
امالک
مهــاجرت
…
£
برای
نیاز
از
،بالغ
های
CGA حسابداران
 کاندیدای انجمنù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
11:>>
Tel.:(514) 585-2345
®¥Á… خدمات
33 >> :امیرسام
(ç¿ffZ¬…£±Š)
,£Åœd
£›
â¥±Å
35ç
>> £¨…£‰ ÍÁ‰ 6>>
vZ®¥œÂ›
fd ä¤·Ž 3£…£… gfZ
مالیاتی
حسابداری و
کلیه
 m£ºœ w£¿† fd
جامعهã
یک مولد در
نقش
ایفای
œ
ã¼±›
wZz
äÅÁ†
x£½
Zf
ç…£
gfZ
!
!
®
b
z
>>...امالک
برای
\fÂä…
fêd v£fZ z á ¬¤†
¯شرکت ها و
برخوردار
فعلیfÂ›Z:¬
À .نیستند
äاشخاص
Tel.: (514)
fZd34g£Åœ
fd çœêÂ‘
ä…®¨† £…x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
1973 (514) 846-0221
1998

24Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ®
 ایران در کمتر ازZä…gfZv£º¥œZ
 انتقال ارز بهz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²› \ë¸¥±›
të›Z fz£²›Suite 750
6600z Trans-Canada,
Pointe-claire, Qc, H9R
نرخ روز
بهترین
تضمین
با£…ساعت و
xZ® Z ä… \ZdfZz z ارز
\Zfd£`

}£X
Ô
z®
South
Shore
z v£ ®¥œÂ›دکترهوالکویی
fd4S2
gzf
b®œ
ã
®¥Á…
ãÅ¿´†
z
انتقـال
مدیریت مالی
 لیسانسدر رشتهD.D.S.
1155 Rene Levesque w. #2500
D.M.D.
 سال سابقه کاری در کانادا18با
}gfZ
x£`
`
`
`
¿
Åˆ
ã`
`
`
`
Å
›Æ†
z
LC
a£`
`
`
`
`
`
¥
¥•Z
jgfZ
z
ç
£¤
g
ä…
}f£¨†
z
çœÂ¼±›
!
2K4
NEW address:
)H.E.C(  از دانشگاه مونترالxZ®Á†Montreal,
y£½²œZd Qc., H3Bاکتبر
22
:مونتریال
y£½²œZd
®›Z750
fd
çœêÂ‘ ,}fZ¬…£±Š
}ZX äº…£ £… z ç…d
fdبصورت
ç™¬Àارز£¿œانتقال
‚¬œfZd
1449ç†£Åš£›
St.
Catherine
O
äÅÁ†514.426.7200
! x£½ Zf ç…£ gfZ ! vZ®¥œÂ›
6600
Trans-Canada,
Suite
عمده
تبدیل وã¼±›
 wZzTel.:
z\Zfd£
ù£›
fz£²›
\£›¬‹

¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž

7 >>
28>> :پزشکی

CGA حسابداران
کاندیدای انجمن
MontrealDe
Quebec
H3G
Fax: 514.426.3596
Pointe-claire,
Qc,Montagne,
H9R 1S6
4S2
1006,
La
Suite 201, Montréal,جتاری
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
Lasalle,
South Shore,
6520 St-Jacques
Tel.:
مشاورت های مالی
 انواع
موسسات
1155
Levesque
w. #2500
Tel: Rene
514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229,
Fax: 989-0029 www. کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی Nun’s Island , N D G
5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.: (514)
آموزش
 483-5370
5450
Cote-des-Neiges,
Suite
308
دبی
در
منایندگی
دارنده

Montreal,
Qc.,
H3B
2K4
Fax
:
514
989
0029
Toll
Free:1-866-989-2229
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492
شرکت ها و اشخاص
khazarexchange
Business
Plan
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Lucieneبرای
Toll Free
: 1-866 989 2229
groupe
SuttonClodem
Inc.
حسابداری
های
سیستم
از
Tel.:
514.426.7200
Tel.:
(514)
731-1443
Metro:
CDN
ارزی
امور
در
طوالنی
ای
سابقه
با
و
l'Allier
info@khazarexchange.com
Email:
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z
msaghafi@miagesolutions.com
.com
E-mail:
GIT110@yahoo.ca GUY
agrée
مالی
انواع مشاورت هایcourtier
 immobilier
Fax:
514.426.3596
Firouz Hemmatiyan

<<کنکوردیا

Mobile: 514.567.3169

IranAir

£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
boul.
آموزش استفاده9515
 Lasalle
Mobile:
514.567.3169
Lasalle
Qc. H8R 2M9
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657

x£Å¥¿gz®Å`•

(514) 485-6000
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
ú¾ûZãÅ… www.parscargo.ca
ç…£ fZg£… Íb®œ
® ¬›ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†

14 : ص............................

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ

2

آلفامدیک
کلینیک مدیکال
z x£¼›Z £…

\£Åš£› z

IBNG

ر7 در کشکول
وز...پیر
 هفته30 >>

Office: (514) 694-0840
ماریتایم
(پارس514)
نقل933حمل و
694-4291
1253Fax
Guy (514)
8383 دکتررضایی

17 : ص

Business Plan

22

نگرانی کرده استAgent
کشور ابراز
 اینAffilie
Immobilier
 مختلف کشور برگزار میشودWall Street
RE/MAX
\£Åš£›
z
}fZ¬…£±Š
5 :ص........................
fò ç¼Ž¯§œZ¬œd
fz£²› ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
} چشم اندازf£¨† z çœÂ¼±›£:të›Z

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
،نقاط دنیا
درمتام
}gfZ\£›¬‹¯˜®›
ویلری
کلینیکدندانپزشکی
çÀÅ¢£œ Ü
®Ž ®¥˜d
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
çœ£`› Tel.: (514) 938-7277(PARS)
®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž دندانپـزشککاغذچی
ßŽ¯§œZ¬œd
aZ®‰
£¼`
®›ò
z
مریم خالقی
حمیدصدیق
جـراح
عندلیبی
انوشیروان
دکترW.W.
5Star
I.P.M. Inc.
2178
Ste-Catherine
5Star
I.P.M.
Inc. 2178
Ste-Catherine
¯
Zz
gfZv£`º¥œZ
dZ®`` ` `Á…
Fax: (514) 938-4978, \£Åš£›
متامی خدمات دندانپزشکی
(دهنده514)
 ارائه585-2345
Tel.:
ã¼±› wZz
3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

Agent Immobilier Affilié
Cell: 514-827-6364
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
حسابداری
از سیستم هایfhemmatiyan@sutton.com Bur.: (514)364-3315
5253,
Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro:
Snowdon)
Fax: 364-3649
www.sutton.com
msaghafi@miagesolutions.com

صرافیخضر

ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

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

ÍÅœZ®™

Maryam Khaleghi
24 ایران در کمتر ازReal
ارز به
انتقال
Estate
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Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415
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کافهصوفی

مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

محلی گرم و صمیمانه
برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
با تراس بزرگ و باصفا
وایرلس اینتر نت
با غذاهای متنوع،
آمبیوه های تازه،
هویج بستنی و فالوده شیرازی

Brucnh
هار

دیزی

لی سنتی
عا

صبحانه نا

ساعت 12
نبه ها :از
ش

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم
از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم
رهرو منزل عش�قیم و ز س�ر حدّ عدم
تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم

ص صوفی
مخصو

 :از ساعت
کشنبه ها
ی
عدازظهر
 11تا  3ب

ساعات کار:
دوشنبه تا جمعه 10:30 :صبح تا  11شب
شنبه و یکشنبه 8:30 :صبح تا  11شب

Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383
www.cafesufi.com
info@cafesufi.com

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

2011 TOYOTA RAV4
$

 %10ختفیف
دانشجویی

2070 Maisonneuve W.

STARTING AT

25 995

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

transport, preparation
and tax for A/C included.

2011 TOYOTA COROLLA
$

STARTING AT

16 595

transport, preparation included.

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

Contact Alex
for additional rebates.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد
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We have the fastest, safest and
most affordable LHE/IPL treatment available. So you can rest
assure that you are receiving a
quality treatment with very
rewardable results. This system
has been approved by FDA
and Healt Canada for over 10
years now.

3

Call us to make an
appointment!
Tel: 514.903.KOBI
Fax: 514.903.5668
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We have the fastest, safest
and
most
affordable
LHE/IPL treatment available. So you can rest assure
that you are receiving a
quality treatment with very
rewardable results. This
system has been approved
by FDA and Health Canada
for over 10 years now.
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Call us to
make an appointment!
Tel: 514.903.KOBI
Fax: 514.903.5668

So how does this benefit you?

1118 St.Catherine West Suite304, H3B

Simplifying treatment, lowering costs, and increasing effectiveness.
LHE (Light & Heat Energy) therapy advances the science and technology by utilizing the DUAL energy
pathways of light AND thermal (heat) energy. By using both light and thermal energy, the amount of
energy required overall to achieve the desired effect is greatly reduced. This results in…

So how does this benefit you?

Simplifying treatment, lowering costs, and increasing effectiveness.
LHE (Light & Heat Energy) therapy advances the science and technology by utilizing the DUAL
energy pathways of light AND thermal (heat) energy. By using both light and thermal energy, the
amount of energy required overall to achieve the desired effect is greatly reduced. This results in…

هالووین

* No need for cooling agents and gels
* Shorter sessions, fast treatment
* Reduced treatment sessions, overall
* BONUS! Ability to treat any skin and hair colour

* No need for cooling agents and gels
* Shorter sessions, fast treatment
* Reduced treatment sessions, overall
* BONUS! Ability to treat any skin and hair colour

:تپش دیجیتال تقدیم می کند

!! خ را بخاطر بسپارید

امسـال

این تاری

شنبه

9
2
ا
ک
ت
بر

متفاوتباهمیشه

»سالن جشن های «رزبول
NDG در قلب
Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques
Montréal, QC H4B1T6
Tel: 514-482-7200
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نبش سن ژاک و کاوندیش
ش
ب
، واندوم:(مترو
)رایگان ی شاد90اتوبوسبزرگ
،
پ
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،
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ا
ن
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ن
بسیار
>> با پارکینگ
ی
،
ف
ا
ن
و
.
.
.
ب
س
ی
ـ
، رقص و پایکوبی
!!ــار تـرسناک
 همبستگی...شور و نور و

... جایزه داده می شود- اورژینال و ترسناک-ستیوم
کا

دترین
ه با شا
همرا

های
D
...شهر

J

به بهترین

 شب زیبای دیگری
در کنار هم با یاد ایران
 همراه با مسابقات
هیجان انگیز رقص
... قرعه کشی و، بازی ها
 قرعه کشی،  مسابقات رقص

...جوایز نفیس
 دالر10 :>> ورودی
 دالر15 :در محل

>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
 شام در محل بفروش می رسد
، به علت محدودیت جا
بلیت خود را همین امروز
.از تپش دیجیتال تهیه کنید
514-223-3336
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خون خلق رنگین دارید
به
ِ
م.سحر
1
از دین و خدا بن ِد گران ساخته اید
در گردن آزادگی انداخته اید
اسب از عرصات و نعل دارید از عرش
بر خاک ز راهِ آسمان تاخته اید

2
موریدو ملخ ،کزآسمان می ریزید
چون راهزنان به کاروان می ریزید
با آبروی پیر که ریزید به خاک
در شیشۀ دین  ،خون جوان می ریزید
3
دین پیشِ شما شکنجه و آزار است
دامی ست نهاده اید و منبر  ،دار است
سجاده به خون خون خلق رنگین دارید
چندانکه که دل از خدایتان بیزار است
4
بیداد پراکنید و کین انگیزید
سجاده درافکنید تا خون ریزید
مسجد نه  ،که مسلخ است  ،محراب شما
وان ُکشته به چنگک خدای آویزید
5
هم باج خورانِدین و هم بی وطنید
ضد بشرید  ،خود نه مرد و نه زنید
گویید که عالمید  ،باری  ،آری
عالمهء جهل و جور و گور و کفنید!
6
نه عِرق وطن  ،نه رحم بر دین دارید
پا در محراب و ِ
دست خونین دارید
ِ
فتراک جفا
بر خلق بتازید  :به
خوش نعشِ خداست  ،آن که بر زین دارید
________________
فتراک = بند وحلقه ای س��ت در پس زین  ،که
سواران صید یا شیئی را به آن می آویختند

www.paivand.ca

خبر...
سایه سنگین
مشکالت اقتصادی
بر  ۱۳میلیون
پرونده قضایی
در ایران

رییس قوه قضاییه جمهوری اس�لامی
می گوید در حال حاضر ،سیزده میلیون
پرونده قضایی در محاکم ایران در حال
رسیدگی است.
این رقم بی س��ابقه در حالی اعالم شده
ک��ه برخ��ی صاحبنظران ،مش��کالت
اقتصادی موجود در ایران را عاملی مهم
در افزایش پرونده در نظام قضایی ایران
میدانند.
ص��ادق الریجانی در جمع مس��ووالن
معاونت پیش��گیری از جرم دادگستری
های سراس��ر ایران ،گفته اس��ت تعداد
پرون��ده ه��ای قضایی موج��ود به ۱۳
میلیون رسیده است.
البته او تاکید می کند این تعداد پرونده،
نشانگر وقوع  ۱۳میلیون حادثه و جرم
نیست.
هرچند رییس قوه قضاییه ایران س��عی
دارد تلخ��ی خبر  ۱۳میلیون پرونده در
دادگستری را با این جمله بگیرد ،اما این
رقم ،در تاریخ قضایی ایران بی س��ابقه
است.
صادق الریجانی ابراز امیدواری کرد که با
ترویج روش های پیشگیری از جرم ،آمار
شکایت ها کاهش یابد.
البت��ه تاکن��ون تالش های مس��ووالن
قضایی جمهوری اسالمی برای کاهش
تعداد شکایت به نتیجه مثبتی منتهی
نشده است.
در دوران ریاست محمد یزدی و محمود

هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه ،آنها
دو فرصت ده س��اله را به پایان بردند اما
هر بار تعداد شکایت های مطرح در قوه
قضاییه بیشتر شد.
این رقم از هش��ت میلیون در سالهای
گذشته ،اینک به سیزده میلیون رسیده
است.
صاحبنظران مس��ایل حقوق��ی دالیل
زی��ادی را برای تعداد زی��اد پرونده ،در
سیستم قضایی ایران ذکر می کنند.
کمبود قاضی :

تناسبی بین تعداد پرونده های قضایی با
قضات در دادگستری ایران وجود ندارد.
تعداد شکایت ها بسیار بیشتر است و به
همین دلی��ل بطور میانگین ،هر قاضی
در س��ال  ۸۸۵پرونده را رسیدگی می
کند .کمبود وقت در رسیدگی ها امکان
اش��تباه را افزایش می دهد و در نتیجه
روندهای��ی چون تجدی��د نظر و فرجام
خواهی بر دستگاه قضایی ایران تحمیل
می شود.
پرونده های سنواتی:

یکشنبه  23اکتبر 2011
ساعت  4تا  7بعدازظهر

1455 Maisonneuve W. Room: 535

>> Metro: Guy

تلفن اطالعات514-651-7955 :

مجبور به رس��یدگی آن اس��ت و این
بر تعداد پرونده ها می افزاید .با اینکه
شعبه های حل اختالف بخشی از این
پرونده ها را حل و فصل می کنند اما
اصرار شاکیان پرونده معموال آنها را به
دادگستری باز می گرداند.
تعدد عناوین جرم

برخی هم اعتقاددارند عناوین جرمدر
ایران بسیار زیاد است .قانون مجازات
اس�لامی در سالهای اخیر دستخوش
تغییرات زیادی شده که در آن عناوین
جرم هم افزایش یافته است.
فاصل��ه ع��رف و قان��ون -در جمهوری
اسالمی ایران برخی رفتارهای مردم که
حکم عرف را دارند جرم تلقی می شود.
مقام��ات قضایی و انتظامی به واس��طه
قوانینی که بدوندرنظر گرفتن این عرف
ها بوده ،شهروندان را بازداشت و برایشان
پرونده قضایی تشکیل میدهند .با اینکه
برای حجاب قانون مشخصی وجود ندارد
اما ضابطان قضایی هر از چندگاهی افراد
را به اته��ام بی حجابی بازداش��ت می
کنند .نمونه دیگ��ر برخورد با دارندگان
تجهی��زات دریافت ماهواره اس��ت که
خیلی از شهروندان مایل به داشتن آن
دارن��د اما حکومت هنوز این کار را غیر
قانونی می داند.

معموال ،رسیدگی همه پرونده هادر یک
سال تمام نمی شود و به سال های بعد
منتقل می شود .تنها در سال گذشته،
یازده میلیون ش��کایت در دادگستری
ایران به ثبت رسید.
روند
ش��دن
طوالنی
اطاله دادرس��ی -
مشکالت اقتصادی:
موجب
گاهی
هم
ها
پرونده
رس��یدگی
بیشترین ش��کایت ها در نظام قضایی
می شود بر تعدد پرونده ها افزوده شود .ایران به صدور چک بال محل و منازعات
گاهی روند رسیدگی به برخی
مالی اختصاص دارد.
پرونده ها تا چند سال طول می
سیزده
کشد.
سایه سنگین اقتصاد
میلیون
صال��ح نیکبخ��ت ،وکی��ل
جهل به قانون:
دادگس��تری در ته��ران اعتقاد
برخ��ی حقوق��دان ه��ا ،عدم
آشنایی ش��هروندان با قانون و پرونده دارد ،اگ��ر مش��کالت اقتصادی
حقوق خ��ود را عامل دیگری قضایی مردم حل شود ،بخش زیادی از
پرونده های مطرح در دس��تگاه
ب��رای افزایش تعداد ش��کایت
قضایی کاهش میابد.
ها می دانند .برخی از شکایت
هایی که ش��هروندان ثب��ت می کنند ،وی می گوید «:افزایش تعداد پرونده ها
مبن��ای حقوقی ندارد ام��ا قوه قضاییه دردستگاه قضایی کشور ما عمدتا ناشی

بیستوپنجمین
سالگردفعالیت
		

 دانشگاه کنکوردیا
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از وضعیت بد اقتصادی اس��ت .اقتصاد
ناسالم و غیر پویا ،بستری مناسب برای
افزایش جرم ،بیکاری و ناتوانی مردم در
برابر انجام تعهداتی اس��ت که در روابط
قراردادی یا حقوقی بر عهده گرفته اند و
این خود باعث می شود بر تعداد پرونده
ها افزوده شود».
به همیندلیل این حقوقدان تاکیددارند
«بهترین راه حل این است که وضعیت
اقتصادی جامعه اصالح گردد».
آقای نیک بخت توان قوه قضاییه را هم
در بررس��ی این حج��م پرونده ،کم می
داند و می گوید«:واقعیت این است که
دستگاه قضایی ما از نظر نیروی انسانی،
تشکیالت و از لحاظ کیفت در وضعیت
مناسبی قرار ندارد».
با اینکه قوه قضاییه هر س��ال از بودجه
مناس��بی برخوردار است اما مقام های
قضایی اصراردارند که هنوز از نظر قاضی
و نیروی انسانیدر مضیقه هستند.
پیوستن قضات و حقوقدانان به دستگاه
قضای��ی ایران ش��رایط خاص��ی دارد و
معموال قضات پس از مراحل گزینش و
تایید صالحیت از سوی نهادهای امنیتی
و مذهبی ،به کار مشغول می شوند.
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گزارش ساالنه بان کی مون از
وضعیت حقوق بشر در ایران
ب��ان کی م��ون دبیر کل س��ازمان
ملل متحد در گزارش س��االنه خود
درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
از افزایش اع�دام ها ،موارد قطع

عضو ،بازداش�ت های خودسرانه،
محاکمه های غیرعادالنه ،شکنجه و
س�رکوب فعاالن حقوق بشر ،وکال،
روزنامه نگاران و فعاالن مخالف در

این کشور ابراز نگرانی کرده است.
این گزارش در پی قطعنامه مجمع
عمومی سازمان ملل متحد (شماره
 )۲۲۶/۶۵ک��ه در آن از دبی��ر کل
خواسته بود گزارشی در این باره ارائه
کند تهیه می شود.
در این گزارش آمده است که نقض
حقوق بشر در ایران از زمان گزارش
قبلی دبیر کل ادامه یافته است.
در مقدمه این گزارش آمده است:
"چنین مواردی ادامه یافته و تشدید
ش��ده اس��ت ،به خصوص در مورد
مدافعان حقوق بشر ،فعاالن حقوق
زن��ان ،روزنامه ن��گاران و مخالفان
دولت".
گزارش همچنین ب��ه افزایش قابل

توجه مجازات اعدام از جمله در مالء
عام از ابتدای س��ال  ۲۰۱۱تاکنون
اشاره می کند و می گوید که اعدام
زندانی��ان سیاس��ی و مجرمان زیر
هجده سال گزارش شده است.
ایران قبال بارها نقض حقوق بشر در
داخل کش��ور را رد کرده و سازمان
های بین المللی را متهم کرده است
که تحت نفوذ دش��منان این کشور
مثل آمریکا عمل می کنند.
این گ��زارش همچنی��ن به بعضی
تح��والت مثبت در ای��ران از جمله
امضایپروتکلداوطلبانهکنوانسیون
حقوق کودکان در زمینه مشارکت
کودکاندر مناقشه های مسلحانهدر
سپتامبر  ۲۰۱۰اشاره می کند.
اع��دام هادر بخش��ی از این گزارش
درباره مجازات اعدام آمده است:
"به گفته عف��و بین الملل ،عالوه بر
 ۲۵۲مورد اعدامی که رسما در سال
 ۲۰۱۰اع�لام انجام ش��ده ،گزارش
هایی هست که ادعا می کند ۳۰۰
اعدام مخفی دیگر عمدتا در زندان
وکیل آباد مشهد انجام شده است".

"به گفته یک منبع رس��می ،حدود
 ۱۴۰اع��دام در فاصله اول ژانویه تا
 ۲۰ژانوی��ه  ۲۰۱۱انجام ش��ده که
بعضی منابع آن را تا  ۱۸۵اعدام می
دانند".
در این گزارش آمده است که کمیسر
عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه
فوری��ه ضمن ابراز نگرانی از ش��مار
افزایش شدید آمار اعدام در ایران از
ابتدای  ۲۰۱۱از ایران خواست موقتا
اعدام ها را متوقف کند.
این س��ازمان از ایران خواسته است
حذف حکم اعدام از نظام جزایی را
بررسی کند.
کمیسر عالی حقوق بشر همچنین
در مورد صدور حکم اعدام در ارتباط
با جرایم جنسی به ایران نامه نوشته
است.
در قس��مت دیگری از این گزارش
آمده" :کاربرد حکم اعدام در ارتباط
با اته��ام محاربه (با خ��دا) بار دیگر
موضوع نگرانی در دوره مورد بررسی
است .براساس اطالعاتدریافت شده
بیش از  ۲۰نفر از جمله علی صارمی،
جعفر کاظمی ،حس��ین خضری و
محمد علی حاج آقایی که به محاربه
محکوم شده بودند در دوره گزارش
شده اعدام شدند و چند نفر هم پس

تعریف دقیق و روش��نی از محاربه
ارائه نکرده است.
در این گزارش همچنین با اش��اره
به وقوع بعض��ی از اعدام ها در مالء
عام آمده است که این شیوه ،ماهیت
بی رحمانه ،غیرانسانی و تحقیرآمیز
مجازات مرگ را تشدید می کند.
این گزارش ضمن اشاره به آنچه به
نظر می رسد کاهش موارد اعدام با

از محکومیت براساس اتهامات مبهم
حکم اعدام گرفتند".
این گزارش می گوید که براس��اس
قوانی��ن ایران محاربه به خش��ونت
مس��لحانه مرب��وط م��ی ش��ود اما
گزارش��گر وی��ژه در اع��دام ه��ای
فراقانون��ی ،صحرایی و خودس��رانه،
ابراز نگرانی کرده اس��ت که علیرغم
درخواس��ت های مکرر ،دولت ایران

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

Cell.: 514-433-2703

فئودا هودفر

مشاور امالک:

>> برآورد رایگان

Real Estate Broker
5890 Avenue Monkland
Montréal, Québec H4A 1G2
Office Tel: 514-482-1111
nasriney2000@yahoo.ca

cell: (514) 839-7978
مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

½
½
½
½
½
½
½
½
½

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

5263, boul Cavendish,

Montreal, Quebec, H4V 2R6,
Email: loyale.accounting@gmail.com

Criminal
& penal

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی

law

½ رانندگی هنگام مستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله ،تهدید ،تخلفات جنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد

Lida Sara Nouraie

Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432
Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications

www.nouraie.com
)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM











بیزنس خود را با مشاوران حرفه ای ما
توسعه و ارتقاء دهید.

«بیزنس» ،کسب و کار ماست!






Business Financing
Business Development
Franchise Purchasing
Business Start-up
Business Plans & Forecasting

Masoud Nasr

Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

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

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

F. Hoodfar

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

مسکونی و جتاری خرید و فروش
_________________
امالک و مستغالت
Nasrin Eynollahi
در سراسر مونتریال بزرگ

{>> ادامه در صفحه}12 :

مسکونی  -جتاری

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

درخدمت هموطنان گرامی

سنگسار در ایران باشد می نویسد:
"در روز  ۲۷ژانویه  ،۲۰۱۰ش��ماری
از نمایندگان این سازمان خواستار
توجه دولت ایران به پرونده سریمه
عبادی و بو علی جانفش��انی توسط
دادگاهی جنایی در ارومیه در استان
آذربایجان غربی به اتهام زنا شدند".

مشاور امالک در سراسر مونتریال

سرورصدر

نسرینعینالهی

>>
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امیرکفشداران







مشاوره در کلیه امور مالی و جتاری
مشاوره برای توسعه بازرگانی
مشاوره در امر خرید فرانچایز
مشاوره در امور راه اندازی کسب وکار
برنامه ریزی و آینده پژوهی بازرگانی
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

www.lexfiducia.com / info@lexfiducia.com.

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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اطالعیه

به کمک تایماز بشتابیم

درخواست از
کانادا برای
بازداشت
جرج بوش

چهارشنبه  20مهر :در آستانه سفر
جرج دبلیو ب��وش رئیس جمهور
س��ابق آمریکا به کان��ادا ،عفو بین
الملل روز چهارش��نبه با اشاره به
نقش بوش در ش��کنجه بازداشت
ش��دگان مب��ارزه با تروریس��م ،از
مقام��ات کان��ادا خواس��ت وی را
بازداشت و محاکمه کنند.
بوش قرار اس��ت بیستم اکتبر برای
شرکتدر نشستی اقتصادی به شهر
ِ
ِسری ( )Surreyدر بریتیش کلمبیا
کانادا سفر کند.
عفو بین الملل در یادداشتی که ماه
قبل در اختیار مقام��ات کانادا قرار
داد با اش��اره به مسئولیت بوش در
مجموع��ه ای از موارد نقض حقوق
بشر ،از اتاوا خواست وی را بازداشت
کند.
این یادداش��ت روز چهارش��نبه در
اختیار رسانه ها قرار گرفت.
سوزان لی ،از اعضای عفو بین الملل
گفت :کانادا بر اساس تعهدات بین
المللی این کشور موظف است جرج
بوش را به س��بب مسئولیت وی در
قبال جنایت علیه حقوق بین الملل
از جمله شکنجه افراد ،بازداشت کند

و تحت پیگرد قرار دهد.
این مقام عفو بی��ن الملل گفت :از
آنجایی ک��ه مقامات آمریکا تاکنون
اقدامی برای محاکم��ه بوش انجام
نداده اند ،جامع��ه بین المللی باید
اقدامی از خود نشان دهد.
کوتاهی کانادا از اقدام علیه بوش در
زمان سفر وی به این کشور به معنی
نقض کنوانسیون مقابله با شکنجه
س��ازمان ملل و نی��ز بی توجهی به
حقوق بشر خواهد بود.
عفو بی��ن الملل اعالم کرده اس��ت
بوش استفاده از روش های بازجویی
خشن و شکنجه با استفاده از آب را
درباره زندانیانی که سازمان اطالعات
مرکزی این کشور ،سیا ،بین سالهای
 ۲۰۰۲ت��ا  ۲۰۰۹در م��کان ه��ای
مخفی نگه��داری می ک��رد ،صادر
کرده بود.

گروه بین المللی رصد آزادی های
مدنی نیز این مطلب را تایید کرده
است.
روش های بازجویی ماموران س��یا
ش��امل شکنجه و س��ایر رفتارهای
تحقیر آمیز و غیرانس��انی وحشیانه
از قبیل محروم کردن از خوابیدن و
قرار دادن زندانیان در موقعیت های
دردآور برای ساعات طوالنی بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از اتاوا،
در یادداش��تی که عف��و بین الملل
در اختیار مقامات کانادا قرار داد به
برخی از نمونه های ش��کنجه افراد
بازداشت شده در زندان گوانتانامو در
کوب��ا و نیز زندان های تحت اختیار
ارتش آمریکا در افغانس��تان و عراق
اشاره شده است( .جوان آنالین)

مهساابراهیمنژاد
خانواده

 IMMIGRATION LAW
 FAMILY LAW
 LITIGATION
 CONTRACT LAW
CORPORATE & COMMERCIAL LAW
LABOUR LAW

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

_________________________

Montreal Office

دعاوی






294 Square St-Louis, 2e étage

مدنی
کاری
تجاری
خانواده

Montréal QC H2X 1A4

Tel: (514) 849-9696
Fax: (514) 849-5429

Voyages Lexus

•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL, local 148,

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی
از طریق برنامه های مهاجرت فدرال
و کبک
 سرمایه گذاری
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای
همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیمدعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم
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Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

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

تایماز باغبانی ،یک نوجوان ایرانی ست که احتیاج به پیوند
مغز استخوان دارد.
این آخرین شانس تایماز برای زنده ماندن است.

هموطنان عزیز ایرانی مقیم مونترال،

چنانچه مایل به انجام یک تست ساده بزاق دهان
برای نجات تایماز هستید ،لطفا با شماره تلفن

PAIVAND
Published: since1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
Victoria, Calgary
)& Vancouver



۵۱۴-۷۸۴-۰۳۰۵

)پروانه ابهری) تماس گرفته ،فرشته نجات این عزیز شوید.
این تست ساده هفته آینده

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

روز شنبه  ۲۲اکتبر ۲۰۱۱

MONTRÉAL QC
H4B 1L8

از ساعت  ۱۱صبح تا  ۶بعد از ظهر،
در محل مدرسه دهخدا

واقع در  ۴۹۷۶نوتردام وست (مترو سن هانری)
با همکاری «هیما کبک» برگزار میشود .
قبال از همکاری همه عزیزان که من را در انجام این امر خیر
یاری دادند کمال تشکر و سپاس را دارم.



514-996-9692
Fax:

514-313-5656
Email:

اطالعیه

کلبهعموجمال
به اطالع ایرانیان گرامی می رساند
کلبه عمو جمال
جهت رفاه حال مشتریان عزیز،
به دلیل برخی تعمیرات
و بهسازی های مهم،

از تاریخ  10اکتبر

به مدت دو هفته
تعطیل خواهد بود.
__________
با سپاس از حمایت ها و مهربانی
های بی دریغ شما عزیزان،
به امید دیدار
مدیریت رستوران
________________
6107 Sherbooke W.

Tel.:
514-484-8072
________________

info@paivand.ca
www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت با
نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور
است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد
است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیح مهم:

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاریدوهفته
نامهپیوندمونتریال،باپیوندونکوور(که
بصورتهفتگیمنتشرمیشود)تنظیم
می گردد.

•

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

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

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island, & all Surrounding
suburbs...

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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خنستین سالگرد درگذشت
مرضیه؛ زنی از تبارشیدائیان

اتهامترور

مرضیه س��الهای پایانی عم��رش را در پاریس
گذران��د .او ظه��ر روز چهارش��نبه  ۲۱مهرماه
 ،۱۳۸۹در سن ۸۵سالگی بر اثر بیماری سرطان
در بیمارس��تان آمریکایی در پاریس ،درگذشت.
آرزوی مرضیه آرمیدن در خاک وطن بود....

و سود و
زیانهای
احتمالی ایران

روز جهانی مبارزه علیه اعدام 10 :اکتبر

فشارحقوقبشریجامعۀ
جهانیعلیهایران

چی بگم...

 11اکتبر

hbzadeh@btinternet.com

حسین باقرزاده

چی بگم وقتی که این دیوونه دل بونه می گیره
تورو می خواد ،تو رو می خواد ،چی بگم؟!
چی بگم وقتی که این دیوونه دل بونه می گیره
تورو می خواد ،تو رو می خواد ،چی بگم؟!
چی بگم وقتی که سر می زنه بر دیوار سینه
تورو می خواد ،تو رو می خواد ،چی بگم؟!
چی بگم،وقتی که این خون شده از دست تو،
هر شب تا سحر فکر تو و ،ذکر تو ،سودای تو داره
تو رو می خواد ،تو رو می خواد ،چی بگم؟!
صبح تا شب پشت گوشش،
قصه جور و ستم و ظلم تو می گم
قصه آخر نرسیده تو رو می خواد ،تو رو می خواد،
تو رو می خواد چی بگم؟!
یک شب از بس سخن عشق تو گفت،
بیرون آوردمش از سینه ،گذاشتم زیر پام
زیر پام زمزمه نام تو می کرد و بهم گفت:
تو رو می خواد ،تو رو می خواد،
تو رو می خواد چی بگم؟!
تو که این فتنه به پا کردی و
این دیوونه دل رو اسیر درد و بال
می شه با من  ،تو بگی با دل من ،من چی بگم؟!
یک شب از بس ،سخن عشق تو گفت،
بیرون آوردمش از سینه ،گذاشتم زیر پام
زیر پام زمزمه نام تو می کرد و بهم گفت:
تو رو می خواد ،تو رو می خواد،
تو رو می خواد چی بگم؟!
تو که این فتنه به پا کردی و
این دیوونه دل رو اسیر درد و بال
میشه با من ،تو بگی با دل من ،من چی بگم؟!
میشه با من ،تو بگی با دل من ،من چی بگم؟!

رژیم جمهوری اسالمی به روش
خ��اص خود ب��ه اس��تقبال روز
جهانی مب��ارزه علیه اعدام
( 10اکتبر  18 -مهر) رفته
است:
افزای�ش ش�کنجه و
خش�ونت و شلاق و
اع�دام ،و اعدامهای در
مأل عام.
شاید هیچ چیزدیگر تا این اندازه،
بیگانگی رژیم حاکم بر ایران را با
انسانیت و مدنیت و جامعه مدرن
به نمایش نگذارد.
هر چه که جامعه مدرن جهانی
در راه تلطیف کردن روابط انسانی
تالش میکند ،رژیم ایران ظاهرا
تعمد دارد که در برابر آن بایستد
و با خشونت هر چه بیشتر عمال
آن را خنثا کند.
دردی که از این رفتار خشونتبار

را رنج میدهد.
در این میان ،به خصوص ایرانیانی
که درد وطن و انس��انیت دارند و
برای حقوق بشر مبارزه میکنند
ودر عین حال نمیتوانند بر رفتار
حاکم��ان در ایران تأثیر بگذارند
رنج زی��ادی میکش��ند.
این که ه��ر روز از خواب
بلند بش��وی و خبری از
خش��ونت به خصوص به
دس��ت حاکمان بشنوی
بس��یار آزار دهنده است،
و این که حاکمان کشورت
مرتب بر زندان و ش�لاق و اعدام
اصرار بورزند و از زدن و بس��تن
و کشتن ابایی نداشته باشند به
غایت دژم کننده است.
تنه��ا کاف��ی اس��ت ب��ه عنوان
خبرهایی که در همین دو س��ه
روز از ایران میرسد توجه کنیم:
جوان  17سالهای در مأل عام در
کرج اعدام شد .سه نفر دیگر قرار
است در کرمان در مأل عام اعدام
شوند.
{>> ادامه در صفحه}32 :

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

امالک مسکونی،جتاری
 برآورد و ارزیـابی رایگان
 اخذ وام مسکن

با بهترین
نرخ بهره

Akhtar (Nancy) Moallemi
Real Estate Broker
3675 Boul. Des Sources #109
D.D.O., Quebec H9B 2T6

Cell.: 514-929-6263
نانسیمعلمی

وارد می ش��ود ،امکان اندک��ی وجود دارد که
این س��ازمان ،تشکل متمرکزی داشته باشد
ف��رض کنید ک��ه در یک��ی از روزهای هفته و حملههای این گروه در هماهنگی با حلقه
گذش��ته ،یک دفعه این خبر ف��وری بر روی مرکزی انجام شود.
آنتنهای رسانه های آمریکا و جهان می رفت :بر اس��اس ارزیابی بس��یاری از کارشناس��ان
"سفیر عربس��تان سعودی در واشنگتن ترور امنیتی ،القاعده حاال متشکل از هستههایی
جدا ازهم و متعدد اس��ت که در جستجوی
شد!"
بعد این خبر که" :به سفارتخانههای عربستان فرصتی برای ضرب��ه زدن به منافع آمریکا و
س��عودی و اسرائیل در واشنگتن حمله شده غرب در هر نقطه از جهان هستند.
آنچ��ه تاکنون در ب��اره موضوع ترور س��فیر
است!"
از همان ساعات نخست بعد از حادثه ،کمتر عربس��تان در واش��نگتن مطرح شده ،گفته
کسی به مظنونی غیر از "سازمان القاعده" فکر عالی ترین مقامهای آمریکاس��ت .براس��اس
گفته مقامات آمریکایی چنین
می کرد .تحلیلگران ش��بکههای بین
ت��روری در ای��ران "طراحی"
الملل��ی با آب و تاب از این می
گفتند آمریکا در
شده بود ،در آمریکا "خنثی"
که س��ران القاعده بیش��تر از اینکه به
کشتن آمریکاییها فکر کنند ،به خون این شرایط شد و مسئولیت مستقیم آن
اقتصادی ،هم بر عهده شاخه ای از سپاه
خاندان آل سعود تشنهاند.
پاسدارن ایران است .ایران هم
آنها احتم��اال به بیانیهه��ای القاعده
اس��تناد می کردند که آل س��عود را اجتماعی
با همین اطمینان آمریکاییها،
ای��ن اتهامه��ا را رد ک��رده و
زمینهساز حضور س��ربازان آمریکایی و سیاسی
موضوع را سناریویی ناشیانه به
در مقدسترین سرزمین اسالمی
می به سختی
دلیل مشکالت داخلی آمریکا
دانن��د و این نکته را پررنگ میکردند
که دلیل اصلی اع�لام جنگ القاعده می تواند با دانسته است.
علیه غرب هم همین حضور نیروهای پیامدهای یک البت��ه اگر به تجرب��ه حوادث
یازده سپتامبر و بعد حملههای
خارجی در س��رزمینهای اس�لامی
حفره امنیتی متع��دد بع��د از آن در اروپا و
عنوان شده است.
شاید حتی سران القاعده هم فکر می بزرگ کنار آمریکا توجه شود ،کمتر کسی
می تواند در این نوع حمله ها،
کردن��د که هواداران از جان گذش��ته
بیاید.
به ایران شک کند ،مگر اینکه
این س��ازمان وارد عمل شده اند و چه
سندی غیر قابل انکار بهدست
بسا به س��رعت مس��ئولیت آنرا هم
می پذیرفتند .حتی ممکن بود که افرادی از آید.
القاعده بگویند ای��ن ترور برای گرفتن انتقام ولی سئوالی که تاکنون بارها پرسیده شده این
کشته شدن اسامه بن الدن سازماندهی شده است که اگر آمریکاییهادرست بگویند ،ایران
از این حمله چه نفعی می برد.
است.
القاعده
بر
که
فشارهایی
با
کنونی
شرایط
در
{>> ادامه در صفحه}34 :

NOTAIRE-NOTARY

ناشی میش��ود تنها قربانیان آن
را در ب��ر نمیگی��رد و بلکه انبوه
انسانهای آزاده در سراسر جهان

مشاور درامور خرید ،فروش و اجاره

Tel 514-929-6362
Fax 514-624-9708
nancy.moallemi@gmail.com

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 تغییر نام
½ ½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
فقط  65دالر

MONTREAL, LAVAL,
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

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

فروش ،نصب و تعمیر

سرویسسالیانه:
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حمل و نقل پارس ماریتایم

ایران:حتلیلاختالسجنومی...
وقتی جنایتکاران به مبارزه
با فساد برمیخیزند…

حسین باقرزاده

 4اکتبر

hbzadeh@btinternet.com

با  30سال جتربه در حمل و نقل
هرهفتهیککانتینرلوازمشخصی:
مستقیم از کانادا به گمرک تهران

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

__________________________
Head Quarter office in Montreal:
6475 Des Grandes Prairies #15
Saint-Leonard, QC, H1P 1A5, Canada

Tel: 514-384-5632

Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با بیش از 60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:
½ ½ کالس های فرانسه
ORGANISME COMMUNAUTAIRE
V
مهاجرت)
(زیر نظر اداره
EN AIDE AUX NOUVEAUX
ARRIVA

½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی
 D'EXPERTاداری
PLUSزبانAVEC
کمکDE
شما با60
ANS
DESتحصیل
کاریابی و ادامه
½ ½ مشاوره در امور
AUPRÈS
IMMIGRANTS
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
offre des services gratuits dans plusieurs la
مصاحبه کاری
(français, anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, ser
½ ½ تنظیمدعوتنامه رسمی
Un seul
numéro
téléphoneوde
مدارک
برابر اصل کردن
 ½ ½ : (514) 9تایید اسناد
اینترنت (با
½ ½ کالس آموزش کامپیوتر و
• Francisation (cours / ateliers
استفاده ازde
)conversation
پرداخت هزینه ناچیز)
• Aide à la recherche de logement
های
برنامه
دیگر
بسیاری
و
های آشپزی
) ½ ½placementکالس
• Aide à la recherche d'emploi (cv, counselling,
ateliers,
دسته /جمعی و
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های
• Orientation et référence
Conseils
سفر به کبک ،اتاوا à la société d'accueil ،ساعات
کار• Aide à:
l'intégration
>> et traductionدوشنبه تا جمعه
• Interprétariat
سیب چینی و غیره
بعدازظهر
صبح تا 4ونیم
 8و نیم
• Certificat
d'hébergement
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
•
Programme
d'accès
Internet / Cours d'informatique
ژولیکور
دقیقه فاصله تا مترو:
5
• 3 Commissaires
à
l'assermentation
__________________________________
• Cuisine collective
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
• Activités et sorties (Québec,
Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p
Montreal, QC H4E 3X8
6201 rue Laurendeau, Montréal

Tel.: (514) 932-2953

)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org
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داس��تان اختالس نجومی سه هزار
میلی��ارد تومانی ب��ه درگیریهای
سیاسی بیس��ابقهای در جناحهای
حکومتی ایران منجر شده است.
اتهامه��ا و ضد اتهامها ای��ن روزها
روزنامهه��ا و س��ایتهای اینترنتی
وابس��ته به جناحهای مختلف را پر
کرده اس��ت .و کار به جایی کشیده
که ولی فقیه الزم دیده اس��ت برای
کنترل اوضاع شخصا و علنا دخالت
کن��د و خواهان آن ش��ود که افراد
درگیر قضیه آن را «کش» ندهند.
دخالت خامنهای ممکن است موقتا
از التهاب جریان بکاهد ،ولی مسلما
نمیتواند بر رسوایی سیاسی بزرگی
ک��ه گزارشه��ای مربوط ب��ه این
اختالس در جامعه ایجاد کرده است
س��رپوش بگذارد .نظ��ام جمهوری
اس�لامی از بنیان فسادپرور است و
اخت�لاس اخیر را باید تنها حلقهای
از فسادهای مالی گستردهای دانست
(و البته بزرگتری��ن آنها) که تار و
پ��ود این نظ��ام را در بر گرفته و در
همه ارکان آن ریش��ه دوانده است.
مبارزه با فس��اد در این رژیم نیز به
یک شوخی ملی تبدیل شده است.
و در واقع ،وقتی پرچم این مبارزه به
دست کس��انی باشد که بزرگترین
اتهامات جنایی آدمکشی و قتل عام
را در پرونده خود دارند از نتیجه آن
چه انتظاری میتوان داشت؟
نظام جمهوری اس�لامی بر فریب و
دروغ و ریا بنا شده است.
از آغاز تشکیل این نظام ،صداقت و
درستکاری قربانی تظاهر به اسالم و
تعبد و ریا و مسجد و ریش و روسری
و چادر و نماز شد .مهم این نبود که
کسی درستکار است و آشنا به فن،
تا به کاری گمارده ش��ود .مهم این
بود که آدمی به انقالبیگری تظاهر
متعبد
کند ،مدح امام بگوید و خود را ّ
نشاندهد تا مقامی بگیرد و به جایی
برس��د .این موقعیت بهترین فضا را
برای جوالن متملّقان و چاپلوس��ان
و فرص��ت طلبان فراه��م آورد و راه
را ب��رای نف��وذ دزدان و جانیان در
نهاده��ای حکومتی باز ک��رد .چه
بس��یار جانیان و باجگیران حرفهای
که به کمیتههای انقالب راه یافتند
و یا فرصتطلبان از راه رس��یدهای
ک��ه یکش��به انقالبی ش��دند و به
ارگانهای حکومتیدست انداختند.
و چه بس��یار کسانی که به تظاهر و
مقدسنمای��ی در بحبوح��ه جنگ
انحص��ارات اقتصادی را به دس��ت
گرفتند و با کنت��رل واردات آالف و
الوف اندوختند و القاب س�لاطین
آهن و شکر و مانند آنها را به خود
اختصاصدادند.
جمهوری اس�لامی دو عامل دیگر
تسهیل کننده فس��اد را نیز در این
فضا فراه��م آورده بود .یکی کنترل
ش��دید مطبوع��ات و آزادی بیان تا
کمتر کسی جرأت آن را پیدا کند که
از فسادهای رایج حکومتی سخنی به
میان آورد و انگشت اتهام را متوجه
کسی بکند.
همدس��تی مافیایی س��وء استفاده
کنن��دگان ب��ا نهاده��ای امنیتی و
قضای��ی و روحان��ی به آن��ان اجازه
میداد ت��ا چنین اف��رادی را تحت
عنوان ضد انقالب و توهین کننده به
مقامات به زنجیر کشند و با اعمال
مجازاتهای خشونتبار و سنگین
دهان آنان را ببندند.
عام��ل دیگر ،س�نت پولش�ویی در/
فرهنگ روحانیت ش�یعه اس�ت تا
کسانی که از روشهای نامشروع به

برای س��رپوش گذاش��تن بر روی
این افتضاح سیاس��ی تلقی خواهد
شد تا اقدامی برای پیگیری ماجرا
از کاناله��ای قضای��ی و قانونی .نه
س��اختار جمهوری اس�لامی و قوه
قضاییه آن صالحیت و آمادگی برای
پیگیری قضایی سالم پروندههایی از
این قبی��ل را دارند و نه تجربههای
پیشین آن امیدی به انجام این امر
به مردم میدهند.
آیا در این نظام میتوان فردی پیدا
کرد که خود به فس��اد آلوده نباشد
تا به گفته مسیح بتواند به خود حق
دهد که اولین سنگ را به سوی فرد
خاطی پرتاب کند؟
و آی��ا نفس این که افتخار کش��ف
اختالس نجومی اخیر به کسی تعلق
گرفته (مصطفی پورمحمدی) که به
ش��هادت آیت الله منتظری به قتل
عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
دست زده است ،و پیگیری قضایی
پرون��ده به عهده کس��ی گذاش��ته
شده اس��ت (محس��نی اژهای) که
جنایته��ای متعدد و از جمله قتل
پرویز دوانی به نام او نوش��ته شده،
حاوی چه نکتههایی است؟
آیا چنین افرادی میتوانند قاضیان و
بازرسان بیطرفی باشند؟
و آی��ا از س��رانجام پرون��دهای ک��ه
مدعیان و تعقیب کنندگان آن خود
جنایتکاران حرفهای بشمار میروند
میت��وان انتظ��ار عدالت و کش��ف
حقیقتداشت؟
رژیمی که در بنیان خود فسادپرور و
جنایت پیشه است نمیتواند با فساد
مبارزه کند .موارد فساد و اختالس
مالی در این رژیم کم نبوده اس��ت،
ولی تنها بخش کوچکی از آنها ،به
دالی��ل خاص و از جمله رقابتهای
سیاسی و جناحی ،به عرصه عمومی
راه یافته است .برخورد حاکمیت در
این موارد ،معموال کاربرد خش��ونت
عری��ان علیه متهمان ناوابس��ته به
حاکمی��ت و ف��راری دادن متهمان
وابس��ته به حاکمی��ت و یا تصفیه
حسابهای سیاسی و جناحی بوده
اس��ت .در مورد اخت�لاس اخیر نیز
حاکمی��ت تالش دارد به ش��یوهای
مش��ابه عمل کن��د .ولی ب��روز این
اختالس در متن انش��قاق سیاسی
بزرگ فعلی کنترل آن را س��ختتر
کرده است .حاکمیت احتماال خواهد
توانست سر و ته این پرونده را نیز با
قربانی کردن افرادی به مانند گذشته
به هم آورد .ولی قربانیان آن ممکن
است تنها به افراد خارج از حاکمیت
محدود نش��وند .پرون��ده اختالس
اخیر میرود تا یک تصفیه سیاسی
و احتماال خش��ونتبار را نیز با خود
همراه کند.


ثروتیدست یافتهاند پیش این یا آن
روحانی بروند و با اعطای سهمی به
آنان ثروت خ��ود را «حالل» کنند.
بسیاری از روحانیان ظاهرا از همین
طریق به انحصارهای واردات دست
یافتند و سهم خود را نه به نقد و بلکه
با شرکت در سودهای کالن واردات
کاالهای مصرفی مردم گرفتند و به
تدریج خود به عضویت این مافیای
واردات در آمدند.
فس��اد و اختالس مال��ی در چنین
فضایی البته تعجب آور نیست.
رژیمی که بخش عم��ده اقتصاد را
خود در دس��ت گرفته و به شکرانه
درآمد نفت از ثروت زیادی برخوردار
اس��ت با بستن س��نگهای آزادی
بیان و نظ��ارت مردمی و رها کردن
س��گهای ه��ار امنیت��ی و نظامی
ش��کنجهگر و اعدام کننده ،میدان
ب��ازی برای س��ودجویان ری��اکار و
متقلّب و چاپلوس فراهم آورده و آنان
را ب��ر خوان یغمای ثروت عمومی و
بیت المال مسلط کرده است .در این
فضا اگر فساد و اختالس مالی صورت
نگیرد باید شگفت زده شد ،و یا اگر
یک پرونده فساد مالی که برمال شده
در یک روند سالم و عادالنه قضایی
به صورت بیطرفانه پیگیری ش��ود
و متهمان اصل��ی آن در یک دادگاه
علن��ی و منصفانه تح��ت محاکمه
قرار گیرن��د و در صورت احراز جرم
با روشهای انس��انی مجازات شوند
بای��د تعجب کرد .تجرب��ه (مثال در
پرونده اختالس  ۱۲۳میلیارد تومانی
سال  )۱۳۷۲نش��ان داده است که
پروندههای ای��ن چنینی معموال با
مجازات خشونت بار متهمان ردیف
چندم بسته میش��ود در حالی که
متهم��ان ردیف اول که به حکومت
وابس��تهاند یا کال از مج��ازات فرار
میکنند و یا با مجازاتهای سبکتری
روبرو میشوند.
آن چ��ه که پرونده اختالس اخیر را
از موارد پیش��ین آن متمایز کرده و
باعث جنجالهای بی سابقهای شده
است فقط ارقام نجومی آن نیست.
رقم اختالس البته بسیار مهم است و
برای اکثریت مردمی که به یارانههای
دولتی نیازمندند و زندگی سختی را
تجربه میکنند شنیدن این که یک
فرد (یا گروه کوچکی) موفق شدهاند
ب��ا زد و بند چنین مبلغ کالنی را از
نظام بانکی کشور بیرون بکشند ،آن
هم در رژیمی که ادعاهای اخالق و
معنویت و عدالت آن گوش فلک را
کر کرده اس��ت ،باید بسیار دردناک
باشد.
ولی عالوه بر آن ،نفس این که خبر
مربوط به این اختالس در بحبوحه
یکی از ش��دیدترین انش��قاقهای
حکومتی در تاریخ حیات جمهوری
اس�لامی رخ داده ،ب��ه آن اهمیت
سیاسی فوق العاده داده
است.
این اخت�لاس اکنون به جلسات مشارکت
صورت بزرگترین حربه
سیاس��ی در دعواه��ای
بین جناحهای مختلف
حکومت��ی در آمده و به
افش��اگریهای
متقابل مونتریال
آن��ان علیه ی��ک دیگر
دامن زده است .و همین
امر نی��ز در واقع نگرانی
خامن��های را ب��ه عنوان برای دعا و دریافت
نگهب��ان اصل��ی نظام رایگان کتاب مقدس
جمهوری اسالمی باعث
ش��ده و او را وا داش��ته وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:
اس��ت که با تحک��م از
جناحهایدرگیر بخواهد نشانی کلیساGrace Ministry :
که از ادامه این برخوردها
1345 Rue Lapointe
خودداری کنند.
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
البته
ای
اخطار خامن��ه
Mtro: Cote Vertu
تالشی
عنوان
بیشتر به
. Tel.: 514-261-6886

مسیحیان
فارسیزبان
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کانادا،ایرانوما...

9

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

سکوت معنی دار
دولت کانادا در مورد
محمودرضا خاوری
سعیدسلطانپور

دو هفته از خبر حضور و شهروندی
محمود رضا خاوری مدیر اخراجی
بانک ملی ومدیر بازنشسته سپه در
کان��ادا می گ��ذرد .در این دو هفته
هیچ ک��دام از مقامات دولتی کانادا
از س��ازمان امنیت تالیس فدرال و
وزی��ر مهاجرت (جیس��ون کنی تا
نخست وزیر) هیچ حرفی نزده اند.
البت��ه دراین میان مجلس تعطیلی
کوت��اه مدتی داش��ته اس��ت و روز
چهارشنبه از سر گرفته خواهد شد.
بنابر این شاید احزاب مخالف مانند
 NDPک��ه از "پل دوار" ،مس��وول
وزارت خارجه ح��زب در این مورد
س��وال کرده ،این موضوع را مطرح
کنند.
در  ۳۰س��پتامبر در ایمیلی از وزیر
مهاجرت کانادا خواستم که با توجه
به حض��ور محمودرضا خ��اوری در
تورنتو ،که اعتبار کامیونیتی ایرانی
کانادایی را زیر س��وال برده اس��ت،
موضع دولت کانادا را اعالم کند؛ که
تا امروز خبر ی نشده است.

در این ایمیل اش��اره کردم در حالی
ک��ه ارس��ال  ۱۰۰دالر ارز از ایران و
یا برعکس از طرق بانکهای کانادایی
تقریبا غیرممکن است ،ورود حواله
های چند صد هزار دالری برای این
مقامات سوال برانگیز است.
به نظ��ر من ،دولت کانادا (بخش��ی
از وزارت ام��ور خارجه و مهاجرت)
از موقعی��ت خ��اوری و حضور وی
درکانادا باخبر بوده اند.
سفارت کانادا در تهران نمی تواند در
این قضیهدخیل نبوده باشد.
بنظر می آید که دوس��تی با یکی از
مدیران عال��ی رتبه نظام جمهوری
اسالمی بر اصول حقوق بشری کانادا
ارجحیتداشته است.
براستی اگر س��ازمان امنیت کانادا
 CSISاز حض��ور چنین کس��ی در
کشور بی خبر بوده باشد.
آیا می توان به قدرت و توانایی چنین
نهادی اعتماد کرد؟
ش��اید هم س��ازمان امنیت کانادا با
شنود تلفن های خاوری ،به اطالعات
مهمیدست یافته باشد؟
آی��ا دولت کان��ادا در ای��ن روزها از
خاوری ،سوال در مورد دانسته های
وی کرده است.
بانک سپه ،محل حساب ارتشی ها
و س��پاهیان بوده است و بانک ملی
شعبه لندن هم محل قرارداد بسیاری
از قراردادهای نفتی و دولتی.

حضور خاوری در هر کشوری،
سوژه مناسبی برای سازمانهای
امنیتی و اقتصادی هست.
چگونه است که دولت محافظه
کار هارپر و جیمز برانت ،وزیر
ام��ور خارجه در ظ��رف چند
س��اعت— ،بدرس��تی— در
وقوع نقض حقوق بشردر ایران،
موضع گیری می کنند ولی در
این مورد ،سکوت خود را ادامه
میدهند.
تجربه نش��ان داده اس��ت که
همکاری های اطالعاتی ایران
و کانادا برخالف موضع گیری
های دولت کانادا ،امری متداول
است.
برای اینکه دولت کانادا ،کامیونیتی
ایرانی کانادایی را جدی بگیرد و به
حساب بیاورد ،باید اعتراضات مدنی
دامنه داری انجام داد.
وظیف��ه ایرانی ه��ای کانادایی این
اس��ت که با ارسال ایمیل و یا تلفن
به دفاتر نمایندگان مجلس ،از آنها
بخواهند ک��ه در این مورد ،از دولت
کانادا بخواهند که موضع گیری کند.
کامیونیتی ایران��ی باید قانونمند و
یکپارچه از اعتبار خود دفاع کند و
با استمراردر کار خود ،به نمایندگان
مجل��س ودول��ت کان��ادا ،اهمیت
رس��یدگی به پرون��ده محمودرضا
خاوری و خانواده اش و افراد مشابه
دیگری را که درس��طح معاون وزرا
بوده اند را مورد بررسی مجدد قرارد
هد .
همزم��ان باید وکالی ج��وان ما ،با
طرح این مس��له در کانال قضایی،
فضایی را ایجاد کنند که نمی توان
در ایران ،حقوق شهروندان را نقض
و امنیت فردی و اجتماعی را سلب
کرد ،ولی در عین حال با س��رمایه
گذاری اندک ،اج��ازه ورود به کانادا
را گرف��ت و ب��ا زندگ��ی در امنیت
کانادا ،دهن کجی به قربانیان نظام
جمهوری اسالمی کرد.

اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران  -مونترال
با درود ،انجمن دفاع از حقوق بش��ر در ایران  -مونترال
پس از بررس��ی مسئله اقامت آقای خاوری در تورونتو -
کانادا ،مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک ملی ایران
که بزرگترین بانک دولتی ایران میباشد ،به همه اعضا و
دوستان انجمن پیشنهاد می کند که پتیشن (استشهاد)
زیر را امضا کرده ،آن را بطور وسیع پخش نمایند.
آقای خاوری در پیامد افش��ای اختالس مالی عظیم از
ایران خارج ش��ده و اکن��ون درکانادا اقام��ت دارد .این
«پتیشن» آقای جیسن کنی وزیر امور خارجه کانادا را

مخاطب قرار داده و قانونی بودن مراتب دس��تیابی آقای
خاوری را به ملیت کانادایی زیر سئوال می برد و از این
مرجع درخواست تحقیق در این زمینه را می نماید.
www.petitiononline.com
/khavari1/petition.html

این لینک از طریق وبسایت انجمن و صفحه فیس بوک
آن نیز قابل دسترسی است.
با تشکر ،شورای هماهنگی انجمن

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
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

½
½
½
½

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

داریوش هژبر زندی
مشاورامور مالی ،سرمایه گذاری
مالیات و حسابداری

Darius Hozhabr
Zandi

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA(Cand
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

Tel.: 514-652-4887
Fax: 450-937-3654

ZAND

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از کنکوردیا
بابیش از  10سال جتربه کاری در کانادا
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www.ZandConsulting.com

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

سواالت گواهینامۀ
موتورسیکلت موجود است

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

گاناگر..
ماشینرای
مراکز

ما در
>>> امتحان ش النگی باشد
بوراسا و یا
هانری

Driving School

iving
12 hrs Dr :
exam
)+ Car for x
+ta
( $350.00

>>

621-3456

)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

وجود مقبره
۱۰هــزار
امامزاده
و  ۳۳پیامبر
در ایران!

با
گارانتی

مقبره  10هزار و 500
امام��زاده و  33پیامبر
در كش��ور  ،ایران را به
قطب امام��زادگان در
جهان تبدی��ل كرده
است!
قائ��م مقام س��ازمان
اوقاف و امور خیریه كش��ور با اشاره
به ارادت مردم ایران به فرهنگ اهل
بیت گفت 140:میلیون زائر ساالنه از
حدود هشت هزار بقعه كشور بازدید
می كنند كه این نشان انس مردم با
اهل بیت است.
به گزارش ایرنا ،قائم مقام س��ازمان
اوقاف و امور خیریه كشور تاكیدكرد:

ایران :قطب
امامزادگان در
جهان!

ب��ا تدوی��ن س��ند
راهبردی س��ازمان
اوق��اف و امور خیری��ه ،بخش های
مدیریتی سازمان از قبیل موقوفات
و بقاع موظف به برنامه ریزی هستند
و تم��ام درآمدهای بقاع و موقوفات
مطابق با سند برنامه مصوب هزینه
می گردد.
وی گفت :ساماندهی و توسعه فضای
فیزیكی امامزاده های كشور از برنامه

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

های در دس��ت اجرای این سازمان
است.
رضایار گفت :وجود مقبره  10هزار و
 500امامزاده و  33پیامبردر كشور ،
ایران را به قطب امامزادگاندر جهان
تبدیل كرده است.
این مسئول تصریح كرد :امامزادگان
و پیامبران  ،در هش��ت هزار بارگاه
مدفونهستند.

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
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کانادا...

 9دانشگاه کانادا در بین
 200دانشگاه برتر جهان

جمعه  15مهر ایرانتو:
بر مبنای آخرین گزارش منتشره
از س��وی The Times Higher
Education World University
 9 Rankingsدانش��گاه کانادای��ی
رتبه های زیر  200کسب کردند.
دانش��گاه تورنت��و به عن��وان تنها
دانش��گاه غی��ر آمریکای��ی و غیر
انگلیسیدر جمع  20دانشگاه برتر
جهان قرار گرفت.
کانادا با ای��ن تعداد رتبه پنجم را
از نظر تعداد دانشگاه های برتر در
بین  200دانش��گاه جهان به خود
اختصاصداد.
آمری��کا  ،75انگلیس  ،32آلمان و
هلند مش��ترکا با  12دانشگاه در
رتبه های اول تا چهارم قرار گرفته
اند.
هش��ت دانش��گاه دیگ��ر کان��ادا
رتبه های زیر را از آن خود کردند:
دانشگاه بریتیش کلمبیا22 :
دانشگاه مک گیل28 :

انتخاباتپارملانی

انتاریو :لیربال ها
بار سوم پریوز
شدند

 14مهر ،ایرانتو :حزب لیبرال انتاریو،
به رهبری دالتون مک گینتی ،برای
سومین بار پیاپی توانست قدرت را
در بزرگترین اس��تان کانادا برعهده
بگیرد.
این حزب اما تنه��ا با اختالف یک
کرسی شانس تشکیلدولت اکثریت
را از دست داد.
ح��زب رقیب آنه��ا ،یعنی محافظه
کاران پیشرو ،با اختالف اندک35.6 ،
درصد و بدنبال آن نئودمکرات ها با
 23درصد ،در رده های دوم و سوم
قرار گرفتند.
بدی��ن ترتی��ب از مجم��وع 107
کرس��ی پارلم��ان ،لیبرال ه��ا ،53
محافظه کاران  35و نئودمکرات ها
 17کرسی را از آن خود کردند.
حزب س��بز و کاندیداهای مستقل،
شانسی برای دس��تیابی به کرسی
های پارلمان نیافتند.

دانشگاه مونترآل104 :
دانشگاه آلبرتا100 :
دانشگاه ویکتوریا177 :
دانش��گاه مک مستر در همیلتون
انتاریو65 :
دانش��گاه کوئین در کینگس��تون
انتاریو173 :
دانشگاه اتاوا185 :
در عی��ن حال دانش��گاه تورنتو به
نس��بت س��ال قبل دو رتبه تنزل
یافت��ه؛ در مقاب��ل دانش��گاه های
مک مس��تر آلبرتا و مونترآل رشد
داش��ته اند و دانشگاه ویکتوریا هم
 47رتبه سقوط کرده است.
دانش��گاه های اتاوا و کوئین برای
اولین ب��ار خود را ب��ه جمع 200
دانشگاه برتر رسانده اند و در عوض
دانش��گاه های س��ایمون فریزر در
ونک��وور و داله��وزی هلیفاکس به
رتب��ه های بین  226تا  250نزول
یافتند.
"پیل بتی" ،س��ردبیر رتبه بندی،

لیب��رال ه��ا برای
تش��کیل دول��ت
اکثری��ت نیازمند
کس��ب دست کم
 54کرسی بودند.
محافظ��ه کاران
در ای��ن دوره 15
کرس��ی به  20کرسی قبلی خود و
نئودمکرات ها هم  7کرس��ی به 10
تای قبلی خود افزودند.
این اولین بار در تاریخ انتاریو اس��ت
که حزب لیبرال توانسته ،سه دوره
پیاپی بر سر قدرت باقی بماند؛ چنین
امکانی تنها برای محافظه کاران در
سال  1959فراهم گردید.
رهبران هر س��ه حزب اصلی نیز با
پیروزی بر رقبای خود به پارلمان راه
یافتند.
دالتون مک گینتی از حوزه جنوب
اتاوا ،تیم هوداک رهبر حزب محافظه
کار پیشرو از حوزه انتخابی نیاگارا -
گلب��روک غربی و آندری��ا هوروات ،
رهبر ح��زب نئودمک��رات از حوزه
مرکزیهمیلتون.
همچنی��ن از حوزه انتخابی ش��هر
ریچموندهی��ل در ش��مال تورنتو،
آق��ای رضا مریدی ،برای بار دوم( ،با
اختالف چش��مگیر بیش از 5هزار
رای) بر رقبای خود پیش��ی گرفته

خوشبینی یکس��انی را نسبت به
آینده دانش��گاه های کان��ادا ابراز
داش��ته و گفت" :همانند بیشتر
کشورهادانشگاه های کانادایی نیز
از مشکل بودجه رنج می برند اما
با ترفندهایی که بکار بسته شده
شاهد قدرت نمایی آنها در سطح
جهان هستیم .و این بیانگر حضور
موفق کانادا در بازار جذب دانشجو
در سطح بین الملل است".
"رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس
 13پارامتر مختلف انجام شده که
در پنج گروه متفاوت دسته بندی
شده اند:
«ش��یوه آموزش از لحاظ کارایی و
بروز بودن»
«توجه به تحقیقات و تولید علم»
«مورد استفاده قرار گرفتن و استناد
به یافته های دانشگاه در جهان یا
همان نفوذ عملی جهانی»
«اب��داع و ن��وآوری و اس��تفاده از
تحقیقاتدانشگاه هادر صنعت» و
«اعتبار بین المللی دانشگاه از نظر
داشتن اساتید ودانشجویان»
اطالعات جمع آوری شده توسط
 50کارشناس از  15کشور مختلف
و ترکی��ب آنها منجر ب��ه اخذ این
نتیجه شده است.
نکته جالب در رتبه بندی امس��ال
نزول دانش��گاه هاروارد از رتبه اول
به دوم و جایگزینی آن با موسسه
تکنولوژیکالیفرنیااست.
رتب��ه های س��وم تا ده��م نیز به
ترتیب به دانشگاه های استنفورد،
آکسفورد ،پرینس��تون ،کمبریج،
 ،MITامپریال کالج لندن ،شیکاگو
و برکلی اختصاص یافته است.
امسال دانشگاه صنعتی شریف نیز
در بین  400دانشگاه جهان ،بین
رتب��ه  300تا  350ق��رار گرفته
است.
و به عنوان نماین��ده آن حوزه
انتخاب شد.
درکان��ادا حزب پی��روز ،دولت
استانی را تشکیلداده و معموال
اعضای کابینه نیز متش��کل از
نماین��دگان همان ح��زب در
پارلمان می گردد.
یعن��ی اینکه همگ��ی اعضای
کابینه در جلسات پارلمان نیز
حضور می یابند.
اس��تان ه��ای مه��م انتاریو،
بریتی��ش کلمبیا و
کب��ک ،در حال��ی
توس��ط دولت های
لیب��رال هدایت می
شود که دولت فدرال
کان��ادا همچنان در
دست محافظه کاران
باقی مانده اس��ت و
حزب لیبرال فدرال،
بع��د از موفقی��ت
چشمگیر نئودمکرات ها جایگاه سوم
را در سطح کشور به خود اختصاص
داده است.
بع��د از روی کار آمدن "باب فورد"،
ش��هردار راس��تگرا و مورد حمایت
اس��تفن هاپر ،نخس��ت وزیر کانادا،
دول��ت فدرال امیدوار ب��ود بتواند با
اعم��ال تغییر در جهت گیری های
مردم تورنتوی بزرگ ،آرای آن حوزه
را به نفع محافظه کاران تغییر دهد،
اما بنظر می رسد ،نتایج امر ،حاکی
از شکست دولت مرکزی و شخص
آق��ای هارپر در برنام��ه ریزی های
منطقه ای دارد.

استخــدام

به یک خانم برای مصاحبت با خانم
سالمند ،درمنزل ما
بصورت نیمه وقت نیازمندیم.
برای اطالعات بیشتر لطفا
با شماره زیر تماس بگیرید.
Tel.: 514-651-7955

خشکشوییفرویو
)(Fairview
کلیه امورخشکشویی
همراه باترمیم لباس
سرویس عالی،
سریع و… با نازل ترین قیمت

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی

• باتخفی��ف وی��ژه ب��رای
هموطنانگرامی
• با پ��ارک اختصاصی برای
رفاه مشتریان

995 boul St-Jean
) (Pointe Claire

Tel.: 514 694-7036

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان
با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

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

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

Tel.: 514-594-0344
yasmeen@skylawn.net
ytaquiali@yahoo.com

Head Office:
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

شادی

Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

shadim.sky@gmail.com

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

UN-SAT

فروش و نصب سیستم های
کانال های فارسی زبان،
ماهواره ای
ترکی ،عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

خدمات و سرویس پس از فروش

Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

10

11

 سال  18شماره  23  1026مهر 1390

www.paivand.ca

ماریا کُـتنه

کانادا >> :مروری بر رسانه ها
وزیر ترابری:
«مونترال یک
پل تازه
خواهد
داشت»
وقتی که ش��ب هنگام در روی پل
ش��امپلین از کناره جنوبی بس��وی
جزیره مونترال رانندگی می کنیم یا
در اتومبیل لم داده و نگاه می کنیم،
منظره زیبای آبهای رودخانه س��ن
لوران و بازتاب نورها و ساختمان ها
در آن چنان مس��حورمان می کند
که هرگز به مخیله مان خطور نمی
کند ک��ه اگر در هم��ان لحظه این
پ��ل فرو بریزد ،چه اتفاقی برای ما و
همسفرمان خواهد افتاد.
ای��ن اطمینان خاط��ر و بی خیالی
به برکت فن آوری هائی اس��ت که
در س��اختن این پل و نظایر آن در
سرتاسر دنیا بکار رفته است.
ام��ا هر چی��زی ،اع��م از طبیعی یا
مصنوعی ،عمر مفیدی دارد و بعد از
ازحیض انتفاع می
مدتی می میرد یا ّ
افتد .پل شامپلین هم از این قاعده
مستثنینیست.
به نظر کارشناس��ان ،این پل یا باید
بط��ور اساس��ی مرمت و ی��ا بکلی
تعویض ش��ود .ب��ه گفت��ه همین
کارشناس��ان ،عمر باقیمان��ده این
غول آهنی و بتونی بیش از ده سال
نیست و معلوم هم نیست که در آن
مدت در مقابل یک زلزله شدید دوام
بیاورد.
نیاز به بازسازی یا تعویض کلی آن به
دلیل فرو ریختن بعضی قسمت ها و
بسته شدن بعضی از باندهای آن به
منظور تعمیرات موقتی است که هر
از گاهی پیش می آید.
در ح��ال حاضر تعوی��ض کلی پل
شامپلیندر اولویت قرار گرفته است.
شامپلین مهمترین پل ارتباطی بین
کانادا و آمریکاس��ت .از آن گذشته،
ای��ن پل یک راه رفت و آمد کلیدی
بین کناره جنوبی و جزیره مونترال
هم است.
روزانه  156000وسیله نقلیه از روی
آن عبور می کنن��د 1900 .مورد از
آن وس��ایل اتوبوس هائی هس��تند
که مس��افران را جابجا می کنند و
 12000هم کامیون هائی هستند
که کاالهای تجارتی حمل می کنند.
بسته شدن این پل -به هر دلیل از
جمله زلزله -تنها برای کارخانجات
کبک س��االنه  741میلی��ون دالر
خسارت وارد خواهد کرد و ترابری از

______
علی اشرف
شــادپور

_______

راه های ارتباطی دیگر نیز  34درصد
طوالنی تر خواهد شد.
به دالیلی از این دست ،دولت فدرال
کانادا به فکر تعویض پل ش��امپلین
افتاده و خبر آن را هم روز چهارشنبه
پنجم اکتبر ،وزیر ترابری کانادا ،طی
یک کنفرانس خبری در مونترال ،به
اطالع عموم رسانده است.
البت��ه آق��ای وزیر فقط ب��ه کلیات
موضوع اش��اره کرده و به مس��ائل
اساس��ی نپرداخته اس��ت .او گفته
است« :مونترال یک پل تازه خواهد
داشت».
گفتنی است که هیچ یک از مقامات
دولت کبک در کنفرانس یاد ش��ده
شرکتنداشتند.
وزی��ر ترابری کب��ک در جای دیگر
گفته اس��ت که فقط چند س��اعت
قبل ،تلفنی از برگ��زاری کنفرانس
آگاه شده است و نه بصورت دعوت
از یک وزیر .ولی شهرداران مونترال
و کناره جنوبی به کنفرانس دعوت
شده بودند و حاضر هم شدند.
اما به هرحال ،درب��اره اینکه عرض
پل جدید چق��در خواهد بود ،چند
باند خواهد داش��ت ،آیا ریل آهنی
هم منظور خواهد شد یا نه و مهمتر
از هم��ه ،هزینه آن چگونه و از کجا
تامین خواهد ش��د ،توضیحات الزم
داده نش��ده است .این نکات و نظایر
آنه��ا س��واالت و مس��ائل اصلی را
تشکیل میدهند.
پل فعلی در هر طرف سه باند دارد.
اضافه کردن باند چهارم در دس��تور
کار نیست .زیرا هدف تشویق مردم به
استفاده از وسایل عمومی و کاستن
از می��زان تولید گازهای گلخانه ای
است که برای حفظ محیط زیست
بسیار مهم است.
در عوض ،امکان اف��زودن یک باند
مخصوص وس��ایل عمومی یا ریل
گزاری برای یک ترن س��بک وزن و
یا هر دو مورد مطالعه است.
پ��روژه دیگری که طرف��دار کمتر و

هزینه بیشتری دارد ساختن یک
تونل زیر آبی اس��ت ،همانند تونل
زیر دریای مانش که فرانس��ه را به
انگلستان وصل می کند.
س��اختن پل تازه ده س��ال طول
خواهد کشید و تخمینا  5بیلیون
دالر هزینه خواهد داشت.
از س��وی دیگ��ر ،جه��ت حفظ و
نگهداری پل فعلی که تا آن زمان
دوام بیاورد ،ساالنه دست کم به 25
میلیون دالر نیاز است.
همچنین تخری��ب و جمع آوری
پل فعلی ه��م  155میلیون دالر
هزینه می طلبد .تازه همه این ارقام
تخمینی هستند و احتماال بعضی از
آنها تا دو برابر شدن هم محل دارند.
ح��اال به قول مع��روف «پیدا کنید
پرتغال فروش را» یا «چه کسی این
زنگوله را به گ��ردن گربه ببندد؟»؛
یعنی چه کس��ی ای��ن هزینه های
سنگین را خواهد پرداخت؟!
فک��ری که کم ک��م در حال پخته
شدن است برقراری عوارض است.
گویا همین پل فعل��ی هم عوارض
 25سنتی داشته است که در سال
 1990برچیده شده است.
وزیر ترابری کبک در ابتدا با برقراری
عوارض به شدت مخالفت کرده بود.
ولی بعدها که کمی فکر کرده است
قدری کوتاه آمده و برقراری عوارض
را منتفی ندانسته است.
بعد نوبت به بودجه دولتی می رسد.
بخ��ش اعظم هزین��ه را باید دولت
ف��درال بپ��ردازد .اما چ��ون تامین
تراب��ری عموم��ی از وظایف دولت
کبک یا ش��هرداری هاس��ت ،باید
مقامات اس��تان و شهرداری ها هم
سر کیسه ها را قدری شل بفرمایند.
فکر دیگ��ر واگذاری س��اختن پل
به بخ��ش خصوصی اس��ت که در
آنصورت برق��راری عوارض حتمی
است.
البت��ه فراموش نکنیم ک��ه اگر قرار
باشد هزینه ها از بودجه های دولتی
تامی��ن ش��ود ،مالیات ه��ا افزایش
خواهند یافت.
همه این مسائل ،همانگونه که بعضی
مقام��ات در کبک گفته اند ،در حد
صحبت و شایعه هستند و هنوز هیچ
تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.
دولتمردان فدرال و اس��تانی آنقدر
عاق��ل هس��تند و آنقدر احس��اس
مسوولیت می کنند که «عالج واقعه
را قبل از وقوع» خواهند کرد.
و اج��ازه نخواهن��د داد ک��ه واقعه
فرویختن گذرگاه کنکورد در الوال
و یا فروافتادن پل مشابهی در آمریکا
تکرار شود.
______________
یادآوری :اطالعات و ارقام مندرج در
این مقاله از ش��ماره های پنجم و
ششم اکتبر روزنامه گازت مونتریال
اخذ شده است


سالنآرایشفریبا
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____________________

3363 Cavendish

(514) 487-0800

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

خدمات ما:

با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 سرمایه گذاری
 تکفل همسر و خانواده
وتمدید کارت اقامت
 کار آفرینی
 تقاضای تابعیت
 تخصصی
 تنظیمدعوتنامه
 تجربه کانادائی

دفتر تهران

با مدیریت مهندس حمید سعیدی
تلفن021 – 22745397 - 22745396 :
0912-164-1708
موبایل:

کامی منفرد
مدیر امور ایرانیان

خط مستقیم و رایگان
از ایران به دفتر مونترال
 )021( 971-1873داخلی3747
به وقت ایران :از دوشنبه تا جمعه
و از ساعت  19:00تا 24:00

با تعیین وقت قبلی

Suite 308

980 St-Antoine W.

Montreal, Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس
 11:00تا
18:00
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کانادا...

امیرکفشداران

مجله فوربس:
کانادا بهترین
مکان دنیا
برای سرمایه
گذاری است

ایرانت��و :مجله فورب��س در آخرین
شماره خود ،کانادا را بخاطر کاستن
از میزان مالیات های تحمیلی ،با سه
پله ارتقاء به عن��وان بهترین مکان
برای سرمایه گذاری انتخاب کرد.
این مجله چاپ آمریکا نوش��ت" :در
حالی که آمریکا درگیر مقابله با بروز
بحران جدید اقتصادی و اروپا در پی
یافتن راهی برای حل مشکل بدهی
های خود اس��ت ،اقتص��اد کانادا در
بهترین وضعیت ممکن قراردارد".
فوربس همچنین تأکید کرد کانادا
در س��ال جاری بین  134کشوری
که از نظر بار مالیاتی مورد بررس��ی
قرار گرفته اند ،در جایگاه سیزدهم
قرار گرفته است ،در حالی که سال
 ،2010در رتبه  23بود.
ب��ه اعتق��اد مجل��ه ،بخ��ش اعظم
پیشرفت کانادا ناشی از اجرای طرح
تجمیع مالیات های استانی و فدرال
( )HSTدر انتاریو و بریتیش کلمبیا
می ش��ود که ط��ی آن بنحو قابل
توجهی از می��زان مالیات پرداختی

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

شرکت های تجاری کاسته شد.
موضوع کاهش مالیات ش��رکت ها،
نقش مهمی را در انتخابات گذشته
فدرال ایفا کرد.
این درحالیست که بریتیش کلمبیا
اخیرا با برگزاری یک همه پرس��ی،
تصمیم به بازگش��ت به نظام قبلی
مالیاتیگرفت.
در انتاری��و ،دول��ت حاک��م لیبرال،
تحت انتقادهای ناش��ی از پذیرش
مالیات  HSTق��رار گرفت ،بطوری
که هر دو حزب مخالف محافظه کار
پیشر و نئودمکرات قول داده بودند
در صورت پیروزی در انتخابات روز
پنجشنبه گذشته ،آن را برچینند.
موافق��ان  HSTمعتقدن��د این کار
موجب افزایش میزان سرمایه گذاری
و به تبع آن اشتغال زایی بیشتر می
گردد.
ام��ا مخالف��ان م��ی گوین��د HST
پرداخت مالیات را از ش��رکت ها به

مشتری ها منتقل می کند.
مجله فوربس همچنین از بانک های
کانادا بخاطر کنترل بحران اقتصاد ی
سال  2007تقدیر کرد.
کانادا تنها کشوری است که در 10
مورد از  11پارامتر مورد نظر مجله،
در بین  20کش��ور اول قرار گرفته
است.
کانادا توانس��ت بر کشورهایی نظیر
نیوزیلند و هنگ کنگ غلبه کند که
آنها نیز به ترتیب در رتبه های دوم و
سوم قرار گرفته اند.
آمریکا با یک رتبه نزول نس��بت به
سال قبل،در جایگاهدهم قرار گرفته
است.
فوربس  ،کشورها را از نظر  11پارامتر
مختل��ف از جمل��ه ح��ق مالکیت،
نوآوری ،مالیات ،تکنولوژی ،فس��اد
مالی ،آزادی ،خطوط قرمز ،حفاظت
سرمایه گذاری و وضعیت بازار سهام،
مورد مقایسه قرار داده است.

رشد قارچ گونه برج های مسکونی (و ترافیک وحشتناک)
در تورنتو بیش از هر شهر آمریکای شمالی

ایرانتو :رشد ساخت و ساز برج های
بلند مسکونیدر تورنتو هیچگاه آرام
نگرفته و بخاط��ر گرمی بازار تقاضا
همچنان ادامه دارد.
این امر تورنتو را در صدر شهرهای
آمریکای شمالی از نظر احداث برج
های جدید و پی در پ��ی قرار داده
است.
گزارش منتش��ره در سپتامبر سال
 2011توسط یک شرکت تحقیقاتی
آلمانی با نام  Emporisکه به عنوان

بزرگترین منبع اطالعات مربوط به
ساختمان های بلند مرتبه مشهور
است ،نشان می دهد در حال حاضر
 132برج جدید در مناطق مختلف
شهر در حال ساخت است.
مکزیکو سیتی با  88برج در رده دوم
و نیویورک با  86برج در جایگاه سوم
قرار گرفته اند.
جالب اینکه شیکاگو به عنوان شهر
چهارم تنها  17برج در جال ساخت
دارد و میامی نیز تنها با  16برج در

سازمان ملل :نقض حقوق بشر در ایران
حقوق زنان

این گزارش اشاره می کند که مقام
های ایرانی افزایش ش��مار زنان در
مجلس ،شوراهای محلی ،پست های
عالی دولتی و مدیریتی و همچنین
آموزش عالی را پررنگ کرده اند.
"ب��رای مثال گزارش می ش��ود که
شمار زنان در پست های مدیریتی
در وزارت آموزش ،از  ۴۵نفر در سال
 ۲۰۰۵به  ۴۸۲نفر در س��ال ۲۰۱۱
افزایش یافته است .در سال آموزشی
قبل��ی ۳۹۰ ،ه��زار و  ۳۰۶دخت��ر
وارد سیس��تم آموزش عالی شدند
که مع��ادل افزایش  ۲۷۰۰درصدی
ظرف سه دهه است".
اما این گزارش به ادامه ارعاب و آزار
و گاه بازداش��ت یا منع سفر فعاالن
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>> ادامه از صفحه5 :

حقوق زنان در دوره یاد ش��ده اشاره
می کند.

بهائیان

رتبه پنجم قرار گرفته است.
موسس��ه  Emporisارتف��اع
س��اختمان های مزبور را بین 35
تا  100متر یا  12تا  40طبقه در
نظر گرفته است.
برج های باالت��ر از این میزان در
حکم آسمانخراش هستند.
تورنت��و قب��ل از این نیز ب��ا دارا
بودن  1875س��اختمان بلند یا
آس��مانخراش رتبه دوم را از نظر
تعداد در آمریکای شمالی به خود
اختصاص داده بود؛ حتی بیشتر از
مکزیکو سیتی و شیکاگو.
رتبه اول با بیش از  4000برج در
اختیار نیویورک است.
مقررات س��اخت و س��از شهری و
اس��تانی س��ازندگان را به س��مت
ساختمان های بلند هدایت می کند.
اکثر این بناها در کنار ایستگاه های
مترو ساخته می شود و هر چه که
بر رونق بازار ساخت برج های بلند
افزوده می ش��ود از می��زان احداث
س��اختمان های کوتاه کاسته می
شود.
هم اکنون  60درصد خانه های در
حال فروش تورنتو در برج های بلند

در ای��ن گ��زارش همچنی��ن ب��ه
محدودی��ت هایی ک��ه اقلیت های
مذهبی به خصوص جامعه بهاییان
ایران با آن روبرو هستند اشاره شده
است.
بازداشت اعضای جامعه بهایی ایران
و ادامه نقض آزادی مذهب یا اعتقاد
از موارد نگرانی این سازمان است.
در گزارش دبیر کل س��ازمان ملل
متحد به حداق��ل  ۲۷خبرنگار که
زندانی ش��ده اند و چندین نفر آنها
احکام سنگین گرفته اند اشاره شده
است.
احم�د زیدآب�ادی روزنام��ه نگار
برجسته و برنده جایزه سال ۲۰۱۱

یونس��کو/گیلرمو در زمین��ه آزادی
مطبوعات جهان از کس��انی اس��ت
که گزارش به آنها اش��اره می کند و
می نویسد" :آقای زید آبادی در پی
انتخابات سال  ۱۳۸۸بازداشت و به
"تبلیغ علی��ه نظام" و "توطئه برای
اغتشاش عمومی" متهم و به شش
سال حبس ،پنج سال تبعید و منع
دائمی از فعالیت سیاسی ،اجتماعی،
روزنامه نگاری و همچنین قلم زدن و
ایراد نطق محکوم شد".
فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان ،جعفر
پناهی س��ینماگر و نسرین ستوده
وکیل نیز ازدیگر کسانی هستند که
در این گزارش به بازداشت آنها اشاره
شده است.
تعلیق ش��ماری از اح��زاب مخالف
و منع س��فرهای خارجی بعضی از

LAWYER

 قراردادها
 Contract Law
 امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
 جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
 مهاجرت
 Representation before: Québec
 دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
 وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

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

فرش پرس

Tapis Perse

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

(تهران سابق)
 خرید و فروش انواع
فرش های دست بافت ماشینی
 شستشو و ترمیم
 فرش آنتیک
 با  22سال سابقه

______________________

9514 boul De L'Acadie
Montreal, QC, H4N1L8

 با مدیریت خامن سعیده دشت

Tel.: (514) 387-0006
Cell.: (514) 806-5595

ق��رار دارند؛ در حالی که این رقم در
سال  2000تنها  25درصد بود.
بر اساس آمار منتشره در حال حاضر
 39000واح��د مس��کونی در برج
های مختلف س��اخته می شود که
88درصد آنها پیش فروش شده اند.
 118س��اختمان دیگر نیز مراحل
اولیه ساخت خود را طی می کنند

و س��ه چهارم آنها نیز پیش فروش
شده اند.
اضافه می ش��ود تورنت��و در حالی
ترافیک سنگین روزانه را به نسبت
دیگر ش��هرهای کانادا شاهد است
که پیش بینی می ش��ود در صورت
اتمام برج های مذکور تردد خودرو
ها به شکل وحشتناکیدچار مشکل

خواهد شد.
ضم��ن اینکه ش��هرداری در جذب
بودجه الزم برای گسترش حمل و
نقل عموم��ی و احداث معابر جدید
موفقیتی نداشته است.


رهب��ران آنه��ا و
همچنین نیاز به
گرفتن مجوز برای
کلیه تجمعات عمومی از جملهدیگر
موارد مورد نگرانی این گزارش است.
در این گزارش آمده اس��ت" :در روز
 ۱۴فوریه  ،۲۰۱۱زمانی که هواداران
مخالفان در همبستگی با معترضان
در مص��ر تجمع کردن��د ،نیروهای
امنیتی برای جلوگیری از تظاهرات
مس��تقر ش��دند که باعث درگیری
هایی ش��د که مرگ حداقل دو نفر
و مجروح شدن چند نفر دیگر را به
دنبالداشت".
دبیر کل س��ازمان ملل در گزارش
خ��ود همچنین به کش��ته ش��دن
شماری از اعراب اهوازی  -براساس
گ��زارش های متعدد  -در س��الگرد
تظاه��رات  ۱۵آوریل به مناس��بت
"روز غضب" در س��ال  ۲۰۰۵اشاره
می کند.

همکاری با س��ازمان ملل و توصیه
هادر این گزارش همچنین به میزان
همکاری جمهوری اس�لامی ایران
با بازرس��ان و ماموران سازمان ملل
اشاره شده است.
این گزارش می گوید که در س��ال
های  ۲۰۰۳و  ۲۰۰۵ش��ش مامور
سازمان ملل از ایران بازدید کردند اما
از س��ال  ۲۰۰۵هیچ یک از ماموران
این س��ازمان موفق به ورود به این
کشور نشده اند.
البته مقام های ایرانی گفته اند کهدر
واکنش به درخواست ها قصد دارند
در س��ال آینده دو گزارش��گر ویژه
سازمان ملل را دعوت کنند.
دبیر کل سازمان ملل در پایان این
گ��زارش  ۱۹صفح��ه ای مقام های
ایران را ترغیب می کند قوانین ملی
به خصوص قوانین جزایی و قوانین
قضایی در مورد افراد زیر  ۱۸س��ال
را اص�لاح کند تا از همخوانی آنها با

استانداردهای حقوق بشر بین المللی
اطمینان حاصل شود.
او همچنین خواستار پایان برخی از
انواع اعدام ها و سایر مجازات ها که
براساس قوانین بین المللی ممنوع
است می شود.
آقای بان از ایران خواس��ته اس��ت
که کنوانس��یون حذف کلیه اشکال
تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع
شکنجه و س��ایر رفتارها و مجازات
های بی رحمانه و غیرانسانی را امضا
کند.
او همچنین ابراز نگرانی می کند که
ایران فقط به تعداد کمی از مکاتبات
انبوه این سازمان در ارتباط با موارد
جدی نقض حقوق بش��ر پاسخ می
دهد و خواس��تار تقویت همکاری با
شورای حقوق بشر در این زمینه می
شود.


www.paivand.ca

ایران...
آق��ای
از
مش��ا یخی
چندین کتاب
و مقال��ه درباره
و ضعی��ت
سیاس��ی و
فرهنگی جامعه
ای��ران ،عوامل
دیکتات��وری و
عقبماندگی در
جامعه و س��رانجام راه برونرفت از
انسداد سیاسی و گذار به دموکراسی
منتشر شده است.

مهرداد مشایخی،
جامعهشناس و
پژوهشگرسیاسی
درگذشت

مهرداد مشایخی ،فعال سیاسی
و اس��تاد جامعهشناس��ی در
دانشگاه جورج تاون (واشنگتن)
درگذشت.
مهرداد مشایخی پس از ماهها مبارزه
با بیماری سرطان لوزالمعده روز ۵
اکتبر (برابر ۱۳مهر خورشیدی) در
واشنگتن از دنیا رفت.
"س��ازمان جموریخواهان ایران" در
اطالعیهای مهرداد مشایخی را یکی
از چهرههای درخشان روشنفکران
آزادیخواه و سازمانگری معتقد به
ساخنت سازمانهای سیاسی مدرن

دانسته است.
در همی��ن ح��ال ،گ��روه "اتح��اد
جمهوریخواه��ان ای��ران" رد
اطالعی��های م��رگ او را "ضایعهای
بزرگ برای جنبش دموکراس��ی در
ایران" دانسته است.

شناخت جامعه برای دگرگونی

مهرداد مش��ایخی  ۱۶مرداد س��ال
 ۱۳۳۲به دنیا آم��د و کودکی را در
پاری��س و تهران گذران��د .او پس از
گرفتندیپلمدبیرستان،دردانشکده
دندانپزش��کی دانش��گاه ته��ران به
تحصیل پرداخت ،اما یک سال بعد
برای ادامه تحصیل راهی امریکا شد.
مه��رداد مش��ایخی در آمری��کا به
تحصیل علوم انس��انی رو آورد و در
دانشگاه "وس��ترن ریزرو" در ایالت
اوهایو لیسانس اقتصاد گرفت.

پس از آن تحت تأثی��ر دایی خود،
امیرحسین آریانپور ،رشته اقتصاد
سیاسی و جامعهشناسی را انتخاب
ک��رد و در دانش��گاه آمریک��ن در
واشنگتن به تحصیالت خود تادکترا
ادامه داد.
مهرداد مشایخی پس از انقالب سال
 ۱۳۵۷به امید کار علمی و فعالیت
دانشگاهی به ایران برگشت ،اما پس
از مدت کوتاهی ،به خاطر ش��رایط
ناهموار به امریکا برگشت.
او در کنار کار علمی و دانشگاهی به
تالشهای اجتماعی و سیاسی نیز
فعال بود.
آقای مشایخی به ویژه در سالهای
اخیر در پیریزی ش��الودهای نظری
برای مبارزه مس��المتجویانه در راه
بس��ط آزادی و عدال��ت اجتماعی،
تقویت جامعه مدنی و نهادینهسازی
دموکراسی در ایران تالش میکرد.
مه��رداد مش��ایخی با بس��یاری از
نش��ریات و س��ایتهای فارس��ی
همکاری داشت .گزیدهای از مقاالت
نظری اودر کتابی به عنوان "جنبش
اجتماعی و سیاست مجادلهآمیز در
ایران پس از انقالب" منتش��ر شده
است.

با پست سریع

 65دالر در سال

نان سنگک

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

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

Tel.: 514-894-8372

با مدیریت ایرانی

 تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی،
 آماده سازی زبان فرانسوی شما برای مصاحبه و مهاجرت
 برنامههای  toefl, ielts, tfiبرای ورود به دانشگاه.

برای آگاهی بیشتر لطفا همین امروز به  web siteما
مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید.

»«approved school

Tel.: 514-481-0555












)(Metro: Snowdon

5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc
www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

کودک باید در فضایی
سرشار از خوشبختی،
حمبت و تفاهم بزرگ
شود.

پیوند را مشترک شوید

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:

JAMES LYNG ADULT ED CENTRE

روز جهانی کودک

شانزدهم مهرماه ( 8اکتبر) در برخی نقاط دنیا از جمله
ایران روز جهانی کودک است.
روز جهانی کودک بهانه ای برای ورود به جهان کودکان
اس��ت؛ برای ورود به این جهان باید آگاهی های خود را
فراموش کنیم و با ناآگاهی های کودکانمان همراه شویم.
آموختن زبان کودکانه نیز قدم بعدی اس��ت.در س��ال
 1946بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا  ،انجمن عمومی
سازمان ملل به منظور حمایت از کودکان  ،مرکز یونیسف
را که ابتدا انجمن بین المللی ویژه کودکان سازمان ملل
نام گرفت ایجاد کرد.
در س��ال  ،1953یونیس��ف United Nations
 International Emergency Fundیکی از بخش��های
دائمیدر سازمان ملل گردید  .و روز  8اکتبر " روز جهانی
کودک " نام گذاری شد.
کودکان در این روز  ،خواهان یادآوری این مسئله هستند
که ساالنه هزینه های غیر قابل تصوری صرف تولید انواع
سالحهای هسته ای و غیر هسته ای می شود حال آنکه
در س��ال کودکان بسیاری از گرس��نگی  ،عدم امکانات
بهداشتی  ،سوء تغذیه و ...جان خود را از دست می دهند
و کسی نگران آنها نیست!
یونیسف اعالم داشته که تنها با اختصاص پنج دالر برای
ه��ر کودک می توان ج��ان  90درصد از کودکانی را که
س��االنه می میرند ،نجات داد و برای بهبود چش��مگیر
زندگی کودکان جهان س��وم ،کافی است که فقط مبلغ
شش هفته بودجه تسلیحاتی جهان هزینه شود.

کـاجل زبان کنکـورد

Collège Concorde
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Tel.: (514) 846-0019

برایترمزمستانینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی

WINTER SESSION : DEC. 5, 2011 - MARCH 23, 2012

)(8:00 a.m. - 2:30 P.M.

REGISTRATION: NOVEMBER 14,15 & 16

)NON-REFUNDABLE SERVICE FEE: $30.00 (CASH OR INTERAC ONLY

WE OFFER

8:30 A.M. - 12:30 P.M.

)BASIC ENGLISH (levels I to IV

)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours

BASIC FRENCH (beginners’ & intermediate) 8:30A.M. - 12:30 P.M.
)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours

وظیفه انجمن کمک به کودکان یعنی یونیسف  ،مراقبت
از ک��ودکان و ب��رآوردن نیازهای اولیه آنها در س��الهای
ابتدایی زندگی؛ ترغیب و تشویق والدین به تعلیم فرزندان
می باشد.
همچنین تالش این انجمن برای کاهش بیماری  ،مرگ
و میر در کودکان و حمایت از آنها هنگام جنگ و حوادث
طبیعی و ...است.
در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده است که:
« کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی  ،محبت و
تفاهم بزرگ شود ».
به امید آنکهدنیاییداشته باشیم بهدور از جنگ و هیاهو
که همه کودکان در آن با آرامش و خوش��بختی زندگی
کنند .به امید آنروز...

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692

info@paivand.ca

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

)(originals only

********************

TO REGISTER: BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

)BIRTH CERTIFICATE (Long Form: compulsory for Canadian born
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
PERMANENT RESIDENT CARD
)IMM 5292 / IMM 1000 (Confirmation of permanent residence
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit
AND

YOU ALSO NEED PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
VALID MEDICARE CARD or DRIVER’S LICENSE
)OTHER (Please call the centre for details

OR

AS WELL AS
)ONE SMALL PHOTO (compulsory for all students

داروخـانه

STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

جواهری
نیک آذین

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 6 :30
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, QC, H3H 2L9

Metro: GUY

N.B.

صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه

)13 RACHEL (X: St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55

13
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 7شب

همراه با پرسش و پاسخ
>> و منایش اسالید
شروع برنامه :راس ساعت 7شب
(پایان برنامه ساعت )9

 ورود برای همگان رایگان است.
 کتاب های دکتر در محل بفروش می رسد
 از آوردن کودکان خودداری کنید.
>> تلفن اطالعات514-996-9692 :

13

عاملاصلی
عدمپیشرفت
اقتصاددرکشورها

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

www.Iranianicca.com


 )1عدم مدیریت صحیح
اقتصادی

ساختارهای مدیریتی بسیاری در
زمینه اقتص��اد در جهان امروزی
وج��ود دارد که اجرایی کردن هر
کدام از آنها ش��رایط و مقتضیات
زمان��ی و مکانی خ��اص خود را
می طلبد .افرادی که در پستهای
کلیدی و اصلی کنت��رل اقتصاد
یک کش��ور قرار دارند و مدیران
س��طح باال می باید توانایی اداره
سیاس��تهای کالن اقتص��ادی را
داش��ته باش��ند و حتی االمکان
از روش��های آزم��ون و خط��ا در
مراحل عملیات��ی اجتناب کنند.
برخورداری از عل��م و دانش بروز
اقتصاد و همچنین قابلیت اجرایی،
مشورت با صاحب نظران ،داشتن
تجرب��ه و نظ��ارت از خصوصیات
مهم مدیران اقتصادی هر کشور
باید باشد.
نسخه های اقتصادی ممکن است
در برخی شرایط جواب مثبت ودر
برخیدیگر اثر منفیداشته باشند
بنابرای��ن برنامه ه��ای اقتصادی
پیش از اجرایی شدن باید توسط
کارشناسان خبره بصورت دقیق و

همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته
و تبع��ات و اثرات کوتاه مدت و بلند
مدت آنها مش��خص گ��ردد چراکه
اشتباهات احتمالی میتواند صدمات
جبران ناپذیری به اقتصاد وارد آورد.


 )2اقتصاد دولتی

انحص��ار گرای��ی دولته��ا در زمینه
اقتصاد و داش��تن س��هم زیادی از
فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل
عقب ماندگی اقتصادی بشمار می
رود .در اقتصاد پیش رونده بسیاری
از فعالیتهای اقتصادی و پروژه های
بزرگ و کوچک به بخش خصوصی
محول میگ��ردد و دولته��ا تنها به
نظارت و حمایتهای مالی بس��نده
میکنن��د و در ش��رایط اضط��راری
جهت کنترل و ثبات بازار وارد عمل
میشوند .در اقتصادهای بسته که در
آن میدان کاری از س��ایر بخشهای
خصوصی س��لب میگ��ردد همواره
شاهد کندی پیشرفت ،فساد مالی،
و ش��رایط منفعل س��رمایه گذاری
خواهیم بود .خصوصی سازی اقتصاد
یک��ی از رموز اصل��ی موفقیت می
باشد .در بعضی کشورهای پیشرفته
سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی
زیر  10درصد و در برخی کشورهای
دارای اقتص��اد ضعیف این میزان به
باالی  90درصد هم می رسد.


 )3سیستم بانکی ناکارآمد

وجود سیس��تم بانک��داری صحیح

در محل
کتابخان
 e W.ه وست مونت

مبتنی بر استانداردهای بین المللی
ی��ک عام��ل بدیهی برای داش��تن
اقتصادی استوار و با ثبات محسوب
میش��ود .فاکتوره��ای تاثیرگذار در
سیستمهای بانکی موفق عبارتند از:
 ن��رخ بهره پایین در قب��ال ارائه
تسهیالتبانکی
 ارائ��ه وامهای طوالن��ی مدت و
کم بهره در بخش تولید و صنعت با
شرایط آسان
 جلوگی��ری از افزایش نقدینگی
و جذب س��رمایه های س��رگردان
و هدای��ت آنه��ا به س��مت تولید و
سازندگی
 ایج��اد فضایی امن ب��رای انجام
معامالت تجاری
 تعامل مستمر و ایجاد ارتباطات
مالی با س��ایر بانکها در کشورهای
مختلف
 تسهیـــــل در انجام معامالت
بینالمللی
 ارائ��ه خدمات نوین و با کیفیت
بانکی و الکترونیکی کردن آنها
 حصول اعتماد مش��تریان و باال
بردن اعتبار خود
 نظارت مستمر بر فعالیتهای مالی
بانکها جه��ت جلوگیری از هر گونه
فساد و اختالس

 )4نبود قوانین مالیاتی صحیح

در بس��یاری از کشورهای پیشرفته
مالی��ات نقش عم��ده ای در تامین
هزینه ها و بودجه سالیانه ایفا میکند.
در حقیقت اقتصاده��ای قدرتمند
وابستگی زیادی به پرداخت مالیات
توسط مردم دارند .باال بردن آگاهی
افراد جامعه و صاحبین مشاغل در
زمینه اهمیت مالیات و نقش آن در
اقتصادهای پویا ،وضع قوانین صحیح
مالیات��ی عدالت مح��ور و نیز ایجاد
ش��رایط آس��ان پرداخت ،از جمله
فاکتورهای اساسی تحققدرآمدهای
مالیات��ی بش��مار م��ی رود .جوامع
مالیات گریز قطع��اً به دلیل فراهم
نبودن بسترهای مناسب اقتصادی
و فقدان قوانین صحیح به این س��و
کشیده شده اند.

 )5کاهش تولید ناخالص ملی و
اقتصاد تک بعدی

یکی از ش��اخص ه��ای اصلی رتبه
بن��دی اقتصادی کش��ورها ،میزان
تولی��د ناخالص مل��ی و درآمدهای
ناشی از آن می باشد .حضور فعاالنه

ook
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مترو واندوم:
اتوبو
س  24شرقی

بخ��ش خصوص��ی و حمایته��ای
مال��ی دولتی در این زمینه بس��یار
حائز اهمیت اس��ت .افزایش تولید
ب��ه عواملی همچون وج��ود قوانین
اقتصادی حمایت کننده ،پشتیبانی
مالی توسط بانکها ،سرمایه گذاری
های توجی��ه پذیر و ح��ذف موانع
دست و پا گیر بستگی دارد .این در
شرایطی است که برخی از کشورها
درآمد عمده شان از قبال تولید یک
محصول خاص مانند نفت است که
این میتواند منجر ب��ه اقتصاد تک
بعدی گ��ردد که خود زنگ خطری
اس��ت برای بوجود آمدن ش��رایط
بس��یار بد اقتصادی در آینده .تنوع
در محصول ،افزایش تولید کاالهای
با کیفیت و قابل عرضه در بازارهای
جهانی می تواند اقتصاد کشورها را
از تک بعدی بودن و اتکای ش��دید
به درآمد یک محصول خاص نجات
ده��د و در عین حال ارز آوری قابل
مالحظه ای به همراهداشته باشد.در
مورد نفت باید گفت که ارزش افزوده
محصوالت مشتق شده از آن صدها
برابر بیش��تر از قیمت اولیه اس��ت.
بنابراین اس��تفاده صحیح و اصولی
از مناب��ع موجود و باال بردن هر چه
بیشتر توان تولید میتواند یک اقتصاد
راکد را به یک قدرت اقتصادی برتر
تبدیل کند.

 )6رقابتی نبودن بازار

رقابت همواره از مباحثی بوده که در
محافل اقتصادی مورد توجه خاص
قرار گرفته است .بسیاری از اقتصاد
دانان ارتقای کیفیت کاالها ،خدمات،
به��ره وری ،ثبات قیم��ت اجناس
و پویای��ی اقتص��اد را در گرو وجود
یک فضای رقابتی س��الم می دانند.
وقت��ی کاالیی با کیفیت پایین ارائه
میگردد و مردم حق انتخاب دیگری
نی��ز نداش��ته باش��ند ،در حقیقت
رقیبی ب��رای آن کاال وج��ود ندارد
و این مس��ئله منجر به یک فضای
راکد و منفعل خواهد ش��د .نتیجه
اینکه کیفی��ت رو به کاهش خواهد
گذاشت و یا حداقل در همان سطح
باقی خواهد ماند ،قیمت ها افزایش
خواه��د یافت و در نهایت نارضایتی
عمومی حاصل خواهد شد.
در مقابل ،ایجاد یک فضای شاداب
رقابت��ی و وجود کااله��ا و خدمات
متنوع باعث ارتقای کیفیت و کاهش
قیمتها میگردد که همین امر در کل
فض��ای اقتصادی یک کش��ور تاثیر

شگرفی خواهد گذاشت.


 -7بوراکراسی اداری در حوزه
های اقتصادی

بروکراس��ی ی��ا همان کاغ��ذ بازی
عبارت است از انجام یک درخواست
که طی آن افراد مجبورند با تحمل
دردسرهای بسیار ،اتالف وقت زیاد،
و گ��ذر از چندی��ن ات��اق و طبقه و
اداره مراح��ل آنرا ط��ی نمایند .در
این پروسه معموالً پرونده ای مملو
از کاغ��ذ ،فرم ه��ای اداری ،امضاء و
مهرهای گوناگون تشکیل میگردد.
همین مس��ئله باعث کندی انجام
کار ،نارضایتی متقاضی و در نهایت
ناامیدی بس��یاری از اف��راد خواهد
ش��د .در اقتصاد نوین سعی شده تا
ب��ا کمک گرفت��ن از تکنولوژی روز
و الکترونیکی ک��ردن مراحل انجام
ام��ور اداری و بکارگی��ری فن آوری
اطالعات ( که از آن به عنوان شالوده
اقتصادهای قدرتمند یاد میکنند )،
در کاهش زمان و تسهیل انجام امور،
تحول عظیمی بوجود آید.

 )8عدم بهره گیری از پتانسیل
های اقتصادی

در برخ��ی از کش��ورها غفل��ت از
قابلیته��ای بالق��وه و به��ره برداری
نکردن از آنه��ا باعث عقب ماندگی
اقتصادی و پسرفت ملی شده است.
به عنوان مثال صنعت توریس��م به
عنوان یکی از ارزآور ترین و اشتغال
زا ترین صنعتهایی است که توسط
بسیاری از کشورها مورد توجه قرار
گرفته و در نتیجه آن به موفقیتهای
چشمگیری نیز دست یافته اند .در
میان آنها حتی کش��ورهایی وجود
دارند که بدون داش��تن جاذبه های
طبیعی و باستانی توریستی ،با برنامه
ریزی صحی��ح و ایج��اد امکانات و
بسترهای مناسب خیل عظیمی از
توریست ها را از سراسر دنیا جذب
نموده و درآمد هنگفتی از این طریق
کس��ب نموده اند .در مقابل برخی
از کش��ورها با وجود داشتن جاذبه
های بسیار زیاد و غنی توریستی به
دلیل نبودن زیرساختها مانند هتل،
مراکز تفریحی ،سیستم حمل و نقل
مناس��ب ،عدم برند سازی ،و بعضی
مس��ائل و محدودیته��ای فرهنگی
سهم ناچیزی از این صنعت را نصیب
خود کرده اند.
{>> ادامه در صفحه بعد}30 :
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کانادا...

اطالعیه

گزارش تکان دهنده
"شورای آموزشی
کانادا" از وضعیت
یادگیری در این
کشور

 19مهر ،ایرانتو :کانادا در صورتی بر
مشکالت آموزشی خود غلبه خواهد
ک��رد که اس��تانداردهای ملی را در
سطح کشور باجرا درآورد.
"شورای آموزشی کانادا" ،در آخرین
گزارش خود ،با تأکید بر این مطلب
افزوده است:
"کانادا تنها کشوری است که وزارت
آم��وزش و پروش در س��طح فدرال
ندارد و تا زمانی که اس��تانداردهای
متنوع در س��طح اس��تان ها وجود
دارد ،دس��تاوردهای علم��ی دانش
آموزان ،روز بروز کمتر ش��ده و این
امر تأثیر ناخوشایندی بر رقابت های
اقتصادی کشور خواهدداشت.
گ��زارش "پس��ت میدی��ا نی��وز"
حاکیس��ت ،آقای "پائ��ول کاپون"
رییس ش��ورای مذکور با اش��اره به
اینکه مسئوالن دولت های محلی،
تاکنون در زمینه دس��تیابی به یک
سیستم مش��ترک آموزشی موفق
نبوده اند ،افزود:
"بازده آموزشی دانش آموزان ،تحت
مسئولیت دولت های محلی و عدم
دخالت و نظ��ارت دولت فدرال روز
به روز کاهش م��ی یابد ،همانگونه
که غلط بودن سیس��تم بهداشت و
درمان ،به قیمت ج��ان مردم تمام
می ش��ود ،ضعف سیستم آموزشی
نیز موجب از دست رفتن فرصت ها
برای جوانان کشور و آینده آنها می
گردد".
گزارش مذکور افزوده است:
"تحرکات فدرال – استانی ،کیفیت
آموزشی را از مهدکودک تا دانشگاه
و حتی مدارس بزرگس��االن پایین
آورده اس��ت و باید مسئوالن محلی

و کش��وری در س��طوح مختلف با
هماهنگی یکدیگر از سقوط بیشتر
دانش آموزان جلوگیری کنند".
در بخش دیگری ب��ا عنوان آینده
یادگیری در کانادا آمده است:
"کان��ادا در منحن��ی یادگیری بین
المللی ،سیر نزولی را طی می کند".
این بدان معناست که هیچ معیاری
برای س��نجش کیفیت آموزش��ی
دبیرستان ها وجود ندارد و بر مبنای
تس��ت استانداردسازی بین المللی،
42درصد کانادایی های بالغ ،از سواد
مورد نیاز برای ایفای نقش یک مولد
در جامعه فعلی برخوردار نیستند".
ش��واری آموزشی تخمین زده است
که بیش از س��ه میلی��ون کانادایی
دیگر طی  20سال آینده ،به تعداد
مذکور افزوده خواهد شد.
آقای کاپون می گوید" :اگر  27عضو
اتحادیه اروپا با سلیقه های مختلف،
توانسته اند با یکدیگردر زمینه ارتقاء
سطح آموزشی ش��هروندان خود به
توافق هایی برسند .استان های کانادا
نیز می بایست در این موضوع بسیار
مهم به یک هماهنگی ملی دس��ت
یابند".
وی اضافه می کند" :در اتحادیه اروپا،
هر پنج سال ،اهدافی برای دستیابی
در سطح ملی هر کشور و در سطح
کل��ی اتحادیه تعیین می ش��ود و

امتیازهای هر کش��ور در این زمینه
محاسبه می گردد".
"شورای آموزش��ی کانادا" در سال
 2004توس��ط دول��ت وقت لیبرال
تأس��یس گردید ،اما س��ال گذشته
دولت محافظه کار اعالم کرد کمک
های دولت��ی به این ش��ورا را قطع
خواهد کرد.
در واقع این آخرین گزارش ش��ورا،
قبل از تعطیلی دفترش در اتاوا طی
ماه مارچ آینده است.
آقای کاپون تأکید کرد" :این گزارش
س��ند نهایی و ماندگار شورا ،پس از
هفت سال فعالیت در عرصه آموزش
و یادگیری کانادا خواهد بود".
در گزارش مذک��ور همچنین آمده
است:
مشکالت آموزشی کانادا از  5سالگی
شروع می شود .تحقیقات نشان می
دهد یک چه��ارم کودکانی که وارد
مدرسه می شوند هیچگونه اطالعاتی
در مورد خواندن ،نوش��تن و ریاضی
ندارند.
این مش��کل از مهدکودک تا س��ال
چهارم دبیرستان ادامه می یابد.
وضعیت در مدارس فرانس��وی زبان
بمراتب بدتر از انگلیسی زبان هاست.

افزایش تعداد دانش آموزان ردی یا
ترک حتصیل کرده (بویژه در میان
پسران) و سقوط سطح علمی دانش
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از شما هموطنان گرامی ،که جمعه  7اکتبر ،با شرکت پرشور خود در کنسرت بزرگ ستار و
اندی در سالن پرشکوه پاالس،شبی زیبا و بیادماندنی به جا گذاشتید ،سپاسگزاریم.
همچنین از دوستان ارجمند آقایان فرشادفضلی (تپش دیجیتال) ،دوستان مان در روزنامه
پیوند ،آقای رضاهومن ،محسن زکی (ماهی سن لوران)،ابی درویشعلی گرامی
و دیگر عزیزانی که همچون همیشه در برگزاری هرچه بهتر این برنامه ما را یاری کردند،
کمال تشکر را داریم.
__________________________
به امید دیدار شما عزیزان در کنسرت بعدی
لیال فروهر 29 ،دسامبر ،در پاالس
__________________________________________

مرتضا صادقی و دی جی شهریار
گروه هنری پرسپولیس (مونتریال و اوتاوا)

آموزان کانادایی در سطح بین امللل
گواه این مدعاست.

همه این مسائل به عدم هماهنگی
ملی در زمینه امور آموزش��ی برمی
گردد.
بیش��ترین انتقادها در این گزارش،
به سیس��تم غلط و غی��ر قابل دفاع
آموزشی در موسسات آموزش عالی
کانادا اختصاص یافته است.
اس��تان ها از دخال��ت دولت فدرال
نسبت به تدوین یک استاندارد ملی
برایدانشگاه ها و کالج ها جلوگیری
می کنند.

دولت فدرال تنها در امور پژوهشی
دانش��گاه ه��ا نق��ش دارد و از آن
حمای��ت مالی بعمل می آورد و این
امر به مسئوالندانشگاهی کمک می
کند ،بجای پرداختن به امور تدریس
و یادگیری دانشجویان ،بخش های
تحقیقاتی خود را توس��عه دهند .و
نتیجه امر ایجاد موسساتی با سیستم
غیرمطمئن کیفی شده است.
در این گزارش همچنین آمده است:
"کانادا تنها کشور در جهان است که
هیچ اس��تراتژی ملی آموزشی برای
دانش��گاه های خود ندارد .نه هدفی

ب��رای دس��تیابی ،نه محک��ی برای
ارزیاب��ی و نه یک گزارش عمومی از
نتایج آکادمیک موسسه ،که برمبنای
یک سیس��تم و داده های مشخص
انجام شده باشد".
اضافه می شود کانادا تاکنون کمترین
نتایج علمی را در مسابقات جهانی
علمی و المپیادهای دانش آموزی و
دانشجویی کسب کرده است.


ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
سﻫﺎی

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﮐﻼ

ﺍُرف ،ﮔﯿﺘﺎر ،ﻭﯾﻠﻮن ،ﭘﯿﺎﻧﻮ ،ﺳﻨﺘﻮر ،ﺗﺎر ﻭ ﺳﻪ ﺗﺎر

سﻫﺎی

ﮐﻼ

ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ
سﻫﺎی

ﮐﻼ
سﻫﺎی

ﮐﻼ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
و آﺯﻣﻮنﻫﺎی ﺯﺑﺎن

ﮐﻼ

ﺷﯿﻤﯽ ،ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻭ رﯾﺎﺿﯽ
ﻃﺮﺍﺣﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﻭ ﻣﻌﺮﻕ

ﻫﻨﺮی

سﻫﺎی

ﺯﺑﺎن

ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ،
ﻋﺮﺑﯽ ،ﺁﺫري

Network+ / MCSE2003 / MCITP2008 / CCNA
Visual Studio.NET (VB - C# - C++),
Windows and Web Applications٬ Photoshop,
AutoCAD 2D and 3D,
TEF, TEFaQ, OQLF, TOFEL, IELS

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ:

ﺣﺎﻓﻆ ،ﻣﺜﻨﻮي ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺩﺍﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ،
ﺗﺪﻭﯾﻦ،ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ،ﺷﺐ ﺷﻌﺮ

15

ﺗﻌﻤﯿﺮﺍت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻧﺼﺐ ﻧﺮم ﺍﻓﺰﺍرﻫﺎ
ﺗﺎﯾﭗ ،ﺻﻔﺤﻪ آرﺍﯾﯽ

ﺑ
ﺮ
ﺍ
ی
ﺗ
ﻤ
ﺎ
م
ﺳﻨﯿﻦ

ﺍﻧ
ﺘ
ﺸ
ﺎ
رﺍت
ﮐﺘﺎ
ﺑ
ﻔ
ﺮ
ﻭ
ﮐﺘﺎﺑ ﺷﯽ
ﺨﺎﻧﻪ
Métro Snowdon

zagros

5155 Décarie Montréal, Québec
H3W 3C2 CANADA
)(Queen Mary X Decarie blv
1(514)489-8686
1(514)690-6343
info@zagros.ca
www.zagros.ca
www.zagros.ca/academy
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>> بخش2
پایانی

دانایان،
ساده دالن
و صلیب
قدرمتند ()2

آنها نمی توانند باور کنند که خدای ناشناختۀ
آنها همان خدائی اس��ت که پولس می گوید
که عزت و اکرام و شکوه آسمانی خود را ترک
نموده بر روی زمین آمده و خود را فدای تمام
بشریت کرده تا نجات را فراهم کند!
با این وجود ،همۀ جمعیت پراکنده نمی شوند
و از میان آنهمه که در تاالر اجتماعات جمع
ش��ده اند ،تعداد انگشت ش��ماری ایمان می
آورند .اعمال رسوالن (!)32 - 16: 17

پس از این پیش آمد پولس رسول از آتن به
"قرنتس" می رود و تیمو تائوس و س��یالس
نیز به او ملحق می شوند ،این بار سران یهود
آشوب براه می اندازند زیرا معجزه می خواهند!
پولس در مرکز فسق و فجور شرق و غرب و
کانون فلسفۀ یونان یعنی "قرنتس" کلیسای
بزرگی تاس��یس می کند و یک س��ال و نیم
در آنج��ا می ماند و پس از ترک آنجا و س��ه
س��ال دوری ،از شهر "افسس" برای آنها نامه
ای نوشته و توسط قاصدی ارسال می دارد.
زیرا دانایان و زبان آوران در کلیسا رخنه کرده
و مش��کل آفریده ان��د! او تصمیم می گیرد
که در نوش��تۀ خود نه با زبان حکمت و نه با
زبان فلس��فه ،بلکه به قدرت و برهان روح ،به
لب کالم را
کلیسای قرنتس پیام بدهد ،یعنی ّ
به سادگی با آنها در میان بگذارد.
زبان او در این نامه س��اده و بی پیرایه است و
عاری از هر نوع جدال کالمی است .او به زبانی
عامه پسند چنین می نویسد:

و من برادران چون به نزد شما آمدم با فضیلت
کالم نیامدم چون ش��ما را به ِّسر خدا اعالم
می نمودم زیرا عزیمت نکردم که چیزی در
میان شمادانسته باشم جز عیسی مسیح و او
را مصلوب .و م��ن در ضعف و ترس و لرزش
بس��یار ،نزد شما شدم ،و کالم و ،وعظ من به
سخنان مقنع حکمت نبود بلکه به برهان روح
و قوت ،تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد
بلکه در قوت خدا!
حال به ترجمۀ تفس��یری نگاهی بیندازیم و
ببینیم تفسیر این آیات چیست:
برادران عزیز ،حتی نخستین بار که به نزد شما
آمدم ،وقتی پیغام خدا را برای شما اعالم می
کردم از کلمات مشکل ادبی و افکار فلسفی
استفاده نکردم .زیرا قصد داشتم فقط و فقط
در بارۀ عیس��ی مس��یح و مرگ او بر صلیب
سخن بگویم ،بنابراین با ضعف و ترس و لرز
بسیار نزد ش��ما آمدم .پیام و سخنانم بسیار
ساده و خالی از حکمت انسانی بود ،اما قدرت
روح خ��دا در آن دیده می ش��د و ثابت می
کرد که پیام من از جانب خداست .من عمداً
چنین کردم تا پایۀ ایمان شما بر قدرت خدا
باشد ،نه بر حکمت انسانی.
سپس اضافه می کند اگر چه خدا این نقشه
را پیش از آفرینش جهان برای نجات ما طرح
کرده بود ،اما در گذشته آن را بر کسی آشکار
نس��اخته بود .حتی بزرگان ای��ن دنیا آن را
درک نکردند زیرا اگر درک می کردند خداوند
جالل را به صلیب نمی کشیدند!
اول قرنتیان ( 5 -1 : 2و )8 - 7

را نابود خواهم کرد"
عیسای خداوند هم فرمود سپاس ای پدر که
این امر را بر دانایان پوشیده داشتی و بر ساده
دالن آشکار ساختی!
در واقع جانفشانی او بر صلیب برای نابغه ها،
شایستگان و نخبگان ملت های جهان نبود!
بلکه کار او بر صلیب برای "نجات گناهکاران"
بوده و هست.
اگر خداوند این فداکاری و محبت را بر صلیب
نم��ی ک��رد و برعکس کار نجات را بدس��ت
نخبگان و اندیشمندان می داد ،تنها دانایان و
متموالن نجات می یافتند و ما ساده دالن و
یک القبایان معلوم نبود چه تکلیفیداشتیم،
حتماً هر حکیم و دانشمندی سر هر کوی و
برزنی بساط "علوم رستگاری و خداشناسی
علم��ی" دائر می کرد و از این طریق صاحب
اس��م و رسمی می ش��د و بدون اینکه برای
نجات مردم بهائی بپردازد ،به تبلیغ و ترویج
معق��ول و منقول م��ی پرداخت و م��ردم را
سرکیسه می کرد و در این گیر و دار سر مردم
بی دانش و س��اده دلی مثل من بی کاله می
مان��د ،در ضمن نه از تعمید آب خبری بود و
نه از تعمید روح!
پولس رسولدر پیام خود به کلیسای قرنتس
از ماجرائ��ی پرده بر م��ی دارد که "حکیمان
آتنی" بسرش آورده اند و در آیۀ  25باب یکم
اول قرنتیان می نویسد:
ای برادران بدانی��د که جهل خدا از حکمت
مردم این دنیا باالتر است و ضعف او از قدرت
قهار جه��ان ،نیرومند تر و "صلیب" نش��انۀ
قدرت و حکمت اوست!

در اینجا پیام پولس رسول ،خالص و بی آالیش
است ،او راست و مستقیم بدون لفاظی هائی
که ویژۀ فالس��فه و متکلمان است ،مستقیم
به اصل موضوع می پردازد و صلیب مس��یح
و بهائی را که او برای نجات بشر با خون خود
پرداخته مطرح می کند و می نویسد:
من بخوبی می دانم که برای آنانی که بسوی
هالکت می روند چقدر احمقانه بنظر می رسد
وقتی می ش��نوند که عیسی مسیح بر روی
صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات
بخشد ،اما برای ما که در راه نجات پیش می
رویم این پیغام نشانۀ قدرت خداست زیرا خدا
فرموده است:
"تمام نقشه هائی را که انسان برای رسیدن به
خدا طرح می کند هر قدر حکیمانه جلوه کند،
باطل خواهم ساخت و فکر و نبوغ خردمندان

در آخر جا دارد س��ری به کتاب اشعیاء نبی
بزنیم و به عنوان حس��ن ختام و برای رهائی
اس��یرانی که در کشورمان ایران زندانی شده
اند آنها را بن��ام بخوانیم و هریک را جداگانه
به پای صلیب قدرتمند خدایمان ببریم بویژه
برای رهائی اس��یران مسیحی در نام خداوند
عیسای مسیح متحد و یکپارچهدعا کنیم!..
لک��ن او غم ه��ای خ��ود را بر م��ا گرفت و
دردهای ما را بر خویش حمل نمود ،به سبب
تقصیرهای ما ،مجروح و به سبب گناهان ما
کوفته گردید ،از زخم های او ما شفا یافتیم،
جمیع ما مثل.
(گوسفندان گمراه شده بودیم و هریکی از ما
به راه خود برگشته و خداوند گناه جمیع ما را،
بروی نهاد .آمین ).اشعیا 53


هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

405 Marie-Anne E

ش جالل عادل
شی

ک



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
حبت است

خداوند م

  اگر احتیاج به دعا دارید،


و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont Royal
Mont
Royal

X

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

www.paivand.ca
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در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

3333 Cavendish Suite 500
)(Corner: Sherbrooke
514-962-3565

اجنمنایرانیانوستآیلند

4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
info@mekic.ca

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

Tel.: 514-485-3652

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

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

ایران-مونترال

(514) 299-1787

www.addhi.org
-------------------

تلفن)514( 626-5520 :

www.ajpq.qc.ca
--------------------

Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

AIEAQ.mtl@gmail.com
---------------

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

اجنمندوستدارانزرتشت

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

کافهلیت:هرپنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

خورشید خانوم

را فراموش نکنیم!

ایرانیکاازآنهمهماست

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

خانـه ایران

www.paivand.ca

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
-----------------------

کتابفروشیزاگرس

5155 Décarie
514-489-8686
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

اوتـــاوا

5347 Cote-des-Niege

(514) 944-8111

Persian Cultural Asso. – Capital Region

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

همبستگیبازرگانی

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

IBNG

Tel: 514-341-5194
8043 St-Hubert
514-619-4648
-----------------------

M EK IC

Info: 514-865-7146

اجنمن ادبی مونتریال
(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

شیرین و مهــم
مثل زبان مــادری!

مادران و پدران عزیز آیا می دانید که:
کودکان زبانی را که توسط عزیزانش صحبت
•
می شود راحت تر یاد می گیرد!
زبان مادری در ایجاد حس اعتماد به نفس و
•
شناخت هویت دانش آموز اهمیت بسزایی دارد!
تسلط به زبان مادری اساس توانایی کودک
•
در یادگیری است!
کودکی که به زبان مادری خود تسلط دارد
•
راح��ت تر زبان ه��ا و دروس دیگر را یاد می گیرد و این

رادیو صدای خودرهاگران
www.KhodRahaGaran.org

تهیه کننده و مجری:علی شریفیان

Radio@khodrahagaran.org

بنیـــاد
کـودک

www.childfoundation.org

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک
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اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

مسئله بعد از ورود کودک به دوره سوم آموزش ( 7تا )9
بیشتر خود را نشان می دهد.
وجود افراد چن��د زبانه در یک جامعه باعث
•
پیشرفت آن جامعه می گردد.
تجربه نشان داده است که کودکانی که در کالس های
زبان مادری شرکت می کنند در درس های عادی خود
نیز موفقیت بیشتری کسب می کنند و کمتر با مشکل
مواجه می شوند و این مسئله در دوره سوم و چهارم (7
تا  9و  10تا  )12بسیار مشهود است.
فرص��ت را از دس��ت ندهید ،همین ام��روز اقدام کنید،
کودکاندلبندتان رادر مدارس فارسی زبان متنوع سطح
شهر مونتریال نامنویسی کنید.
موفق باشید.

ایران:

نرخ بیکاری تا
پایان سال به ۲۰
درصد میرسد

ایلنا :عضو شورای عالی اشتغال گفت:در صورت
عدم پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی نرخ
بیکاری تا پایان سال جاری از  ۱۱/۱درصد به
 ۲۰درصد افزایش مییابد.
توگو با خبرنگار ایلنا
محمد عطاردیان در گف 
میزان بده��ی دولت را به پیمانکاران  ۱۴هزار
میلیارد توم��ان اعالم کرد و افزود :دولت برای
ایجاد اشتغال باید بدهی خود را به پیمانکاران
بخش خصوصی پرداخت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به پیش نویس اصالح قانون کار فعلی تصریح
کرد :در حال حاضر برخی از مواد پیش نویس
به ضرر کارگران است .و باید اصالح شود.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی
از برگزاری جلسات مشترک بین نمایندگان
کارفرمای��ی و کارگری به منظور رفع ابهامات
پی��ش نویس خبر داد و گف��ت :طی یک ماه
آینده نمایندگان کارگری و کارفرمایی به جمع
بندی نهایی میرسند.
عطاردیان تصریح کرد :نمایندگان کارگری به
طور مرتب سر جلسات ش��ورای اسالمی کار
حاضر نمیشوند همین امر موجب میشود تا
در مورد پیش نویسدیر به جمع بندی برسیم.
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مرکزهنرهایرزمیچینی

چی گونگ و کونگ فو ،تای چی ووشو ،در السال

با بیش از  20سال جتربه تدریس
کودکان ،بزرگساالن ،مبتدی ،متوسط ،پیشرفته ،آقایان و بانوان
برای دانش آموزان ،خانواده برای  7روز هفته
شما می توانید از قیمت های ویژه ما استفاده کنید
در دسترس بعد از ظهر روزهاﻯ هفته و صبح در پایان هفته

Tel. : 514-975-0665

530 Avenue Lafleur, LaSalle, QC H8R 3H9
KIMCLUBTAICHI@HOTMAIL.COM

ساعات کار :دوشنبه تا جمعه برای کودکان  5 :تا  6بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه برای بزرگساالن  6 :تا  7بعد از ظهر
شنبه و یکشنبه بزرگساالن  9 :تا  10صبح

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

رادیو صدای
خودرهاگران

صدایی در خدمت خودرهایی
و خودسازماندهی
برنامه ای از :سازمان سیاسی
و فرهنگی «خودرهاگران»

www.KhodRahaGaran.
org

فعالیت های پاییزی بنیاد
فرهنگینیما

هم میهنان عزی��ز ،کتابخانه نیما،
قدیمی ترین نهاد فرهنگی ش��هر
مونترال است که بیش از  ۲۵سال
سابقهدارد.
این نهاد مس��تقل در خدمت شما
عزی��زان ق��رار داش��ته و از طریق
کمکهای مالی تان تا امروز کارش
را ادامه داده است.
ما با جمع آوری هزاران جلد کتاب

و فراهم نم��ودن یک مکان دائمی
در خدمت هموطنان مونترآلی قرار
داریم.
م��ا بر آنی��م که امس��ال در عرصه
زندگی فرهنگی شهر مونترال فعالتر
بوده ،همدوشدیگر نهادهادر پاسخ
به نیازهای فرهنگ��ی ایرانیان این
شهر کوشا باشیم.
کتابخان��ه از این پ��س در روزهای

سه شنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه و
جمعه از ساعت  ۵:۳۰تا  ۸:۳۰آماده
ارائه خدمات است.
سعی خواهیم کرد حد اقل هر ماه
یک برنامه در ش��ب ه��ای جمعه
برگزار کنیم.
هم چنی��ن ی��ک روز در هفته به
شهروندان ارش��د ایرانی اختصاص
خواهد یاف��ت تا این عزیزان آنگونه
که خود میخواهند برای آن بر نامه
ریزی کنند.
برنامه های درازمدت ما در آینده از
طریق نشریات شهر به اطالع خواهد
رسید.

کتابخانه نیما برگزار میکند

دانش مهر آیینی
سخنران

دکتر زروان مبتکر

>> جمعه  ۲۸اکتبر

ساعت  ۷بعد از ظهر

 شام در محل بفروش میرسد

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3

Tel.: 514-485-3652
رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-865-7146

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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خــدمــات آرایــشــی
Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و چروک های
صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne

مخصوص خامن ها و آقایان

با مدیریت جدید
با  15سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 ویتامینه  ماساژ مو
 فر و صاف کردن دائمی،
 میکاپ آرتیست (فرناندا)
 فیشالاپیالسیونمانیکور
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب

خصص
مت عروس
آرایش

PAIVAND: Vol. 18  No.1026  Oct .15, 2011

 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن
با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر ،مطمئن

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

ریموند و هلر خرید و فروش فرش

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc

متخصص ترمیم و شستشوی همه گونه فرش

Montreal, QC, H3X2C3

Tel.: (514) 481-6765

ET
!CARP R
E
DUST

www.eveandm.com

دستگاهمخصوص«داستر»،

گردو غبار و مواد آلرژی زا
و آالینده های فرش
شما را می زداید!

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

انواع گوشت حالل
و تازه و مرغوب اسپشیال
گوسفند ،گوساله ،مرغ و..

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

خاصه
نان
نی:
افغا و تازه:
زه
خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau

Raymond & Heller

Tel.: (514) 271-7750

Greenfield Park J4V 2H4

Montreal, QC, H2V4J1

Tel.: 450-812-7369

PERSE POLIS

سوپرپرسپولیس
انواع خورش ها

قیمه ،فسنجان ،قورمه سبزی
زرشک پلو با مرغ
(مخصوصپرسپولیس)
-------حلیم بادمجان ،میرزاقامسی
بورانی بادمجان ،بورانی اسنفاج،
ساالد شیرازی ،ماست و موسیر
کوفته ،کباب تاوه ای با سس
و بسیاری دیگر...

در قلب  NDGگشایش یافت:
کلیه اقالم و اجناس ایرانی،

باکیفیتبرتر

و قیمت های رقابت ناپذیر

لیست بعضی از غذاهای پرسپولیس:
کوبیده ،چنجه ،برگ،جوجه کباب
با استخوان و بی استخوان
-------------عدس پلو با گوشت
باقالی پلو با ماهیچه
----------

سوپرمواد غذایی ایرانی و شرقی

اسپ
ش
ی
ا
لر
و
ز
ا
ن
کبا
ه:
ب
ک
وبید
ه
ب
ا
99
ساالد

6681 Av Du Parc

SUPER
ان
ـواع

غذ
ا
ه
ا
ای ی
رانی

only
out
e
k
a
for t

9/

)6563 Somerled (NDG

میوه و سبزیجات

Tel.: 514-439-6321
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اطالعیه بازگشایی آژانس مسافرتی پارس تورز

ﻒﻠﺘﺨﻣ

سپـاسگـزاری

یﺍﺮﺑ

از یاران ،سروران ،دوستان ،همکاران و هموطنان گرامی
که با متاس های تلفنی ،ایمیلی و حمایت بی دریغ خود،
پشتیبان ما بودند ،سپاسگزاریم.
از فرصت سود جسته به آگاهی می رساند
پس از یک دورۀ کوتاه ،درهای آژانس مسافرتی پارس تورز به روی هموطنان گرامی باز است
و مشاوران ما در خدمت کلیه امور مسافرتی شما عزیزان می باشند.
به امید دیدار و بهروزی شما عزیزان

egagtroM

s
n
o
i
t
u
oﻤlﺷ
 sﺎ
ecneinevnoc

ta

ruoy

اسحاق جوادی
مدیریت آژانس مسافرتی پارس تورز

MT

ﺎﺑ ﻦﻜﺴﻣ ﻡﺍﻭ ﺖﻓﺎﻳﺭﺩ یﺍﺮﺑ
:ﺪﻳﺮﻴﮕﺑ ﺱﺎﻤﺗ ﺎﻣ

TOURS & TRAVEL INC.
MONTREAL - TORONTO - VANCOUVER

تهیه وام مسکن
:

ﯽﻧﺎﺧﺎﺑﺎﺑﺎﻗﺁ ﺯﻭﺮﻬﺑ
 CBICﻡﺍﻭ ﺭﻭﺎﺸﻣ
CBIC
با
مناسب:: 77711ﻦﻔﻠﺗ
شرایط1333444000333222666
668
881
11
6
::66226655--660066-4-41155ﻞﻳﺎﺑﻮﻣ
آقاباباخانی،
:: mﻞﻴﻤﻳﺍ
@moocc..ccbbicic
بهروز@aahhggaa.z
.zoooorhrheeBB
:
گرامیﺭﻭﺎﺸﻣ
هموطنانﻬﻧﺎﺑﺯ ﻪﺑ ﻩ
درخدمتﯽﺴﻴﻠﮕﻧﺍ :یﺎ
ﯽﺳﺭﺎﻓ ،یﻮﺴﻧﺍﺮﻓ ،

Tel.:514-606-5626ﻌﺟﺍﺮﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺕﺎﻋﻼﻁﺍ ﺐﺴﮐ ﺖﻬﺟ
ﻪﺑ ﺪﻴﻨﮐ ﻪ
rosivdasseeegggaaaggtgtrrootrm
moo/ccm
oc.wcwwbwwic.www
mo
m
//m
..ccbbiicc..w

خدماتآرایشی

LiLi

 ویژۀ بانوان
مک
ا
ن
م
خ
کوپ مش رنگ شینیون برای خ صوص
ا
"
CBIC
.
IC . "CBICبBاCح من های
جاب
ایرانی:ﺑ  CBIC. "CBICﻩﺪﺷ ﺖﺒﺛ یﺭﺎﺠﺗ ﺖﻣﻼﻋ
مدیریتﺮﻫ یﺍﺮ
 Cﻩﺪﺷ ﺖﺒﺛ یﺭﺎﺠﺗ ﺖﻣﻼﻋ "ﺖﺳﺍ ﻢباﻬﻣ ﻪﭽﻧﺁ
MT

در خدمت
هموطنان گرامی

________________
6060 Sherbrooke W.

روبروی بانک رویال

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

Auto R J

MT

ParsPlumbing
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻓﺎﮊ ﭘﺎﺭﺱ
Pars Plumbing & Heating Inc.

متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

RESIDENTAL & COMMERCIAL
 -ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮﻓﺎﮊ ﮔﺎﺯﻭﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﯽ

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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...

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

 )ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ( Degel -ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ

water preventer by AWWA Quebec

- Camera inspection
- Installation of Gas Appliance

 ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ -ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

)ﻧﺻﺏ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﮔﺎﺯ ﺳﻭﺯ(

Tel: (514) 290-2959
www.ParsPlumbing.ca

ﭘﻣپ ﭼﺎﻩ ،ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺍﻧﺑﺎﺭ ﺁﺏ ) (SUMP PUMPﺑﺎ ﺑﻳﻣﻪ ﻭ  6ﻣﺎﻩ ﺿﻣﺎﻧﺕ

ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ R.B.Q
ﻭ ﻋﻀﻮ C.M.M.T.Q

© KamNic 2011

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

;; 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

 -ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﻓﺎﺿﻼﺏ

- Installer and inspector of back
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آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 حیدری


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر









 زمانی


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر
Dr. Shahrooz
RezaniaD.M.D.
D.M.D.
Dr. Mehri Dr.
Heidari
D.M.D.
Dr. Shahrouz
Rezania
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال

 دندانهای مصنوعی
 گذاشتن
New
 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
Rapid)دندان
Orthodontics








CEREC AC Bluecam 






















 








































Montreal, Quebec H3H 1M1










 کلینیکمدیکال
آلفامدیک



01
Guy

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

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

Dr. Raymond Rezaie

مناینده رمسی قطر ایرالینز،یونایتد

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده
دکترعطاانصاری

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

(podotherapist
/foot specialist)

بهنازمرتضوی

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician

Reflexology

(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ماه6  ختنه کودکان از بدو تولد تا

:خدمات

ماساژ تراپی
 برای از بین بردن:لیزر
موهای زائد

Botex, Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

روانپزشک
جراح ارتوپدی
Clinic گوش و حلق و بینی
قلب
Travelers es
cin
a
v
ll
a
عمومی
جراح
r
- fo
destinaمتخصص زنان
- for all
s
جهاز هاضمه
n
tio
nts)
pointme
(with ap
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی

:پزشکانخانواده

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr. Bader
Dr. J. Katsounakis
Dr. Joseph Msoser

:پزشکان متخصص












ِDr. Bita
Dr. Faramarz Dehnad
Dr. Samir Abboud (ORL)
Dr. Abed Kahwati
Dr. T. G. Kass
Dr. Michael Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr. G. Wakil: Oncologist
Dr. Bourque (urologist)
Dr. A. DOSS (infectology)

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253
Rue Guy











Montreal, Qc. H3H 2K5

New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

دکتر ریموند رضایی

روز7
هفته
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Root Canal 






ل کلیه
1834 Ste Catherine west, Suite 200
و
قب
Zoom 2 ACP
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(Metro: Guy)
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933-3337
و ب جوئی
 دانش
www.clinique-arya.com




























































































 

























 Lumineers Veneer

Guy Concordia

www.clinique-arya.com
اوکازیون عالی سفر به ایران
از مونتریال به

<<تهران >> مشهد >>شیراز
) تکس+(

دالر

800

با مدیریت ژاله مهدوی

Guy
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با مدیریت ایرانی در خدمت جامعه ایرانی

• کوپ • مش • رنگ • شینیون • لیزر • اپیالسیون
ه همکاری
• مانیکو ر • پدیکو ر • بند و ابرو • میک آپ
و...د زیر را ب
ا
ر
ف
ا
می کنیم:
عوت
S PA C O N C E PT
د آرایشگـر
4491A St- Charles
سین ناخن
 تکنیPierrefonds, QC,
- Esthet
ician
Tel.: (514) 696-5983

در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

…PAIN, STRESS
Come to see us
At GINSENG Clinic
More than 10 year experiences
Specializing in Chinese
ACCUPRESSURE, MASSOTHERAPY
WELL ESTABLISHED CLINIC
WE are providing ALL you need for
Better health at Reasonable prices
Very clean and Comfortable atmosphere
Insurance receipts available.

www.ginsengclinic.ca

خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری

همراه با رسید برای بیمه شما
Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil
Montreal, QC, H4A1W3

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

_____________

تنها قالی شویی در مونتریال

به روش سنتی

شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

با مدیریت ایرانی

ختفیف ویژه مخصوص
هموطنان گرامی

CAR

HOUSE
TAXI

MOTO

Montreal, QC, H4P 2M8

Tel.: 514-342-3000

Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

COMMERCIAL

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

assurance@eleganceleasing.com

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

انواع کباب (کوبیده،جوجه،
جوجه با استخوان)  +پلو۵.۹۹ :
شاورما ۳.۵۰ :شیشلیک بره۹.۹۹ :
با اسپشیالها ی متنوع و قیمت مناسب
www.chemineeperse.com

شیراز

________________
Plaza Cote des Neiges
CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges













Tel.: 514-564-9790

رستوران

خوشمز
ه
ت
ر
ی
ن
ک
با
خورش قیمه ،ب کوبیده،
قر
شهر در مه سبزی
شیراز

____________
Bazar Du Tapis
5200 rue De La Savane,

6400-A St-Jacques W.

دلیوری :رایگان

_____________

 با اقساط
ماهیانه

طبخ در حضور مشتری

متیز،

بسیار راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

Elegance Assurance
______
Assurance
Elegance
Insurance
_______

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید:
با بیش از  10سال سابقه و تخصص در
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
با بهای مناسب فراهم آورده ایم.

کمپانی بیمهالگانس

برترین سرویس کمترین بها

Ginseng Meassage

درد ،استرس ،فشار عصبی و...
زمستان سرد و طوالنی امسال
بهکلینیک«جینسینگ»بیائید

PAIVAND: Vol. 18  No.1026  Oct. 15, 2011

www.paivand.ca

سالن آرایش وزیبایی
SPA CONCEPT

21

باتراس باصفا و دلپذیر..
برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

514

آماده پذیرایی از
عروسی ،جشن تولد و
مهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
 صاحب خانه دخلواه،با بهای اجاره
!خود شوید
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
 دالری برای1000 هدیه

ش
ب
ی
ش
ا
د
،
پ
ر
2
ب
2 شنبه
ش
ی
ا
و
ر
د
موزی ماندنی و
: ر ک شاد
اکتبر
ق
ه
م
ر
ا
ص
ه
و
پایکوب با
ی
 دالر25
ش

هزینه محضر

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES, SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

22

رستوران یـاس

:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

______________
Nader Khaksar

1390  مهر23  1026  شماره 18 سال

www.paivand.ca

نادرخاکسار

RESTAURANT

RESTAURANT
Cuisine Perse

Yas Yas
Cell.: 514-969-2492

Tel.: 514-683-8686

Cuisine Perse

اوکازیونعالی:مونتریال
! با درآمد عالی

Persian
Shields
_________________

امل
، اپتایزر:
غ
ذا و دسر

لطفا ج

ا
ی خود را
رزرو کنید

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
5563 rue UpperLachine (NDG)

Tel.: (514) 483-0303

، حمیطی زیبا
گرم و خانوادگی
 کیرتینگ یاس در
خدمت میهمانی های مشا

Perspolis Proudly Presents

KamNic

Leila Forouhar
Inc.

Computer Services
Virus and Spyware removal
Technology Consultation
Softwrae Install / Repair
Hardware Installation
Wireless Networking
Password Recovery
Hardware
Ha
Repair
OS Installation
Data Recovery
TuneUp
Backup

LIVE IN CONCERT
Dec. 29, 2011
THE PALACE
Doors open 8PM

ﻟ
ﻴ
ﻼ
ﻓﺮﻭﻫ ﺮ

www.KamNic.ca
Info@KamNic.ca
(514) 224-0-224
1117 Saint-Catherine West, Suite #209, Montreal, H3B 1H9

Live DJ

Tickets available at Tapesh Digital & Marche St. Laurent
www.montrealpersian.net I www.radioparvaz.com
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تظاهراتاشغالکانادا

درشهرهایمختلفکشوربرگزارمیشود
ایرانتو :تظاه��رات "روز بین املللی
اش�غال وال اس�تریت" همزمان با
صدها ش��هر دیگر جهان ،روز شنبه
 15اکتبر در مونتریال و بسیاری از
شهرهای کانادا نیز برگزار می شود.
گزارش شبکه سی بی سی حاکیست
تاکن��ون گروه های مختلف مردمی
از طریق ش��بکه های اجتماعی در
دست کم  15ش��هر ،آمادگی خود
را ب��رای حمایت از تظاهرکنندگان
آمریکای��ی و اعتراض به نظام حاکم
مالی در کشورهای س��رمایه داری
اعالم کرده اند.
از ظه��ر روز پنجش��نبه  13اکتبر
صفحه فیس بوک��ی کانادا ،بیش از
« 12،000الی��ک» را جذب کرده و
 17،700نفر نیز درب��اره آن ،اعالم
نظر کرده اند.
حامی��ان این دعوت قرار اس��ت در
ش��هرهای تورنتو ،ونکوور ،مونترآل،
کلگری ،اتاوا ،ادمونتون ،سنت جان،
مانکتون و  ...به تظاهرات بپردازند.
س��امان دهندگان این برنامه حاضر
نش��ده اند ،اطالعاتی را درباره خود
منتش��ر کنند و گروه های خود را
بدون رهبر معرفی کرده اند.
یک دانش��جوی کالج شارلوت تاون
در جزیره پرنس ادوارد با پراهمیت
خواندن این موضوع گفت" :من نمی
فهمم چرا در این کشور ،عده ای باید
بین داشتن سقفی باالی سر خود و
چیزی برای خوردن ،یکی را انتخاب
کنند؟".
یک دانشجوی دوره دکترا که اخیرا
به همان اس��تان بازگش��ته ،با ابراز
آمادگ��ی جهت ش��رکت در برنامه
"اشغال جزیره پرنس ادوارد" گفت:
"م��ا در اینجا گرد ه��م می آییم تا
اعالم کنی��م در دنیای��ی با اینهمه
ثروت ،نباید شاهد اینهمه تبعیض
اقتصادیباشیم".
گسترش سریع "نهضت اشغال" به
س��ایر شهرها و کش��ورهای جهان،

مورد توجه جدی ناظران اقتصادی و
دمکراسی قرار گرفته است.
کارشناسارشد"مرکزسیاستگذاری
آلترناتی��و کانادا" در گف��ت و گو با
خبرنگار سی بی سی تأکید کرد که
اگر نهضت اشغال ،حمایت کافی از
سوی شهروندان را بدنبال داشته و
تأثیر مناس��بی بر رهبران تجاری و
دولتی بگذارد ،می تواند به تغییرات
بسیار مهمیدر عرصه های اقتصادی
و سیاسی بیانجامد.
خانم "آرمینه یالزینیان" اضافه کرد،
اگر ای��ن نهضت موفق گ��ردد می
تواند همانند فرصت��ی دوباره برای
ایجاد یک گفت و گوی خالق باشد
که طی س��ال  2008و بحران قبلی
اقتصادی نتوانس��تیم به آن دست
یابیم.
طرفداران حقوق بشر و حقوق زنان،
توانستند دیدگاه جاری در جامعه و
سیاستگذاران را تغییر دهند اگر این
نهضت اشغال ،به یک نهضت واقعی
بدل ش��ود ،دیدگاه های م��ا درباره
رابطه بی��ن افراد ثروتمن��د و بقیه
جامعه را تغییر خواهد داد.
ایده اولی��ه اعتراضی ک��ه با عنوان
"نهضت اش��غال وال اس��تریت" از
 17سپتامبر در نیویورک آغاز شد،
توسط " بنیاد رسانه ای Adbusters
" یک موسسه غیرانتفاعیدر ونکوور
کانادا و متأثر از قیام های مردمی در
جهان عرب مطرح شد.
تظاهرکنندگان معتقدند سیاس��ت
های غلط دول��ت آمریکا در جریان
بح��ران س��ال  ،2008موجب فربه
ش��دن بانک ها و در مقابل بیکاری
شدید مردم گردید؛ بطوری که یک
درصد جمعیت ثروتمند آمریکا ،به
ثروت سرشاری دست یافتند ،اما به
ان��دازه یک فرد معمولی کم درآمد،
مالیات می پردازند.
خانم یالنیزیان ،وضعی��ت کانادا را
کامال مشابه آمریکا ارزیابی کرده و

افزود ،یک درصد جمعیت ثروتمند
کانادا ،بیش از یک سوم کل درآمد
کشور را در دهه منتهی به بحران ،از
آن خود کرده بودند.
اما طرفداران گروه های سیاس��ی و
دمکراسی خواه ،از زاویه دیگری به
این جریان می نگرند.
"داف کوناچر" از بنیانگذاران موسسه
غیر انتفاعی " نظارت بر دمکراسی"
در اتاوا ،معتقد است نهضت"کانادا
را اشغال کنید" می تواند در صورتی
که به روش صحیح هدایت ش��ود،
نتایج موثری به دنبال داشته باشد.
اضافه می شود ،شبکه های پخش
فیلم ه��ای آنالین نظی��ر Netflix
اخیرا تحت فشاردولت آمریکا ،کلیه
فیلم های سینمایی و مستند مرتبط
با وال استریت ( از جمله فیلمی که
با بازیگری متدیمون ساخته شده)
را از لیست خود خارج کرده اند.


مادران صلح مونترال

ایران :در
اعتراض به
اعدام

روز  ۳شنبه  ۱۱اکتبر به منا سبت روز جهانی
مبارزه با اعدام ،مادران صلح مونترال ،همراه
با فعالین س��ازمان عفو بین الملل از ساعت
 ۱۱.۳۰تا  ۱۷.۳۰در دانشگاههای کبک و مونترال با گذاردن میز اطالعات با عکس هایی از عزیزانی که حکم اعدام
گرفته اند ،به پخش اعالمیه و جمعآوری امضا ،خطاب به استیون هارپر (نخست وزیر کانادا) و آقای الریجانی (رئیس
قؤه قضائیه ایران) در اعتراض به احکام اعدام پرداختند که با حمایت و همدردی وسیعی روبرو شدند.
عکس گوشه ای از همایش را نشان می دهد

�
�
�
�
�ﺆ��ﻪی ��ﺮت آ�� اﷲ ا ﯽ �ﻮ�ﯽ

 ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﻨﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻋﻘﺪ و ازدواج ﺷﺮﻋﻲ
 دﻋﺎي ﻛﻤﻴﻞ ،ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  7:30ﻋﺼﺮ

 ﻣﻬﺪ ﻛﻮدك و ﻣﺪرﺳﻪي ﻫﺪي )رﺳﻤﻲ ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ(
 ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺷﺮﻋﻲ و ﺷﺒﻬﺎت دﻳﻨﻲ
 ﺟﻠﺴﺎت درس اﻋﺘﻘﺎدات ،اﺧﻼق و اﺣﻜﺎم ،ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  6:30ﻋﺼﺮ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻮدﻛﺎن ،ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﻲ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ و ورزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻳﻚﺷﻨﺒﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺻﺒﺢ
 ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻗﺮي ﺗﻬﺮاﻧﻲ ،ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  7:30ﻋﺼﺮ

ﻣﻬﺪﻛﻮدك ﻫـُﺪي

ﻣﺪرﺳـﻪي ﻫـُﺪي

از ﺳﺎﻋﺖ  7:30ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6:00ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻬﺎر
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن  دﺑﺴﺘﺎن  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن

ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
Tel: 514.746.2624
www.khoei.ca

*

info@khoei.ca

)7085 Ch. Cote‐des‐Neiges, (at Jean‐Talon
Montréal, H3R 2M1
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سایبرالیف...

شماازتوییترچهمیدانید؟
ش��اید توییتر هماکن��ون پس
از فیسب��وک دومی��ن ش��بکه
اجتماعی بزرگ جهان محسوب
ش��ود به طوریکه دارای بیش از
 175میلیون کاربر در سراس��ر
جهان است.
توییت��ر به کاربران خ��ود اجازه
میده��د ت��ا متنه��ای 140
کاراکت��ری ب��ه دوس��تان خود
ارس��ال کنن��د ،درح��ال حاضر
به هم��راه فیس ب��وک و زینگا
از محبوبتری��ن ش��بکههای
اجتماعی است.
اکنون بسیاری از وب سایتهای
دنی��ا ب��ه توییت��ر متصلاند و
محت��وای خ��ود را در آن ب��ه
اشتراک میگذارند.
توییتر نزدیک به پنج سال است
که فعالیت میکند و این سومین
طراح��ی مج��دد وب توییت��ر
محسوب میشود.

 پخش شایعات در
توییتر

چندی پیش هکرها موفق شدند
بادردست گرفتن صفحه توییتر
خبرگ��زاری فاکسنیوز ،خبری
مبنی بر ترور باراک اوباما و کشته
شدن وی منتشر کنند.
اما فاکسنیوز با صدور بیانیهای
ب��ه دلی��ل روی دادن این اتفاق
عذرخواه��ی و اع�لام ک��رد
تحقیقات در این خصوص آغاز
ش��ده اس��ت و پس از آن گروه
هکری به نام اس��کریپت-کیدیز
مسوولیت ارسال این توییتها را
برعهده گرفت.

 توییتر و خبرنگاران

توییتر ،صفحهی راهنمایی برای
خبرنگاران طراحی کرده است تا
خبرن��گاران حرفهای را که برای
کسب اخبار از شاهدان عینی و
کاربران توییتر سراغ این شبکهی
اجتماع��ی میآین��د ،راهنمایی
کند.
این صفحه جدید" ،توییتر برای

سرویسهای خبری" نام دارد
و راهنمای الزم برای انتشار،
جستوجو ،توییت حرفهیی،
جس��توجوی منابع دس��ت
اول و دنبال ک��ردن آنها در
این شبکه اجتماعی و فرهنگ
واژگان الزم ب��رای یک کاربر
حرفهییدر «توییتر» را شامل
میشود.
ای��ن صفح�� ه راهنم��ا ،ب��رای
خبرنگاران در چهار بخش کلی
گزارش ،مش��ارکت در بحثها،
انتشار و موارد دیگر ،توضیحها و
راهنماییها را دستهبندی کرده
است.
در بخ��ش چگونگ��ی گ��زارش
و اطالعرس��انی حرفهی��ی در
توییتر ،تفاوتهای جستوجوی
حرفهیی و پیشرفته آموزشداده
شده است که در همین بخش،
توصیههایی برای جستوجوی
بهتر در آرشیو توییتها نیز ارائه
شده است.
در ح��ال حاضر گ��وگل نیز در
تالش اس��ت با راهاندازی شبکه
اجتماع��ی ف��وق پیش��رفته و
جدید خود به ن��ام ،Google+
فیسب��وک ،بزرگترین ش��بکه
اجتماعی و توییتر،دومین شبکه
اجتماع��ی بزرگ جه��ان را به
چالش بکشد.

 توییتر و تبلیغات
آنالین

ب��ه گ��زارش ایس��نا ،توییت��ر
همچنی��ن ش��رکت تبلیغ��ات
آنالی��ن  AdGrokبرای افزایش
فعالیته��ای تبلیغات��ی خ��ود
خریداری کرد.

 سرویس
اشتراکگذاریعکس

شبکهاجتماعیتوییترهمچنین
اعالم کرد که در راستای توسعه
نرماف��زاری خود یک س��رویس
داخلی برای به اشتراکگذاشتن
عکس راهاندازی میکند.

جناب آقای حسین ولوی
خانواده های محترم سوگوار

مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض می کنیم
و برای شما و خانواده تان آرزوی آرامش و سالمتی داریم.
پی��ش از آن کارب��ران توییت��ر
عکسه��ای خ��ود را از طری��ق
برنامههای توییت پیک و ،Yfrog
به اش��ترک میگذارشتند اما با
این س��رویس این امکان فراهم
میشود تا خود عکسهایشان را
به اشتراک بگذارند.
«توییت��ک» یک برنام��ه برای
ش��بکههای اجتماعی مختلف
از جمل��ه توییت��ر اس��ت که به
کاربران آنه��ا اجازه میدهد تا
برای یکدیگر پیغام بفرس��تند و
پروفایلهای یکدیگ��ر را بازدید
کنند.

 ادغام پروفایلها در
یکصفحه

آمارها نشان میدهند که نزدیک
ب��ه  20میلیون ت��ن از کاربران
توییتر برنام��ه توییتک را دانلود
کردن��د و آن را ب��ه دومی��ن راه
اس��تفاده از این سرویس تبدیل
کردهاند.
ای��ن برنام��ه همچنی��ن ب��ه
کاربران توییتر اج��ازه میدهد
ت��ا پروفایلهای خود در س��ایر
ش��بکههای اجتماع��ی مانن��د
فیسب��وک را در ی��ک صفحه
بگنجانند.
مقامات توییتر اظهار کردند که
در س��ه ماهه اول س��ال 2011
تعداد توییتهای��ی که کاربران
برای یکدیگر ارسال کردند41 ،
درصد افزایش یافته است.
جالب است بدانید که هماکنون
کارب��ران توییت��ر در روز 140
میلیون توییت به یکدیگر ارسال
میکنند.
{>> ادامه در صفحه}29 :

همدردی
دوست ارجمند  ،جناب آقای علیمراد قربانی
ما نیز در اندوه درگذشت برادر عزیزتان با شما و خانواده های
وابسته شریکیم .این مصیبت را به شما تسلیت می گوئیم
و برایتان بهروزی ،آرامش و روزهای روشن آرزومندیم.

هـم
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دوستان شما در هیات مدیره مدرسه دهخدا

دردی

دوست دیرین ،جناب آقای علیمراد قربانی
در اندوه بزرگ درگذشت برادر دلبندتان با شما دوست عزیز،
و خانواده های وابسته شریکیم و این مصیبت را به شما دوستان
تسلیت می گوئیم و برایتان عزیزان آرامش آرزومندیم.

بیژن جاللی ،هوشنگ عالسوندی و کبرا ارزانی،
عبدی ارزانی ،محمد مرادی،
احمد مرادی ،علی نصیریان

پرویز چنگیزی
(کارکنان و مدیریت اتوکلیفتون)
و دوستان شما در تیم والیبال بزرگساالن

همـــــــــــــدردی
جناب آقای حسین ولوی

ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفنت مادر دلبندتان با شما شریکیم
و برای شما و کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنیم.
محمد رحیمیان و خانواده

		 همــدردی
با واروژ عزیز
و خانوادۀ محترم بوغوزیان

مرگ پایان زندگی نیست؛
آغازی است دوباره
در بعدی دیگر

غم وانده از دست دادن همسر مسئول و مهربانت را به تو،
فرزندان تان ،مادرش ،خواهرانش ،برادرش،
و عزیزان دیگر تسلیت گفته،
از پروردگار عاشق برایتان
صبر وشکیبایی الزم خواستاریم.
علی بدریفر ،سترک ارسالن ،حسین خردبین،
منصوراصغرنژاد ،سعید صبوری ،ابوالفضل وطنی،
داود عزیزی ،حامد رجنبر ،سهراب اسدی ،منصور عجبی،
امیرحسین اصغرزاده ،شهریار شیرازی

هـم

دردی

دوست گرامی آقای علیمراد قربانی
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت غم انگیز برادر دلبندتان را به شما و
خانواده های وابسته صمیمانه تسلیت می گوئیم
و برایتان صبرو شکیبایی از پروردگار آرزومندیم.

فرزاد موالیی

و کارکنان رستوران کبابسرا
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از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و و ابستگانی که
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر عزیزمان،

شادروان آقای محمد گودرزی فر

در ایران ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود،
و در مراسم خاکسپاری و یادبود،
با درج پیام های همدردی در پیوند و دیگر نشریات
و پیام های تلفنی همدردی ،ارسال گل ،ایمیل و...
ما را همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزارینموده،
برای فردفرد شما عزیزان شادکامی و طول عمر آرزومندیم.

لیال ،سیما و اسفندیار گودرزی فر
و وابستگان

چه سبکبال و مظلوما نه رفتی

و چه سخت غم نبو دنت را بر جای گذاشتی.

همـدردی
جناب آقای علیمراد قربانی

درگذشت غم انگیز برادر عزیزتان را به شما دوست عزیز،
و خانواده های وابسته صمیمانه تسلیت می گوئیم.

تینا فرشاد گهر ،مهدی محمدیان

همدردی
دوست عزیز و دیرین ،جناب علیمراد قربانی

هـم

ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن برادر دلبندت با شما شریکیم
و برای شما و دیگر سوگواران آرامش آرزو می کنیم.
محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

دردی

دوست دیرین جناب آقای علیمراد قربانی
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت تاثر انگیز برادر دلبندتان را به شما دوست عزیز ،و خانواده
های وابسته صمیمانه تسلیت می گوئیم و برایتان آرامش و تندرستی
آرزومندیم.

فرشاد فضلی

و دیگر دوستان شما در تپش دیجیتال

ی همتای زندگی مان همسر ،پدر و پدربزرگی مهربان
سالگرد ستاره ب 

زنده یاد آقای امیر فرحدل

بزرگ خاندان فرحدل را ،با یادی حسرت بار و غمی ماندگار

ی می داریم و به روح بلند و همیشه بیدارش درود می فرستیم؛
گرام 

پدر فرشته زندگی مان ،که نگاهش و صدایش ،آرام بخش جان مان بود،
در روز  ۲۰اکتبر  ۲۰۱۰از این جهان پرکشید و رفت؛

دو چشمه مهراز دو چشم مهربانش همیشه جاری بود
و دلش با کینه و حسد نا آشنا؛

ی نیازی ،ثروتش.
قناعت و مناعت شاگرد مکتبش بود و ب 

درد غربت را پذیرفت و با عشق و محبت فرزندانش را یاری داد.
ی ها و مهربانی ها یش
به یاد همه خوب 

روز شنبه  22اکتبر ۲۰۱۱
از ساعت 15
بر مزارش >> ،در محل:
Rideau Memorial Gardens:
4275 Boulevard des Sources
Dollard-des-Ormeaux

ی آییم و یادش را گرامی می داریم.
گردهم م 

حضور ارجمند شما باعث تسلی بازماندگان اوست.

از طرف خانواده های
فرح دل ،پورالبرزی ،آقائی،Rizzo ،
قائمی ،نادری،رضوی
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زندگی...

chez les adolescents...

فوایدبینظیرخواب
کـــافیبرایسالمتی

این روزها شاید خیلیها نتوانند به
خاطر مش��غله کاری به اندازه کافی
بخوابند .بیشتر وقتها مردم به جز
نداشتن احس��اس خوابآلودگی از
اهمیت خواب برسالمتی شان غافل
هستند.
داش��تن خواب کافی از جنبههای
مختلف برای سالمتی مفید است،
مثل
 عملکرد ذهن، کنترل وزن، عضله سازی، مقاومت دربرابر تاثیرات پیری ،و ترمیم بافت های نرم و مفاصل.احتم��االً از بعضی از این جنبههای
مهم آگاه هستید.
بیش��تر افراد میفهمن��د که بدون
خواب کافی عملکرد مغز و حافظه
آنها دچار مشکل می شود .این فقط
یک مشکل کوتاه مدت نیست.
بااینکه تحقیقات به تازگی در حال
انجام اس��ت اما تصور بر این اس��ت
که کمبود خواب مزمن با بس��یاری
از اختالالت زوال عصبی و از دست
دادن ج��دی عملک��رد مغ��زی در
سالهای پایانی زندگی مرتبط است.
تعداد کمی از مردم از اهمیت خواب
ش وزن و عضلهس��ازی آگاه
در کاه 
هستند .بدون داشتن خواب کافی،
بدن به اندازه کافی هورمون رشد که

یک هورمون چربیسوز مهم در بدن
است ،تولید نمیکند.
عالوه بر این ،کمبود خواب موجب
تغییرات��ی در هورمونه��ای ب��دن
میش��ود که گرس��نگی را کنترل
میکند ،و طبیعت��اً موجب افزایش
احس��اس گرس��نگی ،پرخ��وری و
ش وزن میشود.
نتیجتاً افزای 
هورمون رشد همچنین در تحریک
رش��دعضالنی ناش��ی از ورزش نیز
تاثیرگذار اس��ت ،ازای��ن رو ،فقدان
خواب کافی به طور جدی در گرفتن
نتیجه خوب از برنامه تمرینی تداخل
ایجاد میکند.
برای آنها که تمرینات سنگینی انجام
میدهن��د ،کاهش هورمون رش��د
ناشی از فقدان خواب کافی موجب
به تاخیر افت��ادن ریکاوری عضالت
ش��ده و وضعیتی ایجاد میکند که
تمرینات سنگین عضالت را سریعتر
از آنچه بدن قادر به ترمیم آن باشد،
تجزیه میکند .این مسئله موجب
از دس��ت رفتن حج��م عضالنی و
آسیبهای جدی میشود.
س��ایر بافتهای بدن نیز درس��ت
مثل عضالت به خاطر پایین آمدن
سطح هورمون رشد ناشی از کمبود
خواب ،س��ریعتر تجزیه میش��وند،
مثل بافته��ای پیون��دی مفاصل
و حتی پوس��ت .با گذش��ت زمان،

کمبودخواب موجب پیری زودرس
بافتهای بدن ش��ده و پیر ش��دن
پوست را افزایش میدهد و مفاصل
را در معرض آرتروز قرار میدهد.
تجربه نشان داده است که در درمان
افراد مبتال به سندرمهای درد ،اکثر
بیماران��ی که کمبود خ��واب دارند
حساسیت بیش��تری درمقابل درد
نشان میدهند و بیشتر در معرض
حمالت و سختشدن عضالت قرار
میگیرند .یکی از بیمارانی که سالها
با او کار میکردم با تغییر ساعتهای
خوابش از  3تا  4س��اعت به  6تا 7
ساعت ،تغییرات فاحشی نشان داد.
با داش��تن خواب بیشتر ،عضالت او
شلتر شده و سختی خود را از دست
دادند .این تغییردقیقاً با تغییر میزان
خواب او مرتبط بوده اس��ت چراکه
میزان استرس و سایر عوامل زندگی
او تقریباً یکسان بودهاند.
ت��ا اینجا احتم��االً از اهمیت خواب
کافی آگاه شدهاید.

حال ببینید "کافی" چه میزان است؟

این مس��ئله تاحدودی متغیر است
اما برای اکثر افراد  7س��اعت خواب
بدون اخالل در ش��ب ب��رای تولید
میزان کافی هورمون رشد کافی به
نظر میرسد.
بعضی افراد به کمی بیش��تر از این
میزان خواب نیاز دارند و برخی دیگر
هم میتوانند با کمتر از این سر کنند
اما حداقل  7ساعت خواب مناسب به
نظر میرسد.
اگ��ر ش��ما کمت��ر از ای��ن میزان
میخوابید ،اگر خوابتان را بیش��تر
کنی��د از تغیی��رات عال��ی ک��ه در
زندگیتان ایجاد میشود شگفت زده
خواهید شد .با خواب بیشتر نه فقط
هوشیاری بیشتری خواهید داشت،
بلک��ه از برنامههای کاه��ش وزن و
تمریناتت��ان نتیجه بهتری خواهید
گرفت و ظاهرتان نیز بسیار بهتر و
سرحال تر خواهد شد.

نوشته است" ،کلمات پزشک ذهن
بیمارهستند".
من هر روز سعی می کنم با بیمارانم
درمورد تاثیر کالم مثبت بر وضعیت
سالمتی و زندگیشان صحبت کنم.
آی��ا تابه ح��ال توجه ک��رده اید که
کلمات چطور می توانند بر زندگی
شما تاثیر بگذارند؟
کلماتی که بر زبان می آورید یا می
شنوید چه معنا و مفهومی برایتان
دارند؟ و از اینها مهمتر ،کلماتی که
درمورد خودتان استفاده می کنیم
چه تاثیری بر شما دارند؟

نقل قول های معروف

قدرتکلمات:تاثیـــر
الفـاظ منفـی بر سالمتی
گفتگوی مثبت با خود رمز مقابله با
الفاظ منفی درمورد خودتان است.
کلم��ات هم ق��درت دارن��د و همه
ما از تاثی��ر کلمات منفی بر افکار و
اعمالم��ان آگاه هس��تیم اما همین
الفاظ و کلمات منفی می توانند بر
سالمت ما هم تاثیر بد بگذارند ،مگر
اینکه شروع کنیم وقتی می خواهیم
درمورد خودمان حرف بزنیم از الفاظ
و کلمات مثبت استفاده کنیم.
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این کلمات منفی می توانند وضعیت
س�لامتی ،زندگی و دیدگاه شما را
تغییردهند.
کافی است احساساتتان و این قدرت
منفی با آن کلمات منفی ادغام شوند
تا ببینید که چه فاجعه ای به بار می
آورند!
بله می توانند کام ً
ال سالمتی شما را
به خطر بیندازند.
یک نمایشنامه نویس یونان باستان،

کلمات قدرت ش��فا ،ویرانی و تغییر
دنیای شما را دارند .جمالت معروف
زیر را خوب بخوانید و ببینید چطور
این جمالت توانستند دنیا را عوض
کنند.
"من یک رویا دارم"..
"این حقیقت بر ما آشکار است:
همـــــه انس��ان ها یکسان خلق
شده اند".
"چهار قرن و هفت سال پیش،
پدران ما ملتی را به وجود آوردند که
آبستن آزادی بود و بر این اصل تکیه
می کرد که همه انسانها برابر خلق
شده اند".
"تنه��ا چیزی ک��ه بای��د از آن
ترسید ،خو ِد ترس است".
"اگر دروغی بگویید که به اندازه
کافی بزرگ باش��د و به اندازه کافی
هم آنرا تکرار کنی��د ،همه باور می
کنند ،حتی خودتان".

کلمات قدرت دارند :گفتگو با خود
برای موفقیت

باقدرت ترین کلمات آنهایی هستند
که هر روز با خودتان تکرار می کنید.
منظ��ور آن گفتگویی اس��ت که در
طول روز با خودتان دارید.
آی��ا تا ب��ه حال دقت ک��رده اید که

وانان
نوج

اجازه،میخواممستقلبشم!

یکی از عمومی تری��ن نیازهای
نوجوان کس��ب استقالل از افراد
خانواده و دیگران است.
مطالعات نشان داده که اضطراب
در کسانی بیشتر دیده می شود
که دچ��ار ناامنی ش��دید ،عدم
اعتماد به نفس ،وابستگی ناسالم
ب��ه والدین ب��ه خص��وص مادر
هستند.
کس��ب استقالل در بس��یاری از
نوجوانان اضطراب ایجاد می کند.
از جمل��ه حاالتی ک��ه در زمینه
مس��تقل ش��دن دیده می شود،
تض��اد و دوگانگی اس��ت ،یعنی
نوجوان در حالی که می خواهد
و می داند که باید مستقل شود از
استقالل نیز می ترسد.
والدین باید وضعیتی فراهم آورند
ت��ا نوج��وان با به دس��ت آوردن
اعتماد به نف��س ،امنیت روانی و
جرات تجربه کردن ،به تدریج در
صدد کسب استقالل برآیند.
برای جلوگیری از این دوگانگی
والدین باید وضعیتی فراهم آورند
ت��ا نوج��وان با به دس��ت آوردن
اعتماد به نف��س ،امنیت روانی و
جرات تجربه کردن ،به تدریج در
صدد کسب استقالل برآیند.
یکی از دالیل اساسی در اضطراب
ناش��ی از مستقل ش��دن ،عدم
آگاه��ی از وضعیت��ی اس��ت که
نوجوان بعد از مستقل شدن پیدا
خواهد کرد.
ب��ه نوج��وان باید مس��ئولیت و
فرص��ت داد که در بس��یاری از

چطور با خودتان حرف می زنید؟
م��ن متوج��ه ش��ده ام ک��ه مردم
حرفهایی را به خودشان می زنند که
هیچوقت به کس دیگری نخواهند
زد .حرفهایی مث��ل" ،من چاقم" یا
"برای انجام اینکار ب��ه اندازه کافی
باهوشنیستم".
خیل��ی کم پی��ش می آی��د که از
خودشان پیش خود تعریف کنند—
همه ما س��خت گیرتری��ن منتقد
خودمانهستیم.
کلم�ات قدرتمندن�د و تاثی�ر
چش�مگیری روی سلامت ما
دارند.
آیا تابه حال شنیده اید که بگویید،
"من وقت برای ورزش کردن ندارم"
ی��ا " فقط یک کلمه که کاری نمی
کند".
آیا معموالً می گویید "خسته ام" یا
"استرس دارم"؟
کلماتی مثل این همان احساس را
در شما ایجاد می کند.
این احساس��ات موجب رفتارهایی
از طرف ش��ما می ش��ود ک��ه این
احساسات منعکس می کند و بعد
موجب تقویت این حسدر شما می
شود.
اگر بگویید که خسته هستید ،آنوقت
کم کم احساس می کنید که خسته
هستید .حس خسته بودن موجب
رفتارهای کند از طرف شما می شود

امور مربوط به خود اظهار عقیده
کنند و تصمیم بگیرد ،ولو اینکه
اشتباه کند و نباید نوجوانان را به
خاطر اشتباهاتشان مورد تنبیه یا
تحقیر قرار داد؛ بلکه باید به آنها
این فلسفه را آموخت که زندگی
سراسر تالش و مبارزه است و آنها
می توانند از خطاهای خود درس
های مفید بیاموزند.
در نی��از نوجوان��ان ب��ه کس��ب
استقالل تفاوت های فردی وجو
دارد به همین دلیل نباید آنها را با
دیگران مقایسه و یا مالمت کرد.
در نی��از نوجوان��ان ب��ه کس��ب
استقالل تفاوت های فردی وجو
دارد به همین دلی��ل نباید آنها
را با دیگران مقایسه و یا مالمت
کرد زیرا گاهی باعث دلس��ردی،
احس��اس ناامنی و اضطراب می
شود.
بط��ور خالصه باال ب��ردن میزان
مقاوم��ت و تحمل ک��ودک در
برابر ناکامی و س��ختی ها ،ارضاء
صحیح نیازهای ک��ودک ،ایجاد
امنیت روانی و ب��ه وجود آوردن
الگوهای رفتار مناسب می تواند
در پیشگیری رفتار پرخاشگرانه
موثر باشد.


توصیه های زیر در این
زمینهمفیداست:

 والدین و دیگران باید تا حد
ممک��ن از امر و نه��ی های زیاد،
بی مورد و غیر اصولی خودداری
کنند.

که به جای ایجاد انرژی ،خستگی را
در شما ایجاد خواهد کرد .چیزی که
روی آن تمرکز می کنید ،در ش��ما
رشد می کند.
اگر بگویید که سالم نیستید ،کم کم
مشکالت جسمی پیدا می کنید و
دنبال آن رفتارهایی که این وضعیت
را نشان می دهد در شما ایجاد می
شود.


کلمات قدرت دارند:
با کلمات خوب برای سالمتتان
برنامه ریزی کنید

کلماتی که استفاده می کنید مثل
کدهای کامپیوت��ری می مانند که
نرم افزار ذهن ش��ما می شوند .شما
با کلماتی که ادا می کنید مغزتان را
برنامه ریزی می کنید .اگر از نتایجی
ک��ه در زندگی م��ی گیرید رضایت
ندارید ،باید برنامه ری��زی نرم افزار
ذهنتان را تغییردهید.
البته کشتن ویروس های این برنامه
زم��ان می برد اما هدف این اس��ت
که هوش��یارانه تصمیم بگیرید که
چه می خواهی��د ،از کلمات و افکار
متناسب با آن هدف استفاده کنید و
بعد رفتارتان را هم از روی آن افکار
دنبال کنید.
بعن��وان مثال ،اگر می خواهید الغر
شوید ،باید اول کلماتی که استفاده
می کنید را تغییردهید.

 از ایج��اد ممنوعی��ت و
محدودی��ت های بی م��ورد که
مغای��ر با نیاز نوجوان به کس��ب
آزادی و استقالل است خودداری
کرد.
 ب��ا تقویت روحیه نوجوان به
خص��وص تکیه بر مه��ارت ها و
توانایی های مثبت او ،باید روش
های مناسب مواجهه با ناکامی را
به او آموخت.

 به نوجوانان باید آموخت که
در مقابله با خشم به جای اینکه
بدون تفکر خشمی کنترل نشده
ابرازدارند منطقی برخورد کنند و
بدون توهین و تحقیر به دیگران
ابراز وجود کنند و عواطف خود را
بیان کنند.
 باید ب��ه او فهماند که نحوه
برخ��ورد دیگران ب��ا او تا حدی
نتیجه رفتار خود اوست.
 در برابر پرخاشگری نوجوان
نباید از تنبیه یا تحقیر استفاده
کرد ،زیرا این رفتارها خود باعث
تشدید پرخاش��گری می شوند
بهتر است به عمل پرخاشگرانه او،
پاسخ نداد ،منتها باید به نوجوان
فهماند که بی اعتنایی ظاهری به
پرخاش��گری او حمل بر تایید یا
قبول آن نیست.


گفتن "م��ن چاق��م" را دیگر کنار
بگذارید.
آن کلمات را با "م��ن از اینکه دارم
الغر می شوم خیلی لذت می برم"
یا "خیلی خوشحالم که دارم به وزن
سالمتی ام می رسم" .مکالماتی که
در ذهنت��ان درمورد ورزش و تغذیه
می شود را هم باید تغییر دهید.

کلمات قدرت دارند:
سالم حرف بزنید ،سالم فکر کنید

با خودت��ان مثبت ح��رف بزنید تا
افکارتان هم مثبت شود .با خودتان
فکر کنید" ،افراد سالم به جای کیک
ش��کالتی س��بزیجات می خورند"
و "افراد الغر بیش��تر روزهای طول
هفت��ه را ورزش می کنند پس من
ه��م از همین امروز به باش��گاه می
روم" .همه افکاری را که با این هدف
تناقض دارد را دور بریزید و افکاری
را وارد ذهنتان کنید که رفتارهایی
سالم در شما ایجاد کند .خودتان را
فردی س��الم بدانید و کلماتی سالم
درمورد خودتان ب��ه زبان بیاورید و
بعد رفتارهایی س��الم در شما ایجاد
خواهد شد.
باور کنید که کلم��ات واقعاً قدرت
دارند...
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«فرهن��گ ،يعني خلقي��ات و ذاتيات يك جامعه و بوم��ي يك ملت؛ تفكراتش،
«فرهن��گ ،يعني خلقي��ات و ذاتيات يك جامعه و بوم��ي يك ملت؛ تفكراتش،
کلیشه
بیش��تری
اهمی��ت
امنیت است.
اولینيكدلیل
ای؟يك كشور است؛ اينهاست
فرهنگ
ظاهردهندهیامباني
اينهاازتشكيل
آرمانهايش؛
هوش ايمانش،
اينهاست
كشور است؛
ايمانش ،آرمانهايش؛ اينها تشكيلدهنده مباني فرهنگ
دوس��ت بادارند با
رابط��های
كه يك ملت را با ش��جاع و غيور و جس��ور و مستقلزنميدر
 مستقل ميكند ،يا سرافكنده و ذليل
مردهاوتاجس��ور و
ش��جاع و غيور
زیرا يك ملت را
م��رد قضاوت دارد كه
کهذليل
سرافكنده و
كند ،يا
خيلي مهمي اس��ت .ما
.3فرهنگ عنصر
کنندميكند.
برقرارو فقير
رابطهنش��ين
ترو خاك
فرودس��ت
و
اس��ت .ما
مهمي
خيلي
فرهنگ عنصر
پنجشنبهفقير ميكند.
خاكنش��ين و
سال و
سطحی عمیق
2011یکند
امنیت م
احساس
دارد
درست
وفاداری
18آگوست
1432
17رمضان
27مردادماه 1390
فرودس��ت و4868
هفدهم شماره
هم شماره  4868پنجشنبه 27مردادماه 17 1390رمضان 18 1432آگوست 2011
هم
فرهنگ
كنيم.
صرفنظر
فرهنگي
پرورش
و
فرهنگي
رشد
و
فرهنگ
از
توانيم
نمي
هم
فرهنگ
كنيم.
صرفنظر
فرهنگي
پرورش
و
فرهنگي
رشد
و
فرهنگ
از
توانيم
نمي
آنها
احساسی
و
ذهنی
تحریکات
از
و
تواند
ی
م
که
کند
ی
م
احس��اس
زیرا
برخ��ی زنان که طعم تلخ خیانت را
مظاهر
نشانهها و
شما از
همه آنچه
خودرو نيست.
یادهم گياه
فرهنگ
است؛
مظاهر به آن مرد ل��ذتمثل
نشانهها و
بعنوانشما از
مثل علم است؛ فرهنگ هم گياه خودرو نيست .همه آنچه
گرفتن از
ه��ا از
علمزن
ببرند.
محاف��ظ
رهبر و
گفت
خواهند
شما
باشند به
چشیده
اينیبذر را
ميبابينيد ،بدون
کهاز دنيا
درنتیجهنقطهاي
خودتان و در هر
فرهنگي در
ترديد اين بذر
اعتماد بدون
فرهنگي در جامعه خودتان و در هر نقطهاي از دنيا ميبينيد،
جامعهبرند و
لذت می
یعن��یرا او میتواند مردشان هم
کند .این
کنند
ترديد نم
مغزشان فکر
مردها
دستي افشانده است .البته انسان بعضي از دستها را ميبيند اما بعضي از دستها
دستي افشانده است .البته انسان بعضي از دستها را ميبيند اما بعضي از دستها
شوند
جذب می
تلويزيون،گذر از موانع معموالًرابه
رابط��ه و
رهبری
را نميبيند؛ از داخل خانه ،تا درون مدرس��ه ،تا فضايبرای
بدنشان!
دیگر
یک عضو
تلويزيون،
راديو و
خيابان ،تا
بلکهتابافضاي
کهمدرس��ه،
درون
خانه ،تا
مردانیاز داخل
نميبيند؛
راديو و
خيابان ،تا
اند.
ه
داشت
خوبی
زندگی
تجربه
کند.
حساب
مرد
آن
زنان
ک��ه
اس��ت
این
واقعیت
ام��ا،
ت��ا ماهواره ،تا تبليغات جهاني ،تا اينترنت و از اين قبيل چيزها ،فرهنگ ،هدايت و
رویچيزها ،فرهنگ ،هدايت و
ت��ا ماهواره ،تا تبليغات جهاني ،تا اينترنت و از اين قبيل
در
ها
م
خان
برای
مهمی
عامل
هوش
هستند.
مردان
از
تر
ی
احساس
پرورش دادن ميخواهد( ».رهبر معظم انقالب اسالمي  -بيانات )1383/10/17
پرورش دادن ميخواهد( ».رهبر معظم انقالب اسالمي  -بيانات )1383/10/17
معم��والً
ح��ساز مهریزمان
بلندمرتبگي
زن��ان عزت و
است.در راه رسيدن به قلههاي
ازدواجاسالمي
امروز ايران
بلندمرتبگي از هر زمان و
امروز ايران اسالمي در راه رسيدن به قلههاي عزت و
دوام رابطه یا
کنندو و
مردانی که
شناسایی
پرگهرمان
كالبد مرز
خودباوري در
است و
تاختهتر
ديگري
عصر ديگري پيش تاختهتر است و روح خودباوري در كالبد مرز پرگهرمان دميده
معموالً
مهارت
پيشب��ا
ه��وشعصر(که
دميدهکه
هس��تند
مردان
پردازتر از
هایروح خیال
دارند
صحیح
گش��تهباو به
ترخارج
خمودگي
انگيز و
حالت رخوت
فرهنگ عمومي از
اس��تدالالتاس��ت.
ش��ده
گش��ته و به
قضاوتخارج
ش��ده اس��ت .فرهنگ عمومي از حالت رخوتانگيز و خمودگي
معموالً
خالقی��ت و
کالم��ی،
علت
هستند و
استداللی
دارند.هاي ذيقيمت
دهه تالش
يك
از
بيش
گردد.
مي
رهس��پار
تكاپو
و
جوشش
س��مت
قيمت
ذي
هاي
تالش
س��مت جوشش و تكاپو رهس��پار ميگردد .بيش از يك دهه
مردانی که قضاوت خوب توانای��ی درک موضوع��ات مختلف و معلول سروکار
شناسایی
رهبر معظم انقالب در ايجاد فضاي علممحوري و ارزشمندي علم و عالم رفته رفته
رهبر معظم انقالب در ايجاد فضاي علممحوري و ارزشمندي علم و عالم رفته رفته
جالب و
ش��ود)
داده می
زنان و
احمديبین
دكترتفاوت
پاسخ در
دكتربه آن
به ثمر رسيده و رويكرد علمي ،فرهنگي و ناب و اصيلدارند
مغزسرعت
نژاد بر
چرا؟و اصيل
فرهنگي و ناب
رويكرددرعلمي،
رسيده و
تصور میکنید نش��انبه ثمر
اندازهبرکهسرعت
احمدينژاد
نقش
رابطه
داش��تن
نگ��ه
ج��ذاب
درکنار
زن
مغز
ساخت
است.
مردان
که
نیست
هم
الزم
و
نیست
دش��وار
آن افزوده است اما هنوز هم فرهنگ مظلومتر از آن است كه بدين سادگي بر صدر
آن افزوده است اما هنوز هم فرهنگ مظلومتر از آن است كه بدين سادگي بر صدر
صبر کنید تا مهمی دارد.
موجب
ذکرو بوييویژگ
ش��دنافقرابطه
انسانيجدی
بنش��يند و تمامي عرصهها را رنگ و بويي الهي و تا
هورمون��یافقاوروشن و
ه��ای ببخشد ولي
ی انساني
الهي و
ش��ایانرنگ
همچنینعرصهها را
بنش��يند و تمامي
روشن و
ببخشد ولي
مردان که
برخالف
آهسته خوب دارد است که
اهل
دهن��ده و
پرورش
ستيزي،ی
آنچه م
آهسته
حقايقي كه
کهدست
ش��وداين
تكاپو و از
عدالت،از ظلم
است .علم،
اميدبخش
حقايقي
اميدبخش است .علم ،عدالت ،ظلمستيزي ،تكاپو و از اين
مرد كهقضاوت
دستکه
بفهمید
هستند .عزيز را به قصد حضور
جغرافيايي ايران
كشورمان شده و
نظررايج
آهستهازسكه
حضور
اینقصد
کاررا به
عزيز
مرزهاي
آهسته سكه رايج كشورمان شده و
جنس��ی
که نشانههای میبینن��د
تحریکمرزهايمراقبت
کرده
است
ايرانرمز
جغرافيايي نه.
اس��ت یا
زیادینوپا و
ارزشحركت
تداوم اين
آنچه براي
گذاشته است.
پش��ت سر
شوند،عرصه
می در
نوپا و
حركت
آناين
تداوم
است .آنچه براي
گذاشته
شنوند از
جهاني می
هاي آنچه
زنان از
برای
زن��ان
درنتیجه،
خانمها
در عرصههاي جهاني پش��ت سرک��ه
کنید:
توجه
کوچک
گس��ترش روح تقواي فردي و
بخش��ي به
نمايد،
جنسیضروريتر
نظر مبارك
فردي و
تقواي
گس��ترشاز روح
بخش��ي به
عمق به
شوند و
ميی
تحریک م
ايمان،قائلند.
وفاداری
مبارك ضروريتر مينمايد ،عمقبسیار
فکر میکند؟
کردن
عمل
نگرانايمان ،آیا قبل
جمعي و تبيين و تعريف دقيق آرمانهاي واالي الهي و انساني ماست.
جمعي و تبيين و تعريف دقيق آرمانهاي واالي الهي و انساني ماست.
مردان
عاشق
است که
عمر
همه
فرهنگعمومی
سطح رفتار
بيش��ك موفقيت در اين سه محور به ارتقاي آیا
انجامد
برای مي
زن��انعمومي
کلی،فرهنگ
طورسطح
محور بهبهارتقاي
اين سه
موفقيت در
دلیلش��ك
مسئولیتپذیرانه همین بي
عمومي اوميانجامد
های
ه
اید
با
لهجه
خوش
صدا،
خوش
مردی
خواهند،
ی
م
م��رد
یک
خود
است؟
نظم
ی
ب
و
فکر
ی
ب
یا
است
كه خود جلوه درخش��اني از تبلور عمل به دس��تورات اس��الم عزيز و جلب رضايت
كه خود جلوه درخش��اني از تبلور عمل به دس��تورات اس��الم عزيز و جلب رضايت
شاعرانه م
اهللفهای
تصمیماتیاحساسی جالب ووليحر
درمیان
ارزش
باالترین
شوند.رضايتکهحقبرای او
تصمیماتاو
مردها
هستند؛ و
مسئولی
در یک تحقیق آنالین جدید بر روی است.
االعظم و نهايتاً
االعظمتو نهايتاً
سطحرافرهنگ
ارتقاي
تعالي است،
ی به راه
رفتن
سطح فرهنگ
آیااست ،ارتقاي
حق تعالي
رضايت
پذیریرفتن به راه
ولياهلل
این
برود،
بی��ن
از
اولیه
ش��ور
وقتی
باشد.
قائل
سایرین
است؟
شعور
و
منطق
روی
از
یا
است
براین
عقالنی��ت.
و
منطق
درگی��ر
5
تحقیق،
این
های
م
خان
پاس��خ
زن��ان ،از  40ویژگی ،زنان  5ویژگی در
عمومي بالدرنگ و همچون دميدن روح ،كالبد اقتصاد و سياس��ت و ديگر شئونات
عمومي بالدرنگ و همچون دميدن روح ،كالبد اقتصاد و سياس��ت و ديگر شئونات
سیس��تم واالي
تحقق كامل هدف
مس��خر
جمعي را
زندگي وفردي و
داش��تهواالي رهبر
كامل هدف
تحقق
م��ردان خويش
دررا مس��خر
جمعي
که در مرد ایدآل میبینند را انتخاب ویژگی برتر از این قرار بوده است :زندگي فردي
مکالمه
مهارت
باش��ید که مردها شوخطبعی
رهبر یا
لیمبیک
ساخته وعلمی،
مردانخويشاز نظر
خاطر
ساخته و به
معموالً به
اس��اس،وزنان
خواهيم كرد.
نظاره
مغزفرهنگي را
اولويت انقالب
مبنيدوبر اصالت
نظاره خواهيم
فرهنگي را
اولويت
قضاوت اصالت و
كبيرانقالب مبني بر
طرف ورا زنده
كبيرانقالببین
كرد.هم میگیرند— است که عشق
بزرگتر است.
در زنان
احساسی،
احساسی
تصمیم
انقالبزیرا
هستند
درس��ت
دنبال
کردند.
است و اينها
گستري
جويي و عدالت
ايران اسالمي امالقراي اسالم ،انسانيت و حق
اداهایاينها
گستري است و
نیزجويي و عدالت
بلوغ حق
انسانيت و
مرداسالم،
القراي
اسالمي
ايران
احساس��ی و نگه میدارد.
احساسی
بخش
لیمبیک
سیس��تم
س��ورپرایزها و
است و
بلوغامدر
نشانگر
چه
ها
ی
ویژگ
این
بدانید
اینکه
برای
.1قضاوت درست
در پرتو ارزشهاي الهي است كه اين منظومه درخشان را مملو ساخته است.
در پرتو ارزشهاي الهي است كه اين منظومه درخشان را مملو ساخته است.
بخش
این
اندازه
هرچه
اس��ت.
مغز
هسند
احساسی
تصمیمات
رمانتیک
است.
ارتباط
در
پذیری
ت
مسئولی
با
اهمیت
اندازه
این
تا
چرا
هس��تند،
.2هوش
به نظر ميرسد در اين زمينه آنچه بايد به عنوان موتور پيش برنده همه اقدامات
به نظر ميرسد در اين زمينه آنچه بايد به عنوان موتور پيش برنده همه اقدامات
برای
بزرگتر
پسندند.
جامعهمردها م
زناندر
ه��االهي که
خانم
مس��ئولی
دارن��د و چطور خانمها میتوانند به .3وفاداری
شناسایی
خوردناست.
پیوند انس��اني
باش��د،و جامعه
الهي انس��ان
باهوشبر ارزشهاي
مردانگردد ،تأكيد
فرهنگي مالحظه
انس��انيیاست.
انس��ان و
هاي
ب��رایارزش
پذیریتأكيد بر
تگردد،
مالحظه
فرهنگي
زنان ذاتاً
خواهد
زوايايآسا
ارزشهاي ثابت و زندگيبخشي كه همه زنان
زندگيدارد
ثابت وزیادی
اهمی��ت
این س��رعت و راحتی این ویژگیها .4مهربانی
شد.را تحت تأثير
زندگي
پيدانوترپنهان
پنهان زندگي را تحت تأثير
زواياي پيدا و
زی��راهمه
بخشي كه
ارزشهاي
ً
بیشتریبهدر
دوس��تان
ال
معمو
زنان
ب��رای
و
هس��تند
دهن��ده
ش
پرور
توجه
مردی
زدن
حرف
به
خوب
اگر
هوش
.2
را در مردی ارزیابی کنند ،مقاله را تا .5مسئولیتپذیریمالی
قرار ميدهد و زهي خوش اقبالي كه س��رزمين كهن ايران ،مهد توحيد و توجه
قرار ميدهد و زهي خوش اقبالي كه س��رزمين كهن ايران ،مهد توحيد و توجه به
گرديده و
باهوشفكر و س��يره
است كه در
مس��تقيم
صراط
گرديده و زهي
معصومين
كه در
الهيو است
مس��تقيم
حال اجازه بدهی��د این ویژگیها را صراط
شانزهيهم
متجليغریزه
معصوميندارند و
زندگی خود
فكر وبچهها
کردن
بزرگ
دادن
پرورش
انتها مطالعه کنید.
الهي که
بگویید
توانید
هفت��اد میالدی ،کنید می
متجليده��ه
ابت��دای
س��يره در
جهاني به
گستر
تش��کیلعدالت
برایسازي براي
نيكبختي كه انقالب اسالمي ما با هدف زمينه
جهاني به
عدالت گستر
زمينهوسازي براي
ت ما با
اسالمي
ب��هانقالب
نيكبختي كه
است.
بیشتر
خانواده
هدفبلوغ
پذیری،
مس��ئولی
یک به یک بررسی کنیم و توضیح نیاز
که اکثر زنان است یا نه.
نش��ان داد
تحقیقات
برميدارد.
تمهيد و تدارك
تحصیالتو گام
همس��رانی هستند که از آیا راه افتاد
برميدارد.
تدارك را
رسيدن به
استوار
گامهاي
این س��والی اس��ت که قرنهاست دهیم که چ��را این ویژگیها از نظر راه افتاد و
قدرت رادارند که
همچنینرااین
استوار رسيدن به اينزنان
زنانیاينکه در
اس��ت.
صحیح
قضاوت
هايدارد؟
خوبی
دنبال
تمهيد و به
در اين بين تالش و استقامت فردي و جمعي متصديان امور فرهنگي بر اخالق
اخالق
بر
فرهنگي
امور
متصديان
جمعي
و
فردي
استقامت
و
تالش
بين
اين
1 (Medium,
difficulty
rating
Puzzle
2 (Medium,
difficulty
rating
صورت
چرا؟Puzzleآیا درمورد موضوعات روز اطالعات از هر دو قسمت مغزشان به
صحیح
)0.48قض��اوت
درمردان ب��ه دنبال
شود:
)0.58پرسیده می
خودشان باهوشتر باشد.
مهم بودهاند.
خانمها
و ارزشهاي الهي انس��ان پيش از هر علم و تخصص ديگري راه را هموار ميسازد.
و ارزشهاي الهي انس��ان پيش از هر علم و تخصص ديگري راه را هموار ميسازد.
دسترسی
و
کنند
استفاده
همزمان
چنین
که
است
این
دلیلشان
هستند
دارد؟
کافی
مغز
به
پاس��خ
که
اس��ت
این
بر
باور

زنها چه میخواهند؟
تقوا پيشه سازيم ،آرمانهايمان را با توجه به واقعيات وجود بر سر دست بگيريم و
تقوا پيشه سازيم ،آرمانهايمان را با توجه به واقعيات وجود بر سر دست بگيريم و
مغزشان
راس��ت
نیمکره
باالتری به
فرهنگيباثبات
خانوادهای
یتوانند
مردانی
كار که
موضوعاتی
گفته م
محتوا و برم
پاسخ این سوال به این بستگی دارد  .1قضاوت درست
حفظ كرده
حقيقياش را
معناي
فرهنگي محتوا و
درموردبيفزاييم تا
تواندايمانمان
یعمق
ش��ود که این آی��ا مبر
حفظیكرده
گردد.اش را
معنايیحقيقي
بيفزاييم تا كار
ايمانممان
بر عمق
يابد .قادرند چند
انتقالزنان
مردان .بله،
مردی
درنتیجه،
تشکیل
ظاهری
محصوالتهای
طريقو ویژگی
ورزش ،غذا
انتقالبهيابد.عصر حجر برمیگردد ،با
ديگران زنان
هنريکهما به رفتار
دارندما تابه ديگران
قلمي و هنري
فكري و
و از
قلمي و
دهند .فكري و
محصوالت
که منظورمان ویژگیهای یک مرد قضاوت خوب نیازمند حس خوب ،و از طريق

ویژه گیکلیدی
که خامنها
درآقایان
میجویند

هاي گروه انديشه

11

پيرامون مقوله «فرهنگ»

الهياي از ارزشهاي الهي
منظومه
ايرانيهاي
گ ارزش
ز
3

4

1

7

4

ایدآل است یا طوریکه دوست دارند شعور خوب ،بصیرت ،درک و توانایی قضاوت خوب دارد ،مردی است که زمانی ک��ه زنان به دنب��ال مردانی
88761257
گروه دين و
تصمیمگی��ری براس��اس منط��ق ،زن میتواند بعنوان همسر بهتلفن
خوبی
شتر باشد
انديشه:خودشان
بودند که از
باهو6
5 2
در یک رابطه با آنها7رفتار شود! 3
در ای��ن مقال��ه ب��ه ویژگیهای��ی بیطرفی و خرد است نه احساسات یا روی او تکیه کند.
تا ژنتیک بهتری را به فرزندانش��ان
داش��تنبا یک
منتقل کند .عالوه بر این ،برای زنان
دومها
جدولنظربا خان
یک که به
میپردازیم
دو شرح
برایجدول
جزء بیمسئولیتی.دههها تحقیقدرمورد قضاوت خ��وبیک
شرح
9
2
7
8
9
1
8
است:
ضروری
سالم
ازدواج
و
رابطه
ایدآل
مرد
ش��خصیتی
های
اولویت
مش��خص
جنس��یتی
های
ت
تفاو
دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
کرده و
حلايران
روزنامه
جدولبا مداد
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را
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جدول
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 6خدمات 4ارزی
8
3

514-844-4492
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سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

 3 1 9جدول ويژه7جدول عادي 2
				
و
				
ویژه
12 11 10 9 8 7افقي -7 158 14 13:بيق��در و 1
دارايي 5
غ��ارت4 3
ارزش2 -
1

6

4

4868

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

 -1يكي از چهار جهت -مكان ش��لوغ
است و دزد بيشتر ميپسندد
 -2احتي��اج -محل نمايش حيوانات2 -
قلندر
3
 -3مجم��ع و مجلس -س��الح آرش-
4
دستافزار ،وسيله
 -4ف��وري -ب��االي فرنگ��ي -بيماري 5
كم خوني -ژتون ،بليت
6
 -5حرف جمع فارسي -شهر مجسمه
7
شير سنگي -جمع رمز
 -6تهم��ت ،افت��را -كش��وري در قاره 8
آفريقا -خيانت
9
 -7از پرن��دگان مهاجر -مركز آنگوال-
10
آخرين طبقه دوزخ
 -8ستارگان -سرد مطبوع -ناشايست 11
و نادرست
12
 -9م��اه پرت��اب كردن��ي! -فيلمي از
قاس��م جعفري با بازي صوفيا دژاكام 13
و شهرزاد جعفري -فرمان همه پرسي 14
از وظايف و اختيارات ...است
15
 -10حرف مفعولي -كيش و رس��م-
نفسي كه از سينه برآيد
در استان مازندران -جنس ،گونه
 -11آتشدان -بدنام -بخيل
 -10پادشاه ستمگر بابل -مخفف ناگاه-
 -12آئينه��ا -آجر نصفه-
انعقاد4خون
ش��امل همه ويتامين
Puzzle
(Medium,
difficulty
)rating 0.52
ميشود -ظاهر عمارت
 -11ض��د خ��وب -مدفن ناصر خس��رو
 -13از نامه��اي دخت��ران -وحش��ت -قبادياني -براي اين كه
آفرينش ،پديد آوردن
 -12عقايد -ضمير فرانس��وي -كشوري
 -14پژوهش -اكنون -پست فطرت
در خاورميانه -گريبان
 -15جامي و آذربيگدلي هر دو حكايت  -13يكي از ظروف آشپزخانه -مخلوط
اي��ن دو دل��داده را به نظم كش��يدهاند -و آميخته -جمع نجيب
خرمن ماه
 -14از نمازه��اي واجب -ض��د طلوع-
عمودي:
چهره نقاشي شده از معصومين
 -1جسد -پدر فيزيك ايران
 -15شيريني س��نتي گيالني كه بويژه
زور
خوش-
 -2كربالي س��ابق -خ��واب
در رش��ت ب��راي افطار آماده ميش��ود-
و توان
رويداد بد
 -3دارن��ده -مي��وه س��اوه-
لباس كهنه
حل جدول عادی شماره 4867
 -4مهمان��ي ب��ه س��بك
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ر گ ك ر ي م خ ا ن
ا
 1ت ا ن ك
س��رايندگان -دش��نام گو-
ن ت ا ي ج
ت س ل ي
م
 2ر س ا
برجستگي ته گيوه -حسرت،
ا ت م ي
م م ل و
ر ي م
 3ب ا
دريغ
ه ب
و
و ي ن
ژ
و س ت ا
 4ت
ديدار
از
نيمي
گوين��د
مي
-5
5
ا پ ن
ژ
ه
و ب ا
ر
ح ب
است -شوم -ضمير انگليسي
خ ب
ن گ ي ن
ن ق ي
ر
 6ي ا
 -6پايه -قسمتي از دستگاه
ن م و
د ش ي ر
ر
ا
ز
ا
ر
 7د
ا ي ي
و
ه
ب ي ا
و م
 8ر ي ز
كنت��رل اتومبيل -مؤسس��ه
ل س ا ن
ر س ت
ب خ ا
 9ي د ك
نيكوكاري
و
ز
ا
ت ا ك
ر ي س
ا
 10ه ن
 -7به پوشش خود مينازد-
11
ه س
ب ه ل و ل
ر
ا ب ه
آم��وزش گرفت��ن و درس
ا
م ش و ش
ن ي م ه
 12خ ي ش
گرفتن -آهو
ك ا ك ل ي
ا
ر
و
ه
 13ا ك ب ر
 -8دستور -نانجيب -فينال
ر
ا
ش م
ا
ر
ي ا
 14ل ج ا ج ت
ر س
ك و
ا ن
ل ز م
 15ص ا ح ب ا
 -9لرزش ،جنبش -ش��هري

2

8

کار را به طور همزمان انجام دهند.
زنان باشد خوب صحبت کند؟
دين و
گروه
آیا س��ریع فکر میکن��د و به عمق تلفن
 88761257از
انديشه :یک نیمکره
فقط روی
مردها
ام��ا
مسائل فکر میکند؟
{>> ادامه در صفحه}34 :
آیا اداهای رمانتیک او خالقانه است

		
عادی:
6

7

كلرا
مسافران-
 -1يكي از چهار جهت -مكان ش��لوغ 1
است و دزد بيشتر ميپسندد -8مرحبا -علف خوردن حيوانات-
انگور 2
 -2احتي��اج -محل نمايش نوعي
حيوانات-
غربيترين شهر ايران -دنيا
 -9زاد-
قلندر
3
س��خن بيه��وده -نمازخان��ه-
-10آرش-
 -3مجم��ع و مجلس -س��الح
4
پائين جامه
دستافزار ،وسيله
بيماري 5
تئوريس��ين ماركسيس��ت
-11
 -4ف��وري -ب��االي فرنگ��ي-
كم خوني -ژتون ،بليت لنينيس��م و6سياس��تمدار انقالب��ي
كمونيس��ت -مح��ل هالك��ت-
 -5حرف جمع فارسي -شهر مجسمه
7
شير سنگي -جمع رمز بزرگ منشي
ع��زت 8-اثري از ج��وزف اونيل
-12
در قاره
 -6تهم��ت ،افت��را -كش��وري
قهوه -از اناجيل
آفريقا -خيانت
(9 -)2008
وجه و جهت -مرد بخش��نده-
-13
آنگوال-
 -7از پرن��دگان مهاجر -مركز
درس عبرت10دهنده
آخرين طبقه دوزخ
داس��تاني به سبك سيال ذهن
 -8ستارگان -سرد مطبوع-14-
ناشايست 11
وولف -حمله -عبادتگاه
از ويرجينيا
و نادرست
12
مسلمانان
 -9م��اه پرت��اب كردن��ي! -فيلمي از
-15دژاكام 13
پالئونتولوژي -قلوب
قاس��م جعفري با بازي صوفيا
و شهرزاد جعفري -فرمان همه پرسي
عمودي14:
از وظايف و اختيارات ...است -1ب��ه فرم��وده حض��رت
15
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دکترعطاانصاری(کبک)

رُزاسه

داروها

آنتیبیوتیکها:

بیش��ترین داروئی ک��ه مصرف می
شود یک کرم حاوی آنتی بیوتیک
برای مالیدن روی پوست می باشد
 Metroselی��ا  Rosasolو ی��ا آنتی
بیوتیک هایدیگر Clindamycine
اگر بیماری پیشرفت کند و یا همراه با
تورم چشم ها باشد پزشک می تواند
آنتی بیوتیک ه��ای خوراکی مانند
تتراسیکلین و یا  Minocyclineبه
مدت سه ماه را تجویز کند با این که
روزاسه یک بیماری تولید شده بر اثر
باکتری ها نیست ،ولی آنتی بیوتیک
ه��ا کمک ب��ه کم ش��دن التهابات
پوست می کند.

Acide azelaique

که به صورت کرم یا ژل روی پوست
مالی��ده می ش��ود و کم��ک به کم
شدن تعداد پوستول ها (جوش های
کوچک) و کم شدن قرمزی پوست
می کند ولیک��ن خودش هم باعث
التهاب پوست می شود و بنابرین باید
از کرم مرطوب کننده پوست برای
کامل شدن درمان استفاده کرد.

Finacea Accutane


درمان های داروئی

روزاس��ه یک بیماری مزمن اس��ت
درمان های مختلفی می تواند وضع
پوس��ت را بهتر کند و یا حداقل از
پیش��رفت س��مپتوم های بیماری
جلوگیری کند؛ ولی چندین هفته
طول می کشد تا آثار درمانی دیده
ش��ود و هیچ درمانی ک��ه بتواند از
بازگش��ت بیماری جلوگیری کند
وج��ود ن��دارد و درمان ه��ا بر روی
عروق گشاد شده Telangiectasies
اث��ر ندارد و قرمزی پوس��ت گونه و
بینی به ط��ور کامل از بین نخواهد
رفت.
بنابرین درمان ها وقتی موثر خواهد
ب��ود که ب��ه محض دی��دن عالئم
بیماری در ش��روع آن با متخصص
پوست مشورت کرد.
درمان ها بستگی به مراحل بیماری
و ش��دت آن دارد و ممک��ن اس��ت
خیلی موثر باشد ولی بایددانست که
در اکثر موارد اگر درمان قطع بشود،

شدت یماری بیشتر
خواهد شد و معموالً
درم��ان بای��د دائمی
باش��د تا ب��ه نتیجه
مطلوب برسد.


باید دانست که:

 روزاسه بر اثر بارداری احتیاج به
هیچدرمانی ندارد چون معموالً چند
ماه بعد از زایمان خود به خود از بین
می رود.
 گش��اد ش��دن ع��روق ممکن
اس��ت پس از ی��ک جراحی بر روی
صورت تولید ش��ود که یک روزاسه
واقعی نیس��ت وعالئم آن معموالً بر
اثر گذش��ت زمان محو می شوند و
توصیه می ش��ود که شش ماه صبر
کنیم و بعد درمان را شروع کنیم
 روزاس��ه در نزد ش��یرخواران و
کودکان جوان به ندرت تولید مشکل
می کن��د و معموالً بر اثر گذش��ت
زمان و کلفت تر شدن پوست محو
می شود.


از راه دهان که با نس��خه پزش��ک
خریداری می ش��ود .گاهی با مقدار
بسیار کم برای انواع سخت روزاسه
(روزاس��ه فیمات��وز )Phymatose
یا همراه با جوش ه��ای مقاوم و یا
روزاسه همراه با پوسته های کوچک
(پاپول) که به داروهای دیگر جواب
نم��ی دهند ،به کار م��ی رود؛ چون
تولی��د آثار ثانویه ناخواس��ته جدی
می کند؛ تح��ت نظر کنترل جدی
پزشکی باید تجویز شود.
این دارو اگر هنگام بارداری مصرف
شود باعث ناهنجاری های مادرزادی
می ش��ود خانم های جوان اگر می
خواهند از این دارو اس��تفاده کنند،
باید از سیس��تم های مطمئن ضد
بارداری استفاده کنند و مرتب تحت
آزمایش باش��ند که مطمئن باشند
باردار نیستند و باید با پزشک قبل
از اس��تفاده و در مدت آن ،مشورت
کنند.


یکمسئلهمهم

کورتیکوئی��د ه��ا (قرص ی��ا کرم)
نباید مصرف ش��وند ،زیرا با این که
موقتاً باعث کم شدن انفالماسیون

می ش��ود بعداً باعث شدت بیشتر
سمپتوم ها می شود.


عملجراحی

برای کم کردن قرمزی پوست و کم
ش��دن خطوط قرمز بر اثر گشادی
عروق و یا رینوفیما Rhmophyma
درمان های مختلف جراحی وجود
دارد.

Electrocoagulation

الکتروکواگوالس��یون یک تکنیک
موثر برای از بین بردن خطوط قرمز
روی پوست می باش��د که احتیاج
به چندین جلسه درمان دارد و می
تواند تولید دردس��رهائی هم بکند
مانند خونریزی های خفیف ،قرمزی
و تولید لخته های خونی تا چند روز
بعد از درمان؛ احتمال این هس��ت
که ج��ای زخم ها باق��ی بماند و یا
پوستدچاردیپگمانتاسیون بشود و
کمرنگ باقی بماند؛ این درمان نباید
در فصل تابس��تان انجام بشود؛ زیرا
امکان ایجاد لکه های قهوه ای رنگ
بر روی پوست هست.

جراحیلیزر

موثرت��ر و ک��م دردت��ر از
الکتروکواگوالسیون است.
لیزر معم��والً کمتر جای زخم باقی
می گ��ذارد ولی می توان��د به طور
موق��ت کب��ودی یا قرم��زی به جا
بگذارد.
مدت درمان یک تا س��ه جلسه می
باشد.

Dermabrasion

این روش با سائیدن قسمت سطحی
پوست با یک برس که با سرعت زیاد
می چرخد انجام می شود.
بایددانست که به علت تولید قرمزی
مهم بر روی صورت تولید اشکاالت
روانی برای بیمار می کند و برندی رز
یا رینوفیما به ندرت و تقریباً همیشه
در نزد آقایان دیده می شود.
باید با پزش��ک متخصص مشورت
کرد ودرمان ها نسبتاً موثر است ولی
از محصوالت زیبائی که بدون نسخه
پزش��ک که اکثر آن ها مورد تردید
است نباید استفاده کرد.


طب مکمل

Silymarine

یک فالونوئید ک��ه از گیاهی به نام
 Chardon marieهم��راه ب��ا ی��ک
داروی گوگ��رد دار به عنوان داروی
مالیدنی بر روی محل روزاسه بر روی
 46بیمار و گروه مقابل که پالس��بو
دریافت کرده بودند در سال 2008
انجام ش��د و به طور کام ً
ال واضح در

مدت ی��ک ماه عالئم
روزاسه مانند قرمزی
و پاپول ها را کم کرد
ول��ی مطالعات کامل
تر بر روی گروه های
بزرگت��ر از بیم��اران
برای ثابت کردن این
مطالعه الزم است.

Origan

دکترعطاانصاری در

کلینیکمدیکالآلفامدیک

درم�انکلی�ه
مش�کالت
ارتوپـدیپا

روغ��ن اوری��گان در ساختکفیهایطبی

طب سنتی به عنوان
ض��د الته��اب (آنتی انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
آنفالمات��وار) ب��رای
روزاسه به طور داخلی مچبند،زانوبند،کرستهایطبی
و خارجی به کار می داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا
رفته اس��ت ولی
هیچ 1253 Rue Guy >> Metro: Guy
مطالعهکلینیکیموثر
ب��ودن آن را نش��ان
نداده است.

Tel.: (514) 933-8383

مخفیکردن
روزاسه

ل��وازم آرای��ش مخص��وص ب��رای
پوش��اندن روزاس��ه به طور جالبی
وج��ود دارد که بعض��ی از کلینیک
های تخصصی پوس��ت برنامه های
تدریسی برای استفاده از آن وفروش
آن دارند در استان کبک با تماس با
انجمن متخصصین پوست می شود
آدرس آن ها را گرفت.

ناتوروپاتی:

طبق نظریه دکت��ر J.E.Pizzorno
روزاسه معموالً بر اثر مشکالت تغذیه
و یا دس��تگاه گوارش می باشد و در
بین عوامل تولید کننده آن مقدار کم
ترشح اسید در معده و کمبود آنزیم
های گوارشی و آلرژی یا عدم تحمل
غذائی می باش��د و درمان طبیعی
آن درمان اش��کاالت گفته ش��ده و
مشاهده این که کدام بر روی عالئم
بیماری موثر بوده؛ مث ً
ال برای درمان
کمبود اس��ید معده از مکمل های
مورد استفاده از اسید هیدروکلریک
به طور موقت اس��تفاده می شود و
استرس و نگرانی های مزمن باعث
کم ش��دن اس��ید معده می شوند
مصرف آنزیم های لوزالمعده قبل از
غذا هم می تواند مورد استفاده قرار
بگیرد.

تکنیک های کم کردن
استرس

اس��ترس های احساس��ی از عوامل
اساس��ی تولید کنن��ده اپیزودهای
روزاسه می باش��ند یک مطالعه در
ایاالت متح��ده توس��ط National
 rosacee societyنش��ان داده ک��ه
تکنی��ک های کم کننده اس��ترس
ب��رای کم کردن آث��ار منفی عوامل
احساس��ی منفی بر روی روزاس��ه

بسیار موثر بوده و تکنیک های زیر
را پیشنهاد می کند.
♥مواظب سالمتی خودتان باشید
♥غذاهای خوب بخورید
♥مرتب ورزش کنید
♥به اندازه کافی بخوابید
♥در هنگامی که استرس دارید به
طرز نفس کشیدن خودتوجه کنید؛
ه��وا را ب��ه داخل بکش��ید و تا 10
بشمارید بعد هوا را بیروندادهدوباره
تا  10بشمارید این کار را چند بار در
روز انجام دهید.
♥از تکنیک «خیالپردازی» استفاده
کنید .در یک مکان آرام بنشینید و
به یک صحنه آرام بخش فکر کنید؛
یک فعالیت جالب و مشابه آن ،این
خیال پ��ردازی را چند دقیقه ادامه
دهید تا احس��اس آرامش به ش��ما
دست بدهد.
♥تمرین و نرمش کش��یدن و ول
کردن عضالت ب��رای تمام عضالت
بدن را از س��ر ش��روع و به پا ختم
کنید.

طبچینی

داروی چینی  Chibixiaoمی تواند
کم��ک کند که عالئم روزاس��ه کم
بشود.
در یک مطالعه کلینیکی بر روی 68
خانم این گیاه چینی همراه با آنتی
بیوتیک خوراکی بس��یار موثر بوده
ولی هیچ مطالعه بدون آنتی بیوتیک
تا به حال انجام نشده اگر مایلید به
متخصص طب سنتی چینی مراجعه
کنید.
همیشه سالم و پیروز باشید

THREE SEEDS

ارتباط
جالب بین
اندازه ران و
بیماری قلبی

مطالعات نشان می دهد احتمال
ابتال ب��ه بیماری قلبی و مرگ در
س�نین جوانی در افرادی که ران
های ضخیم دارند،کمتر از دیگران
است.
محققان دانمارکی با تحقیق روی
سه هزار نفر به این نتیجه رسیدند
افرادی که محیط دور ران آنها از ۶۰
سانتیمتر بیشتر است ،کمتر دچار
بیماری قلبی میشوند.
به گفته آنها اف��رادی که ران های
الغری دارند ،عضالت شان از حجم
کافی برای متعادل کردن س��وخت
و س��از انس��ولین برخوردار نیست
و احتم��ال ابتالی آنه��ا به دیابت و
بیماری قلبی بیشتر ازدیگران است.
محققان افراد م��ورد آزمایش را به
مدت  ۱۰س��ال برای بررس��ی بروز
بیم��اری قلبی و  ۱۲/۵س��ال برای
بررس��ی میزان م��رگ و میر دنبال
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معجون3دانه

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

کردند.
به گفته محققان افرادی که محیط
دور ران آنها کمتر از  ۵۵س��انتیمتر
است ،احتمال ابتالیشان به بیماری
قلب��ی و مرگ در جوانی بیش��تر از
دیگران است
آنها ب��رای اندازه گی��ری دور ران،
محی��ط ران را در زیر برجس��تگی
باسن اندازه گیری می کردند.
پروفسور «بریت هیتمن» سرپرست
محققاندانمارکی گفت« :نتیجه این
تحقیق ربطی به چاقی ناحیه شکم،
چاقی عمومی و سبک زندگی افراد
مورد آزمایش ندارد».
وی در ادامه گفت« :متوجه ش��دیم

خط��ر (ابتال ب��ه بیم��اری قلبی) با
ضخامت ران ها ارتباط بیشتریدارد
تا دور کمر».
مطالعات قبلی نش��ان داده بود دور
کمر باال ( ۹۰س��انتیمتر برای زنان
و  ۱۰۲س��انتیمتر برای مردان) به
معنی افزایش خطر ابتال به بیماری
قلبی است.
کارشناسان هشدار می دهند برای
تایید نتیجه این تحقیقات به آزمایش
های بیشتری نیاز است .به گفته آنها
هنوز برای ایج��اد تغییر در توصیه
های ارائه شده درباره نحوه تغذیه و
ورزش افراد زود است.

به بازار آمد

داشنتسیستمایمنیسالموقوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
ودرمانبیماریهاست!

>> در مونتریالTel.: 514-223-3336 ،

دکترپرویزقدیریان
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فروشگاه تپش >> Tel.: 416-689-7269
Fax: 514-323-2147
برای سفارش جزئی
USA: 1-310-709-8334
و
و کلی با شماره ها
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
www.allnaturalremedies.net
ایمیل زیر متاس بگیرید:
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دکتربهمنفصیحپور

زندگی و سالمت

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

کشف هورمون
جدید درمان
قطعی چاقی؟!

 18مهر ،فارس:
نشریه "متابولیسم سلولی" CELL
 METABOLISMدر آخری��ن
شماره خود از کشف هورمون جدید
"اورکس��ین"  Orexinدر قالب یک
پژوهش خبر داد که نقش زیادی در
س��وختن چربی ها و تبدیل آنها به
انرژی دارد که این امر به از بین بردن دلیل قهوه ای رنگ هستند.
نهایی بیماری چاقی کمک می کند .میتوکندری ها نیروگاه های انرژی
بر پای��ه این گزارش ،پژوهش��گران س��لول ها هس��تند که انرژی را به
انس��تیتوی پژوهش های پزشکی فرمی که برای بدن قابل اس��تفاده
س��انفورد  -برنه��ام  Sanford-است تبدیل می کند.
 Burnhamفلوریدا بعد از آزمایشها و چربی قهوه ای ان��رژی مصرف می
پژوهش های خود بر روی موش ها کند و بدن را گرم می کند بر عکس
چربی سفید انرژی ذخیره می کند.
به این نتایجدست یافتند.
این پژوهش نش��ان م��ی دهد که این بافتی اس��ت که در بدن انسان
هورمون یاد ش��ده در داخل سلول وجود دارد و کاری را انجام می دهد
های مغز تولید می شود و به خالص که خیلی از ما م��ی خواهیم انجام
ش��دن از چربی ه��ا از طریق فعال دهی��م ،یعنی از بین ب��ردن چربی
کردن به اصطالح چربی های قهوه اضافی.
این پژوهش افزود :کش��ف هورمون
ای کمک می کند.
Perspolis
Proudly
Presents
نقش بزرگ آن در
«اورکس��ین» و
بافت چربی های قهوه ای رگ های
خونی عصبی بیشتریدارند و حاوی سوختن موثر چربیها ممکن است
میتوکندری های بیشتری از چربی به س��وال رایج در بین مردم که چرا
ه��ای معمولی هس��تند ،به همین برخی غذا زی��اد می خورند اما وزن
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عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک.O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)
___________

456 Blvd St-Joseph Est
Métro Laurier
جنب Montreal, QC H2J 1J7

Tel.: (514) 267-3454

آنها زیاد نمی ش��ود اما برخی دیگر
با خوردن کمی غذا چاق می شوند.
این پژوهش تاکید کرد :میزان این
هورمون در بین افراد متفاوت است
و بر همین اس��اس میزان استعداد
به چاقی و مقدار غذا نیز تفاوت می
کند.
بر اس��اس این پژوهش؛ کمبود این
هورم��ون در جس��م انس��ان تا حد
زیادی در بروز چاقی نقش دارد زیرا
از قدرت بدن برای سوختن چربی ها
و رهایی از کالری می کاهد.
پژوهش��گران قرار اس��ت در مرحله
آینده درباره این هورمون تحقیقات
بیشتری کرده و برای یافتن یا تولید
ترکیب شیمیایی جدیدی با همان
ویژگی ها و تاثیر گذاری درسوختن
چربی ها تالش کنند.

Leila Forouhar

لیالفروهر

LIVE IN CONCERT
Dec. 29, 2011
THE PALACE
Doors open 8PM

توتیتر و ...

>> ادامه از صفحه24 :

ﻟ
ﻴ
ﻼ
ﻓ
ﺮﻭﻫﺮ

این ش��بکه ابتدا مب��ارزهی خود با اس��ت  250میلیون تن از کاربران
هرزنامهها را توس��ط یک تیم یک فیس بوک روزانه به وب سایت این
 طالبان و توتیتر
شبکه اجتماعی مراجعه میکنند و
زمانی ک��ه طالبان در افغانس��تان نفره آغاز کرده بود.
روی کار آمدند ،مخالفت خود را با مدیر این تیم هرزنامه یک زن است هم اکن��ون فیس بوک دارای 500
بیشتر مظاهر فنآوریهای نوین و گفته استدر ابتدا ارسالکنندگان میلیون کاربر است؛ در همین حال
مانند تلویزیون اعالم کردند اما به هرزنامه پیشرفته نبودند و مقابله با توییتر شاهد فعال بودن  21درصد
نظر میرسد این گروه رویکرد خود آنها آس��انتر بود؛ ام��ا هماکنون کاربران خود به طور روزانه است.
رادر قبال فنآوری تغییرداده و یک حمالت آنها پیچیدهتر شده و هر نزدیک ب��ه  22/5درصد از کاربران
صفحه توییتر برای خود باز کرد که روز از روشهای جدیدتری استفاده توییتر  90درصد از تمامی بازدیدها
را به خود اختصاص میدهند ،البته
دوس��تدارانی هم پیدا کرده و اکثر میکنند.
پیغامهایی کهدر این صفحه منتشر توییتر اعالم کرده به زودی طراحی میزان نفوذ توییتر در میان کاربران
جدید این شبکه اجتماعی به پایان اینترنتی آمریکا روز به روز افزایش
میشود ،به زبان پشتو هستند.
توییت��ر خری��د تویی��ت دک میرسد؛ اما در عین حال بسیاری مییابد.
( )TweetDeckک��ه معروفترین از کاربران توییتر نیز اعالم کردهاند میزان نفوذ توییتر در سال 2010
نرمافزار شخص ثالث برای استفاده قادر ب��ه اس��تفاده از این ش��بکه نزدیک به هفت درصد بود و انتظار
میرود این میزان در س��ال جاری
در ش��بکهها اجتماعی اس��ت ،به اجتماعینیستند.
میالدی به  11درصد افزایش یابد؛
قیمت  50میلیون دالر را خواهان
available
at
Tapesh
Digital
&
Ticketsاز کاربران اینترنت در
 16.5درصد
شد  Marche St. Laurent.واکنش توییتر در زلزله
www.montrealpersian.net I www.radioparvaz.com
آمریکا از سایر شبکههای اجتماعی
نرمافزار شخص ثالث توییتدک به ژاپن
کاربران شبکههای اجتماعی فیس با وق��وع زلزله در ژاپ��ن ،غولهای استفادهمیکنند.
بوک ،یاهو و توییتر کمک میکند اینترنتی و شبکههای اجتماعی از اما گزارشهای غیررس��می حاکی
تا به سرعت از Contactهای خود جمله گوگل ،توییتر و فیس بوک اس��ت که گوگل و فی��س بوک در
تالشهای خ��ود را برای کمک به حال مذاکره با مقامات توییتر برای
در این شبکهها آگاه شوند.
خرید این میکرو بالگ هستند.
برنامه توییت دک از سوی کاربران زلزلهزدگان ژاپن افزایش دادند.
گوگل و فیس بوک نیز پیش از این
متخصص ب��ه دلیل توانمندیها و
برای رقابت با توییتر سرویسهایی
امکاناتش مورد تحسین قرار گرفته  نفوذ توییتر نسبت به
مشابه با این میکروبالگ راهاندازی
است.
فیسبوک
گزارشهای جدید حاکی است که کرده بودند.
 40درص��د از جوانان آمریکایی از اخی��را چندین ش��رکت خواهان
 مبارزه با هرزنامه
فیس بوک استفاده میکنند ،این خرید توییتر بودند اما این سرویس
SPAM
گزارشهای جدید حاکی است که در حالی است که این میزان برای اجتماعی به این پیشنهادها پاسخ
توییت��ر از یک تی��م  30نفره برای شبکه اجتماعی توییتر هفتدرصد منفی داد و مدی��ر اجرایی توییتر
نیز اعالم کرد که این سرویس یک
مبارزه با هرزنامهها استفاده میکند است.
که بهطور شبانهروزی فعالیت دارد؛ همچنی��ن در این گ��زارش آمده سرویس مستقل باقی میماند .

Live DJ
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گامهایی برای
درمان افسردگی

افسردگی به فرهنگ و جامعهخاصی
محدود نمیش��ود .ای��ن بیماری بر
اس��اس تحقیقات سازمان بهداشت
جهانی ،به طرز شگفتانگیزی آنهم
ب��ا دامنه ش��یوع  ۵ت��ا  ۲۰درصد،
در تمامی کش��ورهای جهان دیده
میشود.
س��ازمان بهداش��ت جهان��ی حتی
اعالم کرده است که تا سال ۲۰۲۰
میالدی ،افسردگی دومین بیماری
شایع جهان خواهد بود.
در آلم��ان حدود  ۴میلی��ون نفر از
جمعیت هشتاد میلیون نفری این
کشور از افسردگی رنج میبرند.
این رقم مع��ادل  ۵درصد جمعیت
کل کشور و در مقایسه با کشورهای
در حال توسعه یا جهان سوم اندک
به نظر میرسد .اما در آلمان ساالنه
دهها میلیارد یورو برای شناس��ایی
و درم��ان افراد مبتال به افس��ردگی
هزینه میشود.
این رق��م در س��ال  ۲۰۰۸مبلغی
مع��ادل  ۲۲میلیارد ی��ورو بود .این
مبلغ شامل هزینه مرخصی و عدم
توانایی فرد ب��رای ادامه کار ،هزینه
رواندرمان��ییا داروه��ای تجویزه
شده ،بستری شدندر کلینیکهای
تخصص��ی و حت��ی ض��رر مال��ی
بازنشگستگی زودرس افرادی است
که از افسردگی رنج میبرند.

تشخیص افسردگی با کمک
متخصصان

در آلمان برای نخستین بار همایشی
با نام «از انزوا خارج شوید!» در شهر
الیپزیک برای بررس��ی راهکارهای
درمان س��ریع و موفق افس��ردگی
برگزار شد.
بی��ش از ه��زار ش��رکتکننده در
ای��ن همایش غیر از روانشناس��ان،
روانپزش��کان ،روان��کاوان و البت��ه
بیماران مبتال به افسردگی ،افرادی
بودند که درمان موفق افسردگی را
پشت سر گذاشته و شادابی خود را
بازیافتهاند.

توماس مولر -روریش ،صاحب یک
شرکت تجاری یکی از این افراد بود.
مولر -روریش ب��ه دویچهوله گفت:
«درمان چهار سال تمام طول کشید.
ابتدا تمام مدت وحش��ت داش��تم
یدانس��تم ک��ه از چه
اما خودم نم 
میترسم».
توماس مولر-روریش بارها به پزشک
خانواده و متخصصان مختلف رجوع
میکند ت��ا دلیل ناراحت��ی خود را
دریاب��د .او توضی��ح میدهد که آن
زمان تمامی آزمایشهای پزش��کی
بینتیجه ماند و هیچکس ناراحتی او
را تشخیص نداد.
اولریش هگل ،پروفسور روانشناسی
و رواندرمانی در کلینیک الیپزیک
معتق��د اس��ت ،ح��دود  ۱۰درصد
بیماران��ی ک��ه به پزش��ک مراجعه
میکنن��د از نوعی افس��ردگی رنج
میبرند.
« »Burnoutیا فرس��ودگی شغلی،
یکی از این موارد است.
پروفس��ور هگل توضی��ح میدهد:
«اف��رادی ک��ه در حیط��ه کاری
خ��ود تحت فش��ار هس��تند و باید
انتظ��ارات زیادی را ب��رآورده کنند
دچار فرسودگی شغلی میشوند».
یده��د« :البته هر نوع
وی ادام��ه م 
افسردگی ،با فرسودگی شغلی ارتباط
ندارد».
این ن��وع افس��ردگی آنط��ور که
پروفس��ور ه��گل میگوی��د گاه با
مس��افرتی کوتاه و خواب کافی در
چند هفتهدرمان میشود.
البته در موارد ش��دید فرس��ودگی
شغلی ،فرد نیاز به ماهها استراحت و
خودداری از فعالیت شغلی دارد .اما
در این مورد هم اگر درمان صحیح
و س��ریع صورت نگیرد ،فرسودگی
شغلی میتواند به افسردگی وخیم
منجر شود.

افسردگی زمینه بروز بیماریهای
مختلف

افسردگی ضریب خطر سکته مغزی

و ابتال به بیمارهایقلب
و عروق ،دیاب��ت ،آلزایمر
و حت��ی ابتال ب��ه عفونت
یده��د.
را افزای��ش م 
مهمترین نکته اینجاست
که ب��ر اس��اس پژوهش
متخصص��ان آلمان��ی،
دستکم در این کشور ۹۰
درصد موارد خودکش��ی
ب��ه دلیل ابت�لای فرد به
افسردگی رخ میدهد.
یک��ی از بزرگتری��ن
مش��کالت در شناسایی
و درم��ان اف��راد مبتال به
افس��ردگی تشخیص این
بیماری است.
هنوز مرز روش��نی میان
س�لامت ی��ا ابت�لا ب��ه
افسردگی فرد وجود ندارد.
رواندرمان یا روانپزشک
ب��ه ج��ای تس��ت
آزمایشگاهی ،باید با توجه
به پرسشنامهای که فرد
در م��ورد وضعیت روح��ی خود پر
کرده اس��ت ،سالمت یا ابتالی او به
افسردگی را تشخیصدهد.
مرحله بعد درمان مناسب است.

اما درمان مناس��ب چگونه اس��ت؟
قرنهاس��ت ک��ه روش درم��ان
افس��ردگی مورد مناقش��ه اس��ت.
پژوهشگران هنوز در مورد اینکه آیا
افسردگی یک بیماری روحی است
یا جسمی ،اختالف نظر دارند.

جسم و روح :دو روی یک سکه!

در حالی که ک��ه گروهی معتقدند
افسردگی ریشه در گذشته زندگی
ف��رد دارد و از ای��نرو یک بیماری
روحی اس��ت گروه دیگر معتقدند
افسردگی یک بیماریجسمی است
که بهدلیل نقصدر عملکرد بخشی
از مغز ،بروز میکند.
این مناقشه ،نقش مهمی در شیوه
درمان افسردگی بازی میکند.
در آلمان در اغلب موارد ،افسردگی
خفیف و متوس��ط ب��ا رواندرمانی
و افس��ردگی ش��دید را با داروهای
ضدافسردگیدرمان میکنند.
در این حالت روح و جسم دو سوی
یک سکه در نظر گرفته میشوند و
بر این اساس افسردگی بیماریای
تعریف میش��ود که ریشه در شیوه
زندگ��ی و همینط��ور مجموع��ه
ژنهای فرد دارد.
عملکرد این ژنها فعلوانفعاالت و
ترش��حات مغزی را تحت تأثیر قرار
میدهند.
پروفسور اولریش هگل به افرادی که
احساس افسردگی میکنند توصیه
میکند در گام نخست از انزوا خارج
شوند و تالش کنند با افرادی که با
آنهادرد مشترکدارند ،ارتباط برقرار
کنند.
در آلم��ان نیز با وجود امکانات قابل
توج��ه برای درمان بیم��اران مبتال
به افس��ردگی ،گاهی لیست انتظار
مالقات با یک روانکاو یا روانپزشک
آنقدر طوالنی است که فرد مجبور
میش��ود مدتها صبر کن��د .در این
حالت بهترین راه دستبهکار شدن
و تش��کیل یک «گروه خودجوش»
برای انجام فعالیتهای مورد عالقه
مشترک و گفتگو در مورد مشکالت
فردی است.
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دور دنیا...
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

.8موگادیشو

اگر شما به تنهایی سفر میکنید و یا
عادت دارید تنها با یک کوله پشتی
با دوس��تانتان به جاده بزنید و سفر
را آغاز کنید ،اگر چه کاری بس��یار
جذاب و دلپذیر را انجام میدهید اما
باید مواظب باشید تا از برخی شهرها
دوری کنید.
در زیر لیستی از  ۱۰شهر خطرناک
جهان (با توج��ه به اطالعاتی که از
سایتهای جنایی و آمارهای جهانی
استخراج ش��ده اند انتخاب گردیده
اند) ارائه شده است.
نکته جال��ب توجه این اس��ت که
علیرغم هش��دارهای جهانی خیلی
از این شهرها از مکانهایی است که
ایرانیان خیلی به آنه��ا رفت و آمد
میکنند.

.1بانکوک

تایلند مقام اول در جهان در زمینه
فرآوری م��واد افیونی را داراس��ت.
بانکوک مس��یر اصلی ترانزیت مواد
مخ��در در جه��ان اس��ت .بر طبق
آمار سال گذش��ته تنها در بانکوک
 ۲۰۰۰۰فقره تجاوز ۱۳۵۰۰ ،فقره
سرقت و  ۵۰۰۰۰جنایت منجر به
قتل انجام شد.

.2گوامتاال

گواتماال به جرات فاسدترین دولت
جهان را داراس��ت .تمامیسران این
کشور به طور غیررسمیبزرگترین
قاچاقچیان آمریکای شمالی هستند.
این شرایط باعث ش��ده تا گواتماال
بهش��ت قاچاقچیان م��واد مخدر و
باندهای تبهکاری جهان باش��د .در
پایتخت گواتماال یعنی شهر گواتماال
ای��ن موارد به اوج خود رس��یده اند
بسیاری از توریستها مورد سرقت
مس��لحانه هم��راه ب��ا تج��اوز قرار
میگیرند .به هرحال اگر به هردلیلی
قصد س��فر به این ش��هر را داشتید
حتما یادتان باشد هیچگونه وسیله
قیمتی به همراه نداشته باشید چون
به قیمت جان شما تمام میشود.

.3بغداد

مهم نیس��ت که ش��ما چه کس��ی
هستید ،در بغداد شما امنیت جانی
ندارید .بغداد شهری است که با جرم
و جنایت و خونریزی عجین ش��ده
است .هر روز تعداد زیادی در بغداد
مفقوداالثر میشوند .این موضوع از
سال  ۲۰۰۳که آمریکا به عراق وارد
ش��ده ،عالوه بر جنایتهای سازمان
یافته حمالت تروریستی هم به نحو
چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
القاع��ده به همراه دیگ��ر گروههای
جنایتکار ه��ر روز روزی خونین تر
از روز گذش��ته میسازند .مینهای
کنار جاده ای و بمبگذاران انتحاری
تنها بخش��ی از خطراتی اس��ت که
ش��ما را تهدی��د خواهد ک��رد .آدم
ربایی و قتلهای اتفاقی در این شهر
موضوعی عادی است .تمام این موارد
به همراه بی قانونی و فس��اد پلیس
این شهر ،بغداد را به جهنمیواقعی
تبدیل کرده است.



 .4گروزنی

تعداد مافیای روس��یه در این شهر
بی��ش از پلیس این ش��هر اس��ت.
ای��ن پلیس ب��ه هیچ وج��ه تحت
س��یطره دولت قرار ندارد و به طور
غیررسمیتوس��ط مافی��ا کنت��رل
میشود .هر  ۲۰دقیقه در این شهر
ی��ک جنایت رخ میده��د .به طور
متوس��ط در هر روز  ۸۵نفر به قتل
میرسند.فحشا و فروش مواد مخدر
از شغلهای معمول این شهر است.
دزدی و تجاوز در این شهر به امری
عادی تبدیل ش��ده اس��ت و کسی
بابت آنها شکایت نمیکند  .چچن
به معنای واقعی کلمه «جهان سوم»
است .اگر میخواهید به چچن بروید
بهتر اس��ت دوباره در این باره فکر
کنید.

.5برزیل

اگر قصد س��فر به برزی��ل را دارید
مج��ددا در این باره فکر کنید .مهم
نیست ش��ما کجا باش��ید و یا چه
زمان��ی از ط��ول روز اس��ت ،در هر
مکانی ممکن است از شما زورگیری
ش��ود .به محض ورود به این شهر
کتابچه ای به شما داده میشود که
در آن تمهیداتی نظیر اینکه یه هیچ
وجه هیچ چیز گرانبها همراه نداشته
باشیددرج شده است.در صورتی که
چیزی از شما سرقت شود مسئولیت
آن با شماست و نه پلیس .در  ۳سال
گذشته جرم و جنایت در این شهر
 ۲برابر ش��ده اما آمار جدید نش��ان
میدهد که اوضاع جرم و جنایت در
این کشور رو به بهبودی است ولی
تا آن زمان فاصله زیاد است .در این
شهر مافیای مخدر شهری که به آنها
پیران��اس( )Piranhasنیز گفته می
شود مسئولیت بسیاری از جنایات
را ب��ه عهده دارند ۸۰۰۰ .فقره قتل
در س��ال گذشته در ریو انجام شده
اس��ت ۲۰.فقره قتل در روز به طور
حداقل دراین ش��هر انجام میگیرد.
اکثر جنایات در حومه ش��هر انجام
میشود ولی همچنان شما در هیچ
کجا امنیت کامل ندارید.

.6بوگوتا

بوگوتا مرکز فرآوری و ترانزیت مواد
مخدر در آمریکای مرکزی و حوزه
کارائیب اس��ت .افراد در روز روشن
مورد جنایت قرار میگیرند .اگر شبها
در بوگوتا هوس بیرون رفتن کردید
حتما وصیت نامه خود را بنویسید.
این ش��هر از لحاظ ج��رم و جنایت
یک قدم از تمام کشورهای آمریکای
جنوبی و مرکزی پیش است .بهتر
است در صورت امکان با خود اسلحه
حمل کنید و پیش از رفتن به این
شهر مقداری آموزش نظامیببینید
تا شاید از دزدیهای مسلحانه جان
سالم به در ببرید.

.7کیپ تاون

در س��الهای گذش��ته نرخ دزدی و
جنایت به نحو بی سابقه ای در این

بسیاردشوار است که آماری علمیدر
خصوص جرم جنایت در این کشور
به دست بیاید اما بر طبق تحقیقاتی
که انجام ش��ده این ش��هر در صدر
لیس��ت بسیاری از ش��هرهای جرم
و جنای��ت خی��ز جهان ق��رار دارد.
ج��رم و جنای��ت در این ش��هر به
حدی اس��ت که دولت این کشور از
خارجیها درخواست عاجزانه کرده
که تا حد امکان به این ش��هر سفر
نکنند .موگادیشو یکی از تروریست
پرورترین شهرهای دنیاست تعداد
زیادی از تروریستهای القاعده از این
ش��هر بیرون آمده اند .جنایت امری
عادی و روزمره در این ش��هر است.
بس��یاری از م��ردم فکر میکنند که
دنیا باید به همین شکل باشد و این
موضوع را طبیعی میدانند .خیابانها
در ط��ول روز معموال خالی اس��ت.
هیچکس به درستی آمار قتلهایی
که هر روز در این شهر انجام میشود
را نمیداند اما بنا بر شواهد این آمار
رقم غیر قابل ب��اور  ۳۷۰نفر در روز
است .تمام این عوامل موگادیشو را
در صدر فهرس��ت و جزو  ۳شهر پر
خطر دنیا قرار داده است.

.9سیوداد خوارز

این ش��هر در مرز با آمریکا قرار دارد
هر روز  ۱۰۰۰۰۰هزار فقره جنایت
در این شهر انجام میشود  ۱۲۰نفر
به طور متوس��ط کش��ته میشوند.
این ش��هر صحنه درگیری هر روزه
گروههای مافیایی قاچاق مواد مخدر
اس��ت ۵۰ .درصد مردم این ش��هر
معتاد هستند و به همین میزان این
شهر بار جنایات کل کشور مکزیک
را ب��ه دوش دارد .خواهش میکنم،
هرگز به این شهر نروید.

.10شهر کاراکاس

آمریکای التین ،همانگونه که از آمار
پیداستخطرناکترینجایدنیاست.
اگ��ر ش��ما عب��ارت خطرناکترین
شهرهایدنیا رادر اینترنت جستجو
کنید به طور حتم از  ۳۰ش��هر اول
 ۲۰شهر به این منطقه تعلق دارند.
آمریکای مرک��زی به طور کامل در
قبضه گروهه��ای قاچاقچ��ی مواد
مخدر است .با تمام این گفتهها باید
گفت شهر کاراکاس پایتخت ونزوئال
جنایت خیزترین ش��هرکره زمین
اس��ت .در هر دقیقه در این ش��هر
 ۱۳۷فقره جنایت  ۵۳۷فقره سرقت
گزارش میشود .تمام افراد این شهر
ی��ک و نیم میلیون نف��ری به طور
متوسط در طول زندگی شان  ۵بار
مورد یکی از انواع جرم و جنایت قرار
میگیرند .به  ۸۰درصد زنان این شهر
حداقل یکبار تجاوز شده است .تمام
این موارد کاراکاس را پایتخت جنایی
جهان کرده است .ونزوئال بزرگترین
تولید کننده کوکائین جهان اس��ت
و کاراکاس بزرگترین مرکز فرآوری
کوکائین در ونزوئالس��ت .اگر شما
قص��د بازدی��د از کاراکاس را دارید
بهتر است عضو یک گروه گانگستری
باشید تا شاید بتوانید زنده بمانید.


وست آیلند

شهر رشد کرده است تنها دریکسال
 ۷۲۰۰۰فقره تجاوز ۲۰۰۰۰ ،فقره
س��رقت معمول��ی و  ۱۴۰۰۰هزار
سرقت مسلحانهدر این شهر گزارش
شده است .به طور متوسط  ۵۰نفر
در ه��ر روز به قتل میرس��ند .این
تعداد قتل تقریبا۵۰درصد قتلهایی
اس��ت ک��ه در کل آفریقای جنوب
انجام میش��ود .بحران اقتصادی و
تنگدستی و گرسنگی عامل اصلی
گسترش جنایات در این شهر است.
اگر به هردلیلی به این ش��هر رفتید
یادتان باشد هرگز شبها بیرون نروید.
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 13عامل عدم پیشرفت اقتصاد...

 )9نبود سرمایه گذاری خارجی

جذب س��رمایه گ��ذاران خارجی
بدلیل عدم امنیت سرمایه گذاری
در داخ��ل برخ��ی از کش��ورها و
تضمین نبودن سود و اصل سرمایه،
این بخش از اقتصاد را دچار اختالل
میکن��د .یک ش��خص حقیقی یا
حقوقی خارج��ی زمانی تمایل به
سرمایه گذاری در کشور دیگر پیدا
میکند که از ثبات اقتصادی و امنیت
مالی و ضمانت سود خود اطمینان
حاص��ل کند که البته ایجاد جاذبه
های س��رمایه گذاری و بازاریابی و
ترغیب و نیز فراهم کردن بسترهای
مناسب از وظایفدولتها میباشد.


 )10فساد مالی در بخشهای
مختلفاقتصادی

فس��اد مال��ی از جمل��ه اختالس،
دریافت رش��وه ،کاله برداری ...،در
هر سطح و به هر میزانی که باشد
یکی از آفتهای بالمنازع اقتصادی
و ویرانگرترین فاکتور شکس��ت و
پسرفت اس��ت .این موضوع عالوه
بر بی اعتماد شدن مردم نسبت به
نظام اقتص��ادی و ناامیدی و یاس
عمومی ،موجب برهم خوردن نظم
و ثبات اقتصادی و مالی کش��ورها
خواهد شد.

 )11قاچاق کاال

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

>> ادامه از صفحه14 :

مصرف با بازار خوب این فرصت را
به برخی افراد سود جو می دهد تا
اقدام به قاچاق کاال بصورت عمده
کنند و به این ترتیب گذش��ته از
خارج کردن مبال��غ هنگفتی ارز،
صدمات جبران ناپذی��ری به بازار
تولید و اش��تغال داخل��ی وارد می
آورند .قاچ��اق کاال عوامل پیچیده
زیادی دارد که از جمله آن میتوان
به نب��ود ی��ک کاالی بخصوص با
هم��ان کیفیت و هم��ان محدوده
قیمتی در داخل و یا قوانین بسیار
س��خت گیرانه و دس��ت و پا گیر
گمرکی برخی کشورها اشاره کرد.

 )12نبود ارتباط کافی بین
دانشگاه و صنعت

تعامل قوی بین سازمانهای تجاری،
کارخانه ه��ا ،مراکز اقتص��ادی ،و
بنیادهایآموزشیماننددانشگاهها،
مراکز پژوهشی و علمی و برقراری
ارتباط با دان��ش آموختگان خبره
علوم اقتصادی و صنعتی ،اساتید و
دانشجویاننخبه،میتواندکارگشای
بسیاری از گره های اقتصادی گردد.


 )13فقدان فرهنگ مصرف و کار
بین مردم

مجریان اصلی سیاستهای اقتصادی
وظیفه بسیار مهمیدردستیابی به
موفقیت اقتصادی به عهده دارند.
فرهنگ کار باید بصورتی صحیح و
موثر آموزش داده شود و همگان در
آن مشارکت کنند .وجدان کاری،
انجام مسئولیتها به بهترین وجه،
رش��د آگاهی و مطالعات تجاری،
مشتری مداری ،داشتن برخوردی
خوب و مودبانه ،ظاهری آراس��ته،
تالش برای رش��د و پیش��رفت در
همه زمینه ه��ای کاری و زندگی،
آش��نایی با علوم مرتب��ط از جمله
مواردی هستند که باید مورد توجه
بسیار قرار گیرد .اصالح قوانین کار
نیز باید به گونه ای مطلوب صورت
بپذیرد که هم مصالح کارمندان را
رعایت کند و هم ش��رایط را برای
کارفرمایان سخت نکند.
فرهن��گ مصرف نی��ز باید اصالح
شود .کشورهای پیشرفته معموالً
دارای مردمانی ساده زیست و بدور
از تجمالت غیر ضروری زندگی می
باشند .میزان عمده ای از معضالت
اقتص��ادی چه در س��طح خانواده
و چه در س��طح کش��ور با رعایت
نکات ساده مصرفی و اصالح الگوی
مصرف خود بخود برطرف میشوند.
بطور خالصه رهایی از عقب ماندگی
اقتصادی و پیشرفت در این زمینه
مس��تلزم عزم راس��خ ملی و همه
جانبه از طرف مسئولین کشورها و
مردم می باشد.

هالووین

همیشه اجناس لوکس و پر طرفدار،
کااله��ای ارزان با کیفیت باال و پر

ج��دای از قوانین و س��اختارهای
اقتصادی صحی��ح و نقش دولتها،
هیچ کشوری به یک شرایط پایدار
و با ثبات اقتصادی نخواهد رس��ید
مگر با مش��ارکت فعاالنه مردم آن
کش��ور .افراد یک جامعه به عنوان

شنبه
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زنان...

جایزه صلح نوبل  ۲۰۱۱به حامیان حقوق زنان رسید

یک بانوی یمنی ودو بانوی لیبریایی
به خاطر تالش ب��رای ارتقای نقش
زنان و دفاع از حقوق بشر به عنوان
برگزیدگان جایزهی صلح نوبل سال
 ۲۰۱۱معرفی شدند.
توکل کرمان یکی از برجس��تهترین
چهرههای جنبش اعتراضی یمن و
از سختکوشترین مدافعان حقوق
زنان در این کشور و منطقه به شمار
میرود.
دو بانویی که او جایزهی نوبل س��ال
 ۲۰۱۱را ب��ا آنها تقس��یم میکند
ش��هروندان نامآش��نایی از کش��ور
آفریقاییلیبریاهستند؛
الن جانسون س��یرلیف ،نخستین
رئیس جمهور زن آفریقا و
لیما گبووی فعال  ۳۹سالهی حقوق
بشر.
تقدیر از پیشبرندگان صلح

کمیتهی نوبل علت انتخاب سیرلیف
و گبووی را نقش مهم آنها در پایان
دادن ب��ه جنگه��ای داخل��ی ۱۳
ساله در لیبریا و فعالیتهایی است
که ب��رای تحکیم صلح و حمایت از
حقوق زنانداشتهاند.
الن جانس��ون س��یرلیف  ۷۲ساله
پس از پیروزی در انتخابات ریاست
جمه��وری س��ال  ۲۰۰۶میالدی
بر اس��اس الگوی جنبش مدنی در
آفریقای جنوبی کمیتهای تشکیل
داد ک��ه مح��ور اصل��ی فعالیتش
بازیافتن حقیقت و فراهم س��اختن
زمینهی آشتی ملی بود.

لیم�ا گب�ووی ،مدافع حقوقبش��ر
از لیبریارئی��س جمه��ور لیبریا در
سالهای گذشته نیز به عنوان یکی
از نامزدان دریافت جایزه صلح نوبل
مطرح بوده است.
لیما گب��ووی که تحصیالت خود را
در ایاالت متحده به پایان رس��انده
نیز یکی از زنانی اس��ت که در گذار
کش��ورش از خشونت و بیثباتی به
آرامش نقش مهمی بر عهده داشته
است.
او از س��الها پیش تش��کلهایی را
سازمان داده اس��ت که در پیشبرد
مبارزههای مسالمتآمیز علیه فقر و
خشونت علیه زنان و کودکان سهمی
بهسزاداشتهاند.
فعال یمنی و "بهار عربی"

کمیتهی صلح نوبل علت برگزیدن
ت�وکل کرمان ،ب��ه عن��وان یکی از
برن��دگان جای��زه صلح امس��ال را
فعالیتهای او در حمایت از حقوق
زن��ان ،دموکراس��ی و آزادی عنوان
کرده است.
این روزنامهنگار  ۳۲ساله در ماههای
گذش��ته در اغل��ب حرکته��ای
اعتراضیدر صنعادر میان معترضان
و اغلب در صف نخس��ت جا داشته
است.
توکل کرمان ،فعال سیاسی و چهره
سرشناس جنبش اعتراضی یمن در
روزها و هفتههای گذش��ته ،مطابق
معمول هر سال نام افراد و نهادهای
متفاوت��ی ب��ه عن��وان برگزیدگان

پنجسرنوشتی
که در انتظار
جوانان
ناهمرنگ
ایرانیاست

مجید محمدی
(جامعهشناس)
در ایران بخشی از اسالمگرایان
از جوانان میخواهند که در برابر
ولی فقیه رکوع و سجود کرده،
پاه��ای وی را ببوس��ند و برای
وی مداحی کنن��د (نگاه کنید
ب��ه فیلمهای به زمی��ن افتادن
بسیجیان در برابر خامنهای در
سایت یوتیوب یا گریستن آنها به
هنگام سخن گفتن وی) .کسانی
که چنین نکنن��د و ناهمرنگ
باشند در ش��رایط غیر بحرانی
ب��رای حکومت (ش��رایطی که
قرار نباشد مخالفان در خیابانها
کشته شوند) پنج گونه سرنوشت
انتظارشان را میکشد:


احتمالی نوبل صل��ح  ۲۰۱۱مطرح
شده بودند.
فعاالن جنبشهای موسوم به "بهار
عربی" از نامهایی بودند که بیشتر به
گوش میخوردند.
احتمال میرفت ش��ماری از فعاالن
مدن��ی ،وبالگنویس��ان و فع��االن
شبکههای اجتماعی تونس و مصر
که در خیزشه��ای مردمی در این
کشورهای نقش داشتهاند ،برندگان
نوبل صلح امسال شوند.
شاید حضور کارمان در بین برندگان
بیارتباط با "بهار عربی" نبوده باشد.
جایزه صلح نوبل که رقم آن به حدود
ی��ک میلیون و یک ص��د هزار یورو
میرسددر سال گذشته به لو شیابائو
معترض زندانی چینی تعلق گرفت.
سیما سمار ،فعال حقوق بشر افغان
نیز از کسانی بود که نامشاندر میان
نامزدان امسال به چشم میخورد.
دو س��ال پی��ش از رئی��س جمهور
لیبریا ،ب��اراک اوباما رئیس جمهور
ای��االت متحده به عن��وان برندهی
جایزهی صلح نوبل معرفی شده بود.
اهدای این جایزه گاهی به انگیزههای
سیاس��ی اهداکنندگان ارتباط داده
شده است و با انتقادهایی همراه بوده
است .با توجه به سابقه فعالیتهای
س��ه بانویی که برندگان مش��ترک
امسال معرفی شدهاند ،انتظار میرود
این انتخاب با استقبال فراوانی روبرو
شود.

زندان سیاسی

بخش��ی از کارآزمودهتری��ن و
شایستهترین جوانان ایرانیدر رفت
و برگشت میان زندان و خانهای که
آن هم همیش��ه در معرض هجوم
است قرار دارند.
این جوانان ع��دم آیندٔه اقتصادی
و رفاه ب��رای خود به خاطر مبارزه
با اسالمگرایی افراطی حکومتی را
پذیرا شدهاند .حکومت نیز با تبدیل
زندان و بازداش��تگاه به قربانگاه در
پی آن اس��ت که درس��ی به این
گونه جوانان دهد تا هم خود و هم
دیگران از آن عبرت بگیرند.

مهاجرت

مهاجرت ب��ه خارج کش��ور برای
تحصی��ل و کار و در نهایت رحل
اقام��ت افکندن در آنج��ا و پرهیز
از مب��ارزٔه نابرابر با اس�لامگرایی
سرنوشت گروهی دیگر از جوانان
ایرانی است.
دوری از خانواده و دوستان و از کف
سرمایه
رفتن بخش قابل توجهی از
ٔ
اجتماعی هزینهای اس��ت که این
جوانان برای زندگی در کشورهایی
دمکراتیکت��ر و جوامع��ی بازت��ر
میپردازند .حکومت معموال از این
امر اس��تقبال میکند و اصوال فرار
مغزها را یک معضل برای کش��ور
نمیبیند.

فاصلهگیری از سیاست و
لذتگرایی

غ��رق ک��ردن خ��ود در دنی��ای
خوش��ی و بهرهگی��ری از لذای��ذ
زندگی با فاصلهگیری از سیاست
و دغدغههای اجتماع��ی در کنار
دس��ت و پنج��ه ن��رم ک��ردن با
مش��کالت بیکاری و فقر در عین
پرهیز از تش��کیل خان��واده (گریز
از اس�لامگرایی) سرنوشتی دیگر
است .کسانی که این سرنوشت را
برمیگزینن��د در واقع میخواهند

با سبک زندگی تحمیلی حکومت
مقابلهکنند.
این گروه هدف همیشگی حکومت
اس��ت چون با عمل خود ،س��بک
زندگ��ی روحانی��ت را ب��ه چالش
میکشد.
این گروه تنها میتواند با بازی موش
و گربه به حیات غیر رسمی خود با
برنهادٔه زندگیباوری ادامه دهد.
در ای��ن بازی م��وش و گربه میان
فرهن��گ رس��می و غیر رس��می
است که بسیاری از این جوانان در
خیاب��ان و خانه با عناوین مختلف
بازداشت و ضرب و شتم و برخی از
آنها قربانیدستگاه سرکوب زندگی
و سرخوشی و شادی میشوند.


افسردگی

درگیر ش��دن با افسردگی ناشی از
مبارزات بیسرانجام (در کوتاهمدت،
که ای��ن دوره البته ب��رای جوانان
هم��ان لحظهای اس��ت ک��ه آنها
میخواهن��د در آن زندگی کنند و
دنیای پیرامون خود را تغییردهند)
در برابر س��د ب��زرگ عدم انعطاف
اس�لامگرایان سرنوش��ت گ��روه
دیگری از جوانان است.
ای��ن گروه که تحمل س��رکوب را
ندارد و امید به تغییر را در زیر فشار
از دس��ت داده و میدهد ،بدون در
مالحظه گزینهای
اختیار داشتن یا
ٔ
دیگر و انس��انی ب��ه تخریب خود
مشغول میشود ،با رفتن در الک
خ��ود و گوش��هگیری و در نهایت
احتماال با خودکشی یکباره یا پناه
بردن به افیون که نوعی خودکشی
تدریجی است.
ایدئول��وژی اس�لامگرایی پیش از
آنکه س��رمایههای ملی و قدرت و
منزلت در جامعه را هدف قرار داده
باش��د به غارت امید نس��ل جوان
میپردازد .افزایش خودکشیهای
دانشجویی و نیز اخبار خودکشی
برخی فعاالن سیاس��ی را میتوان
ناش��ی از افس��ردگی این گروه از
جواناندانست.
برخی از جوانان پس از تحقیرهای

پرهیز میلیونها ایرانی از پرداخت قبض گاز
 ۲۲مهر ،رادیو آلمان :عماد حسینی،
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس
گفته ک��ه  ۱میلی��ون و  ۶۰۰هزار
خان��وار ایرانی به ش��رکت ملی گاز
بدهکارن��د و از پرداخ��ت بهای گاز
مصرفی خود خودداری میکنند.
حس��ینی اف��زوده که دول��ت برای
پرداخ��ت یارانهها ب��ا کمبود منابع
روبروست.
وی اعالم کرد دولت بیش از پنج ماه
کسری بودجه برای پرداخت یارانه
مستقیم به مردم دارد.
او دلیل این کس��ری را عدم تحقق
بخشی ازدرآمدهای پیشبینی شده
دولت و بدهی یک میلیون و ششصد
هزار خانوار ایرانی به شرکت ملی گاز
دانس��ته و افزوده است« :وقتی این
تعداد خانوار ،بدهی خود به شرکت
مل��ی گاز را پرداخت نمیکنند ،به
ص��ورت طبیع��ی درآمدهای پیش
بین��ی ش��ده ب��رای دول��ت تحقق
نخواهندیافت».
ب��ه گفته عم��اد حس��ینی ،دولت
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در ح��ال حاضر ماهانه» س��ه هزار
میلیارد «تومان یارانه نقدی به مردم
میپردازد .او با اش��اره به خودداری
برخی خانواره��ا از پرداخت گازبها
پرسیده اس��ت« :وقتی درآمدهای
دولت تحقق نیافته ،چگونه میتوان
از سه برابر کردن یارانه نقدی سخن
گفت؟»
روی سخن عماد حسینی به وعده
دولت در م��ورد افزایش مبلغ یارانه
نقدی ماهان��ه از  ۴۵ه��زار و ۵۰۰
تومان به  ۱۳۰هزار تومان است.
محم��ود احمدینژاد ش��هریورماه
امس��ال در همای��ش مل��ی جامعه
اس�لامی کارگران سراسر کشور ،از
س��ه برابر شدن مبلغ یارانه و توزیع
 ۱۲۰هزار میلیارد تومان یارانه نقدی
در آینده خبر داده بود.
شوک قبضهای جدیدحذف یارانه
حاملهای انرژی از ابتدا بحث آفرین
بود و بسیاری کارشناسان پیشبینی
میکردند که مصرفکنندگان ،تنها
با دیدن نخستین قبضهای برق و

ناش��ی از ض��رب و ش��تمها،
بازجوییهای مس��خره و اعترافات
اجباری خود یا دوستانش��ان با آن
که ش��دیدا دچار صدمات روحی
و روان��ی ش��دهاند در ی��ک دورٔه
طوالنی به زندگی ب��از میگردند.
اما گروهی دیگر نمیتوانند در برابر
خو ِد سابق خویش (قبل از تحقیر
در بازداش��تگاه) س��ر بلند کنند و
شخصیت خرد ش��دٔه آنها قدرت
بازسازی خود را از دست میدهد.
همچنین روح ن��ازک برخی دیگر
تاب هضم خونریزیها و دشنامها
و رد شدن خودروی نیروی انتظامی
از روی م��ردم یا فق��ر و فاقه و رنج
مردم بدون امکان تغییر شرایط را
ندارد و فرومیپاشد.

زندگی در دوگانگیها

گروه��ی دیگ��ر از جوان��ان نیز به
مهرههای بیرنگ دیوانس��االری
حکومت دینی و نظام رس��می با
ی��ک زندگی دوگانه ب��رای خود و
فرزندانشان تبدیل میشوند (کنار
آمدن ظاهری با اسالمگرایی).
البته در ش��رایطی ک��ه حکومت
هزینه اعتراض و
تضعیف ش��ود و
ٔ
سخن گفتن کاهش پیدا کند این
گروه نیز به خیل مخالفان خواهد
پیوست.سرکوبهایشدیدمتوجه
دسته اخیر است تا
به سکوت این ٔ
گروههای اول و سوم را آسانتر به
میخ کشید.
در ای��ن می��ان س��وگناکترین
آن گروههای سوم و
سرنوش��ت از ِ
چهارم اس��ت ،حتی سوگناکتر از
زندگی جوانانی ک��ه در دهههای
بیست و سی زندگی باید سالهای
پرطراوت زندگی خود را در زندان
بگذرانند .زندانیان سیاسی اکثرا پر
از شوق زندگی و بازگشت به دنیای
بیرون هستند و بسیاری از آنها پس
از آزادی ب��ه مبارزه و از این طریق
معنی دادن ب��ه زندگی خود ادامه
میدهند.


گاز پی به شرایط جدید خواهند برد.
درس��تی این پیشبینی کمی بعد
روشن شد :بسیاری از مردم با دیدن
قبضهای جدید ش��وکه شدند .زن
سالخوردهای در غرب کشور با دیدن
مبلغ هنگفت قبض برق ،سکته کرد
و راهی بیمارس��تان شد .در برخی
شهرستانها چون کرمانشاه مردمدر
اعتراض به افزایش بهای گاز در برابر
شرکت گاز استان تجمع کردند.
احم��د توکل��ی ،ریی��س مرک��ز
پژوهشه��ای مجل��س در زم��ان
تصویب الیحه حدف یارانهها از وزیر
نیرو پرسیده بود« :اگر مردم مناطق
فقیرنشین تصمیم بگیرند قبضهای
خود را پرداخت نکنند ،آیا شما کاری
میتوانیدبکنید؟»
صدها هزار خانواده ایرانی در حالی از
پرداخت بدهی خود به شرکت گاز
امتناع میکنند که مدیر عامل این
شرکت ،در بهار سال  ۱۳۹۰هشدار
داده بود که گاز مشترکان بد حساب،
در نوبت اول  ۲۴س��اعت و در نوبت
دوم  ۴۸ساعت قطع خواهد شد.
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از نازی بپرس!...

تفاوتشخصیتیافراد2
از روی ماه تولد

شهریور تا اسفند

شهریور :آگوست

• شهریوری ها و یک
زندگی آرام و بدون ماجرا

متولدین شهریور ماه برای ارضای
خواستههای خود با احتیاط کامل،
سنجیده ،عقالیی و تدریجی عمل
میکنند آنها خواهان مشاهده حد
کمالدر طرف مقابلشان هستند.
در کنار آنها ،صبر و شکیبایی را یاد
خواهید گرفت و به همان شکل با
آنها باید رفتار کنید .از آن جایی که
آنها از به هم ریختگی ،بینظمی و
شلوغی بیزارند باید همیشه محل
زندگیش��ان را تمیز و مرتب نگه
دارید .آنها فقط خواهان عش��ق و
محبت از سوی عزیزانشان نیستند،
باید اطمینان حاصل کنند که شما
صمیمیترین و بهترین دوستشان
نیزهستید.
هرگز ب��ه زور خوراک��یای به آنها
ندهید که دوست ندارند ،چون آنها
نس��بت به برنامه غذایی و سالمت
و تندرستیش��ان بس��یار حساس
هستند.
آنها خواه��ان برخ��ورداری از یک
زندگی آرام و بدون ماجرا هستند،
از این رو دوس��ت ندارند در کانون
توجهات قرار بگیرند.

مهر:سپتامبر

• بــرای هر تصمیمی به
متولدینمهرماهفرصت
دهید

متولدی��ن مهرم��اه ب��رای ارضای
خواس��تههای خود به دنب��ال ابراز
عالقهه��ای آتش��ین و صمیمان��ه

هستند و از محیطهای رمانتیک و
خیالانگیز لذت زیادی میبرند.
اگر میخواهی��د راهی به قلب آنها
باز کنید ،بایستی میزان عالقهتان
را نسبت به انواع هنرها و موسیقی
افزای��ش دهی��د ،در ای��ن صورت
مورد تحسین آنها خواهید گرفت
و همیش��ه و در همه ح��ال از آنها
تعریف و تمجید به عمل آورید.
قبل از شروع هر کاری ،عقیده و نظر
آنها را بپرسید ،چون همیشه و در
هر زمینهای حرفی برای گفتندارند
آنها افرادی تعلل ورز و مسامحه کار
هس��تند و گاهی بیجهت امروز و
فردا میکنند و انجام برخی از کارها
را پشت گوش میاندازند.
از ای��ن رو ،در تصمیمگیریه��ا تا
حدی مغرور و متکبر میشوند .ولی
بهتر استدر این طور مواقع به روی
خودتان نیاورید و اعتراضی نکنید.
آنها باید برای گرفتن هر تصمیمی
مدت زی��ادی فکر کنند و به زمان
زیادی در این زمینه نیاز دارند.

آبـان :اکتبر

• آبــانی ها سریع دل بسته
و سریعتر دل می َ
کنند

متولدین آب��ان ماه ب��رای ارضای
خواستههای خود گاهی نسنجیده
و آنی عمل میکنن��د .در واقع ،به
همان س��رعتی ک��ه دل میبازند،
سریعتردل میکنند!
آنها معموال خواهان عشق در یک
نگاه هس��تند و به س��رعت عاشق
میشوند.
همیش��ه آماده باش��ید تا در مورد
عمیقترین خواس��تههای درونی،
اس��رار زندگی و رویاهای شخصی
ت��ان با آنها صحب��ت و تبادل نظر
کنید.
آنه��ا خواه��ان مش��اهده ش��ور و

اعدام :فشار حقوق بشری بر ایران
پیمان عارف ،فعال دانش��جویی به
جرم نامهنویس��ی ب��ه احمدینژاد
 74ضربه ش�لاق خورد .عبد الفتاح
سلطانی ،وکیل دادگستری و یکی از
مؤسسان جامعه دفاع از حقوق بشر
که به این دلیل در زندان اس��ت به
خاطر دریافت یک جایزه بینالمللی
به «درآمد نامش��روع» متهم ش��ده
اس��ت .پنج (یا به روایتی ،ش��ش)
زندانی کرد در زندان مرکزی ارومیه
به دار آویخته شدند.
یوس�ف ندرخانی ب��ه خاطر تغییر
عقیده به مرگ محکوم شده است.
دانشجویان بهایی مجددا تحت فشار
ق��رار گرفتهاند 56 .ت��ن از مبلغان
مذهبی اهل سنت مجموعا به 164
سال حبس محکوم شدند.
چاریمحم��د م��رادف ش��هروند
ترکمنستان بهدلیل گرفتن عکس و
فیلم در جریان حوادث سال 1388
به  21سال حبس در ایران محکوم
شده است.
دستهای چهار زندانی را در زندان
اصفهان قطع کردهاند.
عیسی سحرخیز در زندان اوین در
خطر مرگ قرار گرفته است.
و به گزارش مجموعه فعاالن حقوق
بشردر ایران (هرانا)،در یک ساله 10
اکتب��ر  2010و ( 2011روز جهانی
مبارزه علیه اعدام) 480 ،نفردر ایران
اعدام شدهاند و در طی همین مدت
دستگاه قضایی  641نفر را به اعدام
محکوم کرده است.
 46م�ورد از اعدامها در مأل عام
صورت گرفته است.

اینها تنها بخشی از خبرها و آماری

ش��وق وافر در
وجودت��ان هس��تند .آنها
عاشق سفر و تفریح هستند و اگر پا
به پای آنها پیش نروید ،بدون شک
ترکتان میکنند .آنهادر هنگام کار
مایلند موسیقی بلندی بشنوند.
م��ردان متولد آبان م��اه مایلند در
طول روز هزاران مرتبه از شما ابراز
عالقه ببینند تا خیالش��ان راحت
شود.
هرگز و تحت هیچ شرایطی حس
حس��ادت آنه��ا را تحریک نکنید،
وگرنه با واکنشی به مراتب بدتر از
سوی آنها مواجهه خواهید شد و به
سرعت و قبل از آن که دریابید چه
اتفاقی افتاده ترکتان میکنند.
در حقیقت ،س��ریع دل بس��تن و
سریعتر دل کندن ،یکی از عادات
همیشگی آنها محسوب میشود.

آذر :نوامبر

• یک متولد آذر ماه عاشق
پیاده روی و پیک نیک است

متولدی��ن آذر م��اه ب��رای ارضای
خواس��تههای خ��ود ،ب��ه دنب��ال
یادآوریهای مداوم هستند .به آنها
آزادی کام��ل دهی��د و هرگز مانع
پیشرفت و موفقیتشان نشوید.
آنها از پیادهرویه��ای طوالنی در
کنار ساحل و مناطق خوش آب و
ه��وا و ییالقی لذت میبرند .آنها از
سفرهای کوتاه و پیکنیکی لذت
میبرن��د و مایلن��د تعطیالت آخر
هفتهش��ان را خارج از شهر سپری
کنند .آنها از افراد سرزنده ،پرتحرک،
شاد و پرشور خوششان میآید .اگر
در کنارش��ان حالت غمگین و دل
ُمرده به خود بگیری��د ،در واقع به
دس��ت خود آنها را فراری دادهاید.
آنها از سربه سر گذاشتن با دیگران
لذت میبرن��د و اهل لطیفهگویی
و مزاح هس��تند ،پس شما هم این
ویژگیها را در خود تقویت نمایید
هرگز اش��تباهات و خطاهایشان را

>> ادامه از صفحه7 :

اس��ت ک��ه در فاصله یک��ی دو روز
حول  10اکتبر پخش ش��ده است.
داس��تانهای س��رکوب و شکنجه
زندانی��ان ،و به خص��وص زندانیان
سیاسی و عقیدتی ،و فشار و تبعیض
علی��ه زنان و جوان��ان و اقلیتهای
قومی و مذهبی هم که استمراری به
طول حیات جمهوری اسالمی دارد
و دردی مزمن است.
و به راستی چگونه میتوان خبرهایی
را از نوع آن چه که در باال آمد شنید
و احساس درد و افسردگی نکرد؟
آن هم در آستانه روزی که به مبارزه
علیه مجازات اعدام اختصاص یافته
است و در زمانی که بیش از  80در
صد کشورهای جهان به این حرکت
پاسخ مثبتدادهاند.
آیا این دردناک نیس��ت که ش��اهد
آن باش��ی که کشوری با یک صدم
جمعیت جهان ح��دود یک چهارم
تمامی اعدامه��ای جهان را به خود
اختص��اص داده اس��ت ،و ن��ه تنها
گرایشی به سوی پیوستن به جامعه
جهانی به خود نشان نمیدهد و بلکه
مهار در رفت��ه در جهت عکس آن
میتازد؟

چگونه میتوان ایرانی بود و از این
همه خش�ونت عریان که به نام تو
صورت میگیرد به خشم نیامد؟

و چگونه میتوان انس��ان ب��ود و از
تصور صحنههای فجیع اعدامهایدر
مأل عام در ایران و عربستان به خود
نلرزید؟
خبرهای خشونتبار از داخل ایران
کم نیست .قتلهایی که آمار آنها
مرتبا در جمهوری اسالمی باال رفته

و در مقایس��ه با س��الهای پیش از
انقالب به اضعاف مضاعف رس��یده
است.
جنای��ات گروه��ی مانن��د حادث��ه
خمینیش��هر که درجه بسیار نازل
امنی��ت ش��هروندان را در این نظام
پلیسی تمامخواه نشان میدهد .به
خاک و خون کشاندن شهروندانی که
به صورت مسالمتآمیز به تظاهرات
و اعتراض مدنی یا سیاس��ی دست
میزنند .هر قتل و جنایت و تجاوزی
مشمئز کننده و دردآور است.
و افزای��ش می��زان جنای��ت در
جمهوری اسالمی دل انسانهای
دردمند را بیش��تر به درد میآورد
و داد آن��ان را ب��رای جلوگیری از
این جنای��ات و تعقیب و مجازات
مجرمان بیش��تر بلند میکند .در
ای��ن داد زدنها نی��ز همواره اصل
مسلم و خدش��هناپذیر «خون به
خون شس��تن محال آمد محال»
(مولوی) تکرار میگردد و این که
جامعه/حکومت نباید خشونت را با
خشونت پاس��خ گوید ،چرا که این
رفتار نتیجهای جز ترویج خشونت
و افزودن درد بزرگتری بر دردهای
جامعه ندارد.
اگر جنایتکاری دست به خشونت
بزند یک خش��ونت ف��ردی صورت
گرفته است .ولی حکومتی کهدست
به خشونت میزند تمام جامعه را به
خشونت آلوده است ،و هر فرد جامعه
بخشی از بار مسئولیت آن خشونت
را به دوش میکش��د .حکومتها با
کاربرد خش��ونت ،همه شهروندان
کش��ور را در آن سهیم میکنند  -و

به خودش��ان گوش��زد
نکنید وگرنه به ش��دت
آزرده خاط��ر و دلخ��ور
میش��وند .آنها از فضاهای
کوچک ،محدود و سربسته بدشان
میآید .هرگز آنها را با عجله و شتاب
زده وادار به انجام کاری نکنید ،آنها
برای انجام ه��ر کاری به زمان نیاز
دارند و بایس��تی ب��ا آرامش خاطر
کامل هر کاری را صورت دهند.

اسفند  :فوریه

• متولد اسفند را به
متاشایفیلماکشننبرید

متولدی��ن بهمن ماه ب��رای ارضای
خواس��تههای خود ،نیاز به شریکی
ماجراجو دارند .آنها برای پیشرفت و
موفقیت به فضای عمل گستردهای
نیاز دارند ،و گرنه غمگین و افسرده
میشوند .آنها از درگیری در علتها
و معلولها لذت میبرند.
پ��س ،ط��وری عم��ل کنی��د که
نش��ان دهید که به این عالقهشان
اهمیت میگذارید .آنها از چیزهای
پیشبینی نشده و غیرمترقبه لذت
میبرند و دوس��ت دارن��د که گاه و
بیگاه غافلگیر شوند .آنهادر کل از هر
چیز نامتعارف و منحصر به فردی به
وجد میآیند.
آنه�ا از صحب�ت و گف�ت و گو
ل�ذت میبرند ،پ�س در هنگام
صحبتشان ،آنها را تشویق به
ادامه دادن کنید.
نس��بت به آنها خیلی سختگیر و
موشکافانه عمل نکنید وگرنه دست
و پای خود را گم میکنند.
در عین حال تمایل به پرحرفی و به
اصط�لاح رودهدرازی کردن در آنها
وجود دارد.
در هنگام صحبت از آنها حس��ابی
مراقب س��خنانی باشید که به زبان
میآورید ،چون بیش از حد حساس
و نکتهسنج هستند.
هرگز و تحت هیچ شرایطی درصدد
عوض ک��ردن عقیده آنها بر نیایید،
چون آنها میتوانند بسیار سرسخت
و یکدنده شوند.

متولدین اسفند ماه برای ارضای
خواس��تههای خود ،به وفور تغییر
عقیده میدهند و از این شاخه به آن
شاخه میپرند و گاهی اوقات رفیق
نیمه راه شما میشوند.
آنها از تماش��ای تئات��ر و بازدید از
موزهها لذت میبرند و این مکانها
در واق��ع پات��وق مورد عالقهش��ان
محسوب میشود.
آنها از تماش��ای فیلمهای سوزناک
و رمانتی��ک به وجد میآیند ،از این
رو هرگز آنها را به تماشای فیلمهای
اکشن و پر زد و خورد نبرید.
آنها هرگز از یافتن نیمه گمش��ده
خود ناامید نمیشوند و تا او را نیابند،
دس��ت از تالش سرس��ختانه خود
یدارند.
برنم 
تحت ه��ر ش��رایطی باید ب��ا آنها
احساساتی و عاطفی برخورد کنید
تا عمیقا آزردهخاطر ودلخور نشوند.
هرگ��ز با خش��ونت ب��ا آنه��ا رفتار
نکنی��د .آنها عالقه چندان به حل و
فصل مسایل مالی ندارند و ترجیح
میدهند که این طور مس��ایل را به
شریک زندگیشان بسپارند و خود از
آن دور بمانند.
آنها افرادی خیالپرداز هس��تند که
به جای زندگی در دنیای مادی ،در
عالم معنویت به سر میبرند.
اگ��ر میخواهید هدی��های به آنها
بدهید که م��ورد توجهش��ان قرار
بگیرد ،بهتر است چیزی هنری مثل
یک تابلوی زیبای نقاش��ی برایشان
بخرید.
آنها مایلند مثل شاهزادهها زندگی
کنند و به همراه چند شاخه گل رز
در حالی که مقابلشان زانو زدهاید از
آنها خواستگاری کنید.
بل��ه ،آنها مثل س��یندرالی قصهها
منتظر ش��اهزادهای س��وار بر اسب
سپید هس��تند و همواره خود را در
قصر رویاهایشان مجسم میکنند.


بایس��تند ،میتوان بیتفاوت بود و
احساس مسئولیتی نکرد؟
ای��ن دردی ب��زرگ ب��رای همه آن ش��رایط حاک��م ب��ر ای��ران و رفتار
کس��انی اس��ت که با آن خشونت رژیم حاکم قلب هر انس��ان آزاده و
دردمن��دی را به درد م��یآورد ،و از
مخالفند.
از این رو نمیتوان مخالف اعدام بود مش��اهده این که تالشهای فعاالن
و از خبر اعدام یک نفر (به هر جرم و حقوق بشر نمیتواند مستقیما تأثیر
محسوسی بر رفتار رژیم بگذارد و یا
اتهامی که باشد)درد نکشید.
نمیتوان آزادیخواه و عدالتطلب بازتابیدر سطح جامعه پیدا کند این
بود و از خشونتهایی که علیه زنان درد مضاعف میشود.
و اقلیته��ا و محرومان و مطرودان در واق��ع ،رژیم جمهوری اس�لامی
اجتماعی در ایران اعمال میش��ود گزینه چندانی برای مبارزان حقوق
رنج نبرد .نمیتوان خشونت را نفی بشریباقینگذاشته است .یکیازاین
گزینهها توسل به جامعه جهانی و
اس��تمداد از نهادهای حقوق بشر
در فاصلۀ  10اکتبر  2010و
 480 ،2011نفر در ایران اعدام بینالمللی اس��ت .کارنامه حقوق
بش��ری جمهوری اسالمی چنان
شدهاند؛ طی همین مدت
سیاه و خشونتبار است که همه
به
دستگاه قضایی  641نفر را
این نهادها را به اعتراض واداشته
اعدام محکوم کرده است 46 .است .عفو بینالملل  32سال است
که همچنان در انتظار ویزای سفر
مورد از اعدامها در مأل عام
به ایران به سر میبرد .ولی گوش
صورت گرفته است.
جمهوری اس�لامی به این نهادها
بدهکار نیست .تنها اقدام جامعه
کرد و از ش��نیدن خبرهایی مانند جهانی از طریق نهادهای حکومتی و
حادثه خمینی شهر یا خشونتهایی سازمان ملل ممکن است بتواند تأثیر
که پلیس علیه ش��هروندان اعمال عملی بر رفتار رژی��م ایران بگذارد.
میکند به خشم نیامد .و نمیتوان از ای��ن رو باید از اقدام اخیر اتحادیه
ش��اهد این همه خشونت در سطح اروپا در تحریم کسانی که در نقض
جامعه و حکومت در ایران بود و به حقوق بشر در ایران دست داشتهاند
مبارزات حقوق بش��ری نپیوست .و اس��تقبال ک��رد ،و از جامعه جهانی
به راس��تی آیا در برابر حکومتی که خواس��ت که این گونه تحریمها را
برهوار انس��ان میکش��د ،و در برابر توس��عه دهد .همچنی��ن باید برای
جامعهای که ف��وج عظیمی از آنان کش��اندن پرونده حقوق بشر رژیم
برای تماش��ای صحنهه��ای فجیع ایران به مراجع بینالمللی و از جمله
آدمکشی حکومتی اجتماع میکنند ش��ورای امنیت سازمان ملل تالش
تا آخرین دس��ت و پا زدنهای یک کرد.
انسان مفلوک را بر تناب دار به نظاره رژیمی که به تذکرات خیرخواهانه و

انساندوستانه اتباع خود بیاعتنایی
میکند و در اعمال خشونت و نقض
حقوق بشر تمامی جهان را پشت سر
گذاشته سزاوار آن است که از سوی
جامعه جهانی تحت فش��ار و مورد
مؤاخذه قرار گیرد.
مبارزه حقوق بش��ری ی��ک مبارزه
انساندوس��تانه و جهانی اس��ت ،و
در هی��چ مرز و محدوده جغرافیایی
یا عقیدتی و ن��ژادی و ملی و قومی
محدود نمیشود .نقض حقوق بشر
(چ��ه از س��وی فرد و چه از س��وی
حکومت) تجاوز به انسانیت و مدنیت
است ،و مبارزه با آن وظیفه انسانی
همه کسانی اس��ت که نام «آدمی»
را بر خود مینهند .این سخن دست
کم برای فارسی زبانان بیگانه نیست.
به سخن س��عدی گوش کنیم که
از پس قرنها م��ا را به ادای وظیفه
انسانی خود فرا میخواند و بیمرز و
اقلیم بودن غمخواری برای محنت
دیگران را به ما یادآور میشود .و به
خاطر بس��پاریم که غمخواری برای
محنت دیگران از دید سعدی کلی
و بدون قید و شرط است .یعنی که
بای��د با قربانی خش��ونت همدردی
کرد ،از هر سو و به هر توجیهی که
خشونت صورت بگیرد:
بنیآدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوى به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی


دی :دسامبر

سـر قول خــود به
• ِ
دیمـاهیها مبانید

متولدی��ن دی م��اه ب��رای ارضای
خواستههای خود ابتدا ،بایستی فکر
و ذهنش��ان را سر وسامان دهند تا
توج��ه و حواسش��ان روی موضوع
خاصی متمرکز شود.
س��ر و وضع ظاهری ب��رای آنها ،از
اهمیت خیلی زیادی برخوردار است،
از این رو برای راه یافتن به قلبشان
باید دریابید که چه چیزی را دوست
دارند و س��پس خود را به آن شکل
در آورید.
آنها عالقه شدیدی به کارشان دارند
و شما هم بایستی به شغل و پیشه
آنه��ا اهمی��ت زیادی بدهی��د .آنها
خواهان دریافت هدیه هستند ،ولی
تنها از گرفتن کادوهای گرانقیمت
به وجد میآیند.
هرگ��ز و تح��ت هی��چ ش��رایطی
اعصابشان را خرد نکنید چون بسیار
خش��مگین و بدخلق میش��وند و
طغیانهای عصبانیتشان غیر قابل
کنترل اس��ت .آنها در پذیرفتن هر
گونه مسئولیت و تعهدی ،بسیار کند
عمل میکنند پس صبر و حوصله
زیاد به خرج دهید.
زمانی که در کنارش��ان در جمعی
هس��تید ،حس��ابی مراقب اعمال و
رفتارشان باشید ،چرا که از خجالت
زده و ش��رمنده ش��دن در مقاب��ل
دیگران بیزارند .همیشه و تحت هر
شرایطی سر قولی که با آنها میبندید
بایستید و زیر عهد و پیمانتان نزنید.

بهمن :ژانویه
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راز های پیروزی...

سه داستان
استیوجابز
در سخنرانی
در دانشگاه
استنفورد
من امروز خیلی خوش��حالم كه در
مراس��م فارغالتحصیلی ش��ما كه
در یك��ی از بهترین دانش��گاههای
دنیا درس میخوانید هس��تم .من
هیچ وقت از دانشگاه فارغالتحصیل ترك تحصی��ل كردم به ج��ای این
نش��دهام .امروز میخواهم داستان ك��ه كالسهایی را بروم كه به آنها
زندگ��ی ام را برایتان بگویم .خیلی عالقهای نداشتم شروع به كارهایی
طوالنی نیست و سه تاداستان است .كردم كه واقعاً دوستش��ان داشتم.
زندگی در آن دوره خیلی برای من

اولین داس�تان مربوط ب��ه ارتباط آسان نبود .من اتاقی نداشتم و كف
ات��اق یكی از دوس��تانم
اتفاقات به ظاهر بی ربط
میخوابیدم .قوطیهای
زندگی است:
بعضی
خالی پپسی را به خاطر
م��ن بعد از ش��ش ماه از
وقتها
پنج سنت پس میدادم
شروعدانشگاهدر كالج رید
ترك تحصیل كردم ولی تا زندگی مثل كه با آنها غذا بخرم.
بعضی وقتها هفت مایل
حدود یك سال و نیم بعد
از ترك تحصیل تودانشگاه سنگ توی پی��اده روی میكردم كه
سر شما
ی��ك غ��ذای مجانی توی
میآمدم و میرفتم و خب
كلیسا بخورم .غذاهایشان
حاال میخواهم برای شما میكوبد
را دوست داشتم.
بگویم كه م��ن چرا ترك
ولی شما
م��ن ب��ه خاط��ر حس
تحصیل كردم.
زندگی و مب�ارزهی من ایمان تان كنجكاوی و ابهامدرونیام
ت��وی راهی افت��ادم كه
قبل از تولدم شروع شد.
م��ادر بیولوژیكی من یك را از دست تبدیل به ی��ك تجربهی
ندهید.
گران بها شد.
دانش��جوی مجرد بود كه
كال��ج رید آن موقع یكی
تصمی��م گرفته ب��ود مرا
از بهتری��ن تعلیمه��ای
در لیست پرورشگاه قرار
بدهد كه یك خانواده مرا به سرپرستی خطاطی را تو كش��ور میداد .تمام
قبول كند .او ش��دیداً اعتقاد داشت پوسترهایدانشگاه با خط بسیار زیبا
كه م��را یك خانواده ب��ا تحصیالت خطاطی میشد و چون از برنامهی
دانشگاهی باید به فرزندی قبول كند عادی من ترك تحصیل كرده بودم،
و همه چیز را ب��رای این كار آماده كالسهای خطاطی را برداشتم.
س��بك آنها خیل��ی جال��ب ،زیبا،
كرده بود.
یك وكیل و زنش قبول كرده بودند هنری و تاریخی ب��ود و من خیلی
كه مرا بعد از تولدم ازمادرم تحویل از آن لذت میبردم .امیدی نداشتم
بگیرند و همه چیز آماده بود تا اینكه كه كالسهای خطاطی نقش��ی در
بع��د از تولد من این خانواده گفتند زندگی حرفهای آیندهی من داشته
كه پسر نمی خواهند و دوست دارند باشد ولی ده سال بعد از آن كالسها
موقعی كه ماداشتیم اولین كامپیوتر
كهدخترداشته باشند.
این طور شد كه پدر و مادر فعلی من مكینتاش را طراحی میكردیم تمام
نیمه شب یك تلفن دریافت كردند مهارته��ای خطاطی من دوباره تو
كه آیا حاضرند مرا به فرزندی قبول ذهن من برگش��ت و من آنها را در
كنن��د یا نه و آنان گفتند كه حتماً .طراحی گرافیكی مكینتاش استفاده
م��ادر بیولوژیكی من بع��داً فهمید كردم.
كه مادر من هیچ وقت از دانش��گاه مك اولی��ن كامپیوتر ب��ا فونتهای
فارغالتحصیل نشده و پدر من هیچ كامپیوتری هنری و قشنگ بود.
وقت دبیرستان را تمام نكرده است .اگر من آن كالسهای خطاطی را آن
مادر اصلی من حاضر نشد كه مدارك موقع برنداشته بودم مك هیچ وقت
مربوط به فرزند خواندگی مرا امضا فونتهای هنری اآلن را نداشت.
كن��د تا اینكه آنها ق��ول دادند كه هم چنین چون كه ویندوز طراحی
مرا وقتی كه بزرگ ش��دم حتماً به م��ك را كپی ك��رد ،احتم��االً هیچ
كامپیوتری این فونت را نداشت.
دانشگاهبفرستند.
این جوری شد كه هفده سال بعدش خب میبینید آدم وقتی آینده را نگاه
من وارد كالج ش��دم و به خاطر این میكند شاید تأثیر اتفاقات مشخص
ك��ه در آن موق��ع اطالعاتم كم بود نباش��د ولی وقتی گذش��ته را نگاه
دانش��گاهی را انتخ��اب ك��ردم كه میكند متوجه ارتباط این اتفاقها
شهریهی آن تقریباً معادل دانشگاه میشود.
اس��تنفورد بود و پس انداز عمر پدر ای��ن یادتان نرود ش�ما باید به یك
و مادرم را به سرعت برای شهریهی چیز ایمان داشته باشید ،به شجاعت
دانشگاه خرج میكردم بعد از شش تان ،به سرنوشت تان ،زندگی تان یا
ماه متوجه شدم كه دانشگاه فایدهی هر چیز دیگری.
چندانی برایم ندارد.
این چیزی اس��ت كه هیچ وقت مرا
هیچ ایدهای نداشتم كه میخواهم ناامید نكرده است و خیلی تغییرات
با زندگی چه كار كنم و دانشگاه چه در زندگی من ایجاد كرده است.
جوری میخواهد به من كمك كند و
ب��ه جای این كه پس انداز عمر پدر 
و م��ادرم را خرج كنم ترك تحصیل داستان دوم من در مورد دوست
كردم ولی ایمانداشتم كه همه چیز داشنت و شكست است:
درست میشود.
من خرسند ش��دم كه چیزهایی را
اولش یك كمی وحشت داشتم ولی كه دوستشان داشتم خیلی زود پیدا
اآلن كه ن��گاه میكنم میبینم كه كردم .من و همكارم «وز» ش��ركت
یكی از بهترین تصمیمهای زندگی اپ��ل را درگاراژ خانهی پدر و مادرم
من بوده اس��ت .لحظ��های كه من وقت��ی كه من فقط بیس��ت س��ال
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داش��تم ش��روع كردیم .ما خیلی
س��خت كار كردیم و در مدت ده
سال اپل تبدیل شد به یك شركت
دو بیلی��ون دالری ك��ه ح��دود
چهارهزار نفر كارمندداشت.
ما جالب تری��ن مخلوق خودمان
را ب��ه ب��ازار عرضه ك��رده بودیم؛
مكینتاش.
اخراج من!

یك سال بعد از درآمدن مكینتاش
وقتی كه من فقط سی ساله بودم
هیأت مدیرهی اپل مرا از شركت
اخراج كرد.
چه جوری ی��ك نف��ر میتواند از
ش��ركتی ك��ه خودش تأس��یس
میكند اخراج شود؟
خیلی ساده .شركت رشد كرده بود
و ما یك نفری را كه فكر میكردیم
توانایی خوبی برای ادارهی شركت
داشته باشد استخدام كرده بودیم.
هم��ه چی��ز خیلی خ��وب پیش
میرفت تا این ك��ه بعد از یكی دو
س��ال در مورد اس��تراتژی آیندهی
شركت من با او اختالف پیدا كردم و
هیأت مدیره از او حمایت كرد و من
رسماً اخراج شدم.
احساس میكردم كه كل دستاورد
زندگی ام را از دست دادهام.
حدود چن��د ماهی نمی دانس��تم
كه چ��ه كار باید بكنم .من رس��ماً
شكس��ت خورده بودم و دیگر جایم
در س��یلیكان ولی نب��ود ،ولی یك
احساس��ی در وج��ودم ش��روع به
رش��د كرد .احساسی كه من خیلی
دوستشداشتم و اتفاقات اپل خیلی
تغییرش نداده بودند.
احساس شروع كردن از نو.
ش��اید من آن موقع متوجه نشدم
اخراج از اپل یكی از بهترین اتفاقات
زندگی من بود .سنگینی موفقیت با
سبكی یك شروع تازه جایگزین شده
بود و من كام ً
ال آزاد بودم.
آن دوره از زندگی من پر از خالقیت
ب��ود .در ط��ول پنج س��ال بعد یك
شركت به اسم نكست تأسیس كردم
و یك ش��ركت دیگر به اسم پیكسار
 PIXARو ب��ا ی��ك زن خارق العاده
آشنا شدم كه بعداً با او ازدواج كردم.
پیكساراولینابزارانیمیشنكامپیوتر
دنیا را به اس��م  TOY STORYبه
وج��ود آورد ك��ه اآلن موفقتری��ن
اس��تودیوی تولید انیمیشن در دنیا
ست.
دریك س��یر خ��ارق العادهی
اتفاقات ،شركت اپل نكست
را خری��د و این باعث ش��د
من دوباره به اپل برگردم
و تكنولوژی ابداع شده در
نكست انقالبی در اپل ایجاد
كرد .من با زنم لورن زندگی
بس��یار خوب��ی را ش��روع
كردیم.
اگر من از اپل اخراج نمی
شدم ش��اید هیچ كدام از
این اتفاق��ات نمی افتاد .این
اتفاق مثل داروی تلخی بود
كه به یك مریض میدهند
ول��ی مریض واقع��اً به آن
احتیاجدارد.
بعضی وقتها زندگی مثل
سنگ توی سر شما میكوبد
ولی شما ایمانتان را از دست
ندهید.

م��ن مطمئن هس��تم تنها
چی��زی كه باعث ش��د من
در زندگ��ی ام همیش��ه در حركت
باشم این بود كه من كاری را انجام
میدادم كه واقعاً دوستش داشتم.

داستان سوم من در مورد مرگ
است:

من هفده سالم بود یك جایی خواندم
كه اگر هر روز جوری زندگی كنید
كه انگار آن روز آخرین روز زندگی
تان باشد ش��اید یك روز این نظر به
حقیقت تبدیل بشود.
این جمله روی من تأثیر گذاشت و
از آن موقع به مدت سی و سه سال
هر روز وقتی كه من توی آینه نگاه
میكنم از خودم میپرسم اگر امروز
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ستم های

تپـشدیجیتــال

و
یـدیوئی

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
½
½ طراحی و تهیه وب سایت
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336
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6162 Sherbrooke w.

اوکازیون عالی برای بیزنس:
کلینیک با سابقه 20ساله

جویای:

واقع در بولوار  ROMEدر براسار

پزشک عمومی (خصوصی) پزشک متخصصدندانساز

همچنین جویای شریک دیپلمه و باجتربه برای گشایش

>>مهــــدکودک

هالووین

در فضای کامال آماده وموجود کلینیک

برای آگاهی بیشتر و دریافت جزئیات کامل لطفا با شماره تلفن زیر متاس بگیرید.

514-999-5168
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آخرین روز زندگی من باش��د آیا باز
ه��م كارهایی را كه امروز باید انجام
بدهم ،انجام میدهم یا نه.
هر موقع جواب این س��ؤال نه باشد
م��ن میفهمم تو زندگ��ی ام به یك
سری تغییرات احتیاجدارم .به خاطر
دانس��تن این كه باآلخره یك روزی
من خواهم مرد برای من به یك ابزار
مهم تبدیل شده بود كه كمك كرد
خیلی از تصمیمه��ای زندگی ام را
بگیرم چون كه تمام توقعات بزرگ از
زندگی ،تمام غرور ،تمام شرمندگی
از شكس��ت ،در مقابل مرگ رنگی
ندارند.
حدود یك سال قبل دكترها تشخیص
دادند كه من سرطان دارم.

س��اعت هفت و سی دقیقهی صبح
بود كه مرا معاینه كردند و یك تومور
ت��وی لوزالمعدهی من تش��خیص
دادن��د .من حتی نمی دانس��تم كه
لوزالمعده چی هس��ت و كجای آدم
قرار دارد ولی دكترها گفتند این نوع
سرطان غیرقابل درمان است و من
بیشتر از سه ماه زنده نمی مانم.
دكتر به من توصیه كرد به خانه بروم
و اوض��اع را رو به راه كنم .منظورش
این بود كه برای مردن آماده باشم و
مث ً
ال چیزهایی كه در مورد ده سال
بعد قرار ب��ود به بچههایم بگویم در
مدت سه ماه به آنها یادآوری بكنم.
این ب��ه این معن��ی بود ك��ه برای
خداحافظی حاضر باش��م .من با آن

)

در صفحه3

تش��خیص تمام روز دست و پنجه
نرم ك��ردم و س��ر ش��ب روی من
آزمایش اپتیك انجام دادند .آنها یك
آندوسكوپ را توی حلقم فرو كردند
ك��ه از مع��دهام میگذش��ت و وارد
لوزالمعدهاممیشد.
همسرم گفت كه وقتی دكتر نمونه
را زیر میكروس��كوپ گذاش��ت بی
اختیار شروع به گریه كردن كرد!
چون ك��ه او گفت ك��ه آن یكی از
كمی��اب ترین نمونههای س��رطان
لوزالمعده است و قابل درمان است.
مرگ یك واقعیت مفید و هوشمند
زندگی اس��ت .هیچ كس دوس��ت
ندارد كه بمی��رد حتی آنهایی كه
میخواهند بمیرند و به بهشت وارد
شوند .ولی با این وجود مرگ واقعیت
مشترك در زندگی همهی ما ست.

ش�اید مرگ بهترین اختراع زندگی
باشد چون مأمور ایجاد تغییر و حتول
است.
مرگ كهنهها را از میان بر میدارد و
راه را برای تازهها باز میكند.

موقعی كه من س��ن شما بودم یك
مجل��هی خیل��ی خواندنی ب��ه نام
كاتالوگ كامل زمین منتشر میشد
كه یكی از پرطرفدارترین مجلههای
نس��ل ما بود این مجله مال دههی
ش��صت بود ك��ه موقع��ی كه هیچ
خبری از كامپیوترهای ارزان قیمت
نبود تمام این مجله با دستگاه تایپ
و قیچی و دوربین پولوراید درس��ت
میشد .شاید یك چیزی شبیه گوگل
اآلن ولی سی و پنج سال قبل از این
كه گوگل وجود داشته باشد.
در وسط دههی هفتاد آنها آخرین
ش��ماره از كاتالوگ كام��ل زمین را
منتش��ر كردند .آن موقع من س��ن
اآلن ش��ما بودم و روی جلد آخرین
شمارهی شان یك عكس از صبح زود
یك منطقهی روس��تایی كوهستانی
بود .از آن نوعی كه شما ممكن است
برای پیاده روی كوهس��تانی خیلی
دوست داشته باشید .زیر آن عكس
نوشته بود:
stay hungry stay foolish

یادتان باش��د كه زمان شما محدود
است ،پس زمانتان را با زندگی كردن
به جای زندگی بقیه هدر ندهید.

این پیغ��ام خداحافظ��ی آنها بود
وقتی كه آخرین ش��ماره را منتشر
میكردند

و هیچ وقت نگذاری��د كه هیاهوی
بقیه صدای درونی شما را خاموش
كند و از همه مهمتر این كه شجاعت
این را داش��ته باشید كه از احساس
قلبی تان و ایمانتان پیروی كنید.

این آرزویی هس��ت كه من همیشه
در مورد خودم داش��تم و اآلن وقت
فارغالتحصیلی شما آرزویی هست
كه برای شما میكنم.


هیچ وقت توی دام غم و غصه نیافتید

!stay hungry stay foolish
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راز های زندگی ...

13خط

زندگی...

 ی��ک :دوس��تت دارم ،نه
به خاطر ش��خصیت تو ،بلکه
بخاطر ش��خصیتی که من در
هنگام با تو بودن پیدا میکنم.
 دو :هیچک��س لیاق��ت
اشکهای تو را ندارد و کسی که
چنین ارزشی دارد باعث اشک
ریختن تو نمیشود.
 سه :اگر کسی تو را آنطور
که میخواهی دوس��ت ندارد،
به این معنی نیس��ت که تو را
با تمام وجودش دوست ندارد.
 چه��ار :دوس��ت واقع��ی
کسی است که دستهای تو را
بگیرد ولی قلب تورا لمس کند.
 پن��ج :ب��د ترین دلتنگی
برای کس��ی آن اس��ت که در
کنار او باشی و بدانی که هرکز
به او نخواهی رسید.
 شش��م :هرک��ز لبخند را
ترک نکن ،حتی وقتی ناراحتی
چون ه��ر کس ام��کان دارد
عاشق لبخند تو شود.
 هفت��م :تو ممکن اس��ت
در تمام دنیا یک نفر باش��ی،
ولی برای بعضی افراد تمامدنیا
هستی.
 هشتم :هرگز وقتت را با
کسی که حاضر نیست وقتش
را با تو بگذراند ،نگذران.
 نهم :ش��اید خدا خواسته
است که ابتدا بسیاری افراد نا

مناس��ب را بشناسی و سپس
ش��خص مناس��ب را ،به این
ترتیب وقتی او را یافتی بهتر
می توانی شکر گزار باشی.
 ده��م :ب��ه چی��زی که
کذشته غم مخور ،به آنچه پس
از آن آمد لبخند بزن.
 یازدهم :همیش��ه افرادی
هستند که تو را می آزارند ،با
این حال هم��واره به دیگران
اعتماد کن و فقط مواظب باش
که به کس��ی که تو را آزرده،
دوباره اعتماد نکنی.
 دوازده��م :خود را به فرد
بهتری تبدیل کن و مطمئن
باش که خود را می شناس��ی
قبل از آنکه شخص دیگری را
بشناسی و انتظار داشته باشی
او تو را بشناسد.
 س��یزدهم :زی��اده از حد
خ��ود را تحت فش��ار نگذار،
بهترین چیزها در زمانی اتفاق
می افتد که انتظارش را نداری.


شعر زیبایی از مهدی جوینی

بــاورنکن...

آزاد شو از بند خویش ،زنجیر را بــاور نکن
اکنون زمان زندگیست ،تاخیر را بــاور نکن
حرف از هیاهو کم بزن از آشتیها دم بزن
از دشمنی پرهیز کن ،شمشیر را بــاور نکن

 پیروزی آن نیست که هرگز زمین
نخوری ،آن اس��ت که بع��د ازهر زمین
خوردنی برخیزی!
(مهاتماگاندی)
 وقتی همه با من هم عقیده میشوند
تازه احساس میکنم که اشتباه کرده ام
(اسکار وایلد)
 صداقت باالترین چیزهاست
(ویلیامشکسپیر)
 اگر قرارباشد به طرف هرسگی که
پارس میکند ،سنگی پرتاب کنی ،هرگز
به مقصد نمیرسی!
(الرنس سترن)
 دنی��ا را نگه دارید میخواهم پیاده
شوم!
(آنتونینیولی)
 به جای این که مرد موفقیت باشید
سعی کنید که مرد ارزشها باشید
(آلبرتاینشتین)
 م��ن هرگز به آینده فکر نمیکنم،
چرا که خودش به زودی خواهد آمد!
(آلبرتاینشتین)
 کس��ی که حفظ جان را ُمقدم بر
آزادی بداند ،لیاقت آزادی را ندارد!
(بنجامینفرانکلین)
 س��کوت جوابی غیر قابل پاس��خ
است!
(ج.ک.چسترتون)
 حقیق��ت آن چیزی نیس��ت که
نوشته میشود ...آن چیزیست که سعی
میشود پنهان بماند
(ناشناس)
 فرق انس��ان و سگ درآن است که
اگر به س��گی غذا بدهی هرگز تو را گاز
نخواهد گرفت
(تولستوی)
 آن که میخواه��د روزی پریدن را
بیاموزد نخست باید ایستادن ،راه رفتن،
دویدن وباال رفتن را آموزد.
پرواز را با پروازآغاز نمی کنند!
(ناشناس)

خود را ضعیف و کم ندان ،تنها در این عالم ندان
تو شاهکار خالقی ،تحقیر را بــاور نکن
بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش
زیبا و زشتش پای توست تقدیر را بــاور نکن
تصویر اگر زیبا نبود ،ن ّقاش خوبی نیستی
از نو دوباره رسم کن ،تصویر را بــاور نکن
خالق تو را شاد آفرید ،آزاد آزاد آفرید
پرواز کن تا آرزو ،زنجیر را بــاور نکن

را میدهد ک��ه در یک نقطه از
>> ادامه از صفحه27 :
 5ویژگی در مردان...
زندگی خیانت کند ،در بیش��تر
زمینههای دیگر ه��م اینکار را
آن واحد تمرکز میکنند .راحتتر میتواند از نظر احساسی و خواهد کرد.
مغزشاندر ِ
اگر هنوز مطمئن نیستید که عشق
هورمونه��ا نی��ز بر میل زن��ان به جسمی رابطه برقرار کند.
وفاداری اثر دارد.
مرد وفادار همچنین باعث میشود زندگیتان مرد وفاداری اس��ت یا نه،
بعنوان مثال ،تستوسترون (هورمون همس��ر او احس��اس دوست داشته او را به مادرتان معرفی کنید و از او
نظ��رش را بخواهید .مادرها معموالً
غالب مردانه) آنها را خشن و رقابتی شدن و خاص بودن کند.
میکند.
حس خیلی قویدر این زمینهدارند.
را
آنها
زنانه)
غالب
(هورمون
استروژن

شناسایی مرد وفادار
پرورشدهنده میسازد.
 .4مهربانی
توسین—هورمون
همچنین ،اکسی
زنها وقتی میفهمند که مردشان معنای لغتنام��های مهربانی ،حس
عش��ق— در هر دو جنسیت وجود به آنها خیانت کرده اس��ت ،شوکه گ��رم ،بامحبت و لطیف به یک فرد
دارد اما در زنان شایعتر است.
میشوند اما تقریباًدر اکثر موارد ،زن دیگ��ر اس��ت .اما اکثر م��ا وقتی به
اکسیتوسین با پیوند خوردن ،حس به طور ناخ��ودآگاه میداند که قرار فردی مهربان فکر میکنیم ،کسی
شراکت و میل به مراقبت از فرزند در است این اتفاق بیفتد یا میافتد .به در نظرم��ان میآید ک��ه بتواند آن
ارتباط است .این هورمون معموالً در عبارت دیگر ،باید از بصیرت خودتان احساسات را به خوبی بیان هم کند.
زمان استرس ،بارداری و وضعحمل استفاده کنید—شما به مردی حس به عب��ارت دیگر ،مهربانی فقط یک
تولید میشود.در زمانهای استرس ،دارید—آیا میتوانی��د به او اعتماد حس نیست ،احساسدر عمل است.
زن به دنبال رابطه ش��خصی ،کسی کنی��د؛ درغیراین ص��ورت راههای مهربانی میتواند شکلهای مختلف
که با او حرف بزند و دوس��تی کند مشخص و عالئم هشداری هم وجود داشته باشد از ابراز کلمات و جمالت
بامحبت گرفته تا بوسهها ودر آغوش
اس��ت—به همین دلیل اس��ت که دارد.
وقتی زنان روز پراسترس��ی داشته مث� ً
لا اگ��ر اعت��راف ک��رد ک��ه به گرفتنهای احساسی و عاشقانه.
باشنددوستدارند که مردشان مثل دوستدختر قبلی خودش خیانت م��ا ب��ه س��ه روش ارتب��اط برقرار
یک دوست به حرفهای آنها گوش کرده اس��ت ،همان انتظ��ار را از او میکنیم:
دهد نه این که نصیحتشان کند.
داش��ته باش��ید—مگراینکه تحت کلمات (،)%7
لحن صدا ( )%37و
در یک رابطه ی��ا ازدواج ،مرد وفادار درمان قرار گرفته باشد.
موجب ایجاد حس امنیت و اطمینان اگر متوجه ش��دید که س��ر مسائل زبان بدن (.)%56
در زن میشود و باعث میشود بتواند کوچ��ک دروغ میگوی��د و خیانت اما برای زنان ارتباط غیرکالمی (زبان
احساسات خود را به خوبی ابراز کرده میکند (مثل صورتحساب رستوران ،بدن) اهمیت بیشتریدارد.
و به مرد خود اعتماد کند.
مالیاتها ،معامالت تجاری و امثال ویژگیهای هورمونی زنان اهمیت و
وقتی زنی ازاینکه همس��ری وفادار آن) ،بای��د خودت��ان را آماده کنید .لزوم لمس کردن ،بوسه و در آغوش
دارد ،احساس اطمینان و امنیت کند ،اگ��ر اخالقیانتش ب��ه او این اجازه گرفتن را بیشتر میکند.

ترور :ایران و آمریکا...

البته که این ضربه آمریکا را به زانو
در نم��ی آورد ،ولی بعید نبود که
رویای ب��اراک اوباما برای رفتن به
دور دوم کاخ سفید دست نیافتنی
نشود.
آمریکا در این ش��رایط اقتصادی،
اجتماعی و سیاس��ی به س��ختی
م��ی تواند با پیامدهای یک حفره
امنیتی بزرگ کنار بیاید.
ای��ن حف��ره امنیت��ی درس��تی
سیاس��تهای آمری��کا در عراق،
افغانس��تان و حت��ی خاورمیانه و
جهان را با عالمت س��ئوالی دیگر
مواجه می کرد.
تاکنون آمریکا برای ادعای اینکه
ایران چنی��ن حمل��ه را طراحی
کرده مستندی ارائه نکرده است.
اگرچه ب��اراک اوباما ب��ا اطمینان
می گوید که م��دارک کافی دارد،
و دست کم مقامهای فرانسوی و
سعودی بر اساس این مدارک می
گویند که ایران باید پاس��خگوی
اعمال خود باشد .نماینده ایران در
سازمان ملل متحد هم با نوشتن
نامه ای به دبیر کل س��ازمان ملل
به این اتهامها اعتراض کرده و در
تهران هم وزارت امور خارجه سفیر
سوئیس را به عنوان حافظ منافع
آمریکا احضار کرده است.
ولی نباید از نظر دور داش��ت که
اگر آمریکا در موقعیتی دشوار قرار
گیرد ،ای��ران از وضعیت به وجود
آمده بهره خواهد برد.
چنانک��ه حوادث یازده س��پتامبر
باعث ورود آمری��کا به دو جنگی
ش��د که توان آمریکا را به شدت
تضعیف کرد و بر اساس بسیاری
از تحلیلها برای ایران میدان مانور
وس��یعی در افغانس��تان و عراق و
حتی در منطقه و جهان باز کرد.
این احتمال هم وجود داشت که با
این ترور فرضی ،عربستان سعودی
که در رقابتی منطق��های با ایران
قرار دارد ،در موقعیتی دشوار قرار
گیرد.
ولی اگر آنطور که آمریکاییها می
گویند ،نقش��ه این ترور کار سپاه

اگر چنین نقش��ه ای اصال وجود
داشت (صرف نظر از اینکه کجا و
توسط چه کسانی طراحی شده)
و به ش��کلی ماهرانه اجرا می شد،
این ضربه ،در شرایط کنونی یکی
ازکاری ترین ضربه های ممکن به
آمریکا بود.
شاید پیامدهای امنیتی این حمله
در داخ��ل آمریکا در ابع��اد یازده
س��پتامبر نب��ود ،ول��ی در بعضی
از زمین��ه ها زیانه��ای آن برای
آمری��کای امروز کمت��ر هم نمی
ب��ود .این حمله می توانس��ت به
معنای شکس��ت بخش مهمی از
سیاس��تهای امنیتی ،اطالعاتی
و ض��د اطالعات��ی ه��ر دو حزب
جمهوریخ��واه و دموک��رات تلقی
شود.
سیاس��تی که ده س��ال پیش در
زمانی که کاخ سفیددر اختیار یک
رییس جمهوریِجمهوریخواه بود،
پایه ریزی ش��د و در دولت باراک
اوبام��ای دموکرات ادام��ه یافت.
سیاستی که بر روی آن بیشتر از
هر زمان دیگری در تاریخ آمریکا
سرمایه گذاری انسانی و مالی شده
و تاکن��ون با حس��اب جنگهای
افغانستان و عراق و تدابیر امنیتی
داخلی و بین المللی آمریکا ،بیش
از ی��ک هزار میلی��ارد دالر هزینه
داشته است.
در ی��ک ارزیابی س��اده می توان
گفت که با این حمله افکار عمومی
آمری��کا درس��ت در ده س��الگی
حوادث یازده سپتامبر حیرت زده و
سرگردان می شد و سیاستمداران
هر دو حزب سرخورده و بی برنامه؛
آن هم در ش��رایطی که آمریکا از
نظر اقتصادی در یکی از س��خت
ترین دورانهای تاریخ خود به سر
می برد.
این ضربه در شرایطی که جماعت
ناراض��ی و خش��مگین ب��ه وال
استریت هجوم آورده اند ،باعث سر
باز کردن زخمی کاری می شد که
آمریکا درس��ت ده سال پیش در
همان نیویورک خورد.

به همین دلیل ،زنان احساس��یتر
از مردان هس��تند .نوازش و محبت
جسمی برای زنان مسئلهای ضروری
است زیرا آنها به آن بعنوان راه بسیار
قوی برای ابراز عالقه نگاه میکنند.
مهربان ب�ودن بخش مهمی از یک
رابطه سالم اس��ت ،مخصوصاً برای
زنان زیرا آنها الزم دارند که عش��ق
را احساس کنند و نه فقط به شکل
هدی��ه دادن ی��ا ش��نیدن کلمات
عاشقانه .محبت کردن به یک زن به
او این اطمینان را میدهد که مردش
به او کمک میکند احساس خاص
بودن کند و امنیت داش��ته باش��د.
مهربانی ،کلمات شیرین و بامحبت و
ش کردن درمان روح است و به
نوزا 
نگهداشتن عشق و شور رابطه کمک
میکند.

شناساییمردانمهربان
مرد مهربان معم��والً خیلی راحت
شما را در آغوش میگیرد و نوازش
میکند .او برای در آغوش کشیدن
دوستان دختر ش��ما و ایجاد حس
مقبول واقع شدن در آنها نیز راحت
عمل میکند .او آزادانه بدون اینکه
س��عی کن��د آن را ب��ه مرحله بعد
بکش��اند ،گونه ش��ما را میبوسد و
ب��ه ط��ور طبیعی دس��تهایتان را
در دس��ت میگیرد و آنها را نوازش
میکند.


>> ادامه از صفحه7 :

.5

مسئولیتپذیری مالی

قدس ایران باشد ،چرا باید اینقدر
بی دقت و به شکلی غیر حرفهای
انجام شده باشد؟
ت که
این س��ئوالی اساس��ی اس�� 
آمریکاییها نمی توانند به آسانی
پاسخی روشن برای آن بیابند.
اما تا اینجای کار آمریکا می گوید
که این ماجرا برای ایران بی پیامد
نیس��ت و دس��تگاههای امنیتی
آمریکا این "تهدید" را به "فرصت"
تبدیل کرده اند .البته وقتی از آلن
ایر ،سخنگوی وزارت امور خارجه
آمریکا پرس��یدم که چه فشاری
باقی مانده که به ایران وارد نکرده
اید ،تقریبا پاسخی نداشت.
ول��ی ای��ن را هم نبای��د فراموش
کرد ک��ه چه این ماج��را  -که به
گفت��ه ریی��س اف بی آی ش�بیه
یک س�ناریوی هالیوودی است –
درست باشد یا نباشد ،آمریکا نمی
تواند موضوع را به سادگی رها کند.
تاکنون آمریکا در زمینه فشارهای
سیاسی و اقتصادی نتوانسته اراده
و حمایتی جام��ع را برای تحریم
بی��ن المللی بانک مرک��زی ایران
فراهم کند.
ب��ا همه این نکته هایی که مطرح
شد ،هنوز روشن نیست که آیا این
بهانه به دس��ت آمریکاییها داده
ش��ده و یا اینکه آمریکاییها این
بهانه را تراشیده اند؟
ول��ی آنچه مش��خص اس��ت این
اس��ت که آمریکاییها هنوز برای
گنجاندن صحنه دوئل یا رویارویی
نظامیدر بخش آخر این سناریو از
خود تمایلی نشان نداده اند.
از این به بعد نگاهها به صحنههایی
از دادگاه��ی جنجالی دوخته می
ش��ود که در آن "منص��ور ارباب
س��یر" مظنون درجه اول ،نقش
اول را دارد و همکاران آقای اوباما
در فص��ل انتخابات ب��ه بهرههای
تبلیغاتی این صحنهها بیش از هر
زمانینیازمندند.


حس امنیت و اعتماد میبخشد.

در جامعه مدرن امروزی ،اعتبار خوب شناسایی مردی که از نظر
برابر با قضاوت خوب است .مردی که مالی مسئولیتپذیر است
در اکث��ر زمینههای زندگی قضاوت
خوبی داشته باشد ،در زندگی مالی تش��خیص مردی ک��ه از نظر مالی
خود نیز همینطور خواهد بود.
مسئول است راههای مختلفی دارد.
مس��ئولیتپذیری مالی به استفاده دق��ت کنید آیا س��عی دارد مدام با
از قض��اوت و تعادل در خرج کردن ،خرید هدای��ای گرانقیمت و بردن
پسان��داز کردن و س��رمایهگذاری شما به رستورانهای گران دلتان را
کردن برمیگردد.
به دست بیاورد؟
مردی که از نظر مالی مسئولیتپذیر (البت��ه اگ��ر مطمئن هس��تید که
است از ایندلیل برای زنان خوشایند ثروتمند است چندان تفاوتی نخواهد
اس��ت که ب��ا فکر عم��ل میکند و کرد).
مراقب هزینهها و بودجه هس��ت و آیا رس��تورانها و محلهایی را که
مه��ارت الزم برای آیندهنگری مالی برای تفریح انتخاب میکند مناسب
مثل خرید خانه ،مسافرت ،دانشگاه ،موقعیت است یا بیتناسب است؟
بازنشستگی و امثال آن را هم دارد .آیا از خریدهای هوش��مندانه خود
این مرد ریس��کهای مالی را قبول احساس رضایت میکند؟
نمیکند و یک س��طح امنیت دیگر آیا اهل قمار و شرطبندی است؟
ب��رای خ��ود و خان��وادهاش فراهم آیا انتخابها و تصمیمات او بر مبنای
میکند.
احساس هستند؟ اگر اینطور باشد با
همچنین ش��ایان ذکر است که اگر پول هم همین کار را خواهد کرد!
مردی از نظر مالی مس��ئولیتپذیر ب��ه دنبال مردی باش��ید که در هر
نباشد و به طرق مختلف پول خود شرایطی بتوان با او خوش گذراند و
را از دس��ت میده��د ،خیل��ی هم برای گشت و گذار راههای خالقانه و
احساسی نصمیم میگیرد.
خیالپردازانه خاص خود را دارد که
درنتیجه ،مسئولیتپذیری مالی در نیاز به خرج کردن زیاد هم نیستند.
زنان ایجاد ح��س امنیت و قابلیت به دنبال مردی باش��ید که قدر پول
اعتماد و اطمینان میکند .استرس ،و آنچه که به دس��ت آورده است را
فشار و ترسهای اضافه را از رابطه یا میداند.
ازدواج بیرون میکند .چنین مردی

به جای ایجاد حس اضطراب ،به زن
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کبک و کانادا :بازار امالک...

امالک
درآمدزا

REVENUE
PROPERTY
امیر سام

در ش��ماره گذش��ته در
رابط��ه با مزای��ا و معایب
امالک در آمدزا نوش��ته
ش��د که ام�لاک درآمدزا
دارای محاس��نی میباش��ند ک��ه
مهمترین آنها عبارتند از:
 دلی��ل اول اینکه خریدار قصد
ی در یک واح��د آپارتمان از
زندگ�� 
ملک مزبور را دارد و اجاره دریافتی
ی به
از بقیه آپارتمانها کمک بزرگ 
پرداخت وام مسکن خواهد نمود.
 دلیل دوم که بیشتر مورد توجه
اشخاص جوان و یا صاحبان مشاغل
آزاد میباش��د این است که سرمایه
گذاریدر مسکن کمک به پس انداز
برایدوران بازنشستگی مینماید.
 دلیل سوم این است که خرید
ی برای
امالک در آمدزا ش��روع خوب 
ساختن پشتوانه مالی میباشد.
ی
و از معایب آن نیزمساله مستاجر م 
باشد.
و اینک ادامه مطلب:

ی دیگر از معای��ب ملکهای
یک�� 
درآمدزا نگهداری و انجام تعمیرات
مرتب آن میباشد.
ی دارای
درست است که هر نوع ملک 
مخارج و هزینه تعمیرات و نگهداری
ی باید به خاطر داشت
میباش��د ،ول 
که صاحبان امالک درآمدزا عالوه بر
تعمیرات و نگهداری واحد مسکونی
خودش��ان ،باید که این امور را برای
مستاجرین خود نیز به طور مداوم
انجامدهند.
تعمیرات و مراقبت از ملک اگر که به
ی مدت از
موقع انجام گیرد،در طوالن 
لحاظ اقتصادی برای مالک مقرون به

امیرسام

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه

صرفه تر میباشد ،چرا که این امر
باعث جلوگیری از بروز مشکالت
و تعمیراتی میشود که ممکن است
مخارج بیش��تری را برای مالک به
همراهداشته باشد.
 و صد البته که برای رسیدگی به
ملک در آمدزا باید که وقت بیشتری
را به آن اختصاص داد.
ب��ه عنوان مث��ال ش��بی را در نظر
بگیرید که خسته از سر کار تازه به
ی از مستاجرین به
منزل رسیده ،یک 
ی آب
شما زنگ میزند و خبر از خراب 
گرمکن میدهد و یا از س��روصدای
ی دیگر از مس��تاجرین شکایت
یک 
میکند.
حال اگر ک��ه این معای��ب برایتان
ی از
اهمیت زیادی ن��دارد و با آگاه 
همه آنها قصد خرید این نوع ملک
ی را یاد آوری
را دارید ،در اینجا نکات 
میکنم که ب��رای ارزیابی و انتخاب
ملک بیشتر باید به آن توجه نمود.
 به عن��وان مثال ب��رای خرید
امالک درآم��دزا باید به دقت محل
آنرا در نظر بگیرید.
یک ملک اس��تیجاری کار آمد آنی
اس��ت که دارای انباری باش��د و به
ی و مرکز خرید
وسایل نقلیه عموم 
ی آسانداشته باشد.
دسترس 
ی آسان
ی خیل 
اجارهدادن چنین ملک 
ی میباش��د ک��ه در یک
تر از ملک 
ی
منطقه دور از وسایل نقلیه عموم 
واقع شده باشد.
ی
 برای اینکه ببینید که آیا توانای 
خرید یک ملک درآمدزا را دارید یا
خیر باید که به نسبت درصد اجاره
موسسات
به وام آن نگاه کنید چرا که ٔ

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی
خودروهای تهران گفت :ساالنه ۱۰۰
ت��نآالینده ب��ه هوای ته��ران وارد
میش��ود که به کشته شدن ۴هزار
نفر بر اث��ر آلودگی هوا میانجامد و
البته باید اضافه کنم ش��نیدن این
آمارها برای برخی مسئوالن عادی
شده است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر،
صدرالدی��ن علیپور ب��ا بیان اینکه
اعتقاد جدی داریم که معاینه فنی
ک س��اله باشد اما با
خودروها باید ی 
توج��ه به وضع موجود به دوس��اله
بودن معافیت خودروه��ا از معاینه
فنی نیز قانع ش��دهایم و امیدواریم
نماین��دگان مجلس ه��ر چه زودتر
تغیی��ر این قانون را در دس��تور کار

مالی وام دهنده
مس��کن ،ب��ه
این نسبت اهمیت زیادی
میدهند.
برای به دست آوردن این
نسبت ،درصد خالی
بودن واحدهای ملک
(که معم��وال بین ۵-۳
درصد ّ
کل اجاره میباشد)
و ه��م چنین مخ��ارج مربوط به
ملک نظیر مالیات ها ،گرمایش ،بیمه
و تعمیر و نگه��داری را از مبلغ ّ
کل
حاصل از اجاره در سال کم نموده و
این عدد را بر رقم مقدار وام سالیانه
تقسیمنمایید.
برای واجد ش��رایط ب��ودن اخذ وام
مسکن عدد حاصل ش��ده باید که
بین  ۱.۱۰- ۱.۲۰باشد
 ه��م چنین برای اداره این نوع
ام�لاک باید که از قوانین س��ازمان
مس��کن ()Regie Du Logement
یداشته باشید.
نیز اطالعات کاف 
مثال اینکه هر ساله میتوانید درصد
ی را به مقدار اجاره مستاجرین
معین 
خود اضافه نمایید.
و یا اینکه مس��تاجر را ب��ه راحتی
نمیت��وان از ملک تخلیه نمود ،ولو
اینکه آن مس��تاجر م��دت طوالنی
ی میکند
باشد کهدر یک واحد زندگ 
ی پایین تری نسبت به
و اجاره خیل 
ی پردازد.
بقیه مستاجرین م 
برای خرید امالک درآمدزا پیشنهاد
میش��ود که حتما با یک مش��اور
امالک مجرب مشورت نمایید ،چرا
که این افراد کمک شایانی به شمادر
انتخاب ملک و خرید آن به قیمت
بازارمینمایند.
در پایان یادتان باشد ارزش امالک
در چند سال اخیر در حال افزایش
بوده است که خود نشاندهندۀ ثبات
در سرمایه گذاری در زمینه امالک
میباشد و هم اینکه هیچ خریداری
ی مدت از خرید ملک ضرر
در طوالن 
ننموده است.
شاد و سربلند باشید
 ۱۳اکتبر ۲۰۱۱

Cell.: 514-702-2309

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

خ��ود قرار دهند گفت :یک میلیون
واردشدن سالیانه
و  ۳۰۰هزار دستگاه خودرو مشمول
این قانون میشوند.
 ۱۰۰تن آالینده
وی ادام��ه داد :س��االنه  ۱۰۰ت��ن
به هوای تهران و
آالینده به هوای تهران وارد میشود
که به کشته شدن  ۴هزار نفر بر اثر
مرگ  ۴هزار نفر به
آلودگی ه��وا میانجامد و البته باید
اضافه کنم شنیدن این آمارها برای
خاطرآن
(مهر) شنیدن آمار  ۴هزار کشته بر برخی مسئوالن عادی شده است!
اثر آلودگی هوا عادی شده است
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اگر معاینه فنی جدی گرفته
نشود شرایط بحرانیتر و وخیمتر
میشود

علیپور از معاینه فنی به عنوان یک
ابزار مهم کنترلی به منظور آلودگی
هوا نام برد و اظهار کرد :اگر این ابزار
جدی گرفته نشود ش��رایط بسیار
بحرانیتر و وخیمتر از اینکه هست،
خواهد ش��د و این در حالی اس��ت
که تصویب قانون معافیت  ۵س��اله
خودروهای صفر کیلومتر از معاینه
فنی تمام معادالت را به هم ریخت.
وی ب��ا بی��ان اینکه با اج��رای این
قانون مراجعه به مراکز معاینه فنی
بسیار محدوده ش��ده ،تصریح کرد:
در ش��رایطی که تصادفات رانندگی
مربوط به معضل فنی خودروها در
کشور ساالنه  ۳هزار کشته به همراه

دارد ،ش��هروندان باید ب��ه این باور
برسند که معاینه فنی برای سالمت
خود و خانوادهشان ضروری است.
کاهش مراجعه به مراکز معاینه
فنی از  ۳۵۰هزار خودرو به ۲۷۰
هزار خودرو

علیپور اطمینان از ایمنی خودرو را
از نتایج انجام معاینه فنی دانست و
گفت :نقص یک قطعه یا سیس��تم
خ��ودرو میتواند لطم��ات جبران
ناپذی��ری به همراه داش��ته باش��د،
در صورتی که ب��ا مراجعه به مراکز
معاینه که هزین��ه و وقت چندانی
از ش��هروندان نمیگیرد میتوان از
وقوع بس��یاری از حوادث رانندگی
جلوگیری کرد.
مدیرعامل س��تاد مرک��زی معاینه
فن��ی خودروهای ته��ران در پایان
خاطرنش��ان کرد :آم��ار مراجعه به
مراکز فنی در  ۵ماهه س��ال جاری
 ۲۷۰هزار دس��تگاه خودرو بوده ،در
حالی که این آمار در مدت مش��ابه
س��ال گذش��ته  ۳۵۰هزار دستگاه
خ��ودرو بود ک��ه ای��ن کاهش ۲۳
درصدی از آثار و تبعات اجرای قانون
معافیت  ۵س��اله خودروه��ای نو از
انجام معاینه فنی است.
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Immigration
With today’s technology
are teenagers missing out
?on life’s vital lessons
easier for them to read and correct the
student’s homework. Is this fair, is it
right? NO.
When my son was in high school, I
caught him copying and pasting a book
report he had found on the internet.
He was given 2 months to read Of
Mice and Men but was putting it off to
the last minute, and finally the deadline
had arrived and somehow he found it
on the internet and in his mind it was a
relief. I caught him in the act, and had
2 nights left to read the book, he had no
choice but to read it and write his own
book report! I was the meanest mother
in the world to him at that moment.
he point is that technology has
robbed us from so much, it’s also
giving us a world of information.
It truly has its positive aspect, but when
it comes to our children, their needs to
be a balance, a balance of both.
In the summer I spent my afternoons
with my friends swimming, or just running around. We were outdoors, where
every child belongs.
Today parents are busy with work,
running around to take their kids to
activities, whether it be soccer, football, karate…..where is the time spent
between child and parent, everything
is rush rush rush, is this healthy? is it
right? Everything has a schedule, what
happened to the spontaneous spur of
?the moment fun
When we were thirsty using the garden
house was all it took, it sure saved time
from running inside and taking off our
shoes.
We played from the moment we
woke up, to the moment we
went to bed, we ran, we
scraped our knees, we rode
our bikes, we explored
nearby neighborhoods,
we got into trouble, we
were curious, we trespassed where it indicated
no trespassing, we were kids
being kids. Do our kids have
our memories of growing up, or have
we organized and planed their weekly
schedule without leaving any room to
discover their individuality.
I am wondering with today’s technology are our teenagers missing out on
?learning vital lessons
Are our teenagers watching TV rather
than spending time with friends, (not
counting facebook as spending time
with friends). Are our teenagers living
?their life through the computer
Happy Halloween everyone, enjoy the
!fun
Keep Safe, stay healthy, and make sure
laughter is in your everyday life.
____________________
Maria Cottone

T

هالووین
Certified Canadian Immigration Consultant

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
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hat is happening to our world
today, technology has killed the
art of conversation, children communicate less and less with their parents,
parents are busy working, children are
being kept occupied by gadgets, ipods,
video games, DVD, computer games,
internet, facebook, twitter, cell phones,
iphones, the list is non ending; has
technology taken over our lives? Has
?technology taken over our children
The world has gotten so small, sure
it has its advantage, we can share our
lives with our loved ones who live
across the ocean through the internet, at
the end what does it give us, that moment’s pleasure, that instant satisfaction.
I see parents walking in shopping malls
listening to there ipods, while their kids
are texting friends. Technology has
made things so easy for us, but it also
has created a distance.
I grew up in the 70’s when life was
simple, parents had control over their
kids, even though we had no cell
phones to be tracked down by our
parents every single hour of the day,
our parents knew where we were at all
times, but it also gave us the freedom
to explore, to make our own decisions,
to fall down, and get up again, we were
able to take our bikes to the corner
store after dark, our neighborhoods
were safer, we wrote letters and mailed
them to our loved ones, who lived
faraway by always including a picture
or two, not to mention the excitement I
had when my parents received a letter
from Italy from my grandmother or uncle, I knew
there would be pictures
in there, always anxious
and the first one to open
them up, reading the
letter my grandmother
had just sent, and looking
at the pictures for hours
and hours, a feeling of content
which I can never describe.
e had no computers, we played
outside, we climbed trees, played
skipping rope, dodge ball, we hardly
watched TV, we had no video games,
we read books, we would run to a
friend’s house and ring their doorbell
instead of texting, we were not driven
to school by our parents either, we
walked to school or took the bus.
We spent weekends at the library doing
book reports and looking up information we needed for homework.
Today the internet has stopped the
beauty of spending hours at the library.
Today book reports are required to
be done on computer and printed out,
what happened to the art of writing,
our children have terrible handwriting
because of the lack of using a pen and
paper, teachers require this because it is
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ه عدالت

ماه مبارك رمضان آمده و يك بار ديگر در ماه ضيافت الهي و بر س��ر سفره
پروردگار جمع شدهايم و روزه ميگيريم ،آن هم با همه وجود .همه وجودمان
مان،
www.paivand.caبلكه كالم
 سال  18شماره  23  1026مهر  1390روزه اس��ت ،نه فقط دهان بسته و شكم گرس��نه و لبان تشنه،
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نگاهمان و اعمالمان جملگي روزه هستند؛ از گناه دوري ميجويند ،چون ماه،
info@paivand.ca
ماه خداس��ت ،چرا كه او در اين ماه ما را بر س��ر سفره خود مينشاند .از جمله
مهمترين ضعفهاي انسان كه در اين ماه قرار است مهارش بزنيم ،زبان است.
استخدام
تدریس
به یک خانم با تجربه و
همان زباني كه در روز به هزاران دروغ آلوده است و همان دروغي كه امالفسادش
خصوصی
TRANSPORT
مهربان برای نگهداری از
خواندهاند و آن را سرچش��مه گناهان دانس��تهاند و نه تنها تعادل شخصيتي را
----------COMPANY
مادر عزیز و سالمندمان در
برهم ميزند كه افراد را دچار ناهنجاريهاي گفتاري و رفتاري ميكند؛ افرادي
مقطع ابتدایی و
به یک نفر رانندهمسلط
مدت شبانه روز و یا نیمه
MARIE ROSE
اعتماد نيستند.
عمومي قابل
كه ديگر در جامعهشان و در منظر
برازندگیاست
زیباییدر
وقتدر ناحیه پوینت کلر
دبیرستان
به زبانهای فرانسوی و
Maryam&Roe
كه:
دارد
زيبايي
توصيف
چنين
افراد
اين
شخصيت
امام علي(ع) در توصيف
(وست آیلند) فورا نیازمندیم.
به زبان فرانسوی
TAILLEUR
انگلیسی ،برای انجام امور
اسرار»
نگهدارنده
بدكار
«دروغگو امانتدار نيست و
برای اطالعات بیشتر
و حومه Brossard
داخل و بیرونیدفترکمپانی
قرار
اي
خانه
در
ها
پليدي
«تمام
فرمايد:
مي
چنين
نيز
امام حسن عسگري(ع)
با شماره تلفن زیر تماس
(طاهره روانشاد)
حمل و نقل
.
د
بگیری
نيست
سزاوار
گويد:
مي
صادق(ع)
امام
و
اس��ت.
دروغگويي
داده ش��ده و كليد آن
Tel.: 514-581-8742
فورا نیازمندیم.
St-Charlesاز امام
30سالب��از روايت ديگري
رفاقت كند.
كه مس��لمان با ب��دكار و احمق و
Tel.: 514-290-3699
دروغگوبا بیش از
درخدمت شما
4491
انی
Tel.: 514-892-5433
تعمیر
تجربه 
)CONCEPTو در
لباسجرگه اهل ايمان خارج
انواعرا از
آدمي
«دروغ
عس��گري(ع) است كه ميفرمايد:
(SPA
ایر دام
های زنانه و مردانه  باسفارش
عمده
نباشد كه بگوييم بخش
بيراه
ش��ايد
نمايد».
مي
وارد
نفاق
و
كفر
اهل
زمره
Tel.:
514-833-1519
ستخ
شریک
جویای
شخصی  متخصص در چرم
تدریس ریاضی
وجود
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي به دليل
هاي
حوزه
همه
در
ما
امروز
مشكالت
!
Tel.:
514-694-3735
و پوست
ا نید
تعمیراتساختمان
فسادهاست؛ اص ً
ک
ال امالفساد است .اين
اس��ت.دروغ ،ريشه
دروغ
عامل
همهبرای هموطنان
علتویــژه
 وتخفیف
وفیزیک
یا همکـار
امی
را خداون��د ميگويد و در قرآنش آمده وگر
دوره  3ساله دبیرستان
ش��ده
تأكيد
آن
بر
روايات
و
احاديث
در
تدریس ریاضیات
Restaurant/ Epicerie
ب��رای دانش��حوهای دبیرس��تان ،و
514-419-1039
دبیرستاناكرم(ص)
حضرتدورهرسول
خواند و
همکارآن را در رديف شرك مي
علي(ع)
حضرت
است.
secondaire
  

شریک و یا
یک نفر
به
دانشجوهای ترم آمادگی
1231
Ste-Catherine
W.
فرانسوی
زبان
به
  

در خدمت هموطنان گرامی
Suiteو بدرفتاري نسبت به پدر و مادر و
خداوند
فرمايد:
خدماتکامپیوتری
بزرگدپانور،
رستوران و یا
ميبرای
ترين گناه ،شرك به304
؟؟?؟-؟؟؟514-
  توسط فوق لیسانس از فرانسه و

لوران
درخیابان سن
برايشان مرگ
و
كند
مي
نفرين
را
دروغگويان
تعالي
حق
حضرت
است.
گفتن
دروغ
تایپفارسیوانگلیسی
پلی تکنیک مونتریال
پرنس آرتور)
پاین و
ترجمهانگلیسی،آموزش
برپايه
همانان
سوره زاريات آمده است« :مرگ بر
كند .در
(بینمي
طلب
Construction
تدریس
كه سابقه
10سال
دروغگويان؛ بیش از
  با

جهالتي نیازمندی
(رامین سعیدیان )
میکروسافتآفیس،تبدیل
فراگيرم.در غفلتي سنگين فرو رفتهاند».
امور ساختمانی
انواع فایل به یکدیگر ،نصب
Tel.: 514-344-6796
514-931-2231
آشپزیاگر شيوع پيدا كند ،به مانند
اموراست و
اجنامجامعه
س��قوط اخالق در
دروغ مقدمه
خوشنویسینستعلیقو
کلیه امور ساختمانی
مدارک
اسکن
افزار،
نرم
ایكند و درهم ميكوبد .آنگاهي فرا
حرفه مي
خوره ،روح و روان جامعه را ميسايد ،بيمار
شکسته نستعلیق با قلم نی،
نرخ
بهترین
با
وعکس>>
روز در
چند
با نازل ترین قیمت
مداد ،و خودکار برای سنین 10
خدماتو درشتي
هفتهجواز هر گناه ريز
بربسته و
رخت
ميرسد كه ديگر اعتماد از جامعه
کامپیوتر
تا  65سال
Tel.:
514-571-2603
دارالترجمهرمسی
شما
منزل
در
>>
صادر ميش��ود .مسئله پيچيدهاي نيس��ت؛ همه چيز از دروغ شروع ميشود و
514-887-5195
 آموزش از مبتدی
اخالقویلن
تــدریس
سالی)
(خامن
؟؟?؟-؟؟؟514-
طالق و انواع
اعتياد،
جنايت،
قتل،
مثل
كند
مي
ويران
را
جامعه
هاي
پايه
تا پیشرفته
بزهو ایرانی
(514) 754-4592
آنگاهي
همه
جامعه ميريزدو اين
کالسیکو رباخواري را در جان
اجتماعي و رشوه
عیب یابی
تعمیر و
به مدیریت آرزو تحویلداری یکتا،
ATENA ZAKERIN
پیشرفته
و
مبتدی
استخدام
مترجم رسمی،عضو جامعه
سوزان
گرماي
در
ديگر،
رمضاني
اينك
و...
ندارد
وجود
صداقتي
ديگر
كه
است
ویندوز
انواع
نصب
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سابقه
 با
سیامک:
ایران،
کبک و
مترجمان
آموزش علوم پایه
نصب
زدایی و
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بسياري از جرايم كاهش مييابد؛ مانند همه 
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ساله
آمار
تابستان،
آموزشموسیقی
استخدام
مترجم رسمیدادگستری
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به
تورونتو و آبشارنیاگارا
ها
ویروس
آنتی
بهترین
كنيم.
پاك
جامعه
دامن
را
دروغ
عزيز
همين
در
همه
)(438
887-6160
 ترجمه رسمی کلیه اسناد
(مینیمومدو سال تجربه)
های مایکروسافت و سیسکو

ایرانی
ب
خرید!

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای

استخدام

Bijan

azsep15UP

Bachmann azOct01Pd

azaug15

pirazjun1

Renovation

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

noushintilmai2010paid

آشپـزی

azsept1

noushintilmai2010paid

خوشنویسی

آموزشویلن

azsept15

azmai15salimi

noushintilmai2010paid

آموزشگیتار

کامپیـوتر

azaug15akvUp

AKHAVAN

آژانــس
مسـافرتی

یکتـا

>> همچنین برای آمریکا
>> با بهترین قیمت ها

 طراحی صفحات وب
ومدارک مطابق با استانداردهای
دروست آیلند (سیاوش )
برای کار درمرکز شهر
؟؟?؟-؟؟؟514-
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
شرکتی و شخصی
WEST
ILSLAND
5555 Westminster #101
(514) 867-1756
نیازمندیم.
کانادا
و
کبک
دولتی
سیستم
سرعت
افزایش
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Qc,
H4W
2J2
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یک ایرانی نیازمند است .
استانداردهای
با
مطابق
پزشکان
مجری
شما
دخلواه
Tel: 514-735-7884
کرده و
افزارهایحل
شرحها را با مداد
رانندگیبه حل دو شرح ابتدا یکی از
صورت تمایل
اموردر
مراسمو ویژه» است.
«شرح عادی
جدول روزنامه ایران دارای دو
 PCRCو MCC
مربوط به
itp.atena@yahoo.ca
Tel.: 514-620-5551
www.systemexpert.ca
حل شرح دوم بپردازید.
به
اول،
سپس با پاک کردن جواب شرح
 تنظیمدعوتنامه رسمی
ایرانی
عقد
(حیدر)
www.itptravelinc.com
 گواهی امضاء و کپی برابر
514-294-8242
طراحیابرو،چشمو
Tel:
438-402-8850
اصل
جدول ويژه
جدول عادي
514 تکمیل فرمهای مهاجرت و
خط لب با تاتوی دائم
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
825-3170
توسطخامن
مربوطه ...
حمل و نقل بین املللی
1010 Sherbrooke
پاكيزه
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1و
تدریس ریاضیات
Tel:
514-384-5632
(514) 685-4777
www.nettoyeursexazaug15akvUp

ل با دو شرح

4869

جویـ�ایکار

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

jalilh2001@yahoo.com azap15

خشکشویی
Nettoyeurs
EXPRESS

noushintilmai2010paid

تاتوی دائم

پارس ماریتایم

azaug1free

تایپ فارس�ی

shshramhagigi:(m:1)Ptoendofaug09

فال تاروت

دود رش��تههايي
رهبر
ویژهدوزي-
 www.parscargo.caپخته -كنگره
 -9چغندر
خدماتکامپیوتر،
press.com
1
خامن ها
بش��ر
هونها
به بهای عالی (آرش)
پيش��رفتYour garments
fresh
حسابــداری
2
و
آفات
با
رتب��اط
خصوصی
تدریس
and
cleaned
as
early
بيهوده -تعداد
 -10ظرف پذيراي��ي-
Tel: 514-574-7915
کیمیا
توسط
!as the same day
و گــرافیک
یکتا
حتویلداری
خاطره
همزه
سوره
آيات
akhosravi53
ي اس��ت -خدمت 3
فرانسه
زبان
Cell: 514-730-7462
(514) 699-1380
CEL:
514-889-7392
عضو جامعه مترجمان رسمی
نصب

تعمیر
و
یابی
عیب

@gmail.com
واحد انتقال صفات ارثي -نشاني-
-11فرانسه)
(فارغ التحصیل کشور
(آرش کشوری)
4
هرگونه سخت افزار و نرم
کبک و ایران
گها -بصير
فرزندزاده
فیزیک
و
ریــاضی
+
>> کلیه مقاطع:
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
تري��ن
مهم
س -از
ی
5
مترجم رمسی
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سفرتورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال
بها و سرویس عالی

 3ونیم بزرگ ،با آشپزخانه
اتاق خواب و دو بالکن
بزرگ ،گاراژ داخلی و منظره
خوب واگذار می شود
( 600درماه(
Tel.: 514-662-7577
Tel.: 514-228-1111

به یک خانم برای مصاحبت
با خانم سالمند،
درمنزل ما
بصورت نیمه وقت
نیازمندیم.
برای اطالعات بیشتر لطفا با
شماره زیر تماس بگیرید.
Tel.: 514-651-7955

اجــاره

انی
ایر ام

azoct1shahrzadbehzadpetrosUP

فقط 40:دالر
با هریس تماس بگیرید:
(514) 561-2786
(647) 933-6911

(هر طرف)

اجارهآپارمتان
آپارتمان  4و نیم ،تمیز،
بزرگ و با شرایط عالی
درقلب  NDGشامل برق و
آب گرم 750 ،دالر درماه
برای اطالعات بیشتر تماس
بگیرید:منصور
514-570-2010
azsep15akhpaidfor2

fazelazoct15

اموراستــاتیک

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشویدستی

اتاقی برای امور استاتیک و
لیزر ،در محل سالن آرایش
معروف،
باشرایط عالی،
اجاره داده می شود:

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

خانم مجرب از سالمندان و
کودکان شمادر تمام مدت
شبانهروز(حتیویکندها)
نگهداریمیکند:

az15fev11factrd-vic

پرستــاری
ازساملندان

2315 GUY
514-937-8293

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا ،استاد
سابق زبان انگلیسیدانشگاه تهران
با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان
در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.
آمادگی برای امتحان TOEFL
خواندن و بحث در مورد
و IELTS
مقاالت روزنامه ها
تسلط بر متون
تمرین مکالمه و مصاحبه
کتاب هایدانشگاهی
نوشتن مقاالتدانشگاهی

پرستارساملندان

)(wholesale price

VIVA

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

eveazjuly15UP

Tel.: 514-904-1028

سالن آرایش

خد
است ید!
کن

Tel.: 514-481-6765

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

514-769-4075

tiljuly'12Pd

خانمازسالمندان
و کودکان شما
نگهداریمیکند:
پارت تایم  /فول تایم

اجارهاتاق

استخدام

دو اتاق مجزادر ناحیه کت
سنت لوک بهدو نفر خانم
اجاره داده میشود .برای
اطالعاتبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:

رستوران شیراز

به یک نفر ویترس
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

514-484-7335

مجری مراسم
عقد ایرانی

صــرافی 5
ستاره
آموزشگیتار
514-371-7700
azoct1zarijabri

514825-3170

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

کالسیـکوپاپ

2178 Ste-Catherine W.

514 585 - 2345
514 846--0221

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

تدریسگیتار

514-585-6178

سامانامانی

رضارضـائی

شیرینی
سـرو
از 8صبح تا 8شب

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی
(514) 482-0705
)(514
677-8358
شیرینیها
بابهترین

<< پـاپ <<

صابر جلیل زاده
tilMar'10P

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

azjuly15Up zagros

برای جشنهای شما
514-487-5172
514-562-6453

514 641 2379

آموزش سنتور

azjune15

استخدام

AKHAVAN FOOD

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

842-8000
938-7277
388-1588
849-7711

آموزش رانندگی

آری��ا 621-3456 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسه فارس��ی دهخدا484-2098 ........
مدرسه فردوس��ی 962-3565 .................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520.........
مدرسه فارسی هدی341-2235 ................

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا 1-800 780-3103................
الگان��س لیزین��گ482-4500 ..............

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بها و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
قربان حسین:
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

سـابلـت

آپارتمان 4ونیم ،بصورت سابلت،
تا اول سپتامبر 2012

یکمـــاهرایگان

در قلب وست مونت واگذار می
شود) .شامل همه چیز(
Tel.: 514-224-1629

به یک شیرینی پز مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

481-6765 ............................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
ش��هرزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
696-5983 ............................ Spa Concept
م��ژگان 620-4729 .......................................
فرنازمعتم��دی .....................
پارس.ت��ورز ........................
اس��کای.الن .....................
یونی.گل��وب .......................

www.paivand.ca

استخدام

سابلت آپارمتان
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azsept1

ازدواج

MMUNITY

مسی ،آدونیس،
پروویگو،اسپوزیتو،
موروالتوس،کاستکو،
البالز ،آی.جی.آ .مترو

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

نیازمنــدیها

ایرانی
ب
خرید!

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

به یک کارگر ساده برای کار
در رستوران یاس نیازمندیم.

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و...

استخدام

514-483-0303

سالن آرایش

Shahrzad1001coupes

6963 Sherbrooke W.

(514) 489-6901

تدریسموسیقی
تدریس پیانو ،ارگ ،تئوری
موسیقی و هارمونی کالسیک
 مبتدی تا پیشرفته
 مطابق با برنامه اکول موزیکشولیک
(مک گیل)
 تخفیف به هموطنان
ایرانی  کارشناسی و
مشاوره رایگان در انتخاب و
خرید ساز)

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

514-660-0440

____________
2070
Maisonneuve W.

ارز

پاسیفیک 289-9022 ...................................
5اس��تار 585-2345 ..................................
989-2229 ....................................... GIT
ش��ریف 223-6408 ....................................
844-4492 .......................... Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 .............................
سلیم سادات 438-838-7770 ....................
انصاری ،همایون 898-1590 .........................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژاله 207-9000 ..................................
زن��دی ،پروان��ه 909-4765 ........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر ،مسعود 571-6592 ............................
عین الهی نسرین 839-7978 .....................
نانسی معلمی 929-6362 ............................
اسالمی ،مینو 967-5743..............................
هودفر،فئودا 433-2703 ..............................
CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
مکی��ک 373-5777 .......................................
بنی��اد س��خن آزاد 944-8111 .................
مدرس��ه دهخ��دا 952-2165 .................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................
865-7146 ..................................... IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................

فرهنگسرایسینا488-3000 .......................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهوستآیلند626-5520.......................
خانه ای��ران 951-4721 ...............................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
تلویزیون ایرانی��ان 385-4726.................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 489-8686 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنژاد296-9071....................................

پزشک

آلفامدیک کلینیک 933-8383 ...................
بنفشه حجازی 288-4864 .........................

تابلوسازی

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

تاکسی

مراکز پخش پیوند

Tel.: 514-

989-8383

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville St-Laurent, South
Shore, Laval, West Island,
& Surrounding suburbs...

نیکآذین939-2700.......................................

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...
384-8043 ...................................... CLICK

حسابداریومالیاتی

مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................

حمل و نقل بین املللی

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

حمل و نقل

المپی��ک 935-3300 ..............................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

روانشناسی  /روانکاوی

دکت��ر بیت��ا 999-2482 .........................

سوپر و فروشگاه

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

بی��ژن 419-1039 ...................................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

زب��ان انگلیس��ی 522-5323 .................
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................
خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

دندانپزشک

تعمیراتساختمان

صوف��ی 989-8383 ........................................
ش��یراز 485-2929 ....................................
ی��اس 483-0303 ......................................
کارتیه.پ��رس 488-6367 ............................
شومینه.پرس 564-9790 ............................
کوپول��ی 483-0000 ...................................
کوپول��ی(989-8580 ..................... )2

شیرینی پزی

دیش و ساتالیت

ترجمه

514-996-9692

Fax:514-313-5656
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها
(با حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------شماره شما در

فروی��وو 694-7036 ............................
اکس��پرس 889-7392 .................................

پیوند 996-9692 ...........................................

یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،ش��هریار 624-5609 ....................
نغمه سروران 889-8765 .............................

MONTRÉAL QC H4B 1L8

•
•

جواهری

داروخانه

تدریس رقص

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

مرکز شهر مونتریال:

س��تون 212-6858 .........................................

خیاطی (آلتریشن)

تدریس خصوصی



سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
کوپلی2:و،1
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز،
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا و نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،آذین ،صادق،
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،کبابسرا و ...وست
آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و ...ریوسود :فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
الشالل ،کوه نور ،وطن ،مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...
------------------------

اطل��س 485-8585 ......................................

تبلیغات

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

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

شهـرزاد

کافه
صوفی

PAYVAND

آنـان را استخدام کنید!
----------------

نیـازمنـدی هـای پیوند

ش��یخ صال��ح 366-1509 ...................
لی لی صمیمی 825-3170 .....................

اجنمن ها و سازمانها

PARTICIPATE in our
CO

خنواهید جامعه کوچکمان
ضعیف شود؛ کامیونیتی
را تقویت کنیم! چرا

37

این لیست نیست؟

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

گان پیوند )

کلینیک ابن سینا 288-4864 ....................

کاجل زبان

کنکورد 418-8505 ........................................

کتابفروشی

زاگرس 489-8686 .........................................

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

پیوند 996-9692 ...........................................

عینک سازی

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

وام مسکن

س��روین 562-6453 .................................

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداسارانورائی 397-9284..............................

یو--ان س��ات 571-6564 ............................

271-7750...................... RayamondHeller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

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

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
ش��ریف نائین��ی 731-1443 ..................

ش��ادی 678-6451 ...................................

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

224-0-224 .................................. KamNik

313-1253 ............. Cafe Imagination
عموجم��ال 484-8072 .............................

هم��ا 484-2644 .........................................

دکترلوئیزداداشزاده288-4864..................

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

فـرش
فـال

کامپیوتر

کارواش

کایروپرکتیک

وکیل دعاوی
ویدیو

محضر

نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................

موسیقی (جشن ها)

ارکستردریا(رستمی)914-1332.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

38

 سال  18شماره  23  1026مهر 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1026  Oct .15, 2011

www.paivand.ca

هفتمینکنفرانس

دکترفرهنگهالکویی
در مونتریال شنبه  22ماه اکتبر 2011
موضوعکنفرانس:
کودک درون:

با 4تست ،آسیب های دوران کودکی

و 3جتربه هیپنوتیسم

از ساعت  11صبح تا  8شب

قیمت ورود به کنفرانس 60دالر

Date :Sat. 22 Oct. 2011

Concordia Universtiy

John Molson School of Business
)Room: MB S2.210 (2nd Basement
)1450 GUY St. Montréal (Québec
Métro: Guy-Concordia

www.drholakouee.com











Tel.: 1-310-926-5026

برای تهیه بلیت با تلفن زیر تماس بگیرید:
514-572-2553
یا ازتپش دیجیتال (پس از  5بعدازظهر) خریداری نمایید:

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

سیامک نصر و گروه خورشیدخانوم
در میان بسیاری از هنرمندان دیگر
در جشنواره جهانی عرب:

از  30اکتبر تا  13نوامبر

38
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اولینمهدکودکخانگیخصوصیباظرفیتبسیارمحدود
در وســت آیلند

فرصتی مناسب برای سپردن دلبندان و عزیزان تان
با خیالی آسوده تر از قبل به محیطی گرم با محبت ایرانی

 فرصتی بی نظیر برای تمرین و صحبت کردن زبان فارسی به همراه انواع برنامه های متنوع
)از جمله بازی و یادگیری مفاهیم آموزشی مناسب برای سن کودکان شما به زبان فارسی و(انگلیسی
.که مطمئنا آنها بعدا در مدرسه فرصت یادگیری کافی زبان فرانسه و انگلیسی را خواهند داشت
. انواع قصه های کودکانه به زبان فارسی، ساخت کاردستی، نقاشی، شرکت در بازی های گروهی
، انواع غذاهای ایرانی که مطابق با نیاز کودک شما برای رشد
. طبخ شده اند و مواد اولیه آن از منابع طبیعی و سالم تهیه گردیده است
 دارای محل و سه فضای مناسب جداگانه
.) فضایی برای تماشای فیلم های آموزشی و کارتون3 ) فضای مخصوص خواب میان روز2 ) مخصوص بازی و فعالیت1
.  دارای حیاط اختصاصی و فضای آزاد سبز مناسب در کنار منزل
.  تحویل رسید به والدین برای ارائه به دولت برای بازگرداندن مبلغ هزینه شده توسط آنها
.  عصر (در موارد خاص قابل انعطاف می باشد) و از دوشنبه الی جمعه5  صبح الی7  ساعات کاری
 ساله4  ماه تا9  پذیرش عزیزان شما از سن
 وعده های غذایی شامل
.  میان وعده عصرگاهی و میوه درهر دو میان وعده، ناهار، میان وعده صبحگاهی،صبحانه
 دقیقه4  یا40  دقیقه از اتوبان1  محل بسیار مناسب و قابل دسترس در فاصله
، دقیقه از بلوار سن ژان5 از بلوار سن چالرز یا
دقیقا روبروی «آکادمی کوپر» در بلوار هایموس

Address : 16750 , Boul. Hymus
Kirkland QC H9H 3L2
______________________________

Tel : 514-505-3337
AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

Open 7 Days

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

See stores for more specials

READY TO EAT

GRAPEFRUIT

BANANAS

ICEBERG LETTUCE

EGGPLANTS

ORANGES

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

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

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

ناپذیر
بهای رقابت
عالی در س�وپراخوان
س�بزیجات با کیفیت
انواع میوه جات و
FRUITS
& به
VEGETABLES
• FRUITS
ET LÉGUMES

عالی و قیمت نازل
ایرانی با
خورش های
انواع کباب ها
READY
TOکیفیت
EAT
• PRÊT
À وMANGER

READY TO EAT

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

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

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

PAMPLEMOUSSES

ROYAL GALA APPLES
POMMES ROYAL GALA

BANANES

PRÊT À MANGER

PRÊT À MANGER

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

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

VINE TOMATOES

کی
فیت عالی

WHITE OR GREEN
ZUCCHINIS

AUBERGINES

LAITUE ICEBERG

TOMATES SUR VIGNES

COURGES BLANCHES OU
VERTES

قیمـت
مناسب

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

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

425 g

SPECIAL
STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

SPECIAL

BALADI CHEESE

FROMAGE BALADI

... خشکبار و،•حبوبات،خواربار
انواع اقالم
GROCERY
ÉPICERIE
AKHAVAN
FALAFEL MIX

CORTAS HUMMUS
15 oz.

MÉLANGE POUR FALAFEL
2 lb.

AKHAVAN
CHICK PEAS
POIS CHICHES
750 g

AKHAVAN
RED SUMAC

MOROCCAN BLACK OLIVES

AKHAVAN ZATAAR BREAD

LIME JUICE

OLIVES NOIRES

SUMAC ROUGE
200 g

AKHAVAN
RED LENTILS

PISTACHIO KERNELS
PISTACHES SANS ÉCAILLES

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES
GRAIN FED WHOLE
CHICKEN
POULET DE GRAIN ENTIER
.

HEINZ BAKED
BEANS

LENTILLES ROUGES
750 g

FÈVES AVEC SAUCE
TOMATE
15 oz.

PAESE MIO OLIVE OIL

SALAMAT COOKIES

YOGURT NATURE
0%, 1%, 2%, 3%
750 g

Halal
Halal

BOEUF HACHÉ
.

JUS DE LIMES
300 ml

HUILE D’OLIVE PAESE MIO
750 ml

CHICKEN SAUSAGES

BISCUITS
900 g

SAUCISSES AU POULET
.

THÉ JAHAN TEA

WONDERFARM
COCONUT DRINK

BOISSON D’EAU NOIX DE COCO
28 oz.

HAZELNUTS ROASTED
& SALTED
NOISETTES RÔTIES & SALÉES

Halal

JAHAN BROWN, WHITE OR
SELLA BASMATI RICE

MERGUEZ SAUSAGES
SAUCISSES MERGUEZ
$8.78 kg

RIZ BASMATI BRUN, BLANC OU SELLA
4 kg

Halal
Halal
Halal

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

6170 Sherbrooke St. W.

(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

CAVENDISH

ST-JEAN

CUBES DE BOEUF MAIGRES

Halal
Halal

Halal

ST-CHARLES

EXTRA LEAN BEEF CUBES

Halal
Halal

PAIN ZATAAR
300 g

INDIAN LOOSE TEA
THÉ INDIEN EN VRAC
300 g

POITRINES DE POULET DE GRAIN
.

Halal

GROUND BEEF

Halal

ASTRO PLAIN
YOGURT

GRAIN FED CHICKEN
BREASTS

SHERBROOKE

DECARIE

HUMMUS

BLVD.
PIERRFONDS

39

کافه پرشیا

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

ُب
راسارد
و
الوال

Vol. 18, No. 1026, Oct. 15, 2011

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

 Mailing Address:

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

Tel.: 514-996-9692
انواع خورشها و غذاهای ایرانی

باطعــمخانگی

 انواع کباب ها
ی
 ی های خشک ایران
  شیرین
 رولت و باقلوا ترکی،زولبیا بامیه
یخانگیسرو
 شیـرین

Fax:514-313-5656
Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri)

Email:

info@paivand.ca www.paivand.ca

دکتر ریموند رضایی

روز7
هفته

سفارش غذا پذیرفته می شود

Dr. Raymond Rezaie

:پزشکخانواده
ختنه کودکان و اورژانس

بدون وقت
قبلی

936 Girouard

(Corner: St.Jacques)

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 489-8484

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy Cond

St-Laurent Coiffure & Spa:

جواد ایراخنواه

3833 Boul. St-Jean,
DDO, QC H9G 1X2

(Adj. Baton rouge)

Tel.: (514) 941-0296

Afsaneh
www.dreamformelpg.webs.com
Email: afidreamform@yahoo.ca

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

£› z }fZ¬…£±Š

ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
l.: (514) 806-0060

z }fZ¬…£±Š

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

 دوشنبه تا جمعه:ساعتهای کار
 بعد ازظهر7:30  صبح تا7:30

عینک فرهت
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199

کلینیکمدیکالآلفامدیک



LIFT MASSAGE
ای�ن تکنیک چربی ه�ای اضافی
بدن را
 شما را به اندام رویایی،از بین برده
!تان می رساند
LIFT MASSAGE
با این تکنیک می توانید صورتی
!جوان و زیبا داشته باشید
LIFT MASSAGE
سلول های پوست صورت شما را
 چین و چروک ها را از،فعال کرده
!بین می برد

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
، ترشیجات، انواع چای مساله جات، مرغ، گوساله، گوشت گوسفند تازه
 میوه جات خشک، انواع برنج باسماتی،مرباجات و شیرینی جات

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
.و پاکستان پذیرفته میشود
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا
در اندازه های مختلف
...تازه
 افغانیDVD  وCD 
:ساعات کار
 شب همه روزه10  صبح تا9
 2550 Lapiniere (Brossard)

Tel.: (450) 676-9550

 398, boul. Curé-Labelle, Laval

Tel.: (514) 933- 8383

 به ما مراجعه کنید،هستید

Tel.: 450-934-7744

الیپوماساژ

Lipomassage
& Liftmassage

پارستورز
باجدیدترینتکنیک
به اندام رویایی خود برسید

اگر در پی اندام زیبا و متناسب

TOURS
& TRAVEL
INC.
1834 Ste-Catherine
W., Suite 301,
Tel.: (514) 933-3337

±Š) ç·Å¹Ži£¤“
MONTREAL - TORONTO - VANCOUVER
TORONTO
14) 806-0060
W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
VANCOUVER
VANCOUVER
MONTREAL 1834 Ste-Catherine

7368
St.,
PH-A
1410
128,Lonsdale
15th St.
1006YONGE
Montagne,
Suite
200
8H9
Toronto,
Ont.
N. Vancouver,
East ave, BC, V7M 2J1
Montreal,
Qc,H3J
H3G
1Y7
Tel.: (905) 762-0700
982-0909
N.Tel.:
Van.(604)
BC, V7L
2P9
514-938-7277
Fax:Tel:
(905)
762-0800
Fax:
(604)
982-0910
Tel:
604-982-0909
TORONTO
VANCOUVER
Fax: 514-938-4978
Fax:
604-982-0910
Toronto
@pars.ca
a 7368 YONGE
EMail:
Vancouver@pars.ca
email:montreal@pars.ca
St., PH-A
1410email:
Lonsdale
vancouver@pars.ca
Toronto, Ont. H3J 8H9
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (905) 762-0700
Tel.: (604) 982-0909
Ninous Givargiznia,
BSc.
Fax: (905) 762-0800
Fax: (604) 982-0910
Toronto@pars.ca Agent Immobilier
E- Mail:Affilie
Vancouver@pars.ca
RE/MAX

E,
Y7
S)

FLY
E, سال سابقه درخشان20 با
M
I
T
ANY ERE! در خدمت هموطنان سراسر کانادا
 ونکوور،مونتریال
WH
Y
N
A
مناینده شرکت های هوایی معتبر جهان
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.99برجن مرغوب
¯
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رویال
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دکترانوشیروانعندلیبی
جـراحدندانپـزشک

ارائه دهنده متامی خدمات دندانپزشکی
Clinique Dentaire Villeray:

57 Villeray, Montréal, H2R 1G2
Tel.: 514-270-0077

سالنآرایشفریبا
 هایالیت
 کات مو
 مانیکور
 رنگ
 تاتو ابرو
 بند و ابرو
...و
 فر
 Cut: man/women
 color, perm, highlight
 kids hair cut
  
waxing full body
(men, woman)
 manicure
 tatto for eyebrow,
lips, eye
 cleaning face
& eyebrow
____________________

Unisex

3363 Cavendish

(514) 487-0800

وست آیلند

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
NDG
ù£¿Ž }£¼
®›ò fd
Ninous Givargiznia,
BSc.
Agent Immobilier
Affilie
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
RE/MAX
fÂ›Z fd çœêÂ‘
ä…®¨† £…
}f£¨† z çœÂ¼±›
:të›Z fz£²›
ú¾ûZãÅ…
ù£¿Ž
}£¼ ç…£
®›ò fdfZg£… Í ® ¬›
wZz äÅÁ† ! x£½ ZfOffice:
ç…£ gfZ ! (514) 694-0840
£Åœ¯Å™fÂÅ™ã¼±›
iÂÀÅœ
fÂ›Z 304
fd çœêÂ‘ ä…®¨†Fax
£…
(514) 694-4291
3535 St-Charles, Suite
Res.
(514) 696-5169
Kirkland, Quebec H9H
5B9 ç…£ fZg£… Í ® ¬›
ú¾ûZãÅ…
Cell (514) 816-4080
ninousgivargiznia@hotmail.com
،پسته تازه
Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ
Office: (514) 694-0840
بیسکویتسالمت
Fax
(514) ،
694-4291
3535 St-Charles, Suite 304
}gfZ\£›¬‹¯˜®›
Res.
(514) د
696-5169
Kirkland, Quebec H9H 5B9
عال رسی
Cell (514) 816-4080 سوهان ا
ninousgivargiznia@hotmail.com

vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £…
\fÂä… fêd v£fZ z áپوندی
¬¤† 40
xZ®St-Jacques
Z ä… gfZ v£fZ
520
Tel.: (514) 485-6000
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370
ã ®`` ` 3`¥Á…£…£… }f£¨†
vZ®¥œÂ› b®œ
fd ä¤·Ž
405 De Maisonneuve O Tel.: (514)
844-4492
نیک
پیک
لوازم
و
اقالم
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z
z x£¼›Z
£… کلیه
\fÂä…
fêd v£fZ
z á ¬¤†
،انواع کباب و جوجه
t-Jacques Tel.: (514) 485-6000
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
herbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370.. بادبزن و،منقل
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492
£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…

انــواع
کارتتلفن

کلینیکدندانپزشکیویلری

مژده به خامن هایی
که در پی اندامی
زیبا هستند؛

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

فروشگاهکوهنور

...هرآنچهنیازشماست
!همه زیر یک سقف
،شیرینی جات ایران
... پشمک و، باقلوای یزد،سوهان

.99 /lb

! رین عالی

لیمو شی

www.akhavanfood.com

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

