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تبدیل ارز

Sharif

$

EXCHANGE
 1101ا

Cote vertu، Bus 121 E

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

انتخابات مصر در
مقایسه با ایران...

13

انتخاب یک دخرت
ایرانی به عنوان ملکه
زیبایی کانادا

سحر بی نیاز ،دختر ایرانی کانادایی
از شهر ونکوور ،عنوان ملکه زیبایی
کانادا  2012را کسب کرد ....ص6 :

مونتریال:زنده نام کوروش احراری

ی

کـتنه
ماریا ُ

دکترانصاری

امیرسام:
امالک

مهــاجرت

پزشکی28>> :

Shivananda Yoga center

صرافی  5ستاره

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

Tel.: 514-439-1444

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

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

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514-620-5551
NDG:
Tel.: 514-485-4744

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
GUY

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

عباسشفیعی

تهیهوتنظیممالیاتبردرآمدسالیانه
 دفترداری Bookkeeping
 تهیه گزار ش هایGST & PST
 ثبت شرکت هاIncorporation :

18 Westminster N.Suite 20

Tax planning & preparation For:

Montreal, QC H4X 1Y9

- High income earners - Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits
- Audit representation - Business Plans

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Tel.:514-844-4492

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
1449 St. Catherine W

حمیدصدیقکاغذچی

•6170 Sherbrooke W.

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

حسابداریومالیات

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount، Qc H3Z 2A5
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364

Mobile: 514.567.3169

ProFusion Realty RF

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

مشاور امالک در مونتریال

Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

فیروزهمتیان

Tel.: 514-270-0077

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

1155 Rene Levesque w. #2500

فارغ التحصیل McGill University

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

June 16 7PM

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

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

جـراح دندانپـزشک

Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.

مطربعشق:کنسرتدراویشنعمتاللهیکانادا

6600 Trans-Canada، Suite 750

انتقـال ارز

ارائه دهنده متامی خدمات دندانپزشکی

>> 37

>> 37

2

با 18سال سابقه کاری در کانادا

صرافیخضر

کلینیکدندانپزشکیویلری

1253 Guy (514) 933- 8383

Montreal, Qc, H3B 2N2

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
برای شرکت ها و اشخاص
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری

بزرگ

دکتر انوشیروان عندلیبی

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

پیکنیکتابستانی

ممنوع!

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

Tel.: (514) 700-0303

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

خ
رین بار!

ه8جوالی
کشنب

ماکمکتان
میکنیم!!

:خریدفرانچایز

ثروت سرشار آخوندها :سال گذشته ایران هر ماه
ص9 :
 10میلیارد دالر درآمد نفتی داشته است!

کلینیکمدیکالآلفامدیک

>> 7

اعتراض
قابلمهای!

که

 8انقالب آرام
که در جامعه
ایران :ایرانجریان
کراوات
دارد! ص32 :

دکتررضایی

LA LOI 78
قانون 78
یا چک سفید
به نیروی
پلیس! 31

Rendez-vous
ici 25
دیگرچنینمباد!
à 20 h
برای آ

ایران به لح��اظ مهاجرت
نخبگان ،با مهاجرت ساالنه
 ۱۵۰تا ۱۸۰هزار متخصص
در میان  ۹۱کشور در حال
توس��عه یا توس��عه نیافته
جهان ،مقام نخست را دارد
.....................ص15 :

شهباز
خنعی

Rendez-vous
Rendez-vous
Rendez-vous
ici
ici àici
20 h
à 20àh20 h

یلداخوشگله
دستگیرشد!

ایران ،فرار
مغزها :آمار تلخ

)Tel.: (514) 289-9044 (work) Tel.: (514) 778-9011 (Cell
(شماره داخلی :(021) 8806-6901 (4000 :شماره مستقیم از ایران
www.icpimmigration.com Email: info@icpimmigration.com
Add: 1117 Ste.Catherine W. Suite 511, Montreal, Que. H3B 1H9

جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

این��ک ب��ا مش��ارکت نزدی��ک به
50درصدی مردم مصر در نخستین
انتخابات آزاد پس از دوران مبارک،
«جمهوری دوم» آغاز شده است.
ص14 :

فوق العاده!
فوق العاده!

کانادا" :بجای دریافت بیمه بیکاری
به شغل های سطح پایین قانع باشید"

معصومهعلیمحمدی(بهبهانی)
عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
  ارائهدهندهکلیهخدماتمربوطبهاخذ
مجوز  اقامت دائم یا موقت به کانادا
  تائیدرسمیمدارکوتهیهسوگندنامه
ومشاورهبرایکلیهخدماتمهاجرتی
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گفتگوی پیوند با امیر خدیر
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___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

تریال:
ادرمون
پریس
ستنلی
جون،
8

شــریف

موسسه مالی

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

544 Beaubien E.
_________________________
Tel.:514-277-1157
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
2222A Dollard, Lasalle, H8N 1S6
Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

نادرخاکسار

مشاور امالک :مسکونیوجتاری

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

Cell.: 514-969-2492
Chartered Real Estate Broker
Nader Khaksar
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O، QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686

2
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بزرگ

یکشنبه

پارکانگرینیون

توجهتوجهتوجهتوجهتوجه:
METRO:
Angrignon

   محل:

چندقدمی
خروجیمترو

یک روز پرشور،شاد و زیبای دیگر...
درفضاییصمیمیوخانوادهگی
قرعه کشی ،مسابقات هیجان انگیز و. ..

همراه با شادترین  DJشهر

یاز به داوطلب:
ن

یم،بخندیم،
ش
بنو م،بکوبیـم،
بزنی
بــرقصیم...
شاد باشیم !
با هم

ایلید به برگزاری
اگر م
ما یاری رسانید
این برنامه ها به
دمتاسبگیرید:
لطفابادفترپیون
514-996-969
2

  غرفه های بازرگانی،

فرهنگی و هنری:
با دفتر پیوند متاس بگیرید:

514-996-9692

ارائ
ه ای از:

فروشگاه اخوان

تپش و

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

2012 TOYOTA CAMRY
$

STARTING AT

24 795

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

transport, preparation
and tax for A/C included.

2012 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors
$

STARTING AT

15 995

transport, preparation included.

Financing

%
0

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

وام با نرخ بهره
Contact Alex
certain
for additional rebates. for
cars only

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2
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ایرانهستهای...

چرا مذاکرات هسته ای با ايران به نتيجه نرسيده اند؟

آينده در شهر مسکو است.
ش��کاف بين ايران و غرب و فقدان
تفاهم و درک متقابل بين دو طرف
بسيار عميق تر از آن چيزی است که
در بيانيه های مشترک و يا جداگانه
هر يک از طرفين انعکاس می يابد.
تازه ترين گزارش های آژانس نشان
م��ی دهد که حدود س��ه ماه پيش
بازرسان اين نهاد آثاری از اورنيوم با
غلظت  %۲۷در تاسيسات فردو پيدا
ک��رده اند .اين م��ورد در کنار تداوم
مخالفت ايران با بازرس��ی آژانس با
تاسيسات پارچني شک و سوءظن
در مورد نيات واقعی برنامه هسته ای
ايران را افزايش خواهد داد.
جمشيد چاکس��ی در ادامه تحليل
خود می افزايد :برنامه های هسته ای
برای ملت ايران تاکنون هم سيمرغ
و هم زمين لرزه بوده اند .رسيدن به
مرحله توليد کافی انرژی هسته ای
می تواند ايران را از اتکاء يک جانبه
به نفت وگاز نجات دهد ولی در عين
حال نحوه پيشبرد اين برنامه ها ايران
را به مرز س��قوط اقتصادی نزديک
کرده و آمري��کا ،دولت های اروپای
غربی و اسرائيل را در موقعيتی قرار

ریي��س آژانس بين الملل��ی انرژی
اتمی به تهران ثمر بخش بوده است
و رسانه ها از قول دو طرف گزارش
می دادند که طی چن��د روز آينده
خبرهای خوبی منتشر خواهد شد.
همزمان برخ��ی از مقامات ايرانی از
جمله علی الريجانی رييس مجلس
هشدار می دادند که ايران همچنان
به رفتارهای زورگويانه غرب در مورد
مسئله هسته ای سوءظن دارد.
جمشيد چاکسی در ادامه تحليلی
خود ي��ادآوری می کند ک��ه ايران
درست يک روز قبل از آغاز مذاکرات
بغ��داد صفحات اوراني��وم با غلظت
 %20را در راکتور تحقيقاتی خود در
تهران نصب ک��رد و اين اقدام را به
هيچ وجه نمی توان گامی برای بنای
اعتماد بين دو طرف تلقی کرد.
حقيقت اين اس��ت ک��ه دور جديد
مذاک��رات در بغ��داد همچون تمام
مذاکرات قبلی که بين ايران و غرب
از سال  ۲۰۰۳تاکنون صورت گرفته
اند به جايی نرسيد.
تنها نکته ای که در بيانيه مشترکی
که پس از پايان اين گفت و گو به آن
اشاره می شود ادامه مذاکرات در ماه

جمشيد چاکس��ی ،استاد مطالعات
اي��ران و خاورميان��ه در دانش��گاه
«اينديانا» آمری��کا ،در تحليلی که
وبس��ايت «ديپلمات» آن را منتشر
کرده اس��ت ارزيابی خ��ود را از دور
جديد مذاکرات هس��ته ای با ايران
را ارائه داده و در مقدمه می نويسد:
«از نگاه رهبران ايران دس��تيابی به
يک توافق هس��ته ای ب��ا آمريکا و
متحدان��ش برای سياس��ت داخلی
ايران منافع و امتيازهای چندانی در
برنخواهد داشت و به نظر می رسد
که آنها هن��وز در اين تحليل خود
تجديد نظر نکرده اند».
تح��ت تاثير تاري��خ طوالنی بحران
و اخت�لاف در روابط ايران و آمريکا
متاسفانه گذاشتن شرط و شروط و
خط��وط قرمز برای حل يک بحران
نتيجه چندانی ندارد .به همين خاطر
دوره های گوناگون از مذاکرات هسته
ای بين ايران و غرب در گذش��ته به
نتيجه نرسيده و در حال حاضر نيز
چندان اميدوار کننده نيستند.
قب��ل از انج��ام دور جديد مذاکرات
در بغداد به نظر می رسيد که سفر
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رهبران ايران به خوبی می دانند که
از طريق مذاک��ره و يا وعده مذاکره
می توانند وقت بيشتری برای تداوم
تحقيقات و برنامه های هس��ته ای
خود به دست بياورند.
از روی تجربه صدام حس�ين و
معمر قذافی ب�ه خوبی دريافته
اند که هر رژيم�ی که با مذاکره
تسليحات حساس خود را کنار
بگذارد در برابر فشار و حمالت
غرب تضعيف خواهد شد.
رهبران ايران معتقدند تا زمانی که
بازارهای جهانی به نفت و گاز ايران
محتاج هستند می توان تحريم های
بين المللی را دور زد و با مشتريانی
مثل چين و هند به جای خريداران
غربی معامله کرد.
جمشيد چاکس��ی در پايان تحليل
خ��ود نتيجه می گيرد ک��ه از نگاه
جمهوری اس�لامی اي��رن موضوع
هسته ای بس��يار پيچيده تر از آن
چيزی اس��ت که غرب ب��ه آن می
نگرد .حت��ی در چارچوب مذاکرات
و ديپلماسی نيز برای رهبران ايران
موضوع هسته ای فقط يکی از موارد
و عرصه های تنش با غرب است.
بنابراين بن بس��ت در بحران هسته
ای و موقعي��ت ژئوپليتيک منطقه

داده که ممکن اس��ت علي��ه ايران
دست به اقدام نظامی بزنند.
ص��ادرات نفت ايران که حدود %۸۰
درآمد خارجی آن کش��ور را تامين
می کند ،اکنون تحت تاثير تحريم
ه��ای بين المللی ب��ه نازلترين حد
خود در بيس��ت سال گذشته تنزل
يافته است .تحت تاثير تحريم های
خارجی ايران از فن آوری و مواد الزم
برای پيش��برد و توسعه برنامه های
هسته ای خود محروم شده است.
در عين حال اقتصاد ايران بسياری
از ظرفيت های خود را از دست داده
و توليد مواد غذايی در داخل کشور
ديگر نمی تواند نياز جمعيت رو به
رشد ايران را تامين کند.
فشارهای اقتصادی ناشی از تحريم
های بي��ن المللی باعث ش��ده که
محافل قدرتمند در درون و حاشيه
حکومت ايران ب��رای کنترل منابع
ثروت به جان يکديگر بيافتند.
اما با وجود همه اين مش��کالت در
پيشبرد برنامه های هسته ای توقفی
ايجاد نش��ده چون از ن��گاه رهبران
ايران پذيرش مهل��ت های غرب و
رسيدن به توافق بر سر بحران هسته
ای برای سيستم حکومتی آنها منافع
چندانی در بر نخواهد داشت.

به همان شکل سابق ادامه می يابد.
حکومت اي��ران به رهبری آيت الله
خامنه ای تصميم گرفته اس��ت که
در مورد فعاليت های هسته ای آن
کشور عقب نشينی نکند و با ادامه
مسير خود اميدواراست که بر تمام
فشارهای خارجی و تحريم ها فايق
آمده و عمال ميزان اقتدار ،هماهنگی
و قاطعي��ت جامعه بين المللی را به
چالش می کشد.
____________


بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

NOTAIRE-NOTARY
نگار پیشوا

درخدمت هموطنان گرامی

محضردار

>>

خدماتماشامل:

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری خرید و فروش
_________________
امالک و مستغالت
Nasrin Eynollahi
در سراسر مونتریال بزرگ
Real Estate Broker
5890 Avenue Monkland
Montréal، Québec H4A 1G2
Office Tel: 514-482-1111
nasriney2000@yahoo.ca

>> برآورد رایگان

cell: (514) 839-7978

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


ازیون عالیdouble pizza :
اوک

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

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

Fax: 514-849-5429
negar.pishva@notarius.net

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

Cell.: 514-967-5743

Cell.: (514) 571-6592

Legal Advisor & Notary

خدمات حسابداری و دفترداری

به مرکز آموزشی و تجاری،
ب کت سن لوک ،نزدیک
در قل
ی رسمی
و نو و  ۳ماه آشپز و مرب 
با تجهیزات کامل

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Me Negar Pishva, notaire BA,
294 Square St-Louis, 2nd floor
Montreal, Qc., H2X 1A4

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

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

مینو اسالمی

LLB, DDN

سرورصدر

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

____________________

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

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
www.nouraie.com

)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM

5263، boul Cavendish،

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

Criminal
& penal

law
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











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

5

6

 سال  18شماره  13  1058خرداد 1391

PAIVAND: Vol. 18  No.1058  juin 01, 2012

www.paivand.ca

خبر..

انتخابیکدخرتایرانیبهعنوانملکهزیباییکانادا
می کند ،در سال های قبل نیز در
این مسابقات ش��رکت کرده و در
س��ال  2008توانست به فینال راه
یابد.
برنامه انتخاب ملکه زیبایی س��ال
جاری کانادا ،تحت تأثیر ش��رکت
یکی از دخترانی که در ابتدا پس��ر
متولد شده و بعدا تغییر جنسیت
داده بود ،قرار داشت.
ب��ا وج��ود اینک��ه هی��أت داوران
به همی��ن دلی��ل ،ابت��دا Jenna
 Talackovaرا از لیس��ت شرکت
کنندگان حذف ک��رد ،اما بعدا در

سحر بی نیاز ،دختر ایرانی کانادایی
از شهر ونکوور ،توانست عنوان ملکه
زیبایی کانادا را کسب کند.
ب��ه گزارش تورنتو س��ان مراس��م
فینال انتخاب ملکه زیبایی کانادا،
شنبه شب  19می ،در محل سالن
نمای��ش  Bluma Appelتورنت��و
برگزار شد.
سحر که  26سال سن دارد در هند
متولد شده ،اما در ایران بزرگ شده
است.
وی که بص��ورت مدل و همچنین
بازیگر س��ینما و تلویزیون فعالیت

تصمی��م خود تجدید نظ��ر کرده
و اجازه ادام��ه رقابت را به او صادر
کردند.
ام��ا  Jennaاگ��ر چ��ه در بین 62
ش��رکت کننده ،در لیست  12نفر
اول ق��رار گرفت ،اما نتوانس��ت به
لیست  5نفر برتر  ،صعود کند.
یادآوردنی است در سال  2003نیز،
نازنین افشین جم از ونکوور ،عنوان
ملکه زیبایی کانادا را کسب کرده
بود( .ایرانتو)

آموزشگاه زبان CIEL

in PIERREFONDS

با مدیریت ایرانی
 آموزش زبان های انگلیسی ،فرانسوی ،اسپانیایی و چینی
« کلوپ تکلیف شب» پس از مدرسه
به زبان انگلیسی و فرانسوی
_____________________
با آموزگاران کارآزموده
_____________________
برای اطالعات بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

مونتریال :شناسایی فرستنده قطعات بدن یک
جسد ،از مونترال به دفتر حزب محافظه کار

چهارش��نبه 30م��ی ،ایرانتو :پلیس
مونترآل بدنبال مرد  29ساله ای به
نام  Luka Rocco Magnottaاست
که گفته می ش��ود عامل ارسال دو
قطعه از بدن یک انسان مرد به اتاوا
بوده است.
به گزارش  CBCبخشی از پای چپ
جسد به دفتر حزب حاکم محافظه
کار فرستاده شده و دست چپ جسد
نیز در مرکز پس��ت کانادا پیدا شده
است.
گفته می ش��ود قطع��ات مذکور با
جس��دی که روز  5شنبه  31می در
میان زباله های ش��هر کبک سیتی
پیدا شده ،مرتبط است.
به گفته پلیس هر دو بسته از طریق
یک نشانی قالبی در مونترآل ارسال
شده است.
قطعات یافت ش��ده ،برای بررس��ی
بیشتر ،به آزمایشگاه پزشکی قانونی

تورنتو تحویل شده تا مشخص شود
آیا متعلق به یک جسد هستند و یا
شخص مورد نظر ،هنگام جدا شدن
دست و پا ،زنده یا مرده بوده است؟
این گزارش حاکیس��ت عص��ر روز
چهارشنبه ،مدیر امور حزبی استیون
هارپر ،نخست وزیر ،پس از مشاهده
آثار خون و بوی نامطبوع در بس��ته،
بالفاصله پلیس رادر جریان گذاشت.
اگ��ر چه پلیس مونترآل س��خنی از
سابقه سوء لوکا ،به میان نیاورده ،اما
خبرنگار سی بی سی دریافته است
که او در چهار فقره کالهبرداری در
سال  2005در انتاریو ،شرکت داشته
و چند ماه را در زندان گذرانده است.
ش��واهد حاک��ی از آن اس��ت ک��ه
قاتل از صحنه قتل ف��رد مورد نظر
تصویربرداری کرده است.
تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

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

514-996-9692
-------------------
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Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

Tel.: 514-998-9147

جواهری نیک آذین

مرکزهنرهایرزمیچینی

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

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

Tel. : 514-975-0665

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

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

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

  خرید و فروش طالجات ،جواهرات و

  انجام کلیه تعمیرات،

  فروش صنایع دستی ایران


•
•
•
•
•

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

Metro: GUY

(514) 849-7711 Ext.: 243

________________________________
1455 PEEL، local 148،

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

514-500-1188
Email:

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

قهوه

چای

ش هــر
نبه و ی
کشنبه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ا
ر:
آبگو
ش
ت
گ
ردن

غذا آماده برای
take out

 Tel.:

Fax:

www.paivand.ca

Montreal، QC، H3H 2L9

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

آژانسمسافرتییونیگلوب

514-996-9692

514-939-2700
2087 rue Guy

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus



info@paivand.ca

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

MONTRÉAL QC
H4B 1L8

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.: 514-484-8072
________________
ساعات کار 7 :روز هفته:
از  11و نیم صبح

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

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور
(که بصورت هفتگی منتشر می گردد)
تنظیم می شود.

•

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

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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شعـــر

سیمینبهبهانی
عزیز دور غمگین! بمان که شب سر آید
شکوفه های سیمین ز تیرگی بر آید
عزیز دور عاشق! بخوان ترانه ات را
بخوان مگر به گوشم حدیث باور آید
چه سود خواندنت را که آن سوی جهانی
شب تو چون سر آید ،شب من از در آید
رسید دور شصتم که طرف خود نبستم
بگو دگر ز دستم چه طرفه یی بر آید
ولی به زنده ماندن بسی بهانه دارم
یکی همین که فردا بهار دیگر آید
یکی همین که فردا نهال نو نشانم
به پای او نشینم که وقت نو بر آید
یکی همین که دانه به ره کنم فشانه
مگر به بام خانه دو تا کبوتر آید
دو تا که بغبغوشان ،سرود و های وهوشان
در این سکوت غمگین نشاط گستر آید
یکی همین کهدستی زدوستی بگیرم
کز آستین او گل به جای خنجر آید
عزیز دور صادق! در آستین چه داری
تو را ز خنجر و گل کدام خوشتر آید؟
بهانه ماندنم را یکی همین صداقت
فریب گو مبادا که عمر من سر آید...

زبانزور!

www.paivand.ca

شهباز خنعی

شمار
ت
ل
ف
ا
ت
س
وریه به
 16000ن
ف
ر
ر
س
ی
د
ه!
Shahbaznakhai8@gmail.com

پس از جنگ جهانی اول ( )1918-1914که بیش از ده
میلیون کشته بجاگذاشت ،سازمانی بنام "جامعه ملل"
بوجودآمد تا با حل و فصل صلح آمیز مس��ائل جهانی
ازوقوع جنگ هایدیگرجلوگیری کند.
ش��وربختانه "جامعه ملل" به دلیل زی��اده طلبی و بی
انصافی فاتحان جنگ در انجام این ماموریت ناکام ماند و
درنتیجه جنگ جهانیدوم ()1945-1939درگرفت که
شمارتلفات آن به  70میلیون نفررسید.
درپایان جنگ جهانیدوم ،باردیگر طرح سازمانی ریخته
شد که وظیفه آن جلوگیری از بروز جنگ های دیگر و
حل اختالف های کشورها ازراه های مسالمت آمیز باشد.
این تشکیالت "سازمان ملل متحد" نامیده شد که نامی
بی مس�ما بود زی�را اعضاء آن نه "مل�ت" بودند و نه
"متحد".

حکوم��ت هایی بودند که ازبدو ورود کوش��یدند در آن
جایگاهی برای خود دس��ت وپاکنند و از این جایگاه به
عنوان تخته پرشی برای دست یابی به منافع و مقاصد
خود استفاده نمایند.
ـــــــــــــــــــــ
نخستین گام این جایگاه سازی که خشت اول سازمان
www.paivand.caظلم و ظلمت زیستن
تا به کی در
 آن را کج باالبرد،
دی��وار
کجنهاد
مل��لمتحد را
PAYVAND:قائل7
14و Vol.
No.840
May 15, 2008
ناامید با جیب خالی در فالکت زیستن
ش��دن عضویت دائمی و داشتن حق تبعیض آمیز وتو
در مهم ترین نهاداجرایی آن یعنی شورای امنیت برای
زیر چتر دین و ایمان مردم بیچاره را
کشورهای فاتح در جنگ جهانی دوم بود.
از خدا ترساندن و در ترس و وحشت زیستن
این حق تبعیض آمیز و ناس��زاوار در درازای نزدیک به
ل ،بیشتر نمود
مرگ افکار عمومی بستن روزنامه ها
هفت دهه ای که از عمر این س��ازمان می گذرد ،عمال
بردن مردم به زندان در مشقت زیستن
��تمدار جوان
آن را از ه��دف اولیه که حل و فصل بحران ها با روش
 ارسال سریع ارز به ایران برعکسها
همسایه
منت
مخارج
و
خرج
از
عاجز
در نظرداشت
های صلح آمیز بود دورکرده و تبدیل به یک باش�گاه
معتبر
ارزهای
تبدیل
اتی او ،تالش
کارگر بیکار و بی پول در مالمت زیستن
خصوصی قدرت های جهانی برای تبانی ،بده -بستان
چ عنوان یک
و زدوبندهای سیاسی ،نظامی و اقتصادی نموده است؛
کودکان باید جدا از هم نشستن در کالس
شان ندهند.
باشگاهی که درحرف همه اعضاء آن برابرند ،اما درعمل
ها را رد کردهتاویکی با شرع اسالم حکومت زیستنت1
Exchange
–Sharif
حیوانات) برخی
(به قول جرج اورول درکتاب مزرعه
ابلهی گفت اقتصاد مال خر است
میقاً به وجود
باداشتن حق وتو – برابرترند! 259B Cote-Vertu
معتقدبه کی با ابلهان در رنج و محنت زیستن
ا ثبات تا
St-Laurent,
که
QCموجب شد
H4Nمتحد
1C8ملل
کج باالرفتن دیوارس��ازمان
Cote vertu, Bus 121 E
دانش ات باید ،امامت داشتن عمامه نیست
برجسته
تدریجا در رأس آن به جای ش��خصیت های
Tél.: (514) 22-6408
امامت زیستن
کی بابااین امام بی
وی تا به
و تأثیرگذار جهانی کسانی قرارگیرند که بی اعتنایی به
منتقدانه!
برخوردی
اسرائیل
Tél.: (514) 561-6408
آه مرگ نوجوانان عاقبت گیرد تو را
منفی
اصول و مماش��ات سودپرستانه
صفاتFax:
کمترین)(514
22-6409
شان است.
مرگ بهرت بهتر است تا با وقاحت زیستن
ی اوباما یک معمای
در نزدی��ک به هفت دهه گذش��ته ،این کاهش کیفی
کاوه (شاعر مونتریالی)
را برجسته می کند
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سوریه :ماشین

رس��یده که گویی بی خاصیتی و
ناکارآمدی جزء شرایط الزم برای
منصوب شدن به دبیرکلی این سازمان است.
منونه بارز دارندگان این صفات دبیرکل پیشین سازمان
ملل متحد ،کوفی عنان بود کهدر  10سالدبیرکلی اش
س��ازمان ملل عالوه بر بی خاصیتی و دیوان ساالری و
کاغذبازی به فساد مالی نیز آلوده شد تاجایی که درحالی
که ه��زاران کودک درع��راق بخاطرتحریم های اعمال
شده علیه صدام حسین از سوء تغذیه جان می سپردند،
دبیرکل سازمان و پسرش متهم بودند که به زدوبندهای
پردرآمد درچهارچوب برنامه "نفت در برابر دارو و غذا" با
رژیم جنایتکار صدام حسین مشغولند.
با این کارنامه و سابقهدرخشان ،چندهفته است که آقای
کوفی عنان برای پایان بخشیدن به جنایات روزمره ای
که رژیم بشار اسددرسوریه انجام میدهد و شمار تلفات
آن در  15ماه گذشته به بیش از  16000نفر رسیده ،به
عنوان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب منصوب شد
و طرحی تهیه کرد تا به زعم خود بشار اسد را از تداوم
جنایت هایش ب��ازدارد .این طرح چنان که از آغاز نیز
پیدا بود به شکست انجامید و رژیم بشار اسد از آن برای
خریدن وقت و ادامه کشتار مردم بیدفاع بهره برد.

حکومت جنایتکارسوریه دخالت دراین قتل عام را انکار
کرده و آن را به "گروه های تروریستی" نسبت داده ،اما
ژنرال رابرت مورد ،رییس ناظران سازمان ملل متحد می
گوید که براساس رد و اثر تانک ها و پوکه های فشنگ
یافت شده در منطقه ،ارتش سوریه مسئول گلوله باران
این منطقه بوده است.
درطول پانزده ماه گذشته ،شورای امنیت سازمان ملل
بارها کوشیده راهی برای جلوگیری از تداوم کشتار مردم
س��وریه بیابد اما این تالش ها هربار به دربس��ته "حق
وتو" چین و روسیه برخورده اند .درآخرین تالش ازاین
نوع ،به گزارش خبرگزاری فرانسه به تاریخ یکشنبه 27
می « :2012ش��ورای امنیت سازمان ملل روزیکشنبه
باش��دیدترین بیان ممکن ،رژیم سوریه را به خاطرقتل
عام ش��هروندان غیرنظامی درش��هرحوله محکوم کرد.
دربیانیه شورا آمده است که به گزارش ناظران سازمان
ملل درسوریه ،نیروهای دولتی با استفاده از تانک های
نظامی و توپخانه ،یک محله مس��کونی درشهر حوله را
هدف حمله قراردادند کهدراین حمله وحشیانهدستکم
 108نفر ازجملهدهها کودک کشته شدند».
{>> ادامه در صفحه}36 :
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GAM TRAVEL

___________________
   بیش از 20سال سابقه در امور مسافرتی

GAM TRAVEL:
8260 DEVONSHIRE, SUITE 210,
در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
MONTREAL, Qc. H4P-2P7
  فروشبلیتکلیهشرکتهایهواپیماییبهسراسردنیا

عالی)
Tel: 514-444-4549

شیراز
مشهد،
تهران،
شهرهای
به
   پرواز
تهای
(بهقیم
Tel: 514-344-8888
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

E-MAL: elahe@gam.ca

   کروزهایویژه،هتل،اتومبیل
  بیمههایمسافرتی 


NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

LL.L.، LL.B.، D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire، Québec، H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی
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Fax
Jha

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

www.gam.ca

نازگل فالح طوسی

میناصاحلی
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د
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کمتراز  10سال به قتل رسیده اند.

هفته گذشته ناظران سازمان ملل متحد درسوریه ،پرده
از کشتاری جمعی دریکی ازشهرهای سوریه بنام "حوله"
برداش�تند که درآن  108نفر شامل دستکم  32کودک

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

فتوشاپ
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جمهوریاسالمی:نوعیازاقتصاد...

حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با بیش از 60سال سابقه کمک به مهاجرین

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

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

Tel.: (514) 932-2953

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

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

ایران :برخی واردات باورنکردنی!

از ش��یر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد؛
هر چه قابل تصور باشد وارد میشود.
حکایت این واردات افسارگسیخته نه
ضربالمثل اس��ت نه اغراق .نگاهی
به اقالم وارداتی س��الهای اخیر در
کشور این حقیقت را ثابت میکند
که به راس��تی وارداتی باورناپذیر از
کش��ورهای آشنا و ناآش��نا به ایران
اتفاق افتاده است.
در سال حمایت از تولید ملی ،همه
ج��ا صحبت از کاالهایی اس��ت که
بیرویه وارد ایران میشوند .ویژگی
این کاالها این است که هم بر پیکره
تولی��د مل��ی ضربه میزنن��د و هم
آنقدر بیکیفیت و حتی خطرناکند
که برای مردم زیانهای مالی و جانی
فراوانی در پی دارند.
در این بین نگاهی به فهرست اقالم
وارداتی خالی از لطف نیست.
ب��رای مثال در آس��تانه برداش��ت
توتفرنگی ،واردات این محصول اوج
گرفته و بازار مملو از توتفرنگیهایی
شده است که حقیقتاً فرنگی هستند.
چندی پیش هم چند هزار تن عسل
بیکیفیت از چین وارد شد و باعث
ش��د تا عس��ل مرغوب کندوداران
ایرانی رویدستشان بماند.
درکنار تخممرغه��ای بیمزه که از
هند وارد میشود ،پیازهای پاکستانی
اش��ک پیازکاران جن��وب کرمان را
درآورده است.
هماکنون نیز گوجهکاران در کابوس
داللبازی واردات گوجهفرنگی به سر
میبرند.
خبرهایی هم رسیده است مبنی بر
اینکه واردات چای از کنیا چند برابر
شده؛ حال آنکه ایران خود میتواند
به یکی از صادرکنندگان بزرگ چای
در دنیا تبدیل شود.
از دیگر مس��ائل عجیب این اس��ت
که با اینکه ایران چهارمین کش��ور
تولیدکنن��ده گ��ردو در جه��ان به
حس��اب م��یرود ،در ماههای اخیر
ورود گردوی چینی به بازار تولید این
محصول را خدشهدار کرده است.
س��یر و ب��ادام هم ج��زء کاالهایی
هستند که از چین وارد میشوند.
در بازار میوه و صیفیجات (تره بار)
در کنار وارد کردن خربزه از امارات،
سیب را هم از شیلی میآورند و هلو
را از ترکیه.
مردم پرتقالهای مصری میخرند.
سال گذش��ته نیز انگور از آفریقای
جنوبی آورده ش��د ،گالبی از آندورا
و زیمباب��وه و موز ه��م موزامبیک،
سریالنکا و اندونزی.
زغ��ال اخته هم برای ام��ارات بود و
آذربایجان.
بخش��ی از مرکبات از یونان میآید
و لیموخش��کهای سومالی و مصر
هم هر از گاه عرصه را بر کشاورزان
رودانی و مینابی تنگ میکنند.
ذرت هم از برزیل سرریز میشود.
یونان همچنین ژله ،مارماالد و مربا

هم به ایران صادر میکند.
از ط��رف دیگ��ر باالتری��ن ارزش
کاالهای وارد ش��ده از یونان مربوط
به زیتون است .امارات متحده عربی،
سوئیس و برزیل هم سه صادرکننده
بزرگ شکر به ایران هستند.
در حال��ی که واردات شیرخش��ک
همچنان ادامه دارد ،گفته میشود
پنبه نیز قربانی بعدی واردات خواهد
بود.
پس از چند سال واردات برنج هندی
هم دوباره از سر گرفته شده است.
به طور کلی ساالنه یک میلیون
و  ۵۱۳هزار تن برنج وارد کشور
میشود.
واردات گوش��ت بوفال��و از هند هم
تأیید ش��ده و انواع دیگر گوش��ت
از کش��ورهایی چون قرقیزس��تان،
مغولستان ،بالروس و برزیل به ایران
میآید .مرغ هم از برزیل و آمریکای
التین وارد میش��د که تالش ش��د
جلوی آن گرفته شود.
 ۱۱۰میلیون قطعه ماهی زینتی نیز
از کشورهای جنوب شرقی آسیا به
ایران آورده شده است.
کروکودیلهایی هم ب��رای پرورش
وارد شدهاند و عجیب اینکه واردات
یك محموله گوش��ت خوک توسط
گمرک به ثبت رس��یده که حدس
زده میشود برای ترانزیت یا صادرات
مجدد بوده است.
داروهای بیوتکنولوژی که تولید آن
در داخل هم وجود دارد از آرژانتین
وارد میشوند؛ اما بسیاری ازداروهایی
کهدر کشور تولید نمیشوند ،واردات
هم ندارند.
در ح��ال حاضر نیز صنایع دس�تی
طرقبه نیزدر انحصار بازارهای چینی
درآمده و در کنار واردات انواع سیگار
از سوئیس ،ساعت مچی نیز از این
کشور میآید .باقی ساعت مچیها
هم ب��رای کش��ور چی��ن و امارات
هستند.
س��فالهای چینی در شهر اللجین
هم مش��کالتی برای ش��اغالن این
حرفه ایجاد کرده است.
جدا از بازار پوشاک که در تار و پود
محصوالت چینی بافته شده است،
یک میلیارد دالر سود واردات پارچه
چ��ادر مش��کی بوده ک��ه به جیب
واردکنندگان سرازیر شده است.
چینیه�ا عالوه بر اینک�ه قرآن به
ایران میفرستند ،س�نگ قبر هم
برای ایرانیان صادر میکنند.

سنگ قبرهایی که رویشان آیه قرآن
به درستی حک شده است.
اوج شاهكارهای وارداتیدر سالهای
اخیر موضوع واردات دس��ته بیل از
اندونزی بود كه سر و صدای زیادی
هم به همراه داشت.
س��معکهای تقلب��ی ،تیغ��ه برف
پاکكن ،بطری ،ش��برنگ ،دکمه،
ش��لنگ پالس��تیکی ،میخ ،شال و
دستمال گردن ،چنگک کشاورزی،

بند ش��لوار ،تیغ سلمانی ،دستکش
جراح��ی و حبوب��ات از جمله دیگر
واردات هستند.
موناك��و ،م��االوی آندورا ،سیش��ل،
رینی��ون ،آمریك��ن س��اموآ،
ترینیداوتوباگ��و ،كالودین��ا جدید،
س��وازیلند ،تون��گا ،جزی��ره م��ن،
پورتوریك��و ،س��رزمین انگلیس��ی
اقیانوس هن��د و جیبوتی نیز جزء
کش��ورهایی بودهاند که محصوالت
خود را به ایران صادر کردهاند.
ام��ارات متحده عرب��ی ،چین ،كره،
آلمان ،تركیه ،س��وئیس ،فرانس��ه،
ایتالیا ،ژاپن و هند  ۱۰كشور عمده
صادركننده كاال به ایران هستند.

همچنین برخ�ی از اتب�اع بیگانه
که نقض عضو داش�ته و یا وضعیت
ظاهری مفلوک دارند گزینش شده
و پس از دورههای آموزش�ی برای
تکدیگری ب�ه خیابانهای تهران
فرستاده میشوند که نشان میدهد
واردات ج�ان آدمیزاد هم چندان
بیمصداقنیست.

از طرفدیگر علیرغم تمام تالشها
واردات الیافهای آزبستی سرطانزا
و ثب��ت و س��فارش آنها همچنان
ادام��ه دارد ک��ه در کنار بس��یاری
از محص��والت واردات��ی خطرناک،
سالمتی مردم را تهدید میکنند.
در براب��ر اعتراضه��ای فراوانی که
درب��اره واردات بیروی��ه میش��ود،
گاه دولت نیز واکنشهایی نش��ان
میدهد.
ب��رای مثال وزیر صنع��ت ،معدن و
تجارت ب��ا بیان اینکه درخواس��ت
مج��وز واردات  ۲۴میلیارد دالر کاال
برای صیانت از تولید ملی بوده است،
حواشی پیرامون این مجوز را ساخته
و پرداخته رسانههادانست.
رئیس س��ابق هیات امنای صندوق
ذخی��ره ارزی در این زمینه به فرارو
گفته است:
«عل��ت ای��ن واردات ب��ی رویه این
اس��ت که ما پول نفت را در اختیار
داریم و با کوچک ترین مشکلی که
برای ما ب��ه وجود می آید بالفاصله
به سراغ خزانه ارزی میرویم و اقدام
به واردات می کنی��م .در حالی که
ممکن است بادهدرصد این هزینهها
بتوانیم مشکل تولید داخلی را حل
نماییم و کافی اس��ت که ما فقط به
تولید اهمیت بدهیم که ظاهراً کسی
به این موضوع فکر نمیکند».
دکتر حسین راغفر ،استاد دانشگاه
و کارشناس مس��ائل اقتصادی نیز
در گفتگو با فرارو واردات گس��ترده
را تکمی��ل پروژه دول��ت برای نابود
کردن تولید داخلی دانسته و برنده
این سیاس��تها را اف��رادی خوانده
که فرزندانشان س��وار پورشه ۷۵۰
میلیون تومانی میشوند.
(از سایت فرارو)

واردکنندگان چادر مشکی به ایران ساالنه "یک میلیارد
دالر" سود میکنند
مدی��ركل دفتر صنایع نس��اجی و
پوش��اك وزارت صنع��ت ،مع��دن و
تجارت ایران از واردات عمده پارچه
چادر مش��کی به کش��ور خبر داد.
مه��دی اس�لامپناه در گفتوگو با
خبرگزاریدانشجویان ایران "ایسنا"
تصریح کرد« :واردات گسترده چادر
مش��كی به صورت قاچ��اق ،كاالی
همراه مسافر ،ته لنجی ،بازارچههای

مرزی و همچنین واردات قانونی در
حال انجام است ودر چنین شرایطی
پا گرفتن تولید دشوار است».
 ۳۱س�ال پ�س از انقالب بهمن
 ۱۳۵۷و اجباری ش�دن حجاب
اسلامی در ایران ،این کش�ور
هنوز ق�ادر به تأمین نی�از بازار
داخل�ی خود ب�ه پارچ�ه چادر
مشکینیست.

بر اس��اس آخرین آمار گمرك ایران،
در سال  ۱۳۸۹بیش از  ۱۶هزار تن
پارچه چادر مش��كی ب��ه ارزش ۸۱
میلیون دالر وارد كشور شده است.
خبرگزاری ایسنا با محاسبه قیمت
 ۱۵ت��ا  ۲۰هزار تومان برای هر متر
پارچه چادر مشكی ،از سود ساالنه
یك میلیارد دالری واردكنندگان این
پارچه چادری خبر داده است.
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آژانس مسافرتی

اقتصاد...

درآمدبیسابقهنفتیایران

کاوه امیدوار
 24می :بانک مرکزی ایران گزارش
داده که درآمد نفتی ایران در یازده
ماه اول س��ال گذش��ته به رقم بی
س��ابقه  ۱۱۰میلیارد دالر رسیده
است.
این در حالی اس��ت که یک س��ال
پیش��تر یعنی در س��ال  ۱۳۸۹در
همین م��دت می��زان درآمد نفتی
ایران کمی بیشتر از  ۷۵میلیارد بوده
است.
این حجم درآمد نفتی در یازده ماه
اول سال در تاریخ تولید نفت ایران
بی سابقه است و با توجه به این که
درآمد نفتی ماه پایانی سال گذشته
هنوز محاسبه نشده ،این رقم به مرز
 120میلی��ارد دالر خواهد رس��ید
یعنی ایران ماهانه  10میلیارد دالر
درآمد نفتی در سال گذشته داشته
است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد
که هر چه درآمد نفتی افزایش پیدا
کرده ،واردات نیز بیشتر شده است.
ب��ه گونه ای در یازده ماه اول س��ال
 ۱۳۸۹واردات کاال بیش��تر از ۶۱
میلیارد دالر ب��وده در حالی که در
همین مدت در سال  ۱۳۹۰میزان
واردات به نزدیک به  ۷۳میلیارددالر
رسیده است.
بنابر این گزارش،درآمدهای صادرات
نفت خام از سال  ۱۳۸۴تا یازده ماه
اول س��ال گذش��ته خورشیدی به
اضافه درآمدهای حاصل از صادرات
فرآورده های نفتی و میعانات گازی
به م��رز  ۵۶۰میلیارد دالر رس��یده
است.
نفت و حتریم ها

درآمدهای نفتیدر حالی یک رکورد
تاریخی برجای گذاش��ته که فشار
تحریم ها در حال افزایش اس��ت و
گزارشها نش��ان می دهد که تولید
نفت در چند سال اخیر کاهش پیدا
کرده است.
گزارش های رسمی نشان می دهد
که میزان نفت صادرات��ی نیز از دو
میلیون و چهارصد هزار بشکهدر روز

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

½

اقتصادی می گویند که ادامه
سال گذشته ایران هر ماه این وضعیت یعنی توزیع پول
نقد و افزایش نقدینگی آتش
 10میلیارد دالر درآمد نفتی
تورم را شعله ورتر خواهد کرد.
برای همین ه��م این نگرانی
داشته است!
وج��ود دارد که ب��ا ادامه این
به کمتر از دو میلیون بشکه در روز وضعیت ،پولی که دولت به خانوارها
با عنوان یارانه نقدی می پردازد ،به
رسیده است.
دلیل گرانی ،مانن��د برف در آفتاب
س��وزان ذوب ش��ود ب��دون این که
نقدینگی و بزرگترین محرک تورم
در کنار درآمدهای سرش��ار نفتی ،تاثیری بنیادی در وضعیت اقتصادی
نقدینگی نیز به سرعت افزایش پیدا خانوارهای کم درآمد بگذارد.
کرده است و در یازده ماه اول سال به عالوه بر این ،گزارش بانک مرکزی
مرز  ۳۴۰هزار میلیارد تومان رسیده نشان می دهد که میزان چک های
برگشتی در سال گذشته  ۲۸درصد
است.
یک مقایسه س��اده نشان می دهد افزایش یافته اس��ت ای��ن در حالی
که در یازده ماه اول س��ال گذشته اس��ت که حجم چک های مبادله
 ۴۴ه��زار میلیارد توم��ان به حجم شده در س��ال گذشته تنها رشدی
 ۱۷درصد داشته است.
نقدینگی موجود اضافه شده است.
یک��ی از انتقادهای��ی که ب��ه دولت مقایس��ه این دو ،حاکی از وضعیت
محمود احمدی نژاد وارد می ش��ود نامناس��ب اقتصادی است چون اگر
این است که دولت وی مبالغ زیادی وضعیت اقتص��ادی مناس��ب بود،
از دالره��ای نفتی را به ریال تبدیل دلیلی وجود نداشت که چنین حجم
کرده و به اقتصاد کشور تزریق کرده انبوهی از چک ها برگشت بخورد.
با آنکه مقامات دولتی دلیل افزایش
است.
نش��انه این رون��د را می ت��وان در چ��ک های برگش��تی را به افزایش
میزان رشد نقدینگی در هفت سال حجم معامالت نس��بت می دهند
گذش��ته به چش��م دید .زمانی که اما کارشناسان می گویند که رکود
دولت محمود احمدی نژاد به قدرت اقتصادی عامل اصلی افزایش شدید
رسید ،نقدینگیدر سطح پائینی قرار چک های برگشتی است.
داشت و بنابر آمار بانک مرکزی ،در کارشناس��ان اقتص��ادی می گویند
سال  ۸۴حجم نقدینگی حدود  ۹۰ک��ه کمتر مش��تری بانک��ی اعم از
هزار میلیارد تومان بود که اکنون با تولیدکننده ی��ا صادرکننده حاضر
رش��دی  ۲۷۰درصدی به مرز  ۳۴۰اس��ت در فهرست بدحس��ابها قرار
بگیرد مگر آنکه به خاطر مشکالت
هزار میلیارد تومان رسیده است.
نقدینگ��ی در هف��ت س��ال دولت اقتص��ادی نتوان��د بدهی خ��ود را
محم��ود احمدی ن��ژاد ۲۷۰درصد بپردازد.
گزارشها نشان می دهد که بسیاری
افزایش پیدا کرده است.
به عقی��ده کارشناس��ان اقتصادی ،از افرادی که در ازای خرید کاال چک
افزایش نرخ ت��ورم و گرانی کاالها و بانکی داده ان��د ،به دلیل ناتوانی در
التهاب اخیر بازار ارز از نتایج رش��د فروش کاال نمی توانند به موقع پول
به حسابش��ان واریز کنند و همین
سریع نقدینگی بوده است.
در کنار این مسئله ،دولت با اجرای مس��ئله باعث افزایش شدید چک
برنام��ه حذف یارانه ها مبالغ زیادی های برگشتی شده است .
را به صورت یارانه نقدی به خانوارها
پرداخت کرده اس��ت و کارشناسان

½
½
½

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

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips

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

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس


  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک
ل شما صرف کمک
ه :کارمزد ارسال پو
توج
ت ایران می شود.
چه های بی سرپرس
به ب

Exchange

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

مسیحیان
فارسیزبان

در مرکز شهر :مترو گای

GUY

قبل از اجنام هرگونه کار ارزی با ما متاس بگیرید!

Tel.: 514-937-5192
Cel.: 514-944-3279

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

مهساابراهیمنژاد

از طریق برنامه های
مهاجرت فدرال و کبک
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای
همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیمدعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجربترینوکالیپایهیک
دردادگستریتهران
برایارایهبهترین
سرویسهاباما
تماسبگیرید.

مدنی
کاری
تجاری
خانواده

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

_________________

Montreal Office

294 Square St-Louis، 2e étage
Montréal QC H2X 1A4

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

·¶zIn¨S ¶vÃdÃI
Pièces d'Autos

N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

از  2بعدازظهر

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

با
گارانتی

نشانی¶ J
£kt
کلیساM oHÁ j– I » jn Ä IÎ S nH Ä §H· ¨T I:
ت ارزان
/

Grace Ministry

1345 Rue Lapointe
Mtro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886

Montreal, QC H3H 1M6

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

 یکشنبه ها

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

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

به مدیریت :بیژن احمدی

جلساتمشارکت

» e q»H R ¶vÃ dÂ M I ¶13I RACHEL
)Uµ It (X:M §St-Laurent
Ã o Äk

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

نشـــانی:

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

مونتریالÎI
داروسازnwÂ p
زادهMI·:
داداش¼¶
لوئیزºToÄI
دکترÏ
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

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

فرنازمعتمدی

Montréal، Québec H3B 3C6

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

داروخـانه

PAIVAND: Vol. 18  No.1058  juin 01, 2012

.

قیم
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

)utreV etoC orteM ( 4K1-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
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www.skylawn.net

کانادابیشترازهرزماندیگریدارایجمعیت آژانس
ساملند است هواپیمایی
اسکای الن
اما طی چهار س��ال آین��ده درصد
سالمندان بیشتر از آنان خواهد شد.

در حال حاضر متوسط سنی جمعیت

ایرانتو :کانادا در حال تبدیل شدن به
ترکیبی از جمعیت سالمند و بسیار
جوان می شود.
آمار جدید نشان می دهد کانادا در
حال حاضر بیش از هر زمان دیگری
دارای افراد س��الخورده است؛ امری
که بیشترین تأثیر را بر هزینه های
رو به رش��د جامع��ه ،از جمله امور
بهداشتی و درمانی ،سرمایه گذاری
و سیاس��تگذاری در زمین��ه روابط
روزمره خانوادگی دارد.
ای��ن گزارش حاکیس��ت در س��ال
 2011تعداد کودکان زیر  5س��ال
 11درصد جمعیت را تشکیل داده
که بیشترین حرکتدر زمینه جوان
س��ازی همه استان ها به نسبت دو
دهه قبل است.
در عین حال کارشناسان اداره آمار
چنین موضوعی را انفجار جمعیتی

نوزادان نمی دانند.
اما آنچه که دیدگاه بسیاری از مردم
را تأیی��د م��ی کن��د افزایش خطر
کهنسالی جمعیت است؛ بطوری که
هم اکنون تعداد افراد باالی  65سال
طی پنج س��ال گذشته به رقم پنج
میلیون نفر نزدیک شده است؛ یعنی
14درصد رشد نسبت به سرشماری
قبلی.
همچنین رشد تعداد افراد سالمند
بی��ن  60تا  64س��اله  29.1درصد
بوده که سریع ترین رشد به نسبت
سایر گروه های سنی محسوب می
شود .در مقابل رشد افراد جوان زیر
 15س��ال در مدت مشابه تنها 0.5
درصد بود.
بدی��ن ترتیب ک��ودکان و نوجوانان
زیر  15سال  16.7درصد جمعیت
فعلی و سالمندان  14.8جمعیت را
تشکیل میدهند.

کانادا  40.6سال است که باالترین
میزان در تاریخ کشور محسوب می
ش��ود .این عدد در پنج س��ال قبل
 39.5و در دو دهه قبل  33.5بود.
در س��ال  2011تع��داد زنان باالی
100سال  4870نفر و مردان باالی
 100سال  955نفر بودند.
اداره آمار پیش بینی کرده اس��ت تا
سال  2031تعداد افراد باالی 100
سال به  17000و تا سال  2061به
 80000نفر برسد.
همچنین ازدیدگاه منطقه ای استان
های ش��رقی و کبک بیش��ترین و
اس��تان آلبرتا کمترین سرعت را در
سالمند شدن تجربه می کنند .
دلیل این امر روند رو به رشد تعداد
زنان جوان در آلبرتاست که موجب
تولد نوزادان بیشتری می شود.
با وجود این که کانادا بخاطر تعداد
بهتر نوزادان در بین هش��ت کشور
صنعت��ی جه��ان کش��وری جوان
محس��وب می ش��ود اما این روند با
نزدیک شدن سن بازنشستگی برای
تعداد زیادی از مردم در حال تغییر
است.

آیا مصرف نوشابه نیز در کانادا همانند سیگار زیان
آور اعالم می شود؟
ایرانتو :مطالعات جدید حاکی از
وجود ارتباط قوی بین مصرف
ان��واع نوش��ابه (حتی نوع
رژیم��ی آن) ب��ا دو نوع
بیماری دیابت ،فشار
باالی خون ،نارسایی
های قلب��ی ،افزایش
ریس��ک ابت�لا ب��ه
سرطان و چاقی دارد.
ماه گذش��ته یک زن
بر اثر نوش��یدن  8لیتر
کوکاک��وال در روز ج��ان
خود را از دست داد.
همه ای��ن گزارش های منفی
ممکن اس��ت در افت 30درصدی
فروش نوش��ابه در کانادا مؤثر باشد
مس��ئو ال ن
از
اما تولیدکنندگان بدنبال راه هایی یک��ی
هس��تند تا از کاه��ش درآمد خود اتحادی��ه مربوطه در گف��ت و گو با
تورنتو استار گفت:
جلوگیریکنند.
کوکاکوال پپسی ودیگر کمپانی های "چاق��ی می تواند ناش��ی از مصرف
بزرگ هفته گذشته با درج آگهی ها کال��ری زی��اد از ان��واع خوراک��ی و
در نشریه نیویورک تایمز تالش های نوشیدنی ها باشد و نباید تنها یک
خود برای کاس��تن از میزان کالری نوع محص��ول عامل این نارس��ایی
موجود در محصوالتش��ان را مطرح معرفی شود".
کردند و شاخه های کانادایی آنها نیز با اجرای بسته بندی جدید و کاستن
با دنبال��ه روی از این حرکت میزان از میزان کال��ری دیگر تفاوتی بین
دقیق کالری موجود در هر بطری یا صنعت نوشابه سازی و تولید سیگار
در دهه ها گذشته نمی توان یافت.
قوطی را درج کردند.
این اقدام زمانی روی داد که "ژورنال وقت��ی که مطالع��ات انجام ش��ده
پزشکی بریتانیا" در مقاله ای تأکید مضرات مصرف دخانی��ات را عیان
کرد که افزودن مالیات های سنگین ساخت ،تولیدکنندگان سیگار نیز به
بر نوشیدنی و غذاهای غیر سالم روند مبارزه حقوقی با این مسئله پرداخته
چاقی در بین م��ردم را کاهش می و اع�لام کردند که مصرف س��یگار
سهمی در مرگ و میر افراد سیگاری
دهد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار نداشته است.
افزودن مالیات بیشتر بر نوشابه های ب��ا اینکه ه��م اکنون بس��ته های
س��یگار حاوی تصاویر تکان دهنده
گازدار در اتاوا شد.
اما تولیدکنندگان نوش��ابه در کانادا از خطرات استعمال آن بوده و مردم
گالیه کرده اند که بطور غیرعادالنه بخوبی به رابطه بین سیگار و سرطان
پی برده اند ،اما کانادایی ها هنوز به
ای مقصر شناخته شده اند.

کشیدن آن ادامه می دهند.
برمبنای آمار منتشره از سوی "امور
نظ��ارت بر مص��رف تنباکوی
کانادا" میزان مصرف سیگار
در کشور به نسبت سال
 1999از ن��رخ 25
درصد به 17درصد
کاهش یافته است.
اما می��زان کنونی
مص��رف کنندگان
سیگار در حدود 20
درصد است.
اخی��را در کالیفرنی��ا
ش��رکت کوکاک��وال برای
مقابله با خطر ابتال به سرطان
در روش تولید نوشابه تغییراتی را
اعمال کرده است.
این تغیی��رات ش��امل محصوالت
صادراتی به مرز شمالی هم خواهد
شد و مسئوالن مربوطه اعالم کرده
اند ک��ه مصرف کنن��دگان متوجه
تغییر در مزه نوشابه نشده اند.
ش��اید اکنون زمان آن رسیده است
که ش��رکت کوکاکوال هم همانند
تولیدکنندگان س��یگار ب��ا افزودن
برچس��ب ه��ای خطرن��اک بودن
مصرف نوش��ابه انتخاب را برعهده
خریداران بگ��ذارد؛ که البته چنین
بس��ته بندی نیز تأثیر چندانی در
فروش آنها نخواهدداشت؛دست کم
یک قوطی نوشابه کوکاکوال بمراتب
بهتر از نوشابه های انرژی زاست.
و اگر مردم نس��بت به تأثیرات سوء
مصرف دخانیات یا نوش��ابه نگران
هس��تند م��ی توانند به نوش��یدن
قه��وه خ��ود اکتفا کنن��د ،چرا که
مطالعات انجام شده نشان می دهد
دوستداران قهوه به نسبت آنهایی که
قهوه نمی خورند عالقه بیشتری به
زندگی طوالنی مدت دارند!

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

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

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

یامسین

Tel.: 514-594-0344
yasmeen@skylawn.net
yasmeentali@yahoo.ca

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

شادی

Tel.: 514-660-7135

514-388-1588

shadim.sky@gmail.com

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

UN-SAT

فروش و نصب سیستم های
کانال های
ماهواره ای
فارسی زبان ،ترکی،

عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

ایرانت��و :طرح جدی��د
دولت دولت" :بجای دریافت بیمه بیکاری به
محافظه کار کانادادر خصوص
مجب��ور ک��ردن
دریاف��ت شغل های سطح پایین قانع باشید"
کنن��دگان بیمه بی��کاری به

مش��اغل کم درآمد با عکس
العمل های تند احزاب مخالف روبرو
شد.
تغییرات جدید در قانون بیمه بیکاری
هم��ه کانادای��ی های بی��کار و بویژه
کارگ��ران فصلی را تح��ت تأثیر قرار
خواهد داد.
خانمدایان فینلی ،وزیر توسعه و منابع
انسانی ،در پی جدا کردن کانادایی ها
از بیمه بیکاری و متصل کردن آنها به
مشاغلی است کهدر آنها مهارتدارند.
اما اح��زاب مخال��ف و فع��االن امور
کارگری معتقدند دولت در این زمینه
خیلی تن��د رفته و قربانی��ان بحران
اقتصادی را مس��ئول مشکالت خود
کرده است.
وزیر توسعه و منابع انسانی اعالم کرد
که در ح��ال حاضر تنها  40درصد از
تعداد  1.4میلیون بیکار کشور بیمه
بیکاریدریافت می کنند.
مق��ررات جدید ،که از ابتدای س��ال
آینده باجرا درمی آید ،نوع شغلی که

جویندگان کار می بایست بپذیرند و
همچنین می��زان حداقل تالش آنها
برای اثبات عدم موفقیتدر شغل یابی
را که منجر به دریافت بیمه می گردد
تعیین کرده است.
اگر این دس��ته از افراد بیکار نتوانند
مسئوالن امر را متقاعد کنند یا بیمه
بیکاریش��ان قطع می ش��ود یا اصال
مشمول دریافت آن نمی شوند.
در حال حاضر کس��انی ک��ه پس از
یک دوره معین کار خود را از دس��ت
می دهند (بسته به شهری که در آن
زندگی می کنند) برای یک محدوده
زمانی و تا یافتن ش��غل بعدی ماهانه
مبلغ��ی را ب��ه عنوان بیم��ه بیکاری
دریافت می کنند.
هر ماه دولت همزمان با پرداخت بیمه
بیکاری فرصت های ش��غلی موجود
مشابه آنچه که فرد مورد نظر از دست
داده ب��ه او ارائ��ه می کند تا برای آنها
در خواست دهد .اما بسیاری ترجیح
می دهند بجای یافتن شغل جدید به

دریافت بیمه ادامه
دهند.
یک��ی از دالیل آنها
اینست که مشاغل
موج��ود از حقوق و
مزایای کافی برخوردار نیست.
اما اینک طبق قانون جدید آنان ملزم
هستند نزدیکترین فرصت شغلی به
محل سکونت خود را بپذیرند.
خانم فینلی بار دیگر شایعات مربوط
به اجبار کردن مردم به کوچ به سایر
استان ها برای یافتن کار را رد کرد.
همچنین سیس��تم پرداخ��ت بیمه
بی��کاری به برنامه پذی��رش کارگران
موقت خارجی نیز متصل خواهد شد
تا کارفرمایان بجای وارد کردن نیرو از
خارج از جویندگان کار کانادایی بهره
ببرند.
اداره آم��ار کانادا این هفته اعالم کرد
بیش از  237000فرصت ش��غلی پر
نش��ده در ماه فوریه گذشته به ثبت
رسیده اس��ت؛ که بازای هر  5.8نفر
بیکار موجود یک فرصت محس��وب
می شود.
متوسط نرخ بیکاری در کانادا طی ماه
گذشته  7.3درصد گزارش شده است.
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ودیکراه
خ

کرده است محدود و خالصه کند.
البت��ه دانش��جویان اعتصاب��ی هم
یکپارچهنیستند.
بعضی رهبران آنان خواهان مذاکره
با دولت هستند .اما گروهی رهبرانی
تندرو با ن��ام  CLASSEدارند .آنان
تهدید ک��رده اند که ،قبل از آغاز ،از
مذاکره خارج خواهند شد .دولت هم
کم و بیش چنین موضعی دارد.
مذاکرات به خودی خود یک راه حل
نیست ،بلکه جریانی است که معلوم
نیس��ت آیا رضایت همه طرف ها را
تامین خواهد کرد یا نه؟
ب��ه

خوانندگان یقینا می دانند بیش از
س��ه ماه است که تعداد نسبتا قابل
مالحظه ای از دانشجویان ،به حالت
اعتصاب ،درس و مشق را رها کرده
و در خیاب��ان ها ب��ه تظاهرات می
پردازند .علت این اعتصاب مخالفت
با افزایش ش��هریه دانشجوئی است
که از سوی دولت کبک اعالم شده
است.
«
ط
جزئیات امر را همگان از راه رسانه ها
بقه
و اخبار شنیده و میدانند ،حتی این کبک حاکمی در
با ق
موضوع مورد بحث
اغلب نشست ها وتو ظه درت حق
است.
و مهمانی ها هم
و
ر
خ
و
ا
ه
ب��رای حل این مش��کل،
د کرد
مذاکراتی ک
ه
ه
ر
س
دولت
و
دانشجویان
بین نمایندگان
ه
ق
انجام شده که تاکنون به نتیجه ای مجریه و وه مقننه،
ق
که
است.طرفین را راضی کند نرسیده چالش ضائیه را به
خوا
در جوامع دموکراتیک ،اعتراض،
یعن هد کشید:
ی
b
مخالفت ،انتق��اد و اعتصاب از
o
»!m
حقوق شهروندان است و کسی
همین علت
با آنها مخالفت نخواهد کرد.
اما آیا این قبیل اقدامات ،مخصوصا هم است که «وصلت سر نمی گیرد»
اعتص��اب ب��ی پای��ان با چاش��نی اگر مذاک��رات برای یک طرف قابل
خش��ونت ،حد و مرزی هم دارند یا اعتماد نباشد ،کمکی به حل مسئله
ن��ه و آیا یک اعتصاب س��ه ماهه و نخواهد کرد.
ترک کالس درس و تحقیق مطابق در اوای��ل م��اه مه ،دول��ت فکر می
موازین دموکراس��ی هم است یا نه کرد که درباره ش��هریه ب��ا رهبران
و اصال آیا مصلحت هس��تند یا نه؛ دانشجویان به یک توافقدست یافته
س��واالت پیچیده ای می باشند که اس��ت .ولی به محض اع�لام آن ،به
گونه حیرت انگیزی مورد مخالفت
فعال به آنها نمی پردازم.
اما این ماجرا بحرانی است که کبک اعتصابیون قرار گرفت.
را فرا گرفته و غرض از این نوش��ته در اینجا نویسنده رهبران اعتصابیون
برگ��ردان مقال��ه ای اس��ت به قلم را -بخاط��ر رفتار نامطمئن آنان -به
دان مک فرس��ون ،از مقاله نویسان استهزاء می گیرد که از بیان دقیق
گازت ،ک��ه در آن نش��ریه به چاپ آن معذورم.
اینکدنباله مقاله:
رسیده است.
تیتر درش��ت مقاله مک فرس��ون احتم��اال اعتصابی��ون موافقت نامه
چنین است:
پنجم ماه مه ،یا به قول آنان اهدائی
«مذاک�رات به خودی خود یک راه دولت ،را نخواهند پذیرفت .موافقت
نامه مذکور ،بخاط��ر اینکه کنترل
حلنیست».
بودجه دانش��گاه ها را به اشخاصی
در سوتیتر هم آمده است:
«گردن نهادن دولت به خواست مانند رهبر  CLASSEسپرده شود،
دانش�جویان به منزله تس�لیم مورد انتقاد قرار گرفت.
شدن به طرف مذاکره ای است گفتنی اس��ت که این رهبر از نظر
که از تاکتیک ه�ای غوغاگرانه اطالعات امور مالیدر شرایطی است
که اجاره خانه خود را با پول نقد می
استفاده می کند».
پردازد.
متن مقاله هم چنین است:
تقریبا همگان در کبک ،برای رهائی این مس��ئله هم قابل ذکر است که
از این بحران ،به قدرت معجزه آسای رهبران دانش��جویان نم��ی توانند
مذاکره باوردارند ،مذاکره ای که قبال معترضین غیر دانش��جو را کنترل
کنند ،که به چیزی کمتر از استعفای
یکبار با شکست مواجه شده است.
اما مطابق یک نظرسنجی که اخیرا دولت رضایت نمی دهن��د! در این
انجام گرفته ،س��ه چهارم کبکی ها ص��ورت ،مذاک��ره دول��ت از موضع
ضعف خواهد بود.
می گویند دولت شاره باید
مقررات اضطراری [قانون  ]78علیه
مذاکره بادانشجویان را به
گاهی تخریب
ب��ی نظم��ی و
موضوع افزایش شهریه
خش��و نت
و اعم��ال
ای ک��ه خ��ود اعالم
تنه��ا موثر
آمی��ز هم نه
بلک��ه از آن
واقع نشدند،
دولت اس��تفاده
ب��ر علی��ه
شد و بهانهدیگری
بدس��ت اعتصابیون
داد.
مق��ررات مرب��وط به
محدودیت های آزادی
تظاهرات هم باعث گسترش
حرکت های اعتراضی شده
و معترضین ب��ا نقض آنها

لنیست».
ح

جرات بیشتری پیدا کردند.
ام��ا مس��ئله تنه��ا اخت�لاف بین
دانشجویان ودولت نیست.
دولت از س��وی کس��به و صاحبان
مشاغل هم تحت فشار قرار گرفته
اس��ت که هرچ��ه زودت��ر غائله را
ختم کند؛ چرا که فصل توریسم و
فستیوال های تابستانی فرا می رسد
که نخستین آنها GRAND PRIX
 DU CANADAاس��ت ک��ه روز
هفتم ژوئن شروع می شود.
همچنین خطر فاجعه یک خشونت
روزاف�زون در مونت�رال هم دور از
ذهننیست.

پلی��س از ب��ازی م��وش و گربه به
مدت  30شب متوالی و راه بندان و
موشک بازی خسته و درمانده
شده و حوصله خود را از دست
می دهد.
در این حال ،به نظر می رس��د
که پیشنهاد و صلح تنها از سوی
مدافعان دولت ش��نیده می شود،
دولتی که دچار سردرگمی است.
در هفته گذش��ته ،دولت یک وزیر
آم��وزش و پرورش را از دس��ت داد
و نخس��ت وزیر ،برای حفظ تعادل،
رئیس دفت��ر خود را ب��ه جای وی
نشاند.
به عنوان یک حرکت نمادین ،نشریه
الپرس ،که وفادارترین رسانه حامی
دولت اس�ت ،از دولت خواست که
مذاکره ای درباره افزایش شهریه را
آغاز کند.
این اق��دام الپرس بعد از آن صورت
گرفت که این نشریه ،بخاطر انتشار
نتای��ج ی��ک نظرس��نجی مخالف
اعتصابی��ون ،م��ورد تهدی��د قطع
آبونمان قرار گرفته بود.
بهرحال ،مجادله ای ش��روع ش��ده
اس��ت .اما ه��ر کاهش��ی در ازدیاد
شهریه نه تنها برای کبک مشکالت
مالی ایجاد خواه��د کرد ،بلکه یک
سری مشکالت سیاسی هم بهدنبال
خواهدداشت.

مذاکرات تنها در پشت میزها اجنام
منی گیرند ،بلک�ه در خیابان ها و
محیط های دانشگاهی هم جریان
دارند.

اقلیتی از مردم هم از بی نظمی های
اقتصادی و اجتماعی و همچنین از
خرابکاری ،ترس آفرینی و حمالت
فیزیک��ی به عن��وان تاکتیک های
مذاکره استفاده می کنند.
در ای��ن ش��رایط هرگون��ه کاهش
در افزایش ش��هریه بدعتی خواهد
ساخت برای استفاده از این تاکتیک
ها و همچنین درسی خواهد بود که
از س��وی هر گروهی که در مضیقه
مالی بوده و به تعداد کافی هم هوادار
داشته باش��د فراموش نشده و بکار
گرفته خواهد شد.
این موضوع را مجله MACLEAN
چنین توصیف کرده است:
«طبقه حاکم��ی در کبک با قدرت
حق وتو ظه��ور خواهد کرد که هر
سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه را به
چالش خواهد کشید :یعنی عوام».
از عقاید خوانندگان پیوند اطالعی
ن��دارم .اما م��ن آرزو م��ی کنم که
احساس��ات دانش��جویان به عنوان
ابزار مورد استفاده های سیاسی قرار
نگیرد و همین مقداردموکراسی هم
به مخاطره نیفتد.
________________
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دیدار کوتاه

 110روز پس از
اعتراضاتدانشجویی

پیوند با امیر خدیر

ا ر از مجلس تغییر دهد .این
ی حقوق شناخته
قانون برخ 
شده در قانون اساسی را به
ی را غیر
طور صریح ،و برخ 
مستقیم لغو میکند:
حق تظاهرات ،حق تشکیل
انجمنهای مستقل و حق
آزادی بیان.
قان��ون  ۷۸متوس��ل ب��ه
مجازاتعمومی(collective
 )punishmentمیشود:
ی است یک عضو از یک
کاف 
انجمن دانشجویی از قانون
تخلف کن��د که رهبران آن
و کل آن انجم��ن به جرایم

----------چ��ون دانش��جویان ب��ا
بخشه��ای دیگر مب��ارز در
قانون  ۷۸آخرین برگ سرکوب
دولتی است ،این قانون یک کودتای اجتماع پیوند خورده اند .در
 ۲۲ماه می  ۴۰۰۰۰۰نفر در
ی است!
قانون 
خیابانهایمونترالتظاهرات
----------کردند.
بهای این مبارزه اصولی بسیار برای
اینان ،آن  %۹۹هستند که بر
 ۱۵۰هزار دانشجویی ک ه یک ترم خود علیه زورگویی و امتیاز طلبی
را از دست دادند سنگین است!
 %۱حاکم خیزش کرده اند.
---------- ۳ماه است که تعداد زیادی
دولت شاره تا گلو در زجنیرهای از از جوانان به می��دان بحث،
مفتضحترین اتهامات فساد اقتصادی اندیش��ه و عمل سیاسی پا
ی صبری
گذاش��ته اند .ب��ا ب 
دست و پا میزند.
منتظر فرصتی هستند که با
----------400هزار نفری که  22ماه می در رای دادن تکلی��ف خود را با
حکومت شاره روشن کنند.
خیابانها ی مونترال تظاهرات
اعتراض به افزایش ش��هریه
کردند آن  %۹۹ی هستند که بر علیه
ب��ه هر نتیجهای برس��د ،در
ی از
زورگویی  %۱حاکم خیزش کرده اند! درازمدت تغییرات ناش�� 
----------این جنبش بس��یار مثبت و
دولت لیبرال دچار آبرو ریزی
عمیق خواهند بود.کبک در
یسابقهای خواهد شد!
ب 
حرکت به جلو شتاب گرفته.
----------پس اگر از این زاویه به آینده
کبک ،به پیش��رفت آن ،به
بسیار سنگین ( ۳۰۰۰۰تا  ۱۲۵۰۰۰خ�لاص ش��دن از تبه��کاری مالی
بخش خصوصی و دولت فاسد شاره،
دالر) محکوم شوند.
ی پای��ه گی این فکر کنیم ،بدون شک این هزینهها
ش��دت جرایم و ب 
قانون به لحاظ حقوقی ،نشان میداد -با وج��ود غمناک ب��ودن ضرباتی
ی جز ارعاب نمیتواندداشته که دانش��جویان خوردند -ضروری
که هدف 
باش��د .پس مهم ب��ود از همان اول مینمایند.
کبک س��ولیدر در مقابل این قانون 
بیدادگ��ر و آزادی س��تیز به مبارزه  -این پرس��ش در بسیاری محافل
مطرح اس��ت که ق��رض ملی کانادا
برخیزد.
اینک نزدیک به  600میلیارد است

 به گفته برخی ناظران،در این ( 110ای��ن رقم در س��ال  1960نزدیکروز جامعه کبک��ی ،در حیطه های به  14میلیون بود) س��هم کبک از
اقتصادی (توریس��م و )..آکادمیک  DEBTنزدیک به 250میلیارد دالر
(بسیاری ترم جاری را از دست داده (باالترین میزان در کانادا) .از طرفی
اند) و ...و ...بهای سنگینی داده است .دیگر ش��هروندان کبک��ی باالترین
آیا در این چشم انداز ،این اعتراضات میزان مالیات را در سراسر کانادا می
پردازند .وقتی عواملی ،مثل س��ایز
توجیه پذیر است؟
دولت کب��ک را در نظر می گیریم،
امیرخدیر:
ی اغراق س��المندی جمعیت (آم��ار کانادا
رقم خسارت مالی به احتمال 
آمیز است .همان طور کهدولت هارپر  :2012نزدی��ک به  5میلیون باالی
ی میخواهد اعتصاب کارمندان  65س��ال) میزان یارانه ه��ا (ولفر،
وقت 
راه آهن را با قانون مخصوص بشکند مدیکر ،بیمه دارویی ،بازنشس��تگی
فوراً ب��ا لول��وی  ۵۰۰میلیون دالر و ) ..و نی��ز با در نظ��ر گرفتن رکود
اقتصادی جهانی و ...این ها نش��انه
خسارت مردم را می ترساند.
ی باید گفت که برای هایی است که کبک به سوی بحران
اما به درس��ت 
 ۱۵۰۰۰۰دانش��جویانی ک�� ه یک مال��ی پی��ش م��ی رود ...از طرفی،
ترم خ��ود را از دس��ت دادند بهای ش��هریه دانش��جویی در کب��ک در
این مبارزه بس��یار س��نگین است .قیاس با دیگر استان ها بسیار ارزان
برای آن دو دانش��جو که به دس��ت تر است .بنظر می رسد برای دولت
پلیس چشمش��ان کور شد صدمه راه دیگری نمان��ده جز آن که همه
ی بازگش��ت است .برای صدها تن -از جمله دانشجویان -را در پرداخت
ب
که دس��ت و پایش��ان زخمی شد و این قرض ب��زرگ درگیر کند ،نظر
شما چیست؟
ی است.
شکست ،خسارت واقع 
برای اکثری��ت  ۲۵۰۰نفری که بی امیرخدیر:
دلیل ،و فقط برای سرکوب حرکت تک تک موضوعات که در سوالتان
دس��تگیر ش��دند و باید  ۶۰۰دالر مط��رح میکنی��د قابل بح��ث اند.
جریم��ه بپردازند ،باز به هم چنین .میتوان راجع به ارقام چانه زد.
این ف��دا کاریهایی س��ت که هر اما در اختصار باید گفت:
ملتی در تاریخ خود هر از گاه برای خرج خدمات و وامهایدولتی بسیار
پیشرفت انجام میدهد.
سنگین اس��ت .فرض بگیریم ارقام
چرا صحبت از ملت میکنم؟
شما جای بحث هم ندارند .موضوع

ی س��ر این
اصل�� 
است که پرداخت
ای��ن مخ��ارج به
عهده کیست؟
چرا فقط طبقات
و
متوس��ط
بازرگانان خرده پا
همهمالیاتها
باید ٔ
را ب��رای تامی��ن
کل دانشجویان کبک ،در این
ی بپردازند؟
مخارج عموم 
اعتراضات شرکت واقعیداشته
چرا فقط کارمن��دان کم در
اند؟در پیوند با نحوۀ رای گیری
آمد و یا کس��انی ک��ه از بازار
(ب��از) ،آیا رهب��ران اعتراضات
کار خارج رانده شده اند باید
دانشجویی ،نمایندگان واقعی
گذشت کنند؟
دانشجویانند؟
اگر قرض مل 
ی باال است ،چرا
طبقات نیرومند اقتصادی از
امیرخدی�ر :ش��اید در هم��ه
نرخ پایین مالیات خودش��ان
مراکز آموزش��ی دانش��جویی،
ایرادنمیگیرند؟
اعتصاب نامحدود رای نیاورد،
و ترجی��ح میدهن��د جوانان
ی در این سه ماه ،از مجموع
ول 
طبقات متوسط برای تحصیل
۴۵۰۰۰۰دانش��جو ،بی��ش از
در دانش��گاه شدیدا مقروض
 ۳۰۵۰۰۰آنان برای مدتهای
شوند؟
کوتاه تری دس��ت به اعتصاب
چ��را کمپانیه��ای ب��زرگ و زدند.
ثروتمندترین افراد از مالیات پردازی آمار دانش��جویان مخال��ف افزایش
فرار می کنند؟
شهریه از  %۸۰باال میزند.
آی��ا میدانس��تید فق��ط از کبک ،پس دانش��جویان از جنبش وسیعا
 ۹۰میلی��ارد دالر پ��ول به س��مت حمایتمیکنند.حقانیتدمکراتیک
بهشتهای مالیاتی روانه شده؟
رهبران جنبش در بین دانشجویان
اگر ای��ن صاحبان س��رمایه خالف بسیار باالتر از حقانیت دولت هارپر
کار ،مثل من و شما مالیات خود را و ش��اره در میان مردم اس��ت .این
میپرداختند ۳۰ ،میلیارد از بدهی دولتها شایسته نیستند به جنبش
دولت یک شبه کم میشد.
دانشجوییدرسدمکراسی بدهند.
این مملکت سرشار از ثروت و منابع 
طبیعی اس��ت .اول 
ی خوب تقسیم  -نظر شما در مورد خشونت گرایی،
نمیشود .دوم 
ی (معادن ،چوب ،آب ،و حرکت های ایذایی همچون بستن
انرژی با دی ،به زودی نفت) به یغما پل ها ،و اختالل در حرکت مترو ها
میرود.
چیست؟
منابع طبیعی کان��ادا ،بدتر از نفت امیرخدیر:خشونتهایدانشجویان،
زم��ان مص��دق در ایران ،ب��ه طور فرع موضوع است ،نه اصل موضوع.
ش��گفت انگیزی تاراج میشود .چرا خش��ونت تظاهر کنندگان ،معلول
ی بروز
بخ��ش خصوص��ی ،صاحب��ان این خشونت اس��ت ،نه علت اصل 
ی رویه پلیس،
س��رمایهها در هنگام بهر برداری از خش��ونت .سرکوب ب 
س��فره منابع طبیعی ،که مال همه تحری��کات حس��اب ش��ده مانند
ملت کبک است،دیگر به فکر بدهی چندین مورد ثابت شده در گذشته،
دولت ،خرج دانشگاه و دیگر خدمات پرداخت جنجالی مطبوعات به این
عمومی نیس��تند ،و س��هم خود را موضوع ،همه عوامل بسیار اصلی تر
در پرداخ��ت این مخ��ارج فراموش و خطرناک تر بروز خشونت در این
میکنند؟
اعتراضات  ۳ماهه بوده اند.
پس روش��ن است که مساله بر سر اگر خش��ونت جسم 
ی بد است ،گاز
ثروت و توانایی نیس��ت .مس��اله بر اش��ک آور بد است ،تخریب دارایی
سر انتخاب است .بخش خصوصی عمومی و خصوصی بد اس��ت ،اول
انتخابهای خ��ود را میخواهد به از خشونت سازماندهی شده دولت
طبقات متوسط و پایین به زور باتوم از طری��ق پلیس صحبت کنیم ،که
و قانون آزادی س��تیز تحمیل کند .سلسله مراتب مسئولیتها رعایت
اما ،اگ��ر به جای آقای ش��اره ،یک شود.
دولت مردمی و درست کار حکومت 
داشته باشد ،کبک کامال توانایی آن  -یلدا مشعوف خدیر،دختر  19سالۀ
را دارد که بهترین دانش��گاهها را به شما ،چهره آش��نای جامعۀ ایرانی
طور رایگان در خدمت نس��ل جوان مونتریال ،به شکل بسیار فعالی در
قرار دهد.
این تظاهرات شرکت داشته است ،او
سه باردستگیر شده .خبردستگیری

یلدا در رسانه های کبک بازتاب پیدا
 ای��ن پرس��ش بارها ش��نیده می کرده ،نظر ش��ما چیس��ت؟ نگرانش��ود که آیا تظاهرات دانش��جویی سالمت او نیستید؟
دموکراتیک اس��ت؟ چند درصد از امیرخدیر:

ی رایگان،
حتصیالت عال 
آسانسور صعود طبقاتی است

----------ای��ن هفته  110روز پ��س از آغاز «بحران دانش��جویی» کبک ،اعتراض به
افزایش ش��هریه کالج ها و دانشگاه ها ،در میان سروصدای شبانه تظاهرات
اعتراضی قابلمه ای ،که هر روز بر شمار و گسترۀ آنها در مونتریال (و ایضا در
سراسر استان افزوده می شود) و نیز در جریان دور دوم مذاکرات نمایندگان
دانشجویان با وزیر (جدید) آموزش کبک،دیدار کوتاهیداشتیم با امیر خدیر،
نماینده ایرانی تبار در مجلس کبک ،از حوزه مرسیه ،از حزب کبک سولیدر.
امیر از آغاز ،در متن اعتراضات دانش��جویی قرار داش��ته و از مدافعان صریح
اعتصاب دانشجویی و اینک از مخالفان سرسخت قانون  78است.
در تاریخ  22مه به مناس��بت صدمین روز اعتصاب دانش��جویی( ،و نیز در
اعتراض به قانون ویژه  )78گسترده ترین تظاهرات تاریخ کبک با حضور بیش
از  250هزار نفری در مونتریال برگزار شد( .گفتنی است تا به امروز نزدیک
به  2500نفر در سراسر کبک دستگیر شده و درصد باالیی از این گروه به
جرائم سخت محکوم شده اند).
--------------------حزب لیبرال فخر فروش��ی کردند

امیر عزیز لطفا برای خوانندگان ما ،که سر دانشجویان کاله رفته .عدم
بویژه تازه واردان به اس��تان کبک ،ش��ناخت صحی��ح از این جنبش
از ریشه های تاریخی بحران جاری دانش��جویی دلیل اصل 
ی اش��تباه
دولت بود.
دانشجویی کبک بگویید.
چرا « ُمصالحۀ» دولت لیبرال در دور بر خالف گذشته ،این جنبش تحت
اول مذاکرات (با مادام لین بوشان) از سلطه بخش مبارزتر آن قرار دارد.
این بخش از جنب��ش اتحادیهای
طرفدانشجویان پذیرفته نشد؟
تش��کیل داده ب��ه ن��ام «کالس»
امیرخدیر:
از اواخر سالهای  ،۵۰دانشگاه رایگان  CLASSEک��ه بی��ش از نیمی از
جزو درخواس��تهای مهم جنبش اعتصاب کنندگان رادر بر میگیرد.
دانش��جویی بود .حزب لیبرال آن را تش��کیالت «کالس» ب��ه صورت
در راس برنام��ه انتخاباتی خود قرار افقی سازماندهی شده و دمکراسی
ی رایگان ،مش��ارکتی را پیش گرفته است؛
داده بود .اما تحصیالت عال 
ی که در حزب م��ا نیز رواج
آسانس��ور صعود طبقاتی است که روش�� 
طبقه مرفه همیش��ه ب��ا آن مقابل دارد.
ی وکالتی ،که
کرده .از آن پس ،جنبش دانشجویی سبک رایج دموکراس 
ی به
هر چند سال دست به مبارزه برای از س��ابق به ارث رسیده ،متک 
سانترالیس��م دمکراتیک است ،که
کاهش شهریه میزند.
در س��ال  ۲۰۰۵دانش��جویان برای در آن تصمیم تحت کنترل مرکزی
جلو گی��ری از کاه��ش بورسهای است.در سازماندهی افقی«کالس»
ی مشارکتی
ی به دموکراس 
دانشجویی اعتصاب کردند و موفق که متک 
ً
اس��ت ،تصمیم مس��تقیما توسط
شدند.
بخ��ش خصوصی ک��ه کامال دولت دانشجویان گرفته میشود.
شاره را تحت نفوذ گرفته ،سالهاست توافق��ی که ب��ا دولت ش��اره امضا
که قصد دارد شهریه دانشجویان باال ش��ده بود ،طرحی بود ک��ه باید به
تایید گس��ترده اعضای انجمنهای
برده شود.
قرض مندی دانش�جویان منبع دانشجوییمیرسید.
هنگفت�ی اس�ت از س�ود برای بعد از دو ماه مبارزه دانش��جویان به
ی است بدانید مقدار خود اعتماد پیدا کرده بودند؛ مصمم
بانک ها .کاف 
بدهی دانشجویان در آمریکا به تر ش��ده بودند؛ حاض��ر در خیابان،
بانک ه�ا ،از  ۱۱۰۰میلی�ارد دالر مذاکرات را دنبال کرده بودند ،چون
باید خود تصمیم میگرفتند.
تجاوزمیکند.
تصمی��م دولت لیب��رال بر افزایش در نتیجه با وجود امضای رهبران که
شهریههادلیل اصلی حرکت جنبش زیر فشار شدید دولت ،مطبوعات و
امسال ش��د .اما دلیل گسترش آن ،حتا س��ندیکاها صورت گرفته بود،
نارضایت��ی از سیاس��تهای مال��ی دانش��جویان به طور گسترده طرح
ی محافظه کا رانه دولت بود امضا ش��د را ناکافی دانس��ته و رد
اجتمای 
مانند خصوصی سازی ،افزایش نرخ کردند.
خدمات ،هزینه س��ازی حتی برای 
 قانون  78چه می گوید؟ اعتراضبهره برداری از سیستم بهداشت.
این درست در زمانی است که مردم شما به این قانون چیست؟
مشاهده میکنند دولت دست بخش امیرخدیر:
خصوصی را برای به یغما بردن منابع با این قانون،دولت خواست اقلیتی از
وس��یع طبیعی کبک باز گذش��ته؛ دانشجویان را بهانه میکند ،که خود
دولت��ی که تا گل��و در زنجیرهای از را از بحران مبارزه دانشجویی بیرون
ی که
افتضاحترین اتهامات فساد اقتصادی کشد .در کالجها و دانشگاههای 
دس��ت و پا میزند و هم اکنون زیر رای ب��ه اعتصاب داده بودند ،اقلیتی
بررس��ی ی��ک کمیس��یون قضایی میخواستند به هر قیمت اعتصاب
استثنایی قرار گرفته.
اکثریت را به زور دادگاه بش��کنند.
خالصه مجموع ه این شرایط اقشار دولت این کار آنها را تش��ویق کرد.
وس��یعی از مردم را به ستوه آورد و دانشجویان مبارز و مسئول به آینده
ی خود فقط فکر نمیکنند؛
به خرمن آرامش جامعه آتش زد و ش��خص 
صفوف اعتراض ّضد دولتی را تقویت دوراندیش و آگاه هستند ،و به منافع
کرد.
نسلهای بعدی هم توجه دارند  .این
و اما چ��را « ُمصالحۀ» دولت لیبرال دانشجویان مقاومت کردند و حیله
در دور اول مذاک��رات (با مادام لین دولت موفق نشد.
بوشان) از طرف دانشجویان پذیرفته قان��ون  ۷۸آخرین برگ س��رکوب
نشد.
دولتی بود .این قانون به عقیده چند
فردای مصالحه ،خانم بوش��ان ،وزیر حق��وق دان ،یک کودت��ای قانونی
آموزش ،و حتا نخست وزیر ،به ریش اس��ت ،چون به وزیر آموزش اجازه
دانش��جویان خندیدن��د .در کنگره میدهد هر قانون دیگری را بدون گذ
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نوجوانان...

اخذ وام

  آیاصاحبخانههستیدو
نیاز به یکی از موارد زیر دارید:
 اخذ نرخ بهره نازل تر
 اخذ وام برای پرداخت قروض
 اخذ وام برای بهسازی خانه
 اخذ وام به هر دلیل دیگری

عکسی که شهر را به هم ریخت!

دختر امیر ...

یلدا

مشعوف خدیر 19 ،ساله،دختر
وسطی دکتر امیر خدیر (تنها
نماینده ایرانی تبار در مجلس
کبک ،از حوزه مرسیه ،از حزب
کبک سولیدر)
ودکتر نیما مشعوف (کوششگر
اجتماعی سیاس��ی جامعه ایرانیان
مونتری��ال ،و نماین��ده کرس��ی
شهرداری درحوزه پالتو مونرآل ،از
حزب پروژه مونتریال نوامبر )2009
خواه��ر دریا و لیلی؛ نوه عزیز االهه
شکرایی ودکتر احمد مشعوف است.
یلدا در جامعۀ ایرانی��ان مونتریال،
چهره و نامی آشناست.
او را در برنامه های هنری گوناگون،
مثل رقص در گروه خورشیدخانوم،
برنامه های فرهنگی مدرسهدهخدا،
تظاهرات س��بزها و ..و ...بارها دیده
ایم.
یل��دا ف��ارغ التحصیل کالج س��ن
لویی؛ اینک دانش��جوی CEGEP
«ویومونرآل» است.
نام و حضور یل��دا ،اما این روزها ،در
متن بحران دانشجویی ،بویژه قانون
نوظه��ور  ،78حاال در رس��انه های
کبک نیز بازتاب یافته است.
یلدا ایران دوس��ت است ،فارسی را
خیلی خوب حرف می زند .مهربان،
مبادی آداب ودوستداشتنی است.
در قامت و حضور خردینه اس��ت و
اندک��ی خجالت��ی ،در برخورد اول

به لیست بلند
ایمیلپیوند،
بپیوندید:اگر
می خواهید از
انتشاراینترنتی
پیوند بصورت
منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود
را به ما ایمیل
کنیدinfo@ :

یلداخوشگله،

!La fille du député

حتی ش��کننده می نماید ،اما
در ماهی که گذشت در مصاف
پلیس های غول پیکر ،SPVM
و گلوله های پالس��تیکی ،گاز
اشک آور ،باتون ،اسپری فلفل،
دستبندهای پالستیکی ،مشت
و لگد و ...و ...نش��ان داد س��ری
نترس دارد و سخت به عقایدش
پایبند است و به این آسانی از میدان
بدر نمی رود.
یلدا ،در  100روز گذش��ته (از آغاز
بحران دانش��جویی کبک) سه برابر
«متهم» و دستگیر شده است.
او برغم س��ختی ها کنار نکش��ید و
جنگید.
هر باور و عقیده ای داش��ته باشید،
ای��ن بخش از کارآکتر یلدا س��خت
جذاب اس��ت .او هزینۀ باورهایش را
م��ی پردازد و از پا نمی نش��یند؛ به
نصیح��ت بابا و مامان و عمه و خاله
کاری ندارد ،می خواهد تا اِند قضیه
بجنگد..
اول ب��ار ،م��اه پیش در پی��اده روی
اعتراضی بر روی پل شامپلن ،سپس
در مح��ل کالج ویومون��رآل (محل
تحصیلش) ب��ه جرم اخالل در نظم
عمومی متهم شد .و بار آخر همراه
ب��ا جمعی بر روی پ��ل ژاک کارتیه
دستگیر ش��د؛ این بار آخر ،شب را
در بازداشتگاه بس��ر برد ،و روز بعد
با دستبند در دادگاه در برابر قاضی
حاضر شد!

خبر دس��تگیری های تکراری یلدا
در رسانه ها تا آنجا بازتاب یافت که
امیر خدیر مجبور به پاسخگویی شد:
خون دختر من از دیگران رنگین
تر نیست!
این هفته ،ای گزارشگر با تشبث به
همه کانال های پیدا و نهان و همه
پارتی ب��ازی ها ،دربدر در پی دختر
جنجگوی شهر ،همه پاتوق هایش
را زی��رورو کرد؛ ولی او مثل ماهی از
چنگ پیوند گریخت!
م��ی خواس��تیم ب��ا او ب��ه گفتگو
بنشینیم ،ذهن (نو)جوانش را بکاویم
تا شاید بتوانیم  -از منظر او -معنای
جنگ ب��ی امانش را در متن بحران
دانشجوییکبکبفهمیم.
می خواس��تیم بدانیم نظ��ر پدر و
مادرب��زرگ های��ش ،اطرافیانش در
م��ورد ش��رکت او در تظاهرات ،که
گاه��ی خیلی خطرناک می ش��ود،
چیست؟
می خواس��تیم نظ��رش را در مورد
ریشه های بحران دانشجویی کبک
بپرسیم؛ بپرس��یم بنظر او راه حل
ایده آل بحران دانشجویی چیست؟
از قانون  78س��وال کنیم و بپرسیم
اعتراضش به این قانون چیست و...
و...
ام��ا او عجالت��ا از ت��ور ریزباف��ت
گزارشگران سمج گریخته!
باشد تا وقتی دیگر!

منتشر شد:
این کتاب
و دیگر آثار
علیمیرفطروس
را از سایت

ی و مسئولیت
نیما و من به آگاه 
شناسی ،فداکاری و فعالیت
پذی��ری دخت��ران بزرگم،
دری��ا و یلدا ،افتخار میکنیم.
شک نداریم آنها در گامهای امروز و
فردایشان به سمت درست بهبودی
ی م��ردم فکر و عمل میکنند.
زندگ 
البت��ه مانند خ��ود ما اش��تباه هم
خواهند کرد؛ گریزی از آن نیست .ما
ی آنان هستیم.
پشتیبان حرکت کل 
انتخاب با آنان است .ما هم تا آنجا که
بتوانیم از خطرها دورشان میکنیم.
همه پدر مادرها ،پیش میآید
و مثل ٔ
که نگران هم باشیم.

  آیادررویایصاحبخانهشدنهستید،
اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل زیر محال است:
 پیش پرداخت ندارید
 اعتبار ندارید  قبال ورشکست شده اید
 بانک قبال درخواست شما را رد کرده است

کورش صدری
در خدمت هموطنان گرامی

!?Need a Mortgage
Are you a home owner and need assistance for one or more of the fol?lowing reasons
RENEWAL AT MORE COMPETITIVE INTEREST RATE
FINANCING FOR DEBT CONSOLIDATION
FINANCING FOR HOME RENOVATIONS
FINANCING FOR OTHER REASONS
Have you ever dreamed of owning your home but thought it was impos?sible for one or more of the following reasons
NO MONEY DOWN
BAD CREDIT
PREVIOUS BANKRUPTCY
PREVIOUSLY REFUSED BY YOUR BANK

Kourosh Sadri
Mortgage Consultant

514-995-7783

مژده

به نام خداوند جان و خرد

قابل توجه هموطنان گرامی شهر مونتریال

تهیهکنید.

تلفن:

مژده

دفترخدماتکنسولی
ومشاورحقوقیکسری

افتخ�ار دارد از تاری�خ اول ماه جون ب�ا ارائه
خدمات کنس�ولی به ش�رح زی�ر در خدمت
هموطنان عزیز بوده و کار خود را شروع نماید:
 )1درخواست گذرنامه و امور مربوط به آن
 )2تنظی�م وکالتنام�ه های مختل�ف و انواع
تائیدیه امضاء ...مانند تعهدنامه ،وصیت نامه،
اقرارنامه و موارد مشابه

www.maisongraphique.
com/farhang

paivand.ca
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 )3امور مربوط به شناس�نامه ن�وزاد ،تعویض
شناسنامه ،المثنی شناسنامه ،عکسدار کردن
شناسنامه (کلیه افراد باالی سن  15سال می
بایست شناس�نامه هایشان ملصق به عکس
باشد)
 )4درخواس�ت کارت ملی و ...س�ایر خدمات
کنسولی

514-931-9-931

 در پایان می خواستم نظرتان را درمورد کمیسیون مادام فرانس شاربانو
بدانم؟
امیرخدیر:

حزب لیبرال و دولت ش��اره س��ع 
ی
میکردند ای��ن بهار ،قب��ل از اینکه
ی تحقیقدر رابطه با
کمیسیون قضای 
فساد مالی وزارت راه و بخش صنایع
س��اختمان کار خود را شروع کند،
انتخابات را راه بیندازند.
اما ،پایداری جنبش دانش��جویی و
ناتوان��ی دولت در ح��ل بحران ،این
فرصت را از دس��ت ح��زب لیبرال

ی تحقیق،
گرفت .کمیسیون قضای 
هفته گذش��ته مقدمات کار خود را
ٔ
شروع کرد .در آغاز پاییز بررسیهای
ی کم کم فاش میشوند.
قانون 
و به حت��م ،دول��ت لیب��رال دچار
ی س��ابقهای خواهد
آبروری��زی ب�� 
ش��د ،که حتا آینده آن را به همان
سرنوشت حزب لیبرال کانادا تهدید
میکند.

 با سپاس از شما که وقت خودتانرا -در این ضیق مجال -به ما دادید.


الف :کلیه درخواست های متقاضیان برابر وقت قبلی و در ساعت اداری انجام داده خواهد شد.
ب :پاسخگویی به تلفن و کار دفتر از اول ماه جون فعال و شروع خواهد شد.
ج :رضایت هموطنان و تسریع در درخواست هایشان در اولویت اهداف این دفتر می باشد.
------------------------------------مکان(Westmount Square) :
4055 Ste-Catherine W. # 194
Westmount, Qc H3Z 3J8

Tel.: 514-419-8872

ساعات کار 10 :صبح تا  1بعدازظهر و  3بعدازظهر تا  7بعدازظهر

مدیر و مسؤل دفتر:
حسین فرجی
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خاورمیانه...
وم

آغاز
جمهوری
دومدرمصر

از انق�لاب «افس��ران آزاد» در ۲۳
ژوئیه  ۱۹۵۲تا نخستین انتخاب آزاد
مصر در می  ۲۰۱۲حدود  ۶۰سال
می گذرد .این ش��صت سال از آغاز
تا سقوط مبارک را «جمهوری اول»
مصر می نامند.
دو مشخصه بارز جمهوری اول
عبارت بودند از:
الف :نبود چرخش خنبگان

در س��اختار قدرت که موجب شده
بود طی شش دهه از انقالب افسران
آزاد ،تنه��ا چه��ار تن به ریاس��ت
جمهوری برس��ند (محمد نجیب،
جم��ال عبدالناصر ،انور س��ادات و
حسنی مبارک).
در مقایسه با روسای جمهوری که
مثال در امریکا یا فرانسه در شصت
س��ال گذش��ته به قدرت رسیدند،
بی تردید این رقم نش��ان از فقدان
چرخش نخبگان در ساخت قدرت
در مصر می داد.
جالب تر اینکه از این چهار تن هیچ
یک به طریق مسالمت آمیز آنچنان
که در نظام های دمکراتیک متداول
است (پایان دوره ریاست یا معزول
شدن) از قدرت کناره گیری نکردند.
محمد نجیب با کودتای عبدالناصر از
قدرت برکنار و تا آخر عمر در حبس
خانگی ماند.
عبدالناصر خود نیز به رغم شکست
س��همگین در جنگ ش��ش روزه
( )۱۹۶۷از قدرت کناره گیری نکرد
ت��ا آنکه در اثر س��کته قلبی عرصه
را خالی کرد( .بس��یاری مرگ او را
مشکوک میدانند).
انور سادات در اثر ترور جان باخت و
سرانجام حسنی مبارک نیزدر حالی
که موجبات انتقال قدرت به پسرش
(جمال مبارک) را تدارک می دید با
قیام مردم از قدرت برکنار شد.
ب:حکومتنظامیان:

تمام روسای جمهور یادشده ،همگی
در کسوت نظامیان بودند.
این ویژگی موجب شده بود که در
ج��زء جزء و تارو پود حکومت مصر
در ششدهه گذشته ،حضور افسران
نظامی ملموس باشد.
این�ک ب�ا مش�ارکت نزدی�ک به
50درصدی مردم مصر در خنستین
انتخابات آزاد پس از دوران مبارک،
«جمهوری دوم» آغاز شده است.

از آنجایی که هیچی��ک از نامزدها
حائ��ز نیم به عالوه یک آراء ماخوذه
نیستند ،بنا به قانون انتخابات ،دور
دوم انتخاب��ات در  ۱۶و  ۱۷ژوئ��ن
بین دو نفر نخست حایز اکثریت آراء
برگزار خواهد شد.
بنا به اعالم اولیه نتایج،
محمدمرس�ی نام��زد جری��ان
ُ
اسالمگرای اخوان المسلمین با ۲۵
درصد و
احمدش�فیق از نظامی��ان بازمانده
دوران مبارک و نخست وزیر پیشین
مصر ب��ا ۲۳درص��د آرا ،در دور دوم
ب��ه رقاب��ت برخواهند خاس��ت تا
تکلیف نخستین رییس جمهور در
جمهوری دوم مشخص شود.

آموزه های خنستین انتخابات در
جمهوری دوم
 )۱انتخابات سالم:
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www.masoudnasr.com

230 Ch. du Golf
(Nun’s Island): Condo,
2bed/2bath, 961 sq.ft,
water view, 359 000$

جمه��وری دوم برآیند قیام مردمی
بوده که تار و پ��ود حکومت قدرت
بالمن��ازع مب��ارک را در  ۱۸روز
درنوردید.
این نخستین انتخابات بنا به اعالم
هم��ه ناظ��ران داخل��ی و خارجی،
انتخاباتی در کمال سالمت بود.
شورای عالی نظامی مصر ،اندک سوء
استفاده ای از قدرت خود نکرد.
(مقایسه شود با دست اندازی های
س��پاه پاس��داران در انتخابات های
ایران از جمله انتخابات اخیر مجلس
شورا).
ارتش مصر چه در پرهیز از سرکوب
مردم به نفع مبارک (برخالف ارتش
س��وریه) و چه در فراهم س��اختن
انتقال س��الم قدرت ،ب��ه رغم همه
انتقادها ت��ا کنون با س��رافرازی از
آزمون بیرون آمده است.
نتیجه این حس��ن رفتار آن ش��د
که احمد ش��فیق نام��زد دوم صدر
فهرست ،از نظامیان کارکشته ارتش
مصر اس��ت که اینک پس از محمد
مرس��ی با فاصل��ه اندک نف��ر دوم
حائزاکثریتآراست.
 )۲انتخابات متنوع:

نخستین انتخابات با تنوع بسیار زیاد
از نامزدهای انتخاباتی برگزار شد.
در نتیج��ه این ویژگ��ی ۱۳ ،نامزد
به نمایندگی از کلی��ه جریان های
سیاس��ی داخل مصر ،به رقابت در
انتخاباتپرداختند.
(مقایسه ش��ود با انتخابات ریاست
جمهوری ایران که نهایتاً دو جریان
اص�لاح طلب و اصولگ��را آن هم به
صورت نابرابر به مبارزه پرداختند).

مهم ترین این جریان ها عبارت
بودند از:

الف) جریان اس�لامگرا ب��ا دو نامزد
(محم��د مرس��ی و عبدالمنع��م
ابوالفتوح).
ب) جریان کارگزاران دوران مبارک
(احمد شفیق نخست وزیر پیشین و
عمرو موسی وزیر خارچه پیشین).
ج) جریان پان عربیس��ت (حمدین
صباح��ی نام��زد حزب ناص��ری).
این جری��ان فراتر از ناسیونالیس��م
مصری(طرفداران س��ادات) معتقد
به ناسیونالیسم عربی از نوع رهبری
ناصر بر جهان عرب است .
 )۳مشارکت گسترده ولی کمتر از
حد انتظار:

بنا به گزارش ها ،انتخابات اخیر مصر
از استقبال گس��ترده یعنی چیزی
نزدیک به  ۵۰درصد واجدان شرایط
رأی دادن برخوردار بود.
چنی��ن اس��تقبالی در مقایس��ه با
انتخاب��ات س��رد و ب��ی روح دوران
مبارک بی تردید س��رمایه ای برای
نظام سیاس��ی نوپای مصر و رییس
جمهور منتخب مصر خواهد بود که
بی درنگ با چالش های سهمگین
داخلی و خارجی مواجه خواهد شد
(مقایسه شود با انتخابات اخیر سرد

و بی روح مجلس شورای اسالمی که
سطح مشارکت در حدود ۳۵درصد
بود ولی ب��ه دروغ  ۶۴درصد اعالم
شد .س��طح مش��ارکت چنان نازل
ب��ود که علی خامن��ه ای هیچ پیام
تبریکی نفرستاد و تا شش روز پس
از انتخابات مجلس تنهادر مالقات با
جمعی از مسئوالن زبان به تحسین
انتخاباتگشود).
گو اینک��ه انتخابات مصر در همین
حد ،چش��مگیر ب��ود ول��ی فقدان
مش��ارکت نیم دیگر واج��دان رأی
دادن ،خود نش��ان از بی تفاوتی نیم
دیگر مردم در سرنوش��ت کشور در
چنین مقطع حساسدارد.
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111 Pointe-Nord
(Nun’s Island): Condo,
2bed/2bath, 975 sq.ft.,
water front, 469 000$

507 De Verchères
(Greenfield Park):
Semi-Detached,
4bed/3bath,
fully renovated,
305 000$

1905 Thierry (Brossard):
Bungalow, 6214 sq.ft.,
3bed/3bath, Double
garage, 288 000$

 )۴دو پاره بودن جامعه مصر:

80 Berlioz
(Nun’s Island): Condo,
2bed/2bath, 1500sq.ft.,
water front, 585 000$

1550 Lapalme (Laval):
Bungalow, 6200 sq.ft.,
5bed/2bath, 349 000$

30 Berlioz (Nun’s
Island): Condo For Rent
2 bed/2bath, 1465 sq.ft.,2
garages , 2200$/month

نتیجه انتخابات نشان از دوپاره بودن
جامعه مصر دارد.
پاره ای با انتخاب محمد ُمرسی نامزد
اخوان المسلمین آمال و آرزوی خود
را در به قدرت رسیدن اسالمگرایان
جس��تجو می کنند و پاره ای دیگر
از جمل��ه مس��یحیان قِـبطی مصر
(با ۱۵درصد جمعی��ت بنا به اعالم
رس��می و ۲۵درصد بنا ب��ه اعتقاد
خودشان) با برگزیدن احمد شفیق،
نخست وزیر پیشین ،صالح مملکت
را در واگذاری قدرت به یک نظامی
بازنشسته و کارگزاری باکفایت که
باقیمانده از دوران مبارک است ،می
دانند.
با ای��ن حس��اب و بنا به پیش��ینه
نظامی شفیق ،رقم قابل توجهی از
م��ردم مصر اعتماد و احترام مصر را
نصیب نظامیان حافظ کیان کشور
و همچنین کارگزاران کاردان دوران
مبارک کرده اند.
(مقایسه شود با این که در انتخابات
س��ال  ۸۴و  ۸۸مردم به نامزدهایی
مث��ل قالیب��اف ،عل��ی الریجانی و
محسن رضایی که پیشینه خدمت
در سپاه پاسداران داشتند استقبال
نشان ندادند).


ایرانتاچندسالدیگرنفتدارد؟

بی ش��ک مصر در حال گذار از یک
پیچ تاریخی اس��ت ک��ه در تعیین
سرنوشت این کشور ،جهان عرب و
خاورمیانه نقش به سزایی ایفا خواهد
کرد.
در مقایس��ه با س��قوط خسارت بار
قذافی (لیبی) و عبدالله صالح (یمن)
و همچنین نظام در حال فروپاشی
بشار اس��د در س��وریه که هر یک
خسارت ها و زیان های گزاف مالی
و جانی برای کنار رفتن دیکتاتور بر
کش��ور تحمیل کرده ،درک عمیق
ارتش مصر از اینک��ه آنان حافظان
کیان کش��ورند و نه حامیان رهبر،
سرمایه ای شد که تنها در  ۱۸روز،
مبارک به خواس��ت م��ردم تمکین
کرده و ارتش اینک س��رفراز از این
خدمت به میهن ،نام��زد خود را در
رقابتی تنگاتنگدر برابر اسالمگریان
در عرصه داشته باشد تا در دور دوم
انتخابات ،این مردم مصر باشند که

بر اس��اس تکلیف برنامه پنجم توسعه،
دولت موظف به افزایش ذخایر نفت قابل
استحصال ایران به  162میلیارد بشکه تا
پایان برنامه است که بر این اساس ذخایر
نفت ایران با حفظ سطح برداشت کنونی
حداقل تا  116سال دیگر پابرجاست.
ای��ران دارای  600میلیارد بش��که نفت
«درجا» است اما همه آن قابل استحصال
نیست.
براساس اظهارات مسئوالن نفتی کشور
ه��م اکنون ضریب بازیافت نفت به طور
میانگین 26درصد است یعنی به نوعی
می ت��وان گفت از این میزان نفت درجا
تنه��ا  156میلیارد بش��که نف��ت قابل
استحصال است.

در چنین ش��رایطی و با توجه به میزان
تولید روزانه نفت ایران ،تقریبا  112سال
دیگر می توان نفت تولید کرد.
ام��ا نکته حائ��ز اهمیت این اس��ت که
براس��اس قان��ون برنامه پنجم توس��عه
مسئوالن نفتی باید بهدنبال راه کارهایی
به منظ��ور افزایش یک درصدی ضریب
بازیافت نفت باشند که براین اساس یعنی
 6میلیارد بش��که نفت درجا را بتوان به
قابل استحصال تبدیل کرد.
در ای��ن صورت یعنی کمتر از  3س��ال
آین��ده 162میلیارد بش��که نفت قابل
استحصال در کشور وجود دارد که آنگاه
تقریبا  116س��ال دیگ��ر می توان نفت
تولید کرد.

براساس این گزارش ،ایران اگر می خواهد
مدت زمان بیش��تری نفت داشته باشد
عالوه براین که باید به دنبال راهکارهایی
برای افزایش ضری��ب بازیافت در طول
برنامه های  5س��اله باشد از طرفی نیز
م��ی تواند تنها به ان��دازه نیاز خود نفت
تولید و به فروش رساند و هیچ اجباری
بر افزایش تولید این ماده هیدروکربوری
نداش��ته باش��د ،زیرا با دنبال کردن این
روبه در زمانی که کشورهای مدعی که
حجم زیادی نفت قابل استحصال دارند
و میزان تولید نفتشان چندین برابر ایران
است نفتشان به پایان می رسد ولی ایران
هم چن��ان می تواند از این منبع عظیم
استفاده کند.
__________________
از خبرگزاری فارس
(نزدیک به احمدی نژاد)

میان اس�لامگرایان و کارگزارنی از
ارتش یکی را برگزینند.
آن چه مهم اس��ت ای��ن که مصر،
س��رمایه بزرگی از اعتماد از دست
رفت��ه در دوران مب��ارک را (ک��ه با
انتخابات رسوا تنها شعور ملت خود
را به ُس��خره می گرف��ت) ،بازیافته

اس��ت تا در چالش های بزرگی که
پی��ش روی رییس جمهور اس��ت
(بازس��ازی اقتصاد ،تامین امنیت و
تعیین سیاست خارجه نوین) به اتکا
به این س��رمایه ملی (اعتماد ملی)
جمهوری دوم را آغاز کند.
این بزرگ ترین آم��وزه از انتخابات

مصر اس��ت که در مقایس��ه با هدر
دادن اعتماد ملت ایران در انتخابات
رس��وا و نمایش��ی  ،هن��وز رهبران
جمهوریدرنیافته اند که چگونه می
خواهند پیچ های خطرناک را بدون
اعتماد ملی سپری کننند.


نتیجه:

3257-3263 Bélanger
(Saint-Michel): 4plex,
3267 sq.ft, residential/
commercial zoning,
519 000$

مسعودنصر

6446-6450 Coolbrook
(Cote-Des-Neiges):
Triplex, 2500 sq.ft.,
renovated, 469 000$

Masoud Nasr

متخصص خرید و فروش امالک
38 Place du Commerce # 280
تهیه وام مسکن
groupe sutton - sur l’ile inc.
Courtier immobilier agréé

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

Cell.: (514) 571-6592
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Diploma in

 ۶۲درصد مدالآوران ایرانی
رقابتهای علمی جهانی از کشور رفتند
فراهم ش��دن موقعیت باالی شغلی
و زندگی برای متخصصان ایرانی در
کشورهای میزبان بهخصوص آمریکا
و کاناداست.
به طوریکه بسیاری از دانشآموزان
دیروز و متخصص��ان امروز در حال
حاض��ر در دوره فراغت از تحصیل
و مشغول به انجام امور تخصصی و
پژوهشی شدهاند.
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و در المپی��اد ریاضی ۹۰/۹درصد از
نخبگان ایرانی بوده است.
آم��اری ک��ه اثبات میکند کش��ور
آمریکا و کرسیهای دانشگاهی آن
بزرگترین میزب��ان نخبگان درجه
اول ایرانی طی سالهای اخیر بوده
است.
پس از آمریکا کشور کانادا با اختالفی
معن��ادار در زیر گروهه��ای المپیاد
فیزیک میزبان ۱۵درصد ،در المپیاد
شیمی۵۹/۳درصد ،المپیاد کامپیوتر
 ۱۶و در المپیاد ریاضی ۹/۱درصد از
نخبگان ایرانی بوده است.
(موارد اندکی نیز از حضور نخبگان
بررسی شده در کشورهای فرانسه،
آلمان ،برزی��ل و انگلیس نیز وجود
داش��ته که به دلیل اختالف آماری
معنادار بسیار زیاد در گزارش به آن
اشاره نشده است).
با توج��ه به آمارهای مطرح ش��ده
پیش��تازی کانادا در رشته شیمی از
آمریکا در جذب نخبگان ایرانی قابل
مشاهده است.
براس��اس بررس��ی ص��ورت گرفته
نیاز کش��ور کانادا نس��بت به جذب
دانشجویان پزشکی و تقویت جامعه
پزش��کی این کش��ور دلیل روشنی
برای جذب نخبگان ایرانی در رشته
شیمی است.

روزنام��ه ش��رق ـ گ��روه جامع��ه،
محمدحسیننجاتی:
۶۲درص��د از دانشآموزان مدالآور
المپیادی کشور طی ۱۴سال گذشته
به کشورهای توسعهیافته دنیا اعم از
آمریکا و کانادا مهاجرت کردهاند.
طی بررسی صورت گرفتهدر روزنامه
«شرق» از مجموع  ۲۲۵دانشآموز
ایران��ی که طی س��الهای ۱۹۹۳تا
 ۲۰۰۷در  ۵۳المپیاد جهانی شرکت
کردن��د ،بی��ش از ۱۴۰نف��ر معادل مبدا کجاست؟
 ۶۲/۲درصد آنها هماکنون در یکی دانشگاه شریف
دانشگاههای مطرح دنیا در آمریکا و براساس بررسیهای صورت گرفته
کانادا تحصیل میکنند.
در صفحات اینترنتی نخبگان ایرانی
دانشآموزان و مدالآوراندیروز ایران در دانش��گاهها و دریافت رزومههای
و دانشجویان ،اساتید و متخصصان علمی از بخش زیادی از آنان بیش
امروز کش��ورهای توسعهیافته طی از ۹۴درص��د نخب��گان ایران��ی که
۱۴سال گذش��ته در چهار زیرگروه هماکنوندردانشگاههای مطرحدنیا
المپیادهای جهانی ریاضی ،فیزیک ،در حال تدریس یا تحصیل هستند،
شیمی و کامپیوتر مدالآور بودند و دوره لیس��انس خود را در دانشگاه
بنا به هر ش��رایطی بخش عظیمی صنعتی شریف تهران گذراندهاند.
از آنها هماکنون کشور دیگری را به این نس��بت در ش��رکتکنندگان
عنوان محل تحصیل و زندگی خود المپیاد فیزیک ،ریاضی و کامپیوتر
انتخاب کردهاند.
بیش از المپیاد شیمی معنادار است.
نخبگانی که بهدلیل کسب رتبههای چرا که در رش��ته ش��یمی با توجه
بینالملل��ی در المپیادهای معتبر به توسعه نسبی دانشگاههای علوم
علم��ی در دنی��ا مصداق یا نش��انه پزش��کی کش��ور ،نخبگان بیش از
روشنی برای فرار مغزها یا مهاجرت دانشگاه شریف جذب ایندانشگاهها
بهخص��وص در رش��تههای عل��وم
نخبگانهستند.
آنه��ا در کنار بس��یاری از نخبگان پزشکیمیشوند.
ایرانی که مارک یا برچسب حضور اما این مس��اله چیزی از امپراتوری ۶۵درصد خنبگان در دانشگاههای
در المپیادهای جهانی را ندارند و با ش�ریف در می��ان دانش��گاههای درجه یک آمریکا
چراغ خاموش پا از جغرافیای مرزی فن��ی  -مهندس��ی ک��م نمیکند .ردهبندهای معتبر بینالمللی همه
کش��ور بیرون میگذارن��د ،بخش امپراتوریای که به گواه بسیاری ساله پنج دانشگاه درجه یک آمریکا
عمدهای از جامع��ه نخبگان ایرانی از اس�اتید و مس�ووالن آن در میان  ۱۰دانش��گاه برتر دنیا را از
در کشورهای توسعهیافته را تشکیل دانشجویانش مانند برگریزان قلمنمیاندازند؛دانشگاههایهاروارد،
پایی�زی از ای�ن دانش�گاه ک�م اس��تانفورد ،موسس��ه تکنول��وژی
میدهند.
براساس بررسیهای صورت گرفته میش�وند و پس از ط�ی دوران هاروارد  MITشیکاگو و پرینستون
ط��ی س��الهای  ۱۹۹۳ت��ا  ۲۰۰۶لیس�انس با اولین پاسخ مثبت که سهم باالییدر تولید علومدر این
همه س��اله تیمهای س��ه ت��ا پنج دانش�گاههای آمریکای�ی و کشوردارند.
نفره دانشآم��وزان ایرانی پای ثابت کانادایی با ش�ریف خداحافظی براس��اس بررس��ی صورت گرفته از
رزومه علمی  ۱۴۰نخبه ایرانی کهدر
میکنند.
المپیادهای جهانی بودند.
طی این س��الها در گ��روه فیزیک اگرچهدانشگاه شریف طی سالهای المپیادهای علمی از سال  ۱۹۹۳تا
 ۶۵نفر ،ریاض��ی  ۵۶نفر ،کامپیوتر اخیر یک��ی از برترین کرس��یهای  ۲۰۰۷مدالآور بودند۶۶/۴ ،درصد
 ،۵۶شیمی  ۴۸نفر شرکت کرده و دانشگاهی کش��ور را در زمینههای در دانش��گاههای آمریکا مشغول به
فن��ی و مهندس��ی پ��رورش داده تدریس ،تحصیل و پژوهش هستند.
مدالآور بودهاند.
۶۹/۲درص��د المپی��اد فیزی��ک ،اس��ت ،اما در کنار این اقدام ش��اید نکته حایز اهمیت آن اس��ت که از
۷۶/۷درص��د ریاض��ی۵۰ ،درص��د بتوان این دانشگاه را پرازدحامترین مجموع کل آنها بیش از ۶۵/۳درصد
کامپیوت��ر و ۵۰درص��د ش��یمی سکوی پرتاب نخبگان به کشورها و از دانشآموزان دیروز و متخصصان
هماکن��ون ب��ا خ��روج از ای��ران در کرسیهای دانشگاهی توسعهیافته امروز در چهار دانش��گاه درجه اول
آمریکا جذب شدهاند.
دانشگاههای مطرح و درجه اول دنیا خواند.
سرنوش��ت نخب��گان ایران��ی در
در کشورهای آمریکا ،کانادا ،فرانسه
دانش��گاههای کانادا نی��ز همچون
و آلمان مشغول تحصیل ،تدریس و مقصدکجاست؟
دانشگاه آمریکا بادانشگاههای مطرح
پژوهشهستند.
آمریکا ،کانادا...
میزب��ان آنه��ا دانش��گاهها و مراکز اقبال آمریکا ب��رای جذب نخبگان این کشور همراه شده است.
تحقیقاتی برتر و تاثیرگذاری در دنیا ایرانی باالتر از کش��ورهای اروپایی به طوریک��ه از مجموع  ۱۴۰نخبه
بررسی شده ۲۳/۵درصد یا  ۳۳نفر
همچون دانشگاه هاروارد ،استنفورد ،است.
امآیت��ی ،کالیفرنیا ،کمبریج ،جان ای��ن اقبال بی��ش از پیش ناش��ی در چهار دانشگاه مطرح کانادا یعنی
هاپکین��ز و پرینس��ون در آمریکا و از توس��عهیافتگی ب��االی کرس��ی دانشگاه تورنتو ،واترلو ،سایمون فریز
دانشگاه تورنتو و س��ایمونفریز در دانش��گاهی در این کش��ور و سهم و مونترال در حال تحصیل ،تدریس
پنج دانش��گاه آمریکایی از مجموع و پژوهش هستند.
کاناداهستند.
صندوق بیناملللی پول در گزارش  ۱۰دانش��گاه برتر دنیا در بسیاری
س�ال  ۲۰۰۹خود اعالم کردهاست از ردهبندیه��ای معتبر بینالمللی آغوش باز «گوگل» و
ایران به حلاظ مهاجرت خنبگان ،است.
«مایکروسافت» روی خنبگان
با مهاجرت ساالنه  ۱۵۰تا ۱۸۰هزار در ح��ال حاض��ر از می��ان  ۱۴۰در حال حاضر بسیاری از این نخبگان
متخصص در میان  ۹۱کشور در حال دانشآم��وزی ک��ه طی س��الهای و متخصص��ان جذب ش��رکتهای
توسعه یا توسعه نیافته جهان ،مقام  ۱۹۹۳تا  ۲۰۰۷با ش��رایط نخبگی غول بزرگ فن��اوری ،زیر گروههای
ج��ذب دانش��گاههای معتب��ر دنیا صنعت و دانش��کارن (knowledge
خنست را دارد.
همچنین طبق آمار ارایه شده توسط ش��دهاند ،س��هم آمری��کا با س��ایر  )workersشدهاند.
مجلس ش��ورای اس�لامی در سال کشورهایدنیا قابل قیاس نیست.
بررسیهای صورت گرفتهدر روزنامه
 ۱۳۸۹نی��ز۶۰ ،هزار نفر از ایرانیانی دانشگاههای آمریکا در زیر گروههای ش��رق نش��ان میدهد شرکتهای
که در این س��ال مهاجرت کردهاند مختل��ف میزب��ان ۶۶/۴درص��د از ب��زرگ گ��وگل و مایکروس��افت،
در زمره مهاجران نخبه دستهبندی نخبگان بررسی شده بودند.
بیشترین سهم را در این میان دارند.
میشوند و بخش عظیمی از آنها را سهم دانش��گاههای آمریکا از جذب هماکن��ون بهش��اد به��زادی فوق
متخصصان ایرانی تشکیل میدهند .دانشآم��وزان م��دالآور در المپیاد دکترای زیستشناس��ی مولکولی
نکته قابل توج��ه دیگر عدم تمایل فیزیک ۷۵درصد ،در المپیاد شیمی محاسباتی از موسسه ماکس پالنک
به بازگش��ت به کش��ور با توجه به ۴۰/۷درص��د ،المپیاد کامپیوتر  ۸۴و دارنده مدال نقره المپیاد کامپیوتر

General Building
Maintenance
!Registering Now

)Nine month full-time program (DEP
Diploma recognized by the Ministry of Education and, Sports and Leisure.
Career opportunities: Caretaker or a Building Superintendent
)Program starting this fall (September
Riverdale Campus 5060 Sources Blvd.

For More information

www.pearsonskills.com
در س��ال  ۱۹۹۸در کشور پرتغال و
محمدحسین باطنی فارغالتحصیل
دانشگاه پرینستون آمریکا و دارنده
م��دال طالی المپی��اد کامپیوتر در
سال  ۲۰۰۲در کشور فنالند هر دو از
اعضای اصلی تیم تحقیقاتی شرکت
فناوری اطالعات گوگل در کش��ور
آمریکاهستند.
همچنی��ن امی��د اعتصام��ی
فارغالتحصیل دانشگاه برکلی ایالت
کالیفرنیای آمریکا ،دارنده مدال نقره
المپیاد کامپیوتر در سال  ۲۰۰۱در
کش��ور چین ،محمدعلی ابام فوق
دکترای مهندسی کامپیوتر هندسه
محاسباتی و گسس��ته در دانشگاه
دورتموند آلم��ان ،دارنده مدال برنز
المپی��اد جهان��ی ریاضی در س��ال
 ۱۹۹۵در کش��ور کانادا و محس��ن
بیاتی فوق دکترای فناوری اطالعات
از دانشگاه اس��تانفورد ،دارنده مدال
طالی المپیاد جهانی ریاضیدر سال
 ۱۹۹۷در کش��ور آرژانتین و شاهد
حاج��ی علی احمد دکت��رای علوم
ریاضیدردانشگاه میشیگان آمریکا،
دارن��ده مدال طالی المپیاد جهانی

ریاضی در س��ال  ۱۹۹۸در کش��ور
تای��وان نیز هر چهار نف��ر از اعضای
گروه تحقیقاتی شرکت مایکروسافت
در کشور آمریکا هستند.
زبان تلخ آمار

براساس آمارهای منتشر شده از
سوی محققان هماکنون چهار تا
پنجمیلیون مهاجر ایرانی در ۳۲
کشور جهان حضور دارند.
آمریکا با نزدیک به یکمیلیون ایرانی
بیشترین سهم را دارد و بیش از یک
چهارم ایرانی تبارهای آمریکا دارای
مدرک فوق لیسانس ودکترا هستند
که در میان  ۶۷گروه نژادی آمریکا
ای��ن باالترین ش��اخص تحصیالت
است.
از س�وی دیگر ایرانی�ان مقیم
خ�ارج از کش�ور دس�تکم
س�رمایهای بالغ بر ۸۰۰میلیارد
دالر را دارا هستند.
صن��دوق بینالملل��ی پ��ول نیز در
س��ال  ۲۰۰۹میگوی��د بی��ش از
 ۵۰۰پروفس��ور ایران��ی در ای��االت
متحده وجود دارد ک��ه در امآیتی

نان سنگک

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

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

Tel.: 514-894-8372

(514) 732-7766
یا استانفورد یا دیگر مراکز علمی و
دانشگاهی آمریکا تاثیرگذار هستند
و ای��ن رقم معادل با یک پنجم کل
استادان ما در داخل کشور است.
چراکه در حال حاضر کل اس��تادان
در داخل کشور در سال  ۸۹-۹۰برابر
با  2560نفر بوده است.
چندی پیش نیز س��ازمان توس��عه
ملل متحد گزارشی را منتشر کرد و
براس��اس آن مشخص شد که ایران
ب��ا  ۱۵۰تا ۱۸۰ه��زار نفر خروجی
رکورددار مهاجرت نیروی متخصص
است.
براساس معادلههای اقتصادی خروج
ساالنه این میزان نیروی متخصص
برابر است با خروج ۵۰میلیارد دالر
سرمایه در هر سال است.
غمانگیزتر آنکه براس��اس پژوهش
ص��ورت گرفته در دانش��کده علوم
اجتماعی دانش��گاه تهران بیش از
۷۰درص�د دانش�جویان دکترای
آن دانش�گاه که موفق به دریافت
مدرک دکترای خود شدهاند به فکر
مهاجرتهستند.
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سرگذشت ایمانی هاشم

من س��الهای زیادی به دنبال خدای حقیقی که مهربان ،با
محبت و نیکوست میگشتم و از راههای مختلف میخواستم
چنین خدایی را پیدا کنم و با او رابطه داشته باشم.
برای رسیدن به چنین هدفی بود که به راههایی مانند عرفان،
فلسفه،درویشمسلکی و مدیتیشن روی آوردم تا به پاسخهایی
در این زمینه دست یابم.
در زمینه عرفان که برای ما ایرانیان بسیار هم جذاب است ،با
افراد زیادی همنشینی داشتم .با هم در مورد راههای مختلف
ارتب��اط برقرار کردن با خدا و ش��ناخت او بحث و تبادل نظر
میکردیم.
ولی در پایان هیچگاه نتیجهای مطلوب از آن بحثها نگرفتم
و درک خداوند و تجربۀ حضور او همچنان برایم معمایی بود.
به کتابهای فلسفی زیادی پناه آوردم و مشتاقانه و با تشنگی
کتابهای مربوط به عطار نیشابوری و موالنا را مطالعه میکردم
و بعد از مدتی به حافظ نزدیک ش��دم و با کتاب شعر او اُنس
گرفتم.
اش��عار حافظ آرامش زیادی به من م��یداد ،اما این نیز کامالً
موقت بود و بسیار زودگذر.
در نقاط مختلف ایران مانند کرمان و اطراف مش��هد دراویش
رسوم آنها نیز آشنا
زیادی را مالقات کردم و با عقاید ،افکار و 
شدم ،اما در این نوع
نگرش ریاضتگونه نیز چیز معنیداری
ِ
نصیبم نشد که وجود خسته و بیقرارم را آرام کند.
وقتی مدیتیشن میکردم میتوانستم به آرامش نسبی دست
یابم اما متأس��فانه این آرامش محدود به هم��ان زمان بود و
بالفاصله بعد از مدیتیشن باز افکار مختلف بهسراغم میآمدند.
دوس��تانم به من میگفتند که مش��کل از من اس��ت چون
مدیتیش��ن زمانی پاسخ میدهد که بهطور کامل از خود آزاد
شویم و به هیچ چیزی فکر نکنیم.
این کار کام ً
ال برای من بعید بهنظر میرسید و به همین دلیل
احساس میکردم که نمیتوانم با خدا رابطه برقرار کنم.
در همان زمانها بود که دیگر دوستانم که مسیحی زاده بودند
با من در مورد عیسای مسیح صحبت کردند .آنها انسانهای
خوب و با محبتی بودند.
در بحثهایی که با هم داشتیم به من توضیح دادند که تنها
از طریق عیسای مسیح میتوانم خدای حقیقی را پیدا کنم و
آرامش بیابم .آنها از کتابمقدس برای من صحبت میکردند و
جواب سؤالهایم را طبق کالم خدا میدادند.
صحبتها و پاسخهای منطقی دوستانم خیلی روی من تأثیر
گذاشته بود .سرانجام تصمیم گرفتم بهسوی عیسای مسیح
بروم و از او کمک بگیرم.
با آنان چند بار به کلیساییدر تهران رفتم ولی متأسفانه آخرین
باری که به کلیسا رفتم شخصی جلو آمد و مرا تهدید کرد که
تو مسلمان هستی و اجازه آمدن به کلیسا را نداری.
از آن روز به بعد ترس��یدم و به کلیس��ا نرفتم و در عوض در
جلسات خانگی که بهطور مخفیانه برگزار میشد شرکت کردم.
تا اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸
بهخاطر مش�کالت زیادی که در ایران داشتم همراه با
خانوادهام به کشور سوئد مهاجرت کردیم.
در کش��ور س��وئد زندگی جدیدی را شروع کردیم که آن هم
مش��کالت خاص خودش را داشت .فضای تازه چیز زیادی در
درونم تغییر نداده بود.
وضعیت و ش��رایط هر روز سختتر میشد .بیشتر اوقات یاد
گذشته میافتادم و افسوس میخوردم که در نتیجۀ کارهایم
مجبور به مهاجرت به غربت شدم و حاال با سرافکندگی بایستی
بهعنوان یک پناهن��ده زندگی میکردم .خ��ودم را گناهکار
میدانس��تم و وجدانم خیلی از این بابت ناراحت بود و بسیار
نگران آیندۀ فرزندانم بودم.

www.paivand.ca

با گذش��ت زمان همه چیز برایم تیره و تار شده بود و هر چه
میخواس��تم خود را از این وضع نجات بدهم نمیتوانس��تم.
زندگی برایم سخت و ُکشنده شده بود .سرانجام دچار بیماری
افسردگی و اعصاب ش��دم .چندین بار به روانپزشک مراجعه
کردم و شروع به مصرف داروهای اعصاب کردم و شبها فقط
با مصرف قرصهای آرامبخش برای چند س��اعتی به خواب
میرفتم.
اما زندگی برایم روز به روز سختتر و طاقتفرساتر میشد.
یک روز سرگش��ته و حیران در خانه نشسته بودم که صدای
ناقوس کلیسایی که در نزدیکی خانهمان قرار داشت توجه مرا
به خود جلب کرد .تصمیم گرفتم به کلیسا بروم .گرچه مراسم
به زبان سوئدی بود اما آن روز من با زبان مادری خودم از خدا
خواستم که بهخاطر عیسای مسیح به من کمک کند.
بعد از شرکت در مراسم کلیسایی به خانه برگشتم .به محض
خروج از کلیسا برای اولین بار احساس آرامش عجیبی کردم.
گویا همه چیز رنگ تازهای به خود گرفته بود .برای اولین بار
میتوانستم زیباییهای اطراف را ببینم و هوای تازه را تنفس
کنم .در حالی که قدم میزدم ش��کرگزار خدا بودم و از اینکه
مسیح مرا در کلیسایش پذیرفته بود خوشحال بودم.
همان ش��ب در حالی که خواب بودم خواب عجیبی دیدم .در
خواب دیدم که شخصی با لباس نورانی مرا از جا بلند کرد و
گفت:
«نگران نباش».
از خواب بیدار شدم .تمام بدنم خیس عرق بود .فهمیدم که او
عیسای مسیح بود که مرا با دستهای خود بلند کرده بود ،زیرا
ِ
مالقات شیرین به خواب
تمام روز او را صدا میکردم .بعد از آن
عمیق و دلپذیری فرو رفتم.
صبح که از خواب بیدار ش��دم قضیه ش��ب گذش��ته را برای
خانوادهام تعریف کردم و آنها نیز از این بابت بسیار خوشحال
شدند.
از آن روز به بعد احساس میکردم که دنیا برایم نورانیتر شده
است .آرامش عجیبیدر حال پیشرفتدر زندگیام بود .منتظر
جلسه کلیسایی هفته بعد شدم .این بار تصمیم گرفته بودم با
پسرم به کلیسا بروم .با او در جلسۀ کلیسا شرکت کردیم.
پس از مراسم کلیسا پسرم قضیه را برای کشیش کلیسا تعریف
کرد و کش��یش هم بسیار خوش��حال شد و گفت که مسیح
شما را انتخاب کرده است .او ما را به یک ایماندار ایرانی به نام
محسن ،که معلم کتابمقدس بود ،معرفی کرد.
من بههمراه خانوادهام هفتهای یکبار با محسن جلسه تعلیم
کتابمقدس داش��تیم .درسهای بس��یار عمیق و پر از معنا
توسط معلم خود آموختیم که راه را برای تقویت در عیسای
مسیح و شناخت هر چه بیشتر او هموار میساخت.
جلس��ات ما حدود  ۶ماه طول کشید و بعد از آن ما به فیض
عظیم خداوند ایمان آوردیم و به این یقین و باور رسیدیم که
عیسای مسیح برای نجات ما انسانها به روی صلیب رفتُ ،مرد
و بعد از سه روز زنده شد تا گناهان ما با قربانی او بخشیده شود
و اینکه او خداوند است .سپس تصمیم گرفتیم که با تعمید آب
ایمان خود را به خداوندمان علنی کنیم.
پس از تعمید زندگی تازهای را ش��روع کردیم زیرا که مسیح
گناهان ما را که سالها با خود حمل کرده بودیم بخشیده و ما
را از محکومیت گناه آزاد ساخته بود.
از آن روز گذش��تۀ تی��ره و تاریکم را فرام��وش کردم و عذاب
وجدان حاصل از کارهای گذش��ته را به فیض عیسای مسیح
دیگر به یاد نیاوردم.
طب��ق گفته کتابمقدس هر کس در مس��یح خلقت تازهای
اس��ت ،چیزهای کهنه در گذشت ،اینک همه چیز تازه شده
است.
در قلبم احساس آرامش میکنم و میدانم که مسیحدستهای
ما را گرفته و ما را بهوسیله روحالقدس هدایت میکند .آرامش،

هر شنبه



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

هر یکشنبه

از ساعت  6بعدازظهر در قلب مونتریال

405 Marie-Anne E

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

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

)(Metro: Mont Royal

امی��د و محب��ت از هدایای��ی
هس��تند که خداون��د به من و
خانوادهام بخشیده است.
چند ماه بع��د از ایمان آوردنم
یک شب در نیمههای شب از
خواب بیدار شدم و با خود دعا
میکردم و هللویا میگفتم که
خداوند با م��ن صحبت کرد و
گفت:
«پس��رم غص��ه مخ��ور ،یادت
میآی��د ک��ه در ای��ران چقدر
زندگی برایت سخت و خطرناک
ش��ده بود؟ من ت��و را به اینجا
آوردم ،با مس��یح آشنا شدی،
مسیح گناهان تو را بخشید .من
تو را دوس��ت دارم ،پس نگران
نباش».
با او صحبت کردم و پرسیدم:
«پس��رم که در ایران است چه
خواهد شد؟»
خداون��د گف��ت که م��ن او را
نیز دوس��ت م��یدارم .خیلی
خوشحال ش��دم که خداوند با
من صحبت ک��رد و مرا فرزند
خودخواند.
مسیح با فیض و محبت عظیم
خ��ود در زندگ��یام معجزات
زیادی انجام داده اس��ت .دیگر
ب��رای خوابیدن و اس��تراحت
احتیاجی به مصرف قرصهای
آرامبخش و اعص��اب ندارم .او
مرا از همه اینها آزاد کرد .اینک وجودش را در قلبم احساس
میکنم و به فیض او زندگی قبلی خود را فراموش کردهام .من
و خانوادهام هر لحظه محبت خداوند رادر زندگیمان میبینیم
و تجربه میکنیم که چه نیکوست.
دیگر نگران چیزی نیستم و میدانم که خداونددر هر شرایطی
پشتیبان و همراه ماست و به نقشههای عالی او برای زندگیم
ایمان دارم.
هر روز با مطالعه کتابمقدس و دعا خداوند چیزهای جدیدی
از طریق روحالقدس به من و خانوادهام یاد میدهد و از طریق
کالم قدرتمندش درسهای عملی بسیاری برای داشتن یک
زندگی مقدس آموختهایم .با تمام وجودم خداوند را ش��کر و
سپاس میگویم بهخاطر
فی��ض عظیم��ی که
ش��امل ح��ال م��ن و
خانوادهام کرد .و تمام
افتخار من در زندگیام
وجود عیسای مسیح
است.
یک��ی دیگ��ر از
شادیهای بزرگ من
این است که همسر و
فرزندانم نیز به مسیح
ایمان آوردهاند و قلب
و زندگیش��ان را به او
بخشیدهاند .جالل بر
نام خداوند ما عیسای
مسیح که ما را نجات
بخشید تا همگی امروز
شاهدانی امین برای او
باشیم.
______


  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
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چهخبر...

 سال  18شماره  13  1058خرداد 1391

در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فردوسی

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

سرویس خانوادگی آتنا

(514) 299-1787

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

www.cafelitt.ca

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

فرهنگسرایسینا

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

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

مرکزفرهنگیزاگرس

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

(514) 944-8111
------------------------

514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

همبستگیبازرگانی

اوتـــاوا

IBNG

8043 St-Hubert
514-619-4648

(514) 770-1771
3333 Cavendish، # 250

Info: 514-249-4684
------------------------

M EK IC

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

اجنمن ادبی مونتریال

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

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

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

را فراموش نکنیم!

مدرسه فردوسی
کالس های تک درس

در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی

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
  وکیل دادگاه کبک،
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
و دادگاه «سوپریور»
)(Corner: University St.

Montreal, QC H3A 1E4

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

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

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

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

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

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

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.

و با شهریه ای بسیار مناسب

7085 Cote-des-Neiges
Montreal, QC H3R 2M1

Tel.: 514-962-3565

iranleftalliance@gmail.com

بنیادفرهنگینیما تقدیممیکند

کتابخانه نیما در نظ�ر دارد برنامه های گوناگون
فرهنگ�ی ،هن�ری ،تفریح�ی و اجتماعی فصل
تابستان را شروع نماید:
 نمایش فیلم سعادت آباد ،به کارگردانی
مازیار میری ،همراه با نقد و بررسی فیلم ،توسط
علی شریفیان درسالن در کتابخانه
جمعه  1جون ساعت  7بعدازظهر
ورود همگان آزاد است
 سخنرانی پیرامون منشور کورش

Amir Kafshdaran Law

---------کافهلیت:هرپنجشنبه

اجنمندوستدارانزرتشت

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

وکیل دعاوی

ایرانیکاازآنهمهماست

Tel.: 514-485-3652
-----------------------

اجنمنایرانیانوستآیلند

امیرکفشداران

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

5206 DECARIE #3

514-962-3565

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

www.paivand.ca

کتابخانهنیما

7085 Cote-des-Neiges
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توسط دکتر حمید شورکایی
تاریخ جمعه  8جون 2012
ساعت  7بعدازظهر

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

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

زیبا شیرازی در Place des Arts
«نفس زیبا» پنجشنبه  7ژوئن

همکاری صمیمانه بزرگترین مرکز فرهنگی مونتریال زمینه ای را برایمان فراهم نمود
تا همگام با آواز سرایان و نوازندگانی که موسیقی را برای نمایش فرهنگشان برگزیده اند،
با افتخار به ایرانی بودن مان این فرهنگ کهن را ارائه نماییم.
برای نخستین بار صدای گرم "زیبا شیرازی" ،خواننده و نوازنده ای
که سروده های پارسی را با پوشش جاز به جهانیان ارایه داد،
در این دیار طنین انداز خواهد شد.
"نفس زیبا" روز پنجشنبه  7ژوئن ساعت  8شب حضور گرم شما را ارج می نهد.

www.zibashirazi.com

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

اجنمن دفاع از حقوق بشر برگزار میکند:

کارگاه کاربردی حقوق
بشر 2012

در را س��تای تالش های انجمن
برای نهادین��ه کردن تفکر حقوق
بش��ری و باالبردن سطح آگاهی
اعضا ،عالقمن��دان و جامعه ایرانی
مونترال ،انجم��ن کارگاه کاربردی
حقوق بش��ر را به رسم هر سال بر
گزار میکند.
ما بر این باوریم که دفاع از حقوق
بشر بدون درک صحیح از مفاهیم
و بکار گرفتن مو ث��ر ابزارهای آن
بخصوص منش��ور جهانی حقوق
بش��ر ،میثاق های وابسته به آن و
ش��ناخت نهاد های بی��ن المللی
امکانپذیرنیست.
آموزش حقوق بشر تالشی دائمی
است که می بایستی فعالین حقوق
بشر را در جریان آخرین تحوالت
فکری ومفاهیم حقوق بشری قرار
دهد و با کاربرد ابزارهای نوین برای
دفاع از آن آشنا سازد.
برای پاس��خ به این نیازها کارگاه

کاربردی حقوق بشر  2012بشرح
زیر برگزار میشود:

--------------نام نویسی :

تاریخچ��ه حقوق بش��ر و مفاهیم
حقوق بش��ری و کاربرد اس��ناد و
مدارک رسمی آن در سطح ملی و
بین المللی و منشور حقوق فردی
کبک و کانادا

تق��ا ض��ا میکنیم ب��ا توج��ه به
محدودیت ج��ا حضورتان را برای
ش��رکت در کارگاه قب��ل ازتاریخ
برگزاری آن با ایمیل:

بخش اول:

بخش دوم:

شیوه دیده بانی حقوق بشر و نحوه
بر خورد در حمایت و دفاع از آن

بخش سوم:

بررس��ی کارب��ردی م��و ضوعات
خاص حقوق بشری درگروه های
کوچک:
• حقوق بشر و محیط زیست
• حق��وق بش��ر و فعالی��ت های
سیاسی
• حقوق بشر و پناهنده گان
• حقوق بشر و خانواده

بخشچهارم:

نتیجه گی��ری و ارزیا بی کارگاه و
تدوین پیشنهادات برای سال آینده

addhi2005@gmail.com

به انجمن اطالع دهید.
هزینه ثبت نام :

رایگان و ورد همگان آزاد است.

		
مکان:

Centre Communautaire
St-Raymond

5600, rue Upper Lachine
à l’ouest de l’avenue Gir)ouard (Métro Vendôm

زمان:

شنبه  9ماه ژوئن 2012

از ساعت  10صبح تا  2بعد از ظهر
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www.paivand.ca

در رویائیترین روز زندگیتان

دکتر افشین یزدانی

بر سر زیباترین سفره عقد بنشینید!

زیباترین و بزرگ ترین

مدرس دانشگاه و مستشار قانونی با مجوز رسمی در دبی
نامی آشنا با بیش از یک دهه تجربه بین المللی موفق
در امر وکالت و مشاوره حقوقی

سفرهعقـد

قبول مشاوره و دعاوی شما

اعم از جزائی ،ملکی و حقوقی

برای طبع مشکل پسند عروس و دامادهای ایرانی

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

مشاوره رایگان

مژده به هموطنان عزیز
بزودی شعبه جدید در کانادا
-----------------------------------دعاوی خود در امارات متحده عربی ،دبی ،اعم از ملکی و تجاری و جزایی و مدنی
در هرمرحله را بدون نیاز به حضورتان به مجموعه بین المللی وکالتی ما بسپارید
--------------------------------------نشانی:
امارات متحده عربی ،دبی ،خیابان شیخ زاید،
برج الحوایی ،طبقهدوازدهم ،مجموعه بین المللی الوصل

 برای هر بودجه و شرایطی

Address (Dubai): 1201 Al Wasl Int Goup
Al Hawai Tower - Sheikh Zayed Road
Tel : 009714 3212555

تلفن009714 3212555 :
فاکس009714 3210523 :

تلفن مستقیم جهت هموطنان مقیم کانادا:
0097150 4948002

شما همچنین می توانید مشکالت خود را
از طربق ایمیل زیر با ما در میان بگذارید:
atty.yazdani@gmail.com

www.awiglaw.ae

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کامل ترین آلبوم
آهنگ های
ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)

درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
facebook:

Djalcapone Taymour

سالنآرایشا وی
مخصوص خامن ها و آقایان

5393 Cote-Saint-Luc

متخصص
آرایش عروس

Montreal، QC، H3X2C3

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهایخودرا
بامابرگزارکنید!

کـاجل زبان کنکـورد

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

با مدیریت ایرانی

»«approved school

Tel.: 514-481-0555












)(Metro: Snowdon

برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید
با مدیریت :بانو پریا
Tel.: 438-990-5880 | 514-636-1185

با مدیریت جدید
کار
با  15سال سابقه
به
پ
ی
ش
و
ا
ز
گرامی
هموطنان
در خدمت
ن
وروز
ا
س
پ
ش
روز
مش
و
کوپ
مدهای
و
با متدها
ی
ا
ل
ها
>
ی سال نو:
 ویتامینه  ماساژ مو
>
ج
و
ا
ی
 ayز مخصو
 فر و صاف کردن دائمی،
ص نوروزی
nd of M
e
(فرناندا)
 میکاپ آرتیست
to
h
c
<<
Mar
ختفیف ویژ
ه
 فیشال  اپیالسیون مانیکور
ب
را
ی
دا
نشجویان
 پدیکور  بند و ابرو
باحجاب
های
خامن
مکان ویژه برای
Salon EVE

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

Collège Concorde
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سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه
خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369
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کافهصوفی
مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

PAIVAND: Vol. 18  No.1058  juin 01, 2012

یونایتد،منایندهرمسی

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،

قطر ایرالینز

هویج بستنی و فالوده شیرازی

صبhحcاBrun

کافه صوفی آماده
پذیرایی از مجالس
و جشن های شما

نهناهار

مخصو
ص صوفی

یک
شنبهها:
از ساع
ت  11تا 3

همه روزه
صبحانه درصوفی
انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

 %10ختفیف
دانشجویی

unitedtours@bellnet.ca
_________________
2070 Maisonneuve W.

ساعات کار:
دوشنبه تا جمعه 10:30 :صبح تا  9شب
شنبه و یکشنبه 8:30 :صبح تا  11شب

Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383

www.cafesufi.com
www.facebook.com/cafesufimontreal

خــدمــاتآرایشـی

 فیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن
با متدهای پیشرفته لیزری
بسیار موثر ،مطمئن

INSTITUT LEA
Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
چین
بردن
بین
  Rejuvenationجوان کردن پوست و از
4230 boul St-Jean, suite 225
و
پا
های
رگ
برای
و چروک های صورت و گردن  لیزر
m
as
D.D.O H9H 3X4 QC m sagetherapy
صورت  veinsو از بین بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای ember:M~RMQ
صورت  acneماسوتراپی اپیالسیون با وکس بند و Tel.:(514)772-5787 )receipt avaliable



(514)620 -3622
ابرو  سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

 9صافکاری و نقاشی اتومبیل
 9تعمیر ات شاسی
 9تعمیراتکاملمکانیکی
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

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز

;; 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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Residential Mortgage وام مسکن

آتوسا تنگستانی فر

مشاورشمادرامورواممسکن
 وام مسکن برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
کاهش نرخ بهره کنونی شما به پایین
ترین نرخ موجود
 پرداخت بدهی ها از طریق ارزش
افزوده مسکن

________________________
 Mortgage for self-employed people
 Mortgage for new-comers
 Lowering your current mortgage rate
to the lowest rate
 Refinancing for debt consolidation/
HLOC

% 2/75  ساله1
% 3/09  ساله2
% 3/19  ساله3
% 3/25  ساله4
% 3/39  ساله5
% 3/99  ساله7

Cell.: 514-995-3041

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی



:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر

بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت

بهره ثابت
 ساله10
% 3/99

Atosa Tangestanifar

NOTAIRE-NOTARY





WOW!

سرویس کامال رایگان

atosa@vantagemortgages.ca
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________________
VAHID KHALAJI










Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده
دکترعطاانصاری
(podotherapist
/foot specialist)

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

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

:خدمات

ماساژ تراپی
 برای از بین بردن:لیزر
موهای زائد












Botex، Fillers
برای جوان سازی پوست







و زدودن چروک صورت







روز7










هفته

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا
:پزشکانخانواده










 حیدری


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر









 زمانی


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

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

Reflexology
:پزشکان متخصص

جراح ارتوپدی
روانپزشک
گوش و حلق و بینی
قلب
Travelers Clinic
جراح عمومی
- for all vacines
متخصص زنان
- for all
جهاز هاضمه
destinations
(with appointments)
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی












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)

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253
Rue Guy











Montreal، Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

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

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

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل


 دندان اطفال
New
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Rapid)دندان
Orthodontics








 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
CEREC
AC Bluecam 

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
ل کلیه
و
قب
ACP




















ل
دیکا
1834 Ste Catherine west، Zoom
Suite 2200
های م
ه
(Metro: Guy)
م
بی
ی
ها















ه
م
ی
ب
و
شجوئی
Tel
: (514) 933-3337
 دان









www.clinique-arya.com
















































































Montreal، Quebec H3H 1M1
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

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

   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...


Cell: 514 834 2166

Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

و بسیاری دیگر

خدماتآرایشی

LiLi

 ویژۀ بانوان
مکا
ن
م
خ
کوپ مش رنگ شینیون برای خ صوص
ا
باح من های
جاب
با مدیریت ایرانی:

در خدمت
هموطنانگرامی

فروشگاه مواد غذایی ایرانی و افغانی در قلب براسارد

فروشگاه افغان
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت

اسپشیال های ماه:

همه نوع
برجن های بامساتی
SELLA, Amanat
40
پوندی42/99 :
TAHA
9
10پوندی8/9 :
برجن آی خانوم
10پوندی11/99 :
بر
جن دمسیاه ایرانی:
(تازه رسیده)
10پوندی14/99 :

افغانی و ایرانی
رین مواد غذایی
ت ،بنشن ،و...
تازه ت
یوه جات و حبوبا
رین سبزیجات ،م
 ،هندی و ترکی
بهترین و تازه ت
های تازه افغانی
ع نان و شیرینی
انوا
_________________

1555 Boul Provencher
Brossard, QC J4W 1Z3

انواع کارت تلفن

Tel.:(450) 465-0499

________________
6060 Sherbrooke W.

روبروی بانک رویال

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

فروشگاه وطن

تازه ترین مواد غذایی افغانی و ایرانی در وطن
بهترین و تازه ترین گوشت حالل
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت
انواع نان و شیرینی های تازه

سرو همه روزه کباب

نا
ن بربری،
ن
ان خاصه
افغ
ر انی :همه
وزه گ
رم و تازه
_________________

1445 Boul. Provencher
Brossard, Qc. K4W 1Z3

Tel.: (450) 904-4900
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GUARANTEED
متاس
Minute-by-minute
عزیز نامحدود
billing ان تان با

شما

ا
ز تهران به
ک
ا
ن
ا
د
ا
،
آ
مریکا
و بیش
تر کشوره
ا
Featured Rates
ی
ا
ر
و
پ
ا
یی

قیمتQUALITÉ
ارزان ترین
MEILLEURE
de communication avec les
مزایای استفاده
PRIX LES PLUS BAS
GUARANTEED
:از این سیستم
sur le marché
دور در سراسر جهان
Featured Rates
   بدون نیاز به وارد كردن پین برای برقراری
 Sans aucuns autres
Canada
FREE!
ارتباط
frais
USA
FREE!
استثنائی
كیفیت
،تکنولوژی
پیشرفته ترین
آمریكا
نقطه كانادا و2هر¢   امكان مكالمه از

Ne Payez
Plus pour
les minutes
England
و كاربری ساده
Callback سیستم

France
2 ¢    بهره گیری از
non-utilisées

Canada
FREE!
USA
FREE!
MEILLEURE QUALITÉ
England 2avec
¢ les
de communication
PRIX
LES PLUS2 BAS
France
¢
sur le marché
Germany
2¢
Sans
aucuns autres
Chinafrais 2 ¢
Ne Payez
Plus pour les
India
2 ¢minutes
non-utilisées
Iran
5.5 ¢
LOWEST
Mexico RATE
2 ¢&
HIGHEST QUALITY
Morocco
2.8 ¢
in the market
Algeria
6billing
¢
Minute-by-minute
No extra
No connection
Noservice
connection
fees
Vietnam
4.5¢

GUARANTEED

GUARANTEED
مکاملهتلفنیراه
Featured Rates
Minute-by-minute
Canada
FREE!
USA
FREE!
billing
England 2 ¢
France
2¢
Germany 2 ¢
China
2¢
India
2¢
now5.5
Iran
: 4¢.9
Mexico
2¢
Malaysia 2 ¢
Turkey
2.9¢
Sweden
2¢

Featured Rates
LOWEST
RATEسال
& با پنج
سابقه درخشان
Canada
FREE!
HIGHEST QUALITY
in the market
FREE!
Minute-by-minute
billing USA
بیشتر
برای آگاهی
fees
No extra service No connection
www.RitaCall.com
England 2 ¢
If
you
EVER
find
a
lowest
ارزانترین قیمت مکالمه تلفنی راه دور
fees
تلفن
شماره
و
rate,
us and we
it
شما
خدمتcall
تکنولوژی در
ترینbeat
پیشرفته
If you EVER find a lowest rate,
514-906-1527
 سنت در دقیقه5.5  از: ایران
France
2¢
call us and we beat it
www.RitaCall.com
شماست
تلفنیخدمت
ارزانترین قیمت مکالمه در
راه دور
INFORMATION:
 پیشرفته ترین تکنولوژی در خدمت شماGermany 2 ¢
See all rates:
If you EVER find a lowest rate,
www.RitaCall.com
 سنت در دقیقه5.5  از: ایران
575-609-7551
call us and we
beat
it
www.RitaCall.com
China
2
¢
گ
بزر
INFORMATION:
See
all
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575-609-7551
Iran
5.5 ¢
www.RitaCall.com
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Mexico
2¢
Morocco 2.8 ¢
Algeria
6¢
Vietnam 4.5¢
Germany
¢    بهره گیری از
های2پکیج
...گوناگون

China
India
Iran
Mexico
Malaysia
Turkey
Sweden

2¢
2¢
5.5 ¢
2¢
2¢
2.9¢
2¢

See all rates:

نی
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نیک
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پیک
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ی















¯

 







¯




®









































If you EVER find a lowest
rate, call us and we beat it
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:مشاور امالک
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
 صاحب خانه،با بهای اجاره
!دخلواه خود شوید
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
 دالری1000 هدیه

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492

1396 Sainte-Catherine West,
Suite 416
Montreal, Quebec, H3G 1P9

اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

RESTAURANT
RESTAURANT

Yas

رستورانیـاس
RESTAURANT
Cuisine Perse

as Yas

e Perse

ersian Shields
www.restaurantyas.ca
(follow us on Facebook)

بامجربترینآشپزایرانی

NDG در قلب

_________________

RESTO YAS

دوشنبه تعطیل است

5563 rue UpperLachine

(NDG)

Tel.: (514) 483-0303
) (یک بلوک غرب مترو90  اتوبوس،واندوم:مترو

Korean Hair Salon
for New Korean Style
Korean, Japanese and Chinese Stylists
for perm and color.
- Cosult for the damaged hair.
- Nail arts and Make up
در خدمت جامعه
for wedding
ایرانیانمونتریال
& party is available.

:ویدا

خصص
مت عروس
آرایش و ابرو
 بند،ن
ناخ

ی
سالنآراش

Mon, Tue, Wed, Sat 10-19 (10am – 7pm)
Thu, Fri 10-20 (10am – 8pm)
Sun 12-18 (12pm – 6pm)
2089 St Catherine West
Montreal Quebec H3H 1M6
mncbeauty@gmail.com
(514)846-8880
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افغانستان . .
از
د
و
ا
ج
پ
ر
خ

به نام خداوند بخشنده مهربان
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

والدت اسد الله عدالت بی نظیر حق پیشه و حق گو
موالی متقیان علی (ع) بر شما مبارك باد
---------------------جشن والدت آن بزرگوار در روز شنبه  2جون
در مركز اسالمی ایرانیان برگذار خواهد شد.
حضورتان تجدید عهد با والیتش میباشد.
برنامه ها  :نماز جماعت – شعر – سخنرانی – سرود
زمان  :از ساعت  8:50لغایت 10:30
به صرف شیرینی – میوه – شام
----------------مكان  210 :سن ژاك غربی الشین مترو واندم اتوبوس  90به غرب
)514 ( 2471732 – )514( 3661509

ر
ج
ب
ا
و
ا
م
وق

رض

اخیرا در یک گزارش تحقیقی از س��وی
ش��بکه خصوص��ی "تلویزی��ون ی��ک"
در افغانس��تان ،هزین��ه ه��ای ازدواج در
افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
در ای��ن گ��زارش هزین��ه ازدواج ها تنها
در کاب��ل در نه ماه گذش��ته حدود ۱۸۰
میلیون دالر آمریکایی برآورد شده است.
ای�ن رق�م تقریب�ا
مع�ادل نیمی از کل هزینه های ازدواج
صادرات این کشور تنها در کابل معادل آن دو س��ه هزار می باش��ند،
است.
الزاما به معنی باالرفتن درآمد
ب��ر اس��اس همی��ن نیم کل صادرات خانواده ها و یا هم پایین آمدن
گ��زارش ،در ن��ه ماه افغانستاناست قیمت های خدمات ازدواج در
سال گذشته  ۱۶هزار
این کشور نیست ،بلکه بیشتر
مراسم عروسی در هتل های کابل برگزار نتیجه بازارداغ "چشم همچشمی" است.
ش��ده و پول صرف شده در غذا و وسایل چشم همچش��می در افغانستان مفهوم
آرایش این مراس��م حدود  ۱۴۰میلیون آشنا و به شدت دردناک در میان خانواده
دالر گفته شده.
های کم درآمد است.
با این پول می توان دو س��د/بند برق در هر چند چشم همچشمی در افغانستان
افغانستانساخت.
پیشینه دراز دارد ،اما به اندازه ای که حاال
مارک زاکربرگ ،موسس شبکه اجتماعی این مفهوم خانواده هادر افغانستان را اسیر
فیس بوک با س��رمایه بیش از  ۹میلیارد خود ساخته ،بی نظیر است.
دالر ،هفت��ه پیش در یک مراس��م بسیار شدت گرفتن چش�م همچشمی در
افغانستانوگسترشفرهنگاقتصاد
ساده با دوست دختر خود ازدواج کرد.
ش��مار مهمانان شرکت کننده در مراسم مافیای�ی یکی از نتای�ج تلخ اقتصاد
تریاک و س�طح باالی فس�اد در این
ازدواج او بیشتر از  ۱۰۰نفر نبودند!
البته ازدواج در افغانس��تان همیشه یک کشور است.
رویداد بسیار مهم به ش��مار می رود ،اما افغانس��تان یکی از فقیر ترین کشورهای
پولی که ح��اال صرف آن می ش��ود ،بی جهان است و براساس آمار رسمی وزارت
کار و امور اجتماعی این کشور  ۴۰درصد
سابقه و باور نکردنی است.
اینه��ا چه چی��زی را در م��ورد اقتصاد و جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند
فرهن��گ اقتصادی افغانس��تان بیان می و شمار بیکاران این کشور نیز حدود 10
میلیون نفر است.
کند؟
با این حال خانواده ها خود را مجبور می
بینند تا برای بجا آوردن چشم همچشمی،
خانواده ها اسیر "چشم همچشمی"
آنهایی که با الفبای اقتصاد آشنایی دارند ،هزینه های گزاف مراسم ازدواج را حتی از
با من هم نظر خواهند بود که تقاضا برای راه قرض و وام هم که شده ،متقبل شوند.
کاال و خدم��ات در یک جامع��ه در گام اقتصاد غیر رمسی
نخس��ت وابس��ته به عوامل چون درآمد از س��وی دیگر از این خرج های آسمانی
جامعه و قیمت کاالها و خدمات است.
چیزی زیادی نصیب نظام مالیاتی و بودجه
رسوم و س��نت ،گرایش��ات روانی بازار و کشور نیز نمی شود.
غیره ،از عوامل کم اهمیت تری هس��تند حوزهکالناقتصادغیررسمیدرافغانستان
ک��ه در گام بعدی بر تقاض��ا و به صورت موجب شده تا مصارف بیشتر این ازدواج
عموم تصمیم گیری های اقتصادی اثر می ها ثبت نشوند و از آن مالیات گرفته نشود.
گذارند.
افغانس�تان کشوریس�ت که در صد
اما تجربه افغانس��تان نش��ان میدهد که سال گذشته بودجه آن توسط کمک
تصمیم گی��ری های اقتص��ادی در این های خارجی تامین شده است.
کشور بیشتر متاثر از عوامل غیراقتصادی همین حاال هم بزرگترین قسمت بودجه
هستند.
این کشور از سوی خارجی ها تامین می
تامین هزینه های این ازدواج های پرخرج شود.
در افغانس��تان که گاه شمار مهمانان در ولخرجی های مراسم ازدواج در افغانستان

مركزاسالمیایرانیانمونتریال
البته نتیجه تفاوت های طبقاتی نیز است.
تفاوت ه��ای طبقاتی ک��ه درکنار دیگر
عوامل ناش��ی از نظ��ام مالیاتی غیرموثر
دراین کشور است.

ایران :احتمال بیکار شدن  ۵۰هزار
پزشک با اجرای طرح پزشک خانواده

هزین��ه های باالی ازدواج در افغانس��تان
بدون تردید پیامده��ای منفی زیادی بر
جامعه این کشور داشته است.
بسیاری از جوانان حاال توانایی ازدواج در
این کشور را ندارند و این مسئله می تواند
نگرانی های را در مورد رشد فساد اخالقی
در جامعه به وجود آورد.
اثرات بد روان��ی و اختالفات خانوادگی از
دیگر پیامدهای نامیمون آن است.
محمودصیقلمعینپیشینوزارتخارجه
افغانس��تان در صفحه فیس بوک خود با
ابراز نگرانی از این روند نوش��ته "مصرفی
شدن کش��ورم را خطرناکتر از تروریسم
می بینم .مس��ئوالن را محکوم می کنم
که با وجود هشدارهای مکرر چیزفهمان
م��ا و موجودی��ت راه های ح��ل معقول،
کوچکترین گام برای جلوگیری از آن بر
نداش��تند .امیدوارم ارتقای توانمندیهای
تولیدی کش��ور ،کاهش اقتصاد مصرفی
و عنعنات و فرهنگ وابس��ته ب��ه آن ،از
موضوع��ات داغ جناحه��ای رقی��ب در
انتخابات انشاالله شفاف  ۲۰۱۴باشد".
هرچند حکومت افغانس��تان قانون را در
مورد ازدواج ها تدوین کرده اس��ت ،اما به
نظر نمی رسد که این قانون در جلوگیری
از روند روبه افزایش هزین��ه های ازدواج
موثر واقع شده باشد.
ه��رگاه دول��ت افغانس��تان در این مورد
اقدامات جدی انجام ندهد ،اثرات منفی این
روند بر اقتصاد ،اجتماع و حتی سیاستدر
افغانستان جبران ناپذیر خواهد بود.


بیماره��ا خیل��ی س��طحی
و س��ریع دی��ده میش��وند،
کیفی��ت کار پایین میآید و
خدمات خوبی به مردم داده
نمیشود».
بیژن گودرزی با بیان اینکه
برخورد عجوالنه و شتابزده با
اجرای برنامه پزشک خانواده
ممک��ن اس��ت چالشهای
زیادی را به وجود آورد ،افزود:
«در طرح پزشک روستا ابتدا
گفته شد که مردم فرانشیزی
پرداخت نمیکنن��د اما بعد
گفتن��د که ۱۰درص��د باید
فرانش��یز بدهند ،حال باید
پرسید وقتی طرح کوچکی را
که پایلوت محسوب میشد
نتوانستند بدون فرانشیز اجرا
کنند چطور میتوانند آن را
در طرح بزرگتری به مرحله
اجرا درآورند».

پیامدهایاجتماعی

ازفاحشههایجنسی

تافاحشههایمغزی

به س��مت ترمین��ال جنوب ک��ه میرویم و
پیکانهای تاکس��ی زرد رنگ فراوان و دست
ف��روش های ب��دون بهداش��ت! و دود و دم
فراوانش را که می بینیم حس می کنیم همه
جا سیاه و تاریک است.
می خواهیم از آنجا فرار کنیم.
کمی آن��ور تر مولوی و کوچه مرغی هایش
و دس��ت فروش های فالفلی اش و پرهای
کفترها که روی ساندویچ سوسیس و تخم
مرغ دس��ت ف��روش دیگری می نش��یند و
اف��رادی که با ولع تمام زیر گرمای ش��دید
آفتاب این ساندویچها را با نوشابه مشکی می
خرند و می خورند.
تحرکی را می بینیم مثال زدنی در خیابان
الله زار و پس��تو ه��ای بازار که اف��رادی از
برای به دس��ت آوردن خرجی خانواده خود
مجبورند تا بوق سگ کار کنند.
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س��ینماهایی قدیمی و باربرهایی که از جلو
آنها تا بیخ سرشان بار بر روی چرخ یا موتور
خود ق��رار داده اند گوی��ا در حال رانندگی
کامیونی بزرگ هس��تند.کمی آنطرف تر نه
گویا خیلی آنطرف تر که میرویم ،شمال شهر
را می گویم گویا به کشور دیگری قدم نهاده
ایم.هوا هم آنجا بهتر است.
شهر روشن تر اس��ت با پاساژهای چندین
مت��ری کن��ار خیاب��ان ولیعص��ر از ونک تا
تجریش!خان��ه هایی که هر کدام کم از کاخ
نیاوران ندارند.سینماهایی که ورودیشان از
 4000تومان کمتر نیست ولی همان فیلم
را در سینماهای الله زار با  1000تومان می
توان دید.
البت��ه اگر آنجا اکرانش��ان کنند!رس��توران
هایی که مردانی ک��روات زده با لباس های
ش��یک و آنچنانی غذایش را سرو می کنند

بیژن گودرزی ،رئیس مجمع
عمومی نظام پزشکی ،هشدار
داد که اجرای «طرح پزشک
خانواده» دولت احمدی نژاد
می تواند منجر به بیکار شدن
 ۵۰هزار پزشک شود.
وی گف��ت« :اگ��ر در طرح
پزش��ک خانواده 2۵۰۰ ،نفر
جمعیت زیر نظر یک پزشک
قرار بگیرن��د این طرح فقط
میتوان��د  ۳۰هزار پزش��ک
عموم��ی را ب��ه کار گیرد و
از جم��ع  ۸۰هزار پزش��ک
عمومی کشور ۵۰ ،هزار نفر
بیکار خواهند شد».
س��خنان رئی��س مجم��ع
عموم��ی نظام پزش��کی در
حال��ی بی��ان می ش��ود که
حسن امامی رضوی ،معاون
درمان وزارت بهداشت ایران،
اخیرا در مورد طرح پزش��ک
خانواده به خبرگ��زاری ایرنا

سراج الدین ایثار
دانشجوی دکترای اقتصاد در لندن

و اینج��ا دیگر از بوی فضل��ه مرغ و خروس
خبری نیست.تاکس��یها اینجا پژو یا سمند
زرد هس��تند و نسبت به پایین شهر راننده
ها اکثرن زن هستند.البته نه راننده تاکسیها.
راننده ی سانتافه و بی ام و و هیوندا کوپه و …
 .گویا اینجای شهر مذهب هم رنگ دیگری
دارد.کودکی که در پایین شهر بر روی پشت
ب��ام خانه خود ب��ا کبوترانش بازی می کند
اینجا اس��م سگش آنی یا پاپی است…اینجا
کودکان به همراهدوستانشان از طریق شبکه
فیف��ا  2010می زنند و آنج��ا دو عدد پاره
آجر نشانه ی دو تیرک دروازه شان است.در
کوچه هایی تنگ و تاریک که همواره نگرانند
توپشان به داخل خانه همسایه سوت نشود.
چراکه همسایه آنها را تهدید به پاره کردن
توپشان کرده است و دیگر پولی برای خرید
توپ تازه ندارند!
در آن باالی شهر دختری با دوست پسرش
در کافی ش��اپی آنچنانی قرار م��ی گذارد.
دوست پس��ری که بعد از دور دور کردن در
جردن و ایران زمین نصیبش ش��ده اس��ت.
دختر با پرادو و پسر با لکسوس!
در پایین ش��هر دختر بی پدری که از ترس

گفت« :این ط��رح از خرداد
ماه با اجرای طرح اس��تقرار
پزش��کان ،ثبت نام از آنها و
انعقاد قرارداد س��ازمان های
بیمهگر در کش��ور کلید می
خورد و از شهریور ماه امسال
نیز ب��ا اجرای ط��رح ارجاع
خانواده ها به این پزشکان به
طور رس��می فعالیت خود را
آغاز می کند».
وی افزود« :در این طرح برای
هر پزش��ک بین  ۵۰۰تا دو
ه��زار و  ۵۰۰بیم��ار در نظر
گرفته ش��ده که با احتساب
این م��وارد ،بی��ن  ۲۵تا ۳۰
هزار پزش��ک ب��رای اجرای
کامل طرح پزش��ک خانواده
نیاز است».
گ��ودرزی با انتق��اد از این
ط��رح گفت «وقت��ی که دو
هزار و  ۵۰۰نفر جمعیت زیر
نظر یک پزشک قرار بگیرند

همـــــــــــــدردی
یاران و بازماندگان زنده یاد کوروش احراری
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه از دست رفنت عزیز دلبندتان با شما شریکیم
و برای همه سوگواران آرامش و تندرستی آرزو می کنیم.

حیدر اسدی و خانواده

آبرویش چادر به سر می کند و با اتوبوس به
س��مت پارک وی میرود و شبا هنگام چادر
از سر خارج می کند و در دستشوئی پارک
ملت یا ساعی جلوی آینه با پولی که دیشب
به دس��ت آورده است و برای خود روژ لب و
خط چش��م خریده است خود را آرایش می
کند و به کنار خیابان می رود.که آیا اتومبیلی
کنارش بایس��تد و بوق بزند و او سوار شود و
خرج امشب خود را در آورد.
فاحشه هایی جنسی که به دلیل زورگویی
برخ��ی از فاحش��ه های مغزی ب��ه این امر
دچار ش��ده اند.درآمد امشبش صرف خرید
س��اندویچی از همان دس��ت فروش کوچه
مرغی ها می ش��ود برای سیر کردن شکم
مادر و خواهر و برادرش…یا شاید هم از خانه
بیرون زده اس��ت.برای همیشه از یک جای
نکبت ب��ار فرار کرده و از ترس فاحش��گان
مغزی اکنون در کنار شمشاد های بوستان
گفتگو مش��غول کشیدن شیش��ه است یا
سیگار یا تزریق!
این شهر را که زیر و رو می کنیم پِنت هوسی
رادر شمالی ترین قسمت آن میابیم که برای
پسر فالن نماینده مجلس یا فالن وزیر کشور

است.ماشینهاییدرپارکینگمنزلشانپارک
است کهدیگردغدغه بنزین ندارند.یا از کوپن
س��همیه ای پدر که دیشب مجلس به آنها
داده اس��تفاده می کنند یا اگر این ماشین
بنزین نداشت با آن یکی…دور دور امشبشان
محیا می شود.
دانشجویی که به دالیل خرافی از پیدا کردن
خونه مجردی معذور است و مجبور می شود
شب را تا صبح در پانسیون کنار هرناکسی
بخوابد تا صبح کالس��ش دیر نشود.ولی در
جای دیگر شهر به دلیل استفاده از سهمیه
بس��یج پدر و ش��هرت او و پول��ی که برای
استادان خصوصی پس��رش پرداخته است،
حاال پسرش در ش��ریف درس می خواند و
خان��ه ی مجردی او از  500متر در ولنجک
تجاوز می کند ودخترانی کهدردانشگاه آزارا
ی او را می بینند و حسرت سوار شدن بر آن
را می خورند!
به راستی کجاست این تهران؟از فاحشه ی
جنسی بودن تا فاحش��ه ی مغزی بودن به
ان��دازه ی میدان ش��وش تا میدان تجریش
است.کمی چشم باز می خواهد برای دیدن!
مهرداد بهار(م .رها)
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درگذشت غم انگیز رفیقی برومند،
ارجمند ،فرهیخته و مبارز

زنده نام کوروش احراری

در مونتریال در بامداد دوشنبه  28ما ه می 2012
ما را داغدار کرد.
با یاد شیرین آن عزیز
روز شنبه  9جون 2012
از ساعت  7تا  10شب

کوروش احـــراری

فرزند سهند و سبالن ،با دلی پر از احساس ،با تصویر زیبای ایرانی آزاد و عاری
از هرگونه ستم ،در طی یک بیماری از میان ما رفت .شخصیت دوست داشتنی
کوروش احراری و خنده های زندگی سازش را فراموش نخواهیم کرد.
در واپسین کالمی که بر جای گذاشته است ،با غرور،
همراهی خود را با ستایشگران زندگی و شادی مکتوب ساخته است.
دوستی با او برای ما مغتنم بود و تالش برای تحقق آرمان های انسانی اش یک وظیفه.
با همه شما خانوادۀ ارجمندش ،کلیۀ بازماندگان،
دوستان ،یاران و همرزمانش همدردیم.

احتاد چپ ایرانیان در خارج از کشور-مونتریال،
کمیته یادمان دهه 60

در محل:

Hôtel Ruby Foo’s
7655 Decarie boulevard
Montreal, Qc., H4P 2H2
(پارکینگرایگان
هتل در اختیار
مهمانان است) .

همدردی
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گرد هم می آییم
و زندگی پربارش را گرامی می داریم.
شما هم با ما باشید.

عزت پازوکی و خانواده

کهدیگرچنینمباد!

همــدردی

در اندوه بزرگ درگذشت زنده یاد آقای کوروش احراری
چهرهفرهنگیوانساندوستجامعۀایرانیانمونتریال
باکلیهدوستان،یارانوبازماندگاناوشریکیم
وبرای همه گان آرزوی بردباری وبهروزی داریم.

محمد رحیمیان ،فرشاد فضلی،
عباس کرباسفروشان ،دکتر عطا انصاری،
و همه دوستان در پیوند مونتریال و ونکوور

بنیاد فرهنگی نیما
دوست دیرین خود

زنده نام کوروش احراری

را از دست داد.
کوروش در مهربانی ،متانت ،فرهنگ دوستی،
فرهنگ شناسی و گشاده دستی همانند نداشت.
کتابخانه نیما در سوگ درگذشت کوروش با همه دوستان و آشنایانش
بویژه یار وفادارش ،آقای عزت پازوکی همدرد بوده
و آرزومند است

ه
مدردی

دوست ارجمند ،جناب پدرام راستی عزیز
درگذشتغمانگیزپدربزرگعزیزترابهتو،خانوادۀمحترمت
وکلیهعزیزانسوگوارصمیمانه تسلیتگفته،
برایفردفردشمابردباریوآرامشآرزومندیم.

که دیگر چنین مباد!

بگذارتابگـــــــــــریمچونابردربهــــــــــــاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
هر کس شراب فرقت روزی چشیده باشد
داند که سخت باشد قطع امیدواران

ضایعه درگذشت غم انگیز  ،دوست و همکار ارجمندمان،

زنده نام آقای کوروش احراری

رابهکلیهیاران،دوستانوبازماندگانآنمهربانتسلیتگفته،
برای همه گان آرزوی بردباری و روزهای روشن داریم.

دوستان و همکاران در فرودگاه دروال

همــدردی

محمد رحیمیان و همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور
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زندگیوسالمت...

 16راه غیر دارویی برای
کاهش فشـــارخون باال

فش��ار خون باال به عنوان یک عامل
خطر بیم��اری های قلبی – عروقی
مهم است و هر چه فشار خون باالتر
باشد ،خطر سکته مغزی و بیماری
عروق کرونر قلب بیشتر خواهد بود.
وراثت ،وزن باال ،عدم تحرک و عادت
های غذایی نادرست از جمله دالیل
عم��ده بروز فش��ار خون
هستند.
اگر شما به تازگی دچار
پُرفش��اری خون ش��ده
اید ،ش��اید پزش��ک تان
از ش��ما بخواه��د قبل
از دارودرمانی ،ش��یوه
زندگی تان را تغییر
دهی��د ،مث�لا از
برنامه ی غذایی
خاص��ی پیروی

داروی��ی را برای کاهش پُرفش��اری
خون به شما ارائه کنیم.
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قکرونرقلبراجدیبگیرید!...
پتاسیم است .بنابراین مصرف مواد

 )1مصرف منک را محدود کنید.

غنی از پتاسیم یعنی میوه ها (موز،
زردآلو ،پرتقال ،انجیر ،گریپ فروت،
هلو ،انگور و آلو) و سبزی ها (سیب
زمینی ،سیر ،کلم بروکلی ،کدو سبز،
قارچ ،گوجه فرنگ��ی و )...می تواند
نقش مهمی در کنترل پُرفش��اری
خون داشته باشد.


اصال جای شگفتی ندارد که سدیم
می تواند فش��ار خ��ون را باال ببرد.
سوس��یس ،کالب��اس ،ماهی دودی
یا کنسرو ش��ده ،کنسرو ماهی تن،
برگرهاُ ،س��س ها ،سوپ ها ،قرص
های گوشت ،کنسرو لوبیا ،غذاهای
آماده ،س��بزی های کنسرو شده در
آب نم��ک ،زیتون ش��ور ،چیپس و
سایر تنقالت شور به علت دارا بودن
مقادیر باالی س��دیم سبب تشدید
بیماری می شوند.
می��وه ها و س��بزی ها به نس��بت
محصوالت حیوانی مانند لبنیات و
گوشت ها دارای مقدار کمی سدیم
هستند.در مطالعات مقایسه ای میان
گیاهخواران ب��ا افراد غیرگیاهخوار،
مشاهده شده اس��ت که فشارخون
گیاهخواران کمتر است .یکی از علل
این تفاوت را دریافت بیشتر پتاسیم
در گیاهخواراندانسته اند.


 )4به میزان کافی منیزیم دریافت
کنید.

مطالعات ،ارتباط معکوس��ی را بین
دریاف��ت منیزیم و بروز پُرفش��اری
خون ،سکته و پره اکالمپسی (فشار
خون بارداری) نشان داده اند.
مناب��ع غذایی غنی از منیزیم مانند
غالت س��بوس دار ،برنج قهوه ای،
آجیل ،اس��فناج و ش��یر می توانند
سبب کاهش فشار خون باال شوند.


 )5شیر را فراموش نکنید.

 )2استرس را کاهش دهید.

منابع غنی کلسیم مانند شیر سبب
کاهش فشار خون می شوند .روزانه
بای��د  1000ت��ا  1200میلی گرم
کلسیمدریافت نمود ،مقداری کهدر
 2تا  3لیوان شیر وجود دارد.
س��ایر منابع خوب کلسیم عبارت
هس��تند از :ماس��ت ،پنی��ر ،توفو و
خانواده کلم.


مطالعات مختلف نشان داده اند که
تکنیک های کاهش استرس مانند
مدیتیشن ،یوگا ،شل کردن عضالت
و حتی گوش دادن به موس��یقی
آرامش بخش برای  30دقیقهدر
روز می توانند در کاهش فش��ار
خون باال نقش داشته باشد.


 )6از سیب زمینی غافل نشوید:

این س��بزی نشاس��ته ای عالوه بر
پتاسیم دارای یک ترکیب کاهنده
ی فشار خون به نام کوکوآمین است
(ترکیبی که در گذش��ته تصور می
ش��د فقط در داروهای سنتی طب
چینی وجود دارد)


 )3از پتاسیم استفاده کنید.

کنید.
در ای��ن
قس��مت م��ا می
خواهیم  16راه غیر

طبق توصیه ها افراد بزرگسال باید
حداق��ل  4700میلی گ��رم در روز
پتاس��یم مصرف کنن��د و در یافت
س��دیم هم بیش��تر از  2300میلی
گرم در روز نباش��د ،ای��ن در حالی
اس��ت که مصرف نمک ما دو برابر

آیا می دانید در آمریکا ساالنه بیش از  300هزار نفر در اثر مصرف غذاهای فست فود از دنیا می روند؟ آیا می دانید
شخصیت دلقک مک دونالد بیش از  90درصد کودکان زیر  9سال را جذب رستوران
های این شرکت می کند؟
آی�ا با چگونگی تهی�ه غذاهای
مک دونالد آشنا هستید؟
شرکت مک دونالد دارای بزرگترین
فروشگاههای زنجیرهای فست فود
در سراسر دنیا است .این شرکت با
فعالیت در  119کشور روزانه دارای
 68میلیون مشتری است.
تاریخ آغ��از به کار این ش��رکت به
 1940ب��از میگ��ردد ،وقت��ی که
برادران ریچارد و موریس مک دونالد
در کالیفرنیا اولین رستوران خود را
راهاندازی کردند.
تصمیم آنها به استفاده از "سیستم
خدمات رس��انی س��ریع" در سال
 1948پایه و اس��اس ش��کلگیری
رستورانهای فست فود در آینده را
رقم زد.
دفتر مرکزی این ش��رکت در ایالت
ایلینویس ایاالت متحده واقع شده
است.
بر اساس آمار موسسه اینتربرند در
س��ال  2011مکدونالد ب��ا ارزش
سهامی معادل  35,593میلیوندالر
و  %6رشد نسبت به سال  2010به
عنوان ششمین برند تجاری برتر در
دنیا شناخته شد.

 )7از گیاه استویا استفاده کنید.

در چندین مطالعه مش��خص شده
اس��ت که ای��ن گی��اه دارای اثرات

مکدونالد،
بزرگترین رستوران زجنیرهای
فستفود در جهان

در سال  1961مکدونالد برای اولین
ب��ار نام و لوگوی تجاری خود را ،که
به شکل قوسهای طالیی Golden
 Archesبود و به نوعی سمبل حرف
 Mبه شمار میرفت ،ثبت کرد.
به عقیده کارشناس��ان شکل خاص
و ترکیب رنگ زرد و قرمز اس��تفاده
شده در لوگوی مکدونالد خود یکی
ازدالیل جذب کودکان به سمت این
رستوران است.
ب��رادران مکدونال��د اولین ش��عبه
رس��تورانهای زنجیرهای خود را در
آوری��ل  1955در ایالت ایلینویس
امریکا افتتاح کردن��د و این آغازی
بود برای گس��ترش رس��تورانهای
زنجیرهای مکدونالد در سراسر دنیا.
مکدونالد دارای بی��ش از  31هزار
شعبه و یک و نیم میلیون کارمنددر
سراسردنیاست.
این ش��رکت ک��ه به عن��وان نماد
کاپیتالیس��م آمریکای��ی در
جهان ش��ناخته میشود
با ص��رف هزین��ه های
س��نگین تبلیغاتی در
صدد حفظ موقعیت
خود به عنوان رتبه
اول در ح��وزه مواد
غذایی است.
تمرکز و موفقیت
این شرکت در امر
تبلیغات را از آنجا

میت��وان درک کرد که بر اس��اس
تحقیق��ی در س��ال  2004عکس
دلق��ک رونالد مکدونال��د در میان
کودکان ش��ناخته شدهتر از تصویر
مسیح یا جورج بوش بود.
این ش��رکت با توجه به تعداد زیاد
مش��تریان خود ،برای کس��ب سود
بیش��تر و با تقلید از اس��تارباکس
( )Starbucksبه معرفی کافیشاپ
مککافی ( )McCafeپرداخت.
اولین شعبه مککافی در  1993در
ملبورن استرالیا افتتاح شد.
ب��ا گذش��ت زم��ان بس��یاری از
رستورانهای مکدونالد با تقلید از
شعبه ملبورن به افتتاح کافیشاپ
مککافی در درون رستوران کردند
و برخی از آنها با  %60فروش بیشتر
نیز مواجه شدند.
در حال حاضر بیش از  600ش��عبه
مککافی در سراس��ر دنیا مشغول
فعالیتمیباشند.
این شرکت برای افزایش مشتریان
خود ب��ه ایدههای بس��یاری مانند
ایجاد فضای بازی برای کودکان در
کنار رستوران و یا تغییر دکوراسیون
دست زد .مکدونالد از مدل تجاری
جالبی استفاده میکند.
ای��ن ش��رکت ب��ا خری��د و افتتاح
رس��تورانهای خ��ود در نقاط مهم
شهرها به نوعی در حوزه امالک نیز
فعال میباشد.
با وج��ود اینکه مکدونالد به عنوان
یکی از شرکتهای بزرگ و به ظاهر
موفقدنیا شناخته میشود ،اما تعداد
افرادی که نسبت به نوع فعالیتها و

کاهندگی فشار خون می باشد.
از این گیاه در آس��یای ش��رقی به
عنوان جوشانده ،در آمریکا به عنوان
مکمل غذایی در برخی کشورها به
عنوان شیرین کننده ی مصنوعیدر
محصوالت دیابتی استفاده می شود.


 )8از کرفس به عنوان میان وعده
لذت ببرید:

در کرف��س ترکیبی به نام "فتالید"
وجود دارد که عضالت دیواره عروق
را شل می کند ،یعنی عروق را گشاد
کرده و فش��ار خ��ون را کاهش می
دهد.


 )9ماهی گیری کنید!

(حتی شده از مغازه ها!):
ماهی ه��ای آب های س��رد مانند
سالمون ،تون ،آزاد و قزل آال ،منابع
غنی امگا 3هس��تند که می توانند
باعث کاهش فشار خون شوند.
اگر اهل ماهی نیس��تید ،حداقل از
تخم مرغ های غنی ش��ده با امگا3
بهره ببرید.
در غیر این صورت با پزش��ک خود
مشورت کنید که مکمل امگا 3برای
شما تجویز کند.

 )10از گردو لذت ببرید.

هایی از آن ها هستند.


 )12مصرف روزانه سیر فراموش
نشود:

مطالعات  50سال اخیر نشان داده
اند که مکمل سیر می تواند به اندازه
داروهای کاهن��ده خون در کاهش
فشار خون موثر باشد 600 .تا 900
میلی گرم از دوز پودر س��یر حاوی
 3/6 – 5/4میلی گرم آلیسین(ماده
موثر موجوددر سیر) و یک بوته سیر
ح��اوی  5تا  9میلی گرم آلیس��ین
است.

 )13اسفناج بخورید.

منابع غنی فوالت مانند اس��فناج،
سایر سبزیجات برگ سبز ،مارچوبه
و حبوبات با خطر کمتر پُرفش��اری
خون همراه هستند.
 )14اجتماعی باشید!

افرادی که منزوی هستند و کمتردر
روابط اجتماعی شرکت می کنند،
بیش��تر دچار پُِرفش��اری خون می
شوند.


 )15در صورت داشنت اضافه وزن،
وزن خود را کم کنید.

گردو هم منبع خوب امگا 3است.
در صورت عدم دسترسی به گردو از
توفو ،بذر کتان ،سویا و روغن کانوال
استفادهکنید.


رسیدن به وزن سالمت و حفظ آن
می تواند به کنترل بیماری پُرفشاری
خون کمک کند ،چرا که پُرخوری
و بی تحرکی باعث افزایش وزن می
شود.


اس��تفاده از ادوی��ه ها ن��ه تنها مزه
غذاهای کم نمک را بهتر می کند،
بلکه برخی از آن ها س��بب کاهش
فشارخون می شوند .زعفران ،فلفل
س��یاه ،پونه ،ریحان و ترخون نمونه

برای کنترل اشتها ،سوزاندن انرژی
اضافه و کاهش فشار و چربی خون،
حداقل یک پیاده روی س��اده انجام
دهید .

 )11ادویه ها را فراموش نکنید:

 )16و مهم تر از همه
ورزش کنید!

کدونالد
یزدربارهم 

عیتهایشگفتانگ

واق
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محص��والت ای��ن
شرکت انتقاددارند کم نیست.
توسعه شرکتها و محصوالتشان در
س��طح جهانی ،اگرچه سود زیادی
را برای صاحبان این نوع شرکت ها
همراه دارد ،اما از طرف دیگر داشتن
مشتریان و مخاطبان بیشتر مسلما
انتظارات زیادی را نیز به همراه دارد،
مسالهای که عمدتا تحت تاثیر سود
مالی قرار گرفته و زیاد به آن توجه
نمیش��ود و همین موض��وع باعث
بوجود آمدن و گاه تشدید انتقادات
از این شرکتها میشود.
شرکت مکدونالد نیز از این قاعده
مستثنینیست.
مکدونالد ،دشمن سالمت انسان

یک��ی از بیش��ترین انتقادات��ی که
مکدونالد طی  30سال اخیر با آن
مواجه بوده مربوط به غذایی اس��ت
که در رستورانهای آن به مشتریان
عرضه میشود.
منتقدینمعتقدندکهغذاهایعرضه
ش��ده در مکدونالد یکی از عوامل
اصلی ش��یوع چاقی در میان مردم
آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته
است.
مطالعات پزشکی نشان میدهد که
میزان افزایش وزندر میان به عنوان
مثال افراد انگلیس��ی بیش از دیگر
کش��ورهای اروپا در حال باال رفتن
است و یک پنجم از مردم انگلیس
به ش��کل خطرناکی از افزایش وزن
رنج میبرند (و ایندر حالی است که
مکدونالد در انگلیس دارای بیش از
 1200شعبه است).
میزان مرگ و میر ناش��ی از چاقی

مف��رط در امریکا بیش از  300هزار
نفر در سال است که درصد باالیی از
چاقی افراد ناشی از مصرف غذاهای
فستفود است.
گومیر ناش��ی
حال اینکه میزان مر 
از مصرف س��یگار در همین کشور
حدود  400هزار نفر است.
اینجاست که سهم و نقش مکدونالد
ب��ه عن��وان بزرگتری��ن رس��توران
فس��تفود در آمریکا و جهان نمود
بیشتری پیدا میکند.
پ��س از بررس��ی ارزش غذای��ی
محصوالت مکدونالد مشخص شد
که غذایی مانند بیگ مک Big Mac
و یا مرغ س��رخ ک��رده دارای 910
کالری 46 ،گرم چربی (که  13گرم
آن چربی اشباع شده است) میباشد
و این بدان معناست که این شرکت
استانداردهای رژیم غذایی آمریکا را
رعایتنمیکند.
عالوه بر چاقی مفرط ،دیابت ،فشار
خون ،بیماریهای قلبی و س��رطان
نتایج اس��تفاده از چربی زیاد ،شکر

و نمک اس��ت (موادی که به شکل
یکجا و به میزان باال در محصوالت
مکدونالد وجود دارند).
تاثی��ر اس��تفاده از رژی��م غذای��ی
مکدونال��د در فیلم انتقادی super
! size meاث��ر مورگان اس��پورالگ
( )Morgan Spurlockب��ه وض��وح
دیده میش��ود ،جایی که او چیزی
جز مکدونالد را در وعدههای غذایی
خود اس��تفاده نمیکند و در نتیجه
ب��ا  11کیلو اضافه وزن ،افزایش 60
واحدی کلس��ترول و از دست دادن
کبد خود مواجه میشود.
وی دچار سردرد و افسردگی شده و
در نهایت به مصرف مکدونالد اعتیاد
پیدا میکند.
تاثی��ر اس��تفاده از محص��والت
مکدونالد برای کودکان نیز بس��یار
خطرناک اس��ت ،ح��ال اینکه این
ش��رکت با تحت تاثیر ق��رار دادن
کودکان از طریق تبلیغات تلویزیونی،
وسایل بازی کودکان و از همه مهمتر
{>> ادامه در صفحه}32 :
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اگر چه ادبيات داستاني و داستاننويسي از نظر فرم و شکل ظاهري که در مطابقت
اگر چه ادبيات داستاني و داستاننويسي از نظر فرم و شکل ظاهري که در مطابقت
با تعريف موجود در ادبيات غرب است ،مقولهاي نوپا در ادبيات ما به شمار ميآيد اما
با تعريف موجود در ادبيات غرب است ،مقولهاي نوپا در ادبيات ما به شمار ميآيد اما
مفهوم داس��تانپردازي و حکايت و قصه امري نوظهور در فرهنگ ادبي اين سرزمين
مفهوم داس��تانپردازي و حکايت و قصه امري نوظهور در فرهنگ ادبي اين سرزمين
نيست .مولوي ميگويد:
نيست .مولوي ميگويد:
کودکان افسانهها ميآورند
آورند
مي
افسانهها
کودکان
 4897دوشنبه  4مهر ماه  27 1390شوال  26 1432سپتامبر 2011
شماره
سال هفدهم
فدهم شماره  4897دوشنبه  4مهر ماه  27 1390شوال  26 1432سپتامبر 2011
درج در افسانهشان بس سود و پند
درج در افسانهشان بس سود و پند
فق��ط
چیز
همه
کنید
ی
م
تصور
ک��ه
"برای داش��تن زندگی خوش��بخت به چیز گاهی اوقات
هر انقالب سياس��ي يک تحول ادبي به همراه دارد و همقدمي نوش��تاري و قلمي
هر انقالب سياس��ي يک تحول ادبي به همراه دارد و همقدمي نوش��تاري و قلمي
این
به
است.
نقص
زیادی نیاز نیس��ت؛ همه چی��ز در خودتان عالی و بی
صته��اپای
به پاي جريانهاي انقالبي در جهان به چشم ميخورد.
فر همواره
همواره پا به پاي جريانهاي انقالبي در جهان به چشم ميخورد.
قبیل،مش��روطه در حوزه انواع مختلف ادب��ي تحوالتي ايجاد کرد و از جمله اين
ايندس��ت رفت��ه و از اینانقالب
جمله
از
و
کرد
ايجاد
تحوالتي
ادب��ي
مختلف
انواع
حوزه
در
مش��روطه
انقالب
د لی��ل
است ،در طرز تفکرتان".
که از
تحوالت گشايش فصلي نو در ادب اين سرزمين بود.
تحوالت گشايش فصلي نو در ادب اين سرزمين بود.
یادآور
است.
واقعی
دنیای
فرای
انتظاراتتان
اورلیوس
مارکوس
باش��د.
مخرب
خیلی
تواند
ی
م
ادبيات داستاني
ادبيات داستاني
کمکتان
ساده م
واقعیت
-------------------زمانداس��تاني معاصر از اوايل دوره مشروطه با کتابهايي همانند «سياحتنامه
گذراندن بیشتر زمانتاندرادبيات
«سياحتنامه
تواندهمانند
کتابیهايي
مشروطه با
ایندوره
ش��دناوايل
کنید :داس��تاني معاصر از
چطور بر این عادت غلبه ادبيات
بيگ» زينالعابدين مراغهاي و «مس��الک المحسنين» از عبدالرحيم طالبوف
آینده و تصور و تجسمابراهيم
العابديند.مراغهاي و «مس��الک المحسنين» از عبدالرحيم طالبوف
بيگ»
ابراهيم
زين کن
شاد
را
ما
که
"باید قدردان آدمهایی باش��یم
اتفاقاتی
سه روش زیر برای غلبه بر عادت کمالگرایی
کارتان،قرار گرفت .در بعد از مشروطه نويسندگان در آثار خود به اجتماع و رنجهاي
که ممکن اس��ت برایمورد توجه
اجتماع و رنجهاي
به
خود
آثار
در
نويسندگان
مشروطه
از
بعد
در
گرفت.
قرار
توجه
مورد
میکنن��د ،آنها باغبانانی فریبنده هس��تند کمکتانمیکند:
 .2زندگی در دریایی از نداهای منفی.
طبقات محروم جامعه توجه کردند و با زور و بيعدالتي به ستيزه پرداختند .نويسندگان
طبقات محروم جامعه توجه کردند و با زور و بيعدالتي به ستيزه پرداختند .نويسندگان
بیفتد
س�لامتتان
و
روابطت��ان
است.
کافی
که
بروید
پیش
که روحمان را ش��کوفا میسازند ".مارسل  تا اندازهای
ارتباط
آنها
با
کسانیکه
نیست.
تنها
هیچکس
با بهرهگيري از اصول نوين داستاننويسي ادبيات غرب از اسلوب قصهنويسي متداول
با بهرهگيري از اصول نوين داستاننويسي ادبيات غرب از اسلوب قصهنويسي متداول
پروست
ترسناک
سناریوهایی
به
تواند
ی
م
باعث
ها
ت
وق
خیلی
ب��ودن
ایدآل
به دنبال
خوانیم،
ی
م
که
چیزهایی
کنی��م،
ی
م
برقرار
پيش از مش��روطه فاصله گرفتند .آنها ،اصول فني داستاننويس��ي غرب را تا حدودي
پيش از مش��روطه فاصله گرفتند .آنها ،اصول فني داستاننويس��ي غرب را تا حدودي
ذهنتانرمانگونههايي آميخته با انتقاد تند و مستقيم و گاه طنزآلود و هجوآميز از
تبدیل شود که مرتبدرآموختند و
هجوآميز از
طنزآلود و
مستقيم ویگاه
آميختهمبایانتقاد
پسگونههايي
بماند.رمان
آموختند و
----------------میشود خیلی کارهایتان ناتمام
تاثیری
دهیم،
کنیمتندو وگوش م
تماش��ا
اجتماعي ايران نوشتند ،مانند :مجمع ديوانگان از صنعتيزاده ،شهرناز از يحيي
اوضاع
دارند.زاده ،شهرناز از يحيي
فکرازماصنعتي
ديوانگان
مانند :مجمع
کارتانايران نوشتند،
اجتماعي
نکردن
پخش میشود .زندگی
اوضاعکه
مطمئن��اً موقعیتهای��ی در زندگی پیش تالش کنید تا جایی پیش بروید
احساس و
شگرف بر
دولتآبادي ....داستان کوتاه و رمان با تعريف نوين خود از سال  1301در ادبيات ايران
دولتآبادي ....داستان کوتاه و رمان با تعريف نوين خود از سال  1301در ادبيات ايران
خوب بهباشد.
میآید که زندگی را ناشاد میکند .اما معموالً تا مقداری که الزم است
نداهای منفی
اسیر
بدهید
اجازه
ش��ودوجود گذاشت .يکي بود يکي نبود از محمد علي جمالزاده و تهران مخوف
در زم��ان حال باعث مپایبه عرصه
شوید ،مخوف
جمالزاده و تهران
محمد علي
نبود از
بود يکي
اگريکي
اینگذاشت.
عرصهازوجود
پا
دست
از
را
زیادی
عالی
تجربیات
نکنید.
استفاده
تنبلی
بخشی-بخش بزرگی -از این عدم خوشبختی بعنوان بهانهای برای
تر
ت
سخ
برایتان
بودن
ش��اد
و
خوش��بخت
مرتضي مشفق کاظمي نخستين نمونههاي داستان کوتاه و رمان بودند .اگر بخواهيم با
مرتضي مشفق کاظمي نخستين نمونههاي داستان کوتاه و رمان بودند .اگر بخواهيم با
بسيار کوتاه تفاوت داستان کوتاه و رمان را بيان کنيم بايد مهمترين وجه تمايز
نگاهي
وجه تمايز
گویندمهم
کنيم بايد
کوتاه و رمان
کوتاه تفاوت
برایبسيار
از طرز تفکر ،رفتارها و عادات خودمان ناشی مسئله این است کهدرک کنیدنگاهي
شادی
بدهید .و جلوی احساس
کاری تا
تريندر
زندگی
بيانمی
نداهاییراکه
داستانشد؛
خواهد
نوع را در حجم اثر بدانيم که بر اين پايه ديگر تفاوتها نيز مطرح ميشوند.
اين دو
مطرح مي
تفاوتها نيز
پايه ديگر
بدانيم که
وقتیدربهحجم اثر
استدوو نوع را
چه سطح خوب بودن کافی اين
میشود.
گیرد.
خطرشوند .و خوشبختی شما را می
بدبختی،
ناراحتی و
اين با
مواقعبرتوام
اکثر
نگارنده باز تأكيد بر اين مهم دارد که مردم ما از ديرباز با قصهخواني خو کرده بودند.
نگارنده باز تأكيد بر اين مهم دارد که مردم ما از ديرباز با قصهخواني خو کرده بودند.
است.
شده
تمام
کارتان
رسیدید،
مقطع
آن
که
نداهایی
است؛
محدودیت
و
ترس
از
پر
و
درس��ت است که داستانهايي مثل رستمنامه و حس��ينکرد و ...از زبان نقادان براي
درس��ت است که داستانهايي مثل رستمنامه و حس��ينکرد و ...از زبان نقادان براي
چطور بر این
در این نوشته به  7مورد از مخربترین عادات  ضربالعجل داشته باشید.
جوهرهیايکنند.
منفیهانگاه م
دیدگاهی
زندگی از
سرگرمي گفته ميشد به
سرگرمي گفته ميشد اما ستايش خوبيها و جوانمرديها جوهرهاي پررنگ در کنار
پررنگ در کنار
جوانمردي
خوبيها و
اما ستايش
وجه س��رگرمي اين آثار تلقي ميگرديد .عالوه بر اين غير از ستايش خوبيها و وجه
کنید،اين آثار تلقي ميگرديد .عالوه بر اين غير از ستايش خوبيها و وجه
س��رگرمي
روزانهای که زندگیتان را از خوشبختی بیرون هر زمان که کار یا پروژهای را وجه
شروع می
عادت غلبه کنید :سرگرمي در متون کهن فارسي در داستانهايي از شاهنامه و بوستان تا متون عرفاني
کنید:تا متون عرفاني
غلبهو بوستان
شاهنامه
اینهايي از
چطوردربرداستان
سرگرمي در متون کهن فارسي
عادت
میآورد اشاره میکنیم.
برای تمام کردن آن زمان تعیین کنید .فقط
مثل منطقالطير عطار و مثنوي مولوي ميتوان حضوري رنگارنگ از آثاري را ديد که
مثل منطقالطير عطار و مثنوي مولوي ميتوان حضوري رنگارنگ از آثاري را ديد که
و
کردن
کم
برای
نیز
در کنار آن راهکارهایی
ه
پروژ
دادن
تحویل
و
هایتان
روی
کردن
کار
به
بتوانید
که
اس��ت
غیرممکن
تاثیراتی
با
منفی
نداهای
این
کردن
جایگزین
غير از طرح مسائل تربيتي ،تجلياي از فرهنگ اجتماعي رايج در زمان نويسنده حتي
غير از طرح مسائل تربيتي ،تجلياي از فرهنگ اجتماعي رايج در زمان نويسنده حتي
گذشته و آینده اص ً
عميق مبارزاتي را در خود جاي دادهاند .پس جرياني را که در داستاننويسي
مفاهيم
داستاننويسي
بود.که در
جرياني را
دادهاند.
خود جاي
مبارزاتي را
آن هر زمان که تمام شد موثرمفاهيم
غلبه بر این عادات عنوان میکنیم.
عميقبود؛
نخواهد
نکنید.
ال فکر
مثل این
مفیدپسخواهد
خیلی
مثبدرتتر،
برایعنوان بازنويس��ي متون کهن مطرح شده اس��ت بايد به فال نيک گرفت.
که تحت
گرفت.البته خیلی مهم استنوين
شمابه فال
بهبايد
اس��ت
مطرح شده
کهکهن
متون
بازنويس��ي
عنوان
اضافهتحت
زیرا همیشه چیزهایی برای نوين

کردن
نيک و
گشوده
جدید رو
دنیای
ماند
به می
گونهاي نو از داستاننويسي نوين ،داستانهاي کوتاه کوتاه ( )short short storyيا
گونهاي نو از داستاننويسي نوين ،داستانهاي کوتاه کوتاه ( )short short storyيا
آن پیدا خواهید کرد.
باشید و
داستانهاي جرقهاي می
 .1جستجوی کمال
هاي جرقهاي ( )flash fictionاست که گاه در پيامکهاي روزانه خود با آن
آیندهتان برنامه داشتهداستان
شود )flash.است که گاه در پيامکهاي روزانه خود با آن
(fiction
مواجهاندازه
آیا برای اینکه شاد باشید زندگیتان باید کامل همچنین باعث میش��ود بیش از
مواجهدرس
کنيد:وقت بیش��تری را با افراد سعی کنید از گذشتهتان
کنید
س��عی
پس
هستيم .مث ً
نیاز ً
ال به دو نمونه زير توجه کنيد:
توجه
نمونه زير
ال به دو
هستيم .مث
هنگام��ي که به دنيا ميآييم در گوش��مان اذان ميگويند و آنگاه که ميميريم بر
بخش،ميريم بر
آنگاهم که مي
کتاميبگويند
گوش��مان واذان
آييم در
هنگام��ي که به دنيا مي
روی یک پروژه کار نکنید.
بگیرید.
هایوالها
موس��یقی
مثبت،
و ایدآل باشد؟
نماز ميخوانند .زندگي خيلي کوتاه هست فاصله يک اذان تا نماز.
پيکرمان
کهتا نماز.
تلویزیونیاذان
هست فاصله يک
کوتاه
زندگي وخيلي
پيکرمان نماز مي
اسیر
موجب اما اگر بخواهید خودتان را
ه��ای
برنامه
ش�وید،خوانند.فیلمها
و
کامل
رفت��اری
باید
ب��ودن
ش��اد
آیا برای
• وقت�ی اس�یر ایدآلگرایی می
يا يک روز بر لب دريا بر روي ماسهها راه رفتي ،سالهاست که امواج براي بوسيدن جاي
يا يک روز بر لب دريا بر روي ماسهها راه رفتي ،سالهاست که امواج براي بوسيدن جاي
دنیا از
نمونهبه
شوند
ميی
باعث م
ميتان م
خنده
شود.
تمام بهمی
آنها کنید ،خوب نیست.پاي تو به ساحل ميآيند و بر ميگردند .با اندکي دقت در مييابيم نمونههاي بسيار موفقي
بسيار موفقي
هاي
يابيم
شوند ودقت در
ی اندکي
گردند .با
ميآيند و بر
ساحل
بیعیبونقص داش��ته باش��ید و همیش��ه ببینید به چه قیمتی برایتان پاي تو
بگذرانید.
تازهمانگاه
نتایجی عالی و ایدآل بگیرید؟
بخشجديد نيز در ادبيات کهن ما وجود دارد .سعدي در گلستان ميگويد :هندويي
کنیداين نوع
بنابراین باید سعی از
گلستان ميگويد :هندويي
کنید،سعدي در
وجود دارد.
دیدیکهن
دادننيز در ادبيات
گوشجديد
با دیدن فیلمهای س��ینماییازواين نوع
است.
اين
نه
بازي
ني)
جنس
(از
است
نيين
تو
گفت
ورا
يکي
کرد
همي
اندازي
نفت
است.
اين
نه
بازي
ني)
جنس
(از
است
نيين
تو
گفت
ورا
يکي
کرد
همي
اندازي
نفت
ً
صرف
را
خ��ود
زمان
از
مهم��ی
وقتی
ال
مث
خوشبختی
به
اگر اینطور باش��د ،رس��یدن
دام
در
افت��ادن
مختل��ف،
های
ک
موزی
ب��ه
کنی�د.
ش�روع
کم
از
توانید
ی
م
يا موالنا که ميگويد(Medium, difficulty rating 0.48) :
)Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.58
گويد:
مي
که
موالنا
يا
حال
زم��ان
در
کردن
زندگ��ی
بسیار دشوار خواهد بود.
خیلی
آنها
همه
اس��ت.
آس��ان
گرایی
ل
ایدآ
مش��غول خوردن صبحانه هستید ،به جای
آن يکي پرسيد اشتر را که هي
آن يکي پرسيد اشتر را که هي
کنید .هر کاری که انجام میدهید
خانه،
اتومبیل،
مقایسه
اخبارايرادیو
فرخنده پي
کنید:آيياي
کجا مي
زندگیهایشان از
فرخنده پي
دادنکجابهميآيي
اگ��ر مقی��اس س��نجش عملکردهایت��ان خ��وب و عال��ی به نظر میرس��ند و ش��ما خواندن روزنامه یا گوش از
معطوف
گفت ازبه آن
تلویزیون ،یک کتاب جالب و الهامبخش سعی کنید تمام تمرکزتان را
را در س��طحی غیرانس��انی ق��رار دهی��د ،طالبشانمیشوید.
کوي تو کار ،کفش و لباس ،حس��اب بانکی ،روابط،
گفت از حمام گرم یا
حمام گرم
کوي تو
زانوي تو
پيداست
گفت وخود
گوشزانوي تو
پيداست از
گفت وخود
کنید ،حتیدرمورد نفس کشیدنتان.
کار
آن .ازو آخر
امثال
محبوبیت اجتماع��ی
ش��اد
اعتمادبهنفس��تان پایین آم��ده و حتی اگر اما در زندگی واقعی آنها با واقعیت در تضاد بخوانید یا یک موزیک مثبت

11

هد (بخش دوم)

آمد و به كجا ميرود
ميرود
كجاكجا
ن از
3

1

7

8

4

شاهنامه فردوسي
مفسر
هیچدانشگاه و
خواهید دید که ٭استاد
٭استاد دانشگاه و مفسر شاهنامه فردوسي
نتایجی عالی به دست آورید ،تصور خواهید هستند و موجب استرس و عذاب بیشتر
برایتان
نفسی
اعتمادبه
شما کنید.
تان با
 .4مقایسه کردن خود و زندگی
5
2
3
7
4
باقی نمانده است و کلی احساسات منفی در
دیگران و زندگیهایشان.
کرد ک��ه به ان��دازه کافی خوب نیس��تید .و اطرافیانتان میشوند .ممکن است حتی به  .3گیر کردن در گذشته یا آینده
بیش��تردو
جدول با
شرحهیچوقت ش��ما آسیب برس��اند یا موجب تمام شدن یک
کارهایی با
یک جدول
که مدویکنید
خودت��ان و
شرحدر زمان گذشته و یک عادت خیلی متداول و مخرب این است خود جمع کردهاید.
وقتتان
گذراندن
دیگرانبه و8حل دو شرح ابتدا يکی از7شرحها 2
کرده ودارایکه9
جدولبا1
8
درحل کرده
مداد
{>> را با
صورت تمايل
ويژه» است .در
مداوم عادی و
دو «شرح
ايران
روزنامهحل
قدیم��ی ،مداد
شرحها را
از
يکی
ابتدا
شرح
دو
حل
به
تمايل
صورت
در
است.
ويژه»
و
عادی
«شرح
دو
دارای
ايران
روزنامه
جدول
مگر
آمد
نخواهد
نظرت��ان
به
خوب
اینق��در
ش��وند،
...
و
هایتان
ه
پروژ
کارتان،
روابطتان،
زندگیتان را با
خودتان و
ها،
ض
تعار
خاطرات
ک��ردن
زنده
صفحه:و}29
ادامه
4897
4897

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

9
3
جدول ويژه6جدول 2
عادي
جدول عادي
 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________
12 11 10 39 8 7 6 5 4 3 2 1افقي 151 14 135:درد4
11 10 9 8 7 2 6 5 4 3 8 2 19

افقي:
 -1از ماش��ينهاي كش��اورزي-
گوشهاي در دستگاه همايون
 -2تابع -شمش��يرزن -شكستني در 2
ورزش
3
 -3آش��كار -شهري در بخش مركزي
شهرس��تان كوثر اس��تان اردبيل -از 4
هفتس��ينها كه موج��ب فراواني و 5
بركت در سال نو ميشود
 -4اسباب منزل -دهان -دشت بلند و 6
هموار -از مصالح ساختماني
7
 -5سوره سي و ششم قرآن -آفرين و
8
احسنت -ضد مؤمن
 -6دستهاي عرب -آزردگي -بزرگ 9
 -7رش��د كردن -شفاي بيمار -جاي
10
بيهوا
 -8نام فعلي اداره تأمينات -دعاي زير 11
لب -كشاورز
12
 -9كاله پادش��اهي -كوره -طريقه و
13
نوع
 -10مخفف ش��اه -پش��مينه پوش14 -
ريزه آهن و چوب
15
 -11فرمانرواي��ان -ميگيرن��د و نق
ميزنند -نيم صداي گوسفند
باخت -كيسه پول قديمي
حضرت
دين
 -12با چين آيد -پي��روان
 -9غروب كردن -مادر رستم -سرازيري
موسي(ع) -هنوز قاچ نشده! -خيزاب
 -10ياقوت -ش��هري در استان مركزي-
 -13مرغاب��ي -موزي��ك نظامي -كثرت به وسيله
آمد و شد
 -11پرحرف��ي -فارس��ي زب��ان -مي��وه
 -14ش��هري دراس��تان فارس -شعله -بهشتي
راست و درست
 -12تصوي��ر ثبت ش��دني لحظات -يال
 -15پيشفروشي -گياهي طبي و خوشبو اسب -عضو مشترك انس��ان و ماشين!-
با گلهاي زرد چتري
مجري وصيتنامه
عمودي:
 -13نامه بلند -سرادق -جايگاه
 -1از آث��ار تاريخي دوره ساس��انيان در  -14پائي��ن ب��ازو -از درخت��ان تنومند
ش��هرري -روزنهاي در س��طح زمين كه جنگلي -باد و باران
س��نگهاي گداخته ،خاكستر و گازهاي  -15فاكس -كسي كه كارهاي شگفتانگيز
درون زمي��ن از آن ب��ه بي��رون ف��وران كند يا ويژگيها و تواناييهايش ديگران را
به شگفتي وادارد
ميكند
 -2س��بزي خوراك��ي و
حل جدول عادی شماره 4896
خورشتي -ديدن -بخشنده
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -3نام پس��رانه -هدف تير-
ر ت ا
ج ا ك ا
ه ب ر
ر
د
 1ه
پند
2
ا ن س
ت ر
ن و پ ا
و
د
ر
ا
 -4غذاي زمين زراعتي -بار
ه ي ب ت
م ي ه ن
ز
ر
د
 3گ و
درخت -جمع اصم به معني
4
ز ل ت
س ل ي س
و ي ن
ر
ا
كرها -مرزبان
ا
ز ن
ر
ا
ك ر ي ك ت
 5م ز
 -5درخ��ت زينتي -كمك-
م ر
ر ي و م
ا
ا ك و
 6س ه م
ج ي
ش د
ل ي س
 7ل ق م ه
طرز پوشاك
ا
ه م گ ر
ر ك ن
 8م ر ت ف ع
 -6همان بس اس��ت -كوژ-
9
ز ش
ر
و
ي و م
ج م
د
ا
فهميدن انديشههاي يكديگر
ي ا ن
ز ي
و
ز ن د
س و
 10ا ن
در زندگي مشترك
ق ا
ا ن
ي ل م
ز خ
و
د
 11ر
 -7ب��ه كفش بعضيها ديده
ن س ك ب ا
ر م ز
ه
ر
 12ت ا
ميش��ود -كما -ش��يفته و
د س ر
و
ر
ف ر ي ب
و
 13ك ن د
شيدا
ه ي م ه
ش ن ي ع
د
ا
م د
 14ا
ي ي
و ش
خ ر
د
ر
 15ب ي ل ي ا
 -8به جا آوردن عهد -مقابل
1

خدمات ارزی

514-844-4492
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>>حل در صفحه 34

كش��اورزي-
بهشت1-جوش ريز بدن -حواري
 -1از ماش��ينهاي -8
گوشهاي در دستگاه همايونخائن
در 2
شكستني
تنفس -شير درنده -دارايي
عضو
 -2تابع -شمش��يرزن-9 -
ورزش
پهلوان -دله��ا -كاش از حال
-10
3
مركزي
 -3آش��كار -شهري در بخش
داشت!
خبر
تشنه
شهرس��تان كوثر اس��تان اردبيل -از 4
سهل -پافشاري -نقش هنري
-11
هفتس��ينها كه موج��ب فراواني و
 -12آرزو5 -نوع��ي داس��تان -همان
بركت در سال نو ميشود
است6 -وسني
بس
 -4اسباب منزل -دهان -دشت بلند و
هموار -از مصالح ساختماني  -13قرار گرفته -خواهر -فرخنده
7
دلجوي��ي -ره ش��ناس -ي��ك
 -5سوره سي و ششم قرآن-14-
آفرين و
8
سوئدي سازنده وسايط نقليه
شركت
احسنت -ضد مؤمن
و
قطعات آن9
آزردگي -بزرگ
 -6دستهاي عرب-
بس��تن منفذها براي جلوگيري
-15جاي
 -7رش��د كردن -شفاي بيمار-
 10و غيره -فيلمي علمي،
از نش��ت آب
بيهوا
تخيليزيربه 11
نويس��ندگي و كارگرداني
 -8نام فعلي اداره تأمينات -دعاي
واچوفسكي
لب -كشاورز
برادران 12
عمودي:
 -9كاله پادش��اهي -كوره -طريقه و
نوع
 13گياه «اكليل الملك»-
 -1ن��ام ديگر
 -10مخفف ش��اه -پش��مينه
سيرالئون
مركز
پوش14 -
ريزه آهن و چوب
پرحرف��ي! -خ��ط نابيناي��ان-
-2
15
جايگاهنق
 -11فرمانرواي��ان -ميگيرن��د و
عنوانها
ميزنند -نيم صداي گوسفند -3پيشوايان -فكر-
كيسه پول قديمي
باخت-
افقي:
چين آيد-
 -1پايتخ��ت  -12با
مادر رستم -سرازيري
وجو -كردن-
جس��تغروب
حضرت -9
سرش��ار-
پي��روان-4دينپس��وند
گياه��ي
موريتان��ي-
موسي(ع) -هنوز قاچ نشده!-
خيزابمرد بيزن -10ياقوت -ش��هري در استان مركزي-
كاهن-
دارويي
(Medium,و Puzzle 4
difficulty
rating
)0.52
كثرت
نظامي-
مرغاب��ي-
-13
به
وسيله ق��وم -ناز
ش��ريك -مهتر
موزي��ك  -5جمع
 -2بخش اصلي و آهنگين اپرا -مفصل
شد
و
آمد
 -11پرحرف��ي -فارس��ي زب��ان -مي��وه
كرشمه
-14مزاحم
بين ران و ساق پا-
ش��هري دراس��تان فارس -شعله-
هاي ريز وبهشتي
درهم موي س��ر-
 -3س��اكت و بيصدا -مار خطرناك -6 -چين
درست
و
راست
ش��دني لحظات -يال
هن��گامثبت
كهتصوي��ر
ش��اهزاده -پول��ي-12
ديدن
پولدوست
 -15پيشفروشي -گياهي طبي و خوشبو
بدهند اسب -عضو مشترك انس��ان و ماشين!-
غربي -عروس
موسيقي
از
نوعي
نقد-
 -4پول
با گلهاي زرد چتري
مجري وصيتنامه
 -7درخت انگ��ور -هماهنگ و جور-
جمع امين -سالح مار
عمودي:
 -13نامه بلند -سرادق -جايگاه
جزايريدوره هواي
ساس��انيان
بزرگواري-تاريخي
 -5مظهر الغري -1-از آث��ار
گرفتهدر  -14پائي��ن ب��ازو -از درخت��ان تنومند
آذربايجان
شيرينيكهشاخهاي-
ش��هرري -روزنهاي در -8
واقع در قاره اقيانوسيه
س��طح زمين
سدباد و باران
جنگلي-
گازهايآن مكان
شرقي -در
ش��تر-
 -6ضد خيانت -نوعي
ضميرخاكستر و
گداخته،
س��نگهاي
 -15فاكس -كسي كه كارهاي شگفتانگيز
كياني-
پادش��اهان
درون زمي��ن از آن ب��ه -9
جمع
بي��رون ف��وران
تواناييهايش ديگران را
ويژگيها و
آماسيدن -از كند يا
تبعيدگاه ناپلئون -سنگي شبيه عقيقبه شگفتي وادارد
 -7اب��زار باغباني-ميكند
 -10س��وره هشتم -زور-
 -2س��بزي خوراك��ي و
روسيعادی شماره 4896
جدول
حل
4896
حل جدول ويژه
تصديق
شماره بخشنده
خورشتي -ديدن-
هدف13 12
11 10
نام 9 8
7 -3
6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10
س��يلي9 8 7 -
6 5 4 -11
تير3 2 1 15 14 -
مصوني��ت
پس��رانه-
ر ت ا
ج ا ك ا
ه ب
ر
ر س و خ
 1س ا
بيماري رها -رس��م
برابر
پ ر ي ك ا ر  1د ه ددر
پند
ك ل ي س 2ا ا
ا ن س
ت ر
ن و پ ا
و
د
ر
ل
ا
ج د
 2ت س ل ي
كننده
بار
زراعتي-
زمين
غذاي
-4
ه ي ب ت
م ي ه ن
ز
ر
د
و  3رگ و
ي ا
ا ت ي ه
و ك
 3م ت ر
آماس -نمرغ ميرود-
-12
معني
جمع ااصم دبه
درخت-
4
ز ل ت
س ل ي س
و ي
ر
ا
د
د
و
ل ت
ا ي ا
ا  4و
كرها-
ا
ز ن
ر
بخش��نده -ترن��گا
 5ا م زم��رد ك ر ي ك
ر
س ر ب ا
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پزشکــی

JEUNE
FASTING THERAPY
Le Jeûne:
!?une nouvelle thérapie

روزه گرفنت پزشکی چیست؟
روزه گرفتن بدون شک یکی از اولین
راه ه��ای خوددرمانی اس��ت .حتی
در طبیع��ت حیوانات اگر بیمار و یا
زخمی باشند بطور غریزی از خوردن
خودداری می کنند.
روزه کامل پزش��کی عبارتس��ت از
اینک��ه هیچ نوع غذای جامد و مایع
خورده نش��ود ،به جز آب ،در مدت
طوالنی و هدف آن استراحت بدن،
دفع سموم و تقویت نسوج می باشد.
طبق گفته کسانی که این گونه روزه
داری کرده اند ،روزه پزشکی کمک
می کند به داش��تن سالمتی خوب
مانند خوردن غذاهای سالم و ورزش
کردن و داشتن تعادل خلق و خوی.
این افراد معم��وال برای تمیز کردن
بدن از س��موم و یا ب��رای درمان از
بیماری ها و یافتن س�لامتی کامل
روزه داری می کنند.
در روزه داری ه��ای مذهبی (که در
تم��ام ادیان وجود دارد و با مراس��م
و دعاهای مذهبی همراه اس��ت که
مورد بحث امروز ما نیست)شخص
احساس نوعی راحتی روانی هم می
تواندداشته باشد.
اس��تفا ده از روزه درمان��ی دارای
موافقین و مخالفین هم هس��ت و
مخالفین م��ی گویند ک��ه ممکن
است باعث خطراتی برای سالمتی
داشته باشد و یا حتما باید تحت نظر
متخصص تعلیم یافته انجام شود.

روزه کامل یا نیمه روزه

www.paivand.ca
Ata Ansari:
Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani، R.D.C.

روزه
درمانی

ب��ا این که از کلم��ه روزه برای انواع

PAIVAND: Vol. 18  No.1058  juin 01, 2012

مختلف روزه داری
اس��تفاده می شود
ول��ی بس��یار مهم
است که بین روزه
کامل و یا درمان ها
فرق بگذاریم.

دکترعطاانصاری(کبک)

ataansari@videotron.ca

در روزه کامل شخص باید استراحت
کامل داشته باشد و آب بنوشد.
در نیمه روزه های درمانی ش��خص
از رژی��م های خاصی پی��روی می
کند؛ مانند نوشیدن آبمیوه ،خوردن
سبزی ها و یا بعضی از مواد غذایی
مانند جوانه دانه ها ،انواع چای های
داروئی ،جوشانده سبزی ها یا گوشت
های صاف شده ،مکمل ها و غیره.
ایندرمان ها برطبق احتیاج شخص
و تشخیص درمانگر فرق می کنند
و همین طور برای کسانی که نمی
خواهند و یا بدلیل س�لامتی نمی
توانن��د روزه کام��ل بگیرن��د و می
خواهند روزهداری به طریق آرامتری
داشته باشند ،بکار می رود.
با اینکه در پزش��کی های سنتی و
طب س��نتی ایرانی پرهی��ز و روزه
داری شناخته شده بوده ولی اولین
مطالع��ات علم��ی در اواخ��ر قرن
نوزدهم انجام گرفته و دکتر Isaac
 )1874-1788( Jenningsاز اولین
پزش��کان امریکائی ب��ود که به این
مسئله توجه کرد و در سال 1822
درمان های داروئی را کنار گذاشت و
به درمان های طبیعی و روزه داری
روی آورد ک��ه بعدا بنام بهداش��ت
طبیعی و سیستم بهداشتی مشهور
شد.
به تدریج دیگر پزشکان به آن روی
آوردن��د و Herbert M.Shelton
( )1985-1895کایروپراکت��ر و
ناتوروپ��ات ب��ه عنوان پ��در مکتب
 Hygienisteش��ناخته شد و نوعی
روزه کامل که فقط آب نوشیده می
شد بدون حرکات ورزشی که باعث
استراحت فیزیولوژیکی بدن می شد
را اجرا می کرد .یعنی همان چیزی
که س��قراط  2500سال قبل برای

پزشکی یک متد بی
خطر اس��ت که

تحت کنترل پزش��کی برای درمان
هیپرتانسیون چاپ شده و در هر دو
مطالعه بیماران  2تا  3روز فقط میوه

م��ی تواند
در پزش��کی
ا نتگ��ر ه
وارد ش��ده
و م��ورد
اس��تفاده
ق��ر ا ر
بگیرد.

و س��بزی مصرف
کرده بودند و بع��د از  10تا  11روز
بعدی فقط آب نوشیده بودند و بعد
از آن ی��ک رژیم گیاه خواری  6تا 7
روز در گروه اول  174بیمار که فشار
خونشان معادل یا باالتر از 140/90
میلی لیتر جیوه برای بیشتر از 12
ماه بوده ش��رکت داشتند که هیچ
داروئ��ی دریافت نم��ی کردند و در
گروه دوم  68بیمار که دارای فش��ار
خون فش��ار سیتولیک بین  120تا
 140و فش��ار دیاستولیک کمتر از
 91میلی متر جی��وه بودند ،هر دو
مطالعه نشان داد که فشار خون به
نحو قابل مالحظه کم تر شده و 89
در گ��روه اول و در  82درصد گروه
دومدر آخر مطالعهدارای فشار خون
طبیعی بوده اند.
محققین این دو مطالعه برای موثر
بودن این نوع درمان می گویند که
این بیماران باید مدت طوالنی تری
تحت کنترل باشند.


تقویت روان گفته بود.
انجمن های بین المللی
مختلف��ی هس��تند که
درمانگران و پزشکانی که
از این سیس��تم استفاده
می کند عضو آن هستند
و دوره های مخصوصی
هم ب��رای آموزش آن
دارند.
اس��تفاده از روزه
درمانی
ی��ک مطالع��ه که
در س��ال 2005
چاپ ش��ده و ب��ر روی
 2121در بخش medicine
 integrativeیک��ی از
بیمارستان های آلمانی انجام
گرفته و اث��رات درمانی آن بر
روی بیماران��ی که از بیماری
های مزمن داخل��ی رنج می
برده اند مانند س��ندرم های
دردناک مزم��ن مثل آرتریت
روماتوئید ،بیماری های تورمی
روده ای ،درده��ای مربوط به
سیستم حرکتی بدن ،سندروم
روده ملتهب ،بیم��اری های ریوی،
میگ��رن ،س��فاله و غیره ب��ه اثبات
رسیده.
این بیماران از سیس��تم های دیگر
طب انتگ��ره (مکم��ل) مانند طب
س��وزنی ،آب درمانی به آب ،درمان
های دیگر نوع بدن ،روان ،ش��رکت
در دوره های تغذیه و تعویض عادات
زندگی نیز استفاده کرده اند.
به آنها پیشنهاد شد در روزه درمانی
ش��امل  7روز نوشیدن  2لیتر مایع
در روز مانند آب معدنی ،آب میوه،
چای ،جوشیده صاف شده سبزی ها
که ش��امل  350کالری بود شرکت
کنند.
ح��دود  45درصد از این بیماران در
برنامه روزه درمانی ش��رکت کردند
و هنگام خروج آنها از بیمارس��تان
آنهائی که در روزه درمانی ش��رکت
کرده بودند سمپتوم هایشان بسیار
کمتر از س��ایرین ب��ود و هیچ آثار
ثانویه جدی دیده نشد .متخصصین
این برنامه نشان دادند که روزه داری

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

د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
و درمان بیماری هاست!

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

برای سفارش جزئی و کلی
تورونتو
با شماره ها ،ایمیل و تارمنای
Tel.: 905-709-2788
ونکورر
زیرمتاسبگیرید:
Tel.: 604-825-3603
لس آجنلس
Tel.: 310-709-8334
Fax: 514-323-2174
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net

مطالعات
د یگ��ر ی
ب��ر ا ی
مشخص شدن
آثار روزه کامل و موثر
ب��ودن آن به تنهائی یا
همراه با آن انجام گرفته
که دارای نتایج مثبتی
در بیماری های مختلف
داش��ته ولی محققین
می گویند با اینکه نوعی
درمان مکم��ل جالب
است ولی باید مطالعات
دیگری برای اثبات موثر
بودن آن الزمست.


1

مطالعات اجنام شده

آرام کردن آرتریت روماتوئید چندین
مطالعه نش��ان داده که تغییرات در
تغذی��ه دارای آثار مفی��د بر عالئم
بیماران��ی ک��ه از بیم��اری آرتریت
روماتوئید رنج می برند داشته .آنچه
که مربوط به روزه داری می شود در
یک سنتز سیستماتیک چاپ شده
در  2001نش��ان داده در  4مطالعه
کنترل ش��ده ب��ر روی  143بیمار
انجام ش��ده و آثار روزه  7تا  23روز
و بع��د از آن رژیم گیاه خواری بوده
بهبودی در دراز مدت در آنها دیده
شده تا گروه هائی که بعنوان شاهد
مورد مطالعه قرار گرفته بودند ،روزه
داران دردشان کمتر و قدرت حرکت
کردنشان بیشتر شده بود.

کمک به درمان فشار خون باال:

دو مطالعه آزاد بدون گروه ش��اهد
ب��رای مش��اهده آث��ار روزه داری

کمک به کم شدن وزن:

بدون شک روزه داری کمک به کم
ش��دن وزن می کند ولی دراز مدت
وسیله موثری نیس��ت و باید شیوه
زندگی را عوض کرد از غذاهای سالم
تر و مقدار کمتر و ورزش اس��تفاده
کرد.
ی��ک مطالعه بدون گروه ش��اهد بر
روی  207بیم��ار بس��یار چاق که
در بیمارستان بس��تری بودند و در
ی��ک روزه به مدت دو ماه ش��رکت
داشتند نشان داد که روزه حدود 47
روز باعث از دس��ت دادن وزن بطور
متوسط  28/2کیلوگرم بوده و بین
 121نفر که مطالعه ادامه داشته 50
درصد وزن از دست داده را بعد از 2
تا  3سال بدست آورده اند و بیش از
 90درصد بعد از  7سال.

بهتر شدن وضع خواب:

یک مطالعه اولیه بدون گروه شاهد
بر روی  15نفر با وزن طبیعی و سن
بین  19تا  59س��ال ک��ه یک روزه
کام��ل به م��دت  7روز انجام دادند
نتایج خوبیداشته است .این مطالعه
نش��ان داد که روزه ب��ر روی زمان

خوابیدن اثری نداش��ته ولی تعداد
در م��دت خواب
بیدار شدن
کیفیت خواب
را کم و
را بهت��ر کرده
و ان��رژی روزان��ه
و تع��ادل روان��ی و
تمرکز بیشتری را باعث شده.


کمک به درمان تورم حاد
لوزاملعده :

هنگام تورم حاد لوزالمعده روزه در
بیشتر موارد برای درد و آرام کردن
دس��تگاه گوارش بکار می رود .یک
مطالع��ه کلینیکی که ب��ر روی 88
بیمار انجام ش��ده نتیجه س��ه نوع
درمان را با هم دیگر مقایسه کرده.
روزه کامل به تنهائ��ی ،روزه کامل
همراه  cimetidineکه داروئی است
ک��ه برای ک��م کردن مقدار اس��ید
ترشح شده توس��ط معده بکار می
رود و بیرون کش��یدن شیره معده
توس��ط لوله ای که از راه بینی وارد
م��ری و معده می ش��ودSuccion .
Nasogrstrique
ه��ر یک از این س��ه درم��ان تا 24
س��اعت بعد از بین رفتن کامل درد
ادام��ه داش��ت .روزه کام��ل و روزه
همراه با  cimetidineنتیجه بهتری
از بیرون کش��یدن ش��یره معده و
شروع فعالیت های طبیعی روده ها
سریع تر بود و بیمار احتیاج کمتری
به داروهای ضد درد داش��ت و تنها
روزه کامل باعث کم شدن دردهای
شکمی به نحو قابل توجهی شد.

کمک به درمان سندروم روده
ملتهب:

در سال  2006یک مطالعه کلینیکی
اجرا ش��ده در بیمارستان نشان داد
ک��ه اضافه ک��ردن روزه ب��ه برنامه
درمانی داروئی در روان درمانی نزد
 58بیمار که بهدرمان های معمولی
س��ندروم روده ملتهب جواب نمی
دادند انجام شد و بیماران را به گروه
تقسیمکردند.
گروه م��ورد تجرب��ه دو روز متوالی
در ی��ک دوره  12روزه درمان روزه
داش��تند و گروه شاهد فقط درمان
داروئی داش��تند .گروه روزه دار بین
 7ت��ا  10س��مپتوم بیماری ش��ان
کمتر ش��ده بود و گروه دوم فقط 3
سمپتوم.
بخش  ،2پایانی در شماره آینده

کی :آسپیرین بخورید ،سرطان نگیرید

تحقیقات پزش
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آن در رقیق ک��ردن خون و
ش
دی بیماری س��رطان را در مردان حدود نق�� ری از انعقاد لختههای خون
یوفردا :طبق تحقیقات جدی
زن��ان ح��دود  ۲۵جلوگی
راد
لگیری
معتبر  ۲۳درص��د و در
یش��ود .نقش شک 
مربوط م 
که نتایج آن در نشریه علمی رف درصد کاهش میدهد.
ای خوندر گسترش و توسعه
س��ت» به چاپ رسیده ،مص
مدت پنج سال یا لختهه
«الن
که
س��رطانی حدود  ۴۰سال
انه مقدار کمی آس��پیرین برای در مورد کسانی رف کنند خطر غدههای
روز
طر بیشتر آسپیرین مص
آزمایشهایی که روی موش
اند خ
دود  ۳۷درصد پیشدر
حداقل سه سال پیاپی میتو ش مرگ بر اثر سرطان ح
انجام شد ثابت شده است.
به بیماری سرطان یا گستر
ابتال
لهای اخی��ر ب��ر اس��اس
بیماری در بدن انسان را تا یک کاهش مییابد .ق��ات بر اس��اس در س��ا
این
نتای��ج ای��ن تحقی
ای پزشکی عمومی بسیاری
�ی در مورد  ۵۱توصیهه
چهارم کاهش دهد.
شه��ای میدان�
ای پیش��گیری از سکته و

تحقیقات آزمای
راد بر
متخصصانی که اخیرا این دادهاند بیم��ار به دس��ت آمده اس��ت که با از اف بی میزان  ۷۵میلیگرم در
یرین خطر بروز ایست قل
را در دانشگاه آکسفورد انجام ات مصرف روزانه آس��پ
یکنند .البته
روز آسپیرین مصرف م 
س��ال پیش نیز در تحقیق
چند
یکردند
که مصرف سکته مغزی یا ایست قلبیدر آنها به سیاری از پزشکان توصیه م 
دیگری اعالم کرده بودند
ب
شدت کاهش یافته است.
که با خطر جدی س��کته و
ای مدت
دی
میزان کمی آس��پیرین بر تال به طبق این تحقیقات مصرف آسپیرین افرا یهای قلبی روبهرو نیستند
س��ال میتوان��د خط��ر اب
تمال گسترش نارس��ای
۱۰
اح
ت آسپیرین مصرف کنند.
رطان معده و روده را کاهش دهد ،باعث میشود که به سایر اندامها الزم نیس
خی سلولهای سرطانی
س
امروز نقش آس��پیرین در
�ی به دنبال اعالم این خبر بر
تا به
ول�
شه��ای بدن حدود  ۴۸درصد ولی ری از ابتال به سرطان مورد

در م��ورد عوارض و بخ
نی که پیش��گی
علمی
از مراج��ع ش از جمله احتمال کاش یاب��د .در م��ورد بیمارا دن توجه قرار نگرفته بود.
جانبی ای��ن رو
ب
از
یی
ها
بخش
تحقیقات جدیددردانشگاه
خونریزی در معده یا اندامهای وجود سرطان در ده نیز مصرف مسئوالن
بروز
آنها تشخیص داده ش
یگویند که باید
و آکسفورد بریتانیا م 
جانبی آن هشدار دادند.
لگیری
آس��پیرین احتمال ش��ک 
نقش آسپیرین تجدید نظر
ش روزنامه بریتانیایی گاردین،
ورد
به گزار
بخش بازگش��ت غدهه��ای س��رطانی در در م گفته آنها ،نقش آسپیریندر
قیقات جدید باردیگر بر اثر
دن آنها را حدود کرد .به
تح
بخشهای دیگر ب��
ری از ابتال به سرطان درست
گی
بودن مصرف آسپیریندر جلوگیری  ۵۰درصد کاهش داده است.
جلو نقش آن در پیش��گیری از
گسترش بیماری سرطان
��اس نتایج این به اندازه
از بروز یا
ین براس
و ایست قلبی اهمیتدارد.
روزنامه گارد س��د که اثربخش حمله
ند.
ک
ی
تاکیدم
ینوی
یدهد که تحقیقات م 
ای��ن تحقیقات نش��ان م
��پیرین در پیش��گیری از
سپیرین در روز بودن آس
کمی آ
ری غدههای س��رطانی به
لگی
مصرف میزان س��ال خطر ابتال به شک 
برای مدت سه
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سوپر اختالس ماهانه!
سرازیر شدن  ۳هزار میلیارد تومان سرمایه ایران
به جیب  ۴همسایه عرب در هر  22روز

س��ایت ف��ارس نی��وز (نزدی��ک به
احمدی نژاد) می نویسد :هر  22روز
یکبار چهار کشور امارات ،عربستان،
ق و قطر یک میلی��ون و صد و
ع��را 
سه هزار بشکه نفت بیشتر از ایران
برداشت می کنند که اگر هر بشکه
نفت100دالر فروخته شود در مدت
22روز سه هزار میلیارد تومان پول
ایران را غارت می کنند.
در روزهای داغ ش��هریور ماه س��ال
گذشته  ،خبرداغی نقل تمام محافل
سیاسی و اقتصادی جامعه شده و آن
خبر کشف اختالس  3هزار میلیارد
تومانی در شبکه بانکی ایران بود که
با تأیید مسئوالن بانکی کشور همه را
در شوک فرو برد.
ح��ال با مقایس��ه و کنار ه��م قرار
دادن چند آمار نفتی به این نتیجه
می رس��یم که هر  22روز سه هزار
میلیارد تومان از سرمایه ملت ایران
کسر می شود!
هنگامی ک��ه در مبحث نفت و گاز،
سخن از موقعیت جغرافیایی ایران
میشود ،نخستین مقوله مهم ،وجود
میادین مشترک نفت و گاز ایران با
همسایههای خود خواهد بود.

وجود مرز مش��ترک آب��ی و خاکی
در برخ��ی حوزهه��ای نف��ت و گاز
ایران با کش��ورهای همسایه ،باعث
شده اس��ت که این مسأله ،اهمیت
بس��یاری داشته باش��د ،به گونهای
که کارشناسان مس��ائل سیاسی و
اقتصادی از آن به عنوان خط مقدم
صنعت نفت یادمیکنند..
ایران  28میدان مش��ترک نفتی و
گازی با کشورهای همسایه دارد.
در پ��ارس جنوبی ک��ه بزرگترین
می��دان مش��ترک ای��ران اس��ت،
رقیب قط��ری روزی  360میلیون
مترمکعب گاز برداشت میکند و ما
 210میلیون.
کشور عراق نیز از میادین مشترک با
ایران  295هزار بشکه نفت برداشت
میکند که این میزان از طرف ایران
130هزار بشکه است .همچنین در
میادین مش��ترک با امارات نیز این
کش��ور  136هزار بشکه نفت تولید
میکند ،این در حالی است که ایران
 56هزار بشکه تولید دارد.
ای��ن موض��وع در م��ورد میادی��ن
مشترک با عربستان نیز وجود دارد
به طوری که کش��ور عربس��تان از

میادین مش��ترک  450هزار بشکه
نفت تولید میکند که این میزان در
طرف ایرانی  42هزار بشکه است.
کش��ور قطر با  12کیلومتر حفاری
افق��ی در این الیه نفتی روزانه 450
هزار بش��که نف��ت از آن برداش��ت
میکند که این میزان در طرف ایران
صفر است.
ب��ه عب��ارت دیگ��ر کش��ور عراق
165هزار بش��که ،ام��ارات 80هزار
بشکه ،عربس��تان 408هزار بشکه و
قطر 450هزار بشکه بیشتر از ایران
نفت از میادین مشترک برداشت می
کنند.
با یک محاسبه سر انگشتی به این
نتیجه می رس��یم ک��ه در مجموع
این چهار کشور یک میلیون و صد
و س��ه هزار بش��که نفت بیش��تر از
ایران برداشت می کنند که اگر هر
بشکه نفت100دالر فروخته شود و
قیمت هر دالر با توجه به نرخ دولتی
1226تومان باشد در مدت  22روز
به عدد تلخ سه هزار میلیارد تومانی
می رسیم.

عادت های بد...
چطور بر این عادت غلبه کنید:

این ع��ادت مخرب را ب��ا دو عادت
مثبتدیگر جایگزین کنید.

• خودت�ان را با خودتان مقایس�ه

کنید .اول به ج��ای اینکه خودتان
را با دیگران مقایس��ه کنید ،س��عی
کنید خودتان را با خودتان مقایسه
کنید .ببینید چقدر رشد داشتهاید،
به چه چیزهایی رسیدهاید و چقدر
به س��مت رس��یدن ب��ه اهدافتان
پیش��رفت کردهاید .ای��ن روش این
فای��ده را دارد ک��ه وقتی میبینید
چقدر جلو رفتهاید و چطور بر موانع
غلبه کردهاید ،قدرشناسی و مهربانی
نسبت به خودتان ایجاد میکند .با
ای��ن روش بدون اینک��ه به دیگران
فکر کنید ،احساس خوبی نسبت به
خودتان پیدا میکنید.
• مهربان باشید .رفتار و طرز فکر
ش��ما نس��بت به دیگ��ران تاثیری
شگرف بر رفتار و طرز فکرتان نسبت
به خودتان دارد .اگر عادت داش��ته
باشید دیگران را مدام نقد کنید ،از
خودتان هم مدام انتقاد خواهید کرد.
با دیگران مهربانتر باشید و به آنها
کمک کنید و خواهیددید که چطور
با خودتان نیز مهربانتر خواهید شد.
روی نقاط مثبت خود و اطرافیانتان
تمرک��ز کنی��د و آنها را تحس��ین
کنی��د .با این روش ب��ه جای اینکه

دهه اخیر وضعیت مصرف دخانیات
در کش��ور روند قابل قبولی داشته
چرا که برنامهه��ای کنترلی تقریبا
موثر بودهاند به طوری که ش��رایط
اکنون کش��ور در زمینه اس��تعمال
مواد دخانی در مقایس��ه با ۴۰-۳۰
سال گذشته تغییر کرده است .این
چنین اتفاقات خوب اس��ت اما ایده
آل نیست.
حیدری تاکی��د کرد :با وجود قانون

با مدیریت ثریا پوراتی :مددکار اجتماعی

  عضوجامعهمددکاراناجتماعیاستانکبکدرکانادا

  کارشناسدر امور بحران های خانوادگی

Travailleuse sociale M. Sc
کانادا
به
ورود
بدو
در
مهاجران
تازه
برای
الزم
  خدمات

Membre de l’Ordre Professionnel
  بیمه های خصوصی ودانشجویی و تصادفات کار

Des Travailleurs Sociaux du Québec
consultante interculturelle
   CCST, CAVAC, IVACپذیرفته می شود

Couverture des assurances privées &étudiants
  صدور رسید رسمی و تایید شده برای اظهارنامه مالیاتی

Reçoit des clients référés par CSST, CAVAC et IVAC

& Centre de consultation
D’intervention psychosociale
Soraya Pourati

Tel.: 514-690-1798

  6900 Decarie Boulevard, Suite3210 Montreal, Quebec H3X 2T8 
Metro: Namur
pourati-soraya@hotmail.com
کامال محرمانه
با تعیین وقت قبلی
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•Facial treatments •Bodycare•Hand care •Manicure
!• Pedicure •Thread hair removal•Waxing and more

High-speed Laser hair-removal

سالن زیبا
ی
Buy
ی
و
آ
ر
ا
ی
ش
4 sessions
 air Careبرای فروش

جامع کنترل و مبارزه با دخانیات اما
مشاهده میشود که قلیان در اماکن
عمومی مصرف میشود .این نسبت
به کش��ورهای دنیا به لحاظ شیوع
مصرف و اجرای برنامههای کنترل
دخانیات در حد متوسط است.
طی ی��ک ده��ه گذش��ته مصرف
دخانی��ات در ایران حدود یک تا دو
درصد کاهش یافته است.

2 sessions
!FREE
Gift
9
-343-500

دیزاین داخل
ی
زی
با
و
ح
رف
ه
ای
مشتر
ی ثابت  در
قل
ب
d
n
la
k
Mon
 محلی پ
 --رتردد و شلوغ-----!------offer
Limited--time
برای
همین ا آگاهی بیشتر
مروز باما ت
ماس بگیرید:

Tel.: 514

Mention
Paivan
and receive
a mirror and
!a nail file

دی��دن نقاط منف��ی موقعیتهایی
ک��ه در آن هس��تید و درگی��ر آن
جزئیات ش��دن یک��راه قطعی برای
ناراحت کردن خود و گرفتن شانس
خوشبختی از خودتان است .با این
کار روحیه اطرافیانتان را هم خراب
میکنید.

چطور بر این عادت غلبه کنید:

غلبه بر این عادت کمی سخت است.
یک روش این است که ایدآلگرایی
را کن��ار بگذاری��د و قبول کنید که
همه چیز و هم��ه موقعیتها باال و
پایین دارند و لزومی ندارد همه چیز
همیشه عالی و مثبت باشد .باید همه
چیز را همانطور که هست بپذیرید .با
این روش میتوانید منفیها را از فکر

Tel: 514•369•3333

5674, Avenue Monkland, Montreal, QC H4A 1E4

>> ادامه از صفحه27 :

 .5مترکز بر جزئیات منفی زندگی

town
• Results in 6
!sessions or less

and get

www.laquafure.com
دیگ��ران ،خودتان و دنیای اطراف را
طبقهبندی کنید ،با خودتان راحتتر
خواهید شد.
و یادتان باش�د اگر م��دام در حال
مقایس��ه باش��ید ،هیچوقت برنده
نخواهید شد .دانستن همین نکته
میتواند کمکتان کن��د .هر چقدر
هم که خوب باشید به قول معروف
دس��ت باالی دست بس��یار است و
باالخره کس��ی پیدا خواهد شد که
از شما بهتر باشد ،پس سعی نکنید
ببینید که کی از شما بهتر است.

•Gold standard
•Pain-free
• Fast Results
• Best prices in

ll H
sthetics A
Laser, Ae

موقعیت عالی



هر  ۷دقیقه یک ایرانی به دلیل مصرف سیگار میمیرد!
 ۷خرداد ،مهر :رئیس مرکز تحقیقات
کنت��رل دخانی��ات دانش��گاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ضمن هشدار
نسبت به عوارض ناشی از استعمال
مواد دخانی گفت :هر  ۷دقیقه یک
ایرانی به دلیل مصرف سیگار جان
خود را از دست میدهد.
وی افزود :هر  ۶ثانیه یک نفر در دنیا
به دلیل عوارض استعمال دخانیات
جان خود را از دست میدهد .در دو
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و احساس خود دور کنید و دیگر از
کاه کوه نسازید.
یک روش دیگر این است که سعی
کنید سازنده باشید ،به جای اینکه
خودتان را اسیر منفیها کنید .این
کار را میتوانید با پرسیدن سواالتی
بهتر انجامدهید .سواالتی مثل:
چطور میتوامن این چیز منفی را به
چیزی مثبت و مفید تبدیل کنم؟
چطور میتوامن این مشکل را حل
کنم؟

یک روش س��ومی هم وج��ود دارد.
اینکه وقتی به مشکلی برمیخورید،
از خودت��ان بپرس��ید ،چه اهمیتی
دارد؟ با این روش آن مش��کل دیگر
چندان مشکل به نظر نخواهد رسید.
 .6محدود کردن زندگی به این
دلیل که باور دارید دنیا حول شما
میچرخد

اگر تصور میکنید کهدنیا حول شما
میچرخد و بخاطر اینکه میترسید
وقت��ی کاری جدید و متفاوت انجام
میدهی��د ،دیگران چ��ه فکری در
موردتان بکنند یا چه بگویند خودتان
را عقب می کشید ،فقط زندگیتان را
محدود کردهاید.
بااین طرز فکر احتمال امتحان کردن
چیزه��ای جدید و درنتیجه رش��د
ک��ردن را از خ��ود میگیرید چون
فکر میکنید که آن منفیگرایی و

!Visit our website for more services and great packages

انتقادی که با آن برخورد کردهاید به
ش��ما برمیگردد و تقصیر شماست
(درحالیکه در واقعیت ممکن است
به این دلیل باش��د که فرد مقابلتان
هفته خوبی نداش��ته است یا اینکه
تص��ور میکنی��د میتواین��د ذهن
دیگران را بخوانید).

چطور بر این عادت غلبه کنید:
• بدانید که مردم چندان به کاری
که شما میکنید توجه منیکنند .آنها

بیشتر نگران زندگیهای خودشان و
اینکه دیگران درموردشان چه فکر
میکنند هستند .بله ،ممکن است با
درک این مس��ئله در ذهنتان تصور
کنید که خیلی مهم نیس��تید اما از
خیلی قید و بنده��ا آزادتان خواهد
کرد.
• به بیرون توجه کنید.

به جای اینکه ب��ه خودتان و اینکه
دیگران چه تصوری از ش��ما دارند،
فکر کنید ،روی اطرافیانتان تمرکز
کنید .به حرفهایشان گوش دهید و
کمکشان کنید .اینکار باعث میشود
اعتمادبهنفستانباالرفتهوخودمحور
بودنتان کمتر شود.
 .7پیچید ه کردن بیش از حد
زندگی

زندگی میتواند واقعاً پیچیده باشد.
ای��ن میتواند اس��ترس و ناراحتی
زیادی برایتان به وج��ود بیاورد .اما
بخش مهمی از آن توسط خودمان
ایجاد میشود .بله ،درست است که
دنیا روز به روز پیچیدهتر میش��ود
ام��ا این ب��ه آن معنی نیس��ت که
نمیتوانیم عادته��ای جدیدی در
خودمان ایجاد کنیم که زندگیمان
را ساده تر کند.
چطور بر این عادت غلبه کنید:

این میتواند ش��امل خیلی عادتها
ش��ود اما به چند مورد از عادتهای
جایگزین آنها اشاره میکنیم.
• ج�دا کردن مترکزت�ان و پخش
کردن توجهتان روی قس��متهای
مختلف زندگی .این عادت منفی را
میتوان با تمرکز کردن روی یک کار
خاص در یک زمان ،داشتن لیست
کارهای روزانه که  2-3مورد مهمتر
در آن وجود دارد و نوش��تن اهداف
مهمتر زندگی روی ی��ک وایتبرد
که هر روز چش��متان به آن بخورد،
جایگزین کرد.
• داشنت وسایل زیاد .این عادت را
میتوانید اینطور جایگزین کنید:
مدام از خودتان بپرس��ید ،آیا این را

سال گذشته اس��تفاده کردهام؟ اگر
نکرده بودید ،آن را به کسی ببخشید.

• ایجاد ذهنی مشکالت ارتباطی.

خوان��دن فکر دیگران کار س��ختی
اس��ت .پس به جای آن سوال کنید
و با آنه��ا ارتباط برق��رار کنید .این
کمکتان میکند تعارضهای ناالزم،
سوءتفاهمات ،منفیبافیها و اتالف
وقت و انرژی را کمتر کنید.
• گم شدن در صندوق دریافتها.

به جای اینکه همه وقتتان را به چک
ک��ردن  inoboxایمیلتان بگذرانید،
آن را فقط روزی یک بار چک کنید
و س��عی کنید ایمیلهایی کوتاهتر
بنویسید.
• گم شدن در استرس و فشار .وقتی
اس��ترس دارید ،درگیر یک مشکل
هس��تید یا در ذهنتان به گذش��ته
و آین��ده فکر میکنی��د ،دو دقیقه
نفسهای عمیق بکشید و فقط روی
هوایی ک��ه از ریهتان داخل و خارج
میش��ود تمرکز کنید .این بدنتان
را آرام ک��رده و ذهنتان را دوباره به
زمان حال برمیگرداند .بعد میتوانید
دوب��اره روی کارهایی ک��ه برایتان
اهمیت بیشتریدارد تمرکز کنید.
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طنز...

بززنگولهپا!

یک روز بز زنگول��ه پا از بچه هاش
خداحافظی کرد که برود دش��ت و
صحرا علف بخورد و برایش��ان شیر
بیاورد.
مامان بزی به بچه ها س��پرد که در
را به روی مام��ور گاز و برق و آب و
گرگ باز نکنند.
بچه ها هم که بر خالف آمار و ارقام
رسمی گرس��نه بودند به مادرشان
قول دادند که در را باز نکنند.
چنددقیقه که گذشت گرگ کهدید
ب��ز زنگوله پا از خانه بیرون رفته در
خانه را زد.
شنگول پرسید :کیه؟
گرگ گفت :منم ،منم مادرتون ،شیر
یارانه ای آوردم براتون.
ش��نگول گفت :تو مادر ما نیستی.
چون دروغ می گی خیلی وقته ممه
ی شیر یارانه ای رو لولو برده.
گرگ با دس��ت زد تو پیش��انیش و
رفت و چند دقیقه ی دیگه آمد و در
زد و گفت :منم ،منم مادرتون شیر
مدت دار آوردم براتون.
منگول گف��ت :اگه تو م��ادر مایی
بگ��و ببینم یه پاکت ش��یر رو چند
خریدی؟
گرگ کمی فک��ر کرد و گفت :هزار
تومن.
منگول گفت :برو گرگ بی حیا! تو
مادر ما نیستی چون شیر در عرض
این هفته ش��ده ه��زار و صد تومن
هرچند نرخ تورم هنوز یه رقمیه!
گرگ دوب��اره زد به پیش��ونیش و
رفت بقالی محلشون ولی هرچیزی
خواس��ت برای بچه ها بخرد آنقدر
گران شده بود که نتوانست و دست
از پادرازتر برگشت پشتدر و کوبید
به در و گفت:
بچه ها! منم ،منم مادرتون ،با وجود
کنترل قیمت ها هیچی نتونس��تم
بخرم براتون.
شنگول خندید و گفت :بچه ها! بچه
ها! بدوین بیاین مامان اومده.
و در را ب��از کرد و گ��رگ پرید تو و
ش��نگول و منگول را یک لقمه ی
چپ کرد ،بعد از مس��ووالن که این
فرصت را برایش فراهم کرده بودند
تش��کر ک��رد و نگاهی ب��ه اطراف
انداخت و المپ کم مصرف خانه را
خاموش کرد ک��ه در مصرف منابع
محدود انرژی صرفه جویی بشود و
راهش را کشید و رفت.
اما بچه ها بش��نوید از آن طرف که
مامان بزی رفت و رفت تا برس��ه به
صحرا و دش��ت ولی همه جا ش��ده
بود باغ و ویالی شخصی و جاده ی

ننه بزی این طرف را
نگاه ک�رد ،آن طرف
را نگاه ک�رد ،وقایع
کاشمر و استخر صدف
و خمینی ش�هر را در
ذهن م�رور کرد و به
خاطرامنیتیکهوجود
دارد احساس آرامش
خاطر کرد ،بعد یاد قیمت شیر افتاد.

خالصه چند لحظه ای چک و چانه
زدند و بی ام دبلیو گرد و خاک کرد
و دور شد و وقتی گرد و خاک کنار
رف��ت مامان بزی دیگ��ر کنار جاده
نبود.
ش��ب که مامان بزی با دست پر به
خانه رس��ید دید در بازست .اول با
خودش گفت کی در را باز گذاشته؟
اینجوری که بر اث��ر تبادل گرمایی
بیرون و داخ��ل خونه کلی انرژی با
ارزش هدر می ره!
بعد ترس��ید که نکند صاحبخانه با
حکم تخلیه آمده.
ولی وقتی داخل شد حبه ی انگور از
زیر میز بیرون پرید و ماجرا را برایش
تعریف کرد .ننه بزی که شنید بچه
هایش را گرگ خورده دو دستی زد
تو سرش و گفت :خاک به سرم شد!
گوش��ت کیلویی 41هزار تومن رو
گذاشتم دم دست گرگ!
بعد ماشین حساب برداشت و وزن
ش��نگول و منگول را حساب کرد و
دوباره زد تو سر خودش .تازه یادش
افتاد که دو نفر هم سهمیه ی یارانه
ی نق��دی اش کم می ش��ود ،برای
همی��ن دوباره زد توی س��رش و به
حبه ی انگور گفت تو بشین سریال
عدنان بیک و ثمر رو ببین که وقتی
برگش��تم برام تعریف کنی من هم
میرم دخل گرگه رو بیارم.
بعد رفت باال پشت بام خانه ی گرگه
و پا کوبید .گرگه که یک بسته سوپ
آماده را با س��ه لیتر آب قاطی کرده
بود تا شکم بچه هایش را سیر کند
دید خاک از سقف ریخت تو سوپ،
فریاد زد:
کیه کیه! تاپ تاپ می کنه ،س��وپ
منو پر خاک می کنه!
بچه ی وس��طی گف��ت :بابا گرگی!
شعرت قافیه نداشت.
گرگ چنان ناس��زایی ب��ه بچه اش
گف��ت که حتا روزنام��ه کیهان هم
رویش نمی شود آن را بر علیه آمریکا
بکند تیتردرشت.
یکی از بچه گرگها گفت :بابا! سوپ
به جهنم! بگو از جلو دیش بره کنار
خیر س��رمون داریم فارسی «وان»
می بینیم ها!
گرگ این را که شنید رفت تو کوچه
و بزی را دید.
بعد با بز زنگوله پا قرار گذاشتند که
عصر وسط جنگلدوئل کنند!
حاال چرا همان موقع دوئل نکردند
شاید می خواس��تند خبر بیست و
سی را ببینند و بعد با خیال راحت

بمیرند.
گرگه رفت پیشدندانپزشک و گفت
که چ��ون چند س��اعت دیگر باید
شکم یک بز را پاره کند می خواهد
دندانپزشکدندان هایش را تیز کند.
دندانپزش��ک محترم وقتی هزینۀ
تیز کردن دندان را گفت دود از مخ
گرگ بلند شد و گرگ گفت:
ببینم مگه شمادندانپزشک ها قسم
نخوردید؟ دندانپزشک فاکتور خرید
جنس هایش را که با وجود پیشرفت
علم و تکنول��وژی و خودکفایی در
تمام��ی زمین��ه ها ده دس��ت می
چرخید تا وارد کش��ور شود ،نشان
گرگ داد ،مالی��ات ارزش افزوده را
حساب کرد ،پول برق و آب و هفته
ای ی��ک بار تنظیم دیش ماهواره را
هم به اقالم اضافه کرد.
گرگ س��وتی کش��ید و دست کرد
جیب اش یک نخود درآورد و گفت:
من با این نخود می خواس��تم شب
برای بچه ها آش بپزم اون رو هم می
دم به ش��ما .دندانپزشک که لجش
درآم��ده بود تمام دندان های گرگ
را کشید و به جایش پنبه گذاشت.
بز زنگوله پا هم رفت پیش اس��تاد
آهنگ��ر و گفت که ش��اخ هایش را
تیز کند .استاد هم هزینۀ تیز کردن
شاخ را (که اتحادیه داده بود) ضربدر
افزایش قیمت میلگرد کرد و حاصل
را دو بار در ارزش افزوده ضرب کرد و
کل هزینه را غیر نقدی با مامان بزی
حساب کرد.
وقتی از جاش بلند شد چون حسابی
سرحال آمده بود شاخ های بز زنگوله
پا را جوری تیز کرد که انگار ش��اخ
خواهر مادر خودش باش��د و بهش
گفت:
برو زن! خدا به هم��رات! اگه گرگ
نخوردت باز هم به ما س��ر بزن بعد
نشس��ت پای دیس پلوی باسماتی
هن��دی که به جای پول نفت س��ر
سفره اش بود و با دست شروع کرد
به خوردن.
خالص��ه بچه ه��ا ،در دوئلی که در
اعماق جنگلدرگرفت مامان بزی زد
و شکم آقا گرگه را پاره کرد ولی اگر
فک��ر می کنید بعد از یک روز که از
هضم شدنشان گذشته بود شنگول
و منگول از آن تو پریدند بیرون باید
بهتان عرض کنم که !...از شکم گرگه
فقط باد معده خارج شد.
ب��ز زنگوله پا وقتی دید چیزی توی
شکم به پشت چس��بیده ی گرگ
بینوا نیست خواست راهش را بکشد
و برود که ی��ک دفعه یک ون کنار
پایش ترمز کرد و او را به جرم زنگوله
بس��تن به پا برای جل��ب توجه در
مالء عام و به خطر انداختن سالمت
جنگل س��وار ون کردن��د و بردند و
هرچی مامان بزی گفت که بز زنگوله
پاست به خرج شان نرفت که نرفت.
حب��ه ی انگ��ور هم وقتی س��ریال
فیروزه قشنگه تمام شد یک ساعتی
اشک ریخت و بدبختی های خودش
یادش رفت بعد هم گرفت خوابید و
تا صبح خواب های خوش دید.
پایان
طرف به باباش میگه :بابا چرا فقط
برا ما جک میسازن ؟ باباش میگه:
یه قابلمه بی��ار تا بهت بگم بعد بابا
مزنه ته قابلمه تق تق تق! میگه:کیه؟
باب��اش :فهمیدی چ��را؟! حاال این
قابلم��ه را بگیر تا من ب��رم در و باز
کنم!
--------------به مرده ت��و اتوب��وس کبریت می
خواس��ته ،به بغل دستیش می گه:
اس��مت چی��ه؟ -همای��ون! -به به!
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

گرگگ
من فت:منم،
م
مادرتون،
شی
آ ر یارانه ای
وردم
براتون!!

آسفالته.
همینجور ک��ه دنبال
یک وج��ب علف می
گش��ت یک BMW
کروکی کنارش ایستاد
و پس��ر جوان��ی ک��ه
راننده اش بود و باباش
سالیانه از یک کارمند
فلک زده کمتر مالیات
می داد گفت:
آبج��ی! می��ای بریم
کثافتکاری؟
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

سالن پذیرایی و
رستوران هانی رز
مکانی استثنائی ،ایدهای نو ،هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
درمرکز شهر مونترال
فضایی جدید و بی نظیر با غذاهای بسیار لذیذ ایرانی و مدیترانه ای
همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میو ٔه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
 %۲۰تخفیف برای دانشجویان گرامی
سوپ یا ساالد و چای را میهمان ما هستید (رایگان)
---------------------با نوش جان کردن غذاهای ما یقین خواهید کرد
که چنین کیف ّیتی فقط در هانی رز وجود دارد
کیترینگ هانی رز با سرویس کامل در خدمت مجالس و میهمانیهای شماست
-------------------حالل %۱۰۰
ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر.
-----------------------------------

1228 DRUMMOND

MONTREAL, QC, H3G 1V7

Tel: 514-876-4446
Delivery:514-876-4442

شغلت چیه؟ -زنبوردار- .به به ،کجا
م��ی ری؟  -اهواز- .عج��ب جایی!
کبری��ت داری؟  -نه!  -نه و نکمه! با
اون اسمت ،مردک پشه باز ،تو این
گرما کی میره اهواز که تو!!
------------------از برادران یوس��ف پرس��یدن وقتی
یوسف را در چاه انداختین چه گفت
پاسخدادند :گفت شــِـلــپ!
-------------------پرسپولیسیواقعیکیست؟

کسی اس��ت که معموال از "گل"تغذیه می کند! در خانه های پایین
ج��دول روزگار می گذراند! معموال
خواب خانه های باالی جدول را می
بیند! و نسبت به عدد  4دلبستگی
خاصی دارد!
------------------به س��راغ من اگر میآئید … بیائید،
ولی دیگه برا شام نمونین تو رو خدا
خرج گرونه!
---------------------

ط��رف ناراحت ب��وده بهش میگن
چی شده ؟ میگه  :ملت زیر پنجره
ش��ون گیتار میزنن… زیر پنجره ما
هم یه وانتی استارت میزنه  ،روشنم
نمیشه!
-----------------یارو مس��جد می س��ازه ،می بینه
هر كاری میكنه كسی نمیاد اونجا
نماز بخونه  ،یه تابلو میزنه رو س��ر
در مسجد و مینویسه :نماز صبح 1
ركعت  ،بدون وضو...
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 LA LOI 78قانون 78
یا چک سفید به نیروی پلیسی

در منت قانون  78چنین آمده:

به دنب��ال اعتراض دانش��جویان به
باال ب��ردن  %75به هزینه تحصیلی  -این قانون برای برقراری صلح و
و تظاهرات گس��ترده آن��ان دولت نظم و امنیت عمومی و به رسمیت
لیبرال مجبور به مذاکره با جنبش شناختن حقوق دانشجویان برای
دانش��جوئی ش��د و در شرایطی که ادام��ه تحصی��ل در موسس��ات
آنان به توافقاتی رسیده بودند دولت آموزش عالیدر نظر گرفته می شود.
به زبانی دیگر این توافق را بیان کرد اصل اول :این قان��ون تا اول ژوئیه
که گویای توافق با آنان نبود.
 2013قابل اجراخواه��د بود و ترم
از آن پس هر ش��ب از ساعت  8:30تابستانی از ماه اوت آغاز خواهد شد.
از می��دان  Emilie Gamelinراه
پیمائی هائی ب��ه حرکت درآمد که اجنمن های دانشجویی بقرار
گاه عناصری مخرب هم دس��ت به زیرند:
 ASSEانجم��ن ب��رای
شکستن شیش��ه ها پرتاب سنگ •
زدند ،که به مقابله ش��دید پلیس و همبستگیسندیکایی-دانشجوئی
 FECQفدراس��یون
خشونت و دستگیری و جریمه می •
انجامید.
دانشجویان کالج های کبک
 FEUQفدراس��یون
در این فاصله س��ه تشکیالت مهم •
دانشجوئی سراسری کبک در حالی دانشجویاندانشگاههایکبک
ک��ه دولت می خواس��ت فقط با دو
گ��روه از آنان (که قاطعیت کمتری اصل دوم :ادامه خدمات آموزش��ی
داش��تند) مذاکره نماید ،اینان ابراز در موسسات آموزشی
داشتند که ما هر سه در کنار هم و تبصره  )10هر کارمندی باید طبق
تکمیلکنندهیکدیگریم.
موازین معم��ول به انج��ام وظائف
ادامه ای��ن حرکت منجر به انحالل مربوطه بپردازد.
ترم زمستانی شد.
تبصره  )11هر کارمندی باید تمامی
وزیرآموزش و پ��رورش خانم  Lineوظائف کاری خود را بدون کم کاری
 Beauchampsاستعفاء کرد و خانم و یا پایین آوردن کیفیت کاری و یا
 Michelle Courchéneب��ه ای��ن دست از کار کشیدن ادامه دهد.
سمت گمارده شد.
 -12تبصره  10و  11مربوط به یک
از آن پس قان��ون  78پس از بحث س��ندیکا در اع�لان اعتصاب طبق
و جدل های مس��تمر و از ش��ب تا قان��ون کار اس��ت و در صورتی که
صبح و تمام��ی روز بعد به تصویب کارمندان ،رهبران ،س��خنگویان ،و
نمایندگان مجلس رسید.
اعضاء یک س��ندیکا از تبصره  10و
در زیر جهت روش��ن ش��دن اذهان  11سرپیچی کنند با این قانون روبرو
آحاد جامعه ایرانی متن زیر به نظر می گردند.
می رسد:
 - 13هیچکس نمی توانددانشجویی
را از تحصیل باز دارد.

اعتراض
قابلمهای!

Rendez-vous
ici
à 20 h

 -14هیچکس نمی توان��د از ورود
ش��خصی که ح��ق بهره من��دی از
خدمات آموزش��ی و یا انجام وظیفه
در آن نهاد را دارد جلوگیری نماید.
 -15انجمندانشجویان باید به طرق
مختلف اعضایش را از س��رپیچی از
تبصره  14 . 13باز دارد.
و انجمن های کارمندی باید اعضاء
خود را به احترام به تبصره  10و 11
دعوت و آنان را از سرپیچی از تبصره
 13و  14وادارند.
 -16فرد یا نهاد در صورت برگزاری
تظاهراتی با شرکت بیش از  10نفر
موظف اند  8ساعت قبل کتباً مسیر
حرکت خود را به مقامات پلیس آن
منطقه اطالعدهد.
 -17این قانون شامل فرد یا نهادی
که برگزار کننده نبوده ولی شرکت
کننده در تظاهرات بوده می گردد.
• تاریخ ،ساعت ،مدت ،مسیر و مکان
تظاهرات ،وس��یله حمل و نقل بکار
رفته بدین منظور باید برای برقراری
امنی��ت و نظمم عموم��ی به اطالع
پلیس آن منطقه رسانیده شود.
• پلیس می تواند مسیر تظاهرات را
تغییر و به اطالع مسئول برگزاری آن
برساند
 -25هر کس بر خالف تبصره ،4 ،3
 7 ،5اقدام نماید از  1000تا 5000
جریمه خواهد شد.
 -26هر موسس��ه ای که از امر فوق
س��رپیچی کند مجبور به پرداخت
جریمه می باشد؛ اگر برگزار کننده

آیافمینیسمدرغربازمدافتادهاست؟
دربارۀکتلینموران

فروغ متیمی :آخرین کتاب کتلین موران
روزنامهنگار ،نویسنده و فمینیست بریتانیایی
درهفتهه��ای اخیر در فهرس��ت کتابهای
پرفروش بود؛ کتابی با عنوان:
"چگونه میتوان یک زن بود" که برنده جایزه
 Galaxybookهم شد.
Caitlin Moran: How To Be A
Woman, the Galaxy Book Awards

کتلین م��وران متولد س��ال  ،۱۹۷۵اولین
کتابش را در ش��انزده سالگی منتشر کرد و
بعد از آن به عنوان روزنامهنگار کارش را ادامه
داد.
کتلین نوش��تن را درنوجوانی ب��ا کار برای
روزنام��ه "گاردی��ن" ش��روع ک��رد و از ۱۹
سالگی به طور مرتب برای هفتهنامه "تایم"
مینویسد.
او تا کنون چند جایزه به خاطر مصاحبهها و
مقاالتش دریافت کرده و مصاحبه او با ستاره
معروف پ��اپ ،لیدی گاگا ،به عنوان بهترین
گفتوگوی سال  ۲۰۱۱انتخاب شده است.
آخرین کتاب موران درواقع داستان زندگی
خودش و مانیفس��تی فمینیس��تی است؛
داس��تانی صمیمان��ه و طنزآل��ود ،مملو از
ش��وخیهای با نمک درباره زندگی زنانی از
هر تیپ و دس��ته .با تشریح خصوصیترین
لحظات زندگی خودش ،مثل کشف اورگاسم
در ۱۳س��الگی ،دو باربارداری ،یک س��قط
جنین و انتقادات بس��یار از فرهنگ رایج در
میان زنان اطرافش.
کتاب او در بریتانیا پرفروش شد و پس از آن
به سرعت به چند زباندیگر ترجمه شد و به
زودی هم فیلمی از روی آن ساخته خواهد
شد.
کتلی��ن درتوییت��ر ،بی��ش از  ۱۸۰هزارنفر
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زنان...

خواننده دارد .او همچنین
اجرای یک برنامه تلویزیونی
انتقادی را هم برعهده دارد.
کتلین م��وران درخانواده
فقیری با س��بک زندگی
هیپیوار و ب��ا  7خواهر و
برادربزرگ شد .پدرش که
نوازنده پاپ و سبک "راک
واندرول" بود ،به س��ختی
میتوانست زندگی هشت
بچه را تأمین کند .کتلین
در کودکی با گرس��نگی،
تنهایی و افسردگی روبهرو
بود.
او در م��ورد س��الهایی
مینویسد که والدینش تنها
قادر به تامین نان و روغن
نبات��ی برای هش��ت بچه
ش��ان بودند و سوء تغذیه
دائمیاش باعث چاقی مفرط او در نوجوانی
شد.
کتلین موران در مصاحبه اخیرش با روزنامه
"فولکس کرانت" چاپ هلند گفته است:
"وقتی با همس��رم آشنا ش��دم  ۱۷ساله و
خیلی چاق بودم و مواد مخدر و الکل مصرف
میکردم ،اما او که تاثیرگذارترین فرد زندگی
من و یکی از مهربانترین آدمهای دنیاست،
برای من شمایلی ازفمینیسم شد ،مرا با همه
ضعفهایمدوستداشت و با ادب و احترامی
واقعی برای زنها با من رفتارکرد .به همین
دلیل فکرمیکنم که سکسیسم رایج یعنی
پیشداوری برمبنای جنسیت با بیحرمتی و
بیادبی نسبت به زنان همراه است".
کتلین موران در  ۲۴س��الگی با همس��رش
ازدواج ک��رد و حاال ب��ا او و دو دخترش در
لندن زندگی میکند و هر هفته س��ه مقاله
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باشد از 25هزار تا  125هزار دالر
جریمهدارد.
اگر فرد دانش��جو ی��ا کارمند یا
سخنگوی یک انجمندانشجویی
باش��د از  7هزار تا  35هزار دالر
جریمهدارد.
 -27انجمن دانشجویی که قانون
فوق را محترم نمی شمارد مجبور
به پرداخت جریمه میگردد.
 -29هر کس از راه کمک ،عمل و
یا توصیه دیگری را به سر پیچی
از این قانون تشویق نماید طبق
ماده  25جریمه خواهد شد.
-------------در شرایط کنونی نه تنها در مونترال
که در ریموس��کی ،شربروک ،شهر
کبک و ...و ...تظاهراتی در اعتراض به
این قانون از  33شب پیش مستمرا
برگزار می شود.
در تاریخ  22مه به مناسبت صدمین
روز اعتصاب دانش��جویی (هر چند
که بعدازظهر ی��ک روز کاری بود)،
گسترده ترین تظاهرات تاریخ کبک
بی��ش از  250هزار نف��ری -بدون
حضور پلیس در نهای��ت آرامش با
نظم و شادی -با داشتن مربع های
س��رخ بر سینه ش��رکت کنندگان
برگزار شد.
از فردای تصویب قانون  78با اطالع
رسانی از طریق فیسبوک ،هر شب
راس س��اعت  8هزاران نف��ر از پیر
و ج��وان (حتی بچه ه��ا در لباس
خواب!) با کوبیدن بر قابلمه و ایجاد
سرو صدا در اعتراض به قانون  78از
محالت مختلف شهر حرکت ،بسوی
مرکز ش��هر در فضائی از ش��ادی و
س��رور بدون هیچگون��ه درگیری
سرازیر میش��وند و هر روز بیشتر و

وقتیسرکوبقانونی میشود،
مقاومتوظیفهمیشود!
بیشتر به این حرکت می پیوندند.
باید یادآور ش��د که این خود نوعی
مقاومت و س��ر پیچی از قانون فوق
اس��ت چرا که مسیر حرکت خود را
اطالع ن��داده ،ولی پلیس هم که تا
بحال بیش از هزار نفر را دستگیر و
با جریمه های  620دالر آزادش��ان
کرده اند درمانده شده.
هر چه باشد دولت لیبرال کبک که
درگیر فساد مالی و عدم محبوبیت
ش��ده اس��ت ،ظاهرا ق��ادر به حل
ای��ن معضل نیس��ت و این حرکت
دانش��جوئی به یک بح��ران عمیق
اجتماعی تبدیل شده است.

دانش��جویان قانون  78را بر خالف
قان��ون اساس��ی و موازی��ن حقوق
وآزادی ه��ای فردی و تش��کیالتی
ست و به دادگاه های عالی شکایت
ب��رده ان��د و تا کن��ون ده ها وکیل
مداف��ع آمادگی خود را برای دفاع از
دانشجویان اعالمداشته اند.
دولت در آخرین لحظه اعالم داشته
که بعدازظهر روز 28می ،مذاکره با
رهبران دانش��جوئی را از سر خواهد
گرفت .به گفته گاندی:
وقتی سرکوب قانونی می شود،
مقاومت وظیفه می شود!



جلسه اجنمن زنان

بهداشت دهان و دندان در کشورهای در حال توسعه
و دندانپزشکان بدون مرز

سخنران :دکتر راضیه رضوی
زمان :یکشنبه  3ژوئن 2012

 10:30صبح تا  1/30بعدازظهر
به همه شما خوشامد می گوییم.
Tel.: 514-619-4648

)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

از مسائل به ظاهر بیاهمیت شروع میکند.
چیزهایی که ظاهراً عادی به نظر میرسند،
مثل جنون خرید زنان طبقات متوس��ط و
مرفه ،بخش دیگری از نوشتههای او درباره
فش��ار جس��می و روانی در پی��روی از مد،
اضطراب دائمی برای حفظ زیبایی و وحشت
از پیری و توجه اغراقآمیز به پورنوگرافی و
سکس است.

ب��رای مجل��ه "تایم"
مینویسد.
ایننویسندهدرکتابش
با تمام کلیشههایی که
در مورد زن��ان وجود
دارد تس��ویه حساب
میکند.
کلیش��ههای رای��ج
در انگلس��تان ازای��ن
قبیل ک��ه زنان هیچ فمینیسم با منک و فمینیسم تند و تیز
اس��تعدادی ب��ه جز موراندرمصاحبه اخیرش با روزنامه "فولکس
ش��کالت خ��وردن و کرانت" گفته است:
خرید کردن ندارند و یا "هرزن باید خودش را فمینیست بداند ،ولی
زندگیشاندر آراستن این هم به تنهایی کافی نیس��ت .باید نوعی
سرو وضع و مواظبت از فمینیسم چالش��ی را بکار گرفت .از آنجا
از پوست و اندامشان خالصه میشود.
که فمینیسم دیگر برای زنان اروپایی جذاب
اودرمورد خشونت خانگی و یا ختنهدختران نیست و به ظاهر دورانش بهسر رسیده ،برای
نمینویس��د ،اما نوعی دیگری از خش��ونت همین من خیلی ناراحت و دلخورم؛ چراکه
روان��ی ،یعنی رواج فرهنگ مصرفی ،حرص مسئله فمینیسم آزادی زنان در سه عرصه
زدن ب��رای خری��د اش��یای گرانقیمت و یا آزادی فردی ،فرصتهای ش��غلی و درآمد
اجباربه پوشیدن کفش پاشنه بلند را مطرح برابر است.
میکند.
من می خواس��تم کتابی بنویس��م که زنان
او در مورد رواج خرید اجناس مارکدار ،از خواندنش س��رگیجه نگیرن��د .درضمن
فش�ار روانی ب�رای خرج ک�ردن پول ،سرگرمکننده و بانمک هم باشد .تا آنها به یاد
خوش�بختی دروغینی ک�ه درمجالت بیاورند که فمینیس��م به قول معروف cool
زنانه لوک�س تبلیغ میش�ود و اینکه اس��ت .فمینیس��م باید برای نسل دختران
زنها باید بیش�تر کارکنن�د تا بتوانند نوجوان فعلی جذاب باشد و آنها را جلب کند،
بیشتربخرند،مینویسد.
تا بتوانند چیزهای تازه کشف کنند و مسئله
کتلین موران در کتاب��ش برای جلب زنان برابری را جدی بگیرند.
جوان به مسائل مربوط به جنسیت از طنز و مث ً
ال چرا زنان نباید به این موضوع فکر کنند
شوخی ،سبکی سرگرمکننده ،در عین حال که دهها هزارس��ال مردان رهبری دنیا را در
انتقادی و تند و تیز اس��تفاده کرده است و دس��ت داش��تند و حاال نوبت زنهاست که

بخواهنددر این رهبری سهیم باشند.
خوب فکرش را بکنید که زور بازو تا همین
چندی پیش ح��رف اول را میزد و یکی از
دالیل برتری مردها بود ،اما حاال ما در دوره
آیفون و آیپد ،زندگی می کنیم .زنها به
قدرت بازو احتیاجی ندارند ،وقتی می توانند
از تکنولوژی مدرن استفاده کنند.
خوب حتماً حاال س��ئوال این است که اگر
زنه��ا رهبری دنیا را به دس��ت بگیرند آیا
اوضاع بهتر میشود؟
چه تضمینی هست که زنها بهتر از مردها
باشند؟
باید بدانید که من ضد مرد نیستم و دنیای
بدون مردان را دنیایی سرد و بیروح میبینم.
بنابرای��ن از نظر من تو فمینیس��تی وقتی
ک��ه میخواهی در م��ورد زن بودن خودت
فکر کن��ی و چیزی بگویی .وقتی بدن زنانه
و زنانگیات را کش��ف میکنی و میخواهی
حرف��ی در موردش بزن��ی .فکرش را بکنید
که من در  ۱۶س��الگی صد کیلو بودم مثل
یک توپ گن��ده ،یک دایره .من میدانم که
زنهای چاق چه میکشند .البته نه زنهای
تپل ،منظورم آنهایی هستند که برای جبران
کمبودها به خوردن روی آوردهاند.
ازنظر اجتماعی یک زن خیلی چاق جایگاهی
با ارزش ندارد .گاهی اوقات بیرحمی بعضی
از زنها نس��بت ب��ه هم را درم��ورد چاقی
میبینیم .اگر چند کیلو به وزنت اضافه شده
است ،فوری به رخت میکشند .درحالی که
در شرایط سخت بیشتر زنهادوستان خوبی
برای هم هستند
{>> ادامه در صفحه}36 :
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دو روز مانده به پایان جهان تازه
فهمید كه هی��چ زندگی نكرده
است ،تقویمش پر شده بود و تنها
دو روز ،تنها دو روز خط نخورده
باقی بود.
پریشان شد و آشفته و عصبانی
نزد خدا رفت تا روزهای بیشتری
از خدا بگیرد ،داد زد و بد و بیراه
گفت ،خدا سكوت كرد ،جیغ زد
و جار و جنجال راه انداخت ،خدا
سكوت كرد ،آسمان و زمین را به
هم ریخت ،خدا سكوت كرد.
ب��ه پر و پای فرش��تهو انس��ان
پیچید ،خدا س��كوت كرد ،كفر
گف��ت و س��جاده دور انداخت،
خدا س��كوت كرد ،دلش گرفت
و گریست و به سجده افتاد ،خدا
سكوتش را شكست و گفت:
"عزی��زم ،اما ی��ك روز دیگر هم
رف��ت ،تمام روز را ب��ه بد و بیراه
و جار و جنجال از دس��ت دادی،
تنها یك روز دیگر باقی است ،بیا و
الاقل این یك روز را زندگی كن".
ال به الی هق هقش گفت" :اما
با یك روز ...با یك روز چه كار می
توان كرد؟ "...
خدا گفت" :آن كس كه لذت یك
روز زیستن را تجربه كند ،گویی
هزار س��ال زیسته است و آن كه
امروزش را در نمییابد هزار سال
هم به كارش نمیآید".
آنگاه س��هم یك روز زندگی را در
دستانش ریخت و گفت:
"حاال برو و یک روز زندگی كن".
او م��ات و مبه��وت ب��ه زندگی
نگاه كرد كه در گودی دستانش
میدرخش��ید ،ام��ا میترس��ید
حركت كند ،میترسید راه برود،
میترس��ید زندگی از ال به الی
انگشتانشبریزد.
قدری ایس��تاد ،بعد ب��ا خودش
گفت:
"وقتی فردایی ندارم ،نگه داشتن
این زندگی چه فای��دهای دارد؟

مک دونالد...

بگ��ذارد ای��ن مش��ت زندگی را
مصرف كنم"..
آن وقت ش��روع به دویدن كرد،
زندگی را به سر و رویش پاشید،
زندگ��ی را نوش��ید و زندگی را
بویی��د ،چنان به وج��د آمد كه
دید میتواند تا ته دنیا بدود ،می
تواند بال بزن��د ،میتواند پا روی
خورشید بگذارد ،می تواند ....
او در آن یك روز آسمانخراشی بنا
نكرد ،زمینی را مالك نشد ،مقامی
را به دست نیاورد ،اما...
ام��ا در همان یك روز دس��ت بر
پوس��ت درختی كش��ید ،روی
چمن خوابی��د ،كفش دوزكی را
تماش��ا كرد ،سرش را باال گرفت
و ابرها را دید و به آنهایی كه او را
نمیشناختند ،سالم كرد و برای
آنها كه دوس��تش نداشتند از ته
دل دعا كرد ،او در همان یك روز
آشتی كرد و خندید و سبك شد،
لذت برد و سرشار شد و بخشید،
عاش��ق ش��د و عبور كرد و تمام
شد.
او در همان یك روز زندگی كرد.
فردای آن روز فرشتهها در تقویم
خدا نوشتند" :امروز اودرگذشت،
كسی كه هزار سال زیست!"
زندگ�ی انس�ان دارای طول،
عرض و ارتفاع اس�ت؛ اغلب ما
تنها به طول آن می اندیش�یم،
اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد،
عرض یا چگونگی آن است.

ام��روز را از دس��ت ندهید ،آیا
ضمانتی برای طلوع خورش��ید
فردا وجود دارد!؟

ساده و روان:

راز زندگی

خشم و عشق

معلم :چرا مردم هنگامى که خشمگین
هستند صدایشان را بلند میکنند و سر
همداد میکشند؟
ش��اگردان فکرى کردند و یکى از آنها
گف��ت :چ��ون در آن لحظ��ه ،آرامش و
خونسردیمان را از دست میدهیم..
استاد پرس��ید :این که آرامش مان را از
دست میدهیم درس��ت است ا ّما چرا با
وجودى که طرف مقاب��ل کنارمان قرار
دارد داد میزنیم؟
آیا نمیتوان با صداى مالیم صحبت کرد؟
چرا هنگامى که خشمگین هستیم داد
میزنیم؟
ش��اگردان هر کدام جوابهایى دادند ا ّما
پاسخهاى هیچکدام استاد را راضى نکرد.
سرانجام او چنین توضیح داد:
هنگامى ک��ه دو نفر از دس��ت یکدیگر
عصبانى هستند ،قلبهایشان از یکدیگر
فاصله میگیرد .آنها براى این که فاصله
را جبران کنن��د مجبورند که داد بزنند.
هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر
باشد ،این فاصله بیشتر است و آنها باید
صدایشان را بلندتر کنند...
سپس استاد پرسید :هنگامى که دو نفر
عاشق همدیگر باشند چه اتفاقى میافتد؟
آنها سر هم داد نمیزنند بلکه خیلى به
آرامى با هم صحبت میکنند .چرا؟
چون قلبهایشان خیلى به هم نزدیک
است .فاصله قلبهاشان بسیار کم است!
استاد ادامه داد :هنگامى که عشق شان به
یکدیگر بیشتر شد ،چه اتفاقى میافتد؟
آنها حت��ى حرف معمول��ى هم با هم
نمیزنن��د و فق��ط در گوش ه��م نجوا
میکنند و عشقش��ان باز هم به یکدیگر
بیشترمیشود.
سرانجام ،حتى از نجوا کردن هم بینیاز
میشوند و فقط به یکدیگر نگاه میکنند.
این هنگامى است کهدیگر هیچ فاصلهاى
بین قلبهاى آنها باقى نمانده باشد .

اگر قبال هم این متن را خوانده اید،
پیشنهاد میکنم دوباره بخوانید و
به دوس��تان تان هم توصیه کنید
بخوانند .سپس آن را حایی ،مثل
رویدر یخچال ،نگهداری کنید که
بتوانید هر چند روز یکبار دوباره و
دوباره بخوانید ،انرژی مثبت فوق
العاده ای وارد ذهنتان میشود

سالمتی:
 -1آب فراوان بنوشید.
 -2مث��ل ی��ک پادش��اه صبحانه
بخورید ،مثل یک شاهزاده ناهار و
مثل یک گدا شام بخورید..
 -3بیشتر از س��بزیجات استفاده
کنید تا غذاهای فرآوری شده.
 -4بااین  3تا  Eزندگی کنید:
Energy
Enthusiasm
(شورواشتیاق)
Empathy
(دلسوزی و همدلی).
 -5از ورزش کمک بگیرید.
 -6بیشتر بازی کنید.
 -7بیشتر از س��ال گذشته کتاب
بخوانید.
 -8روزانه 10دقیقه سکوت کنید و
به تفکر بپردازید.
 7 -9ساعت بخوابید.
 -10ه��ر روز  10ت��ا  30دقیق��ه
پی��ادهروی کنی��د و در حی��ن
پیادهروی ،لبخند بزنید.

شخصیت:
 -11زندگی خود را با هیچ کسی
مقایسه نکنید :شما نمیدانید که
بین آنها چه میگذرد.
 -12افکار منفی نداش��ته باشید،
در عوض انرژی خود را صرف امور
مثبتکنید.
 -13بیش از حد توان خود کاری
انجام ندهید.
 -14خیلی خود را جدی نگیرید.
 -15وقتی بیدار هس��تید بیشتر
خیالپردازیکنید.
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همراه

 -16حس��ادت
یعنی اتالف وقت،
ش��ما هر چه را که
باید داشته باشید ،ای همراه،
دارید.
چشمانم را می بندم تا نبینم چهره ات را،
 -17گذش��ته را چشمانم را می بندم تا ندانم از کدامین دیار از
فرام��وش کنی��د .کدامین طایفه ای،
اشتباهات گذشته به من نگو در کجا زاده شده ای،
شریک زندگی خود به من نگو خدایت کیست،
را به یادش نیاورید .دستم را به همراهی بگیر،
ای��ن کار آرام��ش از آرزو هایت بگو که آرزوهای من است،
زمان حال شما را از از رازهای زندگیت که رازهای زندگی من است،
بین میبرد.
از توانای هایت که توان من است،
-18
زندگ��ی از نیازهایت که در آن شریکم،
کوتاهتر از این است دستم را به همراهی بگیر و با من همراه شو،
که ازدیگران متنفر همه جای زمین جای ماست و آسمان مان یکی،
باش��ید .نسبت به دستم را به همراهی بگیر و با من همراه شو،
دیگ��ران تنف��ر ما جهان را می سازیم،
نداشتهباشید.
ما جهان را پاس می داریم.
 -19با گذشته خود
رفیق باشید تا زمان
حال خود را خراب
نکنید.
کمک شما نمیآید ،بلکه دوستان
 -20هیچ کس مسئول خوشحال شما به شما مدد میرسانند ،پس با
کردن شما نیست ،مگر خود شما .آنها در ارتباط باشید.
 -21بدانید که زندگی به مدرسهای
میماند که بای��د در آن چیزهایی زندگی:
بیاموزید .مش��کالت قس��متی از
برنام��ه درس��ی هس��تند و مانند  -31کارهای مثبت انجام دهید.
کالس جبر میباشند!
 -32از هر چیز غیرمفید ،زشت یا
 -22بیشتر بخندید و لبخند بزنید ..ناخوشیدوری بجویید.
 -23مجبور نیس��تید ک��ه در هر  -33عش��ق درمانگ��ر هر چیزی
بحث��ی برن��ده ش��وید .زمانی هم است.
مخالفت وجود دارد.
 -34هر موقعیتی چه خوب یا بد،
گذراست.
 -35مهم نیست که چه احساسی
جامعه:
دارید ،باید به پا خیزید ،لباس خود
 -24گهگاهی به خان��واده و اقوام را ب��ه تن کرده و در جامعه حضور
پیدا کنید.
خود زنگ بزنید.
 -25ه��ر روز یک چی��ز خوب به  -36مطمئن باشید که بهترین هم
میآید.
دیگرانببخشید.
 -26خطای هر کسی را به خاطر  -37همین که صبح از خواب بیدار
میشوید ،باید از هستی تان شاكر
هر چیزی ببخشید.
 -27زمانی را با افراد باالی  70سال باشید.
 -38بخش عمده درون شما شاد
و زیر  6سال بگذرانید.
 -28سعی کنید حداقل هر روز به است ،بنابراین خوشحال باشید.
----------------- 3نفر لبخند بزنید.
کمک کنیم تا پیام های مثبت
 -29اینکه دیگران راجع به ش��ما
چه فکری میکنند ،به شما مربوط همیشه در جهان جاری بماند و
بازتاب آن را در زندگیتان ببینید
نیست.
 -30زمان بیماری ،ش��غل شما به

>> ادامه از صفحه26 :

اس��تفاده از شخصیت دلقک رونالد
مکدونالد هر ماه حدود  90درصد
کودکان بین  3تا  9س��ال را جذب
رستورانهای خود میکند.
افزایش اعتراضات از سوی حامیان
حیوانات

جبه��ه دیگ��ری از اعتراض��ات از
س��وی افرادی اس��ت که معتقدند
که حیوان��ات نیز همانند انس��انها
موجود زنده بوده و شایسته احترام.
مکدونال��د به دلیل نح��وه رفتار با
حیوانات قبل از کش��تن به شدت
مورد انتقاد قرار گرفته است.
این شرکت بزرگترین ترویج کننده
غذاهای گوشتی و بزرگترین مصرف
کننده گوشت گاو ،دومین مصرف
کننده گوش��ت م��رغ در دنیا برای
محصوالت خود میباشد.
هجوم انتق��ادات مرب��وط به نحوه
برخورد با حیوان��ات در محلهای
نگهداری و کشتارگاههای مکدونالد
است.
بر اس��اس مطال��ب ارائه ش��ده در
دادگاه مکلیبل ،در مرغداریهای
مکدونال��د در فضایی کمتر از یک
مت��ر و بدون ن��ور تعداد زی��ادی از
این حیوانات نگهداری میشود که
نتیج��ه آن  44درص��د ناهنجاری

و مش��کالت دیگر بهداش��تی برای
این حیوانات اس��ت .در محلهای
دیگر نگه��داری حیوانات متعلق به
مکدونالد نیز همین ش��یوه رفتار
اعمال میش��ود .عالوه بر ش��رایط
نگه��داری ،مکدونالد ب��رای نحوه
کشتن حیوانات در کشتارگاهها نیز
با انتقادات مواجه شده است.
مکدونالد و محیط زیست

ش��رکت ها در قبال محیط زیست
نیز مسئول هستند و نباید به آنها به
عنوان یک ابزار بنگرند.
ای��ن مس��اله از اهمیت بس��یاری
برخوردار است زیرا منعکس کننده
تصویر ش��رکت و احساس و ادراک
مشتریان آن شرکت است.
برای مثال طی یک نظرس��نجی از
سوی وال استریت ژورنال  53درصد
از مردم به دلیل مسائل و مشکالت
محیطی مربوط به محصول یا تولید
کننده از خرید آن محصول امتناع
میکنند.
ج��دی تری��ن نگران��ی محیط��ی
نس��بت ب��ه مکدونالد این اس��ت
که این ش��رکت ب��رای ایجاد یک
چراگاه وس��یع در برزیل به تخریب
جنگلهای بارانی  Rain Forestsآن
منطقه اقدام کرده است.

این اقدام نه تنها موجب از بین رفتن
منابع طبیعی میشود ،بلکه بر گرم
شدن کره زمین نیز تاثیرگذار است،
زیرا جنگلهای بارانی نقش مهمی
در مکانیزم جذب دی اکسیدکربن
هوا دارند.
مکدونال�د همچنین س�االنه از
میلیونها تن بس�تهبندی اس�تفاده
میکند که تنها ب�رای چند دقیقه
مورد استفاده قرار میگیرند.

به ط��ور معمول بس��تهبندیهای
پلیاس��تر م��ورد اس��تفاده ب��رای
محصوالت مکدونالد موجب از بین
رفتن گازهای الیه ا ُزن میشود.
انتق��اد دیگری که از این ش��رکت
میشود مربوط به تولید میزان باالی
زباله آن است.
هر رس��توران مکدونالد در آمریکا
روزانه به طور متوس��ط نزدیک به
 110کیلوگ��رم زباله تولید میکند
که با توجه به تولید  410کیلوگرمی
زباله از طرف مراکز توزیع منطقهای
ش��رکت ،تعداد زیاد شعبههای این
ش��رکت در سراس��ر دنیا و هزینه
ب��االی از بین بردن این میزان زباله
به اهمیت باالی این موضوع میتوان
پی برد.
نقض حقوق کارگران

یکی دیگ��ر از انتقاداتی که همواره
مکدونالد با آن مواجه بوده مربوط
به ش��رایط کار و سیاست های این
شرکت در قبال کارکنانش است.

این ش�رکت دارای بی�ش از یک و
نیم میلیون نفر کارمند در سراس�ر
دنیاس�ت که بیش از نیمی از آنها

افراد زیر 21سال هستند.
سیاس��ت ش��رکت در اس��تخدام
افرادی ب��ا این محدوده س��نی به
این معناس��ت که بی��ش از نیمی
از کارکن��ان مکدونال��د از حداقل
حقوق  minimum wageبرخوردار
هستند.
وارد شدن عبارت McJOBدر سال
 2003در فرهنگ لغت وبس��تر که
به معنی نوعی از کار با حقوق پایین
است نیز بیانگر این موضوع است.
یکی دیگر از مشکالتی که کارکنان
این شرکت با آن مواجه هستند کار
در شرایط نامناسب،تبعیض نژادی،
باال ب��ودن غیر قانونی س��اعت کار
و پایین بودن ش��رایط بهداشتی و
ایمنی در محیط کار است.
البته بهدلیل عدم وجود اتحادیههای
کارگریدردرون مکدونالد ،اقدامی
در خصوص تغییر شرایط کارکنان
این شرکت صورت نگرفته است.
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کودکان قربانی سیاستهای
بازاریابیمکدونالد

اریک اسکلوسر ()Eric Schlosser
در کتاب خود با نام ملت "وابس��ته
به فستفود" که در سال  2001به
چاپ رسید به انتقاد از سیاستهای
بازاریابی مکدونالد پرداخت.
ب��ه باور وی این ش��رکت ب��ا ایجاد
سیاس��تهای بازاریاب��ی ب��ه تقلید
از ش��رکت وال��ت دیزن��ی و ایجاد
ش��خصیتهایی مانند دلقک رونالد
مکدونالد و همراهش برای جذب
بازار کودکان تمرک��ز ویژهای کرده
است .به عقیده کارشناسان بازاریابی
این اق��دام نه تنه��ا موجب جذب
کودکان ،بلکه خانوادههای آنها نیز
میشود.
از همه مهمتر این تاکتیک موجب
حف��ظ محبوبیت ای��ن «برند» در
دوره بزرگسالی و ایجاد نوعی حس
نوستالژی در میان افراد خواهد بود.
به عقیده اسکلوس��ر ،مکدونالد با
نف��وذ در می��ان م��دارس از طریق
اسپانسرش��یپ موفق ب��ه کاهش
مالیاتهای خود شده است.
بر اساس منابع وی  %80کتابهایی
که از سوی فرد یا موسسهای مورد
حمایت مالی قرار میگیرند حاوی

مطالبی به س��ود حمای��ت کننده
کتاب هس��تند و مسلما مکدونالد
نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به عقیده نویس��نده بی احترامی به
حامیان مالی در مدارس با مجازات
همراه خواهد بود.
یک��ی از ای��ن م��وارد مرب��وط به
دانش آم��وزی به نام مایک کامرون
بود که به دلیل پوشیدن لباسی به
رنگ آبی (که نماد ش��رکت پپسی،
رقی��ب کوکاک��وال اس��ت) در روز
کوکاکوال ( )Coke Dayو هماهنگ
نبودن با لباس مشکی و قرمز دیگر
دانشآموزان ،از تحصیل معلق شد.
ب��ا توج��ه ب��ه انتق��ادات موجود و
تالشهای مکدونالد در جهت رفع
کمبوده��ا و بهبود ش��یوه عملکرد
(بر اس��اس ادعای مدیران شرکت)
واضح است که سیاستهای اخالقی
این ش��رکت تنها در حد شعار بوده
و اقدامی تاثیرگذار در جهت تغییر
و بهبود ش��رایط از س��وی شرکت
صورت نکرفته است .بیشتر تالشها
حالت توصیفی داش��ته و بر اساس
اهداف آینده ترسیم شده است و نه
آنچه تا کنون انجام ش��ده است .به
عبارت ساده تر تالشهای این شرکت
بیشتر در جهت امیدوار نگه داشتن
مردم به بهبود شرایط در اینده است
تا مطمئن ساختن آنها.
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ایران:سرزمینعجایب!...
مجید محمدی
کس��انی که منتظر وقوع انقالب در
ایران و براندازی جمهوری اسالمی
هستند بعضا بدین نکته توجه ندارند
که حکومت جمهوری اسالمی ۳۳
سال در حال براندازی تدریجی خود
بوده است.
ش��هروندان ایرانی نیز در این سی و
س��ه س��ال دارند به تدریج پایهها و
بنیادهای حکومت را از درون ویران
می کنند.
هی��چ ضرورت��ی ندارد ک��ه همهی
انقالبها خش��ونت آمیز و خونین
باشند و عالئم آن را همه در عرصهی
خیابانببینند.
انقالبها و براندازیه��ا می توانند
زیر پوستی و آرام باشند؛ نخست به
گروههایی اندک محدود باشند و به
تدریج بخشه��ای بزرگ تری را در
برگیرند.
در نهای��ت نیز نظامه��ای از درون
ویران ش��ده با ی��ک تظاهرات چند
ده هزار نفری مس��تمر (مثل آنچه
در میدان تحری��ر قاهره روی داد یا
انقالبهای مخملی اروپای شرقی)
یا حملهی خارجی (مثل رژیم بعثی
عراق یا دیکتاتوری قذافی در لیبی)
فرو می پاشند.
مبانی نظری و رفتاری کاست حاکم
و گفتمانهای��ی که رژیم جمهوری
اسالمی بر اساس آنها شکل گرفت
سالهاس��ت که در حال اضمحالل
هس��تند و از درون می پوسند .این
رژیم هر روز ریزش داشته و ناراضی
می تراشیده و حذف می کرده است
و تنها با اتکا به دس��تگاه انحصاری
تبلیغاتی ،حزب پادگان��ی و درآمد
نفتیسرپاست.
آنچه موجب شکل گیری جمهوری
اسالمی شد امروز تنها یکی از دهها
گفتما 
ن و مجموعه بنیادهای فکری
و عقیدت��ی و رفت��اری در جامعهی
ایران و از ضعیف ترین آنهاس��ت و
یک اقلیت ده ت��ا پانزده درصدی را
به همراه دارد.
در س�ه دههی گذش�ته هشت
انقالب آرام و بدون خشونت در
ایران در جریان بوده اس�ت که
دیر یا زود به جمهوری اسالمی به
عنوان رژیمی با باورها ،نگرشها
و تکیه گاهه�ای اجتماعی ویژه
پایان خواهد داد.
ی از روز ۲۲
این انقالبهای زیر پوست 
بهمن  ۱۳۵۷در واکنش به تیرباران
بدون محاکمهی مقامات رژیم سابق
و روش و محتوای تصمیم گیریها
در جمهوری اسالمی آغاز شده و به
اقشار مختلف بسط یافتهاند.
اگ��ر روزی ای��ن رژیم ب��ا حملهی
خارجی س��اقط ش��ود (با احتمال
بسیار اندک) نیروهای خارجی اوال
در حضیض ضعف حکومت چنین
کاری را انج��ام خواهن��د داد و ثانیا
تنها تیر خالص را ش��لیک خواهند
کرد .خود رژیم قبال پایههای خود را
برانداخته است.

انقالبفرهنگی

فرهن��گ غیر رس��می با پوش��ش
همگان��ی (حت��ی ش��امل آن ده تا
پانزده درصد در خانههایشان) دارد
به تدریج جای فرهنگ رس��می را
می گیرد .فرهنگ رسمی جذابیت
خود را در سه دهه حکومت دینی از
دست داده و ظرفیت تولید و جذب
آن به شدت آسیب دیده است.
به عنوان نمونه مقامات شهر مشهد
همواره با برگزاری کنسرت موسیقی
در این ش��هر مخالف��ت کردهاند اما
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کاندیداه��ای انتخاب��ات مجلس در
شمال کشور برای پیشی گرفتن از
رقبای خود با برگزاری همایش پیاده
روی ،اقدام به اعطای جوایزی چون
یک دس��تگاه پراید ۱۰۰ ،دوچرخه

اسالمی بیش از  ۵۰درصد جمعیت
کش��ور دارای تجهیزات دریافت از
ماهوارههستند.
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همین شهر که ادعا می شود شهری
مذهبی است "پایگاه اول موسیقی
رپ کشور" است!! (ساالر مرتضوی ،
سرپرس��ت گروه موس��یقی بامداد انقالب مذهبی
مشهد ،مهر ۷ ،مرداد )۱۳۹۰
دی��ن از انحص��ار دی��ن رس��می با
در حوزهی س��ینما نی��ز علی رغم نمایندگ��ی روحانیت خارج ش��ده
تالش ب��رای اختص��اص بودجه به است .تنها حکومت و قشر منتفع از
خودیه��ا ،تعداد آث��اری که بتواند حکومت ،دیندار مطابق با دینداری
ایدئولوژی رسمی را وانمایی کند و رسمیاند یا به آن تظاهر می کنند.
مورد توجه قرار گیرد و مقامات را نیز بقی��ه و حتی بس��یاری از منتفعان
راضی کن��د در یک دههی اخیر (از ام��روز از امتیازات حکومتی ،دین را
میان حدود  ۷۰۰فیلم) به انگشتان امری شخصی می دانند ،چه دیندار
یک دست نمی رسند.
باشند و چه نباشند.
آثار خودی ترین کارگردانها (سعید تظاهر به دینداری یا خود دینداری
سهیلی و محمد حسین فرحبخش) صرفا ابزار تداوم حیات در عرصهی
از اکران نوروزی پایین کش��یده می عمومیاند و همه با یک توافق ناگفته
ش��وند .اثری در چارچوب فرهنگ این را می دانند و به روی خودشان
رس��می در حوزههای ادبی و هنری هم ممکن است نیاورند.
نیست که بتواند بدون کمک بخش باور به جدایی دین از دولت (به زبان
دولتی تولید شده و هزینههایش را ساده این که روحانیون به مساجد و
تامین کند.
امامزاده ها برگردند و دین را به مردم
دولت خود کتاب و نشریه تولید می حقنه نکنند) به صورت یک فرهنگ
کند و خود همانها را می خرد و در در اکثریت مردم درآمده است.
کتابخانهها (برای نخواندن) انبار می ایدهی اج��رای قهر آمیز و موفقیت
کند .این انقالب فرهنگی هیچ نیازی آمیزدیندر عرصهی عمومی توسط
به اخراج اساتید ودانشجویان ندارد و دولت تنها محدود به اقمار دستگاه
از باال هم انجام نمی شود.
رهب��ری اس��ت .حتی روس��تاییان

کشور دوست ندارند نیروی انتظامی
بشقابهای ماهوارهای آنها را از پشت
انقالب در روابط صمیمی/جنسی
اکثر جوانان امروز ایران برای روابط بامها جمع آوری کند یا داش��بورد
صمیمی دیگر غریزهه��ای خود را اتومبیل شان را بگردد.

سرکوب نمی کنند.
های
ه
غریز
ارضای
آنها همچنین برای
انقالب ارزشی
جنسی خود کمتر ازدواج می کنند تبدیل ش�دن پول به خدای قاهر
و آنه��ا که ازدواج م��ی کنند دیرتر جامعه مه�م ترین وج�ه انقالب
بچه دار می شوند و فرزندان کمتری ارزشی در جامعهی ایران است.
م��ی خواهند .بنا به نتای��ج اولیهی پول ،امروز هم خدای سکوالرهاست
سرشماری سال  ،۱۳۹۰متوسط نرخ و هم خ��دای مکتبیها ،هم خدای
رشد جمعیت در س��ال  ۹۰معادل فارسها و هم خدای اقوام دیگر ،هم
 ۱.۳درصد بوده اس��ت در حالی که خدای همجنسگرایان و هم خدای
این رقم در سرش��ماری س��ال  ۸۵ناهمجنسگرایان ،هم خدای زنان و
معادل  ۱.۶درصد بوده است.
هم خدای مردان ،هم خدای جوانان
بعد (متوس��ط تعداد اعض��ا خانوار و هم خدای میانساالن و کهنساالن
ایرانی) بر اس��اس سرش��ماری ( ۹۰این تحول البت��ه بالضروره تحولی
معادل  ۳.۶نفر بوده اس��ت در حالی منفی نیس��ت؛ حس��ابگری یکی از
که بعد خانوار بر اساس سرشماری مولفههای عقالنیت است).
س��ال  ۸۵مع��ادل چهار نف��ر و در آنچه افراد را از حیث اخالقی متمایز
سرشماری سال  ۷۵معادل  ۴.۴نفر می کند نحوهی کسب پول و نحوهی
بوده است( .رئیس مرکز آمار ایران ،مصرف آن است و نه محوریت پول
مهر ۲۸ ،آذر )۱۳۹۰
در تصمیمات راهبردی زندگی شان.
کاهش جمعیت به کاهش بیسابقهی خدا ب��ودن آن بدین گون��ه خود را
تعداد دانش آموزان از حدود هجده نشان میدهد که امروزه هیچ کاالی
میلیون در اوایل دههی هش��تاد به عمومی و غیر عموم��ی را در ایران
۱۲میلیون و  ۳۰۰هزار دانشآموز (و بدون پول نمی توان خریداری کرد
 ۹۲۰هزار فرهنگی رسمی و پیمانی و هیچ تصمیم را نمی توان بدون در
در کش��ور ،وزیر آموزش و پرورش ،نظر گرفتن وجوه مالی آن اخذ کرد.
ایس��نا ۱۱ ،دی  )۱۳۹۰در س��ال فعالیت داوطلبی در ایران نزدیک به
 ۱۳۹۰انجامیده است.
صفر است و اصوال افراد نمی توانند
بسیاری از شهروندان ایرانی علی رغم جایی ب��رای این گون��ه فعالیت در
تاکید مقامات بر تولید مثل بیشتر و زندگی خ��ود باز کنند .خیریهها در
برخی سیاستهای تشویقی ،زندگی ایران ضعی��ف ترین نهادهای مدنی
بر اساس نیازهای شان را به تدریج و عمومی هستند .ایثار و شهادت به
بر ایثار خود برای کودکانی که قرار گذشتهی باستانی تعلقدارند.
اس��ت تحت تعلیمات ایدئولوژیک در ده��هی  60تص��ور نم��ی رفت
حکومت زجر بکش��ند ترجیح می نامزده��ای انتخابات ب��ا گرفتن وام
دهند.
و فروخت��ن اموال خ��ود ،رایزنی با
بخش قابل توجهی از ش��هروندان پیمانکاران ،کارخانهداران و تاجران،
ایرانی از باورهای قدیمی خود مبنی دادن ش��ام و ناه��ار و اجاره س��الن
ب��ر اعتبار بی چون و چرای فقه (در و گروههای موس��یقی و اس��تخدام
مح��دود ک��ردن رابطهی جنس��ی چهرههای مشهور ورزشی و هنری،
ب��ه ازدواج) و وجود قدرت��ی ماوراء اه��دای گوش��ی تلفن و تیش��رت
الطبیعی که کارش مجازات خاطیان به جوانان ،راهان��دازی کارناوالهای
از فقه است فاصله گرفته و به سوی پرخرج تا چاپ و انتشار بَـنرهایی با
این باور حرکت میکنند که وجدان ابعاد ساختمانهای بزرگ برای رفتن
ف��ردی و عقل ابزار س��نجش میان به مجلس تالش کنند.
درستی و نادرس��تی است و دین و در س�ال  ۱۳۹۰تنها با پول اس�ت
اخالق دو مقولهی کامال متفاوتاند .که م�ی توان رای خری�د (یکی از

و دهها دس��ت لباس گرمکن کرده
است ،خراسان  ۴اس��فند )۱۳۹۰؛
و تنها با پول اس��ت که می توان در
دس��تگاههای دولتی کارها را پیش
برد( .مه آفرید امیر خسروی متهم
ردیف اول اختالس  ۳۰۰۰میلیارد
تومانی می گوید "روسای بانکها تا
پول نمی گرفتند کاری نمی کردند"
جهان نیوز ۲ ،اسفند )۱۳۹۰
بر همین اس��اس حکومت به توزیع
صدقهای پول در کش��ور و حتی به
خبرن��گاران و س��ینماگران (تحت
عن��وان عیدی ریی��س دولت) می
پردازد تا عمر خویش را تداوم بخشد.

انقالب اطالعات

بس��تن کامل مجاری اطالعات در
ای��ران علی رغم س��ه ده��ه تالش
حکومت برای این هدف غیرممکن
شده است.
درای��ران بی��ش از  ۲۶میلیون خط
تلف��ن ثاب��ت و  ۴۸میلی��ون خط
تلفن همراه وج��ود دارد( .الف۱۸ ،
اردیبهش��ت  )۱۳۹۱حدود بیست
و هش��ت میلیون نفر(همان جا) در
ایران به اینترنت دسترسی دارند یا
به قولی دیگ��ر چهل درصد جامعه
(ح��دود  ۳۰میلی��ون نف��ر) کاربر
اینترنت هس��تند (سرپرست مرکز
مدیریت توسعه ملی اینترنت ،ایسنا
 ۹اردیبهشت .)۱۳۹۱

در حالی که س�ایت فیس بوک در
ایران فیلتر است گفته می شود ۱۷
میلیون ایرانی در این سایت عضویت
دارند.

تش��نگی اطالعات در ایران آن قدر
باالس��ت که حکومت گلوی جریان
آزاد اطالعات را با هر زجر و زحمتی
گرفته است.
 %70از کاربران ایرانی دارای سرعت
زی��ر  ۱۲۸کیل��و بای��ت در ثانیهاند
(س��رعتی که شما را زجر کش می
کند) در حالی که س��رعت متوسط
در کرهی جنوبی حدود  ۱۳مگابایت
بر ثانیه یعنی حدود  ۱۰۰برابر است.
با این حال ،اف��راد تالش می کنند
به ه��ر طریق ممکن ب��ه اطالعات
دسترسی پیدا کنند.
گذاشتن و جمع آوری بشقابهای
ماه��وارهای دو دهه اس��ت به بازی
م��وش و گرب��ه می��ان حکومت و
ش��هروندان (از اقش��ار و طبق��ات
مختل��ف اجتماعی) تبدیل ش��ده
است و به گفتهی مقامات جمهوری

انقالب فکری

اندیش��ه در ایران دیگ��ر در انحصار
فیلسوفان نیست و فیلسوفان معدود

33

یافتهاند.
وقتی علی خامنهای تنها کسی است
که با نورافکن و فاصله اندازی و دکور
و نمایش به عنوان چهرهی مقدس
به جامع��ه معرفی ش��ود و بقیهی
روحانی��ون در کنار دیگر پیروان در
برابر رهبر قد خم کنند و به مباشران
حکومت تبدیل شوند دیگر تقدسی
برای آنان نمی ماند .علی خامنهای
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ا
ن
جریان

دارد

مانند گذش��ته جای��گاه بلندی در
جامعهی ایران ندارند.
جوانان شجاعت اندیشیدن به سبک ب��رای آن که بر فراز همه بایس��تد
خ��ود را یافتهاند .دیگر در جامعهی دیگران را خوار و تحقیر کرده است.
ایران چند فیلسوف یا ایدئولوگ موثر منزلت اجتماع��ی ائمهی جمعه در
که آثارشان همه جا به چشم بخورد جامعهی ایران تا آن حد تنزل یافته
و م��ورد بحث قرار گیرد مش��اهده ک��ه اگر از فیلمهای��ی (خصوصی و
نمی ش��ود .دس��تگاهها و نهادهای گشت ارشاد) بد بگویند فروش آنها
ایدئولوژیک حکوم��ت نیز صرفا به سه برابر می شود( .ابوالقاسم طالبی
تبلیغات و پاس��خ به پرس��شهای در برنام��هی هف��ت ۲۶ ،فروردین
مرب��وط ب��ه والیت فقی��ه و اجرای )۱۳۹۱

اجباری احکام دینی می پردازند.
این دس��تگاهها تنها به ُش��ـبهات انقالب در سبک زندگی
درون دین��ی پاس��خ م��ی دهن��د روحانیون بیش از همه برای تحمیل
(نامش را گذاشتهاند شبهات چون س��بک زندگی خود در پوش��ش و
تنها سواالت س��رپایی را پاسخ می خوراک و مراسم و شعائر و تفریحات
دهند) و تصور م��ی کنند که تنها بر جامعهی ایران تالش کردهاند .آنها
رقیب سیاسی حکومت ،دینداران و عناصر س��بک زندگیهای رقیب را
بی خاصیت یا مضر معرفی کردند:
باالخص روحانیون هستند.
از ای��ن جه��ت هم��هی نقده��ا و "ک�راوات ی�ک پوش�ش ب�ی
پرسشهایی که از منظر برون دینی خاصیت است نه شما را گرم می
و عقالنی در باب روالهای جاری در کند نه می پوش�اند و نه نش�انه
حکومت طرح می شود پاسخ ناگفته شخصیت شما است .بهتر است
آن را باز کنید( ".قرائتی خطاب به
می ماند.
دستگاههای ایدئولوژیک حکومتدر وکال ،الف ۲۹ ،اردیبهش��ت )۱۳۹۰
این عرصه کامال خود را خلع سالح اما اکثری��ت ش��هروندان ایرانی در
کردهاند .حکومت ب��رای مواجهه با حیط��هی خصوصی دیگ��ر خود را
نیروهای س��کوالر و لیبرال صرفا از مقید به سبک زندگی رسمی نمی
قوای قهریه استفاده می کند و نیازی بینن��د و همان طور ک��ه بخواهند
زندگی می کنند حتی به قیمت از
به مواجههی فکری نمی بیند.
همین امر علت بی توجهی عمومی دست دادن بخشی از شبکهی روابط
به مباحث مطرح از سوی کارکنان خانوادگی و اجتماعی.
کاهش رفت و آمدهای خانوادگی و
دیوانساالریدینی است.
دوستانه تا حدی به همین اصرار بر

سبک زندگی انتخابی باز می گردد.
انقالبمنزلتی
روحانیت حاکم ش��یعه با سه دهه کشف حجاب میلیونها بانوی ایرانی
فس��اد مالی و تقلب و دروغ گویی و عمال در آلبومهای عکس گذاش��ته
امتیازجویی منزلت اجتماعی خود شده در فیس بوک انجام شده است.
را حتی در میان کس��انی که به آنها به عکسهای عروسیهای طبقات
اقتدا می کنند و حتی بسیجیان و فقیر و زیر متوسط حتی در جوامع
سپاهیان از دس��ت داده است (نگاه روس��تایی نگاه کنید تا سبکهای
کنید به سخنان مکارم شیرازی در زندگ��ی کام�لا متفاوت ب��ا الگوی
مورد رابطهی س��پاه و مرجعیت ۶ ،روحانیت را مش��اهده کنید .حتی
نسلدوم خانوادههای مکتبی مطابق
اردیبهشت .)۱۳۹۱
بسیجیان در کنار روحانیت قرار می با س��بک زندگی روحانیت زندگی
گیرند چون بهترین پله برای ارتقای نمی کنند .تنها برخورداران از منافع
اقتصادی و سیاسی است .سپاهیان و مزایای حکومت (حدود  ۱۰درصد)
نی��ز روحانیت را ابزار ت��داوم قدرت س��بک زندگی روحانیت را در برابر
خود می دانند و نگاهی ابزاری به آن دیدگان "غریبهها" (رقبایی که می
دارند .در نظر سنجیها ،روحانیون خواهند آن مزایا را به خود اختصاص
به پایی��ن رتبه ها از حیث اعتماد و دهند) پیروی می کنند.

رجوعدر میان گروههای مرجع تنزل

تپـشدیجیتــال

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

تبدیل

س
یستم های

و
یـدیوئی

cewww.fcaom
book. SH

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
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 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.
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info@paivand.ca

استخـدام

لوازم خانه
 Tel.: 514-996-9692برای فروش MOVING COMPANY
Driver/ Helper

Fax: 514-500-1188

سینمای خانه مارک سونی
تلویزیون  46اینچ براویا HD
 DVDپلیر و مبلمان
پذیرایی کامل (مبل سه
نفره و نفره و صندلی تک،
میزپذیرایی 2 ،میز کناری)
تمام لوازم فوق در حد نوع

نیازمندیهای

(ساخت کانادا فروشگاه سیرز )

Tel.: 514-449-8855

انی
ایر دام
خ

فرزانگـان

TAILLEUR

Bijan

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

 مقطع دبیرستان
(ریاضی ،فیزیک ،شیمی،
ادبیات و عربی)
 تک درس فارسی
فارسی زبان دوم (برای غیرفارسی زبانان)
ساعات کار :شنبه ها  ٩/٣٠صبح الی  ٤بعد از ظهر
3333 Cavendish Blvd., Suite 250

کامپیوتر

تعمیراتکامپیوتر
و لپ تاپ

آموزشویلن

 نصب ویندوز و
برنامه هایجانبی
و آنتی ویروس
 بازیابی اطالعات از دست
رفته و سایر خدمات

تــدریسویلن
و ایرانی کالسیک
مبتدی و پیشرفته
سیامک :با 16سال سابقه
آموزش موسیقی
(438) 887-6160

سالن زیبایی
و آرایش
برای فروش

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

MARIE ROSE

Maryam&Roe

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Lasor, Aesthetics
All Hair Care

 موقعیت عالی
 دیزاین داخلی زیبا
وحرفه ای
 مشتری ثابت
 در قلب NDG
 محلی پرتردد و شلوغ
برای آگاهی بیشتر همین
امروز باما تماس بگیرید:

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

کامپیــوتر
وب سایت

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

)(C, C++, Java, PHP, C#

649-9366

Tel.: 514-343-5009

خـریدار
کامپیوتر شما
 خریدارکامپیوترهای
ساخت ۲۰۰۸و جدیدتر

  در هر شرایطی
 حتی از کار افتاده
 تعمیر کامپیوتر :نرم افزار،
سخت افزار  خدمات شبـکه

azmar15'12Up

)(514

آرایشگاهبرایفروش

آشپـزی

شادترین
دی جی شهر:
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514-887-5195
azmai15salimi

(تیمور)

درخدمت ایرانیان گرامی




























Tel.: 514-509-8377

  با مشتری ثابت،

  به دلیل نقل مکان به ریوسود

__________________
به مبلغ20 :هزار دالر
__________________
بفروش می رسد:
برای اطالعات بیشتر لطفا باشماره
تلفن زیر تماس بگیرید( :پیمان)

(خامن سالی)

Tel.: (514) 692-0476

754-4592

)(514

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

استخدام
A K
H
AVAN






































514-224-0-224

دارالترجمهرمسییکتــا
بهمدیریت

آرزو حتویلداری یکتا
مترجم رسمی ،عضو جامعه
مترجمان رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمیدادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد و
مدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبول دانشگاه ها و ارگان های
دولتی کبک و کانادا

azjan’12unpaid

مترجم رمسی

514-686-7684
azfev2012Up

آرایشگر
باجتربه
(بامشتـــری)

درسالن شهرزاد
دعوت به همکاری میشود
(514) 228-1111
(514) 489-6901

ترجمهوتأییدترجمه
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮم های ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
رسمی اسناد و مدارک،
ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
514-242-6034
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location: Downtown
Montreal،
near McGill Metro
طراحیابرو،چشمو
Call، text or e-mail for an
appointment
خط لب با تاتوی دائم











514-889-8765
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nsarvaran@hotmail.com
توسطخامن
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azjan’12unpaid

تاتوی دائم

و ورق
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استخدام

شادی
توسط























وحید
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نیازمند
ایرانی
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شهریاربخشی







کنید!


aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

barghi

در قلب مرکز
شهرمونتریال

 تنظیمدعوتنامه رسمی

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

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

T: 514-439-8501
C: 514-730-7462
Metro: Atwater,

Exit: Westmount Square
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

4491 St-Charles
رمسی
مترجم
مالیاتی
خدمات
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Le salon de coiffure
(SPA
)CONCEPT
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  با  56سال سابقه کاری ،

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻭ
ﺗﻬﯿﻪ
سروران
نغمه
Tel.:
514-833-1519
  ﺍﺷﺨﺎﺹ  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

  درمحل وموقعیت عالی،

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
Tel.:
514-694-3735
ﺑﻮﯾژﻩ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮﺍﻧﯽ

انـجام امور آشپزی
حرفــــه ای
چند روز در هفته
>> در منزل شما

 DJالکاپون

خدمات
کامپیوتری
و اینترنتی

sedighian.alireza@gmail.com

azmar:paidtoendofaug2012

azaug15akvUp

با نازل ترین قیمت



azmay2012

  
Historic LaPrairie commercial bldg,
;7,500 sq ft + land. Asking $1,300,000
  
Mechanic garage $79,000 includes all
;equipment
  
;Online virtual B2B established business
  
Old Mtl pub/resto, best location
;$645,000
  
Busy Pizzeria with good lease in Laval
;$140,000
Libanese franchise restaurant,
  
Longueuil, Mall location, $195,000.
Call: Hady Karbasfrooshan,

@Sellorfixcomputer
(514) 660-4856
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
gmail.com
MCC
 PCRCو
اردهای
د
استان
با
مطابق
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514-814-8677

کلیه امور ساختمانی

استخدام

info@laquafure.com

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

به یک کارگر ساده برای کار
گاراژاتومبیل(شیشه)درناحیه
ویل سن لوران نیازمندیم.
برای اطالعات بیشتر با شماره
زیر تماس بگیرید:

برای آگاهی بیشتر همین امروز باما تماس بگیرید:

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

Tel.: (514) 775-6508

Incentive Program
  پورسانترقابتناپذیر

  همچنیناتاقاستاتیک

برای اجاره

5674 Monkland Montreal, QC H4A 1E4
Tel.: 514-343-5009

514-419-1039

Montreal, QC, H4B 2M5

Construction
امورساختمانی

  آرایش زنانه و مردانه

  شامل کلیه سرویس ها

  با شرایط و موقعیت عالی


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

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

Renovation

صندلی برای اجاره
در سالن زیبایی و آرایش بزرگ آکوافور

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323

khosrowazjune15sendinv

چرا درخانه کار می کنید؟!

زیباییدربرازندگیاست

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.






حقوق :از  11تا  17دالر
Tel.: 514-892-5433

قابل توجه آرایشگران و متخصصان زیبایی

PAIVAND: Vol. 18  No.1058  juin 01, 2012

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر

azjune01

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

به راننده پایه یک ،سه و پنج
و کمک راننده باتجربه
برای کار حمل و نقل
(اسباب کشی)
نیاز است.

فــال
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noushintilmai2010paid

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

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک
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ها
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نظیر!
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College،University
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PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL
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514-624-5609



tutoring
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جامعه
عضو
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کنکور تهران
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Nikpourpaidtojune2012

عکاسیرز

azfev11Pd
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 -2نوعي س��بزي -اسلوب-
بافنده
 -3نژاد -ترس��ناك -طبق
اصل ص��د و پنج��اه و نهم
تش��كيل دادگاهها و تعيين
صالحي��ت آنه��ا من��وط به
حكم ...است
 -4مرك��ز اتريش -پرندهاي
خاك��ي رن��گ و كوچكتر از
كبوتر -نف��س بلند -ضمير
غايب
 -5كشوري در خاورميانه-
نيروي طبيع��ت و فطرت-
نوعي ساز
 -6تكيه به پش��تي -جمع
شيخ -قطاعالطريق
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	• کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
دالر
14-16-18











	•بند صورت 12 :دالر
	• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت  3ماه ،با تضمین
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)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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 سال  18شماره  13  1058خرداد 1391

www.paivand.ca

آموزش
تنبــک

هیپنـوتیزم
بیماریهاییکهباهیپنوتیزمدرمانمیشود

 ناراحتی های بیدلیل ،مبهم و مجهول
 عصبانیت و عدم تواناییدر کنترل رفتار
علی
 خستگی و کسالت همیشگی
اری
و
اد
 پریشانی و افسردگی دائم و
سلیمی
 بی میلی به کار ،تحصیل و فعالیت
 زودرنجی ،احساس حقارت ،ترس و نگرانی های بیدلیل
 بدبینی و سوءظن  سستی و تنبلی مداوم
 فراموشی ،ضعف حافظه و ضعف روحیه
 غمگینی و بی ارادگی ،افسردگی و گوشه گیری
 خستگی های فکری و بی میلی به کار و زندگی
 افراط در شهوترانی و یا بی میلی جنسی (سردمزاجی)
 لکنت زبان و ضعف اعصاب
 هیجان ،التهاب،دلشوره و نگرانی و اضطراب
 وسواس های فکری و عملی ،سردردهای مزمن (میگرن)
و یا موقتی  الغر شدن
 بی خوابی شبانه و عدم تمرکز فکر ،یاس ،ناامیدی،
حسادت ،خودخوری  ترک اعتیادات به مشروب ،سیگار
و غیره و ده ها موارد دیگر
زیرنظر:

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

 مبتدی تا پیشرفته
 مکالمات روزمره-اداری-تجاری
 متنوع ترین و کامل ترین
متد های تدریس

514.621.2757

تعمیراتساختمان

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

شیرینی
سـرو

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

استخدام

رستوران هانی رز

به چند ویترس و خانم
جهت كار در آشپزخانه
نیازمندیم.
514-876-4446
514-876-4442

آژانس مسافرتی

آموزش رانندگی

امگا 989-2121 ..............................................

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
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 1-800780-3103.................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

استخدام

514-933-0-933

tilMar'10P

فرنازمعتمدی842-8000................................
940-1642 .......................................... T.A.M
پارس.ت��ورز (877) 938-7277 .................
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونی.گلوب 849-7711 ..................................

Tel.: 514-342-3000

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

azjuly15Up zagros

آرایشـــــگاه

www.opasouvlaki.ca

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

(هر طرف)

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

استخدام

رستوران یاس

به چند ویترس و یک کارگر
ساده برای کار در رستوران
یاسنیازمندیم.

514-483-0303

ایرانی

استخدام
کنید!

استخدام

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

ازدواج

شی��خ صال��ح 366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
اسالمی،مینو967-5743..................................
انصاری،همایون898-1590...........................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژاله 207-9000 ..................................
زندی ،پروانه 909-4765 ...............................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر،مسعود571-6592...................................
عینالهی،نسرین 839-7978........................
معلمی،نانسی929-6362................................
هودفر،فئودا 433-2703..................................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
گروهفرهنگیآذربایجان768-5969...........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بش��ر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................

REPARATION
TERRASSE CHEMNIEE
FLAGSTONE
CIMENT PAVE-UNI
ASPHALTE FONDATION
CLOTURE Etc.

دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

فروش
وسائل خانه

وسائل اتاق خواب ،پذیرایی،
تلویزیون ،ماهواره ،میز و
صندلی و...
514-329-3392

سفر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

تدریسگیتار
<< پـاپ <<
سامانامانی

514 641 2379
azjune15

آموزشگیتار
دروست آیلند (سیاوش )

867-1756

تاکسی

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

با ما تماس بگیرید.

)(514

info@paivand.ca

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

رفوکارفرش

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

514-487-9105

حسابداریومالیاتی

عباس شفیع��ی 806-0060 .......................
مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................
حسین خردبین 242-6034 .......................

حمل و نقل

اطلس 485-8585 ............................................

جای شما در این صفحه
خالی است!

پـاپ

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

تابلوسازی

 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؟...

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

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

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

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

برای اطالعات بیشتر همین امروز با فضیل
تماسبگیرید:
(514) 684-8450
(514) 233-6936

حمل و نقل بین املللی

پزشک

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

سرویس حرفه ای به بهای عالی
گارانتیTRAVAUX GARANTIE :

  به یک نفر برای کار

نظافت در رستوران،
   همچنین به یک نفر کارگر در

امور  renovationساختمان در
مرکزشهرمونتریالنیازمندیم

نیـازمنـدی هـای پیوند

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

LANDSCAPING
CEKIC

TORONTO

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

نیازمنــدیها

امور لند اسکیپ

azmar15

رستورانکبابسرا

از 8صبح تا 8شب

481-6765 ........................................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
شه��رزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
696-5983 ............................ Spa Concept
مژگ��ان 620-4729 .......................................

Tel: 514-942-8070
Jolszenka@aei.ca

514-660-3150
5200 De La Savane،

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

برای اطالعات بیشتر با جری
اوزنکا تماس بگیرید:

Tel.: 514-481-6765

استخدام

514-585-6178

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

قالیشوییبازارفرش

صابر جلیل زاده

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

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

514-812-5662

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

سینابطحایی

DDO. St-Laurent,TMR,
Rosemere, Brossard,
Laval E., Downtown.

eveazjuly15UP

رضارضـائی

آموزش سنتور

اجــاره

هرگونهتعمیراتداخلی
ساختمانمسكونی،
تبدیل زیرزمین  ،رنگ
و نقاشی،
با نازل ترین قیمت

کالسیـکوپاپ

514-825-3170

Ptoendofjune12

تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

آموزشگیتار

MMUNITY

سفرتورونتو

||Bazar Du Tapis

Columbus Medical Center
ga-salimi@hotmail.com

مجری مراسم
عقد ایرانی

 بزرگترین فرانچایز غذاییونانی درسراسر کانادا،
با رشدی چشمگیر
 با بیش از  80محل عالی، کارآموزی کامل، سیستم کامال آماده آیا اولین بیزنس خود را در
کانادا راه اندازی می کنید؟
این فرصت طالیی را از دست
ندهید
 محل هایی با موقعیت
استثنایی برای عرضه در
اختیارشماست:

azmai01up

saeid_mr2003@yahoo.com

PARTICIPATE in our
CO

فرانچایز برای فروش

آموزش خصوصی تنبک
توسط استاد مجرب
هر ساعت 25 :دالر
برای اطالعات بیشتر لطفا با
شماره زیر تماس بگیرید:
(514) 572-2748

1140 Jean Talon Est. Suite 306
Montreal, Qc H2R 1V9

Tel.: 514-347-4353
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نی
ایرا ام

خد
است ید!
کن

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران ،کافه
پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت،
ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا و
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،آذین ،صادق،
صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،کبابسرا و ...وست
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جامعۀممنوع!

آغاز مجعآوری کراوات از مغازهها در ایران

گزارشها از ایران حاکی است که به روزنام��ه گف��ت ک��ه« :اداره اماکن
دستور اداره اماکن نیروی انتظامی ،نیروی انتظامی چند روزی است که
فروش ک��راوات در مغازههای ایران این دست��ور را صادر کردهاست و ما
دوباره با سختگیری مواجه شده و مجبور به جمعآوری همه کراواتها
جمعآوری کراواتها از مغازهها نیز از مغ��ازه شدهایم .ظاهرا این تحریم
فقط ب��رای مغازههایی که محصول
آغاز شدهاست.
ج��واد درودی��ان ،رئی��س اتحادیه برند میفروشند ،اعالم شدهاست».
پیراهندوزان و پیراهنفروشان ،روز کراوات و پاپیون به عنوان «مظاهر
چهارشنبه  ۱۰خ��رداد با اعالم این فرهنگ غربی» از دیدگاه مسئوالن
موضوع ب��ه روزنامه مردمس��االری جمه��وری اسالم��ی پوششهای
همچنین افزود که «ب�ه ما اعالم مذموم بهشمار میآیند.
محسن قرائتی ،مسئول «ستاد
شده س�ربرگمان که
در آن از قدی�م ی�ک پس از اقامه نماز» ،روز  ۲۹اردیبهشت
سال  ۹۰در نخستین همایش
عکس ک�راوات روی
آن وج�ود داشت باید  30سال «اخالق در وکالت» خطاب به
عوض ش�ده و عکس هنوز از وکالی��ی که ک��راوات داشتند
گفت:
ک�راوات از روی آن
کراوات «ک��راوات ی��ک پوش��ش بی
برداشته شود».
خاصی��ت است نه شما را گرم
ف��روش
از س��ال ۵۷
می
میکند نه میپوشاند و نه نشانه
ک��راوات در ایران ممنوع
شد ،اما جلوگیری از آن ترسند! شخصیت شما است .بهتر است
آن را باز کنید».
بیشتر به ص��ورت تذکر
بخشهای مس��ئول در
ولی
یافت
ی
نیروی انتظامی نمود م
دستگیری غرفهداران «بدحجاب»
هماینک با گستردهتر شدن فروش جشنواره غذای سنتی
ک��راوات در مغازههای کت و شلوار نی��روی انتظامی جمهوری اسالمی
فروشی سختگیری نس��بت به آن و نیروهای بس��یجی از دهه ۱۳۷۰
آغاز شدهاست.
به این سو هر س��ال طرح مبارزه با
ج��واد درودی��ان در پاس��خ به این «مفاس��د اجتماع��ی» و آنچه را که
پرسش که بسیاری از مغازهها کراوات «بدحجاب��ی» میخوانند به مرحله
را در ویتری��ن گذاشت��ه و از طریق اج��را در میآورن��د ول��ی ب��ه رغم
مانکنها به نمای��ش میگذارند ،به فشارهای گسترده ،تصاویر منتشر
«مردمساالری» گفت که« :بازرسان ش��ده حاکی از ع��دم موفقیت این
اصناف و اماکن مدتی است که این طرح بودهاست.
موضوع را جدی گرفته و مانع از این به گزارش خبرگزاری ایسنا ،پلیس
کار شدهاند.
تهران از چند هفته گذشته تاکنون
البته شاید این ب��ه شانس مغازهدار طرحهای تشدید برخ��ورد با آنچه
بس��تگی داشته باشد و اگر بازرسان «بدحجابی و بدپوششی» نامیده را
و اماک��ن از آن مغازهها اطالع یابند ،در سط��وح شهر ب��ه اجرا گذشته و
دستور ممنوعیت فروش کراوات را اجرای آن همچنان ادامه دارد.
به آنها نیز اعالم میکنیم».
این خبرگ��زاری همچنین خبر داد
یک��ی از فروشندگ��ان نی��ز به این که مأم��وران ،روز دوشنبه به اولین

زنان :فمینیسم و...
و اگر گرفتاری داشته باشی به دادت
میرسند.
موض��وع دیگراین که آی��ا احمقانه
نیس��ت ک��ه ی��ک روز تم��ام در
فروشگاهه��ای شی��ک بچرخی و از
دیدن لباسه��ای زیبایی که فقط
ب��رای سای��ز  ۳۶دوخت��ه شدهاند،
حس��رت بخوری و احس��اس گناه
بکنی که چرا دو سایز بزرگتری؟
شرکته��ای ب��زرگ و چندملیتی
که تمام مراکز خرید دنیا را تصرف
کردهاند ،برای من که باسن بزرگی
دارم لباس نمیدوزنند .یا مث ً
ال نگاه
کنید به زنان بی��ن  ۴۰تا  ۵۰سال
ک��ه مشتریان پروپاق��رص جراحی
پالستیک هستند و آنها را با مردان
همسن و سالشان مقایسه کنید که
پولشان را ص��رف خرید چیزهای
بهتر میکنند ،مثل آثارهنری ،شراب
خوب و ی��ا به مس��افرت میروند،
ام��ا زنان طبق��ه متوس��ط و باالتر
درآمدشان را باید برای ترمیم پوست
خرج کنند.
بازن��ده اصلی درواق��ع همین زنها
هستند که بازهم بعد ازچندسال باید
دوباره زیر تیغ جراحی بروند.
آیا احمقانه نیس��ت ک��ه در دومین
پنج��اه سال زندگ��یات با وحشت
از پی��ری زندگی کن��ی و بخواهی
چهرهای  ۳۵ساله داشته باشی.
آیا زنها میتوانن��د از این ایده که
باید تا اب��د زیبا و سکس��ی باشند
دست بردارند و به جای صرف انرژی
درای��ن مورد ،روی ق��درت ،ثروت و
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جشنواره غذاهای سنت��ی ایران در
نمایشگاه بینالمللی تهران وارد شده
و پس از پلمب  ۸۰غرفه این جشنواره
ب��ه دلیل «بدحجابی غرف��هداران و
فروشندگان» ،تعدادی از آنها را نیز
دستگیر کرده و مسئول نمایشگاه را
نیز به اداره پلیس فراخواندهاند.
در ادامه این فشارها ،احمدرضا رادان،
جانشین فرمانده نیروی انتظامی به
ایسناگفتکه«مسئوالننمایشگاهها
اگر نتوانند مسائل مربوط به عفاف و
حجاب رادر نمایشگاههایشان رعایت
کنند ،پلیس اجازه برپایی نمایشگاه
را نخواهد داد».
مس��ئوالن جمه��وری اسالمی در
ارتباط با مس��ئله حج��اب ،رویکرد
امتیازده��ی و اعطای جوایز مالی را
نیزدنبال میکنند.
ب��ه گ��زارش پایگ��اه اطالعرسانی
وزارت کشور ،علیرض��ا افشار ،قائم
مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و
فرهنگی خب��ر داد که قرار است در
دستگاههای دولتی ،کارکنان «فعال
در ح��وزه عفاف و حج��اب» ترفیع
اداری گرفته و به آنها هدایایی داده
شود و به سفره��ای گردشی اعزام
شوند.
وی گفت که «اعط��ای لوح ،هدایا،
اعزام به اردوهای زیارتی–سیاحتی،
ترفیعات اداری و غیره از برنامههای
درونسازمان��ی دستگاهه��ا» برای
«تشویق کارکنان نمونه و یا فعال در
حوزه عفاف و حجاب» است.
پی��ش از او ،مه��دی میرزاییتبار،
مدیر ام��ور فرهنگی دانشگاه عالمه
طباطبای��ی ،روز  ۲۷اردیبهشت به
خبرگزاری مهر گفت کهدانشجویان
دختری که در این دانشگاه حجاب
خود را رعایت کرده و پوشش خود
را به پوشش اسالمی تبدیل کردهاند،
با ُبـنهای  ۲۰هزار تومانی تشویق
شدهاند.

فمینیست روترش میکنند و
>> ادامه از صفحه31 :
همان پیشداوری رایج در مورد
ضد مرد بودن فمینیستها را
خوشبختیشانفکرکنند؟
ب��دون آنکه واقعاً ب��ه آن فکر کنند
در واقع تو بیشترخوشبخت خواهی پذیرفتهاند .موران میگوید که ۷۱
شد اگر وقت داشته باشی که کمتر درصد زنان آمریکا و  ۵۸درصد زنان
کار کنی ،بیشتر ورزش کنی و یا با انگلی��س اص ً
ال خود را فمینیس��ت
دوستانت خوش باشی.
یدانند.
نم 
هن��وز از نظ��ر اقتص��ادی و قدرت کتلین موراندر کتابش فضایی برای
سیاسی در جامعه ما زنها از مردها گفتوگو در مورد همه مسائل ایجاد
خیلی عقبان��د .اگر تو نتوانی رهبر میکند .برای تمام ناگفتههایی که
یک شرکت چندملیتی بشوی ،پس شرم و ترس از قضاوت دیگران زنان
حداقل باید زیبا و خوشاندام باشی را وادار به سکوت میکند.
تا درمیان اطرافی��ان مطرح باشی .بحث او درباره پورنوگرافی و تاتیرات
این زبان حال کسی است که قدرت مثبت و منفیاش روی زندگی زنان
اجتماعی ندارد.
و دختران جوان یکی از آنهاست .او
افزون بر آن شرم هنوز بر ذهنهای با انتقاد از صنع��ت پورنوگرافی که
ما مس��لط است .زنها باید بتوانند تجارت��ی پرس��ود ،بیرحمانه ،فاقد
راجع به همه جزئیات زندگی شان احساس و تحقیرکننده زنان است،
بنویسند.
آنها را تشویق ب��ه ساختن نوعی از
خوب مث ً
ال چرا کس��ی نمینویسد پورنوگرافی میکن��د که مبتنی بر
که از هرسه زن حتما یک نفرسقط برابری ،توانمندی و احترام به انسان
جنین کرده است؟
باشد.
حاال دیگر دوره مالحظات اجتماعی هشدارهای پوشیدهدر طنز و شوخی
و سیاسی ودر نتیجه سکوتدرمورد کتلین موران بهدختران جواندرباره
بعضی موضوعات تمام شده است و حرم��ت زنانگی و احت��رام به بدن،
من ازاین طرز فکر دفاع می کنم".
تالش برای برابری واقعی و داشتن
موران میخواهد بحثهای پیچیده اعتماد به نفس با ش��رح ناکامیها
آکادمی��ک در مورد جنس��یت را با و شادیه��ای زندگ��ی شخصی او
زبانی شوخ و َسبکی سرگرمکننده خواننده را با نویسندهای صمیمی و
ب��رای دخت��ران ج��وان و زنانی که رکگو مواجه میکند .نویسندهای
نه وقت و نه حوصل��ه دنبال کردن که ب��ه زنان اکیداً توصیه میکند از
حرفهای زنان روشنفک��ر را دارند بازی کردن نقش قربانی پرهیز کنند
و به جای غرق شدن در افس��ردگی
مطرح کند.
ب��رای زنانی که هرگ��ز شاید نیازی و اشک ریختن ب��ر ناکـــــامیها
هم به شنیدن این حرفها احساس استعداهایشان را به کار گیرند.

نمیکنن��د و ب��ا شنی��دن کلم��ه
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سوریه :شهباز ...
درپی این محکومیت کاغذی و کم
خاصیت ب��ه دلیل نداشتن ضمانت
اجرایی ،کشورهای آلمان ،بریتانیا،
فرانسه ،ایتالیا ،هلند ،بلژیک ،اسپانیا،
استرالیا ،نیوزیلن��د ،ایاالت متحده،
ترکیه و ژاپن سفی��ران سوریه را از
خاک خود اخراج کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه ،یک
روز پ��س از صدور بیانی��ه شورای
امنیت« :کوفی عناندبیرکل پیشین
سازمان ملل متح��د و نماینده این
سازمان و اتحادیه عرب برای سوریه،
هنگ��ام ورود ب��ه دمش��ق گفت از
کشتاربیرحمان��ه شه��ر "حوله" در
مرکزسوریه ب��ه شدت تکان خورده
و وحشت براو مستولی شده است».
کوفی عنان تنها کس��ی نبود که از
قتل عام حوله تکان خورد.
درهمی��ن روز وزی��ر امورخارج��ه
روسیه( ،ک��ه کش��ورش دست در
ِ
دست چین و جمه��وری اسالمی)
مسئول مستقیم در تداوم کشتارها
در سوریه است ،نی��ز در کنفرانس
مطبوعاتی مشترکی با ویلیام هیگ،
همتای انگلیسی خود ،گفت روسیه
روسیه از رژیمدمشق پشتیبانی نمی
کند!
زنجیره سیاست بازان مماشات گری
که عم�لا امکان کشت��ن 16000
انسان بیگناه و بیدفاع را به رژیم بشار
اسد داده اند حلقه های دیگری نیز
دارد.
باراک اوباما رییس جمهوری همیشه
مردد امریکا از این جمله است.
آقای اوباما هنوزهم درپی انجام یک
بده -بس��تان با روسیه است تا بشار
اسد جنایتکار از کاربرکنار شود.

>> ادامه از صفحه7 :
به گزارش "رادیوفردا"« :باراک اوباما
رییس جمه��وری امریکا همچنان
درپی یافتن راه حلی صلح آمیز برای
بحران سوریه است.
به گزارش رسانه های امریکایی و به
نقل از منابع کاخ سفید ،اوباما امیدوار
است که به کمک مسکو بشار اسد را
وادار به کناره گیری از قدرت کند»!
آیا ازدنیایی که رییس جمهوری مهم
ترین ابرقدرتش فردی مانند باراک
اوباما است ،می ت��وان انتظارداشت
ک��ه کمترازاین که اکنون هس��ت
نابسامان و آشفته باشد؟!ا
دراین بازار آشفته و نابسامان ،نظام
والیت مطلقه فقیه نیز سازخود را می
زند و ب��ه این دستاویز که حکومت
سوریه خط مق��دم جبهه مقاومت
دربراب��ر اسرایی��ل اس��ت ،به شکل
های مختلف ازجمله مالی ،نظامی،
نیروی انسانی و ...از رژیم بشار اسد
پشتیبانی می کند و عمالدر جنایات
آن مشارکتدارد و این حمایت همه
جانبه را نیز گاه به شکل های خنده
دار توجیه می کند.
از جمل��ه ای��ن م��وارد ،گفته های
روز س��ه شنب��ه  29م��ی 2012
سردارسرلشکرپاسدار سیدحس��ن
فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای
مس��لح جمهوری اسالمی است که
درحاشیه همایش ملی امنیت پایدار
به خبرنگاران گفته است:
«جمهوری اسالم��ی دشمن مردم
سوریه نیست ،حمایت از دولت این
کشور ب��ه اصول دفاع��ی و امنیتی
مکتب ام��ام خمین��ی (ره) بازمی
گردد»!
از این خن��ده دارتر ،بیانی��ه وزارت

امورخارجه حکومت آخوندی است
ک��ه با "مشکوک" خواندن قتل عام
شه��ر حوله مش قاس��م دایی جان
ناپلئون را بیاد می آورد:
«جمهوری اسالمی ضمن تقبیح این
اقدام مشکوک بر ضرورت شناسایی
و مجازات عامالن این حادثه تأکید
می کند»!
البت��ه تأکی��د وزارت امورخارج��ه
حکومت آخون��دی را نباید چندان
جدی گرفت زیرا اگر بیل زن بود اول
باغ خود را بیل می زد و در مواردی
مانند کشتار زندانیان سیاسی ،قتل
ه��ای زنجیره ای ،ک��وی دانشگاه و
جنایات کهریزکدرمورد "شناسایی
و مجازات عامالن" آنها جدیت نشان
داده بود!
جان کالم درب��اره پایان بخشیدن
ب��ه کشتارجمعی م��ردم سوریه را
باید از سخنگوی ارتش آزاد سوریه
شنید که دریک نوار ویدئویی که در
اینترنت منتشرشده می گوید:
«از ای��ن پس نم��ی توانند به طرح
صلح کوف��ی عنان وف��ادار بمانند...
ابتکارات بس است ،پیشنهادات بس
است .از امروز به بعد هیچ قطعنامه
سیاس��ی را نخواهیم پذیرفت .قتل
عامی که اتفاق افتاد و امروز هم در
حوله و سایرشهره��ا رخ می دهد،
درحضور ناظران سازمان ملل صورت
می گی��رد ...به روشنی پیداست که
طرح کوفی عنان م��رده است و به
روشنی معلوم است که بشار اسد و
باند جنایتکار او هیچ چیز جز زبان
زور را نمی فهمند»!
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Paivand Picnic
at Angrignon Park!

ummer has
arrived early
this year, we are all
welcoming it with
open arms, it never
ceases to amaze me
how Canadians strip
down at the first sign
of warmth, we definitely
are thirsty when it comes
down to long summer days,
and all for good reason, our
winters are long.
Back to summer, oh there
is so much to do, so much
to see, I speak for myself,
I can spend my days outdoors all day, from sunrise
to sundown. I have images
of myself setting my office
desk in the building’s parking lot, and greet clients
from there.
A funny image it is!

S

ay 20th, I had the
pleasure to attend
my first picnic of the year,
Paivand Newspaper editor
Mr. Rahimian e Aziz (!)
along with his wife Zohreh
Jaan threw yet another successful gathering.
The weather more than
cooperated. We enjoyed the
heat, the sun, catching up
with old friends, Khaste na
bashi Mr. Rahimian e Aziz
va Zohreh Jaan, they were
great hosts, being a scorching hot day, and seeing Mr.
Rahimian & his beautiful
wife, along with throng of
hard working volunteers
hosting the picnic, making
sure everything is running
smoothly.
The preparation of scrumptious, delicious Persian
kebabs being charcoaled
to perfection under the
scorching heat was no easy
task.

M

The MC Agha Ebi,
whom my husband calls
the showman of Montreal,
who loves being behind the
microphone, his uniquly
capable voice could have
been heard from the entrance of the park!
We love you Ebi. We share
a lot of old memories from
the olden days.
Of course let’s not forget
Farshad Jaan, whom I call
Mr. Tapesh, as always volunteering his services.
The music of DJ ALCAPONE
brought the picnic to life,
keeping everyone on their
feet, dancing to pop Persian
music.
eeing new arrivals from
Iran, a few my clients,
it was such an honour to
see them enjoying the
freedom we all share in
Canada, their smiling
faces, their laughter’s, and
enjoying their new home,
CANADA.
hildren running
around, parents calling out to them making
sure they don’t wonder to
far, chatting with friends,
whom I have not seen from
over 20 years ago.
I don’t think there is a
more affectionate, warmer
culture then Iranians
(except Italians!☺).
We went to the picnic with
our dear friends Nahid va
Ali and their now grown
kids and their children,
families grow, bringing
more joy to ever grow-

S

C

ing families, me, I’m still
waiting for my son to get
married and give me a few
grandchildren!
I desperately want to be a
grandmother☺.
I know, I know, I am way
too young to be a grandmother, I married very
young, a Persian man
swept me off my feet☺.
Back to the picnic, did
I mention the gifts being
given away, the entertainment is never ending, joy,
happiness, laughter’s, conversations, the best part for
me was seeing Mom’s and
Dad’s, visiting from Iran,
spending time with their
kids and grandchildren,
watching the joy in their
eyes is indescribable.
ranians were not the only
ones at the picnic, being
a public park, there were
other nationalities, from
four corners of the earth,
the smell of the kebabs
alone would attract you
to enter the park and get
closer to the food.
Iranians have a knack to
attract people with the
their hospitality, their
warmth, and oh their food,
mmmm... getting hungry
just thinking about the
kebabs.
Agha Ebi (Montreal’s
showman) also did a great
job in attracting other nationalities to join the picnic
-with his beautiful English!- he made sure he was
understood by everyone at
the picnic.
We love you Agha Ebi, you
are an original☺.
Mr. Rahmian -besyar!aziz, va Zohreh Joonam,
all volunteer friends, thank
you for a great day!
Hope there will be more in
the near future.
(for more pix see last page
of paivand)

I

___________________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
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بیمـه
مالک
تا چند روز مانده به محضر به تاخیر
.)بیاندازد
همچنین بر اس��اس نظر سنجی
Harris دیگری که توسط موسسه
 نفر۱۰۰۰  ازInteractive Survey
 این نتیجه،در آمریکا انجام ش��د
بدست آمد که اغلب صاحبان ملک
از پوشش بیم ه ملک خود اطالعات
.ی ندارند
 کاف
 درص��د مصاحب��ه۳۷ در ح��دود
 س��وال ابتدایی۱۲ شوندگ��ان از
مطرح شده در م��ورد بیم ه ملک
 سوال جواب۶ و ماشین خود ب��ه
.درست دادند
 درص��د این اشخ��اص اظهار۸۸
داشتند ک��ه از پوشش بیم ه خود
 ی دارند ول
 ��اطالع کاف
ی با سواالت
بیشتر مشخ��ص گردید که اغلب
آنه��ا در ب��رآورد حد اکث��ر میزان
پوش��ش بیم ه خود دچ��ار اشتباه
.شده بودند
درصد مصاحبه شوندگان خاطر۹۴
 سال گذشته۵ نشان کردند که در
به ارزش ملکشان افزوده شده است
 درصد آنها مقدار پوشش۲۷ ی
 ول
 سال۵ بیم ه خ��ود را در این مدت
 تعدادی از آنها.افزایش نداده ان��د
دلیل این امر را نداشتن وقت کافی
برای بازنگری پرون��ده بیم ه خود
ی اغل��ب آنها حتا
  ول،ذک��ر کردند
نمیدانستند که باید پوشش بیمه
را بر اساس افزایش قیمت ملک و
.مساله ساختمانی افزایشداد
 ازCLAIMS از نظ��ر مطالب��ات
شرکت بیم ه در کانادا طبق آماری
 درصد۲۲  دزدی،۲۰۰۳ در س��ال
مطالبات از شرکتهای بیم ه توسط
،صاحب��ان ام�لاک را تشکیل داد
آسیب به ملک توسط موارد متعدد
(غی��ر از آب) نظیر ب��اد و تگرگ
درص��د و آسیبهای مربوط به۳۹
 درصد و۲۷ )water damage( آب
 درصد از مطالبات۱۲ آتش سوزی
.از شرکت بیم ه را شامل شد
...ادامه دارد

ی مس��ی و یا
 ی به سیم کش
 ��کش
.مقاوم سازی آن را بنماید


امیرسام

در چند وقت اخی��ر نگرانی رو به
افزایشی در مورد در دسترس بودن
.بیم ه امالک گزارش شده است
۶۰ســرویسالکتـریسیته
:ک��م نب��وده ان��د م��واردی ک��ه آمپر
کمپانیه��ای بیم ه از بیم ه نمودن کمپانیهای بیم ه ب��دون در نظر
 ��ملک
 نسبت به بیمه،ی که در گذشت��ه بیم ه بوده گرفتن اندازه ملک
.است سر باز زدهاند
نمودن چنین امالکی سخت گیر
 برخ
:ی مواقع نی��ز در صورت بیمه شده اند
 سال۲۰  مخزن گاز با بیش از-  مقدار حق بیم ه را به میزان،نمودن
.ی افزایش داده اند
 قابل توجه
 مخزن گازوئیل بعض
 وسایل چوب سوز- ی از این امالکدارای مشکالت
 محیط
 بیم ه ملک افرادی که برای اولین- ) و یاmould( ی نظیر کپک
.) بوده اند بار صاحب خانه شده اندoil tank( مخزن گازوئیل
 و برخ
ی دیگر مشکالتی نظیر سیم (اگ��ر دارای سابق�� ه بیم�� ه ملک
 ی قدیم
 کش
. داشته اند...ی و یا
)نباشند
دول��ت ه��ای استان��ی مس��وول
قانونگ��ذاری در سنت بیم ه نظیر اهمیتبیمه
مقدار ح��ق بیم�� ه و در دسترس
:بودن انواع بیم ه هستند؛ در حالی در بازار امالک
،که مسوولیت دولت فدرال در قبال در دست��رس بودن و قیمت بیمه
ی از عوام��ل مهم برای صاحب
  به مطمئن ش��دن از ثبات یک،بیم��ه
. خانه شدن میباشد.مالی شرکت بیم ه خالصه میشود
ی از
  بیم�� ه ملک یک،شرکتهای بیم ه امالک معیارهای از نظ��ر بانک
تعهدات خود را نسبت به گذشته عوامل تضمین بازپرداخت وام بانک
.سخت ت��ر نموده ان��د؛ همچنین میباشد
ریس��ک پذیری خود را نسبت به افزای��ش قیمت بیم�� ه میتواند در
مواردی که در گذشته به آن توجه م��واردی باعث ص��رف نظر کردن
 خاص
ی از
  پایین آورده اند از خری��د ملک توس��ط بعض،ی نداشته اند
و ب��رای خری��داران این نکته قابل خریداران شود و یا در مورد صاحب
اهمیت بس��زایی اس��ت؛ چرا که خانهه��ای ب��ا در آمد ثاب��ت بروز
.موسس��ات مالی وام دهنده بانک مشکالتی در پرداخت بیم ه گردد
ٔ
موکدا خواه��ان اثبات وجود بیمه
سازم��ان مشاوری��ن ام�لاک
 چن��د سال پیشCREA ب��رای ملک میباشند در غیر این کان��ادا
صورت وام مسکن به خریدار تعلق نظرسنجی انجامداد تا اثر تغییرات
.نمیگیرد
بیم ه را در میزان معامالت امالک
.اندازه گیری کند
 >>> در زیر به بعض
ی موارد که در مجموع نتیجه این نظر سنجی
ی مواقع بر
 ممکن است شرکت بیم ه از بیمه نشان داد ک��ه در بعض
نمودن ملک س��ر باز بزند اشــاره اساس سختگیری های شرکتهای
:می کنیم
بیم�� ه انجام معامله ام�لاک و روز

محضر به تاخی��ر افتاده است و در
موارد معدودی نیز معامله به دلیل
:ی آلومینیوم
 سیم کش
ممک��ن اس��ت که شرک��ت بیمه بیم ه انجام نشده است (مخصوصا
درخواس��ت تعوی��ض ّک��ل سیم اگر خریدار امور مربوط به بیم ه را

Cell.: 514-702-2309

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

امیرسام

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

:مطـرب عشق
کنسرتدراویش
نعمتاللهیکانادا
June 16 7PM

Shivananda Yoga center
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با س�پاس از همه شماکه با ما همراه و همیار
 مرتض�ی صادقی نازنین ک�ه از کله..بودی�د
 یحیی هاشمی، فریبرز گرائیلی عزیز،س�حر با ما بود
 غذا) عل�ی اجزاچ�ی فداکار و:(فروشگ�اه ف�ردوس
) دابل پیتزا (محمد عابدی، سیا صابری عزیز،مهربان
، وحید(گ�ل) امیرنیا بامعرفت،ابی درویش�علی عزیز
 آرش و، الکس س�لیمانی پور مهرب�ان،محسن زکی
 بیژن اس�کندری،س�امان عزیز از ماهی س�ن لوران
(ب�دون محبت های بی دریغ او این وجیزه میسر نمی
، توران خانم نژاد،»شد!) وهمه دوستان کمیته «یادمان
 دی جی الکاپون، خلیل شهرویی عزیز،فرید طبرزینی
 خدیجه، ایزدی های گرامی،بی تالی(!) جمشید جان
و، محمد س�لجوقی، رضاهومن مهربان،خانم س�یاح
/ تش�کر ویژه و بی انتها از خانواده محترم فرشادگهر
 و با یاد شیرین، بخصوص تینا خانم مهربان،فرشچ�ی
 ما را بخاطر همه کمبودهاببخشید...مهدی محمدیان
!به امید دیدار

AKHAVAN WEST-ISLAND

 ماه24 یکشنبه
، یک روز شاد،می
پرشور و بی نظیر
وعدۀم
 جوالی8یکشنبه:ا
!همینجا

گپیشاز
بزر

Open 7 Days

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

APRICOTS

ATAULFO MANGOES

PRÊT À MANGER

کیفیتعال

PRÊT À MANGER

PEACHES

P.E.I. POTATOES

ONIONS

VINE TOMATOES

PECHES
$1.74 kg

PATATES I.P.E.
5 lbs. / 2.27 kg

ی
قیم
تمناسب
RED PEPPERS

ANDY BOY ROMAINE
LETTUCE HEARTS

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

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

ABRICOTS
$3.28 kg

MANGUES

READY TO EAT

READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

بهای&رقابت ناپذیر
عالی در سوپراخوان به
سبزیجات با کیفیت
انواع میوه جات و
FRUITS
VEGETABLES
• FRUITS
ET LÉGUMES

عالی و قیمت نازل
خورش های
انواع کباب ها و
READY
TO کیفیت
EATایرانی با
• PRÊT
À MANGER

READY TO EAT

6 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

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

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

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

See stores for more specials

OIGNONS
10 lbs. / 4.54 kg

POIVRONS ROUGES
$3.28 kg

COEURS DE LAITUE ROMAINE

TOMATES SUR VIGNE
$1.74 kg

PRÊT À MANGER

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

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

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

.

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
• ،خواربار
ÉPICERIE
STUFFED VINE
LEAVES

COUSCOUS SALAD

SALADE DE COUSCOUS
16 oz.

FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

SPECIAL

399

AKHAVAN BULGHUR

BOULGHOUR
Fine, Medium or Large
Fin, Moyen ou Large
750 g

SPECIAL

TAMARI ALMONDS, ROASTED
SALTED OR UNSALTED
AMANDES TAMARI, RÔTIES
SALÉES OU NON-SALÉES
$8.78 kg

MASTRO EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL
HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
1L

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES
GRAIN FED CHICKEN
LEGS

CUISSES DE POULET DE GRAIN
$3.28 kg

EA.
CH.

SMOKED SALMON

SAUMON FUMÉ
400 g

MAPLE LODGE CHICKEN
WEINERS

AKHAVAN COUSCOUS
FINE OR MEDIUM

COUSCOUS

SAUCISSES AU POULET
454 g / 1 lb.

FIN OU MOYEN
750 g

BEURRE NON-SALÉE
454 g

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME
$6.58 kg

AKHAVAN APRICOTS
ABRICOTS
1 lb. / 454 g

Halal
Halal

NOIX DE GRENOBLE
$13.18 kg

FIVE ROSES FLOUR

MARINATED LAMB CHOPS

FARINE
20 kg

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
$19.78 kg

NAYA NATURAL
SPRING WATER

EAU DE SOURCE NAYA
1.5 L

1 lb. / 454 g

RAISIN COOKIES

BISCUITS AU RAISINS
$10.98 kg

AKHAVAN PITTED DATES
DATTES DÉNOYAUTÉES
3 lbs. / 1.36 kg

SUNICH MANGO JUICE

JUS DE MANGUES
1L

GROUND BEEF

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

HUILE VÉGÉTALE OU CANOLA
8L

Halal

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

KAFTA KEBAB
$7.68 kg

RIZ BASMATI 817
8 lbs. / 3.63 kg

Halal
Halal
Halal

ST-JEAN

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

CAVENDISH

Halal

ST-CHARLES

Halal

Halal

FINESSE VEGETABLE OR
CANOLA OIL

Halal

BAKLAVA

FILET MIGNON MARINÉ
$17.58 kg

Halal

WALNUTS

Halal

LACTANTIA MY COUNTRY
UNSALTED BUTTER

MARINATED FILET
MIGNON

SHERBROOKE

DECARIE

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

39

پیکنیکتابستان

Ouvert 7 jours

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

BLVD.
PIERRFONDS
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فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

PAiVAND
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 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
 CD و  DVDافغانی تازه...

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

دکتر ریموند رضایی

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

عباسشفیعی

Tel.: (514) 806-0060

بازرسیفنیساختمان

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: (514) 933- 8383

)514( 677-9892

www.montrealproinspection.com

سفارش غذا پذیرفته می شود
936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

1253 Rue Guy

Metro: Guy Cond

Tel.: (514) 489-8484

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی
______________________
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

Cell.: (514) 816-4080

عینک فرهت

جواد ایراخنواه

نینوسگیورگیزنیا

____________________
5655 Sherbrooke W.

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

H4A 1W6

بهروزآقاباباخانی

کنسرتدراویشنعمتاللهیکانادا

Shivananda Yoga center

June 16 7PM

پیکنیکبزرگایرانیان

یکشنبه 8،جوالی

پارک انگرینیون

 نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

 قرار بعدی ما :هفته اول آگوست

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا










 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

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

گوشت ،سیخ کباب،
ادبزن ،زغال و...
منقل ،ب
و استثنایی امسال
در بهار گرم
یه وسائل پیک نیک
کل
و کبابخوری
وان فراموش نشود!
دراخ

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

www.akhavanfood.com

مشاور رمسی وام مسکن

NDG

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

قهوه ادنا
ADNA

NDG،

Tel.: 514-481-0671

مطـرب عشق:

وست آیلند

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

ساعتهای کار :دوشنبه تا جمعه
 7:30صبح تا  7:30بعد ازظهر

Real Estate Broker

  شامل بیش از 400نکته قابل رویت

از سقف تا فونداسیون (سیستم برق ،لوله کشی،
سیستم های شوفاژ و خنک کننده ،عایق بندی و )...
  با گزارش کامل :همراه با عکس و توضیحات


عضو جامعه بازرسان ساختمان کبک ()AIBQ
و  InterNachiدر آمریکا با بیمه در خدمت شما



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

Ninous Givargiznia، BSc.

مسکونی و جتاری

با مدیریت مسعود موج بافان:

باطعــمخانگی

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسیساختمان

Email:

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

Strategic Advice & Execution

)Abbas Shafiee (B. Comm.

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

Fax:514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

کلینیک مدیکال آلفامدیک

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

Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca www.paivand.ca

) 2550 Lapiniere (Brossard

انــواع
کارتتلفن

پرشیا

