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کلیه امو
صرافی و انتقال ارز
___________
4 :کند ص
شکایت
اسالمی
های
مقام
بصورت عمده
تبدیل ارزها
،جمهوریبرعکس
به اغلب کشورها و
انتقال ارز
■ ازSharif Exchange
:عباس میالنی با شاه درمونتریال


I.C.P. Inc.

 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات

تبدیل ارز

259B Cote-Vertu

،)توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی:■ کلیهامورمهاجرتی
عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E
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Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022,
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com
:هادی خرسندی در مونتریال
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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

دانشگاهکنکوردیا
 حکایت بحران:شاه
در سلطنت

سایهجنگ
8>> :ص

...رازایران
برف
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:شادپور جریمه گرفته اید.ا.ع
خنعی
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!نباشید
7 :ص
نگرانمیانه
 آبسنت حوادث در خاور،2011>>

شهباز

کانادا/کبک

چشم انداز حتوالت در مصر

دکترانصاری

28>> :پزشکی

__________________________
در حالی که نیروهای پلیس نیویورک روز س��ه
یحیی آبادی
مهــاجرت
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£ fòجنبش
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معترضان
 چادره��ای، نوامبر15 ش��نبه
35 >>
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پارک
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ç
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ÍÁ‰
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(514) 846-0221 سرپرستی
¬Å Z¯¹Å…
dÂ‹ äœ£‹ (514) 700-0303
äÀ ¯zb به
806-0060
Ste-Catherine
W., Suite
301, Tel.:
(514) این
933-3337
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
آوری
جمع
شهر
در منطقه مالی و تجاری
Tel.:
رو7 (514)چرا
زTel.:
: میرفطروس1834،کردند
»کمپ بزرگ «اش��غال مونتریال» در میدان «خلق
1010 la Gauchetiere W., Suite 1315
هفته
)رضاناظم (وکیل
حملۀ نظامی به
Montreal, Qc, H3B 2N2
(ویکتوریا اسکوئر پیشین!) هنوز به حضور اعتراضی
® ZxZ®1253
Z ‚¬À
معرفی
 دکتررضاییTORONTO
IranAir
Guy£¿œ
(514)
9338383
MONTREAL
VANCOUVER
General Sales Agent
.خود ادامه می دهد
ایران!؟
رژیم
پویا،صولتی
شهرام
YONGE St., PH-A
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd 1006 DE LA MONTAGNE, 7368
1410 Lonsdale
نامزدهای
Strategic Advice
& Execution
 حدود،س��پتامبر
چادرهای نیویورک از روز هفدهم
Toronto, Ont. H3J 8H9
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
N. Vancouver,
BC, V7M 2J1
 مارس12 : مونتریال£¼` ®›ò z
؛2011 اسکار
Tel.: (905) 762-0700
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Tel.:،داری
(604) 982-0909
 توسط کسانی که نظام سرمایه،دو ماه پیش
3 :ص
Fax:
(905) 762-0800
Fax: (514) 938-4978,
Fax: (604) 982-0910
اقتصادی
سلطه
Toronto@pars.ca
E- Mail: montreal@pars.ca
بحران
@ عاملpars.ca
ش��رکت های بزرگ و ثروتمن��دان را
E- Mail:
Vancouver
www.pars.ca
مشاور امالک
غرب با سرعت
مرتضیعقیلی سخنرانی
اقتصادی و مش��کالت مردم می دانستند برپا شده
بزرگ
مونتریال
در
Ninous Givargiznia,
BSc.  جنبش موس��وم به اش�غال وال.بود
استریت که
نامزد
پادشاه
: داریوشهمایون11 : ص .پایان است
 روAffilie
و هوتن
Agentبه
Immobilier
های
 اله��ام بخش حرکت،از نیویورک آغاز ش��د
 فوریه بیشترینجایزه5
RE/MAX
\ë¸¥±›6>>
z të›Z
}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›.مشابهی در سراسر جهان بوده است
: صfz£²›
خداحافظ
!چــرا؟
Abbas Shafiee
شد

ماکمکتان
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
!! میکنیم¥Á…£…

ÍÅœZ®™

کاریکاتور

کـتنه
ُ ماریا

:امیرسام
امالک

yf£¥5ç•Z®

کلینیک مدیکال آلفامدیک

gfÂ†if£ˆ

GESTION FINANCIERES EXACTE
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عباس شفیعی
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147 x£Å¥¿gz®Å`•
Tel.:\fÂ³…
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انتخاب ملکه زیبایی جهان
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(BACHLOR OF ComMERCE)

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

Real Estate Broker
Groupe Immobilier Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

Business Plan

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

 چشم اندازù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
 بالدی. ر، میدان «خلق» مونتریال:عکس
ã¼±› wZz äÅÁ† ! ----------------------------------x£½ Zf ç…£ gfZ !
انتخابات آینده
fÂ›Z fd çœêÂ‘
ä…®¨† £…
-----

ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£…
Í ® ¬› "دزدان اطالعات و دزدان
!تصاحب کرد
را
سپاه"قهرمانی
جام ملتهایآسیا؛ ژاپن چهارمین جام
£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ
Office: (514) 694-0840

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
3535 St-Charles, Suite 304
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Kirkland, Quebec H9H 5B9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
14 : صninousgivargiznia@hotmail.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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Fax(دهمین514)
694-4291
لندن امسال میزبان مراسم
نامه
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محمد نوری
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(514) 696-5169
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سال
زیبایی
ملکه
انتخاب
:ای
خامنه
به
»که منطقه را میسوزاندCell
( است514)
آتشفشانی
«مصر
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816-4080
ایوان لوناسول از ونزوئال به این
"احمدی نژاد تاریخ مصرف
حسین باقرزاده
شصتمین سال
.یافت
مقام دست
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 اسناد به غارت رفته...داشت
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برگزاری این مراسم با بیاعتنایی
GREEN خرید:
دکترانصاری
فرانچایز
اطالع��ات
از وزارت
ßŽ¯§œZ¬œd
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INTERNATIONAL
شبکههایتلویزیونیمعتبربریتانیا
TRADING
احمدی نژاد
گردن
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CGA حسابداران
کاندیدای
نرخ روز
بهترین
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\Zfd£`مدیریت
}£Xرشته
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انتقـال
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در
لیسانس
D.D.S.
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Rene
Levesque
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#2500
:امیرسام
D.M.D.
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 سال سابقه کاری در کانادا18با
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جلب
حسابداری و مالیاتی به خود
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مونترال
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اشخاص
و
ها
شرکت
برای
1449 St.
Catherine
OSuite
6600
Trans-Canada,
عمدهfd
بصورت
 تبدیل و
Tel.: 514.426.7200

fêd
z á ¬¤†
¯
او
نفع
به
را
باخت��ه
À مشاورت های
(514) 846-0221
CGA حسابداران
کاندیدای انجمن
Z¯¹Å… dÂ‹جتاری
äœ£‹
äمالی
MontrealDe
Quebec
H3G
:¬ fZd g£Åœ}£Í˜®Ž
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Fax:
514.426.3596
1973
Pointe-claire,
Qc,Montagne,
H9R 1S6
4S2
1998
1006,
La
Suite 201,¬ÅMontréal,
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
 انواع
موسسات
ÍÁ‰
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Levesque
w.
#2500
مالیاتی
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حسابداری
خدمات
کلیه
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دالر
هزار
500
:کارت
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کانادا؛
با
آمریکا
رقابت
هر
علیه
او
.زد
رقم
Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
Mobile:
514.567.3169
...در کشکول پیر
5774
Sherbrooke
W.
Tel.:
(514)
483-5370
استفاده
آموزش

دبی
منایندگی در
دارنده
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Montreal,
www.parscargo.ca
Fax :Free:1-866-989-2229
514Qc.,
989H3B
00292K4
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
Toll
1405
De
Maisonneuve
O
Tel.: (514) 844-4492
اشخاص
و
ها
شرکت
برای
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Luciene
او
از
ش��ما
که
کس
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Toll Free
: 1-866 989 2229
حسابداری
های
سیستمorder
 ازfz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
Tel.:
514.426.7200
(514) 731-1443
Metro: CDN
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.:msaghafi@miagesolutions.com
info@khazarexchange.com
Email:
ç Zd£œ£˜
z ç £¼ ®›ò
Money
E-mail:
GIT110@yahoo.ca GUY
مشاورت های مالی
 انواع
Fax:
514.426.3596
ماریتایم
پارس
حمل و نقل
سند
،ببرید
اس��م
 آموزش استفاده
Mobile: 514.567.3169
"!.دارد
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
از سیستم های حسابداری

Tel.: (514) 486-5547

Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
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dZ®`صرافی
` ` `Á… مهتاب
 حسابداری و مالیات:ثقفی
Inc.
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مریم خالقی

تضمین بهترین نرخ روز
( با514)
ساعت و
Cell:
983-5415

(ç¿ffZ¬…£±Š)
Tel.: (514)

34Z ‚¬À £¿œ
®
ZxZ®
MONTREAL
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
1006
DE LA MONTAGNE,
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œ
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`
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fd
،دنیا
نقاط
درمتام
کلینیکدندانپزشکیویلری
ستاره
5
صرافی
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
£¼`
®›ò
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Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
دندانپـزشککاغذچی
عندلیبی جـراح حمیدصدیق
انوشیروان
 دکترW.
5Star I.P.M. Inc.
2178
Ste-Catherine

صرافیخضر

Maryam Khaleghi
24 ایران در کمتر ازReal
ارز به
انتقال
Estate
Broker

\£Åš£› z

23

ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

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

yf£¥5ç•Z®

585 2345

IranAir

msaghafi@miagesolutions.com

çœ£`›
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 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی

gfÂ†if£ˆ

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

مسکونی و
:مشاور امالک
Fax:جتاری
(514)
938-4978,
شمالی
در آمریکای
EMail:
montreal@pars.ca
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
www.pars.ca

متامی خدمات دندانپزشکی
(دهنده514)
 ارائه585-2345
Tel.:

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

انتقـال ارز

Ninous Givargiznia, BSc.

Real Estate Broker

(514) 846-0221

Cell: (514) 928-5415 Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.

_____________________
Clinique Dentaire Villeray:
57 Villeray, Montréal, H2R 1G2

 تهیه وام مسکن  ارزیابی رایگان
با جتربه طوالنی در امور
مدیریت بازاریابی
______________________
مشاور امالک در مونتریال
CENTURY 21 Max-Immo
Office: (514) 990-4666 X594
SouthSuite
shore
620 boul, St-Jean,
202و
Res.: (514) 696-5169

نینوسگیورگیزنیا

EXACTE
مدیکال آلفامدیک
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES
Cell.: (514) 816-4080
\ë¸¥±› z të›Z fz£²›
ç¿†£‹ xÂ £¿
 ستاره5 صرافی
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فیروز همتیان
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âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž (514) 846-0221
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364
(514)487-0800
•

NEW address:

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
Tel.: 514-270-0077
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی
1253 Guy Tel.: (514) 933- 8383

1449 St. Catherine O

Montreal Quebec H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Fax : 514 989 0029
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

's cut

مریم خالقی

____________________
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 بند و ابرو
ProFusion
Realty RF
 فر
Agence Immobilière
هایالیت1361

Greene Avenue

Westmount, Qc H3Z 2A5
Maryam Khaleghi Unisex
(514) 935 3337
Cavendish
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
Business
Plan
Cell: (514) 983-5415 www.christiesgreatestates.com

روز7
هفته

Pointe Claire, QC, H9Rجتاری
3K2 مسکونی و
ninousgivargiznia@hotmail.com


 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

جابجایی ارز با سیستم ما
Southجهت
Shore z v£ ®¥œÂ› fd
،} درمتام نقاط دنیاf£¨† z çœÂ¼±› !

 کوتاه کردن مو

 ورنگجتاری مسکونی:مشاور امالک
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دکترریموندرضایی

_____________________

:دقیقه زمان نیاز دارید
10 به
Firouz
Hemmatiyan
ã¼±›
wZzفقط
äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

Real Estate Broker
2178 Ste-Catherine W.Chrtrd.
groupe
SuttonClodem
Inc.
Lasalle,
South 5Star
Shore, I.P.M. Inc.

حمیدصدیقکاغذچی

courtier
Nun’simmobilier
Island agrée
,ND
9515 Lasalle boul.

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

G

<< >> با بهترین نرخ و هزینه

Real Estate Broker

Bur.: (514) 364-3315
groupe
SuttonClodem
Lasalle
Qc. H8R 2M9

Cell: (514) 928-5415

West Island:

Inc.

fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
£ßœ£… gZ }f£¨† 15760
wZz ‹Z
z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
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برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

3

 سال  18شماره  24  1030آبان1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1030  Nov. 15, 2011

www.paivand.ca

فص هلاسسرت!د
را

ارائه ای از تپش:

در

ی ایرانی
ا
ه
شب
شادو

برنامههایماهانۀ

روشن

اینبار

شنبه26نوامبر
در سالن جشن های «رزبول»
در قلب NDG

Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques
Montréal, QC H4B1T6
Tel: 514-482-7200

نبش سن ژاک و کاوندیش

(مترو :واندوم ،اتوبوس )90
>> با پارکینگ بزرگ رایگان

 شب زیبای دیگری در کنار هم
>> با یاد ایران آزاد
>> ورودی 10 :دالر
در محل 15 :دالر

>> 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

از ساعت 9شب

همراه با شادترین

DJ

های

شهر...

برق
ص
ی
م
،
ب
ن
و
ش
ی
م
،شادباشیم!

ر
ق
ص
و
پ
ا
ی
ک
و
ب
ی
،
ش
ور
و نورو  ...همبستگی

سابقات هیجان انگیز رقص ،قرعه کشی ،بازی و...
م

it is
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ردخت آرزو اه
جشن ساالن ٔه بنیاد نیکو

با توج��ه به اس��تقبال هموطن��ان عزیز از
برگزاری جشن کودکان برای کودکان،
ساالنه خود را،
بنیاد نیکو جشن
ٔ
با نام درخت آرزو ها،
همراه با شام گرم ،موسیقی زنده و برنامههای بهای بلیت  ۳۰:دالر
(دانش��جویان با ارائه کارت دانشجویی ۲۵
متنوعدیگر ،برگزارخواهد کرد.
دالر  -اطفال زیر  ۵سال رایگان )
زمان  :شنبه  ۱۹نوامبر  ۲۰۱۱از
تهیه بلیت :مکیک ،تپشدیجیتال ،اخوان
ساعت  ۱۸،۳۰تا ۲۳
وست آیلند ،زاگرس
مکان :
 Centreتلفنمتاس:
Le Manoir
5319 Av. Notre-Dame-de-Grace
Montréal QC H4A 1L2

)۵۱۴ (۶۲۴-۴۵۷۹
یا )۵۱۴( ۸۰۴-۴۵۷۹

کلبهعموجمال
انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

ش هــر
نبه و ی
ک
ش
ن
ب
ه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ار:
آب
گوشت
گ
ر
د
ن

غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.: 514-484-8072
________________
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

س��اندویچ م��رغ $6.00 ............................................................
س��اندویچ زب��ان $6.00 ............................................................
س��اندویچ مغ��ز $6.00 ...............................................................
س��اندویچ کوکوس��بزی $6.00 .............................................
س��اندویچ سوس��یس بندری $6.00 ..................................
س��اندویچ کالب��اس $6.00 ......................................................
س��اندویچ الوی��ه $6.00 .............................................................
س��اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
س��اندویچ کتلت م��رغ$6.00 ..................................................
س��اندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
س��اندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
س��اندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش��له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش��ته $4.00 .......................................................................
س��وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م��رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................

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

مژده مژده
ک
ل
ب
ه
ع
م
و
ج
م
ال
به اطالع مشتریان
گرامی می رساند
کلبه عمو جمال
پس از اجنام برخی تعمیرات
و بهسازی های مهم،

اینکبازگشاییشده
و در خدمت شماست.

با سپاس از حمایت ها و مهربانی های
بی دریغ شما عزیزان،
مدیریت رستوران

د
ر
ف
ض
ا
ی
ی
ک
ا
م
ال
و ساخته و زیبا

گ
ش
ا
ی
ش
ی
ا
ف
ت
!
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سایهجنگبرفرازایران...
اسرائیل :جهان نیازی به
اقدام نظامی علیه برنامه
هستهای ایران ندارد
ش��یمون پرز ،رییس جمهوری
اس��رائیل اعالم ک��رد از «حمله
اخالق��ی» ب��ه ای��ران حمایت
می کند و هیچ نیازی نیس��ت
که جه��ان ب��رای جلوگیری از
دستیابی ایران به بمب اتمی ،به
اقدام و حمله نظامی متوسل شود.
وی همچنین گف��ت ،خطر برنامه
اتمی تهران فقط منحصر و محدود
به اسرائیل نیس��ت و مانند بحران
اقتصادی که همه کشورها را درگیر
کرده ،مسئله ای جهانی است.
آق��ای پ��رز روز  14نوامبر در گفت
وگو با شبکه تلویزیونی  CNNگفت:
«تمامی کش��ورهای عض��و جامعه
جهانی باید دست به حمله اخالقی
ب��ه ایران بزنند و ن��ه حمله نظامی
چرا که اقدامات ایران در حمایت از
تروریسم ،مسئله ای جهانی است و
تمامی کشورهای جهان باید بر آن
تمرکزکنند».
ش��یمون پرز که میهم��ان برنامه
خب��ری «پی��رس م��ورگان» بود،
ضم��ن رد هرگونه حمل��ه نظامی

علیه تاسیس��ات اتمی ایران گفت:
«اق��دام نظامی اولی��ن راهکار برای
جلوگیری از دستیابی ایران به بمب
اتمی نیست ».وی افزود« :هیچگاه
پیش��نهاد من این نیست که اول از
همه دست به اقدام نظامی بزنیم».
وی اف��زود« :به جای حمله نظامی،
من از تحریم های اقتصادی بیشتر
و فشار سیاسی بیشتر حمایت می
کنم .با در دس��ت داش��تن چنین
ابزاره��ای به قولی م��ی توان حمله
اخالقی کرد و نیازی به حمله نظامی
نیست ».رییس جمهوری اسراییل
گف��ت« :حکومت حاکم ب��ر ایران
به لحاظ اخالقی فاس��د و پوسیده
است».
ش��یمون پرز در توصیف پوسیدگی
اخالقی حاکمیت ایران گفت« :آنها

تنها کشوری هستند که آزادانه و در
مالءعام ،کشور دیگری را به نابودی
تهدید م��ی کنند .آن ها کس��انی
هستند که مخالفان و معترضان را یا
می کشند و یا به زندان می اندازند،
ضمن این که دس��ت ب��ه تجهیز و
گس��ترش تس��لیحات می زنند و
هرجایی که بتوانند ،از ترور و ناامنی
حمایت می کنند».
وی همچنین بحث هایی که مسئله
اتم��ی ایران را خط��ر منحصر برای
اس��رائیل خوانده را رد کرد و گفت:
«ما ه��م مانند دیگر اعضای جامعه
جهان��ی ،راه اجماع��ی را دنبال می
کنی��م .ما به تنهایی دس��ت به کار
نمی ش��ویم و به عن��وان عضوی از
جامعه متمدن جهان��ی ،همگام با
منطق جهانی تصمیم می گیریم .هر

'انفجار پادگان سپاه کار موساد بود'

به گزارش مجله آمریکایی تایم ،یک
منبع امنیتی غربی ادعا کرده است
ک��ه انفجار اخیر در پادگان س��پاه
در نزدیکی کرج توس��ط موس��اد،
تش��کیالت ب��رون مرزی ش��بکه
اطالعاتی اسرائیل انجام شده است.
مجله تای��م به نق��ل از این منبع
پیش بینی کرده است که اسرائیل
اقدامات خرابکاران��ه دیگری برای
کند کردن برنامه موشکی و هسته
ای ایران انجام خواهد داد.
یک منبع اطالعاتی گفته اس��ت:
"گلوله های بیش��تری در خشاب

است".
ایران علت انفجار شنبه 12نوامبر را
بروز حادثه در جابه جایی مهمات
اعالم ک��رده و هر ن��وع خرابکاری
خارجی را رد کرده است.
ه��ر چن��د هنوز موس��اد رس��ما
مس��ئولیت این حمل��ه را بر عهده
نگرفت��ه ،ایهود ب��اراک ،وزیر دفاع
اسرائیل ابراز امیدواری کرده است
ای��ران باز هم چنین انفجارهایی را
تجربه کند.
بنا به آمار رس��می دستکم  ۱۷نفر
از جمله یکی از بنیانگذاران سامانه

های موشکی س��پاه در این انفجار
کشته شدند.
روز  15نوامبر مراسم تشییع جنازه
کشته ش��دگان با حضور آیت الله
علی خامنه ای و ش��ماری از سران
حکوم��ت جمهوری اس�لامی در
تهران برگزار شد.
پیش از این ،ایران قتل ش��ماری از
دانش��مندان هس��ته ای خود را به
اسرائیل نسبت داده بود.
موساد بندرت درباره عملیات خود
اظهار نظر می کند.

تصمیمی گرفته شود ،ما هم به آن
وفادار خواهیم بود».
پس از انتش��ار اخير انتشار گزارش
يوکيا آمانو ،مدي��رکل آژانس انرژی
اتم��ی ،درخصوص «ابع��اد نظامی
احتمال��ی» برنامه هس��تهای ايران
باعث تش��ديد تنش ب��ا جمهوری
اسالمی شده است.
 ۲۷کشور عضو اتحاديه اروپادر پايان
نشست روزدوشنبه خوددر بيانيهای
نسبت به برنامه هستهای ايران «به
طور فزايندهای ابراز نگرانی» کردهاند.
در اي��ن بياني��ه آمده اس��ت« :ما از

ايران میخواهي��م تا به نگرانیهای
جامعه جهان��ی در خصوص برنامه
هس��تهايش از طريق هم��کاری با
آژان��س بين المللی ان��رژی اتمی و
همچنين آمادگی ب��رای مذاکرات
جدی و واقعی در راس��تای اعتماد
سازی ،پاسخ دهد».
در همين حال طی هفتههای اخير
گزارشهايی درباره حمله احتمالی
اس��رائيل به تاسيس��ات اتمی ايران
در رس��انههای جهان منتشر شد و
همچنين برخی از مقامهای اسرائيل
از نزديک شدن به گزينه نظامی خبر

داده بودند .ولی ايه��ود باراک ،وزير
دفاع اسرائيل ،هفته گذشته با رد اين
گزارشها گفته بود ،کشورش قصد
حمله نظامی به تاسيسات هستهای
ايران ندارد.
در همين زمين��ه ،لئون پانهتا ،وزير
دفاع آمريکا ،هفته گذش��ته هشدار
داده بود هرگونه حمله احتمالی به
ايران میتواند برای منطقه پيامدهای
جدی در پی داشته باشد ،بدون اين
که بتواند برنامه هستهای جمهوری
اسالمی را متوقف کند( .رادیو فردا)

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

Cell.: 514-433-2703

فئودا هودفر

F. Hoodfar

Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

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

Minoo Eslami

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

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

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

مسعود نصر

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

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

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

5263, boul Cavendish,

Criminal
& penal

www.masoudnasr.com

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

مسکونی  -جتاری

مینو اسالمی
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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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زهی عشق زهی عشق که ما راست خدا یا
از آن آب حیاتست که ما چرخ زاننیم
یقین گشت که آن شاه رد این ع رش نهانست

ز عکس رخ آن یار رد این گلشن و گلزار
س
چو یلـیم و چو جوییم همه سوی تو پوییم
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چه نغزست و چه خوبست چه زیباست خدا یا
هن از کف و هن از انی هن دفاهست خدا یا

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

که اسباب شـکررزی مهیاست خدا یا
هب ـهر سو مه و خورشید و رثیاست خدا یا
سی
که مـنزلگه هر ل هب ردیاست خدا یا

1030
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

سیروس
یحیی آبادی

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

(مونتریال)

آگهی :پیوند

پرزیدنت امحدی نژاد:

بوی خوش جنگ!

جواهری نیک آذین

  خرید و فروش طالجات ،جواهرات و

  انجام کلیه تعمیرات،

  فروش صنایع دستی ایران


11/11/11

Metro: GUY

در حمل سالن زیبای ضیافت هتل هالیدی این،مرکز شهر،
جشن عروسی چهرۀ نام آشنای ایرانیان مونرتیال،

دکتر راضیه رضوی عزیز و آقای فریدعثمان
درمیان مجع بزرگی از آشنایان ،یاران و بستگان برگزار شد...
شبی سراسر شور و شادی ،پایکوبی و نوش خواری،
که تا پاسی از نیمه شب ادامه یافت.
این پیوند فرخنده را به دوست ارمجند و دیرین پیوندی ها،
سرکار خامن د کرت رضوی و آقای فرید عثمان عزیز صمیمانه شادباش می گوییم
و سال های دراز سالمتی ،خوشبختی و برکت
برای این زوج خوشبخت آرزومندمی.

دوستان شما در پیوند مونتریال

Montreal, QC, H3H 2L9

مژده مژده

•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

Published: since1993

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



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC
H4B 1L8



514-996-9692
Fax:

514-313-5656
Email:

info@paivand.ca
www.paivand.ca

کلبهعموجمال
به اطالع ایرانیان گرامی می رساند
کلبه عمو جمال
که جهت رفاه حال مشتریان عزیز،
به دلیل برخی تعمیرات
و بهسازی های مهم،
تعطیل بود،
از امروز گشایش یافت!

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

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

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.

■ توضیــح مهم:

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاریدوهفته
نامه پیوند مونتریال ،با پیوند ونکوور
(که بصورت هفتگی منتشر می گردد)
تنظیم می شود.

•

________________________________
1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

PAIVAND

بهتر و زیباتر از همیشه

گشایشیافت!

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

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

514-939-2700
2087 rue Guy

این شنبه که گذشت،

Voyages Lexus

514-996-9692

_________
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

•

با سپاس از حمایت ها و مهربانی
های بی دریغ شما عزیزان،
مدیریت رستوران
________________
6107 Sherbooke W.

Tel.:
514-484-8072
________________

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)

6

7

 سال  18شماره  24  1030آبان1390

پرنده ديگر ،نه
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نیاز به محله نظامی نیست!

مهرانگيز رساپور (م .پگاه)
دلم میخواهد
گوشی تلفن را بردارم
و شمارهای بگيرم
که همهی خانههای جهان
زنگ بزنند !
و تکه نانی را
در آسمان چنان متالشی کنم
که هر ذرهاش
در دهانی
فرود آيد
پرنده نمیخواهم باشم
پرنده ُکند میرود
و هی بال میزند!
پرنده امروزین نیست !
میخواهم سفينهای باشم
که اين نسل پرتاب شده را
از زير ِ
منت سايهی زمين بردارم
و آنجايی ببرم
که ديگر خاک
ما را از خود نداند !
دلم میخواهد
کلي ِد گداختهی نگاهم
همهی قفل های بسته را ذوب کند
تا انسان
آخرين امي ِد پنهان کاریاش
قطره قطره فرو چکد
و به اعتماد  . . .بينديشد !
دلم میخواهد
دهانم را
چون درهی ِ
بزرگ مکندهای
بگشايم
و پاييز را از صحنهی فصول ببلعم
تا گل
نفسی به راحتی  . . .برآرد!
و از چشمانم
اشعهای صادر کنم
که با آن
هرچه ديوار است
فرو ريزد
تا به همسايهی ژاپنیام
با تبسمی بیديوار
سالم کنم !
دلم میخواهد . . .
اين بار دلم نمیخواهد ،میخواهم!
میخواهم
که با تلنگرهای مداوم برق آسا
صدای خر و پُ ِ
ف تکرار را
بخوابانم !

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

درقاموس حکوم��ت آخوندی
و فرومایگان ن��ادان و ندانم کار
حامی و محاف��ظ آن در لباس
های س��پاهی ،بسیجی ،لباس
شخصی ،سربازگمنام امام زمان و ...واژه
"ایمنی" بسیار کمرنگ است و به جای
آن "امنیت"" ،حراس��ت" و "حفاظت"
کاربرد بیشتریدارند.
چنین است که فزون بر وزارت اطالعات
و "امنی��ت" کش��ور ،چند نه��اد موازی
"امنیت" زیرنظر رهب��ری ،ق ّوه قضاییه،
س��پاه پاس��داران و ...فعالیت می کنند.
همه سازمان ها و نهادهای ریزودرشت،
از بیت رهبری و نهاد ریاست جمهوری
گرفته تا آبریزگاه مسجدامام خمینی(شاه
سابق) دارای واحد "حراست"ی هستند
که کارکنان و ارباب رجوع از آن حساب
می برند و می کوش��ند که پرشان به پر
"حراس��ت" نگیرد .همه س��ازمان ها و
تشکیالت "امنیت" و "حراست" هم برای
نگهداری مدارک و اس��ناد و اسرار خود،
واحدی به نام "حفاظت" اطالعات دارند.
کمرنگی "ایمن��ی" درقاموس حکومت
آخوندی ،تاکنون فاجعه های بسیاری به
بارآورده که به عنوان نمونه به اختصار به
چندتای آنها می پردازم:
 در  29بهم��ن  ،1382انفجار مهیبی
خیامدر 17کیلومتری
درنزدیکیایستگاه ّ
نیشابور رخ داد که درآن  295نفر کشته
و  460نفر مجروح شدند .بیشترکشته
ش��دگان ازنیروهای امدادی و انتظامی و
همچنین مردمی بودند که برای تماشای
تصادف دوقطار رفته بودند.
منابع رس��می حکومت محموله قطارها
را گوگ��رد ،پنبه و کود ش��یمیایی اعالم
کردند .رعایت حداقل مقررات "ایمنی"
ایجاب می کرد که پس از آتش س��وزی

اولیه ،س��اکنان روس��تای مجاور
تخلیه ش��وند ولی ب��ه دلیل عدم
انجام این کار ،روستای مزبور ازبین
رفت و به شمار تلفات افزوده شد.
مورد د ّوم انفجار دربخش صنعتی
و خصوصی رخ داد.
 روز یکشنبه  16خرداد  ،1387یکی
از مخزن های مواد ش��یمیایی کارخانه
کیمیاگستر اراک درحالی که  50کارگر
درآن مشغول کاربودند منفجرشد.
ش��دت این انفجار به حدی بود که یکی
ّ
از مخزن ه��ا به کارخانه روبرویی پرتاب
شد و موجب آتش گرفتن آن کارخانه نیز
شد .دراین انفجار  22تن کشته و  44نفر
مجروح شدند.
 روز  20مهرم��اه  1389نی��ز انفجار
خرم آباد رخ
شدیدی در پادگان امام علی ّ
داد که بنابر اعالم س��پاه پاسداران منجر
به کش��ته شدن  18نفر و مجروح شدن
 14نفر گردید.
روابط عمومی و فرماندهان سپاه پاسداران
استان لرستان دلیل این انفجار را سرایت
آتش به انبار مهمات اعالم کردند.
 آخرین نمونه هم آتش سوزی و انفجار
در پاالیشگاه آبادان هنگام بازدید محمود
احمدی نژاد برای افتتاح فازس ّوم آن بود
که درروز س ّوم خرداد  1390رخ داد.
در این آتش س��وزی و انفجار نیز  4نفر
کشته و  20تا  30نفر مجروح شدند.
 در ادامه روند این فقدان "ایمنی"های
فاجع��ه آفری��ن ،روز ش��نبه  12نوامبر،
درزمانی که سرداران سپاه پاسداران برای
امریکا و اسراییل شاخ و شانه می کشیدند
و رج��ز می خواندند که درصورت حمله
نظامی ،این کشورها را نابود خواهند کرد
ودرست هنگامی که صدا و سیمایدروغ
پ��رداز والیت مطلقه فقی��ه به بازپخش
بازدید مق��ام معظم رهبری از مراس��م
اعطای سردوش��ی و تحلیف دانش��کده

های افسری مشغول بود و قدرت و ابهت
نیروهای نظامی را به رخ دنیا می کشید،
انفجارهای مهیبیدرغرب تهران ،منطقه
مالرد کرج رخ داد که ازهر زاویه ای که به
آن بنگری ،برای حکومت اسالمی چیزی
جز تف سرباال نیست.
بنابراعالم سردار رمضان شریف ،مسئول
روابط عمومی سپاه پاسداران:
«انفجار هنگامی صورت گرفت که یک
محمول��ه مهمات از زاغ��ه درحال خارج
شدن به سمت منطقه مورد نظر بود که
متأس��فانه به محض خ��روج از زاغه این
حادثه اتفاق افتاد».
بنا بر اطالعیه روز یکشنبه سپاه پاسداران،
انفجار  17کشته داشته که سردار حسن
مقدم ،مسئول سازمان خودکفایی
تهرانی ّ
و تحقیق��ات صنعتی س��پاه پاس��داران
ازجمله آنان بوده است.
منابع رس��می و به ویژه سپاه پاسداران
انفجارها را یک حادث��ه اعالم و هرگونه
احتمال خرابکاری را رد کردند.
منابع غیررسمی شمار کشته شدگان را
 40نفر اعالم کرده اند و تارنمای اصالح
طلب "ندای س��بز" این شمار را دستکم
 100نفر دانسته است.

به عنوان عامل و منش��أ انفجارها س��ه
فرضیه مطرح است:
 - 1حادث��ه (روایت رس��می حکومت و
سپاه پاسداران).
 - 2ناش��ی از درگیری های جناح های
حکومتی.
 - 3احتم��ال خرابکاری توس��ط عوامل
نهادهای اطالعاتی-امنیتی کش��ورهای
بیگانه (اسراییل ،امریکا و.)...
درمورد ا ّول یعنی "حادثه" بودن انفجارها،
تکلیف روشن است.
فزون بر قرینه های متعددی که "حادثه"
توجه به پیشینه
بودن را رد می کنند ،با ّ
و سابقه حکومت آخوندی در دروغگویی،
همین که برموضوعی مهرتأیید بزند و به
ویژه برآن تأکید کند ،خود بهترین دلیل

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

دوشنبه  ۲۳آبان  ۱۴ - ۱۳۹۰نوامبر ۲۰۱۱

مشاور درامور خرید ،فروش و اجاره

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

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:

برای دروغ بودنش است.
م��ورد د ّوم یعنی درگی��ری بین جناح
های حکومتی ،موضوعی قابل تحقیق و
توجه به این که این
بررسی اس��ت ا ّما با ّ
جناح ها درعین دشمنی ناشی از برخورد
منافع ،خط قرمزهای��ی دارند که از آنها
گذر نمی کنند ،باورپذیری این فرضیه را
جدی می کند.
دچار تردید ّ
می مان��د مورد س�� ّوم یعن��ی احتمال
خرابکاری توس��ط نهادهای اطالعاتی-
امنیت��ی کش��ورهای بیگان��ه ،روزنامه
انگلیسی "گاردین" درروز سه شنبه 15
نوامبر ،به نقل از یکی از مدیران س��ابق
جممهوری اسالمی که نخواست نامش
فاش شود نوشت:
«اس��راییل عامل انفجار روزشنبه درانبار
موش��ک های شهاب سه سپاه پاسداران
در پنجاه کیلومتری تهران بوده اس��ت...
انفجارهای متعدد در انبارهای موش��ک
هایدوربرد ،از جمله تالش های اسراییل
برای متوقف کردن برنامه اتمی و موشکی
جمهوری اسالمی است».
در همان روز  15نوامبر ،روزنامه فرانسوی
"فیگارو" هم نوشت:
«از قواع��د جنگ پنهان این اس��ت که
عامالن عملیات هیچگاه مسئولیت خودرا
به رسمیت نشناس��ند و هدف عملیات
نیز هرگز موفقیت دشمن را به رسمیت
نشناسد».
به هرحال ،هرکدام از فرض های سه گانه
باال که درست باشد:
چه عدم رعایت "ایمن��ی" موجب بروز
"حادثه" شده باشد،
چه جناح های حکومت��ی در دعواهای
خود آنقدر عنان اختیار ازکف داده باشند
که از خط قرمزها عبورکنند و
چه احتمال دخالت خرابکارانه س��ازمان
های اطالعاتی-امنیتی کشورهای بیگانه
درست باشد،
انفجارهای روز شنبه ثابت می کنند که
نیاز به حمله نظامی نیست!
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حمل و نقل پارس ماریتایم

سایهجنگبرفرازایران...
دیدگاه

چرا محلهء نظــامی
به رژمی ایران!؟

هیچ ایرانی حاضر نیس��ت کمترین
تمامیت اندام
خدشه و خراش��ی بر ّ
«مام میهن» وارد آید ،ا ّما...
علی میرفطروس
10-Nov-2011

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
½
½
½
½
½
½

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

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

ب��رآورد خس��ارات
تصادف��ات ،چن��دان
آس��ان نیس��ت ام��ا
برخی ،می��زان آن را
س��االنه بیش از پنج
هزار میلی��ارد تومان
(بی��ش از  ۵میلیارد
دالر) ب��رآورد م��ی
کنند.

نفر و هر س��ال  ۱۶ه��زار نفر اعالم
کرد.
اهواز و سنندج؛ رتبهء ا ّول و دوم
ِآلودگی هوا در جهان!

این درحالی اس��ت که
سید ش��ریف حسینی،
نماین��دهء م��ردم اهواز
در مجلس ،اخیراً (س��ه
شنبه 5 ،مهرماه )1390
ب��ا حض��ور در جم��ع
خبرنگاران اظهار داشت:
اهواز توس��ط س��ازمان
بهداش��ت جهان��ی ،در
رتب��هء اول ِآلودگی هوا
ق��رار دارد و ای��ن یک
واقعیت است که اعالم شده.
ّ
گفتنی اس��ت که س��نندج از نظر
آلودگ��ی ه��وا در رتب��ه دوم ق��رار
دارد ،می��زان آلودگی ه��وای اهواز،
،372س��نندج 254 ،است درحالی
که میزان آلودگی هوای ش��هرهای
بزرگ استرالیا ،13 :واشنگتن،18 :
توکیو 23 :و پاریس 38 :می باشد.
بنابراین :آیا رژیم جمهوری اسالمی
برای مردم در بندِایران «اطاق های
گازِنازی ها»را تدارک دیده است؟

با افشای طرح ترور سفیر عربستان
سعودی و احالهء آن به سازمان ملل
متحد ،ارائهء گزارش معتدل احمد تلفات تصادفات رانندگی در
شهید ،گزارشگر ویژهء سازمان ملل ايران 800 :هزار کشتــه و
مستمر 9ميليون مجروح!
متحددربارهء نقض فاحش و ّ
حقوق بش��ر در ایران ،گزارش اخیر بقول اسدالله جواليی رئيس «ستاد
دبیر ّ
کل آژان��س بین المللی اتمی ديه» ،تصادفات رانندگی در ايران در
نظامی
ت
ماهی
بر
مبنی
فعالیت های  30سال اخير  800هزار نفر کشته
ّ
ّ
اتم��ی ایران و ...بنظر می رس��د که و  9ميليون مجروح برجای گذاشته
اینک پ��ازل حملهء نظامی به ایران است.
کامل گردیده و این امر -بدرس��تی -اين آمار وحش��تناک حاک��ی از آن
باعث ترس و نگرانی ایرانیان نسبت است که در مدت  10سال (از 1377
به سرنوشت میهن شده است.
تا  )1388در ایران تعداد  265هزار سالی  70هزار میلیارد ریال
دراین میان ،تئوریسین های سابق و نفر کش��ته و بیش از  2میلیون نفر خسارت!
الحقِ«انقالب شکوهمند اسالمی» مجروح و مصدوم شده اند.
سیدامیر فاتح وحدتی ،مدیر مرکز
در «اط��اق های فک��ر» و با تئوری
پایش آلودگی هوای استان تهران،
پردازی ها و تحلیل های ترس��ناک تلفات آلودگی هوای تهران :بيش میگوید :بر اس��اس آمار رسمی که
از طریق مطالعات بازنگری زیس��ت
از «لیبیائی ک��ردن یاعراقی کردن از تلفات جنگ ایران وعراق!
ای��ران» ،ضم��ن تن�� ّزل از «اصالح بقول دوستی ازایران«:تهران شهری محیط��ی تهیه ش��ده ،آلودگی هوا
هر س��ال  70هزار میلیارد ریال به
طلبی» به «مصلحت طلبی» ،عموماً ،است که دارد آرام آرام می میرد.».
در س��ودای ادامه و اس��تمرار رژیم گزارش هايی که هيچ گاه از س��وی محیط زیست کشور خسارت وارد
اسالمیهستند!
منابعدولتی تاييد نشده اند ،حکايت میکند .این میزان خسارت ،معادل
از طرف دیگر:
از مرگ ساالنه  54هزار تهرانی در اثر  4/8درصد کل تولید ناخالص ملی
کش��ور در طول یک س��ال اس��ت.
برخی از مخالفان جمهوری اسالمی ،آلودگي هوا دارد.
بدرس��تی ،حمله ب��ه ای��ران را «از به گزارش روزنامهء ابتکار ( 9تيرماه البته براساس گزارش بانک جهانی
مصادیق دخالت های حقوق
بشری  :)1388م��رگ بيش از دو س��وم از خس��ارت س��االنهء آلودگی هوا در
ِ
کشورهای غربی» میدانند.
پايتخت نش��ين ها ،به آلودگي هوا ایران تا  10س��ال آین��ده از رقم 8
میلیارد دالر کنونی ب��ه حدود 16
روش��ن است که هیچ ایرانی آزاده و ربط دارد.
ترقیخواهیحاضرنیستکهکمترین روز يکش��نبه يک مقام مسئول در میلیارد دالر در سال  2016میالدی
«روزنام��ه آفت��اب» نیز
تمامیت اندام س��تاد محيط زيس��ت ش��هرداری میرس��د.
ٔ
خدشه و خراش��ی بر ّ
«مام میهن» وارد آید ،ا ّما ،بسیاری از پايتخت گف��ت 70 :درصد مرگ و خسارتهای ناشی از آلودگی هوا در
مخالفان حمله به ایران چنین وانمود ميرها در تهران ناش��ي از مشکالت ایران را  1000میلیارد دالر تخمین
می کنند که:
تنفسي و قلبی است که اين مشکالت زده است.
>> چنی��ن ارق��ام هولناکی از
«حمله به ای��ران و زوال جمهوری ارتباط مس��تقيم يا غيرمستقيم با
تلفات انس��انی وخس��ارات عظیم
اسالمی یعنی زوال و ویرانی ایران!» .آلودگي هوای تهران دارد.
در حالی که نگاهی کوتاه به کارنامهء هادی حيدرزاده ،با اعالم اين مطلب ،اقتصادی و زیست محیطی ،ناشی
حکومت جمهوری اس�لامی روشن آلودگی هوا را به ش��کل مستقيم و فقط ازدو پدیده (تصادفات رانندگی
می سازد:
غير مستقيم عامل مرگ شهروندان و آلودگی هوا در تهران) است و این
 جدا از ُکشته ها و مجروحان بی تهرانیدانست و گفت :تعداد قربانيان س��ئوآل را باید در ذه��ن هر ایرانی
شمار و ویرانی های عظیم و گستردهء انسانی ناشی از آلودگی هوای تهران آزاده و میهن پرست بیدار کند که:
جنگ  8س��اله باعراق (که بسیاری در هش��ت سال گذش��ته بيشتر از خس�ارت یک حملهء هدفمند
از سران ،رهبران و تئوریسین های تلفات  8س��ال جنگ باع��راق بوده ب�ه منظور کوبی�دن پایگاه ها و
ستادهای سرکوب رژیم اسالمی
کنونی رژیم اس�لامی در ش��عله ور است.
(س�پاه ،بسیج و  )...و در نتیجه،
ساختن و خصوساً تداوم  8سالهء آن،
ِ
برداشتن سقف ترس و تهدید و
نقش اساسی داشته اند) باید دانست
سونامی سرطان
که این رژیم از آغاز استقرار خود،در روزنامهء «عصر امروز»درشمارهء  ۲۱سرکوب و سپس خيزش مردم
یک جنگ اعالم نش��ده علیه مردم خرداد  ۱۳۹۰با تیتر هشدار دهندهء ِدربند ایران و س�رنگونی رژیم
ایران و دس��تآورهای ملّی ،مدرن و «آقايان! جان مردم در خطر اس��ت! اسالمی بدست ِهمین مردم آیا
مش��روطیت س��ونامیِسرطان ،پزش��كان را هم از تلفات و مرگ و میرهای ناشی
مدنی آنان (از انقالب
ّ
تا انقالب اسالمی سال ،)57زندگی شوكه كرده!» نوشت:
{>> ادامه در صفحه}31 :
میلیون ها زن و مرد و پیر و جوان را با توجه به آمار سال  4 ،1389هزار
تباه کرده و با نابود کردن زیرساخت نفر بر اثر آلودگی هوا در
های اقتصادی ،صنعتی و اجتماعی ته��ران
جان خ��ود را از جلسات مشارکت
ایران ،میهن م��ا را به یکی از عقب دست دادند.
مانده ترین و فقیرترین کش��ورهای ارقام تلف��ات واقعی در
امروز جهان سوق داده است.
این باره ،بس��یار بسیار
 ج��دا از ُکش��تارهای هولن��اک بیشتراس��ت زی��را که
زندانیان سیاسی  -عقیدتی تابستان بقول یکی از مسئولین
 1367و ش��کنجه واعدام زیباترین جمهوری اسالمی:
«قرار مونتریال
فرزن��دان میهن بخاط��ر ندای حق نيس��ت آم��ار [واقعی]
طلبان��ه وآزادیخواهانه ش��ان پس تلف��ات جان��ی ب��ر اثر
ازانتخابات  ،1388و....کافی است که آلودگی هوا اعالم شود».
فقط تعداد تلفات دو پدیده (حوادث روزنامهء «مردمساالری» برای دعا و دریافت
رانندگی و مرگ و میرهای ناشی از نوشت:
رایگان کتاب مقدس
آلودگی هوا در تهران) را بیاد آوریم  ۹بهم��ن م��اه 1388
تا ابعاد تلفات «جنگ اعالم نشدهء س��خنگوی فراکسيون وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:
جمهوری اسالمی علیه مردم ایران» محيط زيس��ت مجلس
ش��ورای اس�لامی ،آمار نشانی کلیساGrace Ministry :
را بهتر بشناسیم:
ناشی
مير
و
مرگ
رسمی
جمهوری
رس��می
 بنا بر اس��ناد
1345 Rue Lapointe
از
تهران
هوای
آلودگی
از
اس�لامی ،س��االنه حدود  ۸۰۰هزار
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
تص��ادف در ای��ران روی می دهد و سال  ۸۴تا  ۸۶را هر ماه
Mtro: Cote Vertu
ای��ران در ردیف اول حوادث مرگبار به طور مستقيم ۱۴۰۰
Tel.: 514-261-6886
جاده ای جهان قرار دارد.

مسیحیان
فارسیزبان

ساعات کار:

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

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

فشار کمرشکن حتریمها
بر اقتصا ِد
رو به
انهدام
ایران

اتحادی��ه اروپ��ا تصمیم به
علی��ه
تش��دید تحریمه��ا
 %۸۳درآمد
جمه��وری اس�لامی دارد.
در آلم��ان از احتمال قطع نفتی صرف
کامل
شود.صادرات سخن گفته واردات شده
پنجم توسعه به
می
 ۳۰۰میلیارددالر
رهبران جمهوری اسالمی،
است.
س��رمایهگذاری
از بیاث��ر ب��ودن تحریمها
جدید نیاز دارد.
میگوین��د ،اما کمر اقتصاد
ایران ،تا پیش از اس��تقرار جمهوری
ایران هر روز بیشتر خم میشود.
بخش قابل توجهی از ناوگان هوائی اسالمی در سال  ۱۳۵۷خورشیدی،
جمهوری اس�لامی زمینگیر شده روزانه نزدیک به  ۶میلیون بش��که
است .صنعت نفت ایران ،نه تنها از نفت خام تولید میکرد.
بازسازی و گسترش بازمانده ،بلکه تولید صنعت نفت ،اکنون به کمتر از
 ۳میلیون بشکه کاهش یافته است.
روز به روز فرسودهتر میشود.
سال گذشته  ۲۰میلیارددالر کاالی به ش��کرانه افزایش به��ای نفت در
قاچاق در جمهوری اسالمی کشف بازارهای جهانی ،درآمد نفتی ایران
ش��ده اس��ت ،در دوران هفتساله ظرف شش سال گذشته از مجموع
ریاس��تجمهوری احمدینژاد ۸۳ ،درآمدهای  ۲۵س��ال پی��ش از آن
درصد درآمد نفتی کش��ور صرف بیشتر بوده است.دست کم بخشی از
درآمد نفت ،میتوانست در سالهای
واردات شده است.
این خود بهترین نشانه رکود تولید رونق صرف بازسازی و توسعه صنعت
نفت شود.
داخلی و فلج شدن اقتصاد است.
اینها ،اطالعاتی نیست که مخالفان اما براس��اس برآورد کارشناسان۸۳ ،
جمهوری اس�لامی به دست داده درص��د درآمد نفتی ص��رف واردات
باش��ند .اینها ،نکاتی هس��تند که شده است.
مقامات رسمی و نمایندگان مجلس عل��ی پاکزاد ،کارش��ناس اقتصادی،
ش��ورای اس�لامی بر آنهاانگشت بهمن م��اه س��ال  ۱۳۸۹نوش��ت:
«ظرف س��الهای  ۱۳۸۴تا ۱۳۸۸
میگذارند.
خورش��یدی ۲۲۸ ،میلی��ارد دالر از

درآمدهای نفتی کش��ور به مصرف
منابع بیمصرف گاز
فش��ار کمرش��کن تحریمه��ای واردات کاال رسید .در همین مدت،
بینالملل��ی ،ب��ه همینها خالصه درآمد نفتی کشور  ۳۴۶میلیارد دالر
بود .یعنی از هر یک دالر درآمد نفتی
نمیشود.
بیش از ده س��ال اس��ت که قطر از ایران ۸۳ ،س��نت آن ص��رف واردات
ذخائ��ر گاز می��دان پارسجنوب��ی شده است».
بهرهب��رداری میکند .اما جمهوری 
اسالمی هنوز نتوانسته است سهم کاهش تولید داخلی
خ��ود را از این ذخائ��ر وارد چرخه افزایش واردات ،معنایی جز کاهش
تولید داخلی نمیتواند داشته باشد.
تولید کند.
اروپا ،برای کنده ش��دن از وابستگی کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که
به گاز روسیه ،تشنه بهرهبرداری از دلیل رویکرد دولت به توسعه واردات،
آن اس��ت که افراد بانفوذ نزدیک به
ذخائر گاز حوزه خزر است.
خط لوله نابوکو باید گاز این منطقه رهب��ری و دولت ایران ،انحصار ورود
کااله��ای ضروری را در اختیار دارند
را به اروپا منتقل کند.
اما ای��ران ،به عنوان صاحب دومین و از این طریق به س��ودهای سرشار
ذخائ��ر ب��زرگ گاز جه��ان پس از میرسند.
روسیه ،سهمی از این تجارت بزرگ در برابر توسعه واردات ،به ویژه پس
از اجرای قانون هدفمندی یارانهها،
نمیبرد.
تنه��ا دلی��ل ای��ن کن��ار مان��دن ،ورشکس��تگی بخش تولی��د داخلی
تحریمهائی است که جامعه جهانی سرعت گرفته است.
علی��ه جمه��وری اس�لامی اعمال نهادهای صنفی نساجان و سراجان
ای��ران از دو س��ال پیش زنگ خطر
کردهاست.
جمهوری اسالمی ،نه تنها نتوانسته را به ص��دا در آوردند و اعالم کردند
راه صدور گاز ای��ران را هموار کند ،کهدر نتیجه ورود بیرویه مصنوعات
بلکه خود به خریدار گاز همسایگان بیکیفیت اما ارزان چینی ،واحدهای
تولی��دی این رش��ته یک��ی پس از
تبدیل شده است.
دولت ایران ،ساالنه  ۲۰میلیارد متر دیگری تعطیل شدهاند.
بحران ،صنایع خودروسازی و حتی
مکعب گاز از ترکمنستان میخرد.
کارخانههای تولید شیر و دامداریها

را نیزدربر گرفته است .مهرماه امسال،
سرنوشت سیاه طالی سیاه
بدترین سرنوشتدر این میان نصیب مسئوالن تعاونیهای دامداران اعالم
کردند که کارخانهها ،به علت گرانی
صنعت نفت ایران شده است.
وزیر نفت جمهوری اس�لامی ،سه شیرتازه ،دیگر شیر تولیدی دامداران
س��ال پیش اعالم ک��رد که صنعت را نمیخرند و به واردات شیرخشک
نفت کش��ور برای آن که توان تولید از چین و هند و چند کش��ور دیگر
ش از این کاهش نیابد ،نیازمند رویآوردهاند.
آن بی 
 ۲۴میلی��ارد دالر س��رمایهگذاری در همی��ن گزارشها آم��ده بود که
حتی شرکتهای ترکیه و عربستان
جدید است.
با گذشت سه س��ال ،هفته گذشته س��عودی صف بس��تهاند تا با توجه
وزیر نفت جدید در نشست صبحانه به ورشکس��تگی کارخانههای تولید
اتاق تهران به صراحت اعالم کرد که لبنیات ،اجازه تاس��یس کارخانه در
صنعت نفت برای تحقق اهداف برنامه ایران را بگیرند.
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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

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

آم�ار قاب�ل
اعتم�ادی در ای�ران منتش�ر
نمیش�ود ت�ا بت�وان وضعی�ت
بیکاری را به روش�نی بررس�ی
کرد.
اما این مشکل بهویژهدر میان جوانان
تحصیلکردهدامنگستر است .یکی
از ع��وارض کاهش تولی��د داخلی و
افزایش صادرات ،رشد بیکاری است.

رشد اقتصاد سایه

در نتیج��ه تحریمه��ای بینالمللی
و تضعیف ش��دید بخشخصوصی،
اقتصاد سایه در ایران رشدی نجومی
یافته است.
براس��اس اصل  ۴۴قانون اساس��ی
جمهوری اس�لامی ،قرار بود بخش
قابل توجهی از کارخانههای وابسته
به دولت به بخش خصوصی واگذار
ش��ود .ام��ا بهمن ماه س��ال ۱۳۸۹
مجلس شورای اسالمی رسما اعالم
کرد:
«تنها س��یزده و نیم درص��د روند
خصوصی س��ازی از س��ال ۱۳۸۴
تاکن��ون حقیق��ی ب��وده و بقیه به
شرکتهای شبهدولتی واگذار شده
است».
بخش قابلتوجهی از صنایع دولتی،
به زیرمجموعههای سپاه پاسداران
انقالب اسالمی واگذار شدهاند.
پرس��رو صداترین این واگذاریها،
به ش��رکتمخابرات مربوط میشد
که بدون رعایت مق��ررات قانونی و
مزایده در اختیار س��پاه قرار گرفت.
اما ابعاد واگذاریهایدیگر هم بسیار
گسترده است.
ش مناب��ع داخلی،
براس��اس گ��زار 
ق��رارگاه خاتماالنبی��اء ب��ه عنوان
بزرگترین زیرمجموع��ه اقتصادی
س��پاه ،تا  ۹ماه پیش صاحب ۸۱۲
شرکت ثبت شده و  ۱۷۰۰قرارداد
بزرگ دولتی بوده است.


دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی
مهاجرت

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

رواج فساد مالی و اختالس

در سایه آشفتگیهائی که تحریمها
در اقتص��اد ای��ران ایج��اد ک��رده،
تخلفه��ای ب��زرگ مال��ی نیز در
{>> ادامه در صفحه}31 :

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

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
ما در مراکز

>>> 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

سقوط ارزش ریال

تحریمهای بینالمللی ،عالوه بر فلج
کردن تولید و رونق واردات ،س��بب
کاهش شدید ارزش پول ملی ایران
نیز شده است .آبانماه امسال ،نرخ
ه��ر دالر در بازار ارز ایران به ۱۴۰۰
تومان و نرخ یورو به بیش از ۱۸۰۰
تومان رسید.
کارشناسان پیشبینی میکنند که
با گسترش تحریمهای اتحادیه اروپا،
نرخ ارزهای خارجی بس��یار فراتر از
این خواهد رفت.
نگرانی مردم نس��بت ب��ه افزایش
سرسامآور نرخ ارزهای خارجی در
هفتههای اخیر ،سبب هجوم آنها به
بازار ارز شده است.
روزنامههای ایران به تازگی نوشتهاند
ک��ه «ارزهای خارج��ی به بهترین
پسانداز خانوادهها تبدیل شدهاند».


مهساابراهیمنژاد

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

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...
رتبه هفتم ایران از نظر تعداد
مهاجر کانادا  ،در سال 2010
ایرانت��و 15 ،آب��ان :وزارت مهاجرت
و ش��هروندی با انتشار گزارش سال
 2010خود ،اسامی  10کشور اولی
که بیشترین تعداد مهاجر را به این
کشور ،ارسال داشته اند ،اعالم کرد.
در جدول امس��ال ،ایران با یک پله
رش��د نس��بت به سال گذش��ته ،با
 6،815نف��ر ،در جایگاه هفتم قرار
گرفته است.
ایرانیان  2.4 ،درصد از کل مهاجران
سال  2010را بخود اختصاص داده
اند که ای��ن رقم در س��ال ،2009
دو درصد بود.
از جمله ن��کات جال��ب در جدول
امس��ال اینکه ،برخالف همه س��ال
های گذش��ته ،چین از جایگاه اول،
به سوم س��قوط کرده و کشورهای
فیلیپین و هند ،رتبه های اول و دوم
را از آن خود کردند.

 16آبان ،ایرانت��و :مقامات کانادایی
از یک ویزای جدید دو س��اله تردد
متعدد با عنوان س�وپر وی�زا برای
والدی��ن و پدرب��زرگ و مادربزرگ
مهاجران مقیم این کشور خبردادند.
این اق��دام دولت ،در پ��ی طوالنی
ش��دن مدت زمان انتظ��ار والدین
برای مهاجرت به کانادا و پیوستن به
فرزندانشان صورت می گیرد که هم
اکنون دس��ت کم به  7سال رسیده
است.
جیس��ون کن��ی وزی��ر مهاجرت و
شهروندی گفت:
"بدون انجام یک حرکت مؤثر ،مدت
زمان مذکور می توانست طوالنی تر
نیز بشود و این امر قابل قبول نبود".
وی افزود" :هر حرکتی می بایست،
ه��م تعداد افراد منتظ��ر در صف را
کاهش م��ی داد ،هم م��دت زمان
انتظار و هم اینکه باید مطمئن می
ش��دیم ،برنامه مربوط به والدین و
پدربزرگ و مادربزرگ ها ،از استقبال
الزم برخوردار گردد".
ویزای سوپر مورد نظر ،به مدت 10
سال اعتبار خواهدداشت ودارندگان
آن خواهند توانس��ت پس از  2سال
اقامت در کانادا  ،مجددا درخوس��ت
تمدید آن را بنمایند.
اج��رای ط��رح ویزای س��وپر از اول
م��اه دس��امبر آغاز ش��ده و از زمان
درخواست بطور متوسط در عرض 8
ماه صادر می گردد.
مهاجرانی که قصد دعوت از والدین
خود را دارند باید دس��ت کم ساالنه
 17،000دالر درآمد داش��ته باشند
و بص��ورت خصوصی آنه��ا را تحت
پوشش یک بیمه درمانی قرار دهند.
آق��ای کن��ی همچنی��ن از افزایش

 10کشور اول ،دارای بیشترین تعداد مهاجر
در سال 2010
درصد
تعداد
کشور
رتبه
------------------------------------فیلیپین %13.0 36,578
1
%10.8 30,252
هند
2
%10.8 30,197
چین
3
انگلیس %3.4 9,499
4
%3.3 9,243
آمریکا
5
%2.5 6,934
فرانسه
6
%2.4 6,815
ایران
7
امارات %2.4 6,796
8
مراکش %2.1 5,946
9
کره جنوبی %2.0 5,539
10
------------------------ 10کشور اول %52.7 147,799
سایر کشورها %47.3 132,882
%100.0 280,681
جمع کل

دومین اتفاق غیر منتظره
ه��م  ،ح��ذف کش��ور
پاکستان ،از بین  10کشور
اول است که همواره بعد از
هند ،سومین یا چهارمین
رتبه را داشت.
و باالخره سومین شگفتی،
مرب��وط به کش��ور امارات
اس��ت که با وجود داشتن
جمعی��ت  8.3میلیون��ی
ک��ه تنها 16درص��د آن را
شهروندان اماراتی تشکیل
می دهند ،توانس��ته است
تقریب��ا ب��ه ان��دازه ایران،
مهاجر به کانادا بفرستد و
رتبه هفت��م را از آن خود
کند!
 10کش��ور اول به تنهایی نیمی از
کل مهاجران را تشکیل می دهند و

مابقی نیز بین بیش از  100کش��ور
دیگر تقسیم شده است.
از سوی دیگر در حالی ساالنه حدود
 10،000نف��ر از آمری��کا ب��ه کانادا
مهاجرت می کنند ک��ه طبق آمار
موج��ود 24،000 ،نفر نیز همزمان
از این کشور به آمریکا مهاجرت می
کنند.
کان��ادا در س��ال  ،2010جمع��ا
 280،681نف��ر مهاجر و پناهنده را
برای اقامت دائم پذیرفته است.
همچنی��ن  278،433نفر با ویزای
موقت به این کش��ور وارد ش��ده اند
ک��ه  182،276نف��ر را کارگ��ران و
 96،157نف��ر را نی��ز دانش��جویان
تشکیل میدهند.


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

اعطای ویزای سوپر
برای اعضای خانواده
مهاجران کانادا
 60درصدی تعداد پذیرش س��االنه
والدی��ن و رس��اندن آن به 25،000
نفر نسبت به  15،300نفر سال قبل
خبر داد.
هدف از ای��ن کار ،کم کردن حجم
 180،000نف��ری لیس��ت انتظ��ار
موجود در این گروه یاد شده است.
بدین ترتیب ،دولت تصمیم گرفته
اس��ت ،تا زمان اتمام رس��یدگی به
پرون��ده ه��ای موج��ود ،از پذیرش
درخواس��ت های جدید خودداری
کن��د و والدی��ن خواهند توانس��ت
صرفا از طریق ویزای موقت به کانادا
عزیمتکنند.
وزیر مهاجرت اظهار امیدواری کرد
با اج��رای طرح جدید تع��داد افراد
موجود در لیست به  80،000نفر و
مدت زمان پذیرش دائم والدین به 4
سال کاهش یابد.
اضافه می شود دولت کانادا در ادامه
تالش های خود برای کاهش هزینه

های درمانی و بازنشس��تگی ناشی
از افزایش ش��مار جمعیت سالمند،
برنامه های مختلفی را برای جذب
نیروهای ج��وان و کارآمد به عنوان
مهاج��ر در دس��تور کار خ��ود قرار
داده است و عدم رغبت در پذیرش
والدی��ن مهاجران نیز در راس��تای
همین اهداف صورت می گیرد.
والدینی که با ویزای موقت وارد کانادا
می ش��وند هزینه درمانی جدیدی
برای دولت تحمیل نخواهند کرد و
در عین حال اجازه کار نیز نخواهند
داشت.
ساالنه تنها یک سوم از کل مهاجران
ورودی به کانادا ،در بازار مشغول به
کار می شوند و مابقی افراد ،فرزندان،
همس��ران ،والدی��ن ،پدرب��زرگان و
مادربزرگ های آنان را تشکیل می
دهند.

 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
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______

افتچشمگریگرایشهای
استقاللطلبیدرکبک

چند س��ال پیش ،هنگام اوج گیری دوباره به کانادا ملحق شود؟ این به
گرایش ها جدائی خواهی و استقالل اصطالح «ش��ل کن و
طلبی در کبک ،صحبت بر سر این س��فت کن» چند بار
بود که آی��ا اکثری��ت  51درصدی باید تکرار گردد؟
موافقان این فکر برای جدائی عملی احتمال وق��وع تغییر
و دائمی کبک از کانادا کافی اس��ت عقی��ده ای همیش��ه
وجود داشت،
یا نه.
کبک:
همچن��ان که
در همین س��تون نوشته
«اندیشه
اکن��ون ه��م
ش��د که ج��واب منفی
زودتر از آنچه
است .دلیلش هم این بود
استقالل
انتظ��ار م��ی
که جدائی استان مهمی
فریادی
رفت اتفاق افتاده است.
مانن��د کبک از کش��ور
بزرگی مانن��د کانادا امر است متعلق باس��تناد آمار درج شده در
به نسل
صفح��ه اول گازت هفت��م
بس��یار مهمی است و با
اکثریت های لرزان نباید گذشته!» نوامب��ر  ،2011درص��د
ه��واداران حاکمیت کبک
به آن اقدام کرد.
از تقریب��ا  5/50درص��د در
چون ممکن است یکسال
بعد رای یکدرصد از رایدهندگان1995 ،ب��ه 34درهمی��ن حاال تنزل
به هر دلیل موجه یا ناموجه ،تغییر کرده است.
کند و از جدا شدن پشیمان شوند .اگر با نیم افزوده شدن به 50،5درصد
در چنی��ن صورتی آی��ا کبک باید در  ،1995کب��ک از کانادا جدا می
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ماریا کُـتنه

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
__________________
شد ،حاال تکلیف چه بود؟
این افت گرایش استقالل
طلبی در حالی اس��ت که
هنوز عواقب و عوارض آن
معلوم نشده است.
به همین دلیل است که در قوانین
اساسی و س��ایر قوانین و اساسنامه
های ش��رکت های ب��زرگ ،اجرای
کارهای حیات��ی را به اکثریت های
باال ،حتی تا  75درصد ،محدود می
کنند.
تاریخ هم نش��ان داده است که ذات
بشر به س��هولت تغییر عقیده می
دهد.
{>> ادامه در صفحه}34 :

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

خون های چهار قربانی قتل های ناموسی
هنوز می جوشند
در تاری��خ  30ژوئ��ن  ،2009در
دریاچه کم عمق کینگستون الکس
 KINGSTON LOCKSواق��ع در
ایال��ت انتاریو ،اتومبیل غرق ش��ده
ای با مارک نیس��ان س��انترا توسط
پلیس کش��ف و در درون آن چهار
جسد یافت ،و بعد از تحقیق ،هویت
جسدها به این ترتیب شناسائی می
شود:
زینب  19س��اله ،س��حر  17ساله،
گیتی  13ساله و هر سه با شناسنامه
شفیعا و باالخره رونا محمدامیر 52
ساله.
در تاریخ  22ژوئیه همان سال ،تقریبا
سه هفته بعد از کشف اتومبیل غرق
شده ،سه نفر در مونترال با نام های
زیر بازداشت و به کینگستون اعزام
می ش��وند :محمد شفیعا  58ساله،
حامد شفیعا  20ساله و طوبا محمد
یحیی  41ساله.
در اداره پلی��س کینگس��تون ،بعد
از بازجوئی های مقدماتی ،هر س��ه
نف��ر به چهار فقره قتل از نوع درجه
یک متهم و روانه زندان می گردند.
مقتولین همان چهار زنی هستند که
در نیسان غرق شده قرار داشته اند.
از بیستم اکتبر سال جاری محاکمه
ای��ن س��ه نفر مته��م به قت��ل در
دادگاهی در کینگستون انتاریو آغاز
شده است.
تحقیقات نش��ان داده است که این
اف��راد یعنی مقتولی��ن و متهمین
اعضای یک خانواده  10نفری بوده
اند:
یک پدر ،دو مادر و هفت فرزند.
اینکه کدام فرزند به کدام مادر تعلق
دارد هنوز معلوم نیست .طوبا که زن
دوم است از مقتولین با نام بچه هایم
یاد می کند.

ب��ا توجه به زبان َدری که صحبت
می کنند ،معلوم ش��ده است این
خانواده افغانی هس��تند و در سال
 ،2007از طری��ق دوب��ی به کانادا
آمده اند.
به غیر از س��ه دختر مقتول و یک
پس��ر متهم ،بقیه بچ��ه ها جهت
نگهداری به آشنایان سپرده شده
اند.
محمد ش��فیعا ،پدر خانواده ،مرد
تاجر و پولداری اس��ت که به کار
صادرات و واردات از جمله اتومبیل
می پردازد .هنگام بازداش��ت او در
حال س��اختن یک خانه میلیون
دالری در مونترال برای آس��ایش
خانواده اش بوده است.
اما در بازجوئی ها و دادگاه چه می
گذرد؟
از آنچه بیرون آمده حکایت از این
دارد که خانواده از یک مس��افرت
تفریحی برمی گشته که این اتفاق
افتاده است .متهمین در ابتدا منکر
قتل ش��ده و می کوشیدند آنرا یک
تصادف جلوه دهند .آنان می گفتند
زینب دخت��ر بزرگتر ب��دون اجازه
خانواده ماشین را برداشته و خواهران
خود را هم با رونا سوار کرده و باعث
این تصادف شده است.
اما تناقض گوئی ها و قرائن و شواهد
آنچنان آشکار محکم بوده است که
آنان باالخره مجبور به اعتراف به قتل
کرده ولی خود را بی گناه معرفی می
کنند.
کیفیت کش��تن هنوز دقیقا گفته
نشده است.
آیا قربانیان قبل از غرق شدن کشته
ش��ده اند یا دراثر خفگی مرده اند؟
هنوز معلوم نیس��ت .اما علت قتل
معلوم اس��ت ،قتل ناموشی یا قتل

Sahar Shafia was 17 when she
was found dead, along with her two
sisters and 52-year-old Rona Amir
Mohammad, in a car in the Rideau
Canal near Kingston, Ont.
Her parents and brother are charged
with their murders.

شرافتی.
چون بازجوئی ها توسط افراد آشنا به
زباندری انجام گرفته لذا مفهوم این
گفتگوها برای هیئت ژوری ترجمه
شده است.
در ای��ن ترجمه ه��ا ،از زبان محمد
شفیعا آمده است که آنان (مقتولین)
لباس ه��ای تن نما می پوش��ند ،
دوست پسر گرفته بودند ،رفتار جلف
و فاحش��ه وار داش��تند و زینب هم
هفته ها خانه را ترک می کرد و می
خواست با یک پسر پاکستانی ازدواج
کند .این ها جرم هائی هستند که
در خاورمیانه و آس��یای جنوبی ،به
گونه متداول ،مجازات مرگ دارند.
اگر زنی یا دختری با ارتکاب عملی
شرافت خانواده را لکه دار کند ،فقط
{>> ادامه در صفحه}34 :

ساعات
متاس
 11:00تا
18:00
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کانادا...

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

تالش مک دونالد و
تیم هورتونز ،برای
تصاحب بازار قهوه
کانادا
 22آبان ،ایرانتو :در حالی که شرکت
اس��تارباکس ،با عرضه نوش��یدنی
"اسپروسو" ،طی سال های گذشته،
تقاضای عمومی برای آن را افزایش
داده است ،شرکت های تیم هورتونز
و م��ک دونالد کانادا ،تصمیم گرفته
اند ،در تصاحب ب��ازار یک میلیارد
دالری آن رقابت کنند.
فروشگاه های زنجیره ای مک دونالد
که تاکنون بیش��تر در زمینه عرضه
خوراکی و فس��ت فود مطرح بوده،
اخی��را با انجام تبلیغات س��نگین و
ارائه تخفیف ه��ای ویژه ،انواع قهوه
را نیز در لیس��ت خود افزوده است،
همانگونه که تیم هورتونز به عنوان
بزرگتری��ن کاف��ی ش��اپ و قنادی
زنجیره ای کانادا ،فس��ت فود های
جدی��دی را در منوی خ��ود اضافه
کرده است.
بر همین اساس تیم هورتونز اعالم
کرده در نظر دارد در  2،500شعبه
از شعب  3،000گانه خود ،دستگاه
بخ��ار اسپروس��و را بیافزاید و مک

ظرفیتمحدود

برد پیت تا سه سال
دیگر 'بازیگری را
کنار میگذارد'

برد پیت ،ستاره هالیوود
گفته اس��ت قصد دارد
در  ۵۰سالگی بازیگری
را کنار بگذارد.
این هنرپیشه  ۴۷ساله
آمریکایی در گفتوگو
ب��ا برنام��ه ' ۶۰دقیقه'
استرالیا گفت که قصد
دارد تنها  ۳سال دیگر
در حرف��ه بازیگ��ری
فعالیتکند.
برد پیت در پاسخ به این سوال که
بعد از آن چ��ه خواهد کرد ،گفت:
"خودم هم نمیدانم!"

ترم زمستانی:

( 9ژانویه تا  25مارس )2012
Tel.: : 514-737-3642

5180, Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7

دونالد نیز همی��ن کار را در 1،400
شعبه کانادایی خود انجام می دهد.
اما با اینکه استارباکس یک فنجان
اسپروس��و را به قیم��ت  3.25دالر
عرضه می کند ،تیم هورتونز ،قیمت
 2دالر و م��ک دونالد 2.29 ،دالر را
برای آن در نظر گرفته اند.
ضمن اینکه مک دونالد از هم اکنون
کوپ��ن ه��ای مجانی ب��رای خرید
اسپروسو را به خانه ها ارسال داشته
و تبلیغات وسیعی را به همین منظور
آغاز کرده است.
دلیل فراگیر شدن اسپروسو ،بخاطر
انقالبی اس��ت که در نحوه تهیه آن
ایجاد شد.
اسپروسو  ،قبال بصورتدستی و تنها
در کافی شاپ های کوچک ارائه می
شد ،اما رستوران های ایتالیایی اقدام

به نصب ماشین های براقی کردند
که با سیستم بخار کار می کنند.
استارباکس ،این نوشیدنی را محبوب
کرد و اکنون دستگاه های مربوطه
توانایی تهیه انواع نوشیدنی را داشته
و به عنصری الزم برای رستوران ها
تبدیل شده است.
از س��وی دیگر اخیرا مزه قهوه های
مختلف نیز تنوع خاصی یافته اند،
بطوریکه غذاخوری های ،Wendy
نوع جدیدی از قهوه س��ائیده شده
جدی��د را در  100ش��عبه کانادایی
خود عرضه کرده و خود را آماده می
کند تا از قافله رقابت با سه شرکت
مذکور ،عقب نماند.

محل ثبت نام

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

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

سراسر کانادا
در معرض وقوع
زلزله های
عظیم است

شنبه  21 ،آبان ،ایرانتو:
کارشناس��ان اعالم کردند ،احتمال
وق��وع زمین ل��رزه در همه مناطق
کانادا وجود دارد و این کش��ور باید
خود را برای مقابله با سوانحی نظیر
آنچه که اخیرادر ژاپن ،ایتالیا و چین
اتفاق افتاده ،آماده نگاه دارد.
به گ��زارش کانادین پ��رسJohn ،
 ،Cassidyریی��س موسس��ه زلزله
شناس��ی در سازمان زمین شناسی
کانادا گفت پیش از این زمین لرزه
های بزرگی در بخش هایی از کشور
بوقوع پیوسته و در آینده نیز شاهد
آن خواهیم بود.
وی ک��ه پس از س��خنرانی خود در
دانشگاه کارلتون ،با خبرنگاران سخن
می گفت ،افزود" :مطمئنا ما باید در
هر لحظه انتظار زلزله های بزرگیدر
کشور را داشته باشیم .در این میان،
س��واحل غربی ،آس��یب پذیرترین
مناطق محسوب می شوند که طی
 6،000س��ال گذشته ،شاهد وقوع
زمین لرزه هایی به بزرگی 9ریشتر
بوده که آخرین آن  ،مربوط به 311
سال پیش بوده است.
بریتیش کلمبیا پنجره ای برای ورود
زلزله های بزرگ به کشور است ،اما
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 وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

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

تأکید کرد که این پنجره می تواند
حد معینی شامل  200تا  850سال
را شامل گردد.
ریی��س موسس��ه زلزله شناس��ی
همچنین اضافه کرد" :متأسفانه ما
نمی توانیم زلزله را پیش بینی کنیم.
ن��ه در اینجا و ن��ه در جاهای دیگر
جهان .هنوز یک راه حل مش��خص
و دقیق درباره زمان یا بزرگی زمین
لرزه پیدا نشده است .اما تنها کاری
که می توانیم ،آمادگی برای مقابله
است".
آقای کسیدی با اش��اره به درج نام
کانادا در بین مناطق آس��یب پذیر
گف��ت" :برای مقابله ب��ا تأثیر زلزله
در ساختمان ها ،مقررات خاصی به
همین منظور تعیین ش��ده که می
بایست در محاس��بات مربوطه ،مد
نظر قرار گیرد .آیی��ن نامه مذکور،

همه ساله و با افزوده شدن اطالعات
م��ا درباره زلزله های قبلی کش��ور،
بهنگام می گردد".
وی به ل��زوم آموزش های همگانی
در جهت کاهش تلفات زلزله تأکید
کرد و افزود" :در زلزله اخیر شیلی ،با
وجود حجم و قدرت باالی آن ،تنها
تعداد کمی از مردم آسیب دیدند و
این بخاطر آمادگی آنها برای مقابله
بود".
عالوه بر س��واحل غربی ،شهرهای
اتاوا ،س��نت الورنس والیز ،ش��مال
آتالنتیک ،کیپ برتون و قطب شمال
تا جزیره بافین ،ازدیگر مناطق زلزله
خیز کشور محسوب می شود و در
مقابل ،ساسکچوان ،مانیتوبا و شمال
انتاریو ،کمترین شانس زلزله را دارا
هستند.

او گفت که از کار تهیه کنندگی و
"فیلم کردنداستانهایی که ممکن
است کس دیگری سراغشان نرود"
لذت میبرد.
برد پیت در حال تبلیغ برای فیلم
ت��ازهاش ،مانیبال،
درب��اره ی��ک تی��م
بیسبال پردردس��ر
است.
گفته میشود بازی
او در ای��ن فیل��م
ممکن است برایش
نامزدی جایزه اسکار
را به همراه داش��ته
باشد.
برد پیت تهیهکننده
بیش از  ۱۰فیلم سینمایی از جمله
کاَس" و
"درخ��ت زندگی"" ،کی�� 
"همسر مس��افر زمان" بوده و فیلم

آتی او به نام 'جنگ جهانی ِزد' نیز
در دست تهیه است.
او به تازگی در گفتوگوی دیگری
با ضمیمه فرهنگی س��اندیتایمز
گفته بود که تصور میکند به "تاریخ
انقضایش" نزدیک شده است.
با ای��ن حال اف��زوده ب��ود" :هنوز
کارهایی هس��ت که دوس��ت دارم
انج��ام دهم .یکی از آنه��ا بازی در
نقش یک پیرمرد بددهن و غرغرو
است .این یکی را مطمئنم".
برد پیت به برنامه ۶۰دقیقه استرالیا
گفته است که به داشتن بچههای
بیشتر با شریک زندگیاش ،آنجلینا
جولی فکر میکند" :مطمئن نیستم
که کارمان تمام شده باشد".
ای��ن زوج هالیوودی اکنون ش��ش
فرزند دارند که س��ه تای آنها را به
فرزندخواندگی قبول کردهاند.

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

 13بدر سال:

به ما بگوئید برای
برگزاری این مراسم
ما چه باید بکنیم؟!

دکتر شریف نایینی

------------------توضیح :این هفته از
دفتر دکتر ش��ریف
نائینی ،ب��ه نیابت از
انجمن دوس��تداران
زرتش��ت( ،برگ��زار
کنن��ده جش��ن
ه��ای مل��ی ای��ران
در مونتری��ال) نام��ۀ
ش��هرداری مونتریال به دفتر پیوند
فکس ش��د .در این نامه قید ش��ده
است که از این پس به دلیل بسیاری
تخلفات ،شهرداری مونتریال ،پارک
مون رویال (حاش��یۀ بی ور لیک) را
جهت برگزاری س��یزده بدر و دیگر
برنامه های بیرونیدر اختیار ایرانیان
خواهد گذشت.
در زیر گالیه دکتر ش��ریف در این
پیوند با هم می خوانیم:
------------------درود جناب رحیمیان

ایمیل دریافتی از شهرداری مونترال
را برای چاپ در دو هفته نامه پیوند
به پیوست خدمت تان می فرستم
تا هم میهنان آگاه باش��ند و بدانند
ما در انجمن با چه مشکالتی روبرو

هس��تیم و به ما بگویند امسال
برای برگزاری سیزده بدر راستی
ما چه باید بکنیم؟!
ای�ن پیش�امد تنها ب�ه کام
هواداران جمهوری اسلامی
شادی خواهد آورد.

برای یادآوری و ب��ه امید دوباره
اندیش��ی هم میهنان چند
رویداد مراسم  13امسال را
یاد آوری میکنم:
 به گروهی از هم میهنانکه رس��توران پارک اشغال
ک��رده بودند یادآوری کردم
که رستوران در کنترات ما
نیس��ت و ما حق نداریم در
اینجا غذا بخوریم.
درپاس��خ گفتند خیل��ی هم دلش
بخواهد ما که آمدیم اینجا مگس هم
پر نمیزد م��ا آمدیم یک قهوه ازش
خریدیم....
و ی��اران آگاهن��د که این مش��کل
شوربختانه بادخالت پلیس حل شد.
هزار افسوس!!
 پلیس مرا به عنوان ِمسول برنامه
خواس��ت که توضیح بدهم چرا هم
میهنان من شاخهدرخت را شکسته
و سوزانده اند.
ب��ه آنجا رفتم وبا تاس��ف گروهی از
فعاالن اجتماعی کهدر بیشتر برنامه
ها خیلی پرتالش هستند را در آنجا
دیدم و چون به نظر می آمد سرشان
زی��ادی گرم با ش��د از یکی از یاران
خواستم باآنها سخن بگوید.

Fax: 514-303-6522

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

از چند مورد دیگ��ر در صورت نیاز
در فرصت های بعدی سخن خواهم
گفت.
یاران می توانن��د در صورت تمایل
ایمیل شهرداری را بطور کامل از ما
بگیرند.
برای داش��تن جا و برگزاری جشن
سیزده بدر به راهنمایی و همیاری و
همکاری گرامیانی کهدر شهرداری و
یا ادارات دولتی وابسته دستی دارند
نیازمندیم.
با این امید که هم میهنان بیش��تر
برای ایرانی ب��ودن خود ارزش قایل
ش��وند و کاری نکنند که اینگونه با
ایرانیان برخورد شود.
دکتر شریف نایینی
از سوی انجمن
دوستداران زرتشت

www.paivand.ca

کانادا...

کـاجل زبان کنکـورد

رقابت آمـریکا با
کانـادا؛ گرین کارت:
 500هزار دالر !
 21آبان ،ایرانتو:
اگر  500،000دالر در دست داشته
باش��ید ،می توانی��د از طریق طرح
جدید آزمایش��ی س��رمایه گذاری
مهاجرتی که اطالعات کمی درباره
آن منتشر شده ،برای خود یک گرین
کارت آمریکا را خریداری کنید.
بر اس��اس برنامه FB-5 Regional
 ، Centreقرار است ،ساالنه 5،000
وی��زای اقام��ت دائم آمری��کا ،برای
کسانی که دست کم  500،000دالر
در یکی از  200س��ازمان مشخص
سرمایه گذاری کنند ،اعطا شود.
 Rick Larsenیکی از اعضای کنگره
آمریکا ،این طرح را در راستای اصل
اشتغال زایی و بدلیل کمبود منابع
س��رمایه گ��ذاری در کش��ور مورد
حمایت قرار داده و تا  30س��پتامبر
سال  ،2012اعتبار دارد.
وی در ی��ک کنفران��س مطبوعاتی
در واش��ینگتن گفت" :برنامه EB5
 ،یک��ی از راه های مس��تقیم جذب
س��رمایه ب��ه جامعه جه��ت ایجاد
فرصت های ش��غلی اس��ت .کاری

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:

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

که  20کش��ور دیگر
جهان ،از جمله کانادا
صف انتظ��ار ب��رای متقاضیان می
انجام می دهند".
این نماینده کنگره اضافه کرد" :اگر گردد ،افزود ،آمریکا می تواند از این
ما در موقعیتی نیستیم که از منابع موقعیت ،استفاده کند.
س��نتی خود ،جذب سرمایه کنیم .وی تأکید ک��رد" :کانادا ،هم اکنون
باید به روش های دیگری متوس��ل با انبوه متقاضیان در لیس��ت انتظار
شویم ،نظیر آنچه که دیگران انجام مواجه است .این بدان معناست که
می دهند و س��رمایه گ��ذاران را به عده زیادی ،مایل هستند ،دالرهای
خود را در کشورهای دیگر سرمایه
همراهدالرهایشان می پذیرند".
در مقایس��ه ،برنامه پذیرش مهاجر گذاری کنند.
کانادا از طریق س��رمایه گذاری ،از این موض��وع ،برای ط��رح ، EB5
متقاضی��ان می خواهد که دس��ت تقاضا ایجاد می کند".
کم ،مبلغ  800،000دالر  ،به مدت اضافه می شود قانون اعطای ویزای
 5سال در س��ازمان های اقتصادی  ، EB5اولین بار در سال  ،1990و
برای کسانی که مبلغ 1،000،000
کشور ،سرمایه گذاری کنند.
اما از آنجا که متقاضیان می توانند ،دالر در آمریکا سرمایه گذاری کرده
مبل��غ مذک��ور را در ازای پرداخت و دست کم ،باعث ایجاد  10شغل
 200،000دالر بهره ،از یکی از بانک جدید شوند ،به تصویب رسید.
های کشور ،وام بگیرند ،بدین ترتیب ،ام��ا در طرح جدید آزمایش��ی که
عمال وی��زای دائم کان��ادا برای آنها اخی��را ارائه ش��ده ،مبلغ مذکور به
 500،000دالر کاه��ش یافت��ه و
 200هزار دالر ،هزینه در بردارد.
آقای  Larsenبا اشاره به محبوبیت ظاهرا شرط اشتغال تعداد معینی از
برنامه پذیرش مهاجر کانادا از طریق افراد نیز از آن حذف گردیده است.
س��رمایه گذاری ک��ه موجب ایجاد

فرش پرس

Tapis Perse

با مدیریت ایرانی

(تهران سابق)

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

»«approved school

)(Metro: Snowdon

Tel.: 514-481-0555
5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc
www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

Collège Concorde
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مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
برایترمزمستانینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی

 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

فستیوال موسیقی جهان

دکتر شریف نائینی

در حاشیه حضور
گرانقدرهنرمندان
ایرانی در جشنوارۀ
«عرب»!
در قرن بیس�ت و یکم

زندگی می کنیم .در
دوره ای ک��ه جه��ان
را دهکده م��ی نامند
و هم��ه با ه��م از راه
اینترن��ت در پیون��د
هستند و از کوچکترین
رویداد آگاه می ش��وند.
پس از س��ی و اندی سال در خارج از
کشور زندگی کردن ،تازه جرقه هائی
از امید در دلمان روشن می شود که
گروه های مخال��ف رفته رفته آماده
می شوند دس��ت کم بر سر مسایل
مشترک بر سر یک میز بنشینند و با
هم گفتگو کنند.
و داری��م می بینیم که گ��روه های
گوناگ��ون سیاس��ی دیگر ب��ا دیدن
یکدیگر رگ گردن سفت نمی کنند
و به هم چشم غره نمی روند و حتی
به روی هم لبخند می زنند و به گفته
ای دیگر ،بین چپی ها و راس��تی ها
دریای خون فاصله نمی اندازد!
ولی هن��وز در مواردی معدود ،کوتاه
نظر می شویم و خود و جهان امروزی
را فراموش می کنیم و به زمان های

Tel.: (514) 387-0006

دور برمی گردیم و همان سخن های
گذشته را دوباره گوئی می کنیم.
این مقدمه چین��ی از آن رو آمد که
درحاش��یۀ یک برنامه هنری برخی
نظ��رات را ب��ا خوانن��دگان در میان
بگذارم؛ برنامه هنری که استاد گرامی
تار و س��ه ت��ار و آواز ،جن��اب آقای
سیامک نصر در آن رهبر گروه بودند.
ای��ن برنامه در مجموعه فس��تیوال
موسیقی جهان عرب اجرا شد ،اجرا
از دید من در س��طح باال بود و از
استقبال خوب تماشاچیان ،که
خوشبختانه گروه زیادی از هم
میهنان در بین آنان بودند ،روبرو
شد.
من ب��اور دارم که گوش��ه ای از
موسیقی ایران زمین به خوبی به
میهمانان به ویژه به کانادائی ها
نشان داده شد.
>> پیش از روز برنامه به گروهی
از ی��اران زنگ زدم و ی��ا رو در رو به
برخی دیگر یادآور ش��دم و پیشنهاد
ک��ردم که از این هنرمند شایس��ته
پشتیبانیکنند.
گروهی براین باور بودند که این برنامه
در میان عرب ها اجرا می ش��ود و ما
به آنجا نمی رویم و پرخاش به آقای
نصر ،که چرا اصال با این افراد کار می
کنند!
به آنان ی��ادآور ش��دم و اینک برای
دیگر هم میهنان دیدگاه خود را بیان
می کنم تا اگر درست دانستند پس
از این هنرمندان را نیازارند و آغوش
پرمهرشان را بر آنها بگشایند.
در زمان��ی که گ��روه زی��ادی از هم
میهنان با همۀ آزاری که از رژیم ایران
کشیده و می کشند ،در برنامه های

Cell.: (514) 806-5595

وابستگان آن شرکت می کنند و
در پاسخ چرائی آن ،می گویند:
ما با جمهوری اسالمی کار نداریم!
در فالن ج��ا پذیرائی خوبی می
شود!
در فالن جا قیمت پائین تر است!
در فالن جا سرویس بهتری می
دهند! و ..و ..و ..و
صد البته همیش��ه دشمن رژیم
هستند و آه و ناله از دستش می
کنند!
زمانی که پ��ای هنرمندی پیش
می آید (ک��ه از دیدن میزان ورودیه
به مذاق شان خوش نیامده) جماعت
عرب را بهانه می کنند یادش��ان می
رود که هنوز بیشتر مواد غذائی خود
را از ادونیس و الشالل تهیه می کنند!
در فستیوال جاز بیشتر تماشاچیان
ایرانی را در برنام��ه های هنرمندان
کشورهای عربی می شود پیدا کرد!
و در بیش��تر مهمان��ی ه��ای ایرانی
رقصندۀ عربیدعوت می کنند!
دوس��تان فراموش می کنند که این
هنرمند با هنرش
خنس�ت ،مبارزه ای در برابر دشمن
میهن انجام می دهد (موسیقی بهر
نوعش حرام است :امام خمینی) و
دوما فرهنگ پربار ایران را گسترش
می دهد و
سوما چهره بسیار خوبی از ایران ما،
که باز ستیزه جوئی های رژیم حاکم
بر آن چهره زش��تی را از میهن مان
نش��ان می دهد ،به تماشاچیان ارائه
می کند.
یادآور ش��وم که در این برنامه آقای
نصر با یک گروه هنری که با ما ریشه
های فرهنگی مشترک زیادی دارند

همکاری می کردند و این برنامه
در فستیوال موسیقی جهان عرب
برگزار می شد.
نمی دانم این مخالفین چرا دست
بدست هم نمی دهند و از جیب
مایه نمی گذارند که یک فستیوال
موسیقی ایرانی راه بیاندازند؟
س��الها بیش حتی وقتی اس��تاد
ناظریان هم می خواس��ت بیاید
گروه��ی م��ی گفتند از س��وی
جمهوری اسالمی می آید.
و یا در کنس��رت ای��رج خواننده
بزرگ ،تنها  20نفر شرکت کردند؛
با این بهانه کهدر ایران زندگی می
کند.
یاران ،آیا زمانش نرس��یده که هر
موردی را با دید بازتری بررس��ی
کنیم و میزان امکانات را بسنجیم
و پ��س از آن دس��ت به نکوهش
برداریم.
من به س��هم خودم از آقای نصر
و دیگر یارانش ب��رای اجرای این
برنامه بسیار خوب سپاسگزارم.
با سپاس

داروخـانه

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

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
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ایران...

«برخورد نهایی» و خأل اپوزیسیون

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER

حسین باقرزاده
 8نوامبر 2011

3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2

hbzadeh@btinternet.com

آق��ای احمدین��ژاد گفت��ه
«برخ��ورد نهای��ی نزدی��ک
است».
این سخن (صرف نظر از اشاره
به ظه��ور قریبالوقوع ام��ام زمان،
که احمدین��ژاد قبال وع��ده آن را
داده) میتواند به یکی از دو صحنه
درگیری این نظام و یا هر دوی آنها
مربوط باشد.
یک�ی به نقطه تصادم رس�یدن
روابط ایران ب�ا غرب ،و دیگری
بار دیگر شبح جنگ
رویارویی نهایی دو جناح حاکم.
بر آمسان ایران...
آقای احمدین��ژاد احتمال برخورد
نهایی یا عدم آن را پیش نمیکشد.
او چنان س��خن میگوی��د که گویا و دیگر سران حکومت و مخالفان و
«برخورد نهای��ی» قطعی بوده ولی رقبای سیاسیاشدر مجلس و سایر
زمان آن مش��خص نبوده اس��ت .و ارگانهای حکومتی مربوط میشد.
او اکنون به هواداران خود هش��دار از این رو ،میتوان چنین برداش��ت
میدهد ک��ه این برخ��ورد نزدیک کرد که اشاره او به «برخورد نهایی»
است.
به اختالفات داخلی مربوط باشد.
ه��ای
ه
زمزم
غ��رب،
ب��ا
رابط��ه
در
صحنه داخلی سیاس��ت در ایران از
نظامی»
«گزینه
و
جدید
های
م
تحری
نظر تش��نج و بحرانی بودن چیزی
که مقامات غربی و اسراییلی اخیرا از صحن��ه خارج��ی آن ک��م ندارد.
بیش از گذشته بر روی آن انگشت اختالف��ات بی��ن ریی��س جمهور
گذاردهاند شبح جنگ را بار دیگر بر اس�لامی و ولی فقیه و هواداران آن
آسمان ایران گسترده است.
دو بیش از آن عیان شده که نیاز به
المللی
ن
آخرین گ��زارش آژانس بی
توضیحداشته باشد.
دیگر
زمان
انرژی اتمی ،بیش از هر
آن چه که تازگی دارد کشاندن این
ای
ه
هست
نظامی
در مورد فعالیتهای
اختالفات به عرصه عمومی و طرح
را
رژیم
و
کرده
نگران��ی
ایران اظهار
علنی آنها از زبان احمدینژاد است.
ملل
سازمان
های
ه
قطعنام
به نقض
این اختالفات چنان عمیق ش��ده،
است.
کرده
متهم
ادبیات��ی که دو طرف علیه هم به
این گزارش ،حربه جدیدیدر اختیار و ّ
کار میبرن��د آن قدر تند و خصمانه
مقامات غربی گذاشته تا فشار تحریم ش��ده است ،که جز با حذف یکی از
را بر ایران افزایش دهند.
دو طرف متخاصم حل و فصل آنها
اسراییلی
داران
از س��وی دیگر ،زمام
ناممکن به نظر میرس��د .از سوی
کشورهای
در
آنان
همراه با البیهای
دیگر ،دامنه فساد مالی و اداری که
هایی
ه
زمزم
اخیر
روزهای
غربی در
هر دو طرف به ش��دت به آن آلوده
اتمی
تأسیسات
به
حمله
مورد
را در
هستند،حربههای برندهای به دست
مطرح
آین��ده
ماه
چن��د
در
ای��ران
هر دو جناح داده است تا در تبلیغات
کردهاند.
علیه یکدیگر به کار گیرند و حیثیت
کند
ی
م
وانمود
گرچ��ه
ایران
رژی��م
و اعتباری در افکار عمومی برای هم
تهدیده��ا
و
ه��ا
ه
زمزم
ای��ن
ک��ه
باقی نگذارند.
اظهارات
ولی
نیست،
بیش
تبلیغاتی
اختالفات حاد و ظاهرا آشتیناپذیر
احمدینژاد نشان میدهد که رژیم در س��طح ب��االی رژی��م جمهوری
این تهدیدها را جدی گرفته است ،اس�لامی البته پدیده تازهای نیست
منتها به جای تالش برای رفع آنها و در دورههای مختلف دیده ش��ده
از هواداران خود میخواهد که برای است .جمهوری اسالمی همچنین
مقابله با آنها آماده شوند.
در حل و رفع اختالفات در گذشته تا
بیشتر
البته
س��خنان احمدینژاد
حد زیادی موفق بوده است.
دور
رژیم
داخلی
حول درگیریهای
در مواردی نیز که یک سر دعوا ولی
ای
ه
خامن
با
او
اختالفات
میزد و به
فقیه بوده ،این اختالفات معموال با
کنارهگیری طرف دیگر (و گاه با
حذف سیاس��ی آن) به نفع ولی
به نام خداوند بخشنده مهربان
فقیه خاتمه مییافته است.
در واقع ،از هنگامی که ابوالحسن
بنیص��در در مقاب��ل آی��ت الله
خمین��ی و اع��وان و انص��ار او
ایس��تادگی کرد و هزینه آن را با
عزل و تبعید خود پرداخت ،کمتر
کسی به خود اجازه داده است که
از در مخالفت با ولی فقیه برآید و
اقتدار او را به چالش بکشد .از آن
هنگام به بعد ،احمدینژاد اولین
مقام رژیم جمهوری اسالمی است
که با صراحت و علنی در برابر ولی
فقیه موضع گرفته و دس��تورات
او را (مث�لا در مورد عزل و نصب
)210 St-Jacques (Lachine
وزی��ران و اطرافی��ان خود) نقض
Tel.: 514-366-1509
کرده است.
514-247-1732
اکنون نیز او است که اطرافیان و
(450) 638-7078
منصوب��ان عالی رتبه خامنهای را
Fax: 450-638-4507
م��ورد حمله قرار داده اس��ت و از
 210سنت ژاک غربی >>مترو
«برخورد نهایی» سخن میگوید.
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
تأکی��د احمدینژاد ب��ر برخورد
ساعــات کار:
نهایی ،هر کدام که باشد (داخلی
پنجشنبه
روزهایدوشنبه لغایت
یا خارجی) ،حاکی از این اس��ت
18
لغایت
از ساعت 13
که از دید او در آینده «نزدیکی»
دیگر،
روزهای
اموردر
جهت انجام
نظام سیاسی ایران دچار تالطمی
است.
الزم
قبلی
هماهنگی
بیسابقه خواهد ش��د .او البته با
تفکرات امام زمانی خود در مورد
www.Iranianicca.com

مرکزاسالمی
ایرانیان

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی

اطـالعاتنامنـویسی

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

		
برآیند این برخورد احساس نگرانی
نمیکند و نتیجه هر چه باشد آن را
مقدمه ظهور امام زمان میشناسد و
به آن خوشبین است.
در این منطق ،جایی برای تحذیر او
در م��ورد عواقب خونین و فاجعهبار
حمله نظامی به ایران باقی نمیماند.
همچنین ،اگر برخورد نهایی داخلی
پیش بیاید ،این برخورد به سختی
میتواند بدون حذف فیزیکی طرف
دیگر به پایان برسد.
ع�لاوه بر این ،به توجه به انش��قاق
بزرگ��ی ک��ه در ردهه��ای مختلف
حاکمی��ت رخ داده اس��ت چنی��ن
برخوردیمیتواندبهتصفیهخونینی
در درون حاکمی��ت و نیروهای دو
ط��رف منجر ش��ود .از ه��م اکنون
اتهامات نقشه ترور و کاربرد اسلحه
از س��وی هر دو طرف نثار نیروهای
طرف دیگر شده است.
اظهارات احمدینژاد باید زنگ خطر
را ب��رای مردم ای��ران و به خصوص
نیروهای اپوزیسیون به صدادر آورده
باشد .این مقامات غربی و اسراییلی
نیستند که خطر یک جنگ قریب
الوقوع را به ما یادآور شدهاند و بلکه
احمدینژاد اس��ت ک��ه از برخورد
نهایی نزدیک س��خن میگوید .در
فقدان یک اپوزیس��یون مس��ئول و
فعال ،ه��م جنگ و هم فروپاش��ی
داخلی فاجعهآفرین خواهند بود .ما
هم اکنون در شرایطی هستیم که از
یک سو رهبران اصالحطلب جنبش
سبز بدون ارتباط با خارج در زندان
به س��ر میبرن��د ،و از س��وی دیگر
نیروهایدیگر اپوزیسیون از ارائه یک
رهبری نافذ و معتبر عاجز ماندهاند.
خط��ر اصل��ی ،جنگ یا فروپاش��ی
داخلی نیست  -خطر اصلی آن است
که این تحوالت در خأل سیاسی یک
اپوزیسیون مسئول و فراگیر صورت
بگیرد و عالوه بر فجایع انس��انی که
ممکن اس��ت پیش بیای��د ایران را
ب��ه هرج و مرج و ی��ا جنگ داخلی
بکشاند.
برای مقابله با این خطر ،تنها صدور
اطالعی��ه و ش��عار علی��ه جنگ یا
متجاوزان غربی و اس��راییلی کافی
نیست .ش��وربختانه ،انتظار این که
غرب در برابر خطر مس��لح ش��دن
به س�لاح اتمی رژیم ایران دس��ت
روی دس��ت بگ��ذارد و کاری نکند
واقعبینانه نخواهد بود( .اس��راییل و
پاکستان و دیگران نیز سالح اتمی
دارن��د ولی غرب از آن��ان در هراس
نیست) .باید برای جلوگیری از این
خطر ،ی��ا کاهش صدم��ات آن ،به
چارهجوی��ی پرداخت .و ب��رای این
کار ،نیروهای مختلف اپوزیس��یون
دموکراس��یخواه باید ب��ا یکدیگر
به مش��اوره برخیزند و با احس��اس
مسئولیت به هم نزدیک شوند .تنها
با پذیرشدگرباشان سیاسی و توافق
بر اصول اولیه دموکراس��ی میتوان
طلسم سیاسی سیساله اپوزیسیون
را در هم شکست و در این لحظات
که برخورد نهایی نزدیک میشود در
برابر رژیم حاکم رو به فروپاشی ،یک
نهاد مسئول و فراگیر اپوزیسیون را
تدارک دید.
{>> ادامه در صفحه بعد}32 :

زمان نامنویسی:

2011 ،30 ،29 ،28
نوامبر
دسامبر 2011 ،8 ،7 ،6 ،5 ،1
 9تا  11صبح

انگلیسی مقدماتی شبانه:

2011 ،30 ،29 ،28
نوامبر
تاریخنامنویسی:
دسامبر 2011 ،8 ،7 ،6 ،5 ،1
		
 5تا  7بعدازظهر
زمان نامنویسی:
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:

		

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

ONE OF THE FOLLOWING
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
REQUIRED:
- Canadian/Quebec
Immigration Documents
- Residency Card
- Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
-Medicare Card
-Hydro bill
)-Other proof (ask staff

 9ژانویه تا  30مارس 2012
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

 9ژانویه تا  29مارس 2011
		
شبانه:
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر
		
شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
 شهریه شامل کتاب می شود  .برای کالس های روزانه و شبانه.
__________________________________

سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com

برگزار می کند:
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شروع برنامه:
راس ساعت 7شب
(پایان برنامه ساعت )9

 7شب

همراه با پرسش و پاسخ
>> و منایش اسالید

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

در محل
کتابخان
 e W.ه وست مونت
brook

4648 Sher

(
نبش رازلین)

مترو واندوم:
اتوبو
س  24شرقی

12
15

24مرداد
10  1030
1390

آبان1390
 شماره
 سال18
شماره  1016
سال 18

www.paivand.ca
www.paivand.ca

سوریه...
اعتراض..
حتوالتتداوم
سوریه:

حمله جداشدگان ارتش سوریه به
هزار نفره» در شهرهای
تظاهرات «ده
نزدیکیهادمشق
پادگانی در

های ماههای اخیر این کشور ،نسبتا
آرام تر از دیگر شهرها بوده است.
ارت��ش آزاد س��وریه چند ماه پیش
توسط نیروهایی که از ارتش سوریه
جدا شده اند شکل گرفت ،و یک ماه
پیش ادعا کرد ک��ه حدود  ۱۵هزار
عضو دارد.
ارتش شورشیان سوریه می گوید هر
روز در این کشور نیروهای بیشتری
از ارتش جدا می شوند ،اما در عین
حال می پذیرد که ارتش آزاد سوریه
در حال حاضر ت��وان کافی را برای
غلبه بر ارتش سوریه ندارد.
فعاالن سوری می گویند ارتش آزاد
سوریه روز سه شنبه نیزدر حمله ای
در شهردرعا ۳۴ ،سرباز ارتش سوریه
را کشته اند.

سرکوب
مارس و
سوریه
ادامهاز  ۳هزار و
گذش��ته ،بی��ش

 16نوامبر 2011
مخالفان حکومت سوریه می گویند پانصد نفر کشته شدهاند.
حال��ی مقامهای سوری باندهای تبهکار و
ج��والی:جدادرش��ده از
29نیروهای
جمع��های از
ع��ده
مخالفبهدولت
که
س��وریه شبه نظامیان را عامل خشونت های
ی��ک پادگان
فع��االنکش��ور،
ارتش این
بش��ار اسد
می
روز اخیر در این کشور معرفی کرده اند.
دمش��ق
نیروهاینزدیکی
گویندبزرگ در
نظام��ی
اند .شهر این کشور برای جداشدگان از ارتش سوریه که خود
حمله
کردهچند
جمعه در
نفره را ارتش آزاد سوریه می نامند ،طی
هایی از
بخ��ش
حمله
ای��ن
اثر
ب��ر
س��رکوب تظاهرات دهها هزار
اند ،هفته های اخیر چندین حمله دیگر
نیروی
اطالع��ات
واحد
س��اختمان
به روی جمعیت آتش گش��وده
معترض نیز انجام داده اند .اما به نظر می رسد
شهر حرستا
هوایی
سوریهازدرمردم
ارتشسوریه
اپوزیسیون
است.ماه رمضان هر روز حمله به این پادگان نظامی در شهر
شده
تخریب
خواس��ت تا طی
بزنند.حمله از سوی حرستا تاکنون بزرگترین حمله آنها
بزرگترین
این
حمله،اعتراض
دست به
"ارتش آزاد سوریه" بوده است که از بوده باشد.
خبرگ��زاری
گ��زارش
ب��ه
حمل��هدرای در این
چنین
شهرهای رجب طیب اردوغان نیز روز گذشته
حکومت بشار
اعتراضات به
زمان آغاز
هزار نفر
اهمی��تها
روز جمعه ده
فع��االن
آسوش��یتدپرس،
اسد انجام گرفته است.
اس��ت که از نظر مخالفان حکومت به بشار اسد هشدار داده بود کاری
س��وریه مختلف سوریه دست به تظاهرات زدند.
دول��ت
مخالف��ان
هوایی
نیروی
اطالعاتی
واحد
سوریه،
می
ص��ورت
حالی
حمل��ه در
ای��ن
نکند که تاریخ از او به عنوان رهبری
مرگ
موجب
شما
شعار"سکوت
با
ها
آن
دولتی
نیروهای
گویند
می
نهادهای
ترین
مخوف
از
یکی
ارتش
برای
را
خود
عرب
اتحادیه
که
گیرد
خوخنوار یاد کند.
سرکوب
به
را
خود
اعتراض
ماست"
الذقیه
ش��هر
در
جمعه
روز
در
که
است
کشور
این
در
حکومتی
س��رکوب
برابر
در
تازه
موضعگیری
وی گف��ت ک��ه س��اختن آینده بر
ممکندادند.
دیدگان" دست
ستم خود را از
"خون جان
نفر
حکومت
مخالفان
س��رکوب
جریان
شلیک
با
مدیترانه
ساحل
در
آماده
اسد
حکومت
سوی
از
مخالفان
نیست.
شدید اعتراضات توسط نیروهای
است.
بوده
فعال
بسیار
اسد
بشار
کند.
می
جاری
م��اه
که
رس��د
می
نظر
ب��ه
گلول��ه جنگ��ی به س��وی امنیتی سوریه و انفعال سایر کشورهای نفت نش��تی از این لوله هماینک
بسیار
نظامی
پادگان
همچنین
متحد
راهپیمایانمل��ل
س��ازمان
خونبارترین
کشته
کانال۳۰۰
میالدی ،با
آب
آبرس��انی و
ه��ای
وارد
کم یک
دس��ت
دادند.
نشان
اینآن
قبال
اع�لام کردهعربی در
سوریه
پایتخت
دمش��ق،
به
نزدیک
به
اعتراضات
آغاز
زمان
از
که
اخیر
ماه
۸
اعتراضات
آغاز
زمان
از
ماه
پشت سد این منطقه شده و هیچ
اس��تکشته و در چند نقطه
نفر را
ناآرامی
جریان
در
که
است،
شده
واقع
ماه
از
سوریه
در
اسد
بشار
حکومت
باشد.
گروهی هنوز مسئولیت این انفجار
دیگر نیز اقدام به پرتاب گاز
همس��ایگان عرب خود فریاد زدند :را برعهده نگرفته است.
اشکآور کردند.
فعاالن حق��وق بش��ر میگویند از
به گفته این فعاالن ،نیروهای دولتی «سکوت شما باعث مرگ ماست».
ک��هه:
اعتراضها
در ای��ن روز در ش��هر درعا نیز یک از ش��هر دیرالزور در ش��رق سوریه اواس��ط
مارسدقیق
ماهه تا 7
ق
ی
ق
کد
اسد در سوریه
معترض را کش��ته و اقدام به ضرب نیز خبر میرس��د که شمار زیادی یعلیه
بش��اراغ
حکومتگک د
ن
س
ن
ا
و ش��تم معترضان در شهر بانیاس از معترض��ان ب��رای راهپیمایی به آغاز ن
شده بیش از !1۴00نفر کشته
خیابانه��ا آمدهاند؛ ای��ن در حالی شدهاند .سفره شما
کردهاند.
سر
مناسب
کیفیت
جریان راهپیمایی بزرگ یک مؤسسه غیردولتی حقوق بشری
بهایاست که در
عالی،وج��ود
گزارشه��ا ،ب��ا
بن��ا ب��ر
NDGروز اخیر ،جمعه گذشته این شهر ،دستکم  ۸میگوید که بر اساس ارزیابیهایش،
شدید چند
درهای
سرکوب
قلب
از زمان آغاز ناآرامیها در سوریه «هر
راهپیماییهایی نیزدر حومهدمشق ،نفر کشته شدند.
ساعات
حلب>>،
کار:حومه فع��االن س��وری روز جمع��ه اعالم ساعت یک نفر در این کشور ناپدید
معرةالنعمان و
ادل��ب،
یکشنبه:
شنبه
است 8.صبح تا  6عصر کردند ک��ه قصد دارن��د در تمامی میش��ود و در ح��ال حاضر نزدیک
راه وافتاده
دوما به
عصر
6
تا
صبح
9
جمعه:
تا
شنبه
سه
در همین حال خبرگزاریها شمار ش��بهای ماه رمضان هر ش��ب از به س��ه هزار تن در س��وریه مفقود
دوشنبه:
تعطیلدر «تظاه��رات شامگاه تا بامداد به منظور هواداری از شدهاند».
کنندگان
ش��رکت
___________________ برقراری دموکراسی در سوریه دست مقامهای س��ازمان ملل میگویند
علیه س��کوت اعراب» در شهرهای
NDG:
نیروه��ای انتظامی س��وری ممکن
>>هزار نفر» به اعتراض بزنند.
«دهها
مختلف س��وریه را
6925
Sherbrooke
W.
اند .راهپیمایان روز جمعه روز جمعه همچنین خبر رسید که است در جریان سرکوب معترضان
ذکر کرده
 Tel.:در اثر انفج��ار لوله نفت در نزدیکی در این کش��ور مرتکب م��واردی از
کشورهای
اعتراض
در سوریه از عدم
514894-8372
همسایه به دولت سوریه انتقاد کرده ش��هر حمص ک��ه گفته میش��ود جنایت علیه بشریت شده باشند.
(گزارش رادیو فردا)
و در ش��عارهای خ��ود خط��اب به «خرابکاران باعث آن شدهاند» چهار

نان سنگک

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ترم پاییز :ظرفیت محدود

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله
Tel.: : 514-737-3642

 5180, Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7محل ثبت نام

امیرکفشداران

وکیل دعاوی
نامنو یسی ترم زمستانی
Amir Kafshdaran Law
AVOCAT








 وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

Fax: 514-303-6522

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

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

مرکزآموزشبزرگساالنمریمونت

انگلیسی و
فرانسوی
بیاموزید!

•انگلیسیبیاموزید!•فرانسویبیاموزید!

VALID QUEBEC MEDICARE CARD

•

Permanent Resident Card & Confirmation of Permanent Residency(IMM5292)OR
Record of Landing (IMM 1000) OR
CSQ (Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA only) & Permis d’etudes OR
Quebec Birth Certificate (Long Format)-issued by Quebec Civil Status office OR
) Provincial Birth Certificate ( born outside Quebec within Canada) (Long Format

•
•
•
•
•

Additional Documents accepted for the registration of French Courses

•
•

PLEASE NOTE ---ADDITIONAL DOCUMENTS MAY BE REQUIRED.

Call us for any additional information (514) 488-8203
or visit www.emsb.qc.ca/marymountadult

630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.

________________________________________________Tel.: 514-303-2977

REqUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION

برای آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:

_______________
شبانه
کالس های
Montreal, QC H3A 1E4

)Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
)Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster

& Work Permit / Permis de Travail (depending on case type) & Permis d’etudes
CAQ (Certificat d’acceptation du Québec) OR
Document de demandeur d’asile & Certificat d’admissibilité au Programme
Fédéral de Santé Intérimaire & any bill that proves address in Quebec

تاریخنامنویسی

قراردادها
شروع کالس ها
 Contract Law
امورخانواده
شهریه  Family Law
 Real Estate Law
امالک و مستغالت
نیاز
مدارک
Commercialمورد
Lease
جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
مهاجرت
روزانه
کالس
های 
Representation
before: Québec
دعاوی استیجاری
Court, Superior Court

5785 PARKHAVEN AVENUE
CÔTE SAINT-LUC, QC H4W 1X8
T: (514) 488-8203

+

LAWYER

کالسهایانگلیسیمقدماتی

MARYMOUNT ADULT CENTRE

■ مدارک مورد نیاز:

Vol. 18  No.1016  août 01, 2011
PAIVAND:
18  No.1030  Nov. 15, 2011
PAIVAND: Vol.

• نامنویسی ترم زمستانی2011-2012
اطالعات
 30،29،28نوامبر و  1دسامبر 9 :صبح تا 2بعدازظهر
نامنویسی
 5بعدازظهر تا 8شب
 29نوامبر و  1دسامبر:
• شروع کالس ها ترم پائیزی
2011 9ژانویه  2012تا 27جون ( 2012متام وقت)
 9ژانویه  2012تا 13جون ( 2012نیمه وقت)
2012

Registration Information
REGISTRATION INFORMATION

)COURSES BEGIN: August 29, 2011 – December 23, 2011(Full Time

)September 6, 2011– December 14, 2011(Part Time
Winter
2011-2012
Registration Dates
Registration time
Registration
Dates:
AUGUST 15
9AM – 1PM & 5PM – 8PM

9am -2:00pm

November
28,16
& 29, 30
December
9AM
– 1PM 1, 2011
AUGUST

5pm-8:00pm

9AM –1,12011
PM
AUGUST
November
29 17
& December
18
AUGUST
Courses
begin:

9AM – 1PM & 5PM – 8PM
9AM – 1PM & 5PM – 8PM
AUGUST 22
)January 9, 2012 - June 27, 2012 (Full Time
9AM – 1PM
AUGUST 23

)(Part Time

January 9, 2012 - June 13, 2012

12
15
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مژده به ایمانداران
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رمسی ازدواج شما
عاقد




 دارای مجوز رمسی استان کبک 
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    بعدازظهر در قلب مونتریال4  از ساعت(7
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بخش پایانی در شماره
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،  اگر احتیاج به دعا دارید


Mont Royal
ST-DENIS

16

Mont
Royal

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان



 

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

:با تلفن ما متاس بگیرید

Mary Anne

405 Marie-Anne E

Montreal

(Metro: Mont Royal)

17

 سال  18شماره  24  1030آبان1390

چ
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در شهــر
مدرسه دهخدا

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

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

Tel.: 514-485-3652

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

مدرسه فردوسی

5206 DECARIE #3

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

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

ایران-مونترال

اجنمنایرانیانوستآیلند

کافهلیت:هرپنجشنبه

(514) 299-1787

www.cafelitt.ca

www.addhi.org

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

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

فرهنگسرایسینا

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

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

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

خانـه ایران

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

بنیاد سخن آزاد

5347 Cote-des-Niege

(514) 944-8111

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

همبستگیبازرگانی

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

Tel: 514-341-5194

Info: 514-865-7146

8043 St-Hubert
514-619-4648

اجنمن ادبی مونتریال

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

(514) 651-7955

M EK IC

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

دانشنامهایرانیکا

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

سخنرانی:

دکتر کاوه سعیدی

رادیوفارسی مناشوم

ترانه های خیام
یا فیروزه بی همتای نیشابور

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

و معرفی دفتر دیگری از اشعار ایشان

اجنمن دفاع از حقــوق بشر درایران -مونترال
مجمع عمومی

شورای هم آهنگی انجمن دفاع از حقوق بشردر ایران
از اعض��اء و عالقمندان دعو ت میکند که در جلس��ه
مجمع عمومی شرکت نمایند.

دستور جلسه بشرح زیر است

 گزارش ساالنه فعالیت های انجمن بر رسی و ارزیابی گزارش توسط مجمع عمومی -انتخابات شورای هم آهنگی

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

(بحث آزاد در مورد شرایط کنونی و فعالیتهای انجمن
در سال ( 2012در صورت وجود وقت)

زمان :جمعه  9دسامبر  2011از ساعت  19تا 21
مکان :دانشگاه
UQAM: 302 STE-CHATERINE EST,
METRO BERRI

(شماره اتاق بعدا به اطالع شما خواهد رسید)

Room: 520
info: 514-651-7955

کتابخانهنیما
برگزار میکند

شادمانی در
فرهنگ ایرانی

IBNG

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

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

سالگرد این عزیزان

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

سخنرانی

عزت مصلی نژاد
جمعه  ۲۵نوامبر
ساعت  ۷بعد از ظهر

بزرگداشت یاران نیما
رفعت دانش و مسیح
تنگ روی (اسکندری)
یکشنبه  ۲۷نوامبر
ساعت  ۵بعد از ظهر در کتابخانه
برگزار میشود .ضمنا یاد دیگر یاران
عزیز نیما آقایان عبدالله قاسملو و
سرهنگ انصاری را پاس خواهیم
داشت.
----------------------

رادیو صدای
خودرهاگران

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

آموزش آواز پاپ ایرانی
شنبه از ساعت  ۱تا  ۵بعد از ظهر.

www.KhodRahaGaran.
org

کتابخانهنیما

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در زاگرس و تپش دیجیتال

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

152

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

IBNG

با بیش از  20سال جتربه تدریس
کودکان ،بزرگساالن ،مبتدی ،متوسط ،پیشرفته ،آقایان و بانوان

(514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

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

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

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

5155 Décarie
514-489-8686
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

(514) 731-1443

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

مرکزهنرهایرزمیچینی

کتابفروشیزاگرس

اجنمندوستدارانزرتشت

خورشید خانوم

www.paivand.ca

کتابخانهنیما

4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com
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5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

 یکشنبه  20نوامبر 2011
ساعت  6/30تا  8/30شب
 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
>> Metro: Guy

کنسرت «حسن انعامی»
استاد آواز و
خواننده اپرای
آذربایجان در مونتریال
روز یکش�نبه  11دسامبر2011 ،

کنسرت «حسن انعامی» استاد
آواز و خواننده اپرای کالس��یک
و صاحب نش��ان آذربایجان ،در
س��اعت  19 – 22در سالن ژزو
واق��ع در خیابان بل��وری برگزار
خواهد شد.
گروه پژوهش فرهنگ آذربایجان
«س��اواالن» ،ب��ا برگ��زاری این
کنسرت ،موسیقی کالسیک و
فولکلوریک بخشی از ایران زمین
آذربایجان -را به هموطنان عزیزخود و به جامعه میزبان معرفی
می کند.
در این کنسرت قطعاتی از اپرای
با ارزش و مش��هور «کوراوغلو»
و تران��ه ه��ای فولکلوری��ک
«عاش��یقالر» ،که تاریخی چند
هزار س��اله دارند همراه با نوای
«قوپوز» اجرا خواهدشد.
اپ��رای کوراوغلو بین س��الهای
( ) 1932 - 1936نوش��ته شده
و اولی��ن ب��ار در س��ال 1938
ب��ه روی صحن��ه رفته اس��ت،
داستانی حماسی است که در آن
کوراوغلو (پسر مرد کور) ،قهرمان
این حماسه ،با اسب مشهور خود

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

«قیرآت» به جدال با فئودالیسم
و شیوه ارباب رعیتی برمی خیزد
و بساط ظلم همان خانی را برمی
چیند ک��ه عالوه بر س��تمهای
بیشماری که بر رعایا روا داشته،
به بهانه ای واهی ،دس��تور کور
کردن پ��در او را (که عمری در
خدمت وی بوده) ص��ادر کرده
است.
در این حماس��ه ،قیام کوراوغلو
نه بخاطر پول و مقام و ش��هرت
است؛ بلکه او برای آزادی و پاس
شرافت انسانی می جنگد.
این کنس��رت توسط هنرمندان
ارزنده و پرتوانی ،چون حس��ن
انعامی خوانندۀ مش��هور اپرای
کالس��یک آذربایجان« ،نرمینه
افن��دی اُوا» موس��یقیدان و
پیانیس��ت برجسته« ،صمد پور
موس��وی» نوازنده چیره دست
قوپ��وز و «آراز نایب پاش��ائی»
نوازن��ده تنبک ،در بخش��های
متنوع همراه با آهنگهای ش��اد
آذری ،خدم��ت دوس��تداران
فرهنگ و ادب ایران ارائه خواهد
شد.
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ریموند و هلر خرید و فروش فرش

متخصص ترمیم و شستشوی همه گونه فرش

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
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ET
!CARP R
E
DUST

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc

دستگاهمخصوص«داستر»،

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

Montreal, QC, H3X2C3

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

سوپرآریادر ریوسود (النگی)

Raymond & Heller

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

Tel.: (514) 271-7750

خاصه
نان
نی:
افغا و تازه:
زه
خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

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

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...

Montreal, QC, H2V4J1

6681 Av Du Parc

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

 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

سوپرمواد غذایی ایرانی و شرقی
در قلب  NDGگشایش یافت:
کلیه اقالم و اجناس ایرانی،

باکیفیتبرتر

و قیمت های رقابت ناپذیر

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

ان
ـواع

غذ
ا
ه
ا
ای ی
رانی

ly
t on
e ou
k
a
t
for

9/

)6563 Somerled (NDG

میوه و سبزیجات

Tel.: 514-439-4321

18

19

 سال  18شماره  24  1030آبان1390

www.paivand.ca

طبخ در حضور مشتری

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

انواع کباب (کوبیده،جوجه،
جوجه با استخوان)  +پلو۵.۹۹ :
شاورما ۳.۵۰ :شیشلیک بره۹.۹۹ :

________________
Plaza Cote des Neiges

با اسپشیالها ی متنوع و قیمت مناسب
www.chemineeperse.com

CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

تهیه وام مسکن
با شرایط مناسب
بهروزآقاباباخانی،
درخدمت هموطنان گرامی

Tel.:514-606-5626

خدماتآرایشی

LiLi

 ویژۀ بانوان
مک
ا
ن
م
خ
کوپ مش رنگ شینیون برای خ صوص
ا
باح من های
جاب
با مدیریت ایرانی:
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
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

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...

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321
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کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب جوئی
دانش

)(Metro: Guy

Montreal, Quebec H3H 1M1

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

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

یونایتد،مناینده رمسی قطر ایرالینز

اوکازیون عالی سفر به ایران
از مونتریال به

<<تهران >> مشهد >>شیراز

800

با مدیریت ژاله مهدوی

دالر

( +تکس)

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس
پزشکانخانواده:

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

ا
جنام آزما
یش خون
در مح
ل کلینیک
جواب در
4
2
س
ا
ع
ت

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی

Reflexology
پزشکان متخصص:

Dr. Faramarz Dehnad
ِDr. Kazemi
)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












دکترعطاانصاری

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از بدو تولد تا  6ماه

جراح ارتوپدی
روانپزشک
بینی
و
حلق
گوش و
Clinic
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

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

Guy Concordia

(podotherapist
)/foot specialist

Montreal, Qc. H3H 2K5

خدمات:

ماساژ تراپی
لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex, Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته
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سالن آرایش وزیبایی
SPA CONCEPT
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

کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
برترین سرویس کمترین بها

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
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.

 با اقساط
ماهیانه

CAR

HOUSE
TAXI

MOTO

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

COMMERCIAL

Tel.: 514-482-4500

www.ginsengclinic.ca

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

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.

متیز،

بسیار راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

www.eleganceleasing.com

assurance@eleganceleasing.com

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

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

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,
Montreal, QC, H4P 2M8

Tel.: 514-342-3000

دلیوری :رایگان

_____________

شیراز

• کوپ
• رنگ
• مش
• هایالیت
• براشینگ
• بند وابرو
• اپیالسیون
• مانیکور
• پدیکور
•الکترولیز
• و فیشال

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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آژانس هواپیمایی عمرو
514-421-AMRO

قابل توجه ایرانیان گرامی
آژانس هواپیمایی  AMROواقع در وست آیلند
سفر به ایران :از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
به ایران :تهران ،مشهد ،شیراز و...
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

برای آگاهی بیشتر در مورد
کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاور مجرب فارسی زبان
متاس بگیرید.

بهتریننرخ
به تمامی
کشورهای
دریای
کارائیب
(کوبا،
دومینیکن
ریپابلیکو)...

MORE THAN 65 AIRLINES AVAILABLE

با بهترین جتربه و سرویس
3883 boul St-Jean,

ساعــات کار:

Suite 300,
D-d-o, QC H9G 3B9
Tel: 514-624-4244
Toll free 1866-421-2676
travel@amrotravel.com

رستوران یـاس

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

www.restaurantyas.ca

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه
خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
هدیه  1000دالری برای

شنبه
25نوامبر
 25دالر
شامل
 :اپتایزر،
غ
ذا و دسر

لطفا
جای خود
را
رزرو کنید

هزینه محضر

رشور و
شاد ،پ
------:
ی
ی
ن
ب
د
ش
یادمان مراه با
توجه :به علت
ه
ب
فا
مجاحیدویختودجراا ،لازطقبل زیک شاد یکوبی
رزرو کنید مو ص و پا
 -------رق

با مجرب ترین آشپز ایرانی

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

)(NDG

روزهای هفته از ساعت
 9تا  18شنبه ها:
از ساعت  10صبح
تا  3بعدازظهر

_________________

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar

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

Cell.: 514-969-2492

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !
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کافهصوفی

آژانسمسافرتی

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

آبگوشت

لی سنتی
عا

T.A.M Travel

حلیم داغ عالی

یکشنبه ها :از ساعت  10صبح

انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

شنبهها:
ساعت 12
از

 %10ختفیف
دانشجویی
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ت
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2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

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

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

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  15سال سابقه

در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

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

ما نیز در اندوه از دست رفتن مادر فداکار و ارجمندتان با شما و
خانواده های سوگوار همدردیم و از پروردگار برای شما صبر و
آرامش آرزومندیم.

همــدردی

ماریا کتنه و کامران منفرد

جناب آقای مرتضی
و مصطفی صادقی،
خانواده های محترم سوگوار

سپاسـگزاری
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از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان
و و ابستگانی که در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن مادر عزیز ،مهربان ،فروتن و فداکارمان

شادروان خامن فاطمه سلطان محمدیان (ولوی)
1922 - 2011

(درگذشت :درتاریخ  6اکتبر ،تهران)
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.

تسلیتواژۀکوچکیست
در برابر غم بزرگ شما...
از پروردگار آرامش و صبر برای شما
و خانواده محترم خواهانیم؛
امیدواریم که غم آخر زندگی تان باشد...

ابی و آرمان درویشعلی

همــدردی

خانواده ولوی

هـم

دوست و هم میهن ارجمند
جناب مرتضی خان صادقی

ضایعه درگذشت مادر گرامی تان در ایران را
خدمت شما و همه عزیزانتان تسلیت عرض نموده،
برای شما و همه بازماندگان آن مرحومه
آرزوی سالمتی و شادکامی و شکیبائی داریم.
ما در این غم بزرگ با شما شریک هستیم.

زری نیک نژاد
عباسکرباسفروشان

دوستان گرامی آقایان مرتضی و مصطفی صادقی؛
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفنت مادر عزیز تان با شما
شریکیم و برای کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنیم.
زهره ،ندیم ،سینا و محمد رحیمیان
و دیگر دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

باالخره ارزش دالر آمریکا در ایران بیشتر از کانادا شد

 25آبان ،در حالی که بیش از دو
ماه از افت ارزش دالر کانادا نسبت
به آمریکا می گذرد ،سرانجام ،بهای
دالر کان��ادا در ته��ران که پیش از
این همواره بیشتر از آمریکا بود ،با
اختالف  2توم��ان کمتر به فروش
رفت.
گزارش ها حاکیست ،دیروز در بازار
ارز آزاد ،ه��ر دالر آمری��کا 1340 ،
و ه��ر دالر کان��ادا  1338تومان به
فروش رسید.
ب��ه گزارش مهر ،قیمت هر قطعه
سکه تمام بهار آزادی طرح

قدیم امروز چهارشنبه در بازار 625
هزار تومان ،طرح جدید  616هزار
تومان ،نیم سکه  298هزار تومان،
ربع سکه  151هزار تومان و گرمی
 80هزار تومان است.
این در حالی است که قیمت سکه
ها در روز دوشنبه گذشته به ترتیب
 627هزار تومان 617 ،هزار تومان،
 299هزار تومان 152 ،هزار تومان
و 80هزار تومان بود.
بانک مرکزی قیمت هر قطعه سکه
طرح جدید را برای عرضه در شعب
بانکی  606هزار و  320تومان ،نیم

س��که را  293هزار و  280تومان،
ربع سکه را  149هزار و  760تومان
و گرمی را  76ه��زار و  960تومان
تعیین کرد.
ن��رخ هر اونس طال امروز در بازارای
جهانی  1773دالر و هر گرم طالی
زرد  18عیار در بازار داخلی  56هزار
و  700تومان است.
اضافه می شود بانک مرکزی ارزش
ه��ر دالر آمری��کا را  10911و دالر
کان��ادا  10647ری��ال اعالم کرده
است.

دردی

جناب آقای رضا جلدی ،خانواده های سوگوار
در اندوه از دست رفنت خواهر   عزیز  دلبندتان
با شما شریکیم و برایتان آرزوی صبر و آرامش داریم
___________________

دوستان شما در تپش دیجیتال،
یاسی ،فرشاد و رضا هومن

همــدردی

دوستان گرامی ،جناب آقای مرتضی و مصطفی صادقی،
خانواده های محترم صادقی عابدی،
وابستگان و عزیزان سوگوار
در اندوه از دست رفتن مادر دلبند ،و عزیز خانوادۀ محترم تان
با شما دوستان ارجمند و کلیۀ عزیزان سوگوار همدردیم
واز درگاه ایزد منان برایتان آرامش آرزومندیم.

گیتیپورمهدی،
محمدسلجوقی

24

25

همــدردی
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جناب آقای مرتضی صادقی،
دوستان گرامی ،جناب مصطفی صادقی،
سرکار خامن مینو صادقی ،مینا و محمد عزیز،
خانواده های سوگوار

در اندوه بزرگ از دست رفتن مادر دلبند ،و عزیز خانوادۀ محترم تان
با شما دوستان ارجمند و کلیۀ عزیزان سوگوار همدردم
و برایتان آرامش و بردباری آرزو دارم.

مهندسنینوسگیورگیزنیا

همــدردی

دوست عزیز آقای رضا جلدی
در اندوه از دست رفنت خواهر عزیز دلبندتان

با شما شریکیم و برایتان آرزوی صبر و آرامش داریم

___________________

هـم

خلیل شهرویی و خانواده

دردی

جناب آقای مرتضی و مصطفی صادقی

درگذشت غم انگیز مادر ارجمندتان را به شما دوستان گرامی و
خانواده های وابسته ،صمیمانه تسلیت می گوئیم و برایتان آرامش
و بهروزی از پروردگار خواستاریم.
دوستان شما در تپش دیجیتال ،یاسی ،فرشاد و رضا هومن

همــدردی

دوستان گرامی آقایان مرتضی و مصطفی صادقی؛
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه بزرگ از دست رفتن مادر عزیزتان
با شما دوستان عزیز و کلیۀ عزیزان سوگوار همدردیم و ا زدرگاه
خداوند بزرگ برایتان آرامش و بردباری آرزومندیم.

علیرضا علی جانی ،مژده رزاقی زاد

همــدردی
5145895108

همــدردی
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دوستان ارجمند ،جنابان آقایان مرتضی
و مصطفی صادقی،خانواده های محترم سوگوار
در اندوه بزرگ از دست رفتن مادر گرانقدرتان در ایران
با شما دوستان عزیز و کلیۀ عزیزان سوگوار همدردیم و از درگاه
ایزد منان برایتان صبر و آرامش آرزومندیم.

منوچهر و عبداهلل بصیرت
و خانواده

هـم

دردی

کدبان جناب مرتضی صادقی
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت غم انگیز مادر ارجمندتان را
به شما دوستان گرامی و خانواده های وابسته
صمیمانه تسلیت می گوئیم و برایتان آرامش و
بهروزی از پروردگار خواستاریم.

همه دوستان شما در اجنمن
دوستداران زرتشت

همــدردی

دوست ارجمند ،جناب مرتضی صادقی
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز در اندوه از دست شدن مادر گرانقدرتان در ایران با شما
دوستان عزیز و خانواده های سوگوار همدردیم و برایتان آرزومند
آرامش و بردباری هستیم.

دکتر بهروز شریف نائینی و خانواده

همـدردی

دوستان گرامی آقایان مرتضی و مصطفی صادقی؛

خانواده های محترم محمودیان،
جناب آقای علی پاک نژاد

امیر انصاری و خانواده

دکتر بهروز شریف نائینی و خانواده

خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن مادر بزرگوار و فداکارتان،
با شما یاران دیرین و کلیۀ عزیزان سوگوار همدردیم
و ا ز پروردگار بزرگ برایتان آرامش و بردباری آرزومندیم.
5144843455

5148867360

درگذشت غم انگیز پدر ،و بزرگ خاندان عزیزتان را به شما دوستان عزیز،
و خانواده های وابسته صمیمانه تسلیت می گوئیم
و برایتان صبرو آرامش از پروردگار خواستاریم.

25
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گوناگون....
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time management...

روشهایبرونرفتازخستگیهنگامکار

موفقتری��ن اف��راد دنی��ا ی��ک
خصوصیت مشترکدارند:

طرز فکرشان با دیگران فرق
دارد.

 15روش فکر کردن
افراد
موفق

چون ما هم ب��اور داریم که تفکر
هوش��مندانه زندگ��ی را تغیی��ر
میده��د ،در اینجا به  15مورد از
بهتری��ن طرزفکرهای افراد موفق
اشاره میکنیم.


فکر کردن یک نظم است.

هم��ه م��ا روزهای��ی احس��اس
خستگی میکنیم .ممکن است
ش��ب دی��ر خوابیده باش��یم ،بد
خوابیده باش��یم یا حتی ممکن
اس��ت ب��ی هیچ دلیلی خس��ته
باش��یم .اما وقتی کارهایی دارید
که بای��د انج��ام دهید—چه در
محلکار ،چه کارهای خانه و چه
کارهای شخصی خودتان—دیگر
نمیتوانید به رختخ��واب بروید
و اس��تراحت کنید .میخواهید
هوشیار باشید ،بیشتری استفاده
را از وقتتان بکنید و کاری کنید
که حواستان پرت نشود و اشتباه
هم نکنید.
اینجا به شما میگوییم که وقتی
خسته هستید چطور کارهایتان را
انجامدهید:

مترکز :ببینید دقیقًا چه کاری را
باید اجنام دهید

خوب اس��ت که همیش��ه هدف
مشخصی در س��ر داشته باشید،
مخصوصاً وقتی خسته هستید.
بنشینید و فکر کنید که آن روز
باید چه کارهایی را انجام دهید.
اگر مش��غول کار روی یک پروژه
بزرگ هس��تید ،امروز باید دقیقاً
چ��ه کاری انج��ام دهید؟ فصل
بعدی؟ آن قسمت با آن اطالعات
آماری که باید چک کنید؟
اگ��ر مش��غول خانهتکان��ی عید
هستید ،هر کاری را که به چشم
تان خورد انجام ندهید!
برنامهداشته باشید.
اگر تمرکز درستی روی کارهایی
که باید انجامدهید نداشته باشید،
ممکن است درگیر انجام کارهای
غیرضروری شوید.
مطمئناً روزهایی بوده که وقتی به

عقب نگاه کردید عجب کردید که
آن همه ساعت را چطور وقتتان
را تل��ف کردی��د .از ای��ن رو باید
اطمینان حاصل کنید که وقتتان
را روی کاری که ارزشش را داشته
باشد صرف کنید.


مراقب چیزهایی که حواستان را
پرت میکند باشید.

این توصیه همیش��ه خوب است
اما وقتی خس��ته هس��تید ،باید
توجهت��ان را دو برابر کنید .وارد
ایمیلت��ان ،فیسب��وک ،و از این
قبیل سایتهای اینترنتی نشوید،
و س��عی هم نکنید که مدام بین
کار به خودتان استراحت بدهید.
وقتی خ��وب روی کارتان تمرکز
نداش��ته باش��ید ،احتمال اینکه
حواس��تان پرت شود زیاد است و
این فقط تمرکز کردن را سختتر
میکند.

به اندازه کافی آب بنوشید.

کم آب شدن بدن تمرکز شما را
بر هم میزن��د .پس حتماً وقتی
خسته هستید به اندازه کافی آب
بنوشید .بااینکه کافئین میتواند
به طور موقتی انرژی ش��ما را باال
ببرد ،س��عی کنید کمتر از قهوه
استفادهکنید.
بهتر است همیشه یک بطری آب
روی میز کارتان داشته باشید که
به راحتی در دسترستان باشد و
یادآوری کند که باید آب بنوشید.

حترک داشته باشید.

اگر احساس خوابآلودگی دارید،
بدترین کاری که میتوانید بکنید
ای��ن اس��ت که یک جا س��اکت
و راح��ت بنش��ینید—مطمئناً

خوابت��ان خواهد ب��رد! درعوض
سعی کنید کمی تحرک داشته
باشید .بلند شوید و کمی بدنتان
را بکشید ،کمی پیادهروی کنید و
دمای بدنتان را کمی باال ببرید.

دوش بگیرید.

دوش گرفتن واقعاً حس خستگی
و خوابآلودگ��ی ش��ما را از بین
میبرد .اگ��ر برای بیرون آمدن از
رختخواب مشکلدارید ،مستقیم
به حمام بروید :به محض اینکه زیر
دوش آب قرار گرفتید ،احساس
سرزندگی بیشتری خواهید کرد.
اگ��ر در خانه کار میکنید ،دوش
عصرگاه��ی میتوان��د راه خوبی
برای از بین بردن خستگی باشد.
اگر در اداره هستید ،آبی به دست
و رویتان بزنید تا کمی سرحالتر
شوید.

کارهای سادهتری اجنام دهید.

اگ��ر واقعاً احس��اس خس��تگی
میکنید اما هن��وز هم کارهایی
هست که باید انجام دهید ،سعی
کنید کارهای راحتتری را انجام
دهید:
کارهای��ی مثل ج��واب دادن به
ایمیلها ،پر ک��ردن مدارک ،و از
این قبیل .با ای��ن روش انرژیتان
تقریباًدوباره برمیگردد.
ش��ما چط��ور با خس��تگی کنار
میآیی��د و ب��ه کارت��ان ادام��ه
میدهید؟
راهکارهای خودتان را در قسمت
نظرات بنویسید تا دیگران هم از
تجربیات شما استفاده کنند.


 10راه برتر برای پیشگیری از
بیماری و داشنت عمری طوالنی
بذر کتان و س��ایر مواد غذایی عالی
هم اهمیت زیادی دارد.


 )2روزانه حداقل  30دقیقه
ورزش هوازی داشته باشید.

ایجاد برخی رفتاره��ای خاص می
تواند به پیش گیری از بیماری هایی
مثل سرطان ،بیماری های قلبی و
دیابت کمک کند.
در ای��ن نوش��ته  10راه از بهترین
روش��ها برای پیش گیری از ابتال به
بیماری های جدی را برایتان معرفی
می کنیم تا بهتر و بیش��تر زندگی
کنید.
از آنج��ا که بیماری ه��ای جدی و
مزمن این روزها خیلی متداول شده
اند خیلی افراد در ترس ابتال به آنها
زندگی می کنند.
اما به جای اینکه نگران این باش��ید
که چه اتفاقی ممکن اس��ت بیفتد،
چرا برای پیشگیری از آنها اقدام نمی
کنید؟
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زندگی هی��چ تضمینی ن��دارد اما
رفتارهایهوشمندانهمطمئناًنتیجه
بخش خواهد بود .اینجا بهترین راه
ها برای جلوگیری از بیماری و شروع
راهی تازه برای داشتن یک زندگی
سالم و طوالنی را برایتان معرفی می
کنیم .برای گرفتن بهترین نتیجه،
هر روز این  10روش را تمرین کنید.

 )1رژیم غذایی با کالری محدود
و سرشار از موادمغذی داشته
باشید.

کسانی که کالری های مصرفی خود
را کنترل می کنند و یک رژیم غذایی
متعادل رادنبال می کنند،دیرتر پیر
می ش��وند .اما مص��رف موادغذایی
درس��ت ،مثل میوه ها و سبزیجات،

برایداشتن عمر طوالنی توصیه می
ش��ود که حداقل  30دقیقه در روز
ورزش هوازی مثل پیاده روی یا شنا
داشته باشید.
ام��ا این چط��ور به طوالنی ش��دن
عمرتان کمک می کند؟
ورزش هوازی سیستم ایمنی بدن را
تقویت می کند ،قلبتان را قوی می
کند و رگ ها و ش��ریان های ش��ما
را ص��اف می کند ک��ه همه آنها به
پیشگیری از بیماری کمک می کند.


 )3یاد بگیرید استرس تان را
کنترل کنید.

اس��ترس نه تنها م��ی تواند موجب
حم�لات قلبی ،س��رطان و س��ایر
بیماری های جدی دیگر ش��ود ،در
بیماری های روانی مثل افس��ردگی
یا اختالالت اضطراب هم نقش دارد.
یاد گرفتن کنترل اس��ترس مث ً
ال از
طریق مدیتیشن ودرمان می تواند از

اگر میخواهید در آن بهتر شوید،
باید روی آن کار کنید.
میتوانی��د ب��رای برنامهریزی فکر
کردنتان وق��ت بگذارید مث ً
ال هر دو
هفته یکبار یک نصفه روز ،هر یک
ماه یک روز کامل و هر سال یک تا
دو روز کامل.


ببینید انرژی تان را باید کجا
متمرکزکنید،

و بعد از قانون  80/20استفاده کنید.
 80درصد از انرژیتان را به  20درصد
ازمهمترینفعالیتهایتاناختصاص
دهید .یادتان باش��د که نمیتوانید
آن واحد همه جا باشید ،همه را
در ِ
بشناسید و همه کاری انجام دهید.
و از انجام همزمان چند کار اجتناب
کنید :ممکن است کارایی شما را به
 %40برساند.

افراد موفق خود را در معرض
ایدهها و آدمهای مختلف قرار
میدهند.

آنها سعی میکنند بیشتر وقتشان
را با کس��انی بگذرانند که آنها را به
چالشمیکشند.

ایده داشنت یک چیز است ،دنبال
کردن آن چیزی دیگر.

ایدهها تاریخ مصرف کوتاهی دارند.
باید قبل از اینکه تاریخ انقضای آنها
فرا برسد ،آنها را عملی کنید.

افکار برای ایجاد شدن نیاز به
زمان دارند .اولین چیزی که به
ذهنتان میرسد را اجنام ندهید.

آخرین ب��اری که س��اعت  2صبح
یک فکر عالی به سرتان زد و وقتی
صبح از خواب بیدار شدید به نظرتان
احمقانه میرسید ،را به خاطردارید؟
اف��کار تازمانی که م��اده دارند باید
ش��کل داده ش��وند و بای��د م��ورد
بازجویی و سوال قرار گیرند.

بروز بیماری ها جلوگیری کند.

 )4سیگار نکشید.

سیگار و سایر دخانیات با بروز
بسیاری از انواع سرطان ها مثل
س��رطان ریه ،مثان��ه ،دهان و
لوزالمعده در ارتباط است.
اف��زون بر این ،م��ی تواند منجر به
بیماری های قلبی ،آمفیزم ،آسم و
بس��یاری بیماری های جدی دیگر
هم شود .ترک این عادت یا بهتر از
آن ش��روع نکردن آن اقدامی بسیار
عالی ب��رای جلوگی��ری از بیماری
هاست.


 )5برای حفظ سالمت و آب بدن
آب ساده بنوشید.

آب با دفع س��موم از ب��دن و نقل و
انتقال موادمغذی به سلولهای بدن
به جلوگیری از بیم��اری ها کمک
میکند.
اما چه میزان آب باید در روز مصرف
کنید؟
قانون عمومی این اس��ت که روزی
حداقل  8لیوان آب بنوشید.

 )6ویتامین مصرف کنید.

تحقیق��ات و مطالع��ات بس��یاری
اهمیت ویتامین  Dرا چه به صورت
مکم��ل غذایی و چ��ه از طریق نور
خورش��ید ،در جلوگیری از بیماری
ها تایید کرده اند .اما تغذیه صحیح

افراد باهوش با افراد باهوش دیگر
همفکریمیکنند.

فکر کردن بادیگران نتایج بهتریدر
بر خواهد داش��ت .مثل این میماند
که به خودتان یک راه میانبر بدهید.
به همین خاطر اس��ت که جلسات
طوفان مغ��زی تا این ان��دازه موثر
هستند.

عامه پسند را رد کنید
تفکر 

(که معموال یعنی اصال فکرنکردهاید)

خیلی از آدمها وارد عمل میشوند با
امید اینکه به فکر بقیه خوب برسد.
برای اینکه از وضعیت خارج ش��وید
باید اول با احس��اس ناراحتی کردن
کنار بیایی��د .همچنین ب��ه خاطر
داشته باشید که همین االن آدمهای
دیگری هستند که سعی دارند برای
خودشان فکر کنند و آنها هستند که
موفقاند.

بهترین متفکران از قبل برنام ه
میریزند ،درحالیکه برای افکار
ناگهانی نیز جا میگذارند.

وقتی با استراتژی وارد عمل شوید،
احتمال خطا پایین میآید .داشتن
افکار مبهم از اینکه کجا هس��تید و
دوست دارید چه کاری انجام دهید،
شما را به هیچ کجا نمیرساند.

کلید استراتژیک بودن:

 .1موضوع را خرد کنید.
 .2بپرسید چرا این مشکل باید حل
شود.
 .3موارد کلیدی را مشخص کنید.
 .4منابع تان را مرور کنید.
 .5افراد مناسب را در جای مناسب
قراردهید.
هنری فورد میگوی��د" ،هیچ چیز
سخت نیس��ت اگر آن را به اجزای
کوچکترتقسیمکنید".



برای متفاوت فکر کردن ،باید
کارهای مختلفی اجنام دهید.

راههای جدیدی برای انجام کارتان
پیدا کنید ،با آدمهای جدید آش��نا
شوید ،حتی کتابهایی را بخوانید
ک��ه فک��ر میکنید خس��تهکننده
هس��تند .رمز کار این اس��ت که با
ایدهها و س��بکهای زندگی جدید
آشنا شوید.

برای تقدیر از ایدههای دیگران،
باید به ایدههای دیگر احترام
بگذارید.

نمیتوانید فکر کنید که همیشه حق
با شماست .باید به نظرات دیگر هم
فرصتدهید.


برای هر روزتان و زمانهایی که
افراد دیگر را مالقات میکنید،
برنامه و موضوع داشته باشید.

بیش��تر آدمها فقط برای روزش��ان
برنامهریزی میکنند .متفکران برای
برنامهری��زی هفت��ه ،م��اه و اهداف
بلندمدتشان وقت میگذارند و بعد
آن را دنبال میکنند.
همچنین بدون موضوعی برای حرف
زدن وارد جلس��ات ،مهمانیه��ا و
قرارهای مالقات نمیشوند.
قبلازاینکهواردچنینموقعیتهایی
شوند ،تصمیم میگیرند که از آدمها
یاد بگیرند.
تفکر انعکاسی در مهارتهای
تصمیمگیری تان به شما رویکرد و
اعتمادبهنفسمیدهد.

اگر تفکر انعکاس��ی نداشته باشید،
بیشتر از آنچه که فکر میکنید شما
را عقب میکشد.

بر حرفهای منفی که با خودتان
میزنید غلبه کنید.

{>> ادامه در صفحه}28 :

هنوز هم بهترین راه برای اطمینان
یافت��ن از مصرف ویتامین ها و مواد
معدنی مورد نیاز بدن است.


 )9یک سرگرمی برای خود پیدا
کنید.

اینک��ه خنده بر ه��ر درد بی درمان
دواس��ت فق��ط یک ض��رب المثل
نیس��ت .محققان دانشگاه مری لند
دریافته اند که خندیدن می تواند از
لخته شدن خوندر بدن و همچنین
التهاب جلوگیری کند و سیس��تم
ایمنی بدن را نیز تقویت می کند.
افراد شاد همیشه عمر طوالنی تری
دارند.


« )10باور» داشته باشید.

 )7بخندید.

 )8از نوشیدن الکل خودداری
کنید.

از دس��ت دادن حافظ��ه ،تغیی��ر
ش��خصیت ،اخت�لال در سیس��تم
عصبی ،مش��کالت پوس��ـتـــی،
اسهال ،سوءتـغـذیـه ،مشـکـالت
مـال��ی و خـانـوادگـ��ی ،رفتـ��ار
خـش��ونت آمـیــ��ز ،اضـطـراب و
افسردگی ش��دید ،آسیب به مخاط
بینی ،آس��یب دائمی به کبد و مغز،
سرطان سیـنه ،حنجره ،لب و مری،
س��قط جنین ،ناب��اروری ،بی میلی
جنسی ،زخم معده ،فشـار خــون
باال و س��کته قلبی ،کم خونی ،تورم
کبد ،اختالل در سیستم ایمنی بدن
و خودکشی برخی از اثرات مصرف
الکل می باشند.



محققان اع�لام کرده اند که افرادی
که در فعالیت های مورد عالقه خود
ش��رکت می کنند کمتر در معرض
ابتال به بیماری هایی مثل زوال عقل
می شوند و عمر طوالنی تری دارند.
کاره��ای داوطلبان��ه ،کالس های
متفرقه و س��رگرمی های مختلف
همه فعالیت های بسیار خوبی برای
جلوگیری از بیماری ها هستند.

افرادی که در فعالیت های مذهبی
شرکت می کنند عمری طوالنی تر و
عاری از بیماری دارند.
شاید به این دلیل باشد که این افراد
به خاطر باورهای مذهبیشان از انجام
کارهای «مضر» خودداری می کنند
و کمتر دچار افس��ردگی و اضطراب
می ش��وند که یکی از دالیل اصلی
ابتال به بیماری ها است.
هیچکس دوس��ت ندارد با ترس از
ابتال به بیماری های سخت زندگی
کند .با تمرین کردن راهکارهایی که
در این مقاله معرفی شد ،می توانید
از ابتال به بیماری های جدی پیش
گی��ری کنید و زندگی طوالنی تر و
لذت بخش تر را تجربه کنید.
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بيان��ات مقام معظم رهب��ري در ديدار با فعاالن اقتص��ادي را ميتوان
بيان��ات مقام معظم رهب��ري در ديدار با فعاالن اقتص��ادي را ميتوان
بايدها و نبايدهاي اصلي اقتصاد ملي در شرايط فعلي دانست كه راهگشاي
بايدها و نبايدهاي اصلي اقتصاد ملي در شرايط فعلي دانست كه راهگشاي
اقتصاد كشور در وضعيت حساس كنوني است .در واقع برگزاري يك ديدار
اقتصاد كشور در وضعيت حساس كنوني است .در واقع برگزاري يك ديدار
صميمانه بين رهبري فرزانه انقالب و مجموعه فعالين اقتصادي دولتي و
صميمانه بين رهبري فرزانه انقالب و مجموعه فعالين اقتصادي دولتي و
خصوص��ي اين پيام واضح را دارد ك��ه برنامهريزي در حوزههاي اقتصادي
1432هاي21اقتصادي
رمضانحوزه
ريزي در
ك��ه
يكشنبهواضح
4870اين پيام
خصوص��ي
آگوست 2011
برنامه20
1390
دارد ماه
30رامرداد
سال هفدهم شماره
شماره  4870يكشنبه  30مرداد ماه  20 1390رمضان  21 1432آگوست 2011
و تالش در اين زمينه ،مهمترين اولويت كش��ور است و هر تالشي در اين
و تالش در اين زمينه ،مهمترين اولويت كش��ور است و هر تالشي در اين
راستا به معناي توجه به مسائل اصلي نظام ميباشد.
کهبه معناي توجه به مسائل اصلي نظام ميباشد.
راستا
متخصصان تغذیه هم��واره تاکید دارند غذاهای سرش��ار از آنتی اکس��یدان
اند،
داشته
اشاره
بدان
انقالب
معظم
رهبري
كه
گونه
همان
حقيقت
در
اند،
داشته
اشاره
بدان
انقالب
معظم
رهبري
كه
گونه
همان
حقيقت
در
هستند،
ک��ه بهترین منابع غذای��ی حاوی آنتی مهمترین آنها میوهها و سبزیها
پیازچه سرشار از مواد مغذی است و طعم مطبوع و
شگرد دشمن در شرايط كنوني ،نااميد كردن مردم نسبت به توانمنديها و
شگرد دشمن در شرايط كنوني ،نااميد كردن مردم نسبت به توانمنديها و
اکسیدانها شامل میوهها و سبزیهای ضروری است.
کند.
ی
م
اضافه
شما
غذای
به
را
متفاوتی
تواناييهاي نظام اسالمي است و حربههايي مانند تحريم اقتصادي و تالش
تواناييهاي نظام اسالمي است و حربههايي مانند تحريم اقتصادي و تالش
دو
تا
یک
فقط
م��ردم
اکثر
دارای فیب��ر خوراک��ی زی��اد ،غ�لات ب��ا این حال
پرورش
چینی
های
غ
با
در
پیش
سال
5000
پیازچه
ب��راي ضربه زدن به حركت رو به جلوي نظام مقدس اس��المي ابزارهايي
ب��راي ضربه زدن به حركت رو به جلوي نظام مقدس اس��المي ابزارهايي
و
مفید
های
ی
خوردن
این
از
س��بوسدار ،مغزها و حبوب��ات ،دانهها نوبت در روز
سمبل
عنوان
به
را
آن
باستان
مصریان
و
شد
ی
م
داده
اس��ت كه در اين حوزه به كار گرفته ميش��ود و طبيعتاً در اين ش��رايط،
اس��ت كه در اين حوزه به كار گرفته ميش��ود و طبيعتاً در اين ش��رايط،
کنند.
ی
م
استفاده
و همچنی��ن م��واد غذای��ی سرش��ار از سالم
کردند!
ی
م
پرستش
کائنات
اطالعرساني دقيق و منصفانه از وضعيت اقتصادي كشور و اولويت دادن به
اطالعرساني دقيق و منصفانه از وضعيت اقتصادي كشور و اولويت دادن به
اقتصادي دشمنان
تهديدهاي
راه مقابله
اینبهترين
كار و تالش همهجانبه
محافظت وازتالش همهجانبه بهترين راه مقابله با تهديدهاي اقتصادي دشمنان
كار
مزایای کارتنوئیدها شامل
پروتئینهای ضد پیری هستند.
ترکیبی از
پرخاصیت
بسیار بامغذی و
خوردنی
دارد .توجه
كه مورد
بسيار كليدي
نكته
خواصاست.
قسم خورده نظام اسالمي
ناشیخورده نظام اسالمي است .نكته بسيار كليدي ديگري كه مورد توجه
مصرف مواد غذایی غنی از آنتی اکسیدان بدندر برابر عفونتها و آسیبهای قسم
پیازچه
ديگريهم
سبزیجات را با
پیاز و
مفید
سند وچشمانداز
تحقق اهداف
آسيبشناسي
اینعزيز انقالب قرار گرفته ،آسيبشناسي تحقق اهداف سند چشمانداز
برای سالمت بدن ،تقویت سیستم ایمنی از مولکولهای رادیکال آزاد اس��ت.رهبر
همچنین
ویتامین C
ویتامین ،K
گرفته،غنی از
رهبر عزيز انقالب قرارمنب��ع
اس��ت .اين سند اس��تراتژيك كه اهداف ميان مدت و بلندمدت كشور را
اس��ت .اين سند اس��تراتژيك كه اهداف ميان مدت و بلندمدت كشور را
و همچنین افزایش طول عمر و به تعویق آسیبهادر واقع بر اثر آلودگی ،استعمال
است.
A
ویتامین
از
مفیدی
بسیار
منبع
طراحي كرده ،در واقع نقشه راهي است كه برنامهريزان را به مسير واقعي
طراحي كرده ،در واقع نقشه راهي است كه برنامهريزان را به مسير واقعي
تشعشعات
س��یگار ،نور زیاد خورشید،
انداختن فرآیند پیری ضروری است.
زمینی،
سیب
حائزمثل
زمينهدیگر
سبزیجات
پیازچه
افزو
است،آن
اهميت
كهبهدر اين
دن آنچه
سازد.
و صحيح رهنمون مي
صحيح رهنمون ميسازد .آنچه كه در اين زمينه حائز اهميت است،آن
و
کنند.
ی
م
بروز
استرس
و
رادیواکتیو
هايغذا
خوشایندی به
بسیار
طعم
سویا
و
قارچ
کلم،
گل
اما نقش دقیق آنتی اکسیدانها در
اس��ت كه بهرغم س��رعت قابل توجه تحقق اه��داف برخي زيربخش
اس��ت كه بهرغم س��رعت قابل توجه تحقق اه��داف برخي زيربخشهاي
تر از
مالیم
صادراتو بوی
نیز طعم
س��االد
دهد و
سند چش��مانداز می
بدن چیست؟
خصوصاً
هنوز
آن و...
غيرنفتي
فناوري،
توليددرعلم،
بهبودچش��مانداز خصوصاً توليد علم ،فناوري ،صادرات غيرنفتي و ...هنوز
مص��رف کارتنوئیده��ا موج��ب سند
ش��اخصهايي مانند رشد مستمر
كه در
خورد
نقاط ضعفي به چش��م مي
بیشترضعفي به چش��م ميخورد كه در ش��اخصهايي مانند رشد مستمر
آنتی اکسیدانهای موجود در غذاها در قدرت و شفافیت بینایی ،سالمت نقاط
است.
دیگر
پیازهای
هاي واخير
ايراناز در
ديده مي
اقتصادي ،اش��تغال و تورم
اقتصادي ،اش��تغال و تورم ديده ميشود .اقتصاد ايران در سالهاي اخير
واقع تاثیر مولکولهای رادیکال آزاد را در پوست ،کاهش خطر ابتال به سرطانها،
امالح
سالنها
ویتامی
اقتصادغنی
شود.منبع
پیازچه
مطرح شد
سنگين
تحريمازهاي
درمانوضع
گس��ترده،
اگرچه بهرغم بحران مالي گس��ترده ،وضع تحريمهاي اقتصادي سنگين
پیش��گیری از امراض قلبی ،جلوگیری
یها
اقتصاديو بیمار
ناخوشیها
بسیاری
ماليکه به
اگرچه بهرغم بحراناست
بدن کاهش میدهند.
رشد
تاثیراتهاوتوانس��ته
هدفمندي يارانه
و جراحي بزرگ اقتصادي
جراحي بزرگ اقتصادي يعني اجراي هدفمندي يارانهها توانس��ته رشد
وقت��ی ای��ن مولکولها در ب��دن فعال از پیری زودرس پوس��ت ،کاهش وخطر
مضر
پیامدهای
اجرايهمچنین
يعنيکند و
کمک می
حدود  5درصدي را تجربه كند اما هنوز از رشد  8درصدي در نظر گرفته
حدود  5درصدي را تجربه كند اما هنوز از رشد  8درصدي در نظر گرفته
هس��تند ،اعضای بدن سریعتر فرسوده تحلیل ماکوالر چش��م (عارضه چشمی
برايدهد.
کاهش می
تورمنیز
دیگر را
نخستين بار در
نيز اگرچه
بیماریهایمورد
ش��ده ،در سند فاصله دارد .در
ش��ده ،در سند فاصله دارد .در مورد تورم نيز اگرچه براي نخستين بار در
خطر
از:
عبارتند
سبزی
این
خواص
بارزترین
از
برخی
 20س��ال اخير نرخ تورم به زي��ر  10درصد كاهش يافت اما اجراي طرح
س��ال اخير نرخ تورم به زي��ر  10درصد كاهش يافت اما اجراي طرح
میشوند و در نتیجه فرآیند پیری زودتر ناشی از پیری) و نیز موجب کاهش20
دهد
ی
م
کاهش
را
قندخون
پیازچه

بروز میکند.
عظي��م هدفمندي يارانهها همان گونه ك��ه انتظار ميرفت ،باعث افزايش
بروز آب مروارید و نابینایی میشود.عظي��م هدفمندي يارانهها همان گونه ك��ه انتظار ميرفت ،باعث افزايش
ً
ً
به
اغلب
کارتنوئیدها
حاوی
های
ی
سبز
ش��اهدای
بزوديو معده
طرحرودهای
مشکالت
بهبود
و
کاهش
برای
شوند
ی
م
موجب
اکسیدانها
ی
بنابراین آنت
تورم گش��ت كه قطعا با گذر از موج اوليه تورمي اين
تورم گش��ت كه قطعا با گذر از موج اوليه تورمي اين طرح بزودي ش��اهد
استشد.
خواهيم
دارد.شد.
خواهيم
رقمي شدن
ک��ه ب��دن جوانتر و ش��ادابتر بماند و رنگهای زرد ،قرمز ،نارنجی و یا برگتك
تورمنقش
سرطان
های
دار ،اسفناج و آووکادو هستند .تك رقمي شدن تورمموثر
شناسي روند اجراي
آسيب
واليت به
عظماي
بيانات
مزایایاجراي
آسيبباشناسي روند
عظماي واليت
بيانات
بخش ديگري از
سلنیوم نیز شامل تقویت سیستم
ویتامینبههمراه
مقامای��ن
منابع
مهمترین
درعی��ن ح��ال عالئم پی��ری را کاهش سبز تیره هس��تند که از مهمترین آنها
سرماخوردگی
مقابله با
برای
دارویی
اغلبمقامبعنوان
بخش ديگري از -
شوددو نكته مهم مورد توجه قرار
بخش
عادی كه در
افسردگی 44اختصاص داشت
اصل
مهم مورد
سبز ونكته
بخش دو
كه در
فلفل 44اختصاص داشت
میتوان به اس��فناج ،کلم بروکلی،اصل
قرارکاهش اضطراب و
توجهبدن
ایمنی
قرمز،
اينفلفل
شامل
بیوفالوونوئیدها
استفادهاينمی
میدهند.
گرفت .اول اين كه واگذاري س��هام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي
گرفت .اول اين كه واگذاري س��هام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي
است.
ها
ن
ناخ
و
موها
سالمت
حفظ
و
فروت،
گریپ
لیموه��ا،
پرتقال،
کیوی،
شیرین
زمینی
ب
سی
و
هویج
قرمز،
و
سبز
کمک
برای
نیز
و
اشتهاآور
یک
بعنوان
همچنین
مفید
بدن
برای
ها
ن
اکسیدا
آنتی
هرچند
هدف غايي نيس��ت بلكه ايجاد يك اقتصاد رقابتي موضوعيت دارد و ثانياً
هدف غايي نيس��ت بلكه ايجاد يك اقتصاد رقابتي موضوعيت دارد و ثانياً
ماده
ای��ن
حاوی
اصلی
غذای��ی
مناب��ع
گوجه
و
طالبی
بروکل��ی،
کلم
ه��ا،
ت
تو
کرد.
اشاره
است
مفید
بسیار
غذا
هضم
به
تاثیر
توانند
ی
نم
آنها
انواع
همه
اما
هستند
توانمندسازي بخش خصوصي براي نقشآفريني در فضاي جديد اقتصادي
توانمندسازي بخش خصوصي براي نقشآفريني در فضاي جديد اقتصادي
واگذاري مهم
اين خصوص بايد توجه داشت كه معدنی
هستند.
فرنگی
بيشبدن
واگذاريرا در
گردش خون
سرعت
چنین
پیازچه هم
داشت كه
بايد توجه
خصوص
حاویاهميت اس��ت -.در اين
بيش شامل غذاهای سالم داراي
اس��ت .در
خاصیتاهميت
ضدپیریداشته باشند ،بلکه برخی از آنها سه آنتی اکسیدان مفیددیگر با داراي
تخم
دریایی،
غذاهای
مثل
زیاد
پروتئین
خطر
کاهش
شامل
E
ویتامین
مزایای
های
دهد.
ی
م
افزایش
از  80هزار ميليارد تومان س��هام ش��ركتهاي دولتي به بخش خصوصي
نقش موثرتری در جوانتر ماندن دارند باالی ضدپی��ری ش��امل ویتامیناز  80هزار ميليارد تومان س��هام ش��ركتهاي دولتي به بخش خصوصي
سبوسبسيار مهمي است كه با ايجاد فضاي رقابتي و حضور جديتر بخش
گوشت مرغ و قرمز ،گندم اقدام
مرغ،تر بخش
حضور جدي
رقابتي و
ايجاد فضاي
كه با
مهمي است
و با حفاظت از ش��ما در برابر بسیاری از  Eو  Cو ماده معدنی س��لنیوم اقدام
س��ایر
س��رطان و
قلبی،
بیماری
هستندبسيارب��روز
خصوص��ي به نتيجه مطلوبتر خواهد رس��يد .مضاف��اً اينكه تحقق روح
برنج روح
دار،تحقق
رس��يد .مضاف��اً اينكه
مطلوبتر
خصوص��ي به
قهوهای و س��ایر غالت سبوس
خواهدهستند.
باالرفتن
نتيجهناشی از
امراض
بیماریهای دردناک و خطرناک در واقع که موجب تقویت سیس��تم ایمنی بدن
بند الف سياستها كه ناظر بر آزادسازي فضاي اقتصادي ميباشد نيز حائز
حائز
باشد نيز
فضاي
آزادسازي
ویتامینكهEناظر
الف سياستها
میش��وند و از تحلیل رفتن و بند
هستند.
اقتصادي ميدار
رادیکالآزاد
های
تاثیربرمولکول
تضعیف
عمرتان را طوالنیتر میکنند.
اهميت جدي است.
جدي است.
خنثی میکند و از تخریب اسیدهای
اهميت را
مهمترینآنتیاکسیدانهاییکهخاصیت استخوانها ،مفاصل و اعضای مهم دیگر
در مجموع بهنظر ميرسد برنامهريزان اقتصاد ملي براي تحقق بهتر اهداف
در مجموع بهنظر ميرسد برنامهريزان اقتصاد ملي براي تحقق بهتر اهداف
سلنیوم
سلولها
دههکه
ضروری
ضدپیری دارند ش��امل کارتنوئیدهای بدن مثل پوست جلوگیری میکنند.
کندچشمانداز و اهداف دهه پيشرفت و عدالت بايد آسيبشناسي ارائه شده
همراه با ویتامینها موجبسند
ارائه شده
آسيبشناسي
سالمتبايد
برای و عدالت
پيشرفت
چرباهداف
سند چشمانداز و
به
ابتال
خطر
شود،
ی
م
پیری
روند
شدن
نماید.
ی
م
پیشگیری
هس��تند،
ضروری
از
جلوگیری
موجود در میوهها و س��بزیها ،ویتامین مزایای ویتامین  Cش��امل
از ط��رف مقام معظمرهبري را مورد توجه ق��رار داده و براي آن برنامهريزي
از ط��رف مقام معظمرهبري را مورد توجه ق��رار داده و براي آن برنامهريزي
عروق
از
دهد،
ی
م
کاهش
را
ها
ن
س��رطا
همراه
E
ویتامین
حاوی
منابع
مهمترین
داشتن
نگه
سالم
 Cهمراه با «بیوفالوونوئیدها» ،ویتامین چروک خوردن پوست،
نمايند تا از اين مسير ،رشد و بالندگي نظام اسالمي با سرعت و قدرت تداوم
نمايند تا از اين مسير ،رشد و بالندگي نظام اسالمي با سرعت و قدرت تداوم
حمله باشد.
سیستم باشد.با «تیکوفروله��ا» و «توکوتریینولها» خونی محافظت میکند و احتمال داشته
 Eدر ترکیب با «توکوفرولها» و سلنیوم استخوانها و پوس��ت ،تقویت داشته

11

بهترین
آنتی
درخشان
ده درخشان
آيندهاکسیدانها
باهمت مضاعف
باهمت مضاعف
مضاعفلهای
كار و مکم
كار مضاعف
ضد پیری
جهاد اقتصادي
جهاد اقتصادي

پیازچه خوشطعم،
داروی سرماخورد گی

قلبی و سکته مغزی را کاهش میدهد.

هس��تند که یک آنتی اکسیدان مینرال ایمن��ی بدن و نیز جلوگی��ری از فرایند شامل مغزها بویژه بادام،دانهها مخصوصا
چنی��ن بادام
آفتابگ��ردان وباهم
دو شرح
اکسیده شدن اس��ت که این فرآیند در تخم��هيک جدول
است .يک جدول با دو شرح
سبوس
غالت
زمینی،
بادام
کره
زمینی،
و
قلبی
بیماری
آرتریت،
مروارید،
آب
بروز
از
نوبت
مص��رف روزان��ه حداقل پن��ج
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
ايران
روزنامهحل
جدولبا مداد
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را

4870
خصوصي
ي بخش

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

		

عادي
 جدول
		
هایآلاسحاق
جدول يحيي
دكتر

رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن تهران
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سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

		
عادی:

				 جدول ويژه وجدول عادي
				
ویژه

افقي:
فلكي 4 3 2
افقي 15 14 13:مارشال -از بروج 1
نقدينگي و12 11 10
حجم 9 8
افزايش 7
نگراني 5از 6
4 3 2 1
دينگي و
 -1صدا -منشي قديم
 -1صدا -منشي قديم
بودن -خوراك س��اعت -گلي
 -8دارا
تورم داش��ت – به سرانجام نرسيد.
نرسيد.
1
1
روس��يه-
 -2بخاطر اينكه -مجلس روس��يه-
 -2بخاطر اينكه -مجلس زينتي
و ت��ا زماني ك��ه س��رمايه بانكها
بانكها
2
2
سومين شهر وسيع استان گيالن
گيالنغرب��ال -اقدام ب��ه كاري كردن-
سومين شهر وسيع استان -9
افزايش نيابد آنه��ا نميتوانند توان
ند توان
آهني 3
 -3نوعي عدسي -سوغات كرمان3 -
تسهيالتدهيش��ان را افزاي��ش
فزاي��ش
كرمان-
 -3نوعي عدسي -سوغات خط
دهند.
نقاش مدعي رسالت
نقاش مدعي رسالت
 -10گ��رد 4ده��ان از جان��ب بيرون-
4
 -6در فرآين��د افزاي��ش نق��ش
ش نق��ش
 -4خسيس -دختر -روزهاي عرب-
آبزي درودگر
سنگين5 -
 -4خسيس -دختر -روزهاي عرب5 -
بخش خصوصي و تعاوني در عرصه
ر عرصه
موي گردن شير
موي گردن شير
 -11رياكار -مركز بحرين
6
اقتص��اد ،باي��د يك نظ��ام قضايي
قضايي
 -5پرنده نامهبر -چهارگوش
 -5پرنده نامهبر -چهارگوش -12بزرگ 6جثه -منش��ي -سودن-
چابك،
و
س��ريع
عادالنه،
كارآم��د،
و چابك،
عرب 7
7
چتريان-
 -6گياهي گل��دار از تيره چتريان-
 -6گياهي گل��دار از تيره آتش
شفاف ،منضبط و به دور از هرگونه
هرگونه
كيلو
هزار
مركب-
ظرف
كيلو
هزار
مركب-
ظرف
ش��عله -عضو دستگاه گوارش-
-13
8
8
خصوصي
بخش
شود.
حاكم
فس��اد
خصوصي
م��درك
 -7گلخ��ن حم��ام -م��درك
جدولي
 -7گلخ��ن حم��ام -ساقه
9
9
و تعاوني اگ��ر نگراني از غيرعادالنه
رعادالنه
كارشناسي -حسد
كارشناسي -حسد
 -14نصرت -وقت و هنگام -نوعي از
بودن قضاوت داشته باشد ،بويژه در
بويژه در
10
10
 -8درك ك��ردن،
 -8درك ك��ردن ،فهمي��دن-
فهمي��دن-پورشه
خودرو
م��وردي كه با دول��ت اختالف نظر
الف نظر
مرواريدها -پشت سر
مرواريدها -پشت سر
 11هانري بردو فرانسوي-
 -15رماني از
11
پيدا ميكن��د ،نميتواند به فعاليت
فعاليت
 -9زبان��دار بيزب��ان -نوع��ي
 -9زبان��دار بيزب��ان -نوع��ي برنج
برنجاز شهرس��تانهاي اس��تان
يك��ي
بپردازد .بخش خصوصي در فضايي
ر فضايي
12
12
فراموشي
ايراني-
زمان بر مبنايمرغوب
مرغوب ايراني -فراموشي آذربايجان شرقي كه در شمال شرقي
شود.
بازنگري
اصل
همين
شها
بر
زمان
و
كند
غيراقتصادي،
پارامترهاي
با
قضاوت،
كه
س��گ 13
13
امروزعوعو
كني��د
تك��رارش
بازارهاي -10
گرديده است
 -10تك��رارش كني��د عوعوآن واقع
بازارهايي
منطقهاي
جهاني و
ز-4
س��گدر و غيرشفاف صورت ميگيرد ،خيلي زود از حيز انتفاع
انتفاع
ميش��ود -باركش شهري -استفاده
شهري -استفاده
ش��ود -باركش
عمودي:
14
م تنيده و كام ً
هس��تند و بخش
الميمرتبط
خصوصي  14ساقط ميشود.
15كه روي احش��ا و قلب و
دوباره از مواد دورريختني  -1پ��ردهاي
دورريختني
دوباره از مواد
خواهان حضور
بداند چنانچ��ه
��د
مان��دگار در اين  -7 15همانگونه كه مقام معظم رهبري نيز اش��اره
اش��اره
ششها را پوشانيده -تورم سوسيس
 -11الگو -نام مردانه
مردانه
نام
الگو-
–
برد
استراتژي
گرفتن
پيش
 -11در
اس��ت بايد با
زارها
داش��تند ،امروز نظام اس��تكباري جه��ان در تالش
تالش
ر
بلند-و پا
گريهدست
انگشتان
 -12زرنگ ،زي��رك -آبزيشكل
مفيد و
مفيد و
جايآبزي
زي��رك-
فروت-و توسعهافقي:
نام ديگر گريپفروت-
دردناك -9
بلند -نام
گريه
تعامل -9
تقابل،
زرنگ،رقبا به
-12و حتي
صاحبان بازار
كشور
گريپرش��د
ديگرمسير
قيمت در
به هر
اس��ت
ده باكشور
بسيار چيره
زوالنصيب-2،حصه
پختن-
امر به
ش��ناس -لذيذ-
مشاركت كند.لذيذ -امر به پختن -نصيب ،حصه
امي��ل
رمان��ي از
دشمنبر اي��ن مبنا و براي -1
دشمن
آكنده-كردن
پرتاب گلوله-پراكنده
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پزشکــی

دکترعطاانصاری(کبک)

افسردگی
فصلی
در ش��ماره پی��ش ،در بخ��ش اول
خواندیم ،افس�ردگی فصلی نوعی
افسردگی است که بر اثر کمبود نور
طبیعی همه سالهدر همان موقعدر
فصل پائیز و فصل زمستان به مدت
دو سال پشت سر هم بوجود می آید
و تا بهار آینده طول می کش��د .در
این فصول روزها کوتاه و شدت نور و
روشنائی کمتر است.
الک��س  LUXواح��د نورانی بودن
است و ش��دت نور در یکروز آفتابی
تابس��تان صد ه��زار الک��س و در
زمستان به دو هزار الکس میرسد
---------------------اینک بخش دوم (پایانی)
--------------------چندین مطالعه علمی نش��ان داده
که نور درمانی در درمان افسردگی
فصلی موثر اس��ت و اکثر بیمارانی
که در مطالعه شرکت داشته بودند
راضی بوده اند و طبق گفته کسانی
که مطالعات را انجام می داده اند 85
درصد شرکت کنندگان از این نوع
درمان عکس العمل مثبتداشته اند
ولی این درصد در مطالعات مختلف
متفاوت بود.
در نزد اش��خاصی که درمان موفق
بوده عالئم بیماری نصف ش��ده که
معادل درمان با داروهای شیمیائی
ضد افسردگی است.
معم��وال پس از  3ی��ا  4روز درمان
اثرات نور درمانی مشخص می شود
ولی معم��وال  4هفت��ه درمان الزم
اس��ت تا اثر درمان ب��ه خوبی دیده
ش��ده و تغیی��رات بیولوژیکی قابل
اندازه گیری باشد.
بهترین موقع ش��روع درمان در ماه

داروهای ضد افسردگی

ورزش:

های س��پتامبر یا اکتبر اس��ت و تا
بهار ادامه دارد .بعضی اش��خاص در
تابستان در مناطقی که هوا چندین
روز ابری اس��ت نیز احتی��اج به نور
درمانی دارند و البته باید مدت تابش
نور را به تدریج کم کرد.
نور س��فید دارای آثار مفید بر روی
عالئم افسردگی اس��ت زیرا با نفوذ
در چش��م پیام های ش��یمیائی به
مغز می فرس��تد ک��ه باعث تنظیم
ریت��م بیولوژیک و تولی��د هورمون
های مختلف می ش��ود .برای اینکه
نور درمانی موثر باش��د باید از المپ
مخصوص که برای این کار ساخته
شده استفاده کرد و هنگام خرید باید
دق��ت کرد که الم��پ دارای قدرت
ده هزار لوکس است .یک المپ دو
هزار لوکس مس��لما ارزان تر است
ولی مدت تابش را باید  5برابر کرد
تا همان نتیجه بدس��ت بیاید یعنی
روزانه حدود دو ساعت و نیم.
همچنین باید مطمئن بود که المپ
دارای اسپکتر کامل نور می باشد و
تولید اشعه های فرا بنفش نمی کند
(اولتراویوله)
این منبع نور باید در ارتفاعی معادل
چش��م ها قرار بگی��رد و در فاصله
بین  40تا  60سانتیمتر البته نباید
مستقیما به المپ نگاه کرد.
در اس��تان کبک بعضی از ش��رکت
های بیمه طبق نسخه دکتر تمام و
یا مقدار مهمی از قیمت المپ را می
پردازند قیمت  5المپ بین  200تا
 500دالر است.

توجه

شده و شخص اگر می خواهد ساعت  7صبح بیدار شود
المپ از س��اعت  6تا  6/5روشن می شود و حدود  7به
حداکثر شدت نور می رسد.

داروه��ای مختلفی برای درمان افس��ردگی هس��ت که
مفیدند مخصوصا اگر افسردگی شدید است که به تنهائی
یا همراه با نور درمانی بکار می رود .روان درمانی هم در
درمان افسردگی فصلی موثر است.

طب مکمل

امکان اینکه آثار ناخواسته تولید کند

مانند س��ردرد ،خ��واب آلودگی و یا
عصبانیت که معموال کم دیده می
شوند و به تدریج با گذشت زمان از
بین می روند برای جلوگیری از آن
می توان در صورت لزوم مدت تابش
را کم کرد.
 کنتر اندیکاسیونن��ور درمان��ی می توان��د تولید درد
در چش��م و یا تولید ناراحتی های
چش��می دیگری بکند .افرادی که
تحت درم��ان گلوکوم هس��تند یا
کسانی که لیتیوم مصرف می کنند
و افراد س��الخورده قبل از درمان با
نور درمانی باید با چش��م پزشک و
یا پزشک خود در این باره مشورت
کنند.

آیا المپ های با نور آبی هم
مفیدند؟

المپ های جدی��دی بعنوان المپ
های نس��ل جدید ن��ور درمانی که
نور آبی رنگ می تابند درست شده
ک��ه طبق گفته س��ازندگان آن نور
آبی از نور س��فید بهتر است زیرا به
نظر آنها ش��دت تابش مهم نیست
بلکه طول موج نور مهم است البته
هن��وز مطالعات ج��دی در این باره
انجام نشده .مدل دیگری هم هست
که می توان س��اعت روش��ن شدن
الم��پ را تنظی��م کرد و س��حرگاه
بطور اتوماتیک روشن شده و شدت
نور بتدریج زیاد می شود مطالعاتی
در س��ال  2005بر روی گروه های
کوچ��ک انجام ش��ده و اثرش از نور
درمانی کالس��یک بهتر بوده علت
آن مشخص نیس��ت زیرا برای این
مطالعات از المپ  60وات اس��تفاده

THREE SEEDS
معجون3دانه

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

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 کلی با شماره ها و E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
www.allnaturalremedies.net
ایمیل زیر متاس بگیرید:

مطالعات کلینیکی نشان داده که ورزش مرتب در درمان
افسردگی فصلی باندازه نور درمانی و حتی بیشتر موثر
بوده.
مطالعات جالبی در فنالند انجام ش��ده که نشان دهنده
اثر درمانی ورزش همراه با نور درمانی اس��ت در یکی از
این مطالعات که در بین ماه های نوامبر و ژانویه بر روی
 120نفر کارگر که در محیط سربس��ته کار می کردند
انجام شده حرکات ورزش  2تا  3بار در هفته انجام شده
که به دو گروه تقس��یم ش��ده بودند گروه اول در محلی
که نور بین  2500تا  4000لوکس داش��ت و گروه دوم
نور طبیعی بین  400تا  600لوکس دریافت می کردند.
نور مصنوعی شدید آثار مثبت بیشتری بر روی سالمتی
روان��ی ،فعالیت های آنه��ا در جامعه و عالئم کمتری از
افسردگی فصلی را در گروه اول نشان داد.

5-HTP
یک نوع اس��ید امینه مش��ابه س��روتونین است کمبود
س��روتونین در مغز می تواند به تولید افسردگی فصلی
کمک کند.
چند مطالعه نشانداده که مکمل حاوی این اسید امینه
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دکترعطاانصاری در

کلینیکمدیکالآلفامدیک

درم�انکلی�ه
مش�کالت
ارتوپـدیپا

ساختکفیهایطبی

انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچبند،زانوبند،کرستهایطبی

داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا
1253 Rue Guy >> Metro: Guy

Tel.: (514) 933-8383

م��ی تواند به بیمارانی که به نور درمانی جواب نداده اند
کمک کند.
مالتونین یک مطالعه روی ده بیمار نشان داده که مکمل
های حاوی مالتونین اگر در بعدازظهر مصرف ش��ود بر
روی بعض��ی از آنها اثرات بد بیماری را خنثی کرده اگر
صبح یا شب مصرف شود اثر ندارد.

MILLEPERTUIS (HYPERICUM
 )PERFORATUMب��دون هیچ تردیدی برای درمان
افسردگی موثر است ولی مطالعات مهمیدرباره اثر آن بر
روی افسردگی فصلی انجام نشده.
همیشه شاد
و همیشه خوش باشید

ایرانی ها ساالنه 400میلیارد تومان آنتی بیوتیک
مصرف می کنند

مهر :رئیس انجم��ن عفونی اطفال
ای��ران با اع�لام اینکه هی��چ آنتی
بیوتیکی روی میکروبها جواب نمی
ده��د ،اظهارداش��ت :س��االنه 400
میلیارد تومان هزینه مصرف نابجای
آنتی بیوتیک در کشور است.
دکتر س��یدمحمدرضا بلورس��از در
نشس��ت خبری هفتمین همایش
س��االنه انجمن عفونی اطفال افزود:
عن��وان همایش امس��ال "مقاومت
میکروبی و مص��رف منطقی آنتی
بیوتیکه��ا" نام دارد ک��ه برگرفته از
شعار سازمان جهانی بهداشت است.
وی با اعالم اینکه مقاومت نسبت به
داروهای ضد س��ل در بیش از 140
کش��ور دنیا دیده می ش��ود ،گفت:
میکروب سل به هیچ آنتی بیوتیکی

ج��واب نمی ده��د .از همی��ن رو،
سازمان جهانی بهداشت سال 2011
را سال مقاومت میکروبی و مصرف
منطقی آنتی بیوتیکه��ا نامگذاری
کرده است.
به گفته بلورس��از ،برق��راری نظام
مراقبت ضد میکروبیدر بیمارستانها
به عن��وان اولیه راه��کار  WHOبه
شمار می رود.
وی اف��زود :مص��رف منطقی آنتی
بیوتیک از طریق آموزش پزشکان به
مردم ،ایجاد قوانین برای ممنوعیت
فروش آنتی بیوتیک بدون نس��خه
پزش��ک و رعایت اص��ول کنترل و
پیشگیری از عفونتها ،به عنوان سه
راهکار دیگری اس��ت که س��ازمان
جهانی بهداش��ت ب��رای جلوگیری

شمار باالی افراد چاق در ایران

حسین ابوالقاسمی رئیس دانشگاه
علوم پزش��کی ش��هید بهشتی در
همایش بینالمللی بیماریهای غدد
درونریز و متابولیسم ،اعالم کرد که
مطابق آمارهای س��ازمان بهداشت

 15روش مدیریت...
برندهه��ا ب��ا عبارات��ی مث��ل "من
میتوانم" حرف میزنند.

افراد باهوش محدودیتها
را منیبینند .آنها امکانات را
میبینند.

سام ایوینگ قهرمان سابق بیسبال
میگوید" ،هیچ چیز ش��رمآورتر از
این نیس��ت که ببینید کسی کاری
را انجام میدهد که شما میگفتید
غیرممکناست".


افراد خالق خود را وقف ایدهها
میکنند.

آنها ابهامات را در آغوش می گیرند
و از شکست نمیترس��ند و با افراد
خالق دیگر نشس��ت و برخاس��ت
میکنند.


جهانی  ۳۴۶میلی��ون نفر در تمام
دنیا مبتال به دیابت هستند که ۸۰
درصد آنان در کش��ورهای در حال
توسعه زندگی میکنند.
به گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس،

از مقاومت میکروبی پیش��نهاد داده
است.
این متخصص عفونی اطفال با اعالم
اینکه از هر  4ایران��ی یک نفر دارو
مصرف می کن��د ،از ایران به عنوان
یکی از  20کش��ور دنی��ا نام برد که
بیش��ترین مصرف آنتی بیوتیک را
دارد.
بلورس��از از حضور ح��دود  70فوق
تخص��ص عفون��ی اطفال ک��ه در
همایش امس��ال سخنرانی خواهند
ک��رد ،خب��ر داد و گف��ت :محتوای
سخنرانیها ،بر اساس شعار سازمان
جهانی بهداشت و  4راهکاری است
که پیشنهاد شده است.

ابوالقاس��می با بیان این که چاقی
یکی از عوامل ابتال به دیابت است،
در باره ش��مار افراد چ��اق در ایران
گفت که حدود  ۱۳درصد مردان و
 ۲۹درصد زنان در کش��ور از چاقی
مفرط رنج میبرند.

>> ادامه از صفحه26 :
افراد خوشبین منیتوانند
متفکرانی واقع بین باشند.

داش��تن رویکرد واقع بینی به شما
این ام��کان را میدهد آنقدر به یک
مشکل نزدیک شوید که بتوانید آن
را بشکافید.
روبهرو شدن با عواقب احتمالی هم به
شما کمک میکند کارآمدتر باشید و
به شما اعتبار بیشتر میدهد.

برای اینکه متفکری واقعبینتر
باشید ،باید:

 .1از واقعیت تقدیر کنید.
 .2کارتان را انجام دهید و واقعیات را
به دست آورید.
 .3نق��اط مثب��ت و منف��ی آن را
بسنجی .د
 .4بدتری��ن حالت ممکن را در نظر
بگیرید.

 .5تفکرتان را ب��ا منابع تان همتراز
کنید.


خیلی مهم است که آخر روز به یاد
بیاورید که میتوانید طرزفکرتان
را عوض کنید.

اینکه ی��اد بگیرید چط��ور در فکر
کردن استاد ش��وید باعث میشود
تفکری پربازدهداشته باشید.
اگ��ر بتوانید این خصوصی��ت را در
خ��ود ایجاد کنید طوریکه به عادت
همیشگی تان تبدیل ش��ود ،تمام
طول زندگ��ی فردی موفق خواهید
شد.


افراد باهوش تصمیمات خوب
میگیرند.
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)۱کاهش وزن بدوندلیل:

دکتربهمنفصیحپور
آزمایش قرار گیرد.
اگر جوش یا دان��های روی
پوست س��ینهتان مشاهده
کردی��د که بیش��تر از یک
هفت��ه دوام پیدا کرد ،حتما
بای��د ب��ه پزش��ک مراجعه
کنید .همچنی��ن اگر ظاهر
ن��وک س��ینههایتان تغییر
کرد یا ترشحاتی غیرعادی
مشاهده کردید ،به پزشک
مراجعه کنید .در واقع تغییر
در وضعیت ظاهر سینهها،
نش��انه نگران کنندهای
است.
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در اینجا  ۱۵م��ورد از متداولترین
عالئم سرطان که باید حتما جدی
گرفته شوند را معرفی میکنیم:


خیلی از خانمها بدشان نمیآید که
بدون هیچ سعی و تالش وزنشان را
پایینبیاورند.
اما کاهش وزن بیدلیل (مثال  ۵کیلو
در ماه بدون باال بردن فعالیت بدنی یا
رژیم غذایی) حتما باید مورد چکاپ
قرار گیرد .کاهش وزن بیدلیل می
تواند نشانۀ سرطان باشد مگر اینکه
خالف آن ثابت شود.
همچنین میتواند نش��انه مش��کل
دیگری مثل پ��رکاری تیروئید نیز
باشد.


)۲نفخ کردن:

نف��خ کردن میتواند یک��ی دیگر از
عالئم س��رطان باش��د که خیلی از
خانمها به آن مبتال هستند و البته

ی��ک راه برای بهبود بخش��یدن به
بدکاری نعوظ این است که تغییرات
سادهای را در سبک زندگیتان ایجاد
کنید.
برای بعضی مردان ،ایجاد تغییر در
ش��یوه زندگی ،مثل ترک س��یگار،
ورزش منظم و کاهش استرس بطور
کامل مشکالت نعوظ را حل میکند.
برای آنها ک��ه نیاز ب��ه درمانهای
جدیتری دارند ،اعمال این تغییرات
درکنار سایردرمانها میتواند کمک
بیشتریکند.

ترک سیگار
ترک س��یگار میتواند کار بس��یار
دشواری باش��د و هیچ راه عالی هم
وجود ندارد که ب ه تنهایی برای همه
اف��راد عمل کند .در زی��ر به برخی
راهکارها برای کمک به ترک سیگار
اشاره میکنیم:

یک تاریخ برای ترک سیگار در یک
تا سه هفته آینده تعیین کنید.
با کم کردن تعداد س��یگارهایی که
میکش��ید به ط��ور تدریجی ،خود
را ب��رای آن روز آماده کنید .س��عی
کنی��د در این م��دت از مکانهایی
که بیش��تر برای کش��یدن سیگار
تحریکتان میکنددور بمانید و برای
اینکه چطور بدون کش��یدن سیگار
با اتفاقات اس��ترسزا کن��ار بیایید
برنامهریزیکنید.

در تاریخ ترک ،از هرچه س��یگار که
دراختیارتان هست خود را خالص
کنی��د ،خودت��ان را مش��غول نگه
داری��د و در مکانهایی بمانید که از
سیگاریها به دور باشد.

با پزشکتان صحبت کنید تا ببینید
آی��ا بای��د از درمانه��ای جایگزین
نیکوتین استفاده کنید یا یک روش
درمانی غیرنیکوتین برایتان مناسب
اس��ت .چس��ب نیکوتین ،آدامس
نیکوتین یا سایر درمانها میتوانند
مفید واقع ش��وند اما میل ش��ما به
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)۴خونریزی
غیرعادی:

میتواند نشانه
س��رطان تخم��دان
باشد.
سایر عالئم سرطان تخمدان عبارتند
ازدرد شکم یا لگن ،احساس سیری
زودرس (حتی وقت��ی هیچ غذایی
نخوردهاید) و مشکالت ادرار.
اگر این نفخ کردن هر روز برای فرد
اتف��اق بیفتد و برای چند هفته فرد
را آزار دهد ،حتما باید با پزش��کتان
مشورت کنید.


خانمهای��ی که هنوز
به یائسگی نرسیدهاند
ب��ه
خیلیوقته��ا
خونریزیه��ای زودت��ر از
زم��ان ع��ادت ماهیان��ه بیتوجهی
میکنند .اما خونری��زی بین زمان
عادت ماهیانه بخصوص وقتی عادت
ماهیان ه منظم است ،نیاز به آزمایش
و بررس��ی دارد .خونری��زی بعد از
رسیدن به یائسگی میتواند نشانه
سرطان رحم باشد.


بیش��تر خانمه��ا س��عی میکنند
س��ینههای خود را از نظر احتمال
وجود غده بررسی کنند .اما این تنها
نشانه برای س��رطان سینه نیست.
قرمز و ضخیم ش��دن پوست سینه
میتواند یک نش��انه نادر و ش��دید
س��رطان س��ینه باش��د ،در ضمن
سرطان سینه التهابی هم باید مورد

خیل��ی از ما خالهایم��ان را بدقت
بررسی میکنیم ،چرا که میدانیم
هر نوع تغییر در تعداد و اندازه آنها
میتواند یکی از نشانههای سرطان
پوست باشد.
اما باید تغییر در رنگدانه پوس��ت را
ه��م جدی بگیری��م .همچنین اگر
یکدفعه دچار خونریزی یا ورقه ورقه

-۳تغییرات در سینه:

)۵تغییراتپوستی:

ایجاد تغییر
در شیوه
زندگی برای
تقویت نعوظ
سیگار را از بین نمیبرند.

ب��رای خودتان ی��ک وقف��ه ایجاد
کنید .به خودت��ان اجازه ندهید که
هرازگاهی سیگار بکشید .اعتیاد به
نیکوتین میتواند هر زمان برگردد،
حتی سالها پس از ترک سیگار.

میل به س��یگار کش��یدن معموالً
موقتی است و چه بکشید یا نکشید
از بین م��یرود .به این دلیل زمانی
که هوس کردید س��یگار بکشید به
خودت��ان بگویید مث ً
ال یک س��اعت
دیگر تا ش��اید میل ب��ه آن برطرف
شود.

اگر تصور میکنید ک��ه نیاز دارید،
برای ترک سیگار کمک بگیرید.
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از برنامههای ترک س��یگار که فقط
بر ی��ک روش خاص تکیه نمیکند
(مثل هیپنوتیزم) اس��تفاده کنید.
پزشکتان میتواند مسیردرست را به
شما معرفی کند.

ورزش منظم
ورزش منظ��م ب��ه ط��رق مختلف
س�لامت ش��ما را بهبود میبخشد.
درکنار بهبود بدکاری نعوظ ،ورزش
بر موارد زیر نیز تاثیر مثبت دارد:
تقویت قلب
بهبود جریان اکسیژن در خون
باال بردن سطح انرژی
پایین آوردن فشارخون
تقویت قدرت و استقامت عضالت

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

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

تپش تقدیم می کند:شب های شاد و پرشور ایرانی
>> شنبه  26نوامرب >> در ROSEBOWL

شدن پوست ش��دید حتما باید به
پزشک متخصص نشاندهید.


در صورت تکرار حتما باید به پزشک
مراجعهکنید.


سرطان باشند که میتوانند منجر به
سرطان دهان شود.


اگ��ر در قورت دادن مش��کل دارید،
احتم��اال رژیم غذاییت��ان را تغییر
دادهاید .پس جویدن چندان برایتان
دشوار نیست.
احتماال بیشتر از سوپ ،غذاهای مایع
یا محلولهای پروتئینی اس��تفاده
میکنید.
اما ای��ن مش��کل در ق��ورت دادن
میتواند نشانه سرطان GIباشد مثل
مری.


خانمهایی که دچ��ار درد در ناحیه
شکم و احس��اس افسردگی به طور
همزمان میش��وند نی��از به چکاپ
دارن��د .برخی محقق��ان رابط ه بین
افسردگی و سرطان لوزالمعده را پیدا
کردهاند که هنوز چندان ش��ناخته
شده نیست.


با باال رفتن س��ن ،ش��کایت افراد از
درد بیشتر میشود ،اما درد میتواند
نش��انه زودرسی از برخی سرطانها
هم باش��د ،البته بیشتر دردها دلیل
وجود سرطان نیست؛ دردهایی که
مداوم هستند و به دالیل نامشخص
ایجاد میش��وند حتما بای��د مورد
بررسی قرار گیرند.


)۶بروز مشکل در بلع:

)۷وجود خون در مدفوع:

اگ��ر در ادرار ی��ا مدف��وع تان خون
مشاهده کردید تصور نکنید که حتما
از بواسیر باشد ،بلکه میتواند نشانه
سرطان روده باشد.
پزشک باید سواالتی از شما بپرسد و
آزمایشاتی مثل کلونوسکوپی برایتان
انجامدهد.
همچنی��ن باال آوردن خ��ون موقع
سرفه کردن هم باید بدقت بررسی
شود.
البت��ه اگر این اتف��اق یکبار بیفتد
ممکن اس��ت خطر جدی نباشد اما

 )۸درد شکم و افسردگی:

)۹سوءهاضمه:

بیش��تر خانمهایی ک��ه حاملگی را
تجربه کردهاند انواع و اقسام مشکالت
گوارشی که با باال رفتن وزن برایشان
اتفاق افتاده بود را به خاطر دارند .اما
بروز مشکالت گوارشی و سوءهاضمه
بدون هیچ دلیل مشخص میتواند
خطرناک و نشانه زودهنگام سرطان
مری ،معده یا گلو باشد.

 )۱۰عفونت دهانی:

 )۱۱درد:

 )۱۲تغییر در گرههای لنفاوی:

اگر غده ی��ا برآمدگی روی گرههای
لنفاوی خود در زیربغل یا گردنتان
مش��اهده کردید ،الزم است با دقت
علت ایجاد آن بررسی شود .اگر یکی
از گرههای لنفاویتان بتدریج بزرگتر
میش��وند حتم��ا باید به پزش��ک
مراجعهکنید.

 )۱۳تــب:

همه افراد بخصوص سیگاریها باید اگ��ر افزایش حرارت بدن و بروز تب
بدقت مراقب لکههای س��فیدی که در ش��ما به دلیل آنفلوآنزا یا س��ایر
درون دهان یا روی زبانش��ان ایجاد بیماریها نیس��ت ،ممکن است در
میش��وند ،باشند .بیشتر این لکهها
{>> ادامه در صفحه}30 :
میتوانند نش��انههای اولیه نوعی از

تقویت استخوانها و مفاصل
کمک به کاهش چربی بدن
کاه��ش اس��ترس ،فش��ارهای
روحی ،اضطراب و افسردگی
ارتقاء تصویر بدن و اعتمادبهنفس
تناسب اندام و سالمت
برای گرفتن باالترین بهره از ورزش،
باید حداقل  20تا 30دقیقه ترجیحاً
در اکثر روزهای هفته ورزش کنید.
تحقیقات جدید نشان میدهد که 5
مرتبه تمریندر هفته بهترین میزان
ورزش است.
روز
هر
ابت��دا
هس��تید،
اگر مبتدی
اس��ترس از متداولترین مشکالت
چند دقیقه ورزش کنید و کمکم آن همه انسانهاس��ت .ب��دن ما طوری
را به  30دقیقه برسانید.
طراح��ی ش��ده ات که اس��ترس را
وقتی میخواهید شروع کنید ،برنامه احس��اس میکند و ب��ه آن واکنش
ای داشته باش��ید که دنبال کردن میدهد .این مسئله باعث میشود
آن آسان باشد .هرچه برنامه برایتان همیشه هوشیار باشیم و برای دوری
عادیتر میش��ود ،باید س��اعات و از خطر آماده باشیم .اما همیشه هم
حرکات تمرینتان را عوض کنید .در دوری ک��ردن از اتفاقات استرس��زا
زیر به چند نکته برای شروع ورزش مقدور نیس��ت و خیل��ی وقتها در
اشاره میکنیم:
چنین موقعیتهایی اسیر میشویم.
فعالیت��ی را انتخاب کنید که از وقتی اس��ترس مداوم در زندگیمان
آن لذت میبرید .ورزش کردن باید بماند ،بدن شروع به تجزیه میکند
مفرح باشد نه فعالیتی خستهکننده .و بیمار میش��ویم .رمز موفقیت در
ورزش منظم را بخشی از برنامه کنار آمدن با استرس شناخت عوامل
روزان ه تان درآورید .از انواع و اقس��ام استرسزا در زندگی و پیدا کردن راه
حرکات و تمرینها استفاده کنید که هایی برای کاهش آنهاست.
موجب خستگیتان نشود.
پیدا کردن یک راه موثر برای ریلکس
ورزش ک��ردن نباید به وضعیت شدن و اس��تفاده مداوم از آن اولین
مالی شما فش��ار بیاورد .از خریدن قدم اس��ت .یک وقت استراحت به
تجهی��زات گ��ران ی��ا عضوی��ت خودتان اختصاص دهید ،حتی اگر
باشگاههای پرهزینه خودداری کنید این زمان فقط چنددقیقه باشد.
مگراینکه مطمئن باشید بطور منظم ط��رز تفکرت��ان را اززیاب��ی کنید،
از آنها استفاده میکنید.
مخصوصاًانتظاراتغیرواقعبینانهتان
پشتکار داشته باشید .اگر منظم را .حرف زدن درمورد مش��کالت با
ورزش کنی��د ،خیل��ی زود ورزش یک عضو خانواده میتواند به ش��ما
جزئی از ش��یوه زندگی شما خواهد کمک کن��د همه چیز را با رویکری
شد.
اگر احساس میکنید برای شروع
برنامه ورزشی نیاز به نظارت یا توصیه
پزشکی دارید ،از پزشکتان بخواهید
ش��ما را به متخصص ورزشدرمانی
معرفی کند .این متخصص نیازهای
ش��ما را ارزیابی کرده و یک برنامه
ورزشی مطمئن و ایمن برایتان طراح
میکند.

کاهش استرس

مناس��ب ببینید .درخواست کمک
تخصصی به ش��ما کم��ک میکند
نگرش��ی تازه پیدا کنید و بفهمید
چطور با انواع دش��وار استرش کنار
بیایید.در زیر به س��ایر رویکردهای
کاهش استرس اشاره میکنیم:
نگرش��ی مثبت داش��ه باشید.
خودتان را باور کنید.
بپذیرید که اتفاقاتی هس��ت که
خارج از کنترل شماست.
به جای خش��ن ب��ودن ،مصمم
باش��ید .ب��ر احساس��ات ،عقاید و
باورهایتان مصمم باش��ید به جای
اینکه عصبانی شوید یا منفعل باشید.
یاد بگیرید که بدنتان را ریلکس
و آرام کنید.
مرتب ورزش کنید .وقتی ورزش
میکنید بدن بسیار بهتر با استرس
میجنگد.
تغذیهای خوب و متوازن داشته
باشید.
سیگارنکشید.
اس��تفاده از مش��روبات الکلی و
کافئین را محدود کنید.
اهداف و انتظاراتی معقول داشته
باشید.
ب��ه ان��دازه کاف��ی بخوابی��د و
اس��تراحت کنید .بدن ش��ما برای
«ریکاور» شدن از اتفاقات استرسزا
نیاز به استراحت دارد.
برای کاهش استرس به الکل یا
موادمخدر پناه نبرید.
تکنیکهای مدیریت اس��ترس
مثل تنفس عمیق و تخیل فعال را
یاد بگیرید.
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موضوع انشا :توافتهای ایران و خارج

تازه دایی دختر عمهی پسر
همسایهماندر آمریکا زندگی
میکند .برای همین هم پسر
همسایهمان آمریکا را مثل کف
دستش میشناسد .او میگوید "در
خارج آدمهای قوی کشور را اداره
میکنند" مثلن همین "آرنولد"
که رعیس کالیفرنیا شده است .ما
خودمان در یک فیلم دیدیم که
چطوری یک نفره زد چند نفر را لت
و پار کرد و بعد با یک خانم...
البته آن قسمتهای بیتربیتی
فیلم را ندیدیم اما دیدیم که چقدر
زورش زیاد است ،بازو دارد این هوا.
اما در ایران هر آدم الغر مردنی را
می گذارند مدیر بشود .خارجیها
خیلی پر زور هستند و همهشان
بادی میلدینگ کار میکنند.
همین برجهایی کهدارند نشان
میدهد که کارگرهایشان چقدر
قوی هستند و آجر را تا کجا پرت
کردهاند.
ما اصلن ماهواره نداریم .اگر هم
داشته باشیم؛ فقط برنامههای
علمی آن را نگاه میکنیم .تازه من
کانالهای ناجورش را قلف کردهام
تا والدینم خدای نکرده از راه به در
نشوند .این آمریکاییها بر خالف
ما آدمهای خیلی مهربانی هستند
ودائم همدیگر را بقل میکنند
و بوس میکنند .اما در فیلمهای
ایرانی حتا زن و شوهرها با سه
متر فاصله کنار هم مینشینند که

عجایب جدید
هفتگانهجدید
جهـــا ن
اعالم شد

من شنیدهام در خارج دموکراسی
است .ولی ما نداریم .اگر اینجا هم
دموکراسی میشد چقدر خوب
میشد .آنوقت "محمدرضا گلذار"
رعیس جمهور میشد و "مهناز
افشار " هم معاون اولش میشد.
شاید "آمیتا پاچان" و "شاهرخ
خان" را هم دعوت میکردیم تا
وزیر بشوند .خیلی خوب میشد.
ولی سد افصوث و دریق که
نمیشود.
از نظر فرهنگی ما ایرانیها خیلی
بیجمبه هستیم .ما خیلی تمبل
و تنپرور هستیم و حتی هفتهای
یک روز را هم ک ً
ال تعطیل کردهایم.
شاید شما ندانید اما من خودم
دیشب از پسر همسایهمان شنیدم
کهدر خارج جمعهها تعطیل
نیست .وقتی شنیدم نزدیک بود از
تعجب شاخدار شوم .اما حرفهای
پسر همسایهمان از بی بی سی هم
مهمتر است.
ما ایرانیها ضاتن آی کیون پایینی
داریم .مثلن پدرم همیشه به من
میگوید "تو به خر گفتهای زکی".
ولی خارجیها تیز هوشان هستند.
پسر همسایهمان میگفتدر آمریکا
ش��نبه  21 ،آبان ،به گزارش واحد
مرک��زی خب��ر ب��ه نقل از ش��بکه
تلویزیونیCNN
 جنگل های آم��ازون در آمریکایجنوبی (که یکی از بزرگترین منابع
طبیعی جهان را به خود اختصاص
داده است؛)
 خلیج هالونگ ویتنام، -آبشارهای ایگوازو در میان ارژانتین

www.paivand.ca

گزارشجشنمهرگان

انجمن دوستداران زرتشت در مونترآل
چون همه س��اله جش��ن مهرگان را در
سالمه  16اکتبر  2011در سالن المپیا
برگزار نمود  .سالن جشن هر دم از ایران
دوس��تانی که بر نگه��داری آنچه که از
هزاران سال پیش تا کنون از نیاکانمان
بما رس��یده را با تکیه بر اندیشه نیک ،
کردارنی��ک وگفتار نیک ک��ه زیر بنای
حرکت های انس��انی میباشد پر میشد.
آمدیم تا ب��ار دیگر هم��گام با یکدیگر
بشنویم پیام های راستین ارزشمندی
از ب��اور های ایرانیت مان را که نهفته در
گوهره وجودمان است را بارور سازیم ودر
نقطه همسوئی با فرهنگ و باورهایمان به
یگانگیبرسیم.
جشن با اعال م یک دقیقه سکوت برای
جان باختگان راه آزادی ایران آغاز شد،
سپس سرود همیش��ه جاودانه ای ایران
نواخته ش��د که تمامی باش��ندگان در
جش��ن یک صدا آن را خواندند .علیرضا
فروت��ن ضم��ن خ��وش آم��د گوئی و
چگونگی نگهداری جش��ن ها از هزاران
سال پیش تا کنون وهمچنین گفته هائی
از آموزه های زرتش��ت ،این اندیش��مند
راستین ایران کهن را بیان نمودند.
جناب رفعت پناه فلسفه برگزاری جشن

ش
ی
ا
ل
های

همه بلدند انگلیسی صحبت کنند،
حتا بچه کوچولوها هم انگلیسی
بلدند .ولی اینجا متعسفانه مردم
کلی کالس زبان میروند و آخرش
هم بلد نیستند یک جملهی ساده
مثل  I lav uبنویسند .واقعن جای
تعسفدارد.
این بود انشای من.

 

باز آخوند
با عمامه
با دروغ های فراوان
......می خورد از مال مردم
 ... ...می پرد بر کول مردم
 ...کودکی تنبل به حوزه
همچوبلبل
مدح روضه
یادم آ َرد از فلسطین
از بلندیهای جوالن
از دالر نفت ایران
حرفهایاحمقانه
از رجایی زمانه
دور می گشتم ز خانه
شرع چون شمشیر بران
پاره می کرد مغز ما را
بشنو اینک کودک من
از زبان مام میهن
مرز و بوم پاک ایران
این رئیس جمهور نادان
کرد ویران
کرد ویران
و برزیل،
 جزیره ججو در کره جنوبی، پارک ملی کومودو در اندونزی؛ رودخان��ه زیر زمینی پوردو پرنسدرفیلیپین،
 کوهستان تیبلدر افریقای جنوبی،هفت عجایب جدید جهان محسوب
می شوند.

به مناس��بت بزرگداش��ت کورش ،شاه
خردمند و س��ازنده ایران سخنانی بیان
نمودند.
ش��ام خوراک مرغ ،سوپ ،ساالد و دسر
همراه با قهوه و چای بود که از باشندگان
پذیرائی شد.
جناب درویشعلی مجری توانمند و تنوع
آفرین این جشن بودند .دی جی تیمور
نیز فضای ش��ادی و پایکوبی ویژه خود
را داشت .بانو میترا از کیترینگ میترا با
مهر و عشق درونشان ضمن ارائه نمونه
های گوناگون از شیرینی های خوشمزه
ایرانی از باشندگان در جشن نیز پذیرائی
نمودند و چندین جعبه شیرینی هدیه
ایش��ان با قرعه کش��ی بلی��ت ها به
برندگان اهدا شد.
این انجمن از جناب هوش��نگ یزدانی
که انجمن را مورد پش��تیبانی خود قرار
دادند ،جناب فرش��اد تپش دیجیتال و
جناب محسن فروشگاه سن لوران برای
فروش بلیت ها ،جن��اب آذرخش برای
چاپ پوسترها و یکایک شما گرامیان که
دعوت انجمن را برای برگزاری این جشن
پذیرفتید و چه حضوری و یا از راه تلفن
و ایمیل ما را مورد مهر و تش��ویق خود
قرار دادید ،بدین وسیله سپاسگزاری می
نماید دبیر اجنمن

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

بازآخوند!

اجنمن دوستداران زرتشت
مه��رگان را بی��ان نمودند ،مه��رگان از
قدیمی ترین جشن های ایرانی میباشد
که از هزاره سوم پیش از میالد در فالت
ایران رواج داش��ته و سابقه آن به پیش
از آریائی��ان بر می گردد .این جش��ن 6
روز طول می کش��ید که از  16مهر آغاز
می گردی��د وآن را مهرگان عام وخاص
میگفتند  .شاهان هخامنشی در این روز
بر خالف عرف مست می شدند و حتی
می رقصیدند .ابوریحان می گوید:
در مه��رگان مردم بدن خود را با روغن
مرطوب می کردند که هم شگون و هم
نتایج طبی وبهداشتیداشت وهم مشک
و عنبر و عود ب��ه هم هدیه می دادند و
شاه تاج به شکل آفتاب بر سر می نهاد و
سفره ای همانند نوروز پهن می کردند که
در آن ن��ان های گرد و کوچکی از هفت
نوع دانه گندم ،جو ،ارزن  ،عدس ،برنج و
لوبیا و میوه های فصل و شاخه های سبز
و گل ،شکر ،س��که نو ،شاخه گیاهی از
بید و زیتون ،به ،و انار که شگون داشت
بر سفره می نهادند مهرگان را روز تولد
مشیه و مشیانه (آدم و حوا) نیز دانسته
اند و به همین جهت آنرا جشن آفرینش
می گویند.
جناب دکتر ش��ریف نیز در مورد تکاپو
های هیئ��ت مدیره انجم��ن و اهدافی
ک��ه در پیش رومی باش��د ،و همچنین

س
و
پ
اسپ ر

وست آیلند

پدرم همیشه میگوید " این
خارجیها که الکی خارجی
نشدهاند ،خیلی کارشان درست بوده
که توی خارج راهشان دادهاند"
البته من هم میخواهم درسم را
بخوانم؛ پیشرفت کنم؛ سیکلم را
بگیرم و بعد به خارج بروم .ایران با
خارج خیلی فرغ دارد .خارج خیلی
بزرگتر است .من خیلی چیزها
راجب به خارج میدانم.

به ضعم بنده همین کارها باعث
شده که آمار تالغ روز به روز باالتر
بشود .در اینجا اصلن استعداد ما
کفش نمیشود و نخبههای علمی
کشور مجبور میشوند فرار مغزها
کنند .اما در خارج کفش میشوند.
مث ً
ال این "بیل گیتس" با اینکه
اسم کوچکش نشان میدهد که
از یک خانوادهی کارگری بوده اما
تا میفهمند که نخبه است به او
خیلی بودجه میدهند و او هم برق
را اختراع میکند .پسر همسایهمان
میگوید اگر او آن موقع برق را
اختراع نکرده بود؛ شاید ما االن
مجبور بودیم شبها توی تاریکی
تلویزیون تماشا کنیم.
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نشانه های سرطان...
صورت تداوم نش��انهای از س��رطان
باشد .تب معموال زمانی که سرطان
از نقطه اصلی خود گس��ترش پیدا
کرده باشد اتفاق میافتد ،اما میتواند
ن هم باشد .سایر
نشانه سرطان خو 
نشانههای س��رطان عبارتند از زرد
شدن پوست بدن یا تغییر در رنگ
مدفوع.

 )۱۴خستگی مزمن:

خس��تگی نیز یکی دیگ��ر از عالئم
مبهم س��رطان اس��ت .این مشکل
میتواند بعد از پیش��رفت سرطان
اتفاق بیفتد ،اما ممکن است ابتدای
سرطانهایی مثل لوکیمیا (سرطان
خون) یا برخی سرطانهای روده هم
ایجاد شود.


 )۱۵سرفه مداوم:

س��رفه معموال با س��رماخوردگی،
آنفلوآنزا و حساسیتها همراه است
و همچنین میتواند یکی از عوارض
جانبی برخی داروها نیز به حس��اب
آید .اما سرفههای مداوم سرفههایی
ک��ه بیش از  ۳ت��ا  ۴هفته به طول
انجام��د به هیچ وج��ه نباید نادیده
گرفته شوند.


چندتوصیهبرایاینکه
ازسرطانپیشگیریکنید


سیگار را ترک کنید:

کش��یدن س��یگار نه تنها میتواند
احتم��ال ابتال ب��ه س��رطان ریه را
افزای��ش دهد ،بلکه س��بب ابتال به
س��رطان دهان ،کلی��ه و پانکراس
(لوزالمعده) نیز میشود.
بنابر این اگر آماده نیستید که سیگار
را برای همیشه ترک کنید ،حداقل
میزان مصرف خود را کاهشدهید تا
خطر ابتال به انواع سرطانها کاهش

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

>> ادامه از صفحه29 :

یابد.


مصرف غالت را افزایش دهید:

مصرف  ۲واحد یا بیشتر غالت غنی
و کاملدر طول روز میتواند احتمال
ابتال به س��رطان پانکراس سرطان
پستان را کاهش دهد.
بررس��یها همچنین حاکی از این
موضوع اس��ت که فیب��ر موجود در
غالت میتواند از ش��ما دربرابر ابتال
به سرطان کولورکتال حفاظت کند.

وزن تان را پایین بیاورید:

برخی بررسی های نش��ان داده که
بی��ن اضاف��ه وزن و ابتال ب��ه  ۶نوع
س��رطان متفاوت از جمله سرطان
س��ینه و کولون (روده) رابطه وجود
دارد.
بد نیس��ت بدانید افراد چاقی که به
س��رطان مبتال میش��وند ،کمتر از
سایرین به درمانها جواب میدهند.

ورزش کنید:

ورزش کردن نه تنها به کنترل وزن،
بلکه به پیش��گیری از ابتال به انواع
سرطانها هم کمک میکند ،حتی
تا حدی میتواند ب��رای افرادی که
نمیتوانند سیگارشان را ترک کنند
هم مفید باشد.


مصرف آنتیاکسیدانها را افزایش
دهید:

برخی بررسی ها نشان داده مصرف
میوه و سبزیجات نه تنها به کنترل
وزن کمک میکن��د ،بلکه به دلیل
فیتوکمیکالها و آنتیاکسیدانهایی
که دارند میتوانند از ابتالی فرد به
سرطان هم پیشگیری کنند.

سیر بخورید:

اگرچه مصرف سیر و پیاز باعث ایجاد
بوی بد دهان میشود ،اما تحقیقات
نشان میدهد سبزیجات این خانواده

میتواند احتمال ابتال به س��رطان
مغز استخوان ،تخمدان ،کلی ه و… را
کاهشدهد.


از پوست خود در برابر آفتاب
محافظتکنید:

مواجه��ه طوالنیمدت با نور آفتاب
میتواند احتمال ابتال به س��رطان
پوس��ت را افزایش ده��د .برخالف
تصورات عموم��ی ،برنزه کردن چه
ب��ه روش طبیعی و چه س��والریوم
بیخطرنیست.
سعی کنید هر زمان از منزل خارج
میشوید ،ضدآفتاب با  SPFمناسب
اس��تفاده کنید و اگر برای طوالنی
مدت بیرون میمانید ،عرق کردید یا
به شنا رفتید ،هر چند ساعت یکبار
کرم خود را تجدید کنید.

ختممرغ بخورید:

بعضی بررسیهای اخیر پژوهشگران
نش��ان میدهد مص��رف تخممرغ
میتواند از ابتال به س��رطان س��ینه
پیشگیریکند.
محققان میگویند زنانی کهدر هفته
 ۶عدد تخمم��رغ مصرف میکنند،
۴۴درصد در مقایس��ه با زنانی که ۲
عدد یا مقدار کمتری در هفته تخم
م��رغ میخورند ،کمتر به س��رطان
سینه مبتال میشوند.
دلیل این موضوع نیز وجود مادهای
به نام کولین در زرده تخممرغ است.

ویتامین  Dمصرف کنید:

درست است که مصرف این ویتامین
نمیتواند از ابتال به همه سرطانها
پیشگیری کند ،اما طبق بررسیها
میتواند احتمال ابتال به س��رطان
س��ینه و کول��ون را کاه��ش دهد.
ویتامین  Dدر ن��ور آفتاب و برخی
ماهیهای چرب وجود دارد.
(سالمت نیوز)
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ایران زیر شبح جنگ
فرانسه :حمله به ایران وارد شدن به مسیری مهارناپذیر است

وزیر خارجه فرانس��ه پس از نشس��ت وزرای
خارجه کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در روز
دوش��نبه ( ۱۴نوامبر ۲۳ /آبان) در بروکس��ل
نسبت به حمله نظامی به ایران هشدار داد و
گفت:
«حمله به ایران بدترین اتفاق ممکن اس��ت
و میتواند م��ا را به ورطهای غیر قابل کنترل
بکشاند».
آلن ژوپه در عین حال اتمی ش��دن ایران را
«خط��ری بزرگ برای ثبات منطقه و جهان»
خوان��د و تصری��ح کرد« :روش��ن اس��ت که
گزارش اخیر آژانس نش��ان میدهد که ایران
به پیشرفتهاییدر زمینه ساخت سالح اتمی
دست یافته است».
الوروف :گزارش آژانس حاوی نکته
جدیدی نبود

در عین حال س��رگئی الوروف ،وزیر خارجه
روسیه ،با انتقاد از گزارش جدید آژانس گفت،
این گزارش «حاوی نکته جدیدی نبود».
الوروف ک��ه پ��س از ش��رکت در کنفرانس
سران س��ازمان همکاریهای اقتصادی آسیا
و اقیانوس��یه در هاوائی در بازگشت به مسکو
سخن میگفت ،افزود که این گزارش «شواهد
جدیدی که نشان دهد ایران در حال ساخت
اتمی است را شامل نمیشود».
وزی��ر خارجه روس��یه در ادامه گفت ،به نظر

میرس��د که هدف از ارائه این گزارش تحت
تأثیر ق��رار دادن افکار عمومی ب��رای اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران بوده باشد.
چکیدهای از گزارش اخیر آژانس

آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش اخیر
خ��ود در باره برنامه اتمی ایران اعالم کرد که
طبق مس��تنداتی که در اختیار آژانس است،
جمهوری اسالمی تا س��ال  ۲۰۱۰پروژهها و
آزمایشهای گوناگونی برای ساخت کالهک
انفجاری هستهای را دنبال کرده است.
یوکیا آمانو ،مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،در این گزارش نوشته است که بخشی
از فعالیته��ای ایران برای س��اخت کالهک
هس��تهای میتواند همچنان نیز ادامه داشته
باشد.
آژانس از جمله نتیجهگیری کرده اس��ت که
دانش��مندان تحت سرپرس��تی وزارت دفاع
جمهوری اس�لامی ،عنصرهایی برای ساخت
کالهک هستهای ساخته و آزمایش کردهاند
که کار بر روی اجزاء «چاش��نی نوترونی» که
باعث واکنش زنجیرهای هس��تهای میشود
یکی از متعلقات آن بوده است.
تدارک برای تشدید حتریم ایران توسط
احتادیه اروپا

روز دوش��نبه وزرای خارجه کشورهای عضو

میرفطروس :چرا حمله نظامی...
از آلودگی هوا و تصادفات رانندگی بیشتر
خواهد بود؟
به اعتقاد من :نه!
رهبران جمهوری اس�لامی که پس از وقایع
خونین و هولناک انتخابات خرداد  88امکان
هر گونه اصالح و آش��تی ملّی را غیر ممکن
ساخته اند ،اینک با گشودن درب های مراکز
اتمی خود به روی بازرسان آژانس بین المللی
اتمی ،ضمن ش�� ّفاف س��ازی و جلب اعتماد
جهانی ،م��ی توانند از وقوع حمل��ه به ایران
جلوگیری کنند ،ا ّما گذش��ته نشان می دهد
نوش��یدن «جام زه��ر»را بر کامیابی
که آنان
ِ
در عرصه های سیاسی و نیز ّ
«قذافیزاسیون»
رفتن آرام،
کردن سرنوش��ت ش��ان را بر کنار ِ
مس��المت آمیز و تأمین بخ��ش ،ترجیح می
دهند!
بر این اس��اس بود که س��ال پی��ش در نامه
ای به س��ناتور «لیندس��ی گراهام» س��ناتور
جمهوريخواه آمري��كا ،مخالفتم را با هر گونه
حمله به تأسیس��ات اتم��ی ،صنعتی و مردم
ایران ،اعالم داشته ام.
آن نامه اینک ،درآس��تانهء حملهء نظامی به
ایران ،م��ی تواند خطاب به رهب��ران آمریکا
و فرانس��ه و انگلیس بش��مار آی��د ،این نامه،
همچنین و خصوصاً ،می تواند خطاب به آقایان
«ش��یمون پرز»« ،ایهود باراک» و دیگر سران
کشور اسرائیل باشد ،اسرائیلی هائی که با ملّت
بزرگ ایران دوستی تاریخی و دیرینه دارند.
به عبارت دیگر :س��ران و رهبران اسرائیل در
حمل��ه به ایران باید بیاد«ک��وروش بزرگ» و
ِ
خت ال ّنصر» عمل
نجات قوم یهود از
اسارت «بُ ُ
کنند نه به صورت «صدام حسین».
بنابراین:
ه��ر گونه حمل��هء نظامی به م��ردم و مراکز
صنعت��ی و نفتی ایران ،باع��ث کینه و نفرت
دیرپای ملّت بزرگ ایران نس��بت به اسرائیل،
آمریکا و همپیمانان شان خواهد شد.

علی میرفطروس
بوستون ،آمریکا

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

صعود ایران
به مرحله
پایانی
مقدماتی جام
جهانی فوتبال
۲۰۱۴

اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل لحن
خود را نسبت به ایران شدیدتر کرده و از این
کشور خواستند ،به گزارش اخیر آژانس پاسخ
دهد.
در این جلس��ه قرار ش��د که تحریمهای تازه
علیه ایران مورد بررسی قرار گیرند تادر جلسه
دس��امبر وزاری خارجه اتحادیه اروپا در مورد
آنها تصمیمگیری شود .به گفته وزرای خارجه
فرانسه و آلمان ،توقف سرمایهگذاری در ایران
و انس��داد فع��ل و انفعاالت مالی این کش��ور
بخشی از این تحریمها خواهد بود.
اوری روزنت��ال ،وزی��ر خارجه هلن��د ،در این
رابطه گفت ک��ه نباید گزینه«حمله نظامی»
را از نظر دور داش��ت .با این حال اغلب دیگر
شرکتکنندگان این نشست بر ادامه مذاکره
با ایران و پرهیز از تهاجم نظامی تأکید کردند.
آلمان ،فرانس��ه ،لوکزامب��ورگ و دانمارک از
جمله کشورهایی بودند که وزرای خارجهشان
در نشس��ت بروکس��ل مخالفت خود با اقدام
نظامی علیه ایران را ابراز داشتند.
آنها در عین حال تصریح کردند که در صورتی
که ای��ران به گ��زارش تازهآژانس پاس��خی
«قانعکننده» ندهد موضوع تشدید تحریمهای
این کش��ور در دس��تور کار اتحادیه اروپا قرار
خواهد گرفت.


>> ادامه از صفحه8 :

نامه اى به سناتور لیندسی
گراهام

* مش��کل منطقه و جهان ،پایگاه های اتمی
ایران نیست ،بلکه مشکل اساسی ،خود ِرژیم
جمهوری اسالمی است که با سوءاستفاده از
درآمدهای سرشار نفت ،در فلسطین ،لبنان،
عراق ،افغانستان و  ...ایدئولوژی کینه و نفرت
و مرگ منتشر می کند ،ایدئولوژی هولناکی
که اینک در منطق��ه و جهان در تدارک یک
«هولوکاست اسالمی» است.

*تنها و تنها با کوبیدن پایگاه ها و ستادهای
س��رکوب حکومت اسالمی و برداشتن سقف
سرکوب و ترس و تهدید و در نتیجه:
با خيزش مردم ایران و سرنگونی این رژیم ضد
ایرانی و ضد انسانی بدست آنان است که می
توان شاهد استقرار آرامش و صلح و ثبات در
منطقه و جهان بود.
سناتور لیندسی گراهام عزیز!

بعن��وان یک ایرانی و محقّ��ق در تاریخ ایران
و اس�لام ،از موضع گیری ش��جاعانۀ شما در
امنیت بین المللی «هالیفاکس» در
کنفرانس ّ
کانادا ،بسیار سپاسگزاری می کنم .متأسفانه
دولت کنونی آمریکا با ش��ناخت نادرس��ت از
ماهی��ت رژیم اس�لامی ای��ران ،فرصت های
ّ
فراوانی را در گفتگو با مردم ایران و حمایت از
مبارزات آزادیخواهانۀ آنان از دست داده است.
مبارزات مردم ایران ،خصوصاً در دو سال اخیر،
گواه روشنی است که این رژیم قرون وسطائی،
مش��روعیت و پایگاهی در می��ان مردم ایران
ّ
ندارد و اینک ،تنها به زور اس��لحه و سرکوب
های خونین و هولناک به حکومت خود ادامه
می دهد.
بنابراین :هر حمله ای که پایگاه ها و ستادهای
سرکوب رژیم ایران را بقول شما «اخته» کند،
باعث رضایت و شادمانی مردم ایران خواهد بود
و ب��ه آنان فرصت خواهد داد تا بدون ترس از
سرکوب پاسداران رژیم ،به خیابان ها ریخته و
خود به حیات این رژیم فاشیستی نقطۀ پایان
بگذارند.

تیم ملی فوتبال ای��ران با پیروزی  ۴بر
 ۱مقابل اندونزی و به لطف تساوی قطر
با بحری��ن ،صعود خود به مرحلۀ بعدی
مقدماتی جام جهانی را قبل ازدیدار آخر
با قطر حتمی کرد.
تیم ملی فوتبال ایران ،چهار روز پس از
تساوی شیریندر منامه مقابل تیم ملی
فوتبال بحرین ،روز سه شنبه (۱۵نوامبر
 ۲۴ /آب��ان) در ش��هر جاکارتا ،پایتخت
اندونزی به مصاف تیم ملی این کش��ور
رفتند و به پیروزی  ۴بر  ۱دست یافتند.
تیم ایران با س��ه تغییر در مقایس��ه با
دیدار بحرین و تركيب مهدی رحمتی،
احس��ان حاجصفی ،جالل حس��ينی،
هادی عقيلی ،حسين ماهينی ،غالمرضا
رضايی ،مجتبی جب��اری ،جواد نكونام،

روشن تر بگویم:
دولتم��ردان آمریکا باید بدانند که مش��کل
منطقه و جهان ،پایگاه های اتمی ایران نیست،
بلکه مش��کل اساس��ی ،خودِرژیم جمهوری
اسالمی است که با سوءاستفاده از درآمدهای
سرشار نفت ،اينك در فلسطین ،لبنان ،عراق،
افغانستان و ...ایدئولوژی کینه و نفرت و مرگ
منتش��ر می کند ،ایدئولوژی هولناکی که در
منطقه و جهان در تدارک یک «هولوکاس��ت
اسالمی» است.
سناتور گراهام عزیز!
بعن��وان یک ایران��ی و محقّق تاری��خ ایران و
اسالم یادآور می شوم که جامعۀ کنونی ایران
نه افغانس��تان اس��ت و نه عراق و فلسطین و
لبنان ،بلکه جامعۀ کنونی ایران با یک نیروی
عظیم 70درصدی جوان و پویا ،ارتش آگاه و
نیرومندی است که خواهان آزادی ،صلح ،رفاه
و دموکراسی است.
از این نظر  -چنانکه مبارزات س��تایش انگیز
و بدور از خش��ونت دو سال اخیر نشان داده -
جامعۀ مدنی ایران قابل مقایسه با هیچیک از
کشورهای خاورمیانه نیست.
بنابرای��ن :می توان و باید ای��ن «ارتش آگاه و
نیرومند جامعۀ مدنی» را به حساب آ ُورد و بر
آن تکیه کرد .بر این اساس ،اعتقادم دارم که
تنها و تنها با کوبیدن پایگاه ها و س��تادهای
س��رکوب حکومت اسالمی و برداشتن سقف
سرکوب و ترس و تهدید ودر نتیجه :با خيزش
مردم ایران و س��رنگونی این رژیم ضد ایرانی
و ضد انس��انی بدست آنان است که می توان
شاهد استقرار آرامش و صلح و ثباتدر منطقه
و جهان بود.
با چنین اعتقادی ،ضمن س��پاس و ستایش
از موضع گیری ش��جاعانۀ شما در کنفرانس
«هالیفاکس» ،یادآور می شوم که ملّت بزرگ
حساس ودشوار ،هیچگاه
ایراندر این لحظات ّ
حمایت های بیدریغ شما و سناتور مک کین
را فراموش نخواهد کرد.
با احترام و به امید آزادی ایران
علیمیرفطروس
بوستون8/11/2010،

آندراني��ک تيموريان،
مي�لاد مي��داوودی و
محم��د قاض��ی وارد
می��دان ش��د .قاض��ی،
می��داوودی و حاج صفی
جایگزین��ان انص��اری ف��رد،
پوالدی و خلعتبری بودند.
گلهای تيم ملی ايران را که ش��روعی
طوفان��ی داش��ت ،ميالد مي��داوودی،
مجتبی جب��اری ،غالمرضا رضايی (در
نيمۀ نخس��ت) و جواد نكونام از نقطۀ
پنالتی (در نيمه دوم) به ثمر رساندند.
ت��کگل تيم میزبان توس��ط "بامبانگ
پام��ون كاس" در واپس��ین لحظ��ات
نیمۀ اول به تور دروازۀ مهدی رحمتی
چسبید.

دردیگر نبرد هفتۀ پنجم
گ��روه  ،Eتیم ملی قطر
به نتیجۀ مساوی بدون
گل در برابر میهمان خود
بحرین رضایت داد.
بدی��ن ترتیب تیم ملی فوتبال
ایران با مجموع��ا  ۱۱امتیاز از  ۵بازی،
صعود خود به دور پایانی مقدماتی جام
جهانی  ۲۰۱۴در قاره آس��یا را ،قبل از
دیدارهای پایانی این گروه حتمی کرد
که در روز  ۲۹فوریه س��ال ۱۰( ۲۰۱۲
اسفند) برگزار می شوند .تیم های ملی
قطر ،بحرین و اندونزی به ترتیب با ۶ ،۹
و صفر امتیاز در مکان های دوم ،سوم و
چهارم این گروه ایستادهاند.
(دویچه وله)

زنان...

زن
ایرانی!

روزاگر بدی برای ما ،زنهاست ...
ریشو می بینی ،می ترسی ...
لباس روی ش��لوار می بینی ،می
ترسی...
ژیگول می بینی ،می ترسی ...
ماشین مدل باال از کنارت رد می
شه تو خیابون ،می ترسی ...
ماش��ین قراضه رد می ش��ه ،می
ترسی...
موتوری با نگاه کثیفش از کنارت
ویراژ می ده ،می ترسی ...
کنار خیابون یه پیرمرد نشس��ته
تو س��ایه درخت و ب��ا عینک ته
استکانی
نگاهت م��ی کنه که ب��اد بزنه و
مانتوت کمی بره کنار ،می ترسی ...
کنار خیابون یه دسته مرد وایستادن
و مث��ل گرگ نی��گات می کنن ،می
ترسی ...
سوار تاکسی و کرایه ای بخوای بشی،
حتی اگه جلو هم بخوای بشینی که
راحتتر باشی ،می ترسی ...
مانتوی روشن بپوشی بیای تو خیابون
از ن��گاه مردا که دنب��ال رد لباس زیر
مانتوت هستن ،می ترسی ...
عینک آفتابی می زنی میای تو خیابون
از نگاه هایی که دنبال چشم های اون
زیر هستن ،می ترسی ...
با دوس��تات می ری بیرون تو کافی
شاپ که باید دود سیگار بخوری ،اگرم
بری پ��ارک ،از مردهای بیکار پارک،
می ترسی ...
از پدری که دست پسر کوچکش رو
گرفته و از کنارت رد می ش��ه و تیکه
ای بارت می کنه و به پسرش نگاه می
کنه و می خنده ،از هر دوش��ون ،می
ترسی ...
از م��ردی با ظاه��ر معمولی که کنار
خیابون ب��ه ظاهر داره ب��ا موبایلش
صحبت می کنه ،اما هربار که زنی از
کنارش رد می شه ،حرفهای زشت و
کریهی م��ی زنه و تو خیالش با همه
(که فرقی نمی کنه زنی چادری باشه،

قوی ترین آدم جهان
کس��ی باش��ه با لباس های کار
یا دختری دیگ��ر) عقده های
جنسی اش رو خالی می کنه ...
ک��ه نه فقط از ن��گاه که حتی از
متلک ها و حرفهای کریهی که
باید بش��نوی و فقط رد بش��ی
و فرار کن��ی از این آدمها ،می
ترسی ...
از ن��گاه آدم ها تو پم��پ بنزین،
ترافیک ،گش��ت ارشاد و و و و...
می ترسی ...
از آدمهای��ی که ظاه��ری عادی
دارن اما کل��ی عقده های روانی و
جنسی توشون جمع شده و حتی
ب��ا ش��خصیت ترین ش��ون هم تو
موقعیتش قرار بگیرن این عقده ها
رو می خوان تسکین بدن و دست به
وحشیانه ترین اعمال بزنن ،می ترسی
 ...که آوازه غیرت و ناموس پرستیشون
دنیا را کر کرده است اما چند نفره به
یک زن بیگن��اه حمله می کنن ،می
ترسی ...
گاهی حتی از برادر و شوهر و دوست
پسر و  ...ها هم می ترسی ...
ترس ترس ترس ...کابوس های روزانه
و ش��بانه آدمهایی شده که می خوان
فقط کنار دیگ��ران تو جامعه زندگی
کنن ....
قویترین آدم جهان اون نیس��ت که
دویس��ت و پنجاه کیل��و رو یه ضرب
میزنه ...
قوی ترین آدم جهان زن ایرانیه که با
وجود تجاوز فردی و گروهی و اس��ید
پاشی
و گشت ارشاد و مزاحم هاى خیابونی
و زور گیری و قتل و هزار خطر دیگه
هنوزم
تو این مملکت درس میخونه  ،ورزش
میکنه  ،رانندگى میکنه  ،کار میکنه ،
عاشق میش��ه  ،اعتماد میکنه  ،مادر
میش��ه و به بچه اش ی��اد میده آدم
باشه

ایران :فشار حتریم ها بر ...
س��الهای اخیر به شدت
افزایش یافته است.
اختلاس  ۳میلی�ارد
دالری ،تنها نمونه نیست.

عملک��رد مال��ی دول��ت
احمدینژاد نیز از س��وی
مجلس ،دیوان محاسبات
و سایر نهادهای رسمی به
شدت به زیر پرسش رفته
است.
اس��فند ماه سال گذشته،
دیوان محاس��بات اداری
ایران گزارش داد که «۱۱
میلی��ارد و  ۷۰۰میلیون
دالر از درآمده��ای نفتی
کش��ور به حساب ذخیره
ارزی واریز نشده است».
صندوق ذخیره ارزی ،که
در دوران احمدین��ژاد به
"حس��اب ذخیره ارزی"
تغییر ن��ام داد ،در دوران
خاتمی ایجاد شد.
ه��دف ای��ن ب��ود ک��ه
مابهالتفاوت افزایش بهای
نف��ت ،در ای��ن صندوق
ذخیره ش��ود و به مصرف
توس��عه زیرس��اختها و

تقوی��ت بخشخصوصی
برسد.
روز  ۲۹دی م��اه س��ال
گذش��ته ،ش��مسالدین
حس��ینی وزی��ر اقتصاد
دول��ت احمدین��ژاد در
صح��ن علنیمجل��س
شورای اسالمی اعالم کرد:
«در صندوق ذخیرهارزی
پولی نمانده است که برای
تجهیز و گسترش متروی
تهران استفاده شود».
حس��ینی از س��وی
نمایندگان مجلس احضار
ش��ده بود تا توضیح دهد
که چرا دولت احمدینژاد،
با عدم پرداخت هزینههای
توسعه متروی تهران ،این
طرح را دستخوش رکود
کرده است.

پیشرفت و توسعه با رشد
یک درصدی؟

برای ارزیابی توانمندی یا
ضعف اقتصاد یک کشور،
هیچ شاخصی روشنگرتر
از شاخص رشد اقتصادی

>> ادامه از صفحه9 :
هر سال نیست.
صندوق بینالمللی پول،
رش��د اقتصادی ای��ران را
برای س��الهای  ۲۰۱۰و
 ۲۰۱۱حدود یک درصد
برآورد کرده است.
درهمینسالها،ترکیه
در همس�ایگی ای�ران
توانست رشد اقتصادی
خ�ود را به ح�دود ده
درصد برساند.
ب��ا اینهم��ه ،مقام��ات
جمهوری اسالمی ،بهویژه
احمدینژاد ،همچنان ادعا
میکنند که ایران ،نه تنها
از تحریمها زیانی ندیده،
بلکه گامه��ای مهمی به
سوی پیشرفت و توسعه
برداشته است .پیشرفت و
توس��عه با رشد اقتصادی
یک درصدی؟
آیا چنین چیزی امکان
پذیر است؟
جواد طالعی:
دویچه وله
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از نازی بپرس!...

من قلب کوچولویی دارم؛
خیلیکوچولو
من قلب کوچولویی دارم؛ خیلی کوچولو؛
خیلی خیلی کوچولو.
...
مادربزرگم میگوید :قلب آدم نباید خالی
بماند .اگ��ر خالی بماند،مثل گلدان خالی
زشت است و آدم را اذیت میکند.
ب��رای همین هم ،مدتی س��ت دارم فکر
میکنم این قلب کوچولو را به چه کسی
باید بدهم؛ یعنی ،راستش ،چطور بگویم؟
دلم میخواهد تمام تمام این قلب کوچولو
را مثل یک خانه قشنگ کوچولو ،به کسی
بدهم که خیلی خیلی دوستش دارم ...یا...
نمیدانم ...کس��ی که خیلی خوب است،
کس��ی که واقعا حقش اس��ت توی قلب
خیل��ی کوچولو و تمیز من خانه داش��ته
باشد.
خب راست میگویم دیگر .نه؟
پدرم میگوید :قلب ،مهمان خانه نیست
که آدمها بیایند ،دو س��ه ساعت یا دو سه
روز ت��وی آن بمانند و بع��د بروند .قلب،
النهی گنجشک نیست کهدر بهار ساخته
بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد...
قلب ،راس��تش نمیدانم چیست ،اما این
را میدان��م که فقط جای آدمهای خیلی
خیلی خوب است ـ برای همیشه ...
خب ...بعد از مدتها که فکر کردم ،تصمیم
گرفتم قلبم را بدهم به مادرم ،تمام قلبم را
تمام تمامش را بدهم به مادرم ،و این کار
را هم کردم...
اما...
اما وقتی به قلبم نگاه کردم ،دیدم ،با این
که مادر خوبم توی قلبم جا گرفته ،خیلی

10شاهکار

رییس
جمهور

   اول:


ابراهیم نبوی

می خواس��ت میلیونرها را از قدرت
خارج کند و با اختالس مبارزه کند،
میلیاردرها را وارد قدرت کرد و باعث
شد بزرگترین اختالس تاریخ ایران
اتفاق بیافتد .این اختالس به اندازه
کل ثروت حکومت پهلوی 60 ،برابر
اتهام اثبات نشده ای که به خانواده
هاشمی زده می شود ،صد هزار برابر
کل جرائم غالمحسین کرباسچیدر
دادگاه مع��روف اش ،یک و نیم برابر
بزرگترین اخت�لاس تاریخ آمریکا،
و پنج هزار براب��ر بزرگترین دزدی
دولتی در ده س��ال گذشته فرانسه
است.

   دوم:


دولت احمدی نژاد تنها دولتی است
که ق��ول داد با همه قله های ثروت
مب��ارزه می کن��د ،و در حال حاضر
بیش از پنجاه درصد اعضای کابینه
اش مورد اتهام مالی و دزدی هستند
و پرونده باز دارند.
   سوم:


دول��ت احم��دی نژاد تنه��ا دولتی
است در طول صد سال گذشته ،که
رئیس دولت در شرایطی که کشور
مشکالت بزرگ داشت ،از هیچ سفر
خارجی اش صرف نظر نکرد و هیچ
بار با هیاتی کوچک تر از صد نفر به
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قلبم ،مقداری جای
خالی مانده...
فورا تصمیم گرفتم آن گوشهی خالی قلبم خوب را دارم توی قلبم جا
را بده��م به چند نفر؛ چند نفر که خیلی میدهم ،سعی کردم این عموی پدرم را
دوستشان داشتم؛ و این کار را هم کردم :هم ببرم توی قلبم و یک گوشه بهش جا
برادر بزرگ��م ،خواهر کوچکم ،پدربزرگم ،بدهم ...اما ...جا نگرفت ...هرچی کردم جا
مادربزرگم ،یک دایی مهربان و یک عموی نگرفت ...دلم هم سوخت ...اما چکار کنم؟
خوش اخالقم را هم توی قلبم جا دادم ...جا نگرفتدیگر.
فکر کردم حاال دیگر توی قلبم حس��ابی تقصیر من که نیست حتما تقصیر خودش
شلوغ ش��ده ...این همه آدم ،توی قلب به است .یعنی ،راستش ،هر وقت که خودش
ه��م ،با زحمت و فش��ار ،ج��ا میگرفت،
این کوچکی ،مگر میشود؟
اما وقتی نگاه کردم،خ��دا جان! میدانید صندوق بزرگ پولهایش بیرون میماند
و اوَ ،دوان َدوان از قلب��م میآمد بیرون تا
چی دیدم؟
دی��دم که همه این آدمها ،درس��ت توی صندوق را بردارد...
نادرابراهیمی
نصف قلبم جا گرفتهاند؛ درس��ت نصف ـ
با اینکه خیلی راحت هم ولو ش��ده بودند
و میگفتند و میخندیدند .و هیچ گلهیی
هم از تنگی جا نداشتند....
م��ن وقت��ی دی��دم هم��هی آدمه��ای

سفر نرفت.

   چهارم:


دولت احمدی نژاد تنها دولتی است
ک��ه زمان تصمیم گی��ری برای هر
پروژه مهم اس��تانی و کشوری را به
زیر دو دقیقه کاهش داد و کاری کرد
که بیش از هشتاد درصد پروژه های
تصویب شده کشور اجرا نشود.
   پنجم:


دولت احمدی نژاد بدون اینکه کار
خاص��ی در دنیا بکن��د ،مثال باعث
اتحاد جهان علیه آمریکا و اسرائیل
شود ،یا باعث افزایش قدرت منطقه
ای ایران شود ،یا مثال جنگی
را آغاز کند ،یا بمب اتم
بسازد و اصوال بدون
اینک��ه هیچ عمل
واقعی انجام بدهد،
چه��ار قطعنامه با
اتف��اق آرای تمام
کش��ورها علی��ه
ایران صادر ش��د و
کش��ورهایی که به
ایران رای داده بودند،
یا حکومت شان سقوط
کرد یا در حال س��قوط
است .این سیاست خارجی
لطمه بخور بدون اینکه
کاری ک��رده باش��ی،
در حال��ی در پیش
گرفته شد که بیش
از هفت��اد درص��د
بهتری��ن کارکنان
وزارت خارجه بعد
از بیس��ت س��ال
تجرب��ه اخ��راج
ش��دند و تع��دادی
از فدراس��یون های
ورزشی جایگزین آنها
شدند.

   ششم:


دولت های ایران از موسوی
تا امروز( از  1361تا حاال)
معم��وال اینط��وری بود
که همیش��ه مردم

دول��ت را تا حدی قبول داش��تند،
ول��ی خامنه ای با آن مخالف بود ،و
به دلیل مخالفت هایش کار دولت
پیش نمی رفت .هاشمی هم معموال
در قدرت س��هم زیادی داشت ،آخر
کار ه��ر دول��ت ،م��ردم طرفدارش
می ش��دند و خامنه ای بکلی با آن
مخالف می شد .دولت احمدی نژاد
تنها دولتی است که اکثر مردم با آن
مخالف بودند ،ولی خامنه ای آن را
کامال قبول داشت ،دولت بر خالف
دولته��ای قبلی همه ق��درت را در
اختیار داشت ،ولی مردم از آن متنفر
بودند ،کم کم کار دولت به
جایی رسید که همه
طرف��داران آن از
جمله خامنه ای
از آن بیزار شدند
و م��ردم هم از
آن همچن��ان
بدش��ان م��ی
آمد.
   هفتم:


هر رئیس جمهور یا
نخست وزیری در طول
سی س��ال گذشته روی
کار آم��د ،اعم از موس��وی،
هاش��می و خاتم��ی،
باعث ش��دند مردم
ب��ه خامن��ه ای
خوشبین بشوند،
و فک��ر کنن��د او
طرف��دار عدال��ت،
مخالف بی عدالتی،
مخالف آمریکا و
اسرائیل ،طرفدار
کت��اب و فرهنگ
اس��ت و معموال او
را میان��ه رو و معتدل
می دیدن��د و در تمام
ای��ن  24س��ال ب��رای
همه جوک س��اخته شد ،جز
برای خامنه ای( تعدادش کم
بود) و از قض��ای روزگار این
سه نخست وزیر و رئیس

زودقضـــاوتنكنیم!

زن جوانی در سالن فرودگاه
منتظ��ر پروازش ب��ود .چون
هنوز چند ساعت به پروازش
باقی مانده بود ،تصمیم گرفت
برای گذران��دن وقت کتابی
خری��داری کند .یک بس��ته
بیس��کوئیت نیز خری��د و بر
روی یک صندلی نشس��ت و
در آرامش شروع به خواندن
کتاب کرد.
مردی در کنارش نشسته بود
و داشت روزنامه میخواند.
زنوقتینخستینبیسکوئیت
را به دهان گذاش��ت ،متوجه
ش��د ک��ه م��رد ه��م ی��ک
بیسکوئیت برداشت و خورد!
او خیلی عصبانی ش��د ولی
چیزی نگفت .پیش خود فکر
کرد  :بهتر است ناراحت نشوم.
شاید اشتباه کرده باشد.
ولی ای��ن ماجرا تکرار ش��د.
هر بار که او یک بیسکوئیت
برمیداشت ،مرد هم همین

جنگ :خالء اپوزیسیون...
و تنها با وجود این نهاد اس��ت که
میتوان به نام مردم ایران مستقیما
با غرب سخن گفت تا شاید بتوان
خطر جنگ را از س��ر ایران و مردم
ایران رفع کرد و یا هزینههای آن را
تا حد اکثر ممکن کاهش داد.
متأسفانه اپوزیس��یون ایران سابقه
امیدبخش��ی در تحمل یکدیگر و
تفاهم بر سر منافع ملی مبتنی بر
اصولدموکراتیک ندارد .و اسفبارتر
این که برخی وظیفه خود میدانند
که با شایعهپراکنی و برچسبزنی
تالشهایی از این قبیل را زیر سؤال
ببرند و یا کس��انی را که پیشقدم
ش��دهاند به انواع وابستگیها متهم
کنند .نمونه ای��ن برخوردها را در
گذش��ته کم نداش��تهایم .ولی این
گونه برخورد در شرایط حادی که

جمهوری که کارش��ان به نفع رهبر
تمام شد ،مخالف او بودند ،تنها کسی
که دربست مخلص آقا بود ،احمدی
نژاد بود که باعث شد مردم به خامنه
ای بدبین بشوند و مطمئن شوند که
او مخالف عدال��ت ،مخالف کتاب و
فرهنگ است و دشمنی اش با غرب
یک دشمنی کور است که گاهی این
دشمنی به نفع غرب تمام می شود.
   هشتم:


در ط��ول بیس��ت س��ال دولتهای
جمهوری اس�لامی تالش کردند از
رابطه با کره شمالی و سوریه و لیبی
و صحرای پولیساریو و بورکینافاسو و
مالدیو و سودان و موریتانی با فعال
ش��دن سیاس��ت خارجی به رابطه
با کش��ورهایی مثل فرانسه ،آلمان،
انگلیس ،هلند ،سوئد ،کانادا برسد،
دولت احمدی ن��ژاد وقتی روی کار
آمد در عرض دو س��ال باعث شد تا
نه تنها فرانس��ه و آلمان و انگلیس
و هلند و س��وئد و کانادا رابطه شان
با ای��ران تیره ش��ود ،بلکه خیلی از

کار را میکرد.
این کار او را حسابی عصبانی
کرده بود ولی نمیخواس��ت
واکنشی نش��ان دهد .وقتی
که تنها یک بیسکوئیت باقی
مان��ده بود ،پی��ش خود فکر
کرد :
حاال ببینم ای��ن مرد بیادب
چکار خواهد کرد؟
م��رد آخرین بیس��کوئیت را
نصف کرد و نصفش دیگرش
را خ��ورد .ای��ن دیگر خیلی
پرروئی میخواست!
زن جوان حس��ابی عصبانی
شده بود.
در ای��ن هن��گام بلندگ��وی
ف��رودگاه اعالم کرد که زمان
سوار شدن به هواپیماست.
زن کتاب��ش را بس��ت،
چیزهای��ش را جم��ع و جور
کرد و با نگاه تندی که به مرد
انداخت ،از آنجا دور شد و به
سمت دروازه اعالم شده رفت.
وقت��ی داخ��ل هواپیما روی

صندلیاش نشس��ت،
دس��تش را داخ��ل
ساکش کرد تا عینکش
را داخ��ل س��اک قرار
دهد و ناگهان با کمال
تعجب دی��د که جعبه
بیسکوئیتش آنجاست،
ب��از نش��ده و دس��ت
نخورده!
خیلی شرمنده شد! از
خ��ودش ب��دش آمد...
ی��ادش رفت��ه ب��ود که
بیسکوئیتی که خریده بود را
داخل ساکش گذاشته بود.
آن مرد بیسکوئیتهایش را با
او تقسیم کرده بود ،بدون آن
که عصبانی و برآشفته شده
باشد! در صورتی که خودش
آن موقع که فکر میکرد آن
مرد دارد از بیسکوئیتهایش
میخورد خیلی عصبانی شده
بود .و متاس��فانه دیگر زمانی
ب��رای توضیح رفت��ارش و یا
معذرتخواهینبود.

همیشه به یاد داشته باشیم
ك��ه چه��ار چیز اس��ت که
نمیت��وان آنه��ا را دوب��اره
بازگرداند :
 .1سنگ

پس از رها کردن!

 .2سخن

پس از گفتن!

 .3موقعیت

پس از پایان یافتن!

 .4و زمان

پس از گذشتن

>> ادامه از صفحه14 :

اکن��ون در آن به س��ر میبریم به
مراتب مخربتر و نامسؤالنهتر است.
متأسفانه این نوع برخورد نه فقط
در نوش��تارهای چن��دی در ای��ن
روزها دیده ش��ده اس��ت ،که حتا
در اطالعیهای که برای مخالفت با
جنگ نوشته شده و به امضای ۱۲۰
تن از روشنفکران و فعاالن سیاسی
ایرانی رسیده است ( )۱ظاهرا الزم
دیده ش��ده که این جمله معترضه
را بگنجانند که «شایس��ته نیست
گردهمایی یا تش��ریک مس��اعی
مخالف��ان رژیم به کمک بیگانگان
سازماندهی گردد» .معلوم نیست
این جملهدر این بیانیه چه محلی از
اعرابداشته و نویسندگان ،کدامین
«گردهمایی» یا «تشریک مساعی
مخالفان رژیم» را مد نظر داشتهاند
ک��ه تخطئ��ه آن را الزم دیدهاند.

ولی ق��در مس��لم این اس��ت که
برخوردهایی از این گونه میتواند هر
«گردهمایی» یا «تشریک مساعی
مخالفان رژیم» را به سازماندهی با
«کمک بیگانگان» (چه نوع کمکی
و ت��ا چه حد؟) مظن��ون کند و در
نطف��ه آن را بخش��کاند .و آیا واقعاً
میت��وان با این برخ��ورد بالفاصله
از «مش��ارکت مس��تقیم تمام��ی
نیروهای اپوزیسیون که برای تحقق
دمکراسی و حقوق بش��ر در ایران
مبارزه می کنند» س��خن گفت و
چنین آرزویی را برآورده کرد؟
---------------۱. http://news.gooya.com/politics/archives/2011/11/130882.php

کشورهای اروپایی هم رابطه شان را
با ایران قطع کنند و ایران که سالها
با همسایگانش رابطه خوبی داشت،
بکلی رابطه تیره ای با آنها پیدا کند.

پول کافی ب��رای برگزاری انتخابات
و ش��رایط مناس��ب برگزاری آن را
نداشت.

احمدی ن��ژاد نقش ای��ران را برای
اولی��ن بار به عن��وان نقش محوری
ایجاد ک��رد .برای اولین بار در تاریخ
بعد از جنگ دوم جهانی ،ایران باعث
ش��د اختالف میان اروپا و آمریکا از
میان برود ،ایران باعث شد اختالف
بین اعراب و اس��رائیل بعد از پنجاه
س��ال تبدیل به اخت�لاف اعراب و
اس��رائیل با ایران و حماس و حزب
الله تبدیل شود .باداشتن پشتیبانی
قوی مانن��د ایران ،اس��رائیل دیگر
نیازی به حمایت آمریکا نداش��ت.
جنبش ضد استبدادی علیه دولت
ایران ،به جای اینکه خود دولت را از
بین ببرد ،شرکای سیاسی اش را از
بین برد ،و برای اولین بار رهبر ایران
از دولتی حمایت کرد که تنها دلیل
برکنار نشدنش این بود که حکومت

محمود احمدی نژاد با یک پژوی 25
س��اله و یک خانه کوچک و فقیرانه
رئی��س جمهور ش��د .اولین کارش
برداشتن قالی های سالن تشریفات
ریاس��ت جمهوری و آخرین کارش
اختالس س��ه میلی��ارد دالری بود،
این دولت پولی مع��ادل درآمد کل
تاریخ نفت در ایران را در شش سال
مصرف کرد ،تا اقتصاد ایران را چهل
سال عقب ببرد ،اراذل و اوباش وارد
کابینه و وزرای سابق کابینه زندانی
شدند .اگر پولی را که دولت احمدی
نژاد نابود کرد به یک شرکت مقاطعه
کار خوب می دادند ،کش��ور را می
شد از اول با شکلی منطقی و بدون
مشکالت الینحل ساخت .گاهی یک
دیوانه سنگی به چاه می اندازد و بعد
هم خودش می پرد توی چاه

   نهم:


   دهم:
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اما چرا غولهای بزرگ اقتصادی
غرب در حال افول هستند؟

 ۳۵سال پیش درآمد متوسط یک
ش��هروند آلمانی  ۱۵براب��ر درآمد
متوسط در چین بود.
امروزه این نس��بت حدود سه برابر
است.
در دهه  ۱۹۸۰میالدی اقتصاد چین
فقط دو درصد کل اقتصاد جهانی و
معادل یک سوم اقتصاد آلمان بود.
اما براساس پیشبینیهای صندوق
بینالمللی پول تا سال  ۲۰۱۶سهم
چین در کل اقتص��اد جهان به ۱۸
درصد و در نتیجه شش برابر اقتصاد
آلمان افزایش خواهد یافت.
نایل فرگوسن یادآوری میکند که
توزیع ثروت و قدرت اقتصادی میان
قطبهای جهانی به سرعتدر حال
تغییر است و غرب پس از چند قرن
پیش��رفت و سلطه کامل بر اقتصاد
جهانی ،اکنون در حال واگذار کردن
عرصه به رقبای خود است.
اما دالیل عمده این تغییرات
کدامند؟

برای پاس��خ به این سوال ابتدا باید
به دالیل پیشرفت غرب در قرنهای
گذشته اشاره کرد که به طور خالصه
چنین است:

 )۱وجود عنصر رقابت.

اروپای قدیم از نظر سیاسی متفرق
بود و هر یک از اجزاء آن برای توسعه
نفوذ خود با دیگری به شدت رقابت
میکرد.


 )۲انقالب علمی.

بخش اعظم اختراعات و اکتشافات
مهم در تمام عرصههای علمی مثل

 )۳حاکمیت قانــون و
حکومتهایمنتخب.

پیش��رفتهترین نظ��ام سیاس��ی
– حکومت��ی در ق��رون اخی��ر در
کشورهایانگلیسیزبانشکلگرفته
و تحول یافته اس��ت که اساس آن
احترام به مالکیت خصوصی و حضور
نماین��دگان صاحبان س��رمایه در
نهادهای انتخابی بود.

 )۴پزشکی جدید.

تقریبا تمامی پیش��رفتهای مهم
در عرصه پزشکی جدید در اروپای
غربی و آمریکا روی داد.


 )۵جامعه مصرفی.

انقالب صنعتی در کشورهایی روی
داد ک��ه در آنها ه��م امکان تولید
بیشتر و هم نیاز و تقاضا برای مصرف
کاالهای بیشتر ،بهتر و ارزانتر وجود
داشت.

 )۶موازین حاکم بر کار و تولید.

کشورهای غربی اولین مللی بودند
که با ترکیب روشهای تولید و کار
منظم و گس��ترده و صرفهجویی در
هزینه تولید ،زمینه انباشت سرمایه
را فراهم کردند.
نای��ل فرگوس��ن در ادام��ه تحلیل
خ��ود میافزاید ک��ه در چهار قرن
گذش��ته این عناصر مهم در توسعه
و س��ازماندهی اقتص��ادی م��درن
در انحص��ار مطلق اروپ��ای غربی و
آمریکای ش��مالی ب��ود .تحت تاثیر
این پیشرفتهای اقتصادی در اوایل
قرن بیستم چند امپراتوری غربی ،از
جمله ایاالت متحده آمریکا ،بریتانیا و
فرانسه ،کنترل ۶۰درصد از جمعیت

سینماگرمعروف،
بهمن فرمانآرا
ممنوعاخلروج شد

 +آخرین یادداشت وی
در روزنامه شرق

یكشنبه  6نوامبر 2011
سایت پارستوریسم از ممنوعالخروج شدن
بهمن فرم��انآرا ،کارگ��ردان و تهیهکننده
سینمای ایران ،خبر داد.
بر اس��اس این گ��زارش ،کارگ��ردان فیلم
«خانهای روی آب»در حالی که قصد شرکت
در یک جش��نواره خارجی را داشته ،متوجه
ممنوعالخروجی خود ش��ده است .اما هنوز
علت بروز این وضعیت مشخص نیست.
فرمانآرا در دو سال اخیر مواضع صریح را در
انتقاد حاکمیت مطرح کرده بود .آخرین اثر
قلمی او ،یادداشت طنزی بود که روز شنبه
هفته پیش در روزنامه ش��رق منتشر شد و
در آن تعریضاتی در خصوص اظهارات اخیر
سلحش��ور (کارگردانی که سینمای ایران را
فاحشه خانه خوانده است) و نیز اختالس سه

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 ---

فیزیک ،ش��یمی ،ریاضیات ،نجوم و
زیستشناسی در اروپای غربی روی
داد.


تبدیل
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ی
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م
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تپـشدیجیتــال

چرا غرب در
حال عقب ماندن
از سایرین است؟

بخ��ش دیدگاهه��ای ش��بکه
خبری س��یانان به مناسبت
انتش��ار کتاب جدی��دی به نام
«غرب و س��ایرین» به قلم نایل
فرگوسن ،پروفسور رشته تاریخ
در دانشگاههای هاروارد آمریکا
و آکس��فورد انگلیس مطلبی را
منتش��ر کرده ک��ه در حقیقت
چکی��دهای از دیدگاههای این
اس��تاد تاریخ در م��ورد دالیل
تضعیف غ��رب در برابر س��ایر
کشورها و قدرتهای رو به رشد
جهان است.
نای��ل فرگوس��ن در آغاز گفتار
خود یادآوری میکند که تقاضای
اس��تقراض اروپا از چین به منظور
پرداخ��ت بدهیهای کش��ورهای
اتحادیه اروپا خود به حد کافی بیانگر
عقب ماندن غرب از سایرین هست.
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و مس��احت کره زمین را در اختیار
خود داش��ته و صاحب  ۷۴درصد از
کل اقتصاد جهانی بودند.
اما از نیمه قرن بیس��تم به این سو
ممالک غیرغربی یکی پس ازدیگری
شروع کردند به نمونهبرداری از این
عناصر و به کارگیری آنها در الگوی
اقتصادی و سیاسی کشورهای خود.
اولین نمونه آن ژاپن بود ،ولی شاید
بزرگترین تحول در این راس��تا را
باید اصالحات اقتصادی سال ۱۹۷۸
در چین تلقی کرد.
عامل دیگر ،عادت غربیها به انتقال
رمز موفقیتهای خود به دیگران و
فراموش کردن آنهاست.
برای مثال ،اکنون مردم کره جنوبی
حدود  ۴۰درصد بیشتر از ساعت کار
متوسطدر آمریکا کار میکنند.
روزهای سال تحصیلی در آن کشور
 ۴۰روز بیشتر از سال تحصیلی در
آمریکاست.
و از نظ��ر مص��رف نیز فق��ط کافی
اس��ت یادآوری کنیم که  ۲۶مورد
از  ۳۰مرک��ز بزرگ خرید جهان در
کشورهای آسیایی هستند.

Tel.: 514-223-3336
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سپــاس

دوست گرامی جناب آقای فرشاد فضلی
بدینوسلیه از شما دوست عزیز بخاطر همه تالش های
ارزندۀ فرهنگی ،اجتماعی وهنری در گردهم آوردن خانواده های
ایرانی مقیم مونتریال در برنامه های تفریحی و فرهنگی ماهانه
در سطح شهر مونتریال سپاسگزاریم و برای شما
پیروزی و موفقیت روزافزون
در برنامه های آتی آرزومندیم.

جمعی از
یاران قدیم و
دوستداران
شما

خدمات درمانی عمومی

نایل فرگوس��ن به بررس��ی عوامل
دیگر که در پیش��رفت تاریخ غرب
موثر بودهان��د پرداخته و برای مثال
مینویسد که امروز مردم کشورهای
غربی در زمینه پزشکی بیش از هر
ملت دیگ��ری هزینه میکنند ،ولی
حقیقت این است که نظام و امکانات
خدمات درمانی عمومی در بسیاری
از کش��ورهای غرب��ی و به خصوص
آمریکا وضعیت اسفباریدارد.
و در مورد حاکمیت قانون نیز فقط
کافی اس��ت که به نظرس��نجی که
توسط «مجمع اقتصاد جهانی» تهیه
ش��ده است توجه کنیم که در آن از
نظر ردهبندی مربوط به حق مالکیت
و کیفیت حکومت آمریکا به نسبت

هزار میلیارد تومانیدیده میشد.
متن آن یادداشت در ادامه میآید:
......
چندی اس�ت ک��ه دوب��اره اث��ر قرصهای
ضدافس��ردگی من به خاطر زیادی مصرف
کردن آن ،اثر خود را از دست دادهاند و دوباره
کابوسهای شبانه به سراغ من آمدهاند.
چند شب پیش در کابوسم تلفنی داشتم از
آقای محمودرضا خاوری ،س��اکن کانادا که
عین مکالمه را برایتان نقل میکنم:
خاوری :آقای فرمانآرا؟
من :بفرمایید ،شما؟
خاوری :من ،محمودرضا خاوری هستم.
من :بله به جا آوردم ،حاال من برایتان چهکار
میتوانمبکنم؟
خاوری :آقای فرمانآرا ،ش��ما ش��ماره اندی
خواننده را دارید؟
من :نه قربان .میتوانم بپرس��م شما ،شماره
اندی را برای چه میخواهید؟
خاوری :میخواستم ازش بپرسم ما خوشگال
تا کی باید برقصیم.
من :قربان فکر نمیکنم حتی والده هم شما
را خوشگل به حساب بیاورند .شما عالوه بر
تمام بدهکاریهایتان۳۰ ،میلیون تومان هم
به خوش��گلی بدهکارید و ش��ما اگر با تمام
پولهایتان بهترین جراحان پالس��تیک را
اس��تخدام کنید آنها هم نمیتوانند شما را

هنگکن��گ در رده پایینتری قرار
گرفته است.
و درنهای��ت تا جای��ی که به عنصر
رقابت برمیگردد ،یعنی عاملی که
آغازگر و زمینهس��از پیشرفتهای
اقتصادی قرون معاصر در اروپا بود،
«مجمع اقتصادی جهانی» از س��ال
 ۱۹۷۹هر س��اله یک نظرس��نجی

شبیه محمدرضا گلزار بنمایند.
خ��اوری :تو اینو داری به م��ن میگی با آن
هیکل آلفرد هیچکاکیات! من هنوز هم آنجا
نفوذ دارم و اس��مت را حتما برای س��وال و
جواب رد خواهم کرد.
من :شما هر غلطی میخواهید بکنید به هر
جهت ش��ما حق دارید به ریش من و بقیه
مردم بخندید ولی من اگر شماره اندی را هم
داشتم به شما نمیدادم.
از خ��واب پریدم و فوری به دکتر جمش��ید
لطف��ی ،زنگ��ی زدم و او را ه��م از خ��واب
بیدار کردم .گفت چی ش��ده این وقت شب
زنگ زدی؟ ماجرا را گفتم و قرار ش��د فردا
قرصهای جدیدی برایم تجویز کند.
اما صبح شد و کارهای روزانه بهعالوه ترافیک
و باران شدید ،باعث شد که نتوانم به سراغ
دکتر لطفی بروم.
ش��ب که ش��د از دوب��اره کاب��وس دیدن،
میترسیدم بخوابم تا اینکه از خستگی خوابم
برد.
در کابوس��م دو مرتبه تلفن زنگ زد و من با
ترس و لرز آن را جواب دادم.
کابوس :آقای فرمانآرا؟
من :بفرمایید شما؟
کابوس :به اس��م ،کار نداش��ته باشید شما
شماره تلفن اندی را دارید؟
من :قربان من که ش��ما را نمیشناسم ولی

کام��ل در م��ورد کیفی��ت رقابت
اقتصادی انجام داده است.
طب��ق این آمار در س��الهای اخیر
ضریب رقابت اقتص��ادی در آمریکا
از  ۵.۸۲ب��ه  ۵.۴۳کاه��ش یافته و
در مقابل این عامل در چین از رقم
 ۴.۲۹به  ۴.۹۰افزایش یافته است.
نایل فرگوسن در پایان مطلب خود

من اصال با شیطان بزرگ ارتباطی ندارم
که شماره اندی را داشته باشم .شما؟
کابوس( :با اکراه) من سلحشور هستم.
من( :خندیدم) ش��وخی میکنید .شما
میخواهی��د از ان��دی راجع ب��ه آهنگ
«خوشگال باید برقصن» بپرسید؟
سلحشور :از کجا فهمیدهاید؟
من :شما در منزل آیینه ندارید؟
سلحشور :تو خودت برو یک آیینه که تمام
هیکلت را نشان بدهد ،ببین میتوانی پیدا
کنی.
اینبار وقتی از خواب پریدم خود را فوری
به اورژانس یک بیمارس��تان رساندم و از
بخت بدم نرس ش��ب داش��ت به آهنگ
خوشگال باید برقصن گوش میداد و من
بیهوش شدم.
وقتی به هوش آمدم دکتر از من پرسید
شما چند سالتان است؟ همسرم مطابق
معمول زودتر از من جواب داد ۶۵ .سال
و اندی.
با ش��نیدن اندی ،اینبار برای همیش��ه
بیهوش شدم.
------------->> عکس :بهمن فرمان آرا ،درگفتگو
با پیوند،در فستیوال فیلم مونتریال،
سپتامبر2006


هشدار میدهد که سلطه اقتصادی
غرب با س��رعت رو به پایان است و
دلیل آن فقط این نیست که دیگران
راز موفقیت ما را تقلید کردهاند ،بلکه
به این خاطر که خود غربیها به مرور
به ای��ن عوامل مهم بیتوجه بوده و
آنها را به فراموشی سپردهاند.
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جمهوری اسالمی...
نوری زاد :بی خبری
رهبر از دزدیهای سپاه
فاجعه مضاعف است!
شنبه  12نوامبر
محمد ن��وری زاد ،روزنام��ه نگار و
مستندساز منتقد دولت ایران ،می
گوید از نامه نگاری به آیت الله علی
خامنه ای ،رهبر جمهوری اسالمی،
انتظار پاسخ ندارد و تنها می خواهد
درده��ای جامع��ه را ب��ا او در میان
بگذارد تا در تاریخ بماند.
آق��ای ن��وری زاد ک��ه هفته پیش
دهمین نامه اش خطاب به آیت الله
خامنه ای را نوشته و در وب سایت
اینترنتی خود منتشر کرده ،به بی بی
سی فارس��ی گفت که شاید هنگام
نگارش نخستین نامه هایش انتظار
پاس��خ از رهبر جمهوری اسالمی را
داش��ته ،ولی "حاال ب�رای خواندن
مردم می نویسم و این که در تاریخ
مباند و انتظار پاسخ ندارم".

با این ح��ال ،او در نامه جدیدش با
عن��وان "دزدان اطالع��ات و دزدان
سپاه" نوشته است که قصد دارد تا
زمان برگزاری نهمین دوره انتخابات
مجلس در  ۱۲اس��فند امس��ال هر
هفته ،نامه ای خط��اب به آیت الله
خامنه ای بنویسد.

آقای نوری زاد
در پاسخ به این
سوال که چرا با
وجود نگرفتن
پاسخ همچنان
ب��ه نوش��تن
این نامه ها و قب��ول مخاطره های
احتمالی ادام��ه می دهد ،به بی بی
سی فارسی گفت:

"متام مس�ئولیتها به ش�خص رهبر

برمی گردد .ایشان را به عنوان یک
مس��ئول برتر که تمام ریسمانهای
مس��ئولیت به او متصل می ش��ود،
مخاطب قرار می دهم و س��عی می
کن��م در حوزه ادب ،ه��ر آنچه درد
در جامع��ه جاری اس��ت ،در میان
بگذارم".
او اف��زود" :بهرحال ایش��ان فرمانده
کل قواس��ت .یک پاسدار نمی تواند
قاچاق کند ،مگر این که فرمانده اش
خبر داشته باشد .من با این نامه ها
ایشان را خطاب قرار می دهم که از
دو حالت خارج نیست .یا خبر دارید
که پاس��داران تحت امر ش��ما جفا
می کنند ،قاچاق می کنند ،دزدی

افت چشمگیر استقالل طلبی...
در مورد جزئیات افت گرایش های جدائی
خواهی در کبک ،در صفحه چهارم نشریه
یاد شده چنین می خوانیم:
گرایش حاکمیت در میان رای دهندگان
زیر  25س��ال در کبک کمت��ر از پدران،
م��ادران ،پدربزرگان و م��ادر بزرگان آنان
است .این خبر حاصل تحقیقات انجمن
مطالعاتکاناداست.
اما حاصل نظرسنجی لـِژه مارکتینگ از
این هم دقیق تر است.
این تحقیق نشان می دهد تنها 32درصد
اش��خاص بین س��ن های  18-24برای
حاکمی��ت و جدائ��ی کب��ک رای مثبت
می دهند .این درص��د در میان کل رای
دهندگان کبک  34است.
این بررس��ی در روزهای  16تا  20اکتبر
همین امسال انجام گرفته است.
در صورتی که ،رهبران گرایش حاکمیت
پیش بینی های دیگری داشتند .آنان ،از
جمله برنارد الندری ،نخست وزیر سابق،
می گفتند این جوانان هستند که نهایتا
حاکمیت کبک را تضمین می کنند.
از آقای الندری نقل قول شده است که در
سال  2005گفته است،
«من عمیقا اعتقاد دارم که کبک در سه
یا چهار س��ال آینده مستقل خواهد شد.
بر مبنای ریاضیات(؟) استقالل و حاکمیت
کبک کامال محتمل اس��ت .نس��ل من،
استقالل طلب است ،بچه های من و نواده
های من هم به طریق اولی استقالل طلب
خواهند شد».
به نظر می رس��د که در این پیش گوئی
احتماالت با ریاضیات اشتباه گرفته شده
باشد.


اما چرا گرایش استقالل طلبی در کبک
تنزل یافته است؟

ناظرین منشاء اصلی آن را پیروزی حزب
نیودمکرات ( )NDPدر انتخابات ماه می
همین س��ال و بدست آوردن  59کرسی،
شامل بخش بزرگی از کرسی های حزب
جدائی خواه بلوک کبکوا ( )BQبه رهبری
ژیل دوس��پ ،می دانند ک��ه حزب اخیر
توانست تنها چهار کرسیدر پارلمان کانادا
بدس��ت آورد ،در حالی که قبال در حدود
 50کرسی داشته است.
آمار زیر شاهد دقیق تر این افت است.
در ماه آوریل سال جاری ،در میان سنین
 18-24پش��تیبانی از استقالل کبک 46
درصد ،در ماه می  44درصد و در تابستان
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محمد نوری زاد می گوید در
حال ساخت فیلمی مستند درباره
قانون شکنی های دستگاه های
امنیتی و قضایی بوده که این
فیلم توقیف شده است

وزارت اطالعات و س��پاه پاس��داران
"مرز حیوانیت" را پشت سر گذاشته
اند و "فضاحتهای جاری خود" را به
نام رهبر جمهوری اسالمی ثبت می
کنند.
او در ابتدای ای��ن نامه که در تاریخ
 ۱۷آبان  ۱۳۹۰نوشته شده ،تاکید
می کند که گروهی از کارکنان سپاه،
بسیج و اطالعات را می شناسد که
"از شرم رنجهای جاری مردم ،روزی
هزار بار می میرند و زنده
می ش��وند" ،ولی بخاطر
"دزدان
اعتراضهای فراوان به وضع
م��ی کنند و به س��احت اطالعات موجود منزوی شده اند و
خصوصی مردم تعرض می و دزدان "در حال دق کردن اند".
کنند که این خبر داشتن
عمده گالیه آقای نوری زاد
سپاه"
شما فاجعه است که چرا
در این نامه به نقض حریم
عکس العملی نشان نمی
خصوصی ش��هروندان از
دهی��د .اگر بی خبری��د ،این فاجعه سوی ماموران امنیتی است ،اتهامی
مضاعفی است و علت این که شانه به که فعاالن حقوق بشر و خانواده های
شانه وزارت اطالعات از پاسداران نام زندانیان سیاس��ی از زمان سرکوب
بردم ،بخاطر ورود پاسداران به حوزه اعتراضه��ای پ��س از دهمین دوره
اطالعاتی و امنیتی اس��ت که برای انتخابات ریاست جمهوری ایران در
آنها خط قرمز محسوب می شود.
سال  ۱۳۸۸بارها مطرح کرده اند.
او خط��اب به آیت الل��ه خامنه ای
نوش��ته اس��ت" :دس��تور فرمایید
'هیوالی جنسی و روانی'
آقای نوری زاد که به اتهام "فعالیت گفتگوی ضبط شده بازجوی هیوالی
تبلیغ��ی علیه نظ��ام" و "توهین به مرا با دختر جوانم برای شما پخش
مسئوالن نظام" به تحمل سه سال و کنن��د تا خود با دو گوش مبارکتان
نیم زندان و  ۵۰ضربه شالق محکوم سخنان این هیوالی جنسی و روانی
ِ
برکات
شده ،در تازه ترین نامه خود نوشته را بش��نوید تا به نمونه ای از
جاری امثال او وقوف یابید".
است که بعضی از مقامها و ماموران
ِ

>> ادامه از صفحه11 :

 32درصد بوده است.
ناتوان��ی تفکر حاکمی��ت درجلب توجه
جوانان از دالیل دیگر این تنزل است.
به عنوان نمونه ،کامی توفولی ،دانشجوی
س��ال اول رش��ته ادبی��ات در ،UQAM
معتقد اس��ت فکر حاکمیت و اس��تقالل
مشغله فکری اکثریت جوانان نیست.
او که از فعاالن مخالف افزایش حق ثبت
نام دانشجویان است و  20سال دارد می
گوید:
«م��ن فکر م��ی کنم م��ردم فهمیده اند
که جواب مس��ائل اجتماعی در اندیش��ه
استقالل کبک نهفته نیست».
هوگو سه گوین ،دانشجوی  24ساله فوق
لیسانس جامعه شناسی ،هم می گوید فکر
حاکمیت در جلسات دانشجویان مطرح
نمی شود.
او همچنین می گوید نگرانی نسل جوان
بیشتر به دسترس��ی عمومی به آموزش
و پرورش و حقوق بش��ر در سطح جهان
معطوف اس��ت و ما بیشتر از چالش های
پیشرفته و مترقی حمایت می کنیم.
به نوش��ته مقاله نویس گازت ،اندیش��ه
اس��تقالل فریادی اس��ت متعلق به نسل
گذشته.
او به عنوان نمونه به اعالمیه انجمن جوانان
ایالت کبک در سال  1990اشاره می کند
ک��ه در آن آم��ده ب��ود «حاکمیت کبک
بهترین گزینه سیاسی است که قادر است
پیشرفت های کامل فرهنگی ،اجتماعی
و سیاس��ی را در کبک به ارمغان بیاورد.
اس��تقالل کبک اقدام الزمی است برای
انسجام سیاس��ی جهت به هم پیوستن
اجتماعی و حرفه ای در تمام نواحی».
به عقیده کارشناسان نظرسنجی ،اکنون
افکار آرمانخواهانه (ایده آلی) و دعواهای
درون حزبی و «استقالل آری یا نه؟» نسل
جوان را جذب نم��ی کنند ،بلکه آنان به
دنب��ال تحرکات و انگی��زه های متفاوتی
هستند.
به عنوان نمونه دیگر ،در سال 63 ،1979
درصد زیر  55س��اله ها و تنها  40درصد
باالی  55س��اله طرفدار جدائی کبک از
کانادا بودند.
به بیان دیگر در آن زمان ها موتور محرکه
فکر استقالل طلبی جوانان بودند ،و معدل
آنها نتیجه ضعیف «نه» به اس��تقالل در
رفراندم  1995بود.
اکنون این ش��رایط به کلی وارونه ش��ده
است.

این نسل گذشته است که هنوز فکر
جدائی و اس��تقالل را دنبال می کند .اما
همه این ها به این معنا نیست که گرایش
ب��ه حاکمیت و اس��تقالل بکلی از کبک
رخت بربسته است.
به مصداق «ذات بش��ر به سهولت عقیده
خود را عوض می کند» ممکن اس��ت هر
زمان ،دور یا نزدیک ،فکر استقالل طلبی
دوب��اره اوج بگیرد .از میان دالیلی که این
احتم��ال را پیش می آورد این اظهار نظر
از سوی بعضی هاست که می گویند اگر
ژیل دوس��پ به رهبری حزب کبکوا (نه
بلوک کبکوا که بخاطر شکست فاحشدر
انتخابات ماه می از رهبری آن کناره گیری
کرد) برگزیده شود ،می تواند یک حکومت
اکثریت آن حزب را موجب گش��ته و این
فک��ر را مجددا به موضوع روز تبدیل کند
(خدا می داند).
ژیل دوس��پ از جدائی طلبان سرسخت
اس��ت اما فعال فعالیت سیاسی چندانی
ندارد.
در سال  ،2007که حزب کبکوا در جریان
انتخابات رهب��ری و خانم پولی��ن ماروآ
تنها کاندیدای خوش شانس بود ،دوسپ
نیز اظهار تمایل کرد که ش��انس خود را
بیازماید.
اما وقتی که با چشم غره های خانم ماروآ
و بی اعتنائی اعضای حزب روبرو گردید،
منصرف شد و در کنار خانم ماروا ایستاد.
وی ،با اس��تفاده از تجربه س��ال  2007و
علیرغم میل باطنی خ��ود ،تاکنون علنا
نامزدی خود برای رهبری حزب کبکوآ را
اعالم نکرده ،اما آن را رد هم نکرده است.
در مقابل سواالت در این زمینه ،تنها گفته
است که من به خانم ماروآ اطمینان کامل
دارم.
ظاهرا دوس��پ منتظر اس��ت تا از سوی
بزرگان پارتی کبکوآ رس��ما از وی دعوت
ش��ود که قدم پی��ش بگ��ذارد و خود را
کاندیدای رهبری این حزب کند.
آیا خانم ماروآ ،که سخت به صندلی خود
چسبیده و در آرزوی نخست وزیری کبک
است ،چنین اجازه ای خواهد داد؟
(این را هم خدا می داند!)
هیچیک از این دو نفر ،ماروآ و دوسپ ،هم
حاضر نیست که نفر دوم باشد.
استاد سخن ،س��عدی علی الرحمه ،می
فرماید:
ه��زار درویش در گلیمی بخس��بند ،دو
پادشاهدر اقلیمی نگنجند!


او در این مورد به بی بی سی فارسی
گفت" :آش��وبی در حوزه ش��خصی
م��ردم پدید آورده اند که ش��ما در
قهق��رای کش��ورهای ورشکس��ته
کمونیستی هم ش��اید نمونه اش را
نتوانیدببینید".
محمد ن��وری زاد در ادامه دهمین
نامه اش خطاب به رهبر جمهوری
اسالمی ،از بدرفتاری ماموران امنیتی
هن��گام یورش ب��ه من��زل فعاالن
سیاس��ی و مصادره اموال شخصی
آنها بدون بازگرداندن پس از تکمیل
تحقیقات انتقاد کرده است.
این فیلمس��از با اش��اره ب��ه توقیف
دس��تگاه های کامپیوترش پس از
ساخت فیلم "محرمانه برای رهبرم"
از سوی "دزدان سپاه" می نویسد:
"اینجا نیز پیگی��ری های من برای
بازپ��س گی��ری اب��زار کارم بجایی
نرسیده اس��ت .خنده دار این که به
دزدس��تان ِ
بزرگ
یک��ی از کارکنان
ِ
س��پاه که با من تماس گرفته بود،
ریالی اجاره
گفتم :دوست عزیز ،وج ِه ِ
ی وس��ایلی که از من برداشته اید و
برده اید روزانه یکص��د هزار تومان
اس��ت .وبه او گفتم :ش��ما هرچه از
کامپیوت��رو حافظ��ه هاردهای من
می خواهی��د ،برداری��د و خود این
دستگاهها را به من بازگردانید.
ک��ه او مثل آدم ه��ای منگ به من
گفت :عجب ،ما فکر می کردیم این
وسایل مال خودتان است .فکر نمی
کردیم اینها را اجاره کرده باشید".
'انقضــــای تاریخ مصرف
احمدی نژاد'

آق��ای نوری زاد در این نامه به رهبر
ایران هش��دار می دهد که تخطی

خون چهار قربانی قتل های...
با ریختن خون او لکه ازدامن خانواده پاک می
شود .اینکار معموال به عهده یک یا چند مرد
است :.شوهر ،پدر ،برادر ،عمو ،دائی ،پدربزرگ
و یا هر کس که دیگ غیرتش به جوش آید.
اما در اینجا پای یک زن هم درمیان است.
ژست ها و جواب های طوبا در دادگاه ،که به
زبان دری سخن می گوید ،توجه گزارشگران
را به خود جلب کرده است:
"man nakoshtam!",
she said in her native language
"man namifahman!",
she is heard saying repeaedtly

اینها جمالتی هستند که عینا در گازت درج
شده اند.
طوبا می گوید" :قبال برادرش به وی گفته بود
که ش��وهرش می خواهد زینب را بکشد و از
کشته شدن بچه های دیگر اطالعی نداشته
است".
وقتی افس��ر سوال کننده به طوبا می گوید با
پیروی از غریزه زنانه و مانند یک مس��لمان
صادقان��ه دل خ��ود را بازک��ن و ب��ه من بگو
مقتولین چگونه کشته شده اند می گوید" :در
دل من چیزی جز غم فرزندانم وجود ندارد".
ولی افسران بازجو ،بعد از ساعت ها سر و کله
زدن با طوبا ،معتقدند که او دروغ می گوید.
خانم کریستی بالچ فورد ،روزنامه نگاری که
در جلسات دادگاه شرکت کرده است ،از میان
اح��واالت طوبا به نکاتی اش��اره می کند که
جالبند.
به روایت وی ،از جلسات بازجوئی طوبا فیلم
ویدیوئی تهیه ش��ده و در دادگاه نش��ان داده
ش��ده اس��ت تا قاضی و هیئت ژوری از آنها
آگاهی داشته باشند .در این فیلم ها دیده می
شود که طوبا صورت خود را به عکس (بقول
خودش) فرزندان��ش در آلب��وم خانواده می
چس��باند و گاهی هم از حال می رود و نقش
زمین می شود.
خانم کریس��تی معتقد است که طوبا از رموز
هنرپیشگی هم چندان بی بهره نیست.
کریس��تی می نویسد :در فیلم ویدیوئی طوبا
گاهی گریه می کند ،اظهار خستگی می کند،
خ��ود را ضعیف و مریض نش��ان می دهد و
گاهی هم از بازجوی جوان و خوش تیپ خود
قصد دلربائی دارد.
طوبا بعد از س��اعت ها بازجوئی ،باالخره می
پذیرد که در آن «شب» که سه دختر او و «آن
خانم» -عبارت��ی که طوبا با بی اعتنائی برای
اش��اره به رونا محمدامیر همس��ر اول محمد
ش��فیعا بکار می برد -در داخل نیسان سیاه
غرق شدند ،او و پسر عزیزش (حامد شفیعا)
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نهادهای امنیتی و قضایی از وظایف
اصلی خود را می توان ریشه اختالس
بزرگ بانکی اخیردانست.
او سپس با اشاره به گزارشهای اخیر
درباره این که محمود احمدی نژاد
توانستهدهها سنددرباره فساد مالی
منتقدان حکومت��ی اش را از وزارت
اطالعات خارج کند ،نوشته است:
"احمدی نژاد تاریخ مصرف داشت...
اس��ناد ب��ه غ��ارت رفت��ه از وزارت
اطالعات گردن احم��دی نژاد را در
بزنگاه مرگ ،از زیر تیغه گیوتین ما
ب��ه در برد و بازی باخته را به نفع او
رقم زد .او علیه هر کس که شما از او
اسم ببرید ،سند دارد.
ب��رای احم��دی نژاد ق��در و قیمت
اسرار و اسناد برداشته شده از وزارت
اطالعات همسنگ تریلیاردها پول
است".
آقای ن��وری زاد در انتهای نامه اش
ماموران فاس��د در وزارت اطالعات
و س��پاه را به دزدیدن اعتماد مردم
متهم ک��رده و ای��ن را بزرگترین و
نابخشودنی ترین دزدی آنها خوانده
است.
او ک��ه باره��ا از ش��کنجه و توهین
بازجوهای خ��ود گالیه ک��رده ،در
پاسخ به این سوال که آیا هراسی از
نوشتن این نامه ها ندارد ،به بی بی
سی فارسی گفت:
"نه ،چرا باید نگران باشم .ما چیزی
ب��رای از دس��ت دادن نداریم .یک
انسان پاک باخته از چه می ترسد؟
ما همه آرزوهایمان به خاک افتاده،
تمام افقه��ای مبارکی که برای آنها
جنگیدیم ،همه ازدست رفته است".


>> ادامه از صفحه11 :

صدای افتادن ماشیندردریاچه کینگستون را
شنیدند و بالفاصله به آنسوی دویده و ماشین
را در آب دیدن��د .وی اضافه می کند که این
آخرین باری بود که آن ماشین را دیده است.
این در حالی س��ت که او در جای دیگر گفته
چنددقیقه قبل ،سهدخترش و رونامحمد امیر
را در آن ماشین مشاهده کرده بود که اینکار
با اجازه خود او بوده اس��ت .اما آیا او یا حامد
تالشی هم برای نجات مقتولین کردند ،کسی
را خبر نمودند و یا به پلیس اطالع دادند؟
ب��ه ادعای طوبا ،وی از ش��دت ش��وک وارده
بالفاصله بیهوش شده و خود را بعد از مدتی
در متلی در همان نزدیکی ها یافته است.
به بیان جزئیات اعترافات ناقص متهمین نیازی
نیست .فقط گفتنی است کهدر روز پنجشنبه
سوم نوامبردر جلسهدادگاه مربوطه ،اعالم شد
که یکی از متهمین ،محمد شفیعا ،برای یک
امر پزشکی ضروری بستری شده است .جریان
بع��دی محاکمه و مدت ادامه آن و همچنین
رائی که صادر خواهد شد از امور عادی است
و اهمیتی هم ن��دارد .اما اینکه آیا قتل های
ناموسی امر مقبولی هستند یا نه و همچنین
اینکه در صورت نامقبول بودن چگونه با آنها
باید برخورد شود موضوع این مقاله نیست.
آنچه مانند مته مغز مرا س��وراخ می کند این
س��وال است که اگر اش��خاصی مانند محمد
شفیعا ،که در منطقه خود به فرهنگ و آداب و
سنن و مذهب خود پای بند هستند ،و زندگی
مرفهی هم دارند ،و می دانند که در غرب هم
چه خبر است ،چرا همراه چند دختر نزدیک
به بلوغ یا بالغ و یک پسر جوان با شور و غرور
جوانی و متاثر از فرهنگ محلی و با دو همسر
میانسال به کانادا می آید و یک چنین فاجعه
ای را به بار می آورد و سه دختر نوجوان خود
و یک زن احتماال س��وخته دل را می کشد و
زن دیگر و پسرش را هم در مظان اتهام قرار
می دهد؟
این صدای کم طنین به گوش محمد شفیعا و
سایر شفیعاها نخواهد رسید که نصیحت مادر
مرا بشنوند که می گفت« :وارد یکده شدی و
دیدی که همه کورند ،تو هم باید کور باشی».
البته این بدان معنا نیست که به جای انجام
اصالح��ات در جامعه باید ک��ر و کور بود .اما
پیروی از تعصبات محلی ودینی هم اصالحات
به حساب نمی آید.
_______________
اطـــالعات مندرج در این مقاله از ش��ماره
های  3و  4نوامبر گازت اقتباس شده است.
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Studen st the rise of
again uition fees
t
phones, all balderdash.
he students protesting are not the
students coming from
rich families, these
are the ones driving
expensive cars, pay for
high cell phone bills,
vacations to tropical
places, high end name
brand clothes, the new
album from last week’s
new wonder artist,
designer sunglasses, party too
much, the students protesting
are the ones who are paying
for their own education, the
ones who take the bus, metro,
or their bycicle to school, students who live on their own,
and need to live on a budget
to meet their rent, eat, pay
bills and soon adding to higher
tuition fees, these are the students who are struggling to get
an education.
any students do work
hard for their education
and it is for those students for
whom the other students are
rallying for.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in your
everyday life.

... بازار امالک:کبک و کانادا

بازگو نکردن عیوب ملک از طرف فروشنده
و هزینههای هنگفت آن برای خریدار
امیرسام

T

My

office being smacked
in the middle of
downtown, I got to see first
hand the pours of outrage from
students protesting against
high tuition fees on November
10.
Education is a priviledge, not
a luxury, tuition fees are rising
with a little under 50%, that is
a big jump, some students do
not have the luxury of having their parents pay for their
education, they work hard,
they study hard, they lack
time, it will come to a point
that education will be only for
the well to do.
nfair, yes unfair if you
ask me.
Isn’t the education system
making enough money on

U

International students.
The latest provincial budget
introduced university tuition
fee increases of $325 per year,
starting with the 2012-2013
school year, and will continue
until 2016.
The end result is that students
who currently pay about
$2,415 a year for tuition will
eventually end up paying more
than $4,000, plus university
fees, for their education.
That is a big increase, students
have the right to protest.
I am outraged at some of the
opinions I hear from people,
that Quebec has the lowest
tuition fees, that students today
are spoiled, they go clubbing
too much, they drive expensive
cars, they pay for their cell
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ReunificationOtPhase I of the Action Plan
tawa, November 4, 2011:

T

he Government of Canada
is taking immediate action
to cut the backlog and wait
times for sponsored parents
and grandparents, Citizenship,
Immigration and Multiculturalism Minister Jason Kenney
announced.
Currently, more than 165,000
parents and grandparents
who have applied to become
permanent residents of Canada
are still waiting for a final
decision. Each year, Citizenship and Immigration Canada
(CIC) receives applications for
sponsorship of nearly 38,000
parents and grandparents, a
number that will only continue
to expand if no action is taken.
“Wait times for Family Class
sponsorship applications for
parents and grandparents now
exceed seven years, and without taking action, those times
will continue to grow, and that
is unacceptable,” said Minister
Kenney.
“Action must be taken to cut
the backlog, reduce the wait
times, and ensure that the parents and grandparents program
is sustainable over the long
run.”
To deal with the large backlog and lengthy wait times,
Citizenship and Immigration
Canada (CIC) is announcing

for Faster Family Reunification.
 First
– The Government of Canada
will increase by over 60 percent the number of sponsored
parents and grandparents
Canada will admit next year,
from nearly 15,500 in 2010 to
25,000 in 2012 – the highest
level in nearly two decades.
 Second
The government is introducing
the new “Parent and Grandparent Super Visa,” which will
be valid for up to 10 years.
The multiple-entry visa will
allow an applicant to remain
in Canada for up to 24 months
at a time without the need for
renewal of their status. The
Parent and Grandparent Super
Visa will come into effect on
December 1, 2011, and CIC
will be able to issue the visas,
on average, within eight weeks
of the application. This means
that instead of waiting for eight
years, a parent or a grandparent can come to Canada
within eight weeks. Parent
and Grandparent Super Visa
applicants will be required to
obtain private Canadian healthcare insurance for their stay in
Canada.
 Third
The government will consult
Canadians on how to redesign
the parents and grandparents

M

program to ensure that it is
sustainable in the future. The
redesigned program must avoid
future large backlogs and be
sensitive to fiscal constraints.
 Fourth
To prevent the build-up of an
unmanageable number of new
applications during these consultations and to further reduce
the 165,000-strong backlog
of parent and grandparent applicants, CIC is putting in place
a temporary pause of up to 24
months on the acceptance of
new sponsorship applications
for parents and grandparents.
The pause comes into effect on
November 5, 2011.
“The Government of Canada
is fully committed to helping
families reunite,” said Minister
Kenney. “We recognize that
what parents and grandparents
want most is to be able to spend
time with their families.”
“If we do not take real action
now, the large and growing
backlog in the parents and
grandparents program will
lead to completely unmanageable wait times. Through this
balanced series of measures,
we will be able to dramatically
reduce the backlog and wait
times, while the new Parent and
Grandparent Super Visa will
allow more family members
to pay extended visits to their
loved ones,” added the Minister. “We anticipate that in
about two years, following our
consultations, Phase II of our
Action Plan for Faster Family
Reunification will come into
effect, ensuring that future
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باش��د چرا که هی��چ مدرکی
مبنی بر اینکه مشاور امالک از
.عیب مطلع بوده وجود ندارد
طبق اظه��ارات س��خنگوی
ش��ورای ش��ورای مش��اورین
،امالک استان بریتیش کلمبیا
اگ��ر عیبی در مل��ک برطرف
! دیگر عیب نیست،شده باشد
و بر خالف قوانین مش��اورین
 میباش��دB.C ام�لاک در
که مش��اور امالک فروش��نده
مشکالتی را که فروشنده مایل
به بازگو کردن آن نیست را به
.خریداران بازگو نماید
اگر فروشنده از مشاور امالک
بخواهد (ک��ه کاری را که غیر
،ی نیس��ت) انجام ندهند
 قانون
مشاورین نمیتوانند بر خالف
.خواسته فروشنده عمل نمایند
Plummer این ش��ورا از آقای
خواس��ته ک��ه ط��رح دعوای
ی از
 خود را ب��ه دادگاه ببرد ول
نظر خری��دار انجام همین کار
نیز هدر دادن پول بیش��تری
میباشد چرا که هزینه وکیل
 دالر۲۰۰۰۰-۱۰۰۰۰ بی��ن
.است
وی میگوید که اگر چنین پولی
داش��ت زیرزمین خانه خود را
.تعمیرمیکرد
،Bob Aaron بنا به نظر آقای
وکیل مربوط به امور امالک در
 معایب پنهان یکی،شهر تورنتو
از مباحث بحث برانگیز در امور
.امالک میباشد
وی میگوی��د که فرم آش�کار
Disclosure ک�ردن عی�وب
، ک��ه در اس��تان انتاریوform
 یا دیگر اس��تانها توسطB/C
فروش��نده تکمیل میش��ود
.ی محدود و مبهم میباشد
 خیل
خری��داران بای��د بیش��تر به
بازرسی فنی ملک تکیه نمایند
و از بازرس��انی استفاده کنند
که دارای تجربه بسیار باالیی
باش��ند و بتوانند که بازرسی
.عمیقتری انجامدهند
شاد و سربلند باشید
۲۰۱۱  نوامبر۱۳
_________________
CBC News برگرفته از سایت
ی آقای
 با تشکر از دوست گرام
مسعود موج بافان مدیر عامل شرکت
 که اینMontreal Pro Inspection
.مطلب را در اختیار نگارنده قرار داد


این عیب قراردهد اما فروشنده
احس��اس کرده که با آش��کار
کردن این عیب از ارزش ملک
به شدت کاسته میشود و این
فروشنده بوده که خواسته این
.عیب پنهان بماند
 با تاسف، آقای پالمر،خریدار
میگوید که این دو نفر انگشت
اتهام را به سوی یکدیگر نشان
میدهند و اوس��ت که مجبور
است که هزینه تعمیر چنین
.ی را پرداخت نماید
 عیب بزرگ
ی ک��ه ای��ن ملک را
 ��وی وقت
 دالر۵۹۶۰۰۰ ب��ه قیم��ت
خرید به اظهارات فروش��نده
در فرم بیانیه افش��ای معایب
 مبن��ی با عاریDisclosure
 اعتماد،بودن از هر مش��کلی
.کرده بود
وی همچنی��ن میافزاید که
ی را قبل از خرید
 بازرس��ی فن
ملک انج��ام داده اس��ت؛ اما
ب��ازرس در ابتدا ای��ن نکته را
خاطر نشان کرده که بازرسی
فق��ط مربوط به قس��متهایی
است که قابل دیدن میباشند
Hidden و عی��وب پنه��ان
 ش��امل بازرس��یdefects
.نمیباشند
بعدها پیم��ان کار به خریدار
گفته که تعمیری که توس��ط
خود فروش��نده انجام شده از
اس��تانداردهای الزم برخوردار
.نبوده است
وی حتّی دارای جواز رس��می
برای انجام چنین کاری نبوده
و کاری که فروشنده انجامداده
مانند زدن چسب زخم بر روی
زخمی عمیق بوده اس��ت که
ی کارایی
 بعد از م��دت کوتاه
.خود را از دست میدهد
 حت��ی ب��هPlummer آق��ای
س��ازمان مش��اورین ام�لاک
ش��هر ویکتوری��ا و همچنین
ش��ورای مش��اورین ام�لاک
اس��تان بریتی��ش کلمبیا که
وظیفه نظارت بر امور مربوط
،به مش��اورین ام�لاک را دارد
.شکایت کرده است
سازمان مش��اورین امالک به
او گفته است که منتظر حکم
.شورای مشاورین امالک است
ش��ورا نیز به وی گفته که در
حال تحقیق ب��ر روی پرونده
میباش��د اما همچنین گفته
که وی هی��چ ادعایی در مورد
مشاور امالک نمیتواند داشته

applicants are processed quickly
and that the program can operate on
an efficient and sustainable basis.”
Above information can be found
on the Citizenship and Immigration

خریدار خانهایدر شهر ونکوور
مجبور ب��ه پرداخت هزینهای
 دالر بابت۵۰۰۰۰ در ح��دود
هزینه تعمی��ر غیرمنتظرهای
در زیر زمین ملک تازه خریده
.خود شد
تنها بدین دلیل که فروشنده و
مشاور امالک شخص فروشنده
هیچ اشارهای به مشکل نشت
آب در زیرزمی��ن ملک که در
گذشته نیز وجود داشته است
.نکرده بودند
از نظ��ر خری��دار این نکته که
بین فروشنده و مشاور امالک
 بازگ��و کردن این،فروش��نده
،ی بوده
 ��عیب وظیفه چه کس
.اهمیتی ندارد
از نظ��ر وی ه��ر دو آنها از این
ی آنرا
 م��ورد آگاه بودهان��د ول
.پنهان نگاهداشته اند
این موقعیت دش��وار شبیه به
مش��کل صدها کانادایی دیگر
میباشد کهدر سالهای اخیر به
دادگاه برای شکایت از فروشند
گانی که معایب ملک را از قبل
،به خری��دار فاش نک��رده اند
.مراجعه نموده اند
طبق قوانین ام�لاک در تمام
 فروشندگان،اس��تانهای کانادا
باید که تم��ام معایب بزرگ و
) راHidden defects( پنه��ان
.به خریداران بازگو نمایند
 خریدارGlen Plummer آقای
ملک مذکور میگوی��د که در
وضعیت دش��واری قرار گرفته
.است
آنها در خانهای گرفتار ش��ده
ی قابل سکونت
 اند که از طرف
ی پول کافی
 نمیباشد و از طرف
.برای تعمیر آن را ندارند
وی اضاف��ه میکن��د که آقای
 فروش��نده،Jordan Pringle
 فرم۲۰۰۹  در آوری��ل،مل��ک
مربوط به آشکار کردن معایب
Disclosure Statement ملک
را با مش��اور امالک خود بدون
بازگ��و ک��ردن عی��ب مذکور
.تکمیل و امضا نموده اند
یک ماه پ��س از فروش ملک
بود که نش��ت عم��ده آب در
.زیرزمین اتفاق افتاد
ش��واهد نش��ان میدهند که
فروش��نده با نصب سیس��تم
Drainage systemزه کش��ی
ی بر حل کردن این مشکل
 سع
.داشته است
همچنین فروش��نده میگوید
بع��د از تبادل نظر با مش��اور
Cal Faber امالک خود آقای
 تصمیم,max/Re از ش��رکت
گرفته اند که مش��کل وجود
نش��ت آب در زیرزمی��ن در
گذش��ته را از دی��د خری��دار
پنه��ان نگاه دارند چ��را که از
،نظر مش��اور امالک فروشنده
طبق قوانین امالک در استان
 اگر عیبی در،بریتیش کلمبیا
ملک قبل از فروش تعمیر شده
 فروشنده موظف به بازگو،باشد
!کردن آن به خریدار نمیباشد
 مش��اور،Cal Faber اما آقای
 اظهارات وی،امالک فروشنده
را تکذیب مینماید و میگوید
که او به فروشنده گوشزد کرده
که باید که خریدار را در جریان

Canada website.
____________
Maria Cottone

Certified Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
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Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای

انی
ایر ام

خد
است ید!
کن

اجــاره

خدماتکامپیوتری

Renovation

تایپفارسیوانگلیسی
ترجمهانگلیسی،آموزش
میکروسافتآفیس،تبدیل
انواع فایل به یکدیگر ،نصب
نرم افزار ،اسکن مدارک
وعکس>> با بهترین نرخ
Tel.: 514-571-2603

Construction
امور ساختمانی
کلیه امور ساختمانی

با نازل ترین قیمت

514-887-5195

azsept15

azmai15salimi

آموزشگیتار

استخدام

پـاپ

به یک پیتزامیکر باتجربه
(مینیمومدو سال تجربه)

دروست آیلند (سیاوش )

برای کار درمرکز شهر
نیازمندیم.
Tel.: 514-266-1355

867-1756

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

jalilh2001@yahoo.com azap15

مجری مراسم
عقد ایرانی

خشکشویی

آموزش هرگونه نرم افزار:
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های شما
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترین سرویس بهترین
قیمت

Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281

514-830-5757

Fax: (514) 288-4682

887-6160

)(438

درخدمت شما با بیش از 30سال
تجربه  تعمیر انواع لباس
های زنانه و مردانه  باسفارش
شخصی  متخصص در چرم
و پوست
 تخفیف ویــژه برای هموطنان
گرامی

4491 St-Charles
)(SPA CONCEPT
Tel.: 514-833-1519
Tel.: 514-694-3735

TAILLEUR

Bijan

514-419-1039

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304
az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

آشپـزی

انـجامامورآشپزی
حرفــــهای
چند روز در هفته
>> در منزل شما
(خامنسالی)

754-4592
azaug15akvUp

)(514

استخدام
AKHAVAN

Tel: 438-402-8850

پارس ماریتایم

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
678-6451

Nikpourpaidtojune2012

arman:toendofFeb2011>P

)(514

aznov012011-20-12pd

تدریس ریاضیات

514-803-

azsep152011free

تپش

دیجیتال
 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی

سرویس دی.جی.
6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

دوره  3ساله دبیرستان
ب��رای دانش��حوهای دبیرس��تان ،و
دانشجوهای ترم آمادگی
saffa.seraj@gmail.com

  دوره دبیرستان secondaire

  به زبان فرانسوی

  توسط فوق لیسانس از فرانسه و

پلی تکنیک مونتریال
  با بیش از 10سال سابقه تدریس

(رامین سعیدیان )

خوشنویسینستعلیقو
شکسته نستعلیق با قلم نی،
مداد ،و خودکار برای سنین 10
تا  65سال
saffa.seraj@gmail.com

خدماتکامپیوتر

 آموزش از مبتدی
تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب

noushintilmai2010paid

کامپیـوتر

آموزش علوم پایه کامپیوتر ،و
تخصصیمتمرکزبرتکنولوژی
های مایکروسافت و سیسکو
saffa.seraj@gmail.com

شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

noushintilmai2010paid

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

تاتوی دائم

www.systemexpert.ca
514-294-8242

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

shshramhagigi:(m:1)Ptoendofaug09

685-4777

ویژه خامن ها

699-1380
azfev11Pd

noushintilmai2010paid

)(514

مترجم رمسی

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

نی
ایرا ام

خد
است ید!
کن

(514) 675-0694
(438) 390-0694
azsept'11

مترجم رمسی
نغمه سروران

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location: Downtown
Montreal,
near McGill Metro
Call, text or e-mail for an
appointment
aznov01,2011INV
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حل جدول عادی شماره 4870

 -15از آثار خواجوي كرماني -حلقوم

aznov15

تعمیراتساختمان
در خدمت هموطنان گرامی

دارالترجمهرمسی

یکتـا

به مدیریت آرزو تحویلداری یکتا،
مترجم رسمی،عضو جامعه مترجمان
رسمی کبک و ایران ،مترجم رسمی
دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا

 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

 تنظیمدعوتنامه رسمی

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و سیتیزن
شیپ و ارائه خدمات مربوطه

1010 Sherbrooke W.
Suite 1800
Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

Cell: 514-730-7462

مترجم رمسی

رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک
ترجمه رسمی کلیه مدارک ،دعوتنامه و

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر
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1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
تانزانيا-
شهر
ترين
وسيع
514-485-2929
 -10قل��ب ش��اعران-
حل جدول ويژه شماره 4870
بخشنده
 -6ش��هر ايتالي��ا -كش��ت -فرش��ته  -9ره��اورد زنجان -نانخ��ورش -مرد

عقد ایرانی

شیراز

خشکشویی شیک

به یک نفر کارمند برای
انجام امور خشکشویی
آشنا به زبان فرانسوی
در ناحیه مونتریال شرقی
نیازمند یم.
Tel.: 514-750-0574
aznov15`11alijaaniup

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

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

514-827-6329
514-620-3255

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایالتی و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

سالن آرایش
بهنامآفریدگارعشق

استخدام

toendofmay2010P

514-889-8765

از صفحه 27

رزومه خود را به ایمیل یا فکس زیر ارسال کنید:
jamshidi123@rogers.com
Fax: 613-424-3888

Uazjune12011

nsarvaran@hotmail.com

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

Internet؛
ی(نوشتن،خواندنو
انگلیس 
.۴عالقهمنــدبهیــادگیری
مکالمه)؛
امورمهاجرت؛
.۲استخدامتماموقت؛
----------------------------------

تائیدترجمه
Tel.: 514-575-7080

استخدام
سوپر اخوان

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

استخدام در موسسه خدمات
مهاجرتی پویندگان جم در اتاوا
  مشخصات:

 .۳آشنایی به  Excel, Wrodو
 .۱تسلط به زبان فارسی و

خوشنویسی

noushintilmai2010paid

)(514

اوتاوا :استخدام H I R E

noushintilmai2010paid

514-931-2231

تدریس خصوصی
زبانفرانسه
(ازدبیرستان تادانشگاه)

تدریس ریاضی
وفیزیک

pirazjun1

توسط کیمیا

 +ریــاضی و فیزیک

قابلتوجهخامنها

Tel : 514-505-3337

فال تاروت

(فارغ التحصیل کشور فرانسه)

همراه با فرزندان خودم
در منزل شخصی
  رسید هزینه به شما

Address:
16750 Boul. Hymus
Kirkland QC H9H 3L2

حمل و نقل بین املللی
Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca

نگهداری از
کودکان شما،

MARIE ROSE

زیباییدربرازندگیاست

جویـ�ایکار

Tel: 514-574-7915
akhosravi53
@gmail.com

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

Maryam&Roe

WEST ILSLAND
به یک شیرینی پز درجه
یک ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-620-5551

به بهای عالی (آرش)

DATA RECOVERY

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL

سیامک :با 16سال سابقه
آموزشموسیقی

تایپ فارس�ی

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:

لوئیزداداش زاده

تــدریسویلن
و ایرانی کالسیک
مبتدیوپیشرفته

azaug1free

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

داروخانه

آموزشویلن

(حیدر)

825-3170

www.nettoyeursexpress.com
Your garments fresh
and cleaned as early
!as the same day
CEL: 514-889-7392

laleharaieazraznov15UP

امور مربوط به رانندگی

514-

Nettoyeurs
EXPRESS

کاندوی زیبا ،یک خوابه،
درناحیه کت سنت لوک،
با منظره عالی ،استخر
داخلی ،سونا ،سالن ورزش،
جاکوزی وپارکینگداخلی،
همچنین گاز ،یخچال،
لباسشویی ،خشک کن
ظرفشویی ودو قطعه مبل،
از نوامبراجاره داده می شود:
Tel.: 514-481-8099

azaug15akvUp

)(514
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825-3170

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمه مدارک

514-624-5609
514-889-3243

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

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

>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت  3ماه ،با تضمین

_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666

37

 سال  18شماره  24  1030آبان1390

I.T.P Travel

ATENA ZAKERIN

تورهای  1و  2روزه برای تورونتو و آبشارنیاگارا
>> همچنین برای آمریکا

Tel: 514-735-7884

فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشویدستی

>> با بهترین قیمت ها

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

Cell: 514-649-0109
itp.atena@yahoo.ca

بها و سرویس عالی

طراح داخلی

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

Interior Design

Tel.: 514-662-2579
l.kazemian@gmail.com

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا ،استاد

aznov1UP

Tel.: 514-904-1028

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

az15fev11factrd-vic

اجــاره

اموراستــاتیک

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

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

tiljuly'12Pd

اجارهاتاق

Tel.: 514-481-6765
eveazjuly15UP

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

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

514-371-7700
azoct1zarijabri

514-769-4075

azsep15akhpaidfor2

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

استخدام

تدریسگیتار

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

<< پـاپ <<
سامانامانی

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

شیرینی
سـرو

514 641 2379
azjune15

صابر جلیل زاده

آموزشگیتار

514-585-6178
tilMar'10P

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

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

کالسیـکوپاپ

آموزش سنتور

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

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

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

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................

مبتدی تا پیشرفته:

MMUNITY

کـورشعشیق

با  21سال سابقه اجرایی و
تدریس (از شاگردان استاد
پرویزمشکاتیان
Tel.: 438-939-4575

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

@Tkourosh_ashigh
yahoo.com

نیازمنــدیها

www.navayehezardastan.com

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

fazelazoct15

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

استخدام

به یک کارگر ساده برای کار
در رستوران یاس نیازمندیم.

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

514-483-0303

تدریسموسیقی

514-660-0440

جای شما در این صفحه
خالی است!

از
ا
ی
ر
ا
ن
ی
ب
خرید!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

ازدواج

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

ارز

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

نویس��ندگان ،مرتمج��ان ،روزنامه نویس��ان جوان و
تازه وارد ،حتی ش�ما ...اگر دستی به قلم دارید ،
اگر عالقه مندید ،ذوق دارید  ،در گزارش نویس��ی،
ترمجه و ...با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.
توج�ه :لطفا از پی��ش برای گزینش س��وژه ها با ما
هماهنگیکنید:

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 ..............................

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکسی

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

تبلیغات

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

تعمیراتساختمان

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

جواهری

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

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

خیاطی (آلتریشن)

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

روانشناسی  /روانکاوی

•
•
•
•
•

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...

دندانپزشک

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------این لیست نیست؟

هم��ا .........................................گان پیوند )
484-2644

کایروپرکتیک

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

کاجل زبان

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

کتابفروشی

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

کلیسا

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

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 ..................

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـرش
فـال

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

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

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

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

دندانسازی (البراتوار)

کار استاد علی اصغر معصومی

گرافیک و طراحی

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

دیش و ساتالیت

®لوگوی پیوند®

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

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

داروخانه

رستــوران

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

گاراژ (درب)

زب��ان انگلیس��ی 522-5323 .................
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

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

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

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

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

ترجمه

Fax:514-313-5656
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

شماره شما در

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

خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

514-996-9692

•
•

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

تدریس رقص

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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...
------------------------

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

تدریس خصوصی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

مرکز شهر مونتریال:

نیـازمنـدی هـای پیوند

الگان��س لیزین��گ482-4500 ..............



 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؟...

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)

با پیوند همکاری کنید

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..............................

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

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

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

PAYVAND

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

Tel.: 514-996-9692

azjuly15Up zagros

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 .......................

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

514-484-7335

freeaznov15

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

برای اطالعات بیشتر:

خانمازسالمندان
و کودکان شما
نگهداریمیکند:
پارت تایم  /فول تایم

438-995-0676

PARTICIPATE in our
CO

آموزش سنتور

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

لیلیکاظمیان

پرستــاری
ازساملندان

برای اطالعات بیشتر
تماسبگیرید:

(هر طرف)

انجام پروژه های
دانشجوییدرزمینۀ

)(wholesale price

آقای  47ساله ،سیتیزن
کانادا ،مقیم سوئد ،چندی
است در مونتریال هستم،
جویای دوستی با خانم
مجرد ایرانی

رفت و آمد هرروزه

توسط طراح داخلی

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

جویای
دوست

TORONTO

5555 Westminster #101 Montreal, Qc, H4W 2J2

www.itptravelinc.com

www.paivand.ca

سفرتورونتو

آژانــسمسـافرتی

PAIVAND: Vol. 18  No.1030  Nov. 15, 2011

37

کامپیوتر

کارواش

249-4684 ...................... UNI-TECK
پیوند 996-9692 ...........................................

عینک سازی

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

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
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سپاس
بدینوسیله از کلیه هموطنانی که ما را در اجرای موفق گروه صوفی
با همکاری گروه

SIVANANDA YOUGA

و گروه رقص خورشید خانوم در قالب فستیوال
DU MONDE ARABE
همراهی نمودند ،تشکر نموده،
متذکر می گردد بنیاد سخن آزاد هیچگونه همکاری
با هر یک از گروه های ذکر شده
را نداشته و تمام مراحل اجرائی آن
به همت افراد گروه ها و موسسه موسیقی نصر صورت پذیرفته است.
گروه  SUFI A MONTREALبه همت بیزنس های ایرانی و کانادائی
مقیم شهر مونترال تشکیل یافته،
هدف آن شناساندن و معرفی موسیقی ایرانی از دو طریق،
شرکت مداوم در تمامی فستیوال های موسیقی معتبر
و آموزش صحیح آن به عموم بخصوص هم وطنان عزیز می باشد.
این گروه در آینده بصورت مستمر برنامه های متنوع و گوناگونی را
در تمامی شهرهای کانادا و آمریکا در نظر گرفته
که به زودی از طریق روزنامه ایرانی پیوند
و روزنامه های کثیراالنتشار کانادائی
به اطالع همگان خواهد رسانید.
________________________________
SUFI A MONTREAL GROUP
NASRMUSIQUE.INC

38
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با مدیریت
ایرانی،
در خدمت
ایرانیان
گرامی

به مدت یک سال:

برای 3قسمت کوچک یا یک قسمت بزرگ

بهترین هدیه برای کریسمس و سال نو

انواع میوه جات و س�بزیجات با کیفیت عالی در س�وپراخوان به بهای رقابت ناپذیر

انواع کباب ها و خورش های ایرانی با کیفیت عالی و قیمت نازل

کیف

یت عالی

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...

قیم
ت مناسب

39

فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال
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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

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

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

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا
در اندازه های مختلف
تازه...
 CD و  DVDافغانی
ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

انــواع
کارتتلفن

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

دکتر ریموند رضایی

Email:

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس
www.circumcisionmontreal.com

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

3363 Cavendish

 انواع کباب ها
ی
ی های خشک ایران 
 شیرین 
زولبیا بامیه ،رولت و باقلوا ترکی
یخانگیسرو
شیـرین 
ساعتهای کار :دوشنبه تا جمعه
 7:30صبح تا  7:30بعد ازظهر

سفارش غذا پذیرفته می شود

بدون وقت
قبلی

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 489-8484

شنبه26نوامبر

همراه با شادترین

پارستورز
Rose Bowl
6510 St Jacques

(514) 487-0800



7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

لیالفروهر

Unisex

باطعــمخانگی

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

 398, boul. Curé-Labelle, Laval

 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
____________________

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

کلینیکمدیکالآلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550
Tel.: 450-934-7744

Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca www.paivand.ca

) 2550 Lapiniere (Brossard

سالنآرایشفریبا

کافه پرشیا

J
D
شه

ر...

FLY
با 20سال سابقه درخشان E,
M
I
T
در خدمت هموطنان سراسر کانادا !ANY ERE
مونتریال ،ونکوور
WH
Y
N
A
مناینده شرکت های هوایی معتبر جهان

وست آیلند

های

VANCOUVER

128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC, V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

NDG

انار درشت
عالی رسید
هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

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

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

www.akhavanfood.com

برجن مرغوب.99
رویال

لیمو شی

رین عالی !

 40پوندی

.99 /lb

34

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

MONTREAL

1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

