موسسه مالی

_________________
سال  ،18شماره 1068
 25مرداد1391
_______

تبدیل ارز

1068

Sharif

شــریف

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

EXCHANGE

$

Cote vertu، Bus 121 E

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

گـروه پـاسیفیـک

ارائهدهندهکلیهخدماتمالیونقلوانتقالارز

■ مشاوره کلیه امور مالی ر■ تبدیل ارزهای رایج
■ ارسال ارز به ایران و برعکس در کوتاهترین زمان

I.C. Pacific Inc.

____________________________________________

Tel.: (514) 289-9011 (514) 289-9044

Fax: (514) 289-9022
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W. # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

Email: info@ic-pacific.com
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'حتسس' و انتظار زلزله آخرالزمان
ُ
زلزله :مقدمه ظهور امام عصر؟!

پیکنیکتابستانی
 ص2 :

پارتی  29 Back 2 schoolسپتامبر :کلوب البوم
حسین
باقرزاده

شهباز
خنعی

کبک/کانادا

11:COROLLA
>>
2010

>> 5

À PARTIR DE

روبروی
بل سنتر

transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

RAV 4 2010

صرافی  5ستاره
À PARTIR DE

transport et préparation en sus

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

Cell.: (514) 816-4080

IBNG

کلینیکمدیکالآلفامدیک

دکتررضایی

چهارشنبه ها 8صبح

1253 Guy (514) 933- 8383

1449 St. Catherine 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

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

فارغ التحصیل McGill University

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

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

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

Tel.: 514-439-1444

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
West Island:
•15760
boul Pierrefonds

fhemmatiyan@sutton.com

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ProFusion Realty RF

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

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

Tel.:514-844-4492

Mobile: 514.567.3169

عباسشفیعی

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

•6170 Sherbrooke W.

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


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

حسابداریومالیات

نینوسگیورگیزنیا

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

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

مشاور امالک در مونتریال

1155 Rene Levesque w. #2500

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

Ninous Givargiznia، BSc.

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

انتقـال ارز

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

24 595 $

6600 Trans-Canada، Suite 750

صرافیخضر

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

3

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

 ص39 :

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

کاندولوکس

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

 ص17 :

15 460 $

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

Real Estate Broker

>> 36

حسین
صمیمی

ع.ا.شادپور

نموده است.
شکی نیست که مبارزه
اصلیدر سه جهت ،میان
لیبراله��ا  ،PLQح��زب
کبکی  PQو ائتالف آینده
کب��ک  CAQدر جریان
اس��ت و احزاب کوچکتر
همبستگی کبک  QSو
(حزب جدی��د) انتخاب
مل��ی  ONو ...در کنار
حرکت اصلی در حال
شناس��انیدن برنام��ه
های خود و تحکیم
موقعیت می
باشند...
ص5 :

امیرسام:
امالک

>> 6

>> 7

Montreal, Qc, H3B 2N2

:خریدفرانچایز

پارکآنگرینیون

 1آ گوست
یکشنبه9
بزرگ

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

مقابلۀ ایدئولوژیک راست محافظه کار و طرفدار سرمایه
داری با چپ کثرت گرا و سوسالیست

 2هفته از اعالم انتخابات
عموم��ی کبک ب��رای 4
س��پتامبر آینده گذشت.
بازگش��ت آرام م��ردم از
تعطیالت تابستانی و آغاز
دوباره فعالیت های کاری
و توجه بیش��تر مردم به
س��وژه انتخابات جنب و
ج��وش بیش��تری را در
صحنه مب��ارزات بوجود
آورده اس��ت .وعده های
انتخاباتی فض��ا را داغ تر

 ص8 :

تاهستمیکشد!

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

Tel.: (514) 700-0303

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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پیکنیکتابستانی
اگوست
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یکشنبه 19

تپش و

پارکانگرینیون

Persian Picnic
! in the PARC

توجه توجه توجه توجه توجه:

METRO:
Angrignon

   محل:

چندقدمی
خروجیمترو

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

خوشمزه ترین

کباب عمرتان را

داغ داغ

با ما

نوش جان کنید!

با منوی جدید غذا

همراه با
شادترین
 DJشهر

جه :برای
 و
  ت ز برنامه،
حمایت ا
را از محل
ود
غذای خ یهکنید.
کنیکته
پی

آشپزخانه این برنامه :با همیاری تیم کبابسرا،
با سپاس از فرزاد موالیی

نیاز به داوطلب:


ایلید به برگزاری
اگر م
ما یاری رسانید
این برنامه ها به
ندمتاسبگیرید:
لطفابادفترپیو
514-996-9692


  غر
فه های بازرگانی،

فرهنگی و هنری:

با دفتر پ
یوند متاس بگیرید:

514-996-9692

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

2012 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors
$

فروشگاه سن لوران

فروشگاه اخوان

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

STARTING AT

15 995

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

transport, preparation included.

2012 TOYOTA CAMRY
$

STARTING AT

24 795

transport, preparation
and tax for A/C included.

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

Contact Alex
for additional rebates.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

3
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر

کاندومینیومپرستیژ
در قلب مرکز شهر مونتریال
روبری بل سنتر
 2 ،1و 3
اتاق خواب
جیم

دو تراس

استخر داخلی

پالگ اتومبیل برقی

همین امروز

ساعات کار:

با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

3
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ایران :زلزله...
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'حتسس' و انتظار زلزله آخرالزمان

رئیس جمهور (اینکه یکی "ولی"
حسین باستانی بی بی سی
در زمان حاضر ،شیعیان دیگر نه در دیگ��ری اس��ت) را ب��ه رابطه ای
____________
حتسس عرضی (اینکه هر دوی آنها ،یاران
ی��ک روز پی��ش از زلزل��ه اخیر دوره انتظار ،که در دوره ُ
امام زمان هستند) تغییر می داد و
به سر می برند؛ یعنی زمانی که
آذربایجان ،خطیب جمعه تهران
این "جسارت" ،زنگ خطر را برای
طی س��خنانی در زمینه نزدیک
خواص ،می توانند حضور امام
حامیان سرس��خت رهبر ایران به
بودن زمان ظه��ور امام دوازدهم
دوازدهم را حس کنند!
صدا در آورد.
ش��یعیان ،اش��اره ای معنادار به
همزمانی این تحول با متهم شدن
یکی از برداشت های جنجالی از
محمود احمدی نژاد به نافرمانی از
مفهوم "آخرالزمان"داشت.
کاظ��م صدیقی با تاکید ب��ر افزایش زمان ظهور امام دوازدهم سخن گفت .ولی فقیه بر س��ر وزارت اطالعات ،به
مشکالت بشر در سرتاسر جهان ،این رئیس دولت در فروردین  ،۱۳۸۷این تص��ور در میان حامیان آیت الله
وضعیت را "مقدمه حضور امام عصر" در جریان س�خنرانی خبرسازی خامنهای دامن زد که رئیس دولت و
دانست و گفت" :بوی پیراهن یوسف در مشهد ،قسم خورد که "دست یاران��ش ،خود را متصل به امام غایب
امام زمان" را در همه امور میبیند دانسته و ضرورتی به اطاعت از رهبری
به مشام میرسد".
اش��اره به استش��مام "بوی پیراهن و گف�ت ه�دف او فراه�م کردن نمیبینند.
یوس�ف" در آس��تانه حض��ور امام زمینه برای ظهور است.
به این ترتیب ،نزدیکان رهبر جمهوری
دوازدهم شیعیان ،یادآور مفهومی به مقام ه��ا و نهادهای ارش��د حکومت اس�لامی ،که در سال های گذشته با
"تحسـس" (به معنای جستجوی ای��ران ،در طول دوره اول و اوایل دوره س��کوتی تأیید آمیز نظاره گر مواضع
نام ُ ّ
دوم ریاست جمهوری آقای احمدی رئیس دول��ت و همفکرانش در مورد
وجود چیزی از طریق حواس) است.
معتقدان به این مفهوم باور دارند که ن��ژاد ،حامی ی��ا نظاره گ��ر خاموش نزدیک بودن دوره آخر الزمان بودند،
در زمان حاضر ،ش��یعیان دیگر نه در مواضع او و همکارانش در مورد دوره در تغییر جهتی آش��کار ،به واکنش
دوره انتظار ،که در دوره تحس��س به آخر الزمان بودند.
علیه این مواضع پرداختند.
سر می برند؛ یعنی زمانی که خواص ،با وجود این از اوایل س��ال  ،۱۳۹۰به در نتیجه این تغییر رویکرد ،همزمان با
می توانند حضور امامدوازدهم را حس دو دلیل مش��خص ورق به ضرر تیم دستگیری تهیه کنندگان فیلم "ظهور
محمود احمدی ن��ژاد و مواضع آخر بسیار نزدیک است" و منسوب کردن
کنند.
این کلمه ،در آیه ای از سوره یوسف به الزمانی آنها برگشت.
آنها به مقام های دفتر رئیس جمهور،
کار رفته که حکایت دارد یعقوب (پدر ای��ن دو دلیل تقریبا همزمان ،عبارت اصل ادعای نزدی��ک بودن ظهور نیز
یوسف) بعد از سال ها دوری از یوسف ،بودند از نافرمانی سرس��ختانه رئیس مورد تردید مقام های حکومتی قرار
در آستانه بازگشت فرزند از "تحسس" جمهور از رهبر بر سر مدیریت وزارت گرفت.
اطالع��ات ،و توزی��ع گس��ترده فیلم شخص آیت الله خامنه ای ،در تیرماه
او سخن گفته است.
"ظهور بس�یار نزدیک است" در  ۱۳۹۰هش��دار داد که "نباید به دام

ایران.
برخی عقاید افت��اد که ضمن تعیین
حتول مفهوم انتظار در دوره
فیلم ،تأکید داش��ت که زمان غیبت وقت برای ظهور ،آن را خیلی نزدیک
احمدی نژاد
در دوره آق��ای احمدی ن��ژاد ،بودجه امامدوازدهم شیعیان رو به پایان است میدانند".
هایدولتی بی سابقه ای به پروژه های و آیت الله عل��ی خامنهای و محمود علی س��عیدی نماینده آقای خامنه
مرتب��ط با مفهوم آخر الزمان و زمینه احمدی نژاد نیز دو ت��ن از یاران این ای در سپاه پاس��داران نیز ،در تیرماه
س��از "ظهور" اختصاص یافت و خود امام هستند.
 ۱۳۹۰ب��ا اش��اره به مفهوم آش��نای
رئیس جمه��ور ،بارها از نزدیک بودن ادعای فوق ،رابطه طولی میان رهبر و "غیبت یوسف" گفت:

"بنده معتقدم جامع هایرانی آماده
[ظه�ور امام دوازدهم ش�یعیان]
نیست ،چرا؟ به این دلیل که روز
د
جمع�ه میلیونها نف�ر میگوین 
الله�م عج�ل لولی�کالف�رج و
جوابی نمیآید و خداوند سبحان
تبپرسید با۱۱
میفرماید از بشری 
یوسف [امام] چه کردند و حال با
چه تضمینی آخرین برگ برنده را
به شم ابسپاریم؟"
مجموع��ه این موضع گی��ری ها ،در
ظاهرا حکایت از آن داش��ت که دوره
تبلیغات حکومتی بر سر نزدیک بودن
آخر الزمان ،رو به پایان است.

بازگشت مجدد به قرائت آخر
الزمانی
با وجود فاصله گرفتن مقام های ارشد
حکومت ایران از ادعای نزدیک بودن
دوره غیبت در س��ال گذشته ،به نظر
می رسد که این رویکرد ،اخیراً شاهد
تغییری مجدد بوده است.
در یکی از برجسته ترین نشانه های
این تغییر ،علی سعیدی نماینده ولی
فقیه در س��پاه پاس��داران ،که س��ال
پیش ایده نزدیک بودن زمان ظهور را
موکداً رد کرده بود ،س��ه هفته پیش
بخش مهمی از سخنرانی خود پیش
از خطب��ه های نماز جمع��ه تهران را
به تبیی��ن نزدیک ب��ودن آخرالزمان
اختصاص داده است.
آقای سعیدی ،سپاه پاسداران و به ویژه
واحد برون مرزی سپاه (نیروی قدس)
را زمینه ساز ظهور امام غایب معرفی
کرده و با تاکید بر اینکه خاورمیانه باید
قبل از آمدن ام��ام دوازدهم متحول
ش��ود ،انقالب های اخیر کشورهای
عربی را مقدمه این ظهوردانسته است.
در اشاره ای دیگر به تحوالت منطقه
ای ،مه��دی طائ��ب رئیس ق��رار گاه
"عمار" ،تش��کلی از نیروهای نزدیک
به محافل نظامی امنیتی حامی رهبر
جمهوری اس�لامی ،ماه پیش گفته
ت��ا زمانی ک��ه ارتش وهاب��ی (ارتش
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عربس��تان) در نزدیکی کعبه حضور
دارد ،ظه��ور ام��ام دوازده��م اتف��اق
نمی افت��د و در نتیجه ایران باید "به
کش��ورهای دیگر کم��ک کند تا این
اتف��اق صورت بگی��رد و زمینه ظهور
حضرت حجت فراهم بیاید".
تشدید فش��ارهای بین المللی علیه
ایران نیز در اش��ارات اخیر فرماندهان
نظامی به زمان ظهور حضور داش��ته
است.
فرمانده س��پاه اس��تان قزوین ،ساالر
آبنوش ،در اوایل ماه جاری تش��دید
تحریم های بین المللی علیه جمهوری
اس�لامی ایران را یک واقع��ه قبل از
ظهوردانسته است.
وی تاکید کرده که "اگر مردم بدانند
تحریمها علیه جمهوری اس�لامی به
خاط��ر انتظار برای ظه��ور امام زمان
است ٬با جان ودل مقابل این تحریمها
مقاومت خواهند کرد".
و در ادامه همین اظهارنظرها بوده که
کاظم صدیقی امام جمعه تهران نیز،
چند روز پیش از نزدیک بودن "حضور
امام عصر" و به مش��ام رسیدن "بوی
پیراهن یوسف" سخن گفته است.
در شرایطی که افزایش شدید تحریم
های بین المللی ،حکومت ایران را به
گونه ای بی سابقه تحت فشار قرارداده
و حتی بسیاری از مسئوالن حکومتی
را نگران هزینه های پرونده هسته ای
کرده است ،ترویج چنیندیدگاه هایی
از سوی منسوبان و منصوبان آیت الله
خامنه ای ،معنای مشخصی دارد.

نیاز به مفهوم آخرالزمان
در تحلیل کلی ،به نظر می رس��د در
شرایطی که حتی رئیس بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ،ش��رایط کشور را
در آستانه "شعب ابی طالب" توصیف
می کند ،توجیه دالیل ادامه پافشاری
بر سر برنامه هسته ای ایران ،به گونه
ای فزاینده نیازمند رجوع به استدالل
های مستقل از منطق مادی است.
واقعی��ت ای��ن اس��ت که ب��ر مبنای
محاسبات بش��ری ،توجیه امیدواری

به آینده رویارویی جمهوری اسالمی
و غرب بر س��ر پرونده هس��ته ای ،به
تدریج برای حکومت ایران غیر ممکن
می شود.
در ش��رایط موجود ،ب��ه تدریج برای
مس��ئوالن چاره ای جز توسل به این
استدالل باقی نمی ماند که جمهوری
اس�لامی ایران ،به دالیل فوق بشری،
که ارتباط��ی با محاس��بات مادی از
قبیل وضعیت اقتصادی کشور ندارند،
در مناقشه جاری با جامعه جهانی بر
سر پرونده هسته ای شکست نخواهد
خورد.
احتماال مهمترین اس��تداللی که در
چهارچوب دستگاه اعتقاد در شیعه،
امکان توسل به آن برای تبیین فرجام
پیروزمند مناقشه جاری وجود دارد،
مفهوم "نبرد آخر الزمان" است.
نبردی که در انتهای آن ،نیروی حق
(جمهوری اس�لامی ای��ران) با وجود
تفوق مادی نیروی باطل (غرب) پیروز
خواهد شد.
زمان��ی که محم��ود احم��دی نژاد و
همکارانش ،همزمان با مبارزه طلبی
شتابناک با جامعه بین المللی بر سر
برنامه هس��ته ای ،بر ترویج باورهای
آخرالزمانی می کوشیدند ،بهواقع در
چهارچوب نظام فک��ری خود عملی
اجتناب ناپذیر را انجام می دادند .چرا
که هزینه های عملی مسیری که در
پیش گرفته بودند ،ج��ز با اعتقاد به
قریب الوقوع بودن پایان "دوره اعتبار
محاسبات مادی" قابل توجیه نبود.
منتق��دان احم��دی ن��ژاد در جناح
محافظه کار ،پ��س از دوره ای فاصله
گرفت��ن از قرائ��ت او و همفکرانش از
زمان ظهور ،ظاهرا دوباره متوجه شده
اند که به لحاظ منطقی ،چاره ای جز
توسل به همین قرائت را ندارند.
می توان انتظار داش��ت که داس��تان
توس��ل آخرالزمان ،با افزایش بحران
میان جمهوری اسالمی و غرب ،پرده
های جدیدتری را نیز در پیش داشته
باشد.
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نتخابات  4سپتامبر
 :اهمیت ا

کبک. .

مقابلۀ ایدئولوژیک راست محافظه کار و طرفدار سرمایه
داری با چپ کثرت گرا و سوسالیست
حسینصمیمی
 2هفته از اعالم انتخابات
عموم��ی کبک ب��رای 4
سپتامبر آینده گذشت.
بازگشت آرام آرام مردم از تعطیالت
تابستانی و آغاز دوباره فعالیت های
کاری و توجه بیشتر مردم به سوژه
انتخابات جنب و جوش بیش��تری
را در صحنه مب��ارزات بوجود آورده
است.
بازار داغ وع��ده های انتخاباتی (که
رهبران احزاب بطور معمول در این
پریود بیش از ه��ر زمان دیگری به
آن م��ی پردازن��د و بعد بطور کامل
فرام��وش می نمایند) فضا را داغ تر
نموده است.
گو اینکه نظرس��نجی ه��ای انجام
شده تا این لحظه بهدلیل تعطیالت
و دوری م��ردم از صحن��ه مبارزات
و کمب��ود اطالعات ردوبدل ش��ده
در س��طح وس��ایل ارتباط جمعی،
از ضری��ب اطمینان ب��اال برخوردار
نیست؛ امادرعین حال شکی نیست
که مبارزه اصلی در سه جهت ،میان
لیبراله��ا  ،PLQحزب کبکی  PQو
ائتالف آینده کبک  CAQدر جریان
است و احزاب کوچکتر همبستگی
کبک  QSو (حزب جدید) انتخاب
ملی  ONو ...در کنار حرکت اصلی
در حال شناسانیدن برنامه های خود
و تحکیم موقعیت می باشند.


شناخته ش��ده می باشند (تا
ان��دازه ای انحصار مب��ارزه دو
طرف��ه  PQ- PLQرا ب��ه هم
ریخ��ت و هر دو ح��زب را در
موقعیت دفاعی قرار داد.
در ای��ن می��ان نام��زدی ژاک
دوش��نو ،کمیسر گروه تحقیقی که
موفق شد با گزارش خود ابعاد بسیار
وس��یعی از فس��اد اداری و مالی در
کبک را برمال سازد برای کوتاه مدت
کمپین انتخاباتی لیبرال ها را دچار
سردرگمی ساخت.
گزارش ژاکدوشنو گو اینکه هنوزدر
حد ظن و اتهام است (و تا این لحظه
هیچ یک از وزرا و یا نمایندگان حزب
لیبرال رسما متهم به هیچ گونه فساد
مالی نشده اند) اما چهره حزب لیرال
را شدیدا خدشه دار نمود؛ تا آنجا که
بیش از  %70مردم کبک این حزب
را «فاسد»دانستند.
وروددوشنو به صحنه سیاست ،برگ
برنده ای در دس��ت ائت�لاف آینده
 CAQکبک گردید که خود را تنها
حزبی بداند که قادر به پاک س��ازی
سیستمباشد.
اما تا چه حد این مساله درست است
این خود بحثی است جداگانه!.

PQ

خان��م پولین م��اروا و حزب کبکی
کارنام��ه  9س��اله س��ه دور پیاپی
حکومت ژان شاره و لیبرال ها را به
نقد کش��یدند و با انتقاد از مدیریت
 PLQو بسیاری از موقعیت های از
دست رفته ،در پی اثبات این فرضیه
CAQ
حزب نوپای ائتالف آینده کبک در و اقناع رای دهندگان در انتخاب PQ
هفته نخستین با معرفی کاندیداهای برای اصالح مشکالت استان و اینکه
مع��روف) ک��ه در صحنه اس��تان تنه��ا این حزب می توان��د با دولت

فدرال در بدس��ت آوردن امتیازات
خاصی ب��رای کبک درگی��ر گردد،
شده اند.


PLQ

ژان ش��اره با تکیه بر موفقیت های
اقتصادی و گذر نس��بتا کم خطر از
بحران جهانی مال��ی اخیر و با قول
تولید  250ه��زار کار تازه در پروژه
توس��عه اقتصادی ش��مال PLAN
 NORDحزب لیبرال را تنها انتخاب
منطقی و عملی برای آینده روشن
اقتصادی کبک می داند.
برگ ه��ای برن��ده وی در مقابله با
 ،PQمساله جدایی ،رفراندوم ،نظم
عموم��ی و قانونمن��دی؛ و با CAQ
نداشتن تجربه الزم برای اداره استان
است.
اما واقعیت اصل��ی در این انتخابات
که مسلما از حساسیت بیشتری از
انتخابات پیش��ین در تعیین دولت
دارد ،وج��ود نقط��ه نظ��رات کامال
متضاد بر پایه تفکرات ایدئولوژیک
احزاب درگیر است که باعث گردیده
تا هرگونه پیش بینی در مورد دولت
آینده را مشکل سازد.
ناآرام��ی های خیابان��ی ،اعتصابات
دانش��جوئی و قانون اضطراری 78
جهت گیری راس��ت و چپ طیف
سیاسی کبک را بطور کامل مشهود
نمود.
احزاب محافظه کار لیبرال و ائتالف
آین��ده کبک اغتش��اش و نافرمانی
مدن��ی در یک جامع��ه قانونمند و
دموکراتیک را مردود دانسته و این
انتخابات را جایگاهی برای اعالم رای
نهائی اکثریت س��اکت جامعه می
دانند.

ضع��ف خانم پولی��ن ماروا ب��ه ُرخ
کش��یده و می گوید کسی که می
خواهد نخست وزیر یک استان باشد
نمی تواند و نباید «فعال سیاسی»در
صحنه درگیری های خیابانی گردد.
شکی نیست مس��اله دانشجویان و
برقراری نظم و قانون که خواس��ته
اکثریت مردم اس��ت حربه برنده ای
در دس��ت ژان شاره ش��ده و مقدار
عمده ای از توجه عمومی را از مساله
فساد دولتی دور نموده است.


احزاب سوسیالدموکرات  PQو چپ
گرای همبس��تگی کبک (سولیدر)
 QSب��ا همس��وئی با دانش��جویان
اعتصابی و پش��تیبانی از اعتراضات
مردمی که به خیابان ها کشیده شده
بود در مقابل دولت قرار گرفتند .این
جهت گیری تا جائی ادامه یافت که
 QSتلویحا نافرمان��ی مدنی و عدم
اطاعت از قان��ون  78که با اکثریت
از تصوی��ب مجلس گذش��ته بود را
تشویق نمود و باید دید تا چه میزان
این مساله تاثیر منفیدر روحیه رای
دهندگان داشته و یا فرضیه اکثریت
س��اکت  PLQرا ب��ی ارزش خواهد
نمود .و لذا مس��اله افزایش شهریه
دانش��جویان ،اعتصابات دانشجوئی،
کشمکش های سندیکائی ،ناآرامی
های خیابانی به یکی از مسایل اصلی
این انتخابات تبدیل شد.
ش��اره با ی��ادآوری مک��رر موقعیت
خانم ماروا در حمایت از دانشجویان
اعتصابی که کمی بیش از  30درصد
کلدانشجویان را تشکیل میدادند،

استراتژیانتخاباتی

در ای��ن کارزار احزاب س��عی دارند
ت��ا با دیکته نم��ودن و غالب کردن
اس��تراتژی انتخابات��ی خود کنترل
کمپین را به دس��ت گرفت��ه و هر
حزبی که بتوان��د دیدگاه های خود
را در مرک��ز مبارزات قرار دهد طبعا
س��ایر احزاب را در موقعیت دفاعی
ق��رار داده و ش��انس خ��ود را برای
پیروزی افزایش خواهد داد .در میان
بسیاری از مسایل مطروحه سه سوژه

از اهمیت خاص��ی در این انتخابات
برخوردار خواهند بود:
مس��اله فس��اد اداری و
-1
مالی در ساختار حکومتی و دولت
مساله احترام به قوانین
-2
وضع ش��ده در پارلمان و اطاعت از
اصولدموکراسی
مساله جدائی احتمالی
-3
کبک و رفراندوم دوباره
با نگاهی به هر کدام از این سه مورد
می ت��وان دید که هر حزبی تا کجا
از ای��ن موارد به نفع خود یا به ضرر
حریفان اس��تفاده خواه��د نمود .از
سوئی نیز باید توجه نمود که توانائی
و آمادگی هر ک��دام از احزاب برای
تش��کیل دولت آینده تا چه میزانی
است و رای دهندگان با چه ضریب
اطمینانی می توانند دولت آینده را
انتخاب کنند ،مگر آنکه یکبار دیگر
اتفاقی شبیه آنچهدر انتخابات فدرال
و  NDPبه عمل آمد بوجود آمد.
{>> ادامه در صفحه}37 :

NOTAIRE-NOTARY
نگار پیشوا
محضردار

خدماتماشامل:

____________________

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


LLB, DDN

Me Negar Pishva, notaire BA,
Legal Advisor & Notary

294 Square St-Louis, 2nd floor
Montreal, Qc., H2X 1A4

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

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

خدمات حسابداری و دفترداری

مشاور امالک در سراسر مونتریال

سرورصدر

مسکونی و جتاری

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

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

Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

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

مینو اسالمی
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لیدا سارا نورائی
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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
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زلزله آذربایجان یک فاجعه ملی بوده و واکنشی متناسب را
میطلبیده است .مردمی که از این خبر آگاه شدند برای کمک
به بازماندگان تالش میکنند و یا به کمک آنان شتافتهاند.
در سطح حکومت ،اما ،واکنش از نوع دیگری بوده است:
بیتفاوتی ،سرکوب خبر و کماهمیت نشان دادن عمق فاجعه،
سهلانگاری در کمک و امداد ،اعالم زودرس پایان عملیات
جنات و کمک به افزایش تلفات .زلزله آذربایجان یک فاجعه
ملی بود ،ولی رفتار حکومت در برابر آن را باید یک فاجعه
بزرگتر بشمار آورد.
دکتر حسین باقرزاده
 14اوت 2012

hbzadeh@btinternet.com

زلزلههای شنبه 11آگوست در
آذربایجان شرقی هزاران کشته
و مجروح بر جای گذاش��ته و
دهها ه��زار نفر (یا بیش��تر) را
بیخانمان کرده اس��ت .با هر
مقیاسی ،این حادثه یک فاجعه
ملی بوده و واکنشی متناسب با آن را
میطلبیدهاست.
مردمی که از این خبر آگاه ش��دند
عموما با قربانیان احساس همدردی
کردهان��د و در س��طح جهانی برای
کمک به آنان تالش میکنند و اگر
توانستهاند به کمک آنان شتافتهاند.
در سطح حکومت ،اما ،واکنش از نوع
دیگری بوده است :بیتفاوتی نسبت

جواهری
نیک آذین

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

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal، QC، H3H 2L9

Metro: GUY

به واقعه ،س��رکوب
خب��ر و کم اهمیت
نش��ان دادن عمق
فاجعه ،سهلانگاری
در کم��ک و امداد،
اعالم زودرس پایان
عملیات جس��تجو
و نج��ات و مان��ع
شدن از کمکهای
خارج��ی (و در
نتیجه ،کمک ب��ه افزایش تلفات به
جای تالش برای کاهش آنها).
سوانح طبیعی در هر کشوری اتفاق
میافتد ،و بس��ته به شدت سانحه،
موجی جهانی برای کمک به قربانیان
ایجاد میکند .در ایران ،سانحهای که
بیش از هر پدیده طبیعی تلفات وارد
میکند زلزله است.
در این جا از این مسئله که زلزلهای
در حد  ۶و اندی ریشتر معموال نباید
تلفاتی بیش از چند مجروح داشته
باشد ،ولی چرا همین زلزله در ایران
هزاران قربانی از خود بر جا گذاشته
است ،میگذریم.
ب��ه هر دلیل��ی که بوده ،ای��ن زلزله
منطقه وسیعی از کشور ما را تبدیل
به مخروبه ک��رده و عالوه بر تلفات
س��نگین انس��انی دهها هزار نفر را
بیخانمان کرده است .این وظیفه اول
هر حکومتی است که وقتی چنین
واقعهای پیش میآید فورا گروههای
امداد و نجات را به منطقه برساند تا
شاید زندگانی را از زیر خاک بیرون
بکشند و به مجروحان و بازماندگان
کمکهایدرمانی و حیاتی برسانند.
ع�لاوه ب��ر ای��ن ،حکوم��ت باید با
اطالعرسانی فوری ودقیق شهروندان
را در جریان امر بگذارد و کمکهای
مردمی و جهانی ب��رای اجرای این
وظایف را سازمان دهد.
در مورد اخیر ،تش��کیالت وس��یع
رادیو و تلویزیون دولتی تا ساعتها
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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
-------------------

کمترین خبر و گزارش��ی از زلزله و
وضعی��ت فاجعهبار مردم آن منطقه
پخش نکرد .پس از آن هم گزارشها
ّ
مقطع و گهگاهی بود و طوری پخش
میش��د که فاجعه کوچ��ک جلوه
کن��د .از کمکهای ام��داد و نجات
در بسیاری از نقاط تا روز بعد و حتا
دیرتر از آن خبری نبود .هیچ یک از
مقامات اول کشور این زحمت را به
خود ندادند که از محل حادثه دیدن
کنند و مرهمی بردرددل بازماندگان
بگذارن��د .حتا پیامه��ای همدردی
مقامات حکومتی نی��ز یکی دو روز
پس از حادثه صادر ش��ده اس��ت .و
س��ر انجام با اع�لام «پایان عملیات
جس��تجو و نج��ات» در آخ��ر روز
یکشنبه  12آگوست (یعنی کمتر از
 ۳۰ساعت پس از وقوع زلزله) امکان
نجات افراد دیگ��ری را که احیانا در
زیر آوارها در حال درد کشیدن بودند
از بی��ن بردند و عمال آنان را زنده به
گور کردند (دس��ت کم یک نفر روز
سه شنبه زنده از زیر آوار بیرون آورده
شد).
ای��ن رفت��ار حکومت در ش��رایطی
اس��ت که به یمن انقالب اطالعات
و ارتباط��ات ،اخب��ار و گزارشهای
تصوی��ری مربوط به زلزل��ه به رغم

سکوت عمدی دستگاه دروغپراکنی
حکوم��ت بالفاصله در ش��بکههای
اینترنتی و ماهوارهایدر سطح جهان
پخش ش��د و موجی از همدردی و
تالش برای کمک را نه فقط در بین
ایرانیان و بلکه در سطح جهان ایجاد
کرد.
نتیجه این کهدرستدر شرایطی که
آقای احمدینژاد سرگرم ارسال پیام
تبریک به فالن رهبر یک کشور دور
دست بود و از او سخنی در باره زلزله
شنیده نمیش��د رهبران کشورهای
اروپا و آمریکا و دبیر کل سازمان ملل
پیام همدردی میفرستادند.
و درس��ت هنگامی ک��ه امدادگران
کش��ور همس��ایه آذربایجان یعنی
ترکیه با تجهیزات کامل آماده ورود
به منطقه و تالش برای نجات زندگان
زیر آوار بودند ،حکومت ایران به جای

اجازه ورود به آنان ،در فاصله کوتاهی
پایان این عملیات را اعالم کرد .زلزله
آذربایجان یک فاجعه ملی بود ،ولی
رفتار حکومت ای��ران در برابر آن را
باید یک فاجعه بزرگتر ملی بشمار
آورد.
در ای�ن ک�ه دلی�ل ای�ن رفتار
نامسئوالنه و ضد ملی حکومت
چیس�ت گمانهزنیهای زیادی
شده است.
درست که این حکومت ضد مردمی،
مستبد ،خشن ،تمامخواه ،واپسگرا
و خرافاتی اس��ت ،ولی کمتر کسی
میتواند حکومتیان را احمق بداند.
در این صورت و صرف نظر از فساد
و سوء مدیریت و بیکفایتی مقامات

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

انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

•
•
•
•
•

نسرین پارسا

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

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

غذا آماده برای
take out

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL، local 148،

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

قهوه

چای

Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.: 514-484-8072
________________
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Voyages Lexus

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

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

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ 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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این زمین لرزه ها

ویدا فرهودی

غرق اشکی تهی ز رویا بود...

شعـــر

www.paivand.ca

تا هست
می کشد!

در تنگن��ا می افت��د و هرقدر
بیش��تردچار وحش��ت م��ی
شود ،بیش��تر می کشد .می
کش��د تا ترس و وحشت را از
خ��ود دور و به جامعه منتقل
کند .افزایش ش��مار اعدام ها
درچندس��ال اخی��ر این نظر
را تأیی��د می کنند .با آن که در  33س��ال
گذشته ،حکومت آخوندی هیچگاه پرونده
حقوق بش��ری پاک و منزهی نداش��ته ،اما
ازسال  ،1388درپی انتخابات تقلب آمیز 22
خرداد ،افزایش اعدام به عنوان ابزار سرکوب
و ارعاب جهش��ی تصاعدی داشته است .به
گزارش بی بی سی فارسی« :درسال 1388
"سازمان عفوبین الملل" نقض حقوق بشر
در جمهوری اسالمی را دربدترین شرایط در
 20سال گذش��ته ارزیابی کرد و "دیده بان
حقوق بش��ر" اعالم کرد وضعیت ایران "به
یک فاجعه حقوق بشری" تبدیل شده است.
درپ��ی اعتراض های گس��ترده به تقلب در
انتخابات ،اجرای احکام مرگ درمقایس��ه با
قبل از انتخابات بیش از دوبرابر شد و درطی

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

علی اکبر هاش��می رفسنجانی و سیدعلی
خامنه ای بیش از یک بار (نقل به مضمون)
گفته اند که« :اشتباه شاه را تکرار نخواهند
کرد».
به زعم اینان "اش��تباه" محمدرضاشاه این
بود که "صدای انقالب مردم" را شنید و آنرا
پذیرفت و دست به کشتار وسیع و سرکوب
خونین مردم معترض نزد.
حکومت آخوندی برای آنکه به قول خودش
"اشتباه" شاه را تکرار نکند ،راهکار غریبی را
برگزیده است.
در رویارویی با اعتراض های مردمی ،هروقت

کاراَت آن روزها تماشا بود
پـرزدن البه الی رویا بود
َ
گـنجید
نمی
دلت
در
ای
غصه
ُ
هر چه می خواستی مه ّیا بود
صبح ها بسترت پر از خورشید
نیمه شب ها نوید فردا بود
گام هایت کنار گام امید
تا رسیدن هماره پویا بود
پرسش ات داشت پاسخی دائم
بر لبت گر "ولی" َو "ا ّما" بود!
دیدگان را کسی نمی پایید
زندگانی فقط تماشا بود
حیف اما که فعل هستی مان
ماضی مطلقی سراپا بود
فعل ماضی به خاطره پیوست
7 PAYVAND: Vol. 14  No.840  May 15, 2008
www.paivand.ca
جستجو چه تنها بود!
بعد از آن
شادمانیاسیرپستیشد
سهم هستی مرور یغما بود
به جا آرزو به خود لرزید
ل ،بیشترجا
نمود
بس که زشتی مرام دنیا بود
�تمدار جوان
نظرداشتزمین لرزه ها که می بینی
در این
 ارسال سریع ارز به ایران برعکسگوشه هایی به دیده پیدا بود
جزئی  -تبدیل ارزهای معتبر
اتی او ،تالش
ا
ت
د
ر
چ عنوان یک
ش
م
ا
درد
بر
ریا
کنون
د
نهانـ
ر
رخ َ
ه آینده
شان ندهند.
رسمش آخر همیشه حاشا بود
ها را رد کرده و
Sharif Exchange
گرغزل در تالطمی جوشید
میقاً به وجود
259B Cote-Vertu
معتقدچنین اش روال افشا بود
ثبات این
St-Laurent, QC H4N 1C8
Cote vertu, Bus 121 E
مردم آن
چشم بسته است ،چرا که ِ
Tél.: (514) 22-6408
تهی ز رویا بود...
وی غرق
برخوردی منتقدانه!
اشکیبا
اسرائیل

شـــریف
موسسه مالی

در
مونتریال

ارز

Tél.: (514) 561-6408
Fax: (514) 22-6409

ی اوباما یک معمای
را برجسته می کند
ت تان
�ما با
خورد

خاطر
مل��ه
رابطه
رائیل
ایجاد
شین،
است.
چراغ
د که
ش��ود،
س��ت
ود ،اما

کوس
ک بی
ی سی
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arifexchange.com

www.sh

 50روز پ��س از  22خ��رداد ،88
صدوپان��زده مورد اع��دام به ثبت
رس��ید .گزارش بی بی سی می
افزاید که« :ادامه روند روبه افزایش
ش��مار اعدام ها به هم��راه موج
گسترده دستگیری ها درماه های
بعد از انتخابات و انتشار اخبار آن
در رسانه های عمومی ،سیاستی
برای ترساندن و زهرچشم گرفتن
و نمای��ش ق��درت ق��وه قضاییه
و نیروه��ای انتظام��ی و امنیتی
تعبیرشد».
شوربختانه شماری از هم میهنان
– اگرچه اقلیت – درجمع های
چندهزار نفری برای تماشای مراسم اعدام،
به کاربرد این ابزار توس��ط حکومت سفاک
و جنایت��کار آخون��دی دامن زدن��د .تنها
درس��یرجان بود که درزمس��تان سال 88
هنگامی ک��ه دو محکوم به اع��دام را برای
اجرای حکم به میدان مرکزی شهر آوردند،
هجوم و دخالت مردم اجرای حکم را متوقف
ک��رد .در درگی��ری بین م��ردم و نیروی

آژانسمسافرتی

مشاور م

ج
رب شما:

ال
ه
ه
ص
ا
حل
ی

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 


تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

Af
Gr
Ch
SIE
12
Cla
Of
Fa
Jha

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

www.gam.ca

NOTAIRE-NOTARY

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

Ja

{>> ادامه در صفحه}32 :

نازگل فالح طوسی

میناصاحلی

تک
یونی

انتظامی دستکم دونفر
کشته و محکومان موفق
ب��ه فرارش��دند و مردم
سکوی اعدام را به آتش
کشیدند.
ب��ی بی س��ی از معاون
بخش خاورمیانه و شمال
افریقای سازمان عفو بین
الملل نقل قول می کند
که« :این اعدام ها نشان
م��ی دهند ک��ه چگونه
مسئوالن در جمهوری
اسالمی از نظام قضایی
به عنوان وسیله ای برای
سرکوب معترضان استفاده می کنند .آنها
به این وس��یله به کس��انی که می خواهند
ازحق قانونی خود برای تظاهرات آرام علیه
حکومت استفاده کنند هشدار میدهند که
دیگر به خیابان ها نیایند».

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

فتوشاپ
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خبر...

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  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خدمات رایگان ما شامل:

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی زبان
اداری شما با کمک
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
AUXتحصیل
کاریابی و ادامه
 ½ ½ ARRIVAمشاوره در امور
EN AIDE
NOUVEAUX
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
AVEC PLUS DE 60
ANSکاری
 D'EXPERTمصاحبه
½ ½ تنظیمدعوتنامه
رسمیAUPRÈS DES
IMMIGRANTS
مدارک
gratuitsبرابر اصل
dansتایید اسناد و
½ ½ plusieurs la
offre
کردنdes
services
(با
اینترنت
از
استفاده
و
کامپیوتر
آموزش
کالس
½ ½farsi, créole, ser
(français, anglais, espagnol, arabe, dari,
پرداخت هزینه ناچیز)
Un seul numéro de téléphone : (514) 9
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
deدسته جمعی و
)conversationهای
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
• Francisation
(cours / ateliers
ساعات کار:
• Aide
à
la
recherche
de
logement
سفر به کبک ،اتاوا،
>>دوشنبه تا جمعه
بعدازظهر•
4ونیمAide
 rechercheتاà la
)placement
ateliers,چینی و غیره
سیب
 8 d'emploi (cv, counselling,و نیم صبح
• Orientation et référence / Conseils
آمد)
و
رفت
برای
ناچیز
ای
هزینه
پرداخت
(با
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
• Aide à l'intégration à la société
d'accueil
نشان
ی جدید:
• Interprétariat et traduction
__________________________________ __________________________________
• Certificat
d'hébergement
Centre
Social D’Aide
Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
• Programme
d'accès Internet / Cours d'informatique
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
• 3 Commissaires
l'assermentationVerdun (Québec) H4G 2A8
Montreal، QC H4Eà3X8
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p

Tel.: (514) 362.0177

ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

Tel.: (514) 932-2953

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

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

وزیر اسرائیلی :جنگ احتمالی با ایران
یک ماه طول میکشد

ماتان ویلنای ،وزیر دفاع غیرنظامی
اس��رائیل ،در مصاحب��ه ای که روز
چهارش��نبه  ۲۵مرداد منتشرشده،
گفته است ،جنگ احتمالی با ایران
در چند جبهه خواهد بود و حدود
یک ماه طول خواهد کشید.
به گزارش خبرگ��زاری رویترز ،این
وزیر اس��رائیلی تصریح کرده است
ک��ه در حمالت موش��کی ایران به
شهرهای اسرائیل در حدود پانصد
تن از ش��هروندان این کشور کشته
خواهند شد.
ماتان ویلنای ،ژنرال بازنشس��ته که
قرار اس��ت با ترک کابینه به عنوان
س��فیر ب��ه چین اع��زام ش��ود ،در
مصاحبه با روزنامه «معاریو» گفته
است که اسرائیل بیش از هر زمانی
برای مقابله آمادگی دارد.
در همین زمینه ،لئون پانه تا ،وزیر
دفاع آمریکا ،روز س��ه شنبه ،گفت
ای��االت متح��ده معتقد اس��ت که
اسرائیل در خصوص حمله احتمالی
به ایران هنوز تصمیم نگرفته است.
ماتان ویلنایدر پاسخ به این پرسش
که آیا اسرائیل می بایست علیه ایران
دس��ت به حمله بزند؟ گفت« :نمی
خواهم وارد این بحث بش��وم ..ولی
آمریکا بزرگترین دوس��ت ماست و
ما باید همیشه درهماهنگی با این

کشوردست به چنین اقدامی بزنیم».
ماتان ویلنای نیز با تکرار ارزیابی اهود
باراک وزیردفاع اسرائیلدر خصوص
تلف��ات احتمالی واکنش موش��کی
ایران به اسرائیل گفت:موشک های
ایران ممکن به ش��هر های اسرائیل
اصابت کنند و احتماال  ۵۰۰کشته
برجای خواهند گذاشت.
وزی��ر دف��اع غیر نظامی اس��رائیل
گفت«:ممک��ن چند نف��ر کمتر یا
بیشتر کشته شوند .اما این سناریویی
اس��ت که ما درحال اماده کردن آن
هستیم که براساس بهترین مشاوره
های متخصصان تهیه شده است».
وی همچنی��ن با اش��اره به واکنش
ه��ای احتمالی حزب الل��ه لبنان و
گروه های فلسطینی گفت:
«ب��رآورد ه��ا این اس��ت که چنین
جنگی  ۳۰روز طول خواهد کشید و
در چند جبهه خواهد بود».
اسرائیل طی سال های اخیر با توجه
ب��ه آنچه که «گس��ترش خطرات»
و ادام��ه «تهدیدها ازس��وی ایران»
خوانده است ،پیوسته سیستمهای
دفاع موش��کی خود را توسعه داده
است.
با این حال وزی��ر دفاع غیر نظامی
اسرائیل درباره پیامدهای اقتصادی
چنین جن��گ احتمالی که ممکن

 ۳۰روز طول بکشد سخنی به میان
نیاورده است.
ماتان ویلنای در ادامه گفته اس��ت:
«همانطور که شهروندان ژاپن باید
درک کنن��د که احتم��ال دارد هر
لحظه زلزله بیاید ،اسرائیلی ها نیز
باید متوجه باشند که هرکهدر اینجا
زندگی می کند باید آمادگی این را
داشته باشد که ممکن است موشک
به جل��وی درب خان��ه اش اصابت
کند».
مقام های اس��رائیلی طی روز های
اخیر در خصوص احتمال حمله به
ایران هش��دار داده اند .مایکل اورن،
سفیر اسرائیل در واشینگتن نیز روز
دوش��نبه به شبکه تلویزیونی «سی
ان ان» گفته ب��ود :پنجره و فرصت
زمانی قبل از توسل به اقدام نظامی
در حال «کوچک و کوچکتر شدن»
است.
کشورهای غربی و اسرائیل ایران را
متهم می کنند کهدر پوشش برنامه
هس��ته ایش در صدد دستیابی به
تکنولوژی الزم برای ساخت سالح
های هسته ای است  .ایران با رد این
اتهام می گوید ماهیت برنامه هسته
ایش صلح آمیز و برای تولید انرژی
است.

طرح دولت کانادا جهت کمک به تازه مهاجرین
دول��ت فدرال کانادا اع�لام کرد که
قصد دارد تا به  ۳۰۰مهاجر تحصیل
ک��رده ،کمک نموده ت��ا بتوانند در
استان آلبرتا مشغول کار شوند.
وزیر کار و نیروی انسانی کانادا اعالم
نمود ،این کمک ه��ا بصورت مالی
ب��وده و این افراد را قادر میس��ازد تا
آموزش الزم را ببینند و بواسطه آن
در مشاغل تخصصی خود ،مشغول
شوند.
ای��ن طرح قرار هس��ت تا اش��تغال
مهاج��ران را در مش��اغل تخصصی
تضمین نماید و ب��ه همین منظور
مبلغ  ۳.۳میلیوندالر از طرفدولت
فدرال جهت این امر تخصیص داده
شده است تا ،تازه مهاجرین بتوانند
نسبت به اخذ مجوز های الزم برای
اش��تغال در مشاغل تخصصی اقدام
نمایند.
به گ��زارش ایرانتو ،وزیر کار و منابع

انس��انی کانادا اع�لام نمود براحتی
نمیتوان نقش مهاجرین متخصص
را در پر کردن مشاغل فنی و حرفه
ای نادیده گرفت و قرار هس��ت که
این مهاجرین در مش��اغل کلیدی،
مشغول بکار شوند.
هدف از این برنامه و کمک این هست
که با س��ازمان  IAFو س��ازمانهای
مشابهدر آلبرتا همکاری نمود تا آنها
تازه مهاجرین را جهت بروز رسانی
تجربه و دانش خود در حد استاندارد
کانادا ،کمک و یاری رسانند.
به همین دلیل قرار هس��ت تا ۳۰۰
وام به تازه مهاجرین تخصیص داده
شود تا این افراد جذب مشاغل مورد
نظر خود شوند و این وام ها در طول
 ۲سال آینده ارائه خواهد شد.
به اعتق��اد جیس��ون کن��ی ،وزیر
مهاجرت و شهروندی کانادا ،این وام
ها میتواند هزینه های تازه مهاجرین

داروخـانه

را پوشش دهد و باعث دلگرمی این
افراد خواهد شد.
وی همچنین اذعان نمود که حجم
خدمات مشاوره ای به این افراد نیز
بواس��طه این وام ها افزایش خواهد
یافت.
کن��ی همچنی��ن اعالم نم��ود که
هدف از ارائه این طرح این هس��ت
ک��ه مهاجرین متخص��ص بتوانند
س��هم خود را در افزایش بهره وری
و شکوفایی اقتصاد کانادا بخوبی ایفا
نماین��د و از کارهایی که با تخصص
آنها ن��ا منطبق می باش��د ،پرهیز
نمایند.
جیسون کنی همچنین اعالم نمود
ک��ه دولت کانادا به توانائی این افراد
کامال واقف بوده و کمک به آنها ،به
نوعی کمک به اقتصاد ملی است و
در این امر از هیچ کوشش��ی ،دریغ
نخواهد کرد.

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
4
1 :30

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

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

کلیسا:
H Ä §H· ¨T I J
نشانی¶
£kt
/

Grace Ministry

1345 Rue Lapointe

» e q»Mtro:
H RCote¶Vertu
vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

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

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.
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کانادا..

آژانس مسافرتی

دانشجویان خارجی برای حتصیالت عالیه
کانادا را به استرالیا ترجیح می دهند

½

هزینه ی حتصیل

½
½

ایرانت��و :ب��ه دلی��ل
امتیازات��ی ک��ه به
دانشجویان خارجی
ارای��ه م��ی ش��ود،
دانش��جویان اکنون
کانادا را ترجیح می
دهند .ب��ه نظر می
رسددر سالهای اخیر
کشورهایی همچون
ایاالت متحده ،اروپا
و اس��ترالیا ،ک��ه در
صدر لیس��ت کش��ورهای محبوب انتخابکنند:
دانش��جویان خارجی بودند ،اندک
اندک جذابیت خود را از دست می حفظ استاندارد
دهند.
کانادا س��طح کیفی خ��ود را برای
ب��ه دلیل رون��د نزول��ی اقتصادی ،تمام مراحل آموزش��ی از دبستان تا
فرصتهای شغلی در ایاالت متحده دانشگاه حفظ کرده است .مدارکی
بسیار اندک شده است.
که از دانش��گاه های کانادا اخذ می
در اروپ��ا تغییرات اعمال ش��ده در شوددر تمامدنیا پذیرفته شده است.
مقررات اعطای ویزا تعداد مهاجران
را کاهش داده.
کاجل ها و دانشگاه ها
و در استرالیا حمالت نژادپرستانه به تقریبا  ۱۰۰دانشگاه و  ۱۵۰کالج در
تبلیغاتی منفی مبدل گردیده است .کانادا وجود دارد .دانشگاههایی مانند
در چنین شرایطی کانادا به مقصدی تورنتو ،مک گیل ،بریتیش کلمبیا و
مطلوب برای تحصیالت عالیه تبدیل واترلوازبهتریندانشگاههایجهانند.
شده است.
امکان
هم
که
است
مکانی
اینجا تنها
دسترسی به گزینه های متعدد
تحصیالتی عالی با کیفیت باال را به ام��کان انتخابه��ای گوناگونی برای
دانشجویان میدهد ،و هم فرصتهای دانشجویان ،از جملهدوره های کوتاه
اشتغالی خوبی را به فارغ التحصیالن مدت و برنامه های بلند مدت وجود
ارایه می کند.
دارد .ای��ن امکان��ات تضمینی برای
دالیل زیر باعث می شود مهاجران رشد دانش در بین دانشجویان بوده
این کش��ور را به عنوان مقصد خود و آنان را قادر به پیشرفت در زمینه
به منظور کس��ب آموزشهای عالی های تخصصی شان می کند.

•

•
•

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

•

هزینه ی تحصیل روی
هم رفت��ه اندک بوده و
برای دانشجویان قابل
پرداخت است .شهریه
ها معموال بین ۳۸۰۰
دالر ت��ا  ۱۳۸۰۰دالر
بوده که در مقایس��ه با
دیگر کش��ورها ،کامال
ارزان است.

•

ایرانتو :به منظور مقابله با مشکل
رو به رشد کمبود نیروی کار ،کانادا
آخرین تغییرات اعمال ش��ده در
مقررات مهاجرتی را آشکار کرد.
وزیر مهاج��رت کانادا جیس��ون
کنی در مورد تحوالت ایجاد شده
می گوید :کان��ادا تغییراتی را در
برنامه کارگ��ران موقت خارجی و
همچنینسیستممهاجرتیاعمال
کرده است.

مردمان��ی متعل��ق به کش��ورها و
فرهنگهای مختلف جه��ان در این
سرزمین زندگی می کنند و از این
رو دانشجویان خارجی در این خاک
احساس بیگانگی نمی کنند.
در حال��ی ک��ه رقبای کان��ادا برای
دانشجویانی که در مقابل ساکنین
بوم��ی در اقلیت مطلق ق��رار دارند
چالشی عظیم را فراهم می کنند.

•

کار همراه با حتصیل

دانش��جویان خارجی این امکان را
دارند کهدر حین تحصیل به کار هم
بپردازند تا برای تامین زندگی خود
کسب درآمد کنند .این امکان برای
دانش��جویان در دیگر کشورها مهیا
نمی باشد.
با جمع بن��دی تمام ای��ن عوامل،
درک این امر که چرا دانش��جویان
خارجی این کشور را در صدر لیست
کشورهای مقصد خود قرار میدهند
مشکل نخواهد بود.

برنامه ی جدی��د مهاجرت کانادا
یکی از قدمهای متعددی اس��ت
کهدولت فدرال به منظور تضمین
توس��عه اقتصادی برداشته است.
تمرکز برنامه ،بر جذب نیروی کار
آموزش دیده و با مهارت باال قرار
خواهد گرفت.

انتقاد از نقش دولت فدرال در ارائه خدمات درمانی
ایرانتو :بنا به نظر وزیر بهداشتدولت
کانادا ،در طول سال گذشته از طرف
سازمانها و نهاد های مختلف ،نظرات
منفی زیادیدر ارتباط با نقشدولت
در زمینه بهداشت و درمان ،صورت
پذیرفته است اما ایشان اعتقاد دارد
که می بایس��تی خیلی وسیع تر به
این قضیه نگاه کرد.
در طول سال گذشته ،دولت فدرال
با کمبود های زیادی در این بخش
روبرو بوده اس��ت .کمبود هایی که
بواس��طه آن مش��کالتی در جهت
تامی��ن دارو در بخش های مختلف
درمان��ی با آن روبرو ب��وده اند ،اما با
این حال تالش خود را نموده اند تا
بتوانند رهبری این بخش را با بهتری
شکل بعهده بگیرند.
ایش��ان در نشست س��االنه انجمن
پزش��کان کانادا که در روز دوشنبه
 13آگوست برگزار گردید اعالم نمود
که به عنوان وزیر بهداشت و درمان
کان��ادا ،عالقه مند نیس��ت تا نحوه

استفاده از سرویس های درمانی و یا
اولویت آن را برای استانها تعیین کند
و این بدان معنی نیس��ت که دولت
فدرال نقشی در این زمینه نداشته،
بلکه تمایل دارد تا اختیار عمل را به
عهده استانها قراردهد.
به گفته وزیر بهداشت ودرمان کانادا،
عالوه بر تخصیص  ۲۷میلیارد دالر
بودجه بهداشتی ودرمانی به استانها
در طول سال  ،۲۰۱۱ - ۲۰۱۰دولت
سرمایه گذاری های بزرگیدر زمینه
افزایش تعداد پزش��کان در استانها
انجام داده اس��ت و همچنین برای
آم��وزش و تامین پزش��کان خانوده
مورد نیاز مناطق مختلف کش��ور،
اقداماتی را نیز به انجام رسانده است.
وی اضافه نمود ک��ه عالوه بر اینها،
ساالنه حدود  ۱میلیارد دالر جهت
تحقیقات و نوآوری ،بودجهدر اختیار
س��ازمانهای مربوطه ق��رار داده می
شود.
وزی��ر بهداش��ت و درم��ان کان��ادا

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal، Québec H3B 3C6

همچنین اضافه نم��ود که برنامه و
سرمایه گذاری های بلند مدتی در
دس��ت اقدام و بعضا اج��را داریم و
همکاران مادقیقا نیاز های استانهای
مختلف را بررسی نموده و بر اساس
نیازها ،سرویس های الزم به آنها ارائه
گردیده و یا خواهد گردید.
به اعتقاد ایش��ان ،به عن��وان مثال،
نیازهای اس��تان اونتاریو با سرزمین
های ش��مالی یکس��ان نیست و ما
کامال به این امر واقف هستیم و برای
ارائه خدم��ات الزم ،اولویت هایی را
برای خود درنظر گرفته ایم.
ایشاندر پایان سخنرانی خود به این
مساله اشاره نمودند که نوع خدمات
مورد نیاز استان اونتاریو و استانهای
جنوبی که از جمعیت س��الخورده
بیش��تری برخ��وردار هس��تند ،با
اس��تانهای ش��مالی ک��ه جمعیت
جوان زیادی دارند ،کامال متفاوت و
متناسب با نیاز های آنها است.

•

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

UN-SAT

بافت چند فرهنگی جمعیت

تغییرمقرراتمهاجرتبهمنظورحلکمبودنیرویکار
به این ترتیب کاریابی و استخدام
کارگران ماهری که در یک برنامه
آزمایش��ی به کانادا خواهند آمد
مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
کنی افزود که کارگران فنی مانند
جوش��کاران ،نج��اران و مکانیک
ماشین آالت سنگین از این پس
در چارچوب برنامه ی جدیدی که
 ۱۶جوالی اعالم شده ،اجازه ورود
به کانادا را دریافت خواهند کرد.

½

فرنازمعتمدی

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
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

خدمات و سرویس پس از فروش

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






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

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

 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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
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
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سالگرد یک جنایت...

www.skylawn.net

یادی از فریدون فرخزاد در بیستمین
سال ترور این شومن ایرانی
شانزدهم مردادماه امسال برابر است
با بیستمین س��الروز قتل فریدون
فرخزاد ،شاعر ،ترانه خوان و شومن
ایران��ی در آلمان و جا دارد کمی در
زندگی هنری و رس��انه ای او دقیق
شویم.
شکوفائی
های
س��ال
در
نه
فریدون
ِ
سال های پیش از انقالب توانست آن
گونه که باید نظر جامعه روشنفکری
ایران را به س��وی خود جلب کند و
نه در س��ال های پ��س از مرگ ،در
غربت آن گونه که شاید شناخته و
شناسانده شده است.
با این همه ش��وها و تران��ه های او
دوستداران بسیار پیدا کرد .فریدون
فرخزاد که در سال  ۱۳۱۷در تفرش
زاده ش��ده بود ،در سال  ۱۳۳۷برای
ادامه تحصیل رهسپار آلمان شد ودر
رشته علوم سیاسی دانشگاه مونیخ
ثبت نام ک��رد .زبان آلمان��ی را که
فراگرفت پیش از آن که به درس و
مدرسه اش بیندیشد ،گرفتار وسوسه
شاعری ش��د .پیش از آن در ایران،
تمرین هائی در شعر کرده بود ولی
با آشنائی با شعر و شاعران آلمانی،
رغبت بیش��تری به آن پیدا کرد ،به
ویژه که پیش از او س��یروس آتابای
با شعرهای آلمانی اش توجه محافل
ادبی را به س��وی خود کشانده بود.
آشنائی و ازدواج با دختری که او نیز
فارغ التحصیل زبان و ادبیات آلمانی
بود ،کار را یکس��ره ک��رد و فریدون
نخستین مجموعه شعری خود را با
عنوان "فصل��ی دیگر" با مقدمه ای
ِ
از "بوبروفسکی" شاعر -ناقد آلمانی
انتش��ار داد .بوبروفسکی با اشاره به
فریدون و سیروس آتابای نوشته بود
که :این ش��اعران ایرانی به ما نشان
داده اند که در دنیای مملو از وحشت

ای شرقی غمگین
ای شرقی غمگین/
تو مثل کوه نوری/
نذار خورشید مون بمیره/
تو مثل روز پاکی/
مثل دریا مغروری/
نذار خاموشی جون بگیره/
ای شرقی غمگین/
زمستون پیش رومه/
با من اگه باشی/
گِل و بارون کدومه/
آواز دست ما می پیچه تو زمستون/
ترس از زمستون نیس/
که آفتابش رو بومه....
آواز خوان

من می خونم/
آواز من عشق منه/
عشق پرنده ای به پرواز/
مثل ِ
صدام چه خوب چه بد/
صدا بهانه س/
حرف می زنه آواز خون نه آواز/
سکوت شبانه می شکنه با آوا ِز من/
می
خونم /پرنده ام/
یک پرنده/
آوا ِز من ،پروا ِز من/
می دونم/
می خونم ،منم ،من!...

جایگاه پر مخاطب ترانه باشد .او نیز
در جس��تجوی مخاط��ب انبوه بود.
خودش در جائی گفته است:
"دیپلم��ات ش��دن کار طبیعی من
نبود .نمی توانستم با مردم مستقیما
در تماس باش��م .تماس مس��تقیم
و مس��تمر با مردم چی��زی بود که
همیشهدلم می خواست و هیچ چیز
هم مثل ش��وهای تلویزیونی رابطه
مستقیم برقرار نمی کرد"...
بعد می گوید :ش��وها به دو دس��ته
تقسیم می شوند" :پائین" و "باال" و
من دنبال دومی بودم .س��عی کردم
از راه ش��و ،به آن چه که می خواهم
برسم .یعنی نزدیک شدن به مردم.
در یک برنامه سه ساعته تلویزیونی
پر از خنده و شوخی و رقص و آواز،
مردم را متوج��ه مطالبی بکنم که
ارزش فک��ر کردن دارد...در حقیقت
من همان "حقوق سیاس��ی خوانده
ای" هستم که شو اجرا می کند!

جنگ ،هنوز می توان زیست!
ف��روغ فرخزاد ،خواه��ر فریدون در
آن س��ال ها که خود در ایران به راه
شهرت می رفت ،با خواندن برگردان
شعرهای فصلی دیگر برای او نوشت:
"عالی است....تعجب می کنم که تو
این هش��یاری و ادراک و حس را از
فری
کج��ا آورده ای...به تو نمی آید ِ
خ ِر من"!..
حسین منصوری پسر خوانده فروغ
و مترجم شعرهای آلمانی فریدون،
م��ی گوید" :اگر فری��دون در آلمان
مانده بود و کار شعر را ادامه می داد،
امروز از چهره های شعر معاصر این
سرزمین به شمار می رفت".
چ��را فری��دون چنین نک��رده و
عرصه شعر آلمانی را با همان یک
مجموعه کوچک ترک کرده است،
به قول منصوری پرسشی است که
پاسخ نگرفته است .فریدون نه تنها
عرصه ش��عر را که حقوق سیاسی
را نیز رها کرد و به ایران بازگشت.
به حدس می توان گفت که گمان
می ک��رده در ایران ش��عرش برد
بیش��تری پیدا می کند .با آن که
فروغ ،او را از بازگش��ت برحذر می
داشته است:
"فری جان عزیزم....دو سال است
که به آلمانی شعر می گوئی و برای
خودت آدمی شده ای...من ده سال
است که ش��عر می گویم و هنوز
وقتی احتیاج به پنجاه تومن دارم
باید سر خود را بگیرم از بدبختی
گریه کنم...تو در محیط پیشرفته
ای داری زندگی می کنی ،کار می
کنی ،موفق هم هستی دیگر چرا
می خواه��ی بیائی میان یک عده
احمق شهرت پیدا کنی .این برای
تو چه ارزشی دارد؟"
منصوری دو علت برای بازگش��ت
فریدون و یا تس��ریع در آن یافته
اس��ت :تول��د فرزندش در س��ال
 ۱۳۴۵و مرگ خواهرش در سال
.۱۳۴۶
فریدون در بازگش��ت ب��ه ایران از
همان روزه��ای اول دریافت دیگر
در عرصه شعر جائی نخواهد یافت.
ولی یکی دو عرصه دیگر را پذیرای
حضور خود دید :ترانه و ش��و ،که
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ش��و در عین ح��ال عرصه بس��یار
مناس��بی بود ک��ه فری��دون در آن
قریحه ترانه پردازی خود را آزمایش
کن��د .ترانه های او یا پیوندی بود از
تران��ه های ش��هرت یافته جهانی و
متن فارس��ی و یا ترانه هائی دست
اول با آهنگ و ش��عر خود او .در هر
دو ن��وع ،چیزی که بی��ش از همه
مورد توجه او قرار داشت ،ریتم های
سرزنده و برانگیزاننده ترانه ها بود که
جوانان را نیز به سوی او می کشانید.
چند آهنگ شانس��ونی نی��ز روی
عاشقانه های فروغ نهاده که با روح
آن ها سازگار است .فراگیرترین ترانه
فریدون شاید" ،ای شرقی غمگین"
باش��د که مت��ن آن از ایرج جنتی
عطائی است و الیه ای از "تعهد" نیز
به آن تنیده شده است:

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

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

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

یامسین

Tel.: 514-594-0344
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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

514-388-1588
Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

شادی

Tel.: 514-660-7135
shadim.sky@gmail.com

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER

«ای ش��رقی غمگی��ن /تو مثل کوه
نوری /نذار خورشید مون بمیره/
Tel. (514) 788-5937
تو مثل روز پاکی /مثلدریا مغروری/
نذار خاموشی جون بگیره/
ای شرقی غمگین /زمستون پیش
رومه /با من اگه باش��ی /گِل و بارون
اطـالعاتنامنـویسی
کدومه/
REGISTRATION INFORMATION
آواز دست ما می پیچه تو زمستون/
انگلیسی مقدماتی روزانه:
مدارک مورد نیاز
ترس از زمستون نیس /که آفتابش
رو بومه»/..
آگوست 2012 16 ،15 ،14 ،13
تاریخنامنویسی:
(نسخهاصلی):
ترانه آواز خ��وان نیز خالی از حرف
ONE OF THE FOLLOWING
آگوست 2012 23 ،22 ،21 ،20
		
های متعهدانه نیست:
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
زماننامنویسی:
 9تا  11صبح
«من می خونم /آواز من عشق منه/
REQUIRED:
انگلیسیمقدماتیشبانه:
- Canadian /
عشق پرنده ای به پرواز/
مثل ِ
Quebec Immigration Documents
صدام چه خ��وب چه بد /صدا بهانه
آگوست 2012 16 ،15 ،14 ،13
تاریخنامنویسی:
- Residency Card
س /حرف می زنه آواز خون نه آواز/
آگوست 2012 23 ،22 ،21 ،20
		
- Canadian Citizenship Card
من/
سکوت شبانه می شکنه با آوا ِز
ONE OF THE FOLLOWING
زماننامنویسی:
 5تا  7بعدازظهر
می خونم /پرنده ام /یک پرنده/
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
_________________________________________
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
آوا ِز م��ن ،پروا ِز م��ن /می دونم /می
-Medicare Card
خونم ،منم ،من!»...
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
-Hydro bill
فریدون در ش��وهای خود تنها خود
)-Other proof (ask staff
انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
نم��ی خواند .درها را باز کرده بود به
روی جوانانی که گام در راه خواندن
 27آگوست تا  20دسامبر 2012
		
روزانه:
یافتگان
نهاده بودند .البته ش��هرت
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
		
نیز بدش��ان نمی آم��د روی صحنه
 27آگوست تا  20دسامبر 2012
		
شبانه:
"میخک نقره ای" (ش��وی فریدون
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
فرخزاد) روبروی فریدون بایستند و
با او حرف بزنند .با این همه همانگونه
شهریه 100 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
که در آغاز اش��اره کردیم ،الیه ای از
 شهریه شامل کتاب (برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.
بد گمانی پای روش��نفکران را می
__________________________________
بس��ت که نتوانن��د در او و کارهائی
سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
که می کند ،بیشتر تامل کنند .بازار
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
{>> ادامه در صفحه}36 :
Website: www.hsmontreal.com

3711 de Bullion، Montreal، QC، H2X 3A2

کالس های انگلیسی مقدماتی

10

11

 سال  18شماره  25  1068مرداد 1391

www.paivand.ca

کب ـک >> :مروری بر رسانه ها. .
______
علی اشرف
شــادپور

_______

PAIVAND: Vol. 18  No.1068  Août 15, 2012

ماریاکُـتنه

«آیا کبک واقعا می تواند
جدا شود؟»

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

ای��ن مطلب به قلم پیتر مک کنان،
استاد علوم سیاسی دانشگاه پرنس
ادوارد آیلند ،در گازت  11آگوس��ت
 2012درج شده است که برگردان
آن چنین است:
این موضوع باز هم مطرح شده
اس�ت .پارتی کبکوا ( )P.Q.که
طبق نظرس�نجی های اخیر در
م�رز برت�ری ق�رار دارد ،اعالم
داشته اس�ت ،در صورت برنده
ش�دن درانتخابات  4دس�امبر،
رفران�دوم س�وم ب�رای جدائی
کبک از کان�ادا را برگزار خواهد
کرد.
از س��وی دیگ��ر ،نخس��ت وزی��ر
فدرالیست کبک ژان شاره به حزب
ن��و بنیاد ائتالف ب��رای آینده کبک
(، )CAQکه تمایالت راست گرایانه
دارد و رهبر آن ،فرانس��وا لوگو ،وزیر
س��ابق در کابینه  PQبوده اس��ت،
برچسب تجزیه طلبی می زند.
از ای��ن طرف هم ،رهب��ر  PQخانم
پولین م��اروا ،به عنوان بخش��ی از
استراتژی حزبش در جهت تقویت
فکر اس��تقالل طلبی ،در نظر دارد
یک سری مشاجرات قانونی با دولت
فدرال راه بیندازد.
از موارد این مش��اجرات می توان به
اختیارات مالی و اقتصادی اشاره کرد
که دول��ت فدرال به خود اختصاص
داده و  PQم��ی خواه��د آنها را به
کبک بازگرداند.
چوندولت فدرال با چنین تغییراتی
مخالف��ت خواه��د ک��رد ،ای��ن امر
دستاویزی برای  PQخواهد شد که
بگوید دولت ف��درال با ما بدرفتاری
می کند ،پس باید مستقل باشیم.
به عنوان نمون��ه به این گفته خانم
ماروا توجه کنید:
"شما بخوبی می دانید که برنامه ما
در ای��ن جهت جریان دارد ،تعجبی
هم ن��دارد .در آن زم��ان مردم می
توانن��د تصمیم خ��ود را بگیرند .در
روزی که تعیین می کنیم ،مباحثات
و گفتگوه��ا در خواه��د گرفت و به
مردم اندرز الزم داده خواهد شد".
اما آیا امروز ب�رای کبک امکان
ای�ن وجود دارد که از کانادا جدا
شده و روی پای خود بایستد؟
یقینا بهترین تدبیر سیاسی مطمئن
برای دولت فدرال کانادا قانون وضوح

(یا واض��ح س��ازی = CLARITY
 )ACTمص��وب س��ال  2000می
باشد.
استفان دیون ،که در آن زمان وزیر
امور بین استان ها و معمار اصلی این
قانون بود ،گفت:
"قان��ون وض��وح ،وحدت کان��ادا را
تضمین نمی کند ولی از متالش��ی
ش��دن ابهام آمیز آن جلوگیری می
کند".
قانون وضوح چیز خلق الس��اعه ای
نبود.
بع��د از رفران��دوم س��ال  1995و
بگومگوهای متعاق��ب آن ،موضوع
جداش��دن کبک از کانادا به دادگاه
عالی کانادا ارجاع شد.
در سال  ،1998دادگاه عالی ،ضمن
مخالفت با جداش��دن ی��ک جانبه
کبک از کانادا ،در را هم کامال نبست
و آنرا موکول به شرایط دموکراتیک
دانست.
قان��ون وض��وح در مقاب��ل این رای
دادگاه عالی متولد شده است ،گرچه
بعضی از مفاد آن قبال هم مورد بحث
بوده است.
ام��ا رای دادگاه از یک جهت دقیق
بود و آن اینکه در آینده ،س��وال هر
رفراندوم باید عاری از هرگونه ابهام
بوده و نتیجه هم باید کامال روش��ن
باشد.
از س��وی دیگ��ر ،قان��ون وض��وح
ه��م تصری��ح می کند ک��ه مفهوم
دموکراس��ی بیش از ی��ک اکثریت
س��اده اس��ت ،یک اکثریت روشن
مس��تلزم مذاک��رات ج��دی درباره
جداش��دن است .اما قانون یاد شده،
درباره اعالم یکجانبه استقالل ،موجز
و مختصر است.
در حالی که دادگاه عالی تاکید می
کند تحت قوانین بین المللی و هم
چنین قانون اساس��ی کان��ادا ،برای
مجمع مل��ی ،قانون گزاران یا دولت
کب��ک ،حقی ب��رای اثرگ��ذاری در
جدائی یکجانبه کبک از کانادا وجود
ندارد.
همچنین دادگاه عال��ی تاکید می
کند «برای اینکه جدائی یک استان
وجه��ه قانونی داش��ته باش��د ،باید
اصالحاتی در قانون اساس��ی کانادا
ب��ه عمل بیاید .ب��رای انجام چنین
اصالحاتی هم ،مذاکراتی بین دولت
های همه اس��تان ها و دولت فدرال

کانادا ضروری است».
با توج��ه به اف��ق سیاس��ی کانادا،
اصالح قانون اساسی برای دادن حق
جداشدن به کبک کامال غیر متحمل
است .اگر کبک یک جانبه هم جدا
شود ،این عمل به منزله قانون شکنی
خواهد بود.
موض��وع دیگر اینس��ت ک��ه ،برای
دوری از ابهامات��ی که در هر یک از
س��واالت رفراندوم های س��ال های
1980و  1995وجود داشت ،قانون
یاد شده متذکر می شود که مجلس
ع��وام کانادا دقت خواهد کرد که آیا
س��وال رفراندوم بگونه روشن بیانگر
خواست مردم ایالت ،درباره اینکه آیا
می خواهند به بخشی از کانادا بودن
پایان دهند ،هست یا نه؟
ام��ا قانون یاد ش��ده در مورد اینکه
خواس��ت روشن چیس��ت ،یا اینکه
چنددرصد رای «آری» کافی خواهد
بود ،عمدا چیزی نمی گوید.
به این ترتیب ،اتخاذ تصمیم دراین
باره به مجلس عوام با همکاریدولت
های اس��تانی ،مجلس س��نا و خود
کانادائی ها محول شده است .بنابر
این هر سوال مورد قبول باید تاییدیه
پارلمان را همراه داشته باشد.
آنچه در قانون وضوح با خط درشت
درج شده اس��ت اینست که دولت
کانادا زیر ب��ار هیچ مذاکره ای برای
متالشی کردن کشور نخواهد رفت،
مگر آنکه مجلس عوام تایید کند که
سوال رفراندوم ش��امل بیان روشن
خواست مردم برای پایان بخشیدن
به عضویت اس��تان در فدراس��یون
کانادا ب��وده و نتیجه موکول به یک
اکثریت روشن باشد.
حال ،نتیجه انتخابات کبک هرچه
که باش��د ،این قانون موانعی ایجاد
کرده که برای برگزاری رفراندوم -اگر
نیت انجام آن باشد -باید جنگید.
مهم نیس��ت که  PQچه استراتژی
در فکر خ��ود دارد ،بهرحال باید از
مجرای قانون اساسی وارد شود.
در حقیقت دولت فدرال در مواجهه
با قانون وضوح برنده نهائی است .این
قانون دس��ت و پای جدائی خواهان
را بسته و رفراندوم را هم بگونه نیمه
ابدی منجمد کرده است.

•

METTERALL
فروشوتعمیرهمهگونه

ــ تاکسی متر ــ
 بهترین سرویس ،نازل ترین بها
با مد یریت ایرانی :تاج کریمی
در خدمت صاحبان
و رانندگان گرامی ایرانی
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METTERALL

6145 DE MAISONNEUVE W.
MONTRÉAL QC H4A 2A3

)(Corner: Beaconsfield

514-419-5858
metterall@gmail.com

Contact me in English،
French،
Italian or PERSIAN
__________________
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه
لطفا جهت دریافت لیست جدید مهاجرین متخصص،
به وب سایت ما مراجعه بفرمائید.

کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

با خط مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.

Montreal، Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
با تعیین وقت قبلی

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00

انگلیسیبیاموزید!
نامنویسیکالسهایانگلیسی
(کالس های شبانه)

 30 ،29 ،28آگوست
از ساعت  5تا  8بعدازظهر

شروع کالس ها 10:سپتامبر تا  20دسامبر

Apprenez ENGLISH.
Inscriptions :
 Cours de SOIR : 28, 29, 30 aout
)(17 :00 – 20 :00
Session : 10 septembre – 20 décembre 2012

RENSEIGNEMENTS : 514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
)2405 Place Lafortune Ouest (Metro Cote-Vertu
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کــانادا...

کانادا در ماه جوالی ۳۰۴۰۰ ،شغل را از
دست داده است

ایرانتو :با توج��ه به آخرین
ارقام منتشر ش��ده ،اقتصاد
کانادا در ماه جوالی امسال،
بیش از  ۳۰۰۰۰ش��غل را از
دس��ت داده و نرخ بیکاری
در ای��ن زم��ان ب��ه دلی��ل
کاهش ایجاد مشاغل نیمه
وقت توسط کارفرمایان ،به
شاخص  ۷،۳درصد رسیده
است.
اداره آم��ار کان��ادا در روز
جمع��ه  10اوت اعالم نمود
که آخرین ب��اری که کانادا
دچار از دست دادن مشاغل بصورت
ماهیانه ش��ده ،در ماه نوامبر س��ال
 ۲۰۱۱بوده است.
اقتصاددانان انتظ��ار دارند مقداری
ناچی��زی در حدود  ۶۰۰۰ش��غل
ایجاد گردد در حالی که نرخ بیکاری
با قدرت بیشتری در عدد  ۷.۲درصد
خواهد ماند.
اقتصاد کانادا قادر است ماهانه بیش
از  ۲۱۳۰۰ش��غل تمام وقت بوجود
آورد اما بیش��تر آن صرف جبران از
دس��ت دادن ماهانه  ۵۱۶۰۰شغل
پاره وقت می گردد.
جای تعجب نیس��ت که ب��ا وجود
 ۱۱۷۰۰ش��غل جدی��د در بخش
آم��وزش و پ��رورش ،ای��ن رقم می

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

توانس��ت از ای��ن نیز کمتر باش��د.
(بخش آموزش در فصل تابس��تان
ب��ا توجه به اینکه م��دارس تعطیل
هستند قراردادهای خود را لغو می
نماید)
 Doug Porterاقتص��اددان BMO
گفت :معلوم نیس��ت بت��وان در ماه
آینده اخبار بهتری در این خصوص
ارائه نمود .مشاغل آموزشی در حال
رشد هستند و ممکن استدر آینده
ضربه س��خت تری از ای��ن بابت بر
شاخص بیکاری وارد گردد.
پورت��ر گف��ت :صرفنظ��ر از بخش
آم��وزش ،بخش هایی ک��ه در این
مدت بیش��ترین مشاغل را از دست
داده و کوچک تر شده اند عبارتند از:

•
•
•

خ��رده فروش��ی ه��ا کاه��ش
 ۳۰۰۰۰شغل
تولی��دات کارخان��ه ای کاهش
 ۱۸۶۰۰شغل
مناب��ع طبیعی کاهش ۹۰۰۰
شغل
طبق برآوردهای منطقه ای ،اشتغال
در مناطقی چ��ون کبک ،بریتیش
کلمبیا ،مانیتوبا ،نیوفاندلند و البرادور
کاه��ش یافته اس��ت درحالیکه در
اس��تان پرنس ادوراد آیلند افزایش
شغل داشته ایم.
در سایر مناطق نیز تغییراتی جزیی
گزارش شده است.

•

سیاست های تشویقی کانادا برای مهاجرین
سرمایه گذار

ایرانتو :برنامه سرمایه گذاران کانادا،
مهاجران را تش��ویق می کند تا در
کانادا سرمایه گذاری کرده و در رشد
این کشور سهیم باشند.
برنامه مذکور فرصت مناس��بی در
اختی��ار س��رمایه گذاران ق��رار می
دهد تا بتوانند شرکتی برای کسب
درآمد خود تاس��یس کنند و آنها را
به کارآفرین��ان اقتصادی مبدل می
سازد.
در آخرین تجدید نظرها و تغییرات،
گ��روه ها و آژانس ه��ای تجاری در
م��ورد ای��ن برنامه با دول��ت فدرال
جلساتی را تشکیل داده و درباره افق
های گسترده برنامه سرمایه گذاری
مهاجرین به بحث پرداخته اند.
آق��ای  Chungsen Leungدبی��ر
پارلمانی س��ازمان مهاجرت کانادا،
معتقد است که این نشست هادرباره
سیاست های آینده مهاجرت بسیار
مفید و موفق بوده است.
وی می گوید که بازخورد (فیدبک)
این موضوع توسط صاحبان مشاغل،
دانشگاهیان و سایر ذی نفعان ارائه

شده است و همگان بر یک سیستم
مهاجرتی کارامد تاکیددارد.
گوردون مور از اتاق بازرگانی منطقه
ای  Windsor-Essexم��ی گوی��د
که درباره طرح آزمایش��ی تش��ویق
مهاجران س��رمایه گذار پافش��اری
خواهد نمود.
او همچنین گفت بیش از  ۲۵۰هزار
مهاجر به کش��ور آمده ک��ه در این
میان  ۴هزار نفر کارفرما وجود دارد
و ما به تشویق آنها برای اضافه شدن
ادامه خواهیم داد.
وی افزود :توانمندی سرمایه گذاران
مهاجر باید به درس��تی در مس��یر
ایج��اد ش��غل در کان��ادا هدایت و
راهنمایی گردد .پ��س از راه اندازی
کسب و کارشان باید به گونه ای در
معرض نظارتدائمی قرار گیرند تا از
موفقیت خود اطمینان کامل کسب
کنند .همچنین باید کمک شوند تا
بتوانند وام هایی را از مراکز وام دهی
دریافت کنند.
معاون ریی��س دانش��گاه ویندزور،
آق��ای  Clayton Smithگف��ت که

برنامه ای برای تشریک مساعی فی
مابین دانشگاه و وزارت مهاجرت در
پیش روست .پس از آن دانشجویان
مستعد ارزیابی خواهند شد تا پس از
اتمام تحصیل در کشور نگه داشته
شوند.
برنامه و طرحهای مشابه ،می تواند
پ��ول وارد کش��ور ک��رده و آغاز گر
پروژه هایی گردد که به دلیل کمبود
بودج��ه ،انجام آن ب��ه تعویق افتاده
است .در واقع موقعیتی بُرد-برد برای
دو طرف یعنی سرمایه گذار و کانادا
بوجود می آید.
بر همین اساس اعالم گردید سرمایه
گذاران��ی در خارج از کش��ور وجود
دارند که پول دارن��د اما راهی برای
آنها وجود ندارد ،آنها بدانند که می
تواننددر پروژه های کانادایی سرمایه
کرده و بخشی از رشد کانادا را ،از آن
خود نمایند.

آب شدن غیر عادی یخ های قطب شمال
تصویرهای ماهواره ای ناسا از قطب
شمال نشان از ذوب شدن غیرعادی
صفحات یخی در گرینلند در اوایل
این ماه دارد.
س��ازمان هوا فضان��وردی آمریکا
(ناسا) می گوید بر اساس داده های
دریافت��ی ۴۰ ،درص��د از صفحات
یخی در س��واحل گرینلن��د تا ۸
ژوئیه ذوب شده بودند و این درصد
ظرف  ۴روز بعد از آن به  ۹۷درصد
رسید .ضخامت این صفحات یخی
در مرکز آن به  ۳۲۰۰متر می رسد.
آب ش��دن این یخ ه��ا بزرگترین

میزان ذوب شدن یخی است که در
سی سال اخیر از طریق ماهواره ها
رصد شده است.
یکی از دانشمندان کالج دارتموث
در ایال��ت نیوهمپش��ایر می گوید
ذوب ش��دن این میزان یخ از سال
 ۱۸۸۹به این س��و سابقه نداشته
است.
ناس��ا می گوید ذوب شدن یخ ها
مصادف شده اس��ت با گرم شدن
غیرعادی هوا در منطقه .این هوای
گرم (ک��ه به گنبد گرم��ا معروف
اس��ت) به م��دت  ۵روز از یازدهم

ژوئیه در منطقه ذوب شدن یخ ها
حضورداشت.
دانشمندان می گویند روشن نیست
ذوب ش��دن اخیر ی��خ ها طبیعی
است یا ناشی از تغییر شرایط جوی
متاث��ر از اقدامات س��اکنان زمین
است.
تصویری که هفته گذشته از طریق
ماهواره گرفته شده نشان می دهد
منطقه مورد بحث که یخهای آن
ذوب شده اند  ۱۲۰کیلومتر مربع
(دو برابر جزیره نیویورک) است.

LAWYER

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

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

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

Fax: 514-303-6522

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

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله
GALILEO ADULT CENTRE
10 921 Gariépy, Montréal‐North, Québec • H1H 4C

514.721.0120

Fall Registration 2012‐2013

نامنو یسی ترم پائیزی
)BASIC ENGLISH CLASSES (CCBE

کالسهایانگلیسیمقدماتی

تاریخنامنویسی

August
June 19,13,
2014, 20, and 21

9:00 a.m. to 12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.

REGISTRATION DATES:

August 27, 2012

شروع کالس ها
CLASSES BEGIN:

)$30.00 + Books are Obligatory ($50‐$100

شهریه REGISTRATION FEE:
DOCUMENTS REQUIRED:

Medicare Card + One of the following:
  Canadian Citizenship Cardمدارک مورد نیاز
 Permanent Residence Card
) Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
) Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688
Monday to Friday:
8:30 a.m. to 12:30 p.m.
Monday to Thursday: 6:00 p.m. to 9:30 p.m.

کالس های روزانه
DAY CLASSES:
EVENING CLASSES
کالس های شبانه
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املپیک لندن...

اخذ وام

لندن :۲۰۱۲
املپیک بی سر و صدا
افشین مبصر (بیبیسی)
ه��ر دوره از بازی ه��ای المپیک به
دلیلی به غیر ازدرخشش ورزشکاران
در یادها مانده است:
 برلی��ن به خاط��ر دهن کجی
جسی اونز به آلمان نازی،
 مکزیکوس��یتی ب��ه خاط��ر
مش��ت های گره کرده دو ورزشکار
سیاهپوستآمریکائی،
 مونیخ به خاطر حمله تروریستی
به دهکده المپیک و کش��ته شدن
ورزشکاراناسرائیلی،
 س��ئول ب��ه خاط��ر دوپینگ و
محروم شدن بن جانسون سریعترین
مرد آن زمان،
 مس��کو و لس آنجلس به خاطر
تحریم های سیاسی،
 آتالنتا به خاطر دس��تان لرزان
محمدعل��ی هنگام روش��ن کردن
مشعلالمپیک،
 سیدنی به خاطر نظم و ترتیبش،
 آتن به خاطر بی نظمی هایش و
 پکن به خاطر مراس��م افتتاح و
اختتامزیبایش.
در بازی های المپیک لندن ۲۰۱۲
نه کسی کشته شد ،نه کشوری آن را
تحریم کرد ،نه ورزشکار سرشناسی
دوپینگ کرد و نه هیچ رسوائی ای
بازی ها را تحت الشعاع خود قرار داد.
با وجود تم��ام نگرانی های پیش از
بازی ها ،المپیک لندن به آرامی و با
نظم و ترتیب برگزار شد.
مراسم افتتاح و اختتامش مجلل نبود
اما در آن نوآوری سبک بریتانیائی به
چشم می خورد.
مسابقات همه منظم و مرتب برگزار
شدند.
ایمنی و امنیت ب��ازی ها به خوبی
تأمین شد.
از لحاظ ورزشی هم تمام انتظاراتی
که از بزرگترین جش��نواره ورزشی
جه��ان م��ی رود به تم��ام و کمال
برآورده شد.
شهر لندن هم در طول این  ۱۷روز
به خوبی بازی ها را تحمل کرد.
خیابان های تنگ و ترش این شهر
قدیمی ش��اهد راه بندان های پایان
ناپذیر نشد .هتل ها ،مراکز عمومی ،و
وسایطنقلیهعمومیپایتختبریتانیا
ه��م با تمام توان خود در پذیرائی از
هزاران هزار نفری که به لندن هجوم
آورده بودند سنگ تمام گذاشتند.
اتحادیه ه��ای کارگری دن��دان به
جگر گذاشتند و در طول بازی ها با
اعتصاب های اعتراض آمیز المپیک
را لنگ نگذاش��تند .از همه مهمتر
سیاستمداران احزاب بریتانیا در این
مدت لب به دندان گزیدند و با کنار
گذاش��تن موقت دعوا و اختالف به
تماشای بازی ها نشستند.

به لیست بلند
ایمیلپیوند،
بپیوندید:اگر
می خواهید از
انتشاراینترنتی
پیوند بصورت
منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود
را به ما ایمیل
کنیدinfo@ :
paivand.ca
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استقبال مردمی از بازی ها بی نظیر
ب��ود و مهم آنکه مردم انگلس��تان،
اس��کاتلند ،ویل��ز و ایرلند ش��مالی
یکپارچه در قال��ب یک ملت واحد
از ورزشکاران "تیم جی بی" یا تیم
بریتانیایکبیرپشتیبانیکردند.
ورزشکاران هم همینطور.
تصویر اندی ماری اس��کاتلندی
هنگام زمزمه کردن سرود ملی
بریتانیا "خدا ملکه را حفظ کند"
به خوبی اتحاد ملی در المپیک
را به نمایش گذاشت.
ت�لاش ه��ای هیأت
بریتانیائ��ی در س��ال
 ۲۰۰۵و در رأس آنه��ا
تونی بلر نخس��ت وزیر وقت،
برگزاری ب��ازی ها را از
حلقوم پاریس بیرون
آورد و ظرف  ۹س��ال
اول دولت کارگری و بعد
دولت محافظه کار ،ابتدا
ش��هردار چپ افراطی
سپس جانشینش یک
سیاستمدار دست راس��تی تندرو،
بخش عموم��ی و بخش خصوصی
دست به دست هم دادند و با وجود
تمام انتقادهائی که به آنها وارد شد
توانستند المپیک را به خوبی برگزار
کنند.
در مجم��وع و بطور خالصه این که
در ای��ن بازی ها به جز درخش��ش
ورزش��کاران که در همه المپیک ها
اتفاق می افت��د اتفاقی خارق العاده
نیفتاد .پس این بازی ها به چهدلیلی
به خاطرها خواهد ماند؟
پاس��خ به این س��ئوال در حالی که
کمتر از س��ه روز از پای��ان بازی ها
م��ی گ��ذرد و هنوز ت��ب و تاب آن
فروننشسته بسیار مشکل است.
شاید فقط بتوان گفت که این دوره
از ب��ازی ها به عنوان معمولی ترین
و عادی ترین و بی س��ر و صداترین
ب��ازی ه��ای المپی��ک در خاطرها
خواهد ماند.درست همان چیزی که
از "انگلیسی ها" انتظار می رفت.

•

بازگشت آمریکا به صدر

می گویند که المپیک بازنده ندارد
و هر کس در آن شرکت کند برنده
است اما بعضی از این برنده ها بیشتر
ازدیگران برنده هستند.
هیچ کش��وری به عن��وان قهرمان
المپیک معرفی نمی شود و المپیک
تنه��ا در باره ورزش��کاران به عنوان
فرد یا عضو تیم یک رش��ته ورزشی
اس��ت اما باالخره هر کش��وری که
ورزش��کارانش بیش��تر مدال ببرند
موفق تر از بقیه اس��ت و معیار هم
جدول مدال ها است.
خ��ود ای��ن ج��دول مدال ه��ا هم
داستانی است .از آنجائی که کمیته

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

www.maisongraphique.
com/farhang

تهیهکنید.

تلفن:

514-931-9-931

  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

  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

بین الملل��ی المپیک ج��دول رده
بندی رسمی ای ندارد هر کشوری
آن را به نفع خود تنظیم می کند .به
عنوان مثال در آمریکا جدول مدال
ها بر حسب مجموع مدال ها تنظیم
می شود و در بریتانیا بر حسب مدال
های طال.
ام��ا این جدول به هر نحوی تنظیم
ش��ود ایاالت متح��ده آمریکا با ۴۶
مدال طال و مجموع  ۱۰۴مدال در
صدر است یعنی در مجموع  ۶مدال
کمتر اما  ۱۰طال بیش��تر از پکن ۴
سال پیش.
در مقابل چین که پس از س��قوط
اتحاد جماهیر ش��وروی به صورت
رقیب اصل��ی آمری��کا در المپیک
درآمده و  ۴س��ال پیش در پکن با
استفاده از امتیاز میزبانی  ۱۰۰مدال
گرف��ت که  ۵۱مدال آن طالئی بود
امس��ال با  ۱۳مدال کمتر که همه
طالئی هستند به جای اصلی خود
پس از آمریکا بازگشت.
اما امتیاز میزبانی این بار با بریتانیا
بود که توانست با  ۶۵مدال از جمله
 ۲۹طال در ردیف سوم بایستد.
پس از درخشش بی سابقه بریتانیا
در پکن که با  ۱۹طال و مجموع ۴۷
مدال پس از چین ،آمریکا و روسیه
در ردیف چهارم ایستاد ،انتظار می
رفت ک��ه بریتانیائی ه��ا در لندن
جهش بلنددیگریداشته باشند.
البته اگر جدول م��دال ها به مدل
آمریکائی تنظیم شود بریتانیا پس از
روسیه با مجموع  ۱۷مدال کمتر به
ردیف چهارم می رود.
در نگاهی سریع به جدول مدال ها
{>> ادامه در صفحه}26 :

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

انگلیسیبیاموزید!
نامنویسیکالسهایانگلیسی
(کالس های روزانه)

 21 ،17و  22آگوست
از ساعت  9تا  11صبج

شروع کالس ها 27 :آگوست تا  30نوامبر

Apprenez ENGLISH.
Inscriptions :
 Cours de JOUR : 17, 21 & 22 aout
)(9 :00 – 11 :00
Session : 27 aout – 30 novembre

RENSEIGNEMENTS : 514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
)2405 Place Lafortune Ouest (Metro Cote-Vertu
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یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه شصت در ایران

زندانیان
سیاسی بند
 ۳۵۰اوین را
شالق زدند
شماری از زندانیان سیاسی محبوس
در بند  ۳۵۰زندان اوین ،از روز شنبه
 ۲۱م��رداد ،ب��ه نوبت م��ورد تعزیر و
شکنجه قرار گرفتهاند.
وبس��ایت «کلم��ه» گ��زارش داده
س��یامک ق��ادری ،رحمان ب��وذری،
ابراهیم بابایی زیدی ،حسین زرینی،
کوروش کوهکن ،ناصر آذرنیا ،هومان
موسوی ،مزدک علی نظری ،علیرضا
کیا ،امی��ر لطیفی ،اش��کان الهیاری،
رسول حردانی و کامران ایازی زندانیان
سیاسی محبوس در بند  ۳۵۰زندان
اوین هستند که گفته میشود حکم
تعزیر و شالق در موردشان اجرا شده
اس��ت .همچنین ،هفته گذش��ته نیز
حکم ش�لاق مجید صادقینژاد اجرا
شده بود.
فرزانه میرزاوند ،همسر سیامک قادری
در گفتوگو با بیبیسی فارسی گفت
در دیداری که روز  ۲۳مرداد با همسر
خود داش��ته ،از اجرای حکم شالق او
اطالع یافته و به ش��دت منقلب شده
است.
وی با اش��اره به اینکه مام��ور اجرای
حکم ،مراعات وضعیت جسمی آقای
ق��ادری را کرده ،افزوده اس��ت" :ما از
اجرای حک��م در ماه رمضان متعجب
ش��دیم .ما در چنی��ن روزهایی توقع
رافت اسالمی را داشتیم".
خانم میرزاوند همچنین در س��خنان
خود مط��رح کرده ک��ه اجرای حکم
ش�لاق یکی دیگر از زندانیان ،به نام
کامران ایازی ،باعث خونریزی شدید
او شده است.
وبسایت کلمه در این زمینه نوشته
اس��ت" :با توجه به ش��انیت زندانیان
سیاس��ی و اینکه خود قوه قضائیه از
بیپایه بودن این احکام مطلع بود ،در
گذش��ته حکم شالق را اجرا نمیکرد
و تغیی��ر این روی��ه نش��ان از تداوم
س��ختگیری بر زندانیان سیاس��ی
است".
در روزهای اخیر ،اخباری از تش��دید
برخوردها با زندانیان سیاسی منتشر
شده است .بر اساس گزارش وبسایت
کلمه ،موج وس��یعی از احضار تلفنی
محکوم��ان قدیم��ی که حکمش��ان
مشمول مرور زمان شده بود آغاز شده
است.
ب��ر این اس��اس ،در هفته گذش��ته
ماموران اجرای احکام دادگاه انقالب و
دادس��رای اوین با افرادی که بیشتر احکام شش
ماه تا ش��ش س��ال حبس دارند ،تماس تلفنی
گرفتهاند و این زندانیان را تهدید کردهاند که در

نان سنگک

یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60درایران  -مونتریال
و احتاد چپ ایرانیان در خارج از کشور بر گزار می کنند:
زمان :جمعه  7سپتامبر  ،2012ساعت  6/30بعدازظهر
مکان :دانشگاه کنکوردیا
Comité Commémoratif du Massacare de Prisonniers
>> بلیط ۱۰ :دالر

صورت عدم معرفی فوری ،وثیقههای آنها
ضبط یا به حراج گذاشته خواهد شد.
انفرادیه��ای طوالن��ی و غی��ر قانون��ی،

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
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شکنجههای گسترده ،احکام سنگین ،قطع
تلفن و محدودی��ت در مالقات حضوری و
صدور مرخصی و اعزام زندانیان به سلولهای

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

Politiques Iraniens des années 80 -Montrèal
Commemorative Committee of Massacare of the Iranian Political Prisoners of 80's -Montreal

سفره شما!

انفرادی بند  ،۲۴۰بخش��ی از روندی است
کهدر مورد آندسته از زندانیان سیاسی که
پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری

شیراز

س��ال  ۱۳۸۸زندانی شدهاند اعمال شده و
تاکنون ادامه داشته است.

•

رستوران

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

15

 سال  18شماره  25  1068مرداد 1391

PAIVAND: Vol. 18  No.1068  Août 15, 2012

www.paivand.ca

انتخابات آمریکا..

انتخابات
استانی

اوباما آرام و خونسرد؛ چهار
سال دیگر

 4سپتامبر 2012

مجیدمحمدی

حدود سه ماه مانده به انتخابات
 ۲۰۱۲ریاست جمهوری ایاالت
متحده ،پرس��شهای اساسی
برای رای دهندگان آمریکایی
آن اس��ت که آیا کشور تحت
رهبری رئیس جمهور اوباما در
سه سال و چند ماه گذشته در
مسیر درستی حرکت کرده و فروپاشی بودند.
از ای��ن جه��ت نم��ی ت��وان
می کند یا خیر؟
دس��تاور دهای دول��ت در دس��تورالعمل در پیش گرفته
حوزهه��ای اقتصاد ،مس��ائل شده را سوسیالیستی یا لیبرالی
اجتماع��ی ،امنی��ت مل��ی و یا لیبرتاریانی (آزادیگرا) خواند
بلکه این نسخه چندین بار در
سیاست خارجی چه بودهاند؟
و با نگاه به اطالعات موجود در ایاالت متحده برای دوران رکود
باب رونده��ا و نیز نگرشهای پیچیده ش��ده بود و نسخهای
آمریکاییان ،اوباما چه وضعیتی آمریکایی به شمار میرفت.
در براب��ر میت رامن��ی ،نامزد کسانی که این نسخه را تهیه
جمهوریخواهان خواهدداشت؟ و اجرا کردند از هنری پالسون
در ای��ن می��ان ،ن��کات و تا تیموتی گایتن��ر ،به ترتیب
پرس��شهای برخ��ی رقب��ا وزرای خزان��ه داری ب��وش و
و مخالف��ان اوبام��ا در ب��اب اوبام��ا ،و همکارانش��ان عمدتا
سوسیالیست بودن دولت وی ،فارغ التحصیالن آیوی لیگ یا
مسلمان بودن وی ،زاده شدن بهترین مراکز آموزش اقتصاد
او در خ��ارج از ایاالت متحده ،لیبرال در ایاالت متحده (مثل
اق��دام وی برای محدود کردن دارتم��اوس ،ه��اروارد ،ییل ،و
خرید س�لاح (که تبصره دوم پرینستون)بودهاند.
قانون اساسی آمریکا آن را مجاز
م��ی داند) ،عدم حمایت کافی سیاست خارجی
از اس��رائیل ،و سستی در برابر از موف��ق تری��ن وزرای اوباما
برنامهی هسته ای ایران فرعی خانم هیالری کلینتون بوده که
به نظر می آیند.
کمترین انتقادها از حزب رقیب
را برانگیخته است.
سیاس��ت خارجی دولت اوباما
ارثی ه رجن آلود
اوباما زمانی قدرت را به دست در پی چند جانبه گرایی ،تقدم
گرفت ک��ه پ��س از ترکیدن دیپلماسی بر تهدید و همکاری
حباب مس��کن ،هر ماه دهها و بسیار نزدیک میان همپیمانان
بلکه صدها هزار نفر بیکار می بوده است.
شدند ،بازار س��هام افتی چند اوباما در امضای پیمان کاهش
هزار رقمی را متحمل شده بود ،سالحهای هستهای تا حد سی
بانکها و موسس��ات اعتباری درصد گام بزرگی را با روس��یه
یکی پس از دیگری ورشکست برداشت.
می شدند ،قیمت خانهها حتی این هم��کاری در حدی بوده
به کمتر از میزان قرض مالکان که اتحادی��هی اروپا بر خالف
دوره جرج دبلی��و بوش کامال

آنها ب��ه بانکها افول می کرد،
صنای��ع اتومبیل در آس��تانه هماهنگ با ایاالت متحده عمل
ورشکس��تگی قرار داش��ت و می کند ،مثل اعمال تحریمها
کشور در آستان ه رکودی در حد علیه جمه��وی اس�لامی .در
رکود بزرگ س��ال  ۱۹۲۹قرار بهار عربی نیز سیاس��ت اوباما
همراه��ی ب��ا جنب��ش های
داشت.
نسخهای که دولت اوباما دنبال دمکراسی خواهی بوده که با به
کرد همان بود که دولت جرج کار انداختن فرایند سیاسی در
دبلیو بوش چن��د ماه پیش از کشورهای منطقه از تهدیدات
ترک کاخ س��فید در دس��ت بین المللی جریان اسالمگرایی
گرفته بود یعنی پمپاژ اعتبارات در دراز مدت می کاهد.
دولتی به بازارهای مالی (حدود
پنج تریلیون دالر) و به دست امنیت ملی
گرفتن مستقیم یا غیر مستقیم جامعهی آمریکا در دوران اوباما
موسس��ات بزرگی که در حال ش��رایط نس��بتا امنی را از سر
گذرانده است.
علی رغم چند تالش
ناموفق ،هی��چ گونه
عملیات تروریستیدر
خ��اک امریکا به اجرا
گذاشته نشده است.
در دورهی اوباما اسامه
بن الدن و انور العولقی
از س��ر راه برداش��ته
شدند.
نیروه��ای امریکایی
در پایان سال ۲۰۱۱
بنا به وعدهی رئیس
جمهور از عراق خارج
شدند و تمهیدات الزم

برای خروج نیروها از افغانستان
در حال فراهم آمدن اس��ت و
به احتمال زیاد تا پایان س��ال
 ۲۰۱۳ی��ا اوایل  ۲۰۱۴بخش
عم��دهی آنه��ا به کش��ور باز
خواهند گش��ت .از این جهت
از بار مال��ی بزرگی که بر روی
دوش مالی��ات دهندگان بوده
کاسته شده است.
مسئل همالیاتها

جدال��ی که می��ان دمکراتها
و جمهوریخواه��ان در جریان
است حفظ یا حذف مالیاتها
نیس��ت بلکه تغییر در میزان
مالیاتهای فدرال است (بحث
در م��ورد مالیاتهای ایالتی و
محلی موضوعی اس��ت که به
مردم و مجالس قانونگذاری و
فرمانداران و مدی��ران اجرایی
همان مناطق مربوط می شود).
پیش��نهاد کس��انی مثل ران
پ��اول یا میش��ل باکم��ن (به
ترتی��ب نامزده��ای جری��ان
ه��ای آزادیگرایانه و تی پارتی
در حزب جمهوریخ��واه برای
ریاست جمهوری سال )۲۰۱۲
در حذف مالیاته��ای فدرال
کام�لا غیر واقع بینان��ه بود و
حتی در میان جمهوریخواهان
نیز زمینهای قابل توجه نیافت.
 ۹.۹۹درصد مالیات برای همه
(پیش��نهاد هرم��ان کین که
به س��رعت از دور رقابتهای
ابتدایی حذف ش��د) تا حدود
( ۱۵رق��م پیش��نهادی نیوت
گینگریچ) و  ۲۵درصد مالیات
(عدد مورد نظر رامنی) دامنه
پیشنهادهای جمهوریخواهان
برای باالترین نرخ مالیاتی است
در حالی که باالترین رقمی که
امروز برای مالیات ثروتمندان
وجود دارد ح��دود  ۳۵درصد
است.
اوبام��ا رقم��ی در ح��دود ۲۸
درص��د را برای ش��رکتهای
ب��زرگ و  ۲۵درص��د را برای
تولیدکنندگان صنعتیدر نظر
دارد به عالوهی افزایش مالیات
ثروتمندان (باالی یک میلیون
دالر) جهت منصفانه تر کردن
آن.
این تغیی��رات  ۳تا  ۵درصدی
مالی��ات ثروتمن��دان می��ان
نامزده��ای میان�� ه روی هر دو
حزب نه کسی را سوسیالیست
و نه کس دیگری را لیبرال می
سازد .طبقات فقیردر امریکا (با
درآمد ساالنهی زیر حدود ۲۴
هزار دالر برای خانوار) به جای
پرداخت مالیات ،اگر درآمدی
داشته باش��ند بیشتر دریافت
کنندهی اعتبارهای مالیاتیاند
تا پرداخت کننده.
بازارها
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تاریخ های مهم
اعالنی ،به پیوست یک نظام نامه انتخابات ،ازطریق پست برای شما ارسال شده،
که در آن نام افرادی را که در نشانی شما می توانند رای بدهند ،مشخص شده است.
لطفا این اسناد را حفظ کنید .این اسناد حاوی اطالعاتی هستند که شما برای انجام
حق انتخاباتی خود به آنها نیاز دارید .

اصالح لیست رای دهندگان:

 13تا  21آگوست
برای رای دادن ،نام شما باید بدون غلط در لیست رای دهندگان وارد شده باشد.
برای نامنویسی یا تصحیح نام و نشانی خود ،به دفتر تجدیدنظر محل خودتان
مراجعهکنید.
فراموش نکنید با خود دو برگه شناسایی همراه بیاورید.

رای گیری پیش از موعد:

 26و  27آگوست ،از ساعت  9/30صبح تا  8شب
شما می توانید رای خود را پیش از موعد رسمی انتخابات ،در نشانی ذکرشده در
اعالن ،به صندون بریزید.
برای رای دادن یکی از  5برگ شناسائی الزم را همراه بیاورید.

رای گیری در روز انتخابات:

 4سپتامبر ،ازساعت  9/30صبح تا  8شب
در خانه اعالن یادآوری دریافت خواهید کرد ،که حاوی نشانی محل رای گیری ،به
اضافه نام نامزدهایی که در حوزه انتخاباتی شما شرکت دارند ،می باشد.
برای رای دادن یکی از  5برگ شناسائی الزم را همراه بیاورید.

برای آگاهی بیشتر:

دموکراسی پیروز است ،همواره

امروز پس از سه سال صنایع
اتومبیل و میلیونها ش��غل
وابس��ته به آنها نه تنها نجات
یافته بلکه این صنایع به سود
آوری رسیدهاند.
بانکها و موسس��ات اعتباری

اعتبارات دولتی داده شده به
خود را به دولت بازگرداندهاند
و بازار مس��کن ک��ه بیش از
همهی بازارها از رکود متضرر
ش��د به تدریج به نوعی ثبات
نسبی رسیده است.

عل��ی رغ��م انتق��ادات
جمهوریخواه��ان در حوزهی
انرژی ،میزان مصرف نفت در
ایاالت متحده در چهار س��ال
گذشته رو به کاهش بوده
(از  ۲۰.۸ب��ه حدود ۱۸.۸

میلیون بشکه در روز) و تولید
و پاالی��ش نفت نی��ز در این
کش��ور افزایش داشته است.
نرخ تورم نیز افزایش چندانی
{>> ادامه در صفحه}37 :
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من همان خدایی هستیم که تو را آفریدم



و از بدو تولد با تو بوده ام

___________________________

خدا تاس بازی منی کند!

		

آلبرتاینشتن

خلقتشماتصادفینیست!
خ
ل
ق
ت
ه
د
ف
د
ا
ر



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ش جالل عادل
شی

ک



مقــــاله

بت است

داوند مح

خ
هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  6بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

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

16
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چهخبر...
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در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فردوسی

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

7085 Cote-des-Neiges

(514) 299-1787

www.addhi.org

514-962-3565

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم
 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال
8043 St-Hubert
514-619-4648

ایرانیکاازآنهمهماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

---------کافهلیت:هرپنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

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

مرکزفرهنگیزاگرس
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

( 24سپتامبر تا  9دسامبر)
Tel.: : 514-737-3642

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

ریاضی فیزیک شیمی

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

و با شهریه ای بسیار مناسب

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

Tel.: 514-962-3565

آغاز سال حتصيلی جديد مدرسه دهخدا
2013 - ٢٠١٢
نام نويسی دانش آموزان در محل مدرسه

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



خوشابحال ماتم زدگان،
زیرا ایشان تسلی خواهند یافت (عیسی مسیح)



آیا احساس تنهایی می کنید؟ آیا بیمار هستید؟
آیا همه شما را ترک کرده اند؟
آیا زندگی کردن مفهوم خودش را از دست داده و بی ارزش شده است؟
آیا متایل به ترک هر چیز و همه کس دارید؟

بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما آرامش خواهم بخشید .یوغ مرا بر دوش گیرید
و از من تعلیم یابید ،زیرا مالیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویش آرامش خواهید یافت .
چراکه یوغ من راحت است و بار من سبک .عیسی مسیح انجیل متی باب  ۱۱ایه ۲۹-۲۸

به دعوت او آمین گویید .آغوش عیسی مسیح و خادمینش بروی شما باز است....
 هر زمان میل دارید ،به حرف دل شما گوش خواهیم داد.
به دیدار شما خواهیم آمد :در خانه شما ،یا در محل کارتان
همین امروز با ما تماس بگیرید:

Tel.: 514-623-2900 Tel.: 514-963-7744

بازار همیاری
بنیادنیکو
تاریخ برگزاری بازار 18
اوت ۲۰۱۲

بازار همیاری بنیاد نیکو امسال نیز برگزار میشود:
همان طور که در جریان هس��تید ،بنیاد نیکو
همه س��اله به مناسبت آغاز سال تحصیلی در
ایران اقدام به برگزاری بازاری میکند تا با فروش
لوازم نو و دست دوم تمیز ،عواید آن را به دست
کودکان محروم کشور برساند.
در این راستا هر ساله هموطنانی که تمایل به
هم��کاری دارند با واگ��ذاری اجناس غیر قابل
اس��تفاده خود به این بنی��اد در این کار خیر و
انسان دوستانه ما را یاری نموده اند.
امسال از کلیه عالقمندانی که خودا مکان ارائه
محصولی را در این بازار دارند نیز دعوت میشود
تا ضمن هماهنگی با بنیاد نیکو آمادگی خود را
اعالم کنند.
خواهشمندیم چنان که قصد مساعدت با ما را
دارید با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید.
مزید اطالع اس��ت که همچون گذش��ته کلیه
عواید این فروش بدون هیچ گونه هزینه ای به
موسسه خیریه به نام دهش پور ارسال میشود
تا در امر کمک به کودکان نیازمند مصرف شود.
تلفن:
(514)624-4579
15760 Boul.Pierrefonds
Montréal Qc H9H 3P6

جنب فروشگاه اخوان وست آیلند

ــــــــــــــ
شعر

آیدین کاوه

مونتریال

شعر پنجم

گفتنی ها بر لب و ناگفتنم بهتر بود
هم زبانان نشنوند با هم دالن خوش تر بود
هم دلی خواهم که داند راز دل بی گفتگو
با زبان بی زبانی گفتگو بهتر بود
طالب آنم که خواند دفتر ننوشته ام
ّسر عالم داند و از خُـبرگان بهتر بود
خود خدا بودن مقامی کامل است
خودکفافی الزم است تا زندگی بهتر بود
آن که آگه از ابد ترک از زمان حاضر است
زندگی از بهر او آسان و آسان تر بود
کس نداند حاصل عمرش ز بد و
کارد با محبت حاصلش بیشتر بود
هرچه َ
لحظه لحظه زندگی کن کاوه تا لذت بری
قدر هر لحظه بدان تا زندگی خوشتر بود
خاطرات

به خود گفتم برم یادش ز یادم
نبینم چهره اش هر شب به خوابم
به خود گفتم ببندم چشم و گوشم
فراموشش کنم اسمش نیارم
ولی افسوس که یادش یادگاری است
وجودش در وجودم جاودانی است
ثبات زندگی در عشق ورزی است
بدون عشق او عشق دگر نیست

_____________________________________________

4976 Notre Dame W.
438-877-6450
514-768-2482
www.dehkhodaschool.com

ببـ ّرم دل ز عشقش
به خود گفتم ُ
نبینم صورتش چشم سیاهش
ز دل بیرون کنم در فراغش
نگیرم از کسیدیگر سراغش

هيت اجرائيه مدرسه دهخدا -مونترال

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

محل ثبت نام

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

در نشانی جدید برگزار می کند:

--------------زمان و ساعت  :شنبه  ١۵سپتامبر ٢٠١٢
 ١تا  ۵بعداز ظهر

ترم پائیزی2012 :

Persian Cultural Asso. – Capital Region

مدرسه فردوسی
کالس های تک درس

ظرفیتمحدود

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

اوتـــاوا

(514) 651-7955

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

514-651-7955

همبستگیبازرگانی
اجنمن ادبی مونتریال

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

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

M EK IC

www.paivand.ca

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

IBNG
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چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

ولی افسوس که این خواب خیالی است
غرض از مستم می نیست ساغی است
ندانم ،دست خود نیست اختیارم
درون سینه ام جز او کسی نیست

ــــــــــ

www.paivand.ca

WWW.GRANITEISLAND.CA

سنگ های گرانیت

دکتر افشین یزدانی

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

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز،
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
به بهایی باورنکردنی
________________

قبول مشاوره و دعاوی شما

از  49/99دالر sqf

اعم از جزائی ،ملکی و حقوقی

________________

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

برایآگاهیبیشترهمینامروزبامامتاسبگیرید:

مشاوره رایگان

514-952-7400
514-694-9692

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

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

هیپنـوتیزم

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.

»«approved school

Tel.: 514-481-0555












5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc

)(Metro: Snowdon

سالنآرایشا وی

بیماریهاییکهباهیپنوتیزمدرمانمیشود
علی
 ناراحتی های بیدلیل ،مبهم و مجهول  عصبانیت و عدم تواناییدر کنترل رفتار
 خستگی و کسالت همیشگی  پریشانی و افسردگی دائم و ادواری
سلیمی
 بی میلی به کار ،تحصیل و فعالیت  زودرنجی ،احساس حقارت ،ترس و نگرانی های بیدلیل

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

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

سوپرآریادر ریوسود (النگی)

Columbus Medical Center
1140 Jean Talon Est. Suite 306 Montreal, Qc H2R 1V9
Tel.: 514-347-4353
ga-salimi@hotmail.com

مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

متخصص
آرای
ش عروس

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc Montreal, QC, H3X2C3

 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

Tel.: (514) 692-0476

www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

مخصوص خامن ها و آقایان

زیرنظر:

درخدمت ایرانیان گرامی

با مدیریت ایرانی

Collège Concorde
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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.

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

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

20
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www.paivand.ca

________________
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
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1834 Ste Catherine west، Zoom
Suite 2200
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www.clinique-arya.com
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کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

جتاری/مسکونیموتورتاکسیاتومبیل
کمترین بها برترین سرویس

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

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه

Cell: 514 834 2166

CAR

HOUSE

6400-A St-Jacques W.

:مشاور مجرب شما

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

مهریصدوقی

 سال سابقه15    بیش از

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

 شیراز، مشهد،تهران
)(به قیمت رقابت ناپذیر

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


   بیمه های مسافرتی
... اتومبیل و، هتل،   کروزهای ویژه

و بسیاری دیگر

TAXI

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

MOTO

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

COMMERCIAL

assurance@eleganceleasing.com

LiLi

خدماتآرایشی
 ویژۀ بانوان

مک
ب ان مخ
ص
و
ص
شینیون ر رنگ مش کوپ
ای خا
من
ه
ا
ی
با
حجاب
:با مدیریت ایرانی

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

پیکنیکتابستانی

ان
گرینیون

پارک

 اوت19 یکشنبه

در خدمت
هموطنانگرامی

Ginseng Meassage

روبروی بانک رویال

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
 درخدمت جامعه ایرانیNDG در قلب

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

www.ginsengclinic.ca

:ساعات کار

،روزهای دوشنبه تاجمعه
 بعدازظهر۴ صبحالی۹ازساعت
 بعدازظهر۲ صبحالی۱۰ازساعت:شنبهها
_____________________
پذیرشهموطنانگرامیفقطباوقتقبلی:توجه
.صورتخواهدپذیرفت

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

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

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

:و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید
 سال سابقه و تخصص در10 با بیش از
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
.با بهای مناسب فراهم آورده ایم

،رمتیز

بسیا راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس
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حلظههای شیرین با

آموزش سنتور

سفرۀعقدشیرین

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

______________
طراحی و اجرای
سفرههای عقد شما ...

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

در رنگ ها و اندازه های متنوع

صابر جلیل زاده

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651

تلفن:

514-585-6178

www.sofrehaghd-montreal.com

آیا اعتب
ا
ر
ن
د
ا
ر
ی
د؟!
آیا ورش
ک
س
ت
ش
ده اید؟!

شانس دوم!
برای صاحب خانه شدن

آموزش موسیقی
زیر نظر جواد داو یر

		

> تهیه انواع وام های دوم و سوم روی خانه خود
> سرمایه گذاری در آپارمتان های نوساز
> با بیمه مخصوص برای داشنت مستاجر

لیسانسه موسیقی از هنرکده عالی موسیقی تهران
با  25سال فعالیت در مونترال
		

برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

رضا نژاد

مهدی رفعت پناه

سنتور سه تار پیانو ویلن کمانچه  آواز دف تنبک

514-865-7146

Tel.: 514-730-9307

Tel.: 514-589-0175

سالنپذیراییورستوران

هـانی رز

مکانی استثنائی ،ایدهای نو،

هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
برگ

سبزی پلو ماهی

جوجه کباب

قفقازی

شیرین پلو بامرغ

بلغاری

حلزونی

زرشک پلو با مرغ

میکس

آلبالو پلو بامرغ

2 for 1

اسپشیال عالی برای
اعضای محترم هانی رز:
شامل  5غذا
برای تیک اوت و داخل
رستوران
(منتظر اسپشیال های
بعدی باشید!)

درمرکز شهر مونرتال

فضایی جدید و بی نظیر با غذا اهی بسیار لذیذ
اریانی و مدیتزاهن ای

همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میو ٔه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
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.

جوجه کوبیده

سلطانی

5%
حلیم تازه
روزا
نه موجود
است

ختفیف

مخصوص ماه
مبارک رمضان
__________________
1228 DRUMMOND

MONTREAL, QC, H3G 1V7

Tel: 514-876-4446
Delivery:514-876-4442
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بازرسیفنیساختمانهای
مسکونی و جتاری
حسین آذرنیک

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

عضو رسمی انجمن ملی بازرسان امالک
در آمریکا و کانادا

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

Tel.: 438-990-4966
1-800-910-2990

Home inspection services in Montreal -Ottawa-Quebec
Licensed building renovator

www.montrealhomeinspectorpro.ca

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

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

Bring your own wine

Apportez votre vin

Restaurant

Grill Sélect
Souvlaki

انواع کباب های خوشمزه

Cell.: 514-969-2492

ایرانی و یونانی

اوکازیون
عـالی

________________
Grill Select

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

2756 Boul st-Charles

Kirkland. QC H9H 3B6

(514) 781-1942
ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻏﻔﻮﺭﯾﻬﺎی ﺍﺻﻞ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۵ﺳﺎﻝ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎ ﻭ
ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭘﻬﺎی ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﻴﺘﺮﯾﻨﮓ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﺍﺻﻴﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ،ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﻋﺰﯾﺰ ،ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﺍﯾﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺁﺷﭙﺰی ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ  ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ
ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ ﻭ ﻏﺬﺍی ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﻴﺪ.

بهروزآقاباباخانی

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﮐﻴﺘﺮﻳﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ،ﺑﺮﺍی
ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
ﺧﻮﺭﺵ ﻗﻴﻤﻪ
ﺯﺭﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
11.5 $ ----------11.0 $ -----------

ﺧﻮﺭﺵ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ
ﻋﺪﺱ ﭘﻠﻮ

ﺟﻤﻌﻪ
12.5 $ ----------10.5 $ -----------

ﺧﻮﺭﺵ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰی
ﺗﻪ ﭼﻴﻦ

ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ

ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ

ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰی

ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰی 5.00 $ -----------
ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺧﻮﺭﺍک ﻣﺮﻍ 6.00 $ -----------

ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﮐﺘﻠﺖ
5.00 $ ----------ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰی 5.00 $ -----------
ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺧﻮﺭﺍک ﻣﺮﻍ 6.00 $ -----------

ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺧﻮﺭﺵ ﮐﺮﻓﺲ
ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭘﻠﻮ

11.5 $ ----------10.5 $ -----------

ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ
ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﮐﺘﻠﺖ
5.00 $ ----------ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺧﻮﺭﺍک ﻣﺮﻍ 6.00 $ -----------

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ
ﺯﺭﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ

12.5 $ ----------11.0 $ -----------

ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ
ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺍﻟﻮﯾﻪ
5.00 $ ----------ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺧﻮﺭﺍک ﻣﺮﻍ 6.00 $ -----------

11.5 $ ----------8.0 $ ----------6.0 $ -----------

ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺍﻟﻮﯾﻪ
5.00 $ ----------ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺧﻮﺭﺍک ﻣﺮﻍ 6.00 $ -----------

ﺍﻗﻼﻡ ﺩﯾﮕﺮ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
ﺳﺎﻻﺩ
ﺳﺎﻻﺩ ﺷﻴﺮﺍﺯی
ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﺧﻴﺎﺭ

Address: 4530 Cote Des Neiges, Montreal
Tel: (514) 781-1942
Website: www.marjancatering.com

$ ----------$ ----------$ ----------$ -----------

1.0
3.0
3.0
3.0

مشاور رمسی وام مسکن

 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

گ
ب شایش
زو
دی!
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ایران :چرا و تا کی؟!
تف بر این
انسانیتشما!!!

رضا طالبی
نگاه میکنم و میگذرم؛ عکس��های
فالکتی که آلوده س��رزمینم ش��ده
است ،از سالیان دور به این ور ،همه
و همه فریادهای دلخراش این خاک
بی کس است ،از فجایع نسل کشی
 ۱۹۱۸گرفته تا قره باغ و دوران فرقه
دموکرات و مش��روطه و تبریز  ۵۷و
باک��ری و جوانانی که هنوز ریش بر
صورتشان نروئیده است ،از آجرهای
اردبیل و منجیل تا ضجه های مادری
پیر بر س��ر راه روستایی که دولتش
هنوز در فکر فتواهای علمای جبل
عاملیش بر روی شکمش میخوابد.
هری��س و ورزقان��ی ک��ه ی��ادآور
دستان پینه بس��ته مادرانیست که
با چش��مهای مروارید بس��ته شان
هدیه ه��ای تارو پودی احمدی نژاد
به اس��دها و روباهها و شغالها را در
ازای یک مش��ت بیس��ت تومانی با
آن عکس تراکتور پشت سنگ ریز
بافتند و بافتند و اکنون زمین و زمان
و پاستور و منیریه فرشی از خون و
خاک و غفلت را برای آنها بافت!
خجالت میکش��م از این پاسپورتی
ک��ه دارم ،خجالت میکش��م از این
س��که های  ۲۵تومانی دورنگی که
خرج میکنم ،خجالت میکشم از این
انسانیت ،که به جرم ترک بودن و به
جرم زبانی که در پاس��تور و خطبه
های احمد خاتمی بیگانه است تکلم
میکنند ،باید قربانی سیاستهای راه
قدس از ویرانی آذربایجان میگذرد
بشوند.
تف بر این انسانیت ،شاید مناسب
نباشد که اینگونه احساسی بنویسم
و شاید همه نقدم کنند کدامدلیل و
مستند ،ولیکن میخواهم از زبان قلب
یک هم خاک این مردم بنویس��م،
آقای��ان و جنابان و حضرات عظام و
دکترهای اصلی و قالبی و نمایندگان
انتصابی و انتخاب��ی و ائمه جمعه و
جماعت ،شما واقعا انسانهای صادقی
هستید ،چرا؟ چونکه همیشه بطور نا
محسوس فریاد زده اید که عزیزان
م��ا این تکه خاک بنام آذربایجان را
نمیخواهیم ،گور ...بکنید بدهید اینها
را به این آور و آنور! درد ما فلسطین
و سوریه و چند مسلمان گمنام در
آفریقا و جزایر سلیمان هست ،چه
کارمان به این آذربایجانیهای مشکل
ساز آخر!!
دریاچه اش را بخشکانید یک تیمی
هم بنام تراکتور بهشان بدهید تا ارضا
شوند
زبانش��ان را از حلقوم بکشید و سه
چهار تا جک و فحش حواله ش��ان
کنید و شب قدر یک قرآن بدهید تا
روی سر امان از خدا بخواهند!
دو س��ه تا آخوند مجهول الهویه با
گواهینامه یک س��اله پیدا کنید که
کامال مونتاژشده و بر سرشان بکوبند
جوانهایش��ان را آواره تهران و کوچه
پس کوچه های عس��لویه کنید تا
بوی بوتان و هروئین  ،حاج س��عید
حدادیان گوش کنند
فعاالنش��ان و روزنامه نگارانش��ان را
آبون��ه زندانها کنید تا در دارالتادیب
مقدمات ظهور آقا را فراهم کنند
مذهبی هایشان را بفرستید جنگ
و با خونشان جنش صدام کشان راه
بیاندازید و دجله را بنام ارس��ش نام
بزنید
ایندریاچه مرتیکه شان را بخشکانید
و ملتشان را آواره این ور و آنور کنید

شعر :محمد رضا علیدوستی

مونتریال
من ایرانیم و داغدار من فارسم
کردم لرم ترکم عربم و گیالنی
و بلوچ
هم عزا دارم و هم عزم
اگر دس�ت طبیعت ویران کرد
ما باز میس�ازیم و اگر گلهایمان را چید به
یادشان گلس�تانی می پروریم تا نسلهای
بع�د از ما فخر ت�و و من را به هم عصرانش�ان
بفروشند و ما را مایه ی سرفرازی خود در تاریخ
ایرانزمینبنامند
بغض در بیخ گلو سنگین شده
قلب آذربایجان غمگین شده
از عزا تبریز و مشگین شهر ما
و از خراسان تا به خوی مشکین شده

و پش��ت س��رهم
موشک شهاب  ۸و
 ۹و  ۱۲را بزنید به
سرو کله شان.....
تمام شد ،همین...
مطل��ب دیگ��ری
نیست؟!
م��ا ای��ن و آن و
هرچ��ی که ش��ما
گفتید ،آخر جنابان
و ضرغامی��ون
عزی��ز و رس��انه
ه��ای باصط�لاح
دموکراتیک خارج
نشین اپوزیسیونی  ،تسلیت ای کوهساران سپید
این ملت با شما چه تسلیت ایدشتهای پر امید
کرده است!
تسلیت ای هموطن ای همنفس
دریاچ��ه اش را تسلیت بر پیچ و خمهای ارس
خشکانید  ،و همه بر قزل رود روان پر خروش
ای��ن حرفهایی را تسلیت بر چشمه های آب جوش
باال زدید بر خالف تسلیت هم بر خلیج و هم خزر
برنامه پنجم توسعه تسلیت بر مادرخونین جگر
تان کامال مو به مو تسلیت بر خنده های بی گناه
عملی کردید ،باز از تسلیت بر کودکان بی پناه
جان این ملت چه از همه ایران و از اعماق جان
میخواهید،دیده ها تسلیت بر قلب آذربایجان
و گوشهای محلی جمله گی یک جان و در یک پیکریم
میگوین��د آقایان چشم و دست و گونه و قلب و سریم
دهها روستا راهش همدلی در حزن و در شادی کنیم
بسته است و صدها آرزوی صبح آزادی کنیم
نف��ر زی��ر آوارند و
تعداد کشته شده *****
ها هزاران نفر است ،تعزیت بار دگر پای گرفت
دری��غ از جی��ک بغض سنگین نفس از نای گرفت
شما ،نه آقا مرجع بار آوار رهانید تو را
رس��می میگوی��د غم شد و بر دل من جای گرفت
 ۲۰و صد و کوفت آذری هموطن پاک و صبور
وزهرمار!حاال اگر بم شیر دل ترک صف آرای غیور
و کرمان بود با سر جان من کاش به قربان تو باد
میدویدید و عمامه رنگ غم از دل بی رنگ تو دور
ت��ان زی��ر پایتان باز زد دست بال لر در ما
نمی ماند!آخر این وای شد خاک عزا بر سر ما
کمکهای انس��ان در غم رفتن گلهای عزیز
دوس��تانه را چ��را یاد یار است فقط یاور ما
قب��ول نمی کنید ،به خدا مادر تو مادر من
مثال خیلی غیورید طفل تو تازه گل نوبر من
و احتیاجی ندارید ،جای تنها قدم خسته ی تو
ش��ما که از گدا و روی چشم و به دل و بر سر من
گشنگی میمیرید ،نازنینهموطنمتسلیتی
حداق��ل ی��ک پتو روحم ای جان و تنم تسلیتی
ب��رای آن پی��رزن غرقه ام کن به سرشکت که چو خاک
و پیرم��رد ت��رک زیر پای تو منم تسلیتی
آذربایجانی بیچاره
-------------------ک��ه در س��کوت
شعر از :همه ی مردم ایران در همه جای دنیا
ش��ب ب��ه دنب��ال
هل��ی کوپترهای
پوزقلمبه ش��بکه خبری شما برای خواهر عزیزم
اش��کهایت و دردهایت برای اینان
نجات فرزندانش هست میشود!
کاری ن��دارم ،فرانکی��ن لمکین اگر مفهومی ندارد ،همانند ستارخان و
زنده بود این ضایعه را نس��ل کشی بابک
میخواند و یا ن��ه ،من این ضایعه را خن��ده ه��ای اس��د از نال��ه هایت
نسل کشی نوین از نوع رژیم اسالمی باارزشترند
شما میدانم ،دریاچه اورمیه و فراری سرت را باال بگیر ،آجر آجر خانه ات
دادن مغزها و آسیمیالسیون شدید بوی ستارخان و امیر ارشد میدهد
فرهنگی و اتنیکی و س��رانجام این غمت بزرگ اس��ت و دردت طاقت
فرسا
نمایش خون آلودتان!
بعضا باورهم نمیکنم این زلزله بوده جز دستان خودت کسی اشکهایت
باش��د ،ش��اید باز برادران روسیتان را پاک نخواهد کرد
همان بالیی را که در هائیتی س��ر بیدار شو
آن بیچاره ه��ا در آوردند به یاریتان امروز ورزقان و اهر و قره داغ مظلومم
شتافتند تا جنایات شما رادر سوریه فردا نوبت دریاچه مان است
سرپوش گذاری کند ،راستش را بگو .....بر این س��کوت موذیانه پاس��تور
نشینان و کویر دوزان لبخند تلخت
علی جان ،درسته؟
خدا به داد ملتم برسد که اگر بیدار را بیافزا
نش��ود ،میس��وزد و خواهد سوخت بیدار شو ،دردت را باخودت قسمت
کن ای آذربایجان!
آذربایجانمان
و
برادر
و
مادر
پدر،
بگیر
سرت را باال
•

24

وبازهم
زلزله...

سی و یک سال پیش بود که زلزله
ای ش��ش و هفت دهم ریش��تری
منطقه گلبافت کرمان را لرزاند.
خانه ها بر س��ر مردم خراب ش��د و
زن و م��رد و پیر و ج��وان و کودک
و نوجوان زی��ر خروارها خاک دفن
شدند.
جای تعجب بود که زلزله ای شش
ریشتری بتواند این همه خرابی به بار
آورد و چند هزار کشته و زخمی بر
جای گذارد.
وقتی برای کمک به گلبافت رفتم،
اولی��ن چیزی که نظ��رم را به خود
جلب کرد ،س��الم بودن ساختمانی
ب��ود که با آجر و تی��ر آهن و طبق
اصول مهندسی ساخته شده بود.
تازهدو سال و چند ماه بود که انقالب
ش��ده بود ،و جنگ بود و مجاهدین
هم به مخالفت با حکومت اسالمی
طبق
بر خاسته بودند ،و مسئوالنِ ،

مهندسی ساز بودن،
ت ََرک هم نخورده اند
و اولین کلمه ای که با
بیرون کشیدن اولین
جس��د از زیر خاک
به ذهن شان خواهد
رسید این است که:
چرا؟
این سوالی ست که با
وقوع هر زلزله ،بارها
و باره��ا در ذه��ن ما
تکرار می شود ،تا در
اثر م��رور زمان از یاد
ب��رود و با وقوع زلزله
ای جدی��د دوباره در
ذهن ما زنده شود:
چرا زلزلۀ  6ریشتری این همه
چرا؟
خرابی به بار می آورد و چند هزار در فاصله ی این چراها
کشته و زخمی بر جا می گذارد .که با پرسش محتوم
"تا کِ��ی؟" نیز همراه
است ،زن و مرد و پیر
معمول آن زمان و س��ال های بعد،
ِ
مسئولیت خرابی ها را به گردن رژیم و ج��وان و کودک و نوجوان زیر آوار
خائن و وابسته ی پهلوی و امریکای خواهند ماند و عده ای هم که زنده
می مانند ،ت��ا آخر عمر با داغی که
جنایتکار می انداختند.
س��ی و یک س��ال گذش��ت .رژیم به خاطر از دست دادن عزیزان شان
پهلوی تبدیل به خاطره ی تاریخی بر دل دارند این پرس��ش را مطرح
شد؛ مجاهدین تار و مار شدند؛ نفت خواهند کرد که :چرا؟
ده دالری تبدیل به نفت صد دالری و این چراها ادامه خواهد داش��ت ،و
شد و حکومت اسالم پایه هایش را دع��ا می کنیم که نبینیم آن روزی
چنان تقویت کرد ک��ه اکنون قادر را که تهران بلرزد ،و این بار نه صدها
است اندازه ی موی دختران و طول و هزاران ،بل که چند میلیون انسان
زی��ر آوار بمانند .امیدواریم با یافتن
آستین پسران را هم کنترل کند.
اما هنوز که هنوز است ،یک زلزلۀ  6پاسخ این چرای تاریخی ،راهی برای
ریشتری ،صد ها خانه را خراب می پیشگیری از وقوع فاجعه هایی این
کند و چند هزار کشته و زخمی بر چنین ،و فاجعه هایی بزرگ تر و با
ابعاد میلیونی پیدا کنیم.
جای می گذارد.
احتم��اال ،و یا درس��ت تر بگویم به ای��ن مصیب��ت ب��زرگ را ب��ه
یقی��ن ،جوانانی ،به هر وس��یله ی هموطنانمان ،بخصوص هموطنان
ممکن خ��ود را به مح��ل زلزله در آذربایجانی تسلیت می گوییم.
آذربایجان می رسانند ،و با ساختمان
ف.م.سخن
هایی بر خورد می کنند ،که به خاطر

•

«خنده بازار» در میانه مصیبت زلزلهزدگان!
عصرایران  -در حالی که مردم ایران
عزادار زلزله مرگبار ش��مال غرب
کشور بوده و در اکثر شهرها ،مردم
در تکاپوی کمک به هموطنان زلزله
بودند؛ و از جمله در سراسر کشور
مقاب��ل مراکز انتق��ال خون صف
کشیده تا با اهدای خون خود ،جان
مجروحان فاجع��ه را نجات دهند،
صدا و س��یما ،در اقدامی عجیب،
همانن��د روزهای ع��ادی ،اقدام به
پخش برنامه طنز "خنده بازار" کرد!
تأخیر در اطالع رس��انی ،خبرهای
ناق��ص و عدم پوش��ش لحظه به
لحظه رویدادهای مربوط به زلزله
آذربایجان شرقی ،انتقادات بسیاری
را از سوی مردم و برخی نمایندگان
مجلس ،متوجه صدا و سیما کرده
بود.

در تلویزیونی که همیشه غم
از سر و رویش می بارد!

با این حال ،س��یما به
ج��ای اص�لاح رویکرد
خود در این قبیل موارد،
بدون توج��ه اخالقی و
عرفی به این که مردم شمال غرب کشورشان ،به جای آن که صدای
کش��ور داغدار و آواره ش��ده اند و کمک خواهی و تصویر مشکالتشان
مردم سایر نقاط کشور نیز عزادار و را ببینند ،آواز و موس��یقی و خنده
شریک درد هومطنانشان هستند ،بازار می بینند ،چه حالی به ایشان
اقدام به پخش خن��ده بازار کرد تا دست می دهد؟
نشان دهد که گویا خبرها ،خیلی آیا تلویزیونی که همیشه غم از سر
دیر به جام جم می رسند و اال مگر و رویش می بارد ،نمی توانست این
می ش��ود ،مرگ دلخ��راش صدها دو روز را به احت��رام زلزله زدگان،
هموطن و عزای میلیون ها ایرانی دندان روی جگر بگذارد و بی خیال
را دید و به جای همدردی و کمک ،شاد کردن ملت(!) و نمک پاشیدن
خود را به بی خیالی زد و خنده بازار بر زخم مصیبت دیدگان شود؟!
پخش کرد؟!
راستی کسانی عزیزانشان رادر زلزله
از دست داده اند ،وقتی در تلویزیون

ورزقان :تعداد امامزاده  ،۵۰تعداد بیمارستان صفر،
اهر :تعداد امامزاده  ،۴۱تعداد بیمارستان ۱
-----------------------شوخی نیست! آمار دقیق خود رژیم در مناطق زلزله زده است.
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ج.ا : .علیه زنان...

محرومیت دختران ایرانی از حتصیل
در  ۷۷رشته دانشگاهی!
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سپاسگـزاری
بازگشتهمهبهسویاوست
از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن همسر ،پدر و پدربزرگ ارجمند و
بزرگوار و بزرگ خاندان مان

شادروان جناب آقای هاشم مرادی
در س�ال تحصیلی  ،۹۱پذیرش
دخت�ران در  ۷۷رش�ته ۳۶
دانشگاه ایران متوقف شد.
در کنار رش��تههای مهندس��ی که
رک��ورددار حذفان��د ،دخت��ران از
تحصی��ل در رش��تههایی مانن��د
فرشدستباف ،زبان انگلیسی ،تاریخ
و دهها رشته دیگر نیز محروم شدند.
در س��ال تحصیل��ی  ،۹۱پذی��رش
دختران در  ۷۷رش��ته  ۳۶دانشگاه
متوقف شده است.
آنط��ور ک��ه خبرگزاری مه��ر روز
دوش��نبه  ۱۶مرداد گ��زارش داده
اس��ت ،حذف دختران در  ۷۷رشته
دفترچه انتخاب رشته سال تحصیلی
 ۹۱در حال��ی اس��ت که در س��ال
تحصیلی  ۹۰تنها  ۲رشته از ظرفیت
دختران حذف شده بود.
رش��تههای مرتب��ط با مهندس��ی پاالیش جنسیتی در دانشگاهها
رکورددار رش��تههایی هس��تند که طبق آمارهایی که رسانههای ایران
دخت��ران از آغاز تحصی��ل در آنها از ترکیب جنس��یتی دانشگاهها در
محروم شدهاند.
س��الهای اخیر منتش��ر کردهاند،
امس��ال دامنه حذف دخت��ران به هر س��اله حدود  ۶۰درصد ورودی
رشتههایی کشیده شده که به نظر دانشگاهها رادختران و باقی را پسران
نمیآید ارتباطی با جنسیت داشته تشکیلمیدهند.
باشند.
افزای��ش ورود دخت��ران ایران��ی به
رشتههاییهمچونحسابداری،علوم دانشگاههاباتالشمسئوالنآموزشی
تربیتی و راهنمایی و مشاوره ،مرمت جمهوری اس�لامی برای کاس��تن
بناهای تاریخی ،شیمی محض ،زبان از آمار دانش��جویان دخت��ر همراه
و ادبیات انگلیس��ی ،مترجمی زبان بوده اس��ت .همزمان با اجرای طرح
انگلیس��ی ،علوم اقتص��ادی ،تاریخ" ،تفكیک جنسیتی" در دانشگاهها،
جغرافی��ا ،علوم سیاس��ی ،حقوق و وزارت عل��وم ایران در خرداد ۱۳۹۰
ده ها رش��ته دیگ��ر از جمله دیگر
رشتههایی هستند که تنها پسران
مجاز به انتخاب آنها هستند.
رشته "فرش دستباف" نیز از جمله
دیگر رش��تههایی است که دختران
مجاز به انتخاب آن نیستند.
در این گزارش  ۳۶دانشگاهی که در
کنکور س��ال گذشته در رشته های
مذکور اق��دام به پذیرش زنان کرده
بودند اما در کنکور امس��ال پذیرش
دخت��ران را ح��ذف کردهان��د مورد
بررسی قرار گرفته است.
پذیرش زنان در  ۲۴رشته تحصیلی
دانش��گاه محقق اردبیلی ۱۸ ،رشته
دانش��گاه لرس��تان و  ۱۵رش��ته
"دانشگاه بینالمللی امام خمینی"
متوقف شده است.

حذف پذیرش دختران در برخی از
رشتههای دانشگاهی ایران را اعالم
کرد.
ب��ا اع�لام نتای��ج کنک��ور و توزیع
دفترچهه��ای راهنم��ای آزم��ون
سراس��ری س��ال  ۱۳۹۱در ایران،
اقدامات دولت جمهوری اس�لامی
ای��ران برای پاالیش جنس��یتی در
دانشگاهها حتی اعتراض حامیان و
وفاداران جمهوری اس�لامی را هم
برانگیخت.
برخ��ی از دانش��جویان پش��تیبان
حاکمیت ک��ه از نام «دفتر تحکیم
وحدت» اس��تفاده میکنن��د ،روز
ش��نبه  ۱۴مرداد با صدور بیانیهای
نس��بت به «ح��ذف کامل ظرفیت
پذیرش دختران در برخی رشتهها»
اعتراض کر دهاند.
بر اساس این بیانیه ،حذف جنسیتی
برخی رشتههادردانشگاههایی نظیر
دانشگاه شهید چمران اهواز ،صنعتی
قم ،صنعت نفت اهواز ،کرمان ،یزد،
زابل و  ...صورت گرفته است.
دفتر تحکیم وح��دت که ربطی به
«دفتر تحکیم وحدت» سابق ندارد،
ای��ن اقدامات را «غیرقانونی و بدون
مجوز شورای عالی انقالب فرهنگی»
خوانده و خواستار پاسخگویی اعضای
شورای انقالب فرهنگی به سواالت
افکار عمومی شده است.

در مونتریال ،کانادا ،با دیدار و حضور گرم و مهربان
خود در مجلس یادبود ،خاکسپاری ،همچنین مجلس
هفتم ،و نیز با درج پیام های همدردی در نشریات،
از طریق ارسال گل ،پیام های تلفنی ،فیس بوک ،ایمیل
و...
ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید

خانواده های
مرادی ،دادرس،
انصاری ،فروتن،
رحیمی ،فخرآبادی

ه
مدردی

جناب آقای فرزاد موالیی ،خانواده های سوگوار

روزانه ۵۱نفر در حوادث رانندگى ایران میمیرند
آفت��اب :س��ازمان پزش��کى قانونى
از م��رگ چهار ه��زار و  ۷۹۱نفر در
ح��وادث رانندگى در فص��ل بهار و
کاهش  ۲/۵درصدى آن در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل خبرداد.
بر اساس آمارهاى سازمان پزشکى
قانوىدر ماههاى اخیر تلفات حوادث
رانندگى در کش��ور با کاهش قابل
توجهى مواجه بوده به نحوى که در
آمار سال  ۹۰و نیز تصادفات نوروزى
سال  ۹۱روند نزولى تلفات حوادث
رانندگى به خوبى مشهود است.
کاهش کشتههاى حوادث رانندگى
نشان مى دهد رانندگان در رعایت
قوانی��ن و کنترل س��رعت خودرو
نس��بت به گذش��ته دقت بیشترى

دارن��د ،ضمن اینک��ه اعمال قوانین
جدید راهنمایى و رانندگی ،زمینه
ساز کاهش حوادث رانندگى و تلفات
شده است.
بر اس��اس این آمار در بهار امس��ال
به تفکیک س��ه هزار و  ۷۲۲مرد و
یکه��زار و  ۶۹زن دراث��ر تصادفات
رانندگ��ى جان خ��ود را از دس��ت
دادهاند که استانهاى فارس با ۳۸۵
مورد ،تهران با  ۳۸۰مورد و خراسان
رضوى با  ۳۵۵مورد فوتى بیشترین
و اس��تانهاى خراسانجنوبى با ۳۲
مورد ،ایالم با  ۳۴مورد و کهگیلویه و
بویراحمد با  ۳۹مورد فوتى کمترین
می��زان تلفات ح��وادث رانندگى را
داشتهاند و این درحالیست که این
آمار در مدت مش��ابه سال قبل پنج

هزار و  ۵۶نفر بوده است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،همچنین در
این مدت  ۸۱ه��زار و  ۱۴۴نفر نیز
در ح��وادث رانندگى مص��دوم و به
پزشکى قانونى مراجعه کردهاند که
این رقم در مقایس��ه با مدت مشابه
سال قبل  ۷/۵درصد افزایش یافته
است.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش در خرداد
امسال یکهزار و  ۷۱۴نفر در حوادث
رانندگى فوت کردهاند که یکهزار و
 ۳۴۱نفر از آنان مرد و  ۳۷۳نفر زن
بودند .همچنین تع��داد مصدومان
حوادث رانندگى در این ماه  ۲۸هزار
و  ۲۴۹نفر بوده که نسبت به خرداد
سال قبل  ۱/۷درصد افزایش داشته
است.

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

در اندوه بزرگ درگذشت پدربزرگ گرامی تان در ایران

زنده یاد جناب آقای مرتضی موالیی دریانی
باشما وکلیهعزیزانسوگوارصمیمانهشریکیم
و برایتان آرزوی بردباری و بهروزی داریم.

رویا و رضا خالقی پور

امامزاده و اینترنت

بخندیم یا گریه کنیم؟!

رجانیوز :وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در همایش
ائمه ی جمعه كش��ور اعالم كرد تا پایان س��ال جاری
كلیه ی امامزاده های كش��ور به اینترنت پر س��رعت
مجهزمیشوند .رضا تقی پور ضمن اعالم این خبر افزود:
«تاكنون بیش از هزار و دویست امامزاده به اینترنت پر
سرعت یک مگابیت مجهز شده اند و انتظار داریم این
رقم تا شش ماه آینده به بیش از بیست هزار برسد».
ایش��ان با اشاره به ثبت رسمی سی و دو هزار امامزاده

در كشور گفت:
«صحبت هایی با مسئولین یكی از سرویسدهنده های
وبالگ فارسی داشته ایم ،قرار بر این شده كه برای هر
امامزاده یک وبالگ نیز ایجاد كنیم تا زائرین بتوانند آمار
و اطالعات خ��ود را در آن ثبت كنند زیرا این موضوع
سبب صرفه جویی در وقت حاجت مندان خواهد شد.
به عنوان مثال فردی كه دارای یک مشكل خاص است
میتواند با جستجو در وبالگ ها دریابد كه برای حاجت
گرفتن بایستی به كدام امامزاده مراجعه كند».
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زندگی و سالمت...

آیا سلولهای بنیادی تومار بائث برگشت
و پیشرفت سرطان می شوند؟

ستارهقربانیان

مونتریال
حتم��ا به ای��ن موضوع فکر
کرده اید که چرا مدتی بعد
از معالجه کام��ل ،بعضی از
سرطان ها بازمی گردند.
غ��ده ه��ای س��رطانی از
س��لولهای بس��یار متنوعی
تش��کیل می شوند .تعدادی
ازدانشمندان براین باورند که
تومورهای س��رطانی ،سلول
های بنیادین خاص خود را
دارند که می توانند منجر به
تکثیر مجدد سلولهای سرطانی شوند .
این در حالی اس��ت که سایر سلولهای
تومور ای��ن توانایی را ندارن��د .اگر این
تئوری درس��ت باش��د ،محققان باید
عالوه بر از بین بردن س��لولهای تومور،
در پی از بین بردن سلولهای بنیادین
س��رطان نیز باشند .سلولهای بنیادین
نرمال (غیر س��رطانی) تع��داد اندکی
سلولدر بافتهای نرمال بدن هستند که
دارای قابلیت تغییر به انواعدیگر سلول
(بنیادین و یا غیر بنیادین) می باشند.
سلولهای بنیادین س��رطان نیز دارای
توانایی مش��ابهی در تومور هستند.
به عالوه ،س��لولهای بنیادین سرطان
مقاوم��ت باالیی در مقاب��ل درمانهای
مختلف س��رطان ،از جمله ش��یمی
درمان��ی و پرتودرمانی دارن��د .به نظر
گروهی از محققان ،گسترش سرطان
به نقاط دیگر بدن نیز به دلیل متاستاز
 metastasisاین س��لولهای بنیادین و
مقاوم اتفاق می افتد.
درده سال گذشته،دانشمندان توانسته
اند این س��لولها را در سرطان سینه و
روده بیابند .ولی این تحقیقات بر اساس
تزریق سلولهای سرطانی به موشهایی
انجام گرفته اس��ت که سیستم ایمنی
ندارند .البته باید اضافه کنم که بسیاری
از تحقیقات اولیه پزشکی روی همین
موشها انجام می شود .با این حال ،این
روش تحقی��ق باعث ایجاد تردیدهای
زیادی در نتایج تحقیق می شود.
در ماه گذشته س��ه تحقیق جدید در

املپیک لندن...

•

در این میان ایران با  ۴طال و مجموع
 ۱۲م��دال در ردیف هفدهم جدول
مدل بریتانیائی قرار گرفته است که
پرمدال ترین المپیک برای ایرانی ها
است.
این در حالی اس��ت که کشتی آزاد
ایران که معموال مدال آورترین رشته
ورزشی ایران است برخالف انتظارات
ظاهر شد.
اگ��ر در این رش��ته هم ای��ران می
توانس��ت آنطور که انتظار می رفت
م��دال بگیرد المپیک لن��دن برای
ایرانی ها بس��یار به یاد ماندنی تر از
این می شد.

•

توجه به ورزش های پایه

کرد .به عالوه ،آنها نشان دادند که بیشتر
سلولهای جدید تومور از همان سلولهای
عالمت گذاری شده منشا گرفته اند .از
نظر آنها این س��لولهای عالمت گذاری
شده همان سلولهای بنیادین سرطان
هستند .آقای پارادا می گوید که گروه
او به دنبال جدا کردن سلولهای بنیادین
سرطان از بقیه سلولهای سرطانی است
 .آنه��ا امیدوارند که با تحقیق بر روی
این سلولها بتوانند بهدرمانهای جدیدی
برای از بین بردن س��رطان دست پیدا
کنند درحال حاضر گروه پارادا در حال
انجام آزمایشات مشابهی در سلولهای
سرطان مغزی انسان هستند تا بتوانند
از آن برای تائید نتایج تحقیقاتشان بر
روی موش استفاده نمایند.
تحقیقات گروه پارادا در مجله Nature
به همراهدو مقالهدیگردر هفته گذشته
انتش��ار یافت .مقاله دیگری که در این
مجله انتشار یافت ،تحقیقات گروههای
بریتانیایی و بلژیکی ب��ود که ادعا می
کنند توانسته اند سلولهای بنیادین را
در س��رطان پوست در موش شناسایی
کنند .همچنین در هفته گذشته یک
گروه هلندی اعالم ک��رد که موفق به
ردیابی س��لولهای بنیادین سرطان در
سرطان روده کوچک که منشاء سرطان
روده بزرگ نیز هست شده است.
آقای اس��کات ک��رن  Scott Kernکه
در مرکز سرطان دانشگاه جان هاپکینز
کار می کند ،در مورد وجود س��لولهای
بنیادین سرطان بس��یار تردید دارد .او
می گوید که چون تحقیقات منتش��ر
شده شامل انسان نبوده اند ،نتایج آنها
لزوما قابل تعمیم به انس��انها نیس��ت
 .به ع�لاوه ،به نظر او نتایج به دس��ت
آمده بدون استفاده از نظریه سلولهای
بنیادین س��رطان نیز قابل توجیه می
باشد.
یکی از دالیل اینکه صحت این تئوری
هنوز به طور قطعی ثابت و یا رد نشده
است وجود محدودیتهای تکنولوژیکی
است .بر اساس تئوری سلولهای بنیادین
این س��لول ها به تعداد بسیار کمی در
تومور وجود دارند و جدا کردن و آنالیز
انها نیاز به دستگاههای پیشرفته دارد
ک��ه بتوانند س��لولها را به صورت تک
ب��ه تک آنالیز کنند .این یکی از اهداف
گ��روه دکتر لیلگه ( )Lilgeدر در مرکز
تحقیقات سرطان اونتاریو در دانشگاه
تورنتو کانادا می باشد.

>> ادامه از صفحه13 :

نتای��ج حیرت آوری ه��م دیده می
شود.
مثال اسپانیا با تمام سروصداهائی که
در چند سال اخیر در ورزش ،نه تنها
فوتبال ،به پا کرده تنها  ۳طال گرفته
و از کشورهائی چون جامائیکا و کوبا
عقب تر است.
پرمدال ترین برای ایران

ژورن��ال ه��ای معتبر دنیا ب��ه نامهای
 natureو escienc
منتشر ش��د که وجود
س��لولهای بنیادی��ن
س��رطان را در ای��ن
موش��ها تائید می کرد.
ولی همانطور که گفته
ش��د ،بخاطر ن��وع این
تحقیقات ،این تئوری
هن��وز به ط��ور کامل
متقاع��د کنن��ده نمی
باشد.
آقای لویس پارادا Luis
 Paradaب��اور دارد که
گروه تحقیق او به یافته
های جدیدی در س��رطان مغز دست
یافته اند .گروه پارادا ادعا می کنند که
یک عامل اصلی بازگش��ت سرطان را
پیدا کرده اند .اگر یافته های این گروه
درس��ت باشد ،وقتی ش��یمی درمانی
تومور را کوچک می کند ،اگر س��لول
های بنیادین به طور کامل از بین نرفته
باش��ند  ،این درمان کار زیادی نکرده
است.در این تحقیقات جدید ،سلولهای
سرطانی اولیه که به موشها تزریق می
شوند عالمت گذاری می شوند .به این
ترتیب می توان آنه��ا را درون تومور
در موش شناسایی کرد .به گفته آقای
جفری روزن ( ،)Jeffrey Rosenاستاد
دانشگاه هوس��تون در زیست شناسی
ملکولی ،تحقیقاتی که در ماه گذشته
منتشر ش��د ،صحت تئوری سلولهای
بنیادی��ن س��رطان را تقویت می کند.
این در حالی است که دانشمند دیگری
که در مورد این تئوری تردید دارد می
گوید که این تحقیقات هیچ تاثیری در
نظر او ایجاد ننموده است.
گ��روه دکت��ر پ��ارادا  Paradaبا تغییر
ژنتیکی در موش تولید نوعی از سرطان
مغزی کرده اند .آنها بعضی از س��لولها
را نش��انه گذاری کرده و با اس��تفاده از
داروهای ضد س��رطانی که برای انسان
استفاده می شود این موشها را معالجه
نمودند .با این کار س��لولهای سرطانی
در حال رش��د از بین رفته و پیشروی
سرطان موقتا متوقف شد .اما بعد از قطع
دارو ،سرطان دوباره شروع به پیشرفت

در تمام المپیک هائی که من به یاد
دارم آمریکا اکثرا از لحاظ مدال جزو
دو تیم اول ،البته بیش��تر تیم اول،
بوده است .رمز این موفقیت آمریکا
در چیست؟
 ۱۰۴م��دال ک��ه آمری��کا در لندن
گرفته ش��امل رش��ته های متعدد
ورزشی است ،از بسکتبال تا کشتی
آزاد و از والیبال ساحلی تا جودو .اما
از  ۱۰۴مدال که نصیب آمریکائی ها
شده  ۶۰مدال آن در دو رشته دو و
میدانی و شنا است ،یعنی دو رشته
ای که آنه��ا را ورزش های پایه می
نامند.
ای��ن موفقیت آمریکا در ش��نا و دو
میدان��ی بر می گردد به برنامه های
درسی مدارس آن کشور .البته تمام
ورزش��کاران آمریکائی ورزش مورد
عالق��ه خود را در مدرس��ه آغاز می
کنند ،در دانش��گاه ادامه می دهند
و بعد ب��ه جرگه حرف��ه ای ها می
پیوندند .اما ش��نا و دو و میدانی دو
رشته ای است که بسیار در مدارس
ب��ه آن توجه می ش��ود و همگانی
است.
دلیل دیگ��ر موفقیت ورزش��کاران
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آمریکائی حس ف��وق العاده رقابت
و عش��ق به پیروزی در ورزش ،مثل
سایر زمینه ها ،است که از کودکی
ب��ه آنان آموزش داده می ش��ود .در
روحیه آمریکائی مهمترین چیز در
زندگی پیروزی و موفقیت اس��ت و
برای ورزش��کاران آن کشور ورزش
کردن تنه��ا برای س�لامت ماندن
نیس��ت بلکه برای بردن و قهرمان
شدن است.
حاال کش��ورهای دیگر ه��م از این
تجرب��ه آمریکا که موفقی��ت آن به
همه ثابت ش��ده درس گرفته اند و
در حد امکاناتشان سعی دارند به آن
بپردازند.
از همین روس��ت که وقتی در ایران
که ورزش های م��دال آورش همه
مبارزات تن ب��ه تن و پهلوانی مثل
کش��تی و جودو و تکواندو یا ورزش
های قدرتی مثل وزنه برداری است،
یک احس��ان حدادی پیدا می شود
و در یک رش��ته دو و میدانی مدال
المپیک می گیرد ،باید آن را به فال
نیک گرفت.

•

برنده اصلی کیست؟

26

 10فایده هویج برای سالمتی
قرصه��ای ویتامی��ن  Aرا
فراموش کنید .این میوه نارنجی
رنگ ،ویتامین  Aمورد نیاز شما
را تامین کرده و فواید بیش��مار
دیگری نیز برای سالمت پوست،
پیشگیری از س��رطان و مقابله
با پی��ری دارد .اگر میخواهید
بدانید چطور بیشترین استفاده
را از این س��بزیجات فوقالعاده
ببرید ،با ما همراه باشید.

فوایدهویج



 .1تقویت بینایی

تص��ور قدیمی ک��ه هویج برای
چشمهایتان خوب است کام ً
ال
درست اس��ت .هویج سرشار از
بتا-کاروتین اس��ت که در کبد
به ویتامین  Aتبدیل میش��ود.
ویتامین  Aدر قرنیه چش��م به
رودوس��پین تبدیل میشود که
رنگدانهای بنفش رنگ الزم برای
بینایی است.
بتا-کاروتین در برابر زوال ماکوال
و آبمروارید ناشی از باال رفتن
س��ن نیز محافظ��ت میکند.
در یک تحقیق مش��خص شد
افرادیک��ه مق��دار زی��ادی بتا-
کاروتین مص��رف میکنند ،تا
 40درصد کمتر در معرض زوال
ماکوال قرار میگیرند.

 .2پیشگیری از سرطان

تحقیقات نش��ان داده است که
هویج خطر بروز س��رطان ریه،
سینه و روده را کاهش میدهد.
محققان به تازگی فالکارینول و
فالکاریندیول را کشف کرده اند
که خواص ضدسرطان در خود
دارند.
فالکارینولماده
ضد آ ف��ت

اگر بخواهیم در میان ورزش��کاران
المپیک بهدنبال برنده اصلی المپیک
لندن بگردیم کارمان بسیار دشوار و
شاید غیر ممکن می شود:
مایکل فلپس اعجوبه شنای آمریکا
با  ۶م��دال ( ۴طال) مث��ل دو دوره
قبلی در این دوره هم پرمدال ترین
المپیکیاست.
در ضمن او با مجموع  ۲۲مدال (۱۸
طال) پرمدال ترین ورزش��کار تاریخ
المپیک است.
یوسین بولت در لندن هم مثل پکن
 ۳طال گرفت و تنها دونده ای است
ک��ه در دو دوره پیاپی هم در ۱۰۰
متر و هم در  ۲۰۰متر طال گرفته.در
ضمن او شاید شناخته شده ترین و
محبوب ترین ورزشکار جهان باشد.
محمد فرح دونده س��ومالیائی تبار
بریتانیا که در  ۵۰۰۰و  ۱۰۰۰۰متر
طال گرفت برنده دو رشته از سخت
ترین رش��ته های دو و میدانی شد.
او تنه��ا چهارمین دون��ده در تاریخ
المپیک است که به این مهم دست
یافته است.
اضافه بر اینها تمام ورزشکارانی که
در رش��ته ه��ای مختلف بخصوص
در رشته های مشکلی چون ورزش
های سه گانه و ماراتون طال گرفته

طبیعی اس��ت که توسط هویج
تولید میش��ود تا از ریشه خود
در براب��ر بیماریه��ای قارچی
محافظت کند .هوی��ج یکی از
تنها منابع متداول این ترکیب
میباش��ند .یک تحقیق نشان
داد ک��ه موشهای��ی که هویج
میخورن��د ت��ا  1/3کمت��ر به
سرطان مبتال شدند.

 .3ضدپیری

محت��وی ب��االی بتا-کاروتین
بعن��وان ی��ک آنتیاکس��یدان
دربرابر تخریب سلولی ناشی از
متابولیس��م طبیعی بدن عمل
میکند و پیر شدن سلولها را
ُکندترمیکند.


 .4پوست سالم و درخشنده
(از درون)

ویتامین  Aو آنتیاکس��یدانها
از پوست دربرابر تخریب ناشی
از ن��ور خورش��ید محافظ��ت
میکنند .کمب��ود ویتامین A
موجب خش��کی پوس��ت ،مو و
ناخنها میشود .ویتامین  Aاز
ایجاد چی��ن و چروک زودرس،
آکنه ،خشکی پوس��ت ،لکه ،از
بین رفتن یکدستی رنگ پوست
جلوگیریمیکند.

 .5ماده ضدعفونیکننده قوی

گیاهشناسان باور دارند هویج از
بروز عفونت جلوگیری میکند.
آن را میتوان به صورت لهشده،
جوشانده یا خام بر روی زخمها
استفاده کرد.

 .6پوستی زیبا

از هوی��ج

(از بیرون)

میت��و ا ن
بع��وان یک

اند نیز هرک��دام را می توان در این
فهرست جای داد.
از آن گذش��ته کمیت��ه بین المللی
المپی��ک ،برگزارکنندگان المپیک
لندن ،دولت بریتانیا و تمام سازمان
ها و افرادی که دستی در این بازی
ها داش��ته ان��د هم ج��زو برندگان
المپیکهستند.
و اما برنده اصلی!

ام��ا ب��رای خیل��ی از ناظ��ران امور
سیاس��ی بریتانیا برنده اصلی بازی
های المپیک لندن کسی نیست جز
بوریس جانس��ون شهردار  ۴۸ساله
شوخ از حزب محافظه کار.
او که به تازگی دوره چهار ساله دوم
خود در شهرداری پایتخت بریتانیا
را آغاز کرده موفق شد با هوشیاری
فوق العاده اش که در پشت حجابی
از شوخ طبعی و لطیفه گوئی پنهان
اس��ت حداکثر اس��تفاده را از بازی
های المپیک برای شناساندن بیشتر
خود به مردم بریتانیا بکند .و در هر
حال مسئولیت مقدار زیادی از امور
المپیکدربیرونورزشگاههابهعهده
شهرداری لندن بوده و منظم پیش
رفتن این امور به درست یا به غلط
به خاطر مدیریت بوریس جانسون

ماسک پوس��تی ارزان و راحت
اس��تفاده کرد .فقط کافی است
آن را رنده کرده و با کمی عسل
مخلوطکنید.


 .7جلوگیری از بیماری قلبی

تحقیقات نش��ان داده است که
رژیمهای غذایی که در آن مقدار
زیادی کاروتینوئید وجود داشته
باشید ،خطر بیماریهای قلبی
را کاهش میدهد .هویج نه تنها
حاوی بتا-کاروتین اس��ت ،بلکه
آلفاکاروتین و لوتئین نیزدر خود
دارد .مصرف منظم هویج سطح
کلسترول را نیز کاهش میدهد
زیرا فیبرهای محلول موجود در
هویج با اس��یدهای صفرا پیوند
میزنند.

 .8پاکسازی بدن

ویتامین  Aبه کبد برای بیرون
کردن سموم بدن کمک میکند.
صفرا و چرب��ی موجود در کبد
را کاه��ش میده��د .فیبرهای
موجود در هویج به تمیز کردن
روده و تس��ریع حرکت موادزائد
کمک میکند.

 .9دندانها و لثههای سالم

هویج دندانها و دهان ش��ما را
تمیز میکن��د .ذرات باقیمانده
غذا را درس��ت مثل مسواک یا
خمیردندان از الی دندانهایتان
بیرون میکن��د .هویج لثهها را
تحریک کرده و بزاق زیاد ترشح
میکند که ایجاد اسید و باکتری
س��ازنده کرمخوردگی دندان را
متوازن میکند.


 .10پیشگیری از سکته

در تحقیق��ی که در دانش��گاه
هاروارد انجام گرفت مش��خص
ش��د که افرادیکه بیش��تر از 6
عدد هوی��ج در هفته میخورند
درمقایس��ه ب��ا آنهای��ی که در
م��اه فقط یک هوی��ج یا کمتر
میخورند ،کمتر دچار سکته
میشوند.


تلق��ی
می شود.
ه��م
از
اکن��ون صحبت ه��ا بر
سر آن اس��ت که دیوید کامرون
نخست وزیر بریتانیا اگردر انتخابات
شکس��ت نخورد بیش از دو دوره به
عنوان نخست وزیر باقی نخواهد بود
و در س��ال  ۲۰۲۰از رهبری حزب
محافظ��ه کار کن��ار خواه��د رفت.
بوریس جانسون هم در سال ۲۰۱۶
دوره دوم صدارتش در ش��هرداری
پایان می پذی��رد و به احتمال زیاد
به مجلس عوام بازخواهد گش��ت تا
خود را برای جانشینی آقای کامرون
آماده کند.
اگر این س��ناریو درست پیش برود
و در س��ال  ۲۰۲۰بوریس جانسون
رهب��ر ح��زب محافظه کار ش��ود،
قسمت اعظم موفقیت خود را جدا
از ذکاوت و کارآیی خودش ،مدیون
المپیک لندن خواهد بود .پس چه
کسی مناسب تر از بوریس جانسون
تا مدال طالی اصلی المپیک لندن را
به گردن آویزد.

•
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حل مش��كالت و معض��الت پيش آم��ده در جامعه بر اث��ر اهمال در
12مه در
 1433اهمال
الثانيبر اث��ر
جامعه
20در
آم��ده
ارديبهشتپيش
معض��الت
حل
ماه1391
مش��كالت و23
2012
جمادي
 5075شنبه
شماره
اجراي قوانين هس��تيم ،چرا كه به دليل عدم اجراي درست قوانين با
اجراي قوانين هس��تيم ،چرا كه به دليل عدم اجراي درست قوانين با
مشكالتي مواجهيم.
مشكالتي مواجهيم.
ح��ال كه نوب��ت به ما رس��يده ،نميتوانيم از اين قاعده مس��تثني
ح��ال كه نوب��ت به ما رس��يده ،نميتوانيم از اين قاعده مس��تثني
افس��ردگی و
فزاینده
رواج
باش��يم .رس��انه كه تافته جدا بافته نيس��ت .ما هم به عنوان بخشي از
نارسایینيس��ت .ما هم به عنوان بخشي از
جدا بافته
رس��انه كه تافته
باش��يم.
جمله
از
نیز
نگرانی
و
اضطراب
های
جامعه ايران ملزم به رعايت قوانين و مقررات حاكم هس��تيم ،مقرراتي
جامعه ايران ملزم به رعايت قوانين و مقررات حاكم هس��تيم ،مقرراتي
خوابی و
ب��هنفعب��ی
مربوط
كه در درجه اول به نفع خودمان اس��ت و حاال بايد پرس��يد چرا بايد
اس��ت و حاال بايد پرس��يد چرا بايد
خودمان
اول به
مس��ائلدرجه
كه در
كساني كه از مصوبات بحق اين حوزه دفاع ميكنند ،متهم به استفاده
مصوبات بحق اين حوزه دفاع ميكنند ،متهم به استفاده
كه از
كساني
آن است».
پیامدهای
از حمايتهاي خاص باشند.
خاص
حمايتهاي
از
باشند.آن است
حاکی از
تحقیق
نتایج این
شاهد اين مس��ئله مصوبه اخير دولت درباره خبرگزاريهاست كه
نگرانیدولت درباره خبرگزاريهاست كه
مصوبه اخير
مس��ئله
که شاهد اين
اضطراب و
افس��ردگی و
آنها را مكلف به درج منبع در انتشار اخبار كرده است.
انتشاراز اخبار كرده است.
منبع در
آنها را مكلف
توس��عه
درجحال
کش��ورهایبه در
در
همه اصحاب رسانه به اين مسئله مهم واقف هستند كه منبع خبر
همه اصحاب رسانه به اين مسئله مهم واقف هستند كه منبع خبر
مشکالت
عمده
و
اصلی
فاکتورهای
بايد آشكار باشد و اين مسئله جزئي از اصول حرفهاي كار رسانهها چه
بايد آشكار باشد و اين مسئله جزئي از اصول حرفهاي كار رسانهها چه
مربوط
در ايران و چه در عرصه جهاني اس��ت و مختص به ايران نيس��ت .چرا
هستند.جهاني اس��ت و مختص به ايران نيس��ت .چرا
خوابدر عرصه
ايرانبهو چه
در
زنان
بین
ها
نارس�ایی
این
رواج
برخي فكر ميكنند قانون محدوديت است؟
برخي فكر ميكنند قانون محدوديت است؟
است.
شایع تر از
محدوديت قانون كه منفي نيست .اتفاقاً در اين مورد محدوديت بار
منفي نيست .اتفاقاً در اين مورد محدوديت بار
مردان كه
محدوديت قانون
منفي دارد ولي مفهومش مثبت است .بله محدوديت است .اص ً
است .بله محدوديت است .اص ً
مثبتویتنام
جنوبی و
آفریقای
بنگالدش،
ال اساس
ال اساس
مفهومش
دارد ولي
منفي
ايجاد قوانين در جوامع مدني ايجاد محدوديت اس��ت يعني بر اساس
مشکالتمحدوديت اس��ت يعني بر اساس
مدني ايجاد
جوامع
سطوحقوانين
ايجاد
باالی
بسیاردربسیار
قوانين محدودهها بايد مشخص شود تا هر كس در هر حوزهاي اعم از
دارند .مشخص شود تا هر كس در هر حوزهاي اعم از
خوابها بايد
محدوده
قوانين به
مربوط
سياسي ،اجتماعي و ...فعاليت ميكند حدود و حريم آن را رعايت كند و
«مشکالت حدود و حريم آن را رعايت كند و
فعاليت ميكند
اوسياسي،
اجتماعيمیو...کند
خاطرنش��ان
از اين طريق به حقوق ديگران تعدي نشود و با انتشار اخباري با عنوان
برخینشود و با انتشار اخباري با عنوان
در تعدي
ديگران
حقوق
به
طريق
از اين
مربوط ب��ه خواب،
حداقل نيات خود را به جامعه«گ
القاما
ن
ع
«يك منبع آگاه» نظرات و نيات خود را به جامعه القا نكند.
نكند.
و
نظرات
آگاه»
منبع
«يك
م
و
م
این کشورها با مشکل نرخ فزاینده
مشکالت
یکی از
اي به
کشورها
از این
الگويرهخبررساني آنمردم
ک
ش
اگر رسانهاي پايبند اخالقيات حرفهاي بوده و الگوي خبررساني آن
و
بوده
اي
حرفه
اخالقيات
پايبند
رسانه
اگر
و
ا
ی
دست و
بیماری های
عمومی بدل
بهداشت
مربوط به
مهم
باشد ديگر چه ابايي از ذكر منبع دارد كما
مزمنمستند
حقيقت و
شیوع براساس
ديگر چه
مستند باشد
حقيقت و
براساس
اباييسازتذكرکهمنبع داردغربكمای این
ا
كه باکنند».
اينمی
پنجه نرم
توجه به تواناييهايي كه رس��انهها دارند ميتوانند به راحتي
شدهكه با
اين
است.توجه به تواناييهايي كه رس��انهها بدارند ميتوانندجابهمعه
راحتيای که
راضي كنند ه
رس��انهماهادررا این
مديرانجالب
یافته های
یک��ی از
ص
مديرانساده
کندوراهکار
وی تاکید می
و
ایها را راضي كنند ت��ا به همراه درج خبر،
رس��انه
خبرنگاران
ت درج خبر،
همراه
ت��ا به
خبرنگاران و
ر
ميلتوانند به دنبال ۲۴س
ایمیل
لیست
خوابغير اين به
منابعياعته
توجهصورتف
گوناگونیدرقابل
تنوع و
تحقیق،
منابعي
بلنددنبال
توانند به
صورت مي
ش��ود در
نيز ذكر
منبع آن
غير اين
ذكر ش��ود
آن نيز
منبع
مربوط به
مشکالت
برای حل
ش��فافعامنبعو بی
د
ا
ر
ا
س
ً
ارتباطبه طور ش��فاف منبعش��ان را ذكر كنند،
صراحتاً و
بتوانند
كه
باش��ند
كنند،
ذكر
را
ش��ان
طور
به
و
ا
صراحت
بتوانند
كه
باش��ند
ت
مربوط
مشکالت
رواج
دهنده
تکان
که با پیامدهای ناشی از فقر
كاس��تيپهايي در قانونعامل
وضمن اين كه به نظر ميرس��د به دليل وجودا
بپیوندید:دراگر
ص
ل
ی
قانون
پیوند،كاس��تيهايي
ندارد .به نظر ميرس��د به دليل وجود
ضمن اين كه
د
ی
به خواب بین مردم این کشورهای
دارد ،وجود
د آو
اس��تردبهن
م
خبرگزاريها در ذكر نكردن منبع اس��ت به
برخي
مناف��ع
مطبوعات
نكردن منبع
ذكر
بود.مناف��ع برخي خبرگزاريها در
مطبوعات
ش
ک
ال
که
است
شده
توصیه
پژوهش
این
در
ت
از انتشار
می خواهید
مختلفدليل نسبت به اين مصوبه واكنش نشان ميدهند.مربو
ط
همين دليل نسبت به اين مصوبه واكنش نشان ميدهند.
همين
ب
ه
مق��ام نمونه ،م��ا دریافتیم که
در
الگوهای خواب در ارزیابی سالمت
خ
و
ا
ب
ا
اند
گفته
قديم
از
اند
گفته
قديم
از
س
ت.
کلی ی��ک جامعه م��ورد ارزیابی و اینترنتی پیوند بصورت
مردم
از
درص��د
چه��ل
از
بی��ش
كوزهگ��ر از ك��وزه
كوزهگ��ر از ك��وزه
مش��کالت مربوط به
بن��گالدش با
بررسی قرار بگیرند.
آب
شكس�������ته
شكس�������ته آب
منظم آگاه شوید،
وجود
توسعه
حال
در
کشورهای
و
کنند
می
نرم
پنج
و
خواب دست
مثلآمده است
همچنین
تحقیق
این
در
ميخ�����ورد
خ�����ورد مثل
مي
بیافزاید.
دارد،
زنان
بین
آن
پیامدهای
خوابی و
بی
تغییر
باید
دارو
تجوی��ز
از
پیش
که
اينكه اين روزها اين
روزها اين
اينكه اين
نشانی ایمیل خود
کشورها
این
مسلم،
طور
«به
افزود
او
است».
تر
شایع
گرفته
نظر
در
افراد
زندگی
شیوه
در
ضرب المث��ل براي
ضرب المث��ل براي )(Hard, difficulty rating 0.67
)Puzzle 14 (Hard, difficulty rating 0.68
ه��مس��طوح مشکالت هنوز با مشکالتی همچون بیماری شود .رس��انهچيها ه��م
چيها
ازرس��انه
را به ما ایمیل کنید:
دیگر،
س��ویی
كرده
پي��دا
مصداق
كرده
پي��دا
مربوط
مصداقبه خواب در کشورهای هند های عفونی و مسری روبرو هستند این پژوهش زیر عنوان «مش��کالت
ی��ک اپیدم��ی جهان��ی info@paivand.ca
و ن��رخ مرگ و میر و تلفات ناش��ی خ��واب:است.
واست.
اندونزی پایین تر هستند.

ل سطحينگري برخي مطبوعات در برند.
گفتوگو با كارشناسان
نتای��ج یک پژوهش جدید حاکی از او گفت« :ش��واهد بیولوژیکی وجود
آن اس��ت که فقدان خواب یکی از دارد که از ایده محرومیت از خواب
مش��کالت فزاینده بهداشت و روان (در این کش��ورها) پش��تیبانی می
در سراس��ر جهان است .بی خوابی کن��د .در مقام نمون��ه ،بی خوابی و
با بیم��اری های مزمن��ی همچون مش��کالت مربوط ب��ه آن ،موجب
بیم��اری های قلب و عروق و دیابت اخالل و یا تضعیف عملکردهای مهم
فیزیولوژیکی بدن می شوند.
ارتباط مستقیمدارد.
فقدان خواب فقط معضل کشورهای بر اش��تها تاثیر می گذارد و واکنش
توسعه یافته نیست و در کشورهای های احیاکننده اعص��اب را مختل
در حال توس��عه نیز مشکل جدی می کند .مشکالت مربوط به خواب
همچنین بر سیستم ایمنی بدن نیز
محسوب می شود.
پژوهش��گران دانش��کده پزش��کی تاثیر می گ��ذارد که در واقع ارتباط
دانش��گاه واروی��ک در کوونتری در بی��ن اختالالت خ��واب و ابتالی به
انگلستان این تحقیق را انجام داده بیماری های مزم��ن را توضیح می
دهد».
اند.
دکتر ساوریو استرنجز ،محقق اصلی وی گفت مشکالت مربوط به خواب
این پروژه پژوهشی می گوید« :هدف همچنین با عادات ناسالمی همچون
ما این بود ک��ه اطالعات موجود در اس��تعمال دخانیات و رژیم غذایی
•••••••
مورد هشت کش��ور مختلف از قاره ناسالم ارتباط مستقیمدارند.
های آس��یا و آفریقا را مورد بررسی اس��ترنجز می گوید بعضی از مردم،
قراردهیم .ما شیوع مشکالت مربوط همچون سالمندان واقعاً می توانند
به خواب را که شرکت کنندگان در زیاد بخوابند و همین خواب زیاد آن
هشت کشور متفاوت خود گزارش ها را نسبت به بیماری آسیب پذیرتر
ک��رده بودن��د ،ارزیاب��ی کردیم .ما می کند.
همچنین تالش کردیم تا ارتباطات اس��ترنجز می گوید« :گمان عموم
بالقوه مش��کالت مرب��وط به خواب مردم کشورهای غربی این است که
مردم این کش��ورها را مورد بررسی جامعه ای که به صورت  ۲۴ساعته
فعال و بیدار است عامل اصلی پدید
قراردهیم».
این تحقیق در غنا ،تانزانیا ،آفریقای آوردن مش��کالت مربوط به خواب
جنوب��ی ،هند ،بن��گالدش ،ویتنام ،است.
اندونزی و مناطق شهری کنیا انجام دسترسی به اینترنت به طور مسلم
ش��د .براس��اس تخمین ه��ای این یک��ی از عوام��ل مهمی اس��ت که
3 5
5
6 8
دوران
ب��ه
مربوط
های
بیم��اری
از
بی
که
دهد
می
هش��دار
اس��ترنجز
پژوهش ۱۵۰ ،میلیون فرد بزرگسال به بی خوابی و ب��ه قول معروف ،به
منتشر
«خواب»
نشریه
در
نوظهور؟»
•••••••
شرح
دو
با
جدول
یک
حالدو
جدول با
در یک
خواب��ی م��ی تواند بر بار س��نگین کودکی3و آمار از دس��ت رفتن جان
توس��عه
کش��ورهای در
 1شده است.
2 7 1
شرحاز اپیدمی مش��کالت مربوط به خواب 9
شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
«شرح
کرده ودو
دارای
ایران
روزنامهمداد
باالبا
مادرانها را
جدول
5075از شرح
ک��هابتدادریکی
های��یشرح
تمایل به حل دو
ان��واعصورت
ویژه» است .در
غربی «شرح
دارای دو
روزنامه ایران
دیگر،
س��ویی
حلاز
اس��ت.
بیم��اری
عادی وکند.
کمک می
کشورهای
5075میجدول در
مشکالت مربوط به خواب رنج
عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو 

آگاهيبخشي مطبوعات
وعات

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

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

جدول عادي 6 3 2
8
جدول ويژه
جدول عادي
 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________ >>حل در صفحه 34
7 6
1
5 4
1

افقي:
علوم
آكادمي
–
نهايي
بازي
–1
1
 -2انديش��ه – ش��كايتكننده –
2
سازمان فضايي
 -3خرگوش – س��كون و آرامش – 3
خيزران
4
 -4نماي��ش دنبال��هدار – بيم��اري
5
جگرسوز – سنگين
 -5چ��ك – نمره عالي – بش��قاب 6
بزرگ – فلز سرچشمه
7
 -6پوست كن – ضدسفيد! – همان
8
آيه است
 -7ثروتمن��د – آب گنديده – ملخ 9
دريايي
10
 -8خ��وار ك��ردن و توهي��ن – واژه
11
آگاهي – شهر مقدس عراق
 -9هر يك از پنج خش��كي عالم – 12
آسانسور – لوس
13
–
زاري
و
گريه
–
ايزد
 -10معب��ود،
14
معروف
 -11پارچه شلواري محكم – باركش 15
شهري – جمع جنت – تكيه دادن
 -9كار نماي��ان – اله��ه ش��كار –
 -12بيبني��ان ،پ��وچ – از گروههاي
گوهرها
خوني – استقرار هرگونه پايگاه نظامي  -10چوب خوش��بو – پاداش ،جزا –
خارجي در كشور  ...است
پسوند نگاهدارنده – اثر پا
مشتقات
از
يكي
 -13ناپاكي – گريز –
 -11بزرگترين س��وره قرآن – مرض
شير
سر و صدا – نت ششم
و
باز
آن
وس��يله
به
پنج��ره
و
در
-14
 -12پدر شعر عرفاني  -ضمير جمع
بسته ميش��ود – اثر ولتر – از صفات – كامل كننده
خدا به معني بينياز و پاينده
 -13درن��گ – مصوني��ت در براب��ر
امور
اداره
 -15دس��تگاه دولتي كه به
بيماريها – ياريگر
ماه
–
پ��ردازد
درون م��رزي ايران مي
 -14حيوان نجيب – سردرد عروقي
چهارم سال ميالدي
– سرطان خون
عمودي:
 -15درج��هاي ب��راي افس��ران نيرو
غذا
نوعي
–
تيزهوشي
-1
دريايي – ميانه
 -2مددكار – ساكنان محل
حل جدول عادی شماره 5074
– نوعي شيريني
 -3بچه – گردنده آسماني
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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6
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ق م ر ي
ر
و ل و
ر
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ن ا ب
ا ت ي
ش ك ل
 7م ن ش ي
 -6صفت��ي ب��راي ده��ان
ن س ك ب ا
ا ن ي
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 8ت ك ي د
س��خنچين – كالم –
9
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ر
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د
ر
ا
م ن ي ت
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ا
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م ت ا
د
م ش ه
 11و
 -7ليست – ناداني – آشكار
غ و ك
م ن
و ش و
و
 12ل ن ت
شدن راز
ر ي ل
گ و
ا ب
غ ر
ر
و
 13ي ا
 -8فالگير – نس��ل – زبان
ا
د
ب و
و ف ا ق
ر
 14س ر ك ا
د
ا ب ا
 15م س ل م ب ن ع ق ي ل
مردم پاكستان
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س��رو –5
صف��ت 4
اول –3 2
افقي -8 15 14 13 12:معل��م 1
11 10 9 8
 – 1بازي نهايي – آكادمي علومباالپوش 1خانمها
 -2انديش��ه – ش��كايتكننده –-9بيم��اري س��گي – ق��الب
2
سازمان فضايي
كوهنوردي – عالمت
3 -10
 -3خرگوش – س��كون و آرامش –
جمل��ه قرآن��ي – قهوهخان��ه
خيزران
فرنگي  –4ناتوان
بيم��اري
–
دار
دنبال��ه
نماي��ش
-4
مرغاب��ي – مژدهرس��ان –
5 -11
سنگين
–
جگرسوز
امروزي – صداي كلفت
 -5چ��ك – نمره عالي – بش��قاب 6
پارچ��ه صاف و براق – مخترع
-12
بزرگ – فلز سرچشمه
تلفن –7دريغا
همان
–
ضدسفيد!
 -6پوست كن –
 -13از8ش��عراي نامدار س��ده – 6
آيه است
انگشتري – پشيمان
نگين
 -7ثروتمن��د – آب گنديده – ملخ 9
 -14بهشت – مكار – فربه
دريايي
10
اث��ري از يوه��ان اش��تراوس
-15
 -8خ��وار ك��ردن و توهي��ن – واژه
11
موس��يقيدان اتريش��ي – س��ود
آگاهي – شهر مقدس عراق
 12به كسي
رسانيدن
 -9هر يك از پنج خش��كي عالم –
عمودي:
آسانسور – لوس
13
 -10معب��ود ،ايزد – گريه و زاري–-1راهنمايي – اثري از محمدعلي
جمال 14
زاده
معروف
باركش 15
ش��هري در اصفه��ان – جم��ع
 -11پارچه شلواري محكم – -2
شرط – همچنين
شهري – جمع جنت – تكيه دادن
اله��ه ش��كار –
نماي��ان
-9ازكار
افقي:
انتها –– حمام
ابتدا تا
دي��دن –
-3هاي
 -12بيبني��ان ،پ��وچ – از گروه
گوهرها
تاريخي
ابنيه
و
آثار
از
–
كارماي��ه1
داغ
خوني – استقرار هرگونه پايگاه نظامي  -10چوب خوش��بو – پاداش ،جزا –
شهر
مشكين
خارجي در كشور  ...است  -4نوعي پارچه – نام قبيله حاتم –
 –(Hard,اثر
پسوند نگاهدارنده
 -2ش��هري در آرژانتي��ن – ظرفيت
16پاPuzzle
difficultyيا ميوه
) rating 0.67داراي محصول
ناپاكي –
شيميايي –-13
قذافيگريز – يكي از مشتقات  -11بزرگترين س��وره قرآن – مرض
كشور
ششم در
كش��وري
–
بيگان��ه
ضمي��ر
-5
 -3ممكن شير
سر و صدا – نت
اس��ت – عضو آجيل – از
و
باز
آن
وس��يله
به
پنج��ره
و
در
-14
دريايي
مركب
–
آفريقا
جنوب
 -12پدر شعر عرفاني  -ضمير جمع
سازهاي مضرابي
صفات
ش��ود– – اثر
خممي
بسته
س��بزيجات –
ح��رف –تنفر –
ولتر – از-6
كامل ازكننده
آموزگار
بزرگ
 -4اسلوب –
پاينده
و
نياز
بي
معني
به
 -5باب – خدا
زنده
–
پورشه
خودرو
از
نوعي
 -13درن��گ – مصوني��ت در براب��ر
بالين – نمونه – ش��ماي
 -7امور
خودماني  -15دس��تگاه دولتي كه به اداره
رهروها––مشك
درويش –
ياريگر
بيماري
ماه
–
پ��ردازد
ايران مي
م��رزي
 -6س��رگرددرون
زير
–
فراعنه
پايتخت
–
گلي
نام
-8
 -14حيوان نجيب – سردرد عروقي
كردن
ظرف دم
قديم –
ميالدي
چهارم
سر خفته – سرطان خون
سال كاشان
معروف
چاي – حمام
 -7حس��د – عمودي:
اي شعله
دوستداران –
ب��رايورافس��ران نيرو
بروس��لوز – ب��ه خاطر  -9گردن – -15درج��ه
جم��ع– ميانه
 -1تيزهوشي – نوعي غذا  -10قان��وندريايي
ثاب��ت گرم��ا –
اينكه
 -2مددكار – ساكنان محل
–
س��پس
–
ش��ادماني
شيرينيشماره  5074حل جدول عادی شماره 5074
جدول ويژه
حل– نوعي
صداي مرغابي
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5 -3بچه – گردنده آسماني
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 -8 15 14 13 12 11 10 9 8معل��م اول – صف��ت س��رو –
باالپوش خانمها
 -9بيم��اري س��گي – ق��الب
كوهنوردي – عالمت
 -10جمل��ه قرآن��ي – قهوهخان��ه
فرنگي – ناتوان
 -11مرغاب��ي – مژدهرس��ان –
امروزي – صداي كلفت
 -12پارچ��ه صاف و براق – مخترع
تلفن – دريغا
 -13از ش��عراي نامدار س��ده – 6
نگين انگشتري – پشيمان
 -14بهشت – مكار – فربه
 -15اث��ري از يوه��ان اش��تراوس
موس��يقيدان اتريش��ي – س��ود
رسانيدن به كسي
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تاریخ :سالگرد یک جنایت

علی خدائی

۲۷مرداد سالگرد قتل یکی از برجسته
تری�ن ش�عرای زن ایران�ی اس�ت .گاه
درحیرتم جز انگشت شمارانی ،چرا از
او یاد نمی کنند؟
ای��ن که بهائی ب��ود یا نبود؟ ب��رای من بی
تفاوت اس��ت ،بویژه که آغاز جنبش "بابیه"
را جنبشی مترقی و علیه ارتجاع مذهبی در
تش��ییع می دانم .اما ،مهم ،دانش ،احساس
شاعرانه ،جسارت کم نظیر و ایمان اوست که
نباید فراموش شود.
در سی و شش سالگی به فرمان ناصرالدین
شاه به طرز فجیعی به قتل رسید .یعنی خفه
اش کردند .شرح کشته شدن او به تحریر در
نیآمده ،اما گفته می شود که هنوز نیمه جان
بوده که او را به چاهی می افکنند و آخرین
نفس ها را که شاید آخرین آن "آه" افسوسی
بوده ،در آن چاه می زند .هر زمان که از کنار
بانک ملی ایران ،در خیابان فردوس��ی عبور
می کنید ،یادتان باشد که این بنا ،روی زمین
باغی بنا شده که به باغ ایلخانی معروف بود
و ق��ره العین در آن نیمه جان به گور ش��د.
زیر کدام سنگ و آجر کدام ضلع این بنا قرة
العین خفته است؟
آن ک��ه خطاب به قدرت دوران و مرتجعین
مذهبی که در رکاب قدرت دربار مس��تبد
شاهنشاهی بودند سرود:
تو و تخت و تاج سكندری
من و راه و رسم قلندری
اگر آن خوشست ،تو در خوری
و گر این بدست ،مرا سزا
و آنچه که در باره مترقی بودن جنبش بابیه
و مساوات طلبی و ارتجاع ستیزی آن گفته
می شود ،در ابیات زیر که از سروده های قره
العین اس��ت ،به عیان آشکار است و او را به
جرم همین گفته ها و اعتقادات خفه کردند
نه به جرم بهائی بودن ،که در اصل در دوران

او جنبش بابیه مطرح بود و نه بهائیت.
و اگر در جمهوری اس�لامی انتش��ار اثار او
ممنوع است و نام بردن از وی در مطبوعات
"جرم" ،بهائیت و بهائی بودن او بهانه است،
چرا که ارتجاع س��تیزی و مساوات و عدالت
خواهی قره العین است که جمهوری اسالمی
و روحانی��ون حاکم با آن مس��ئله دارند و با
آن مخالف اند .جان کالم اینجاست .سخن
شناسیاینجاست!

دیگر ننشیند شیخ بر مسند تزویر
تقدس
دیگر نشود مسجد دكان ّ
ببریده شود رشته تحت الحنك از دم
تدلس
نه شیخ بجا ماند نه زرق و ّ
آزاد شود دهر ز اوهام و خرافات
آسوده شود خلق ز تخییل و ت ّوسوس
محكوم شود ظلم ببازوی مساوات
معدوم شود جهل ز نیروی تف ّرس
گسترده شود در همه جا فرش عدالت
افشانده شود در همه جا تخم ت ّونس
مرفوع شود حکم خالف از همه عالم
تبدیل شود اصل تباین به تجانس
از قره العین شروع کنیم ،به پروین اعتصامی
برس��یم و از فروغ فرخزاد بگوئیم .مبادا که
یادم��ان برود ،ای��ن راه دراز چگونه و به چه
قیمتی طی شده و چشم انتظارات بر خاک
خفته ،تنها در گورستان ظهرالدوله و یا امام
زاده طاهر و گوشه هنرمندان در بهشت زهرا
نخوابی��ده اند .زیر دیواره��ای بانک ملی در
خیابان فردوسی هم خفته اند آنها که در این
راه جان باختند و گلویشان را آنقدر فشردند
تا به دیدار مرگ بروند و تا آخرین دم حاضر
نشدند فریاد خویش رادر گلو خفه کنند .قره
العین از این قبیله است! فبیله ای که یادشان
آتش به جان می زند.
از كتاب ش��ادروان یحیی آریانپ��ور (ازصبا
ت��ا نیما) و از میان یادداش��ت های زنده یاد

احس��ان طبری گزی��ده ای را برای معرفی
قره العین و قرار گرفتن در فضای خوفناک
سلطه ارتجاع مذهبی و مقابله با این سلطه
که پیوسته در زیر پوست ایران وجود داشت،
برایتان انتخاب کرده ام که می خوانید:

زرین تاج را ش��یخیه " قرة العین" و بابیه "
طاهره" لقب دادن��د .وی فرزند حاج صالح
قزوینی و همس��رمال محمد برغائی بود .در
سال  ۱۲۳۳هجری قمری در قزوین به دنیا
آمد .فقه و اصول و كالم و ادبیات عرب را نزد
پدر آموخت.
آثار ش��یخ احسائی و سید رشتی را مطالعه
كرد و با سید رشتی مكاتبه و ارتباط برقرار
كرد و سید در رس��ائل خود او را قره العین
نامید.
مطالعه آثار و عقاید ش��یخیه زندگانی او را
دگرگون س��اخت .دو پسر و یك دختر خود
را به شوهر(پسرعموی خود) سپرد و به قصد
دیدن سید رش��تی به كربال رفت .وقتی به
آنجا رسید كه سیددر گذشته بود .قره العین
در آن زمان  ۲۹س��ال داشت .در خانه سید
اقامت گزید و از پس پرده به تدریس و افاده
طالب پرداخت.
جمعی به خانه سید رشتی ریختند كه قره
العین در آنجا منزل داش��ت .ناچار به بغداد
رفت و در آنجا نیز بدستور والی بغداد توقیف
و بعد به فرمان سلطان عثمانی،در اوائل سال
۱۲۶۳هجری قمری به ایران بارگردانده شد.
وارد قزوین ش��د .پس از كش��ته شدن عمو
و پدرش��وهرش بدست پیروان سید باب ،به
تهران آمد و به دش��ت "بدش��ت" در هفت
كیلومتری ش��اهرود رفت و در انجمنی كه
درآنجا برپا شده بود شركت كرد .حضور بی
حجاب او در آن انجمن غوغائی برپا كرد .از
آنجا به قزوین بازگشت .بعد از كشته شدن
ب��اب او زا از قزوین به تهران آوردند و در باغ
محمودخان ،كالنتر تهران،در یك باالخانه بی
پله زندانی كردن��د .در آن جا زندانی بود تا
وقتی كه به ناصرالدین ش��اه تیراندازی شد.

تکنولوژی و...

سهچهارم جمعیت کره زمین به تلفن همراه
دسترسی دارند

بر اساس گزارش جدیدی که بانک
جهانی منتشر کرده است ،هم اکنون
حدود سه چهارم کل جمعیت جهان
به خدمات تلفن همراه دسترس��ی
پی��دا کردهاند و ارتباط��ات با تلفن
رشدی بیسابقه را شاهد بوده است.
گزارش تازه بانک جهانی که بر روی
ب رسمی این سازمان منتشر شده
و
نش��ان میدهد که شمار تلفنهای
همراه ،اعم از خطوط اعتباری ودائم،
از رقمی کمتر از یک میلیارددر سال
 ۲۰۰۰می�لادی به بیش از ش��ش
میلیارد در حال حاضر رسیده است.
از این تع��داد حدود پن��ج میلیارد
مربوط به کشورهای در حال توسعه
است.
در آمار بانک جهانی بخش��ی نیز به
ش��اخص «خانوارهای دارای تلفن
همراه» (بر اس��اس دادههای س��ال
 )۲۰۱۰اختصاص دارد که بر پایه آن
ایران با رقم  ۷۱.۳درصد خانوارهای
مالک دس��تکم یک دستگاه تلفن
همراهدر جایگاهی بعد از کشورهایی
مانند عراق با  ۹۴.۵درصد ،روسیه با
 ۹۰.۱۷درصد ،جمهوری آذربایجان
با  ۸۰.۱درصد قرار دارد.

بس��یار فرات��ر از آن
چ��ه در گذش��ته از
تلفنهای کالسیک
انتظار میرفت را در
اختیار کاربران خود
قرار میدهند.
ب��رای مث��ال ،یک
اپلیکیش��ن تلف��ن
همراه را به کیف پول
الکترونیک��ی تبدیل

در این ش��اخص ،ایران
باالتر از کشورهایی مانند
پاکستان با  ۴۸.۱درصد
و مولدووا با  ۶۸.۳درصد
ایستاده است.
داش��تن چند اشتراک
تلفن همراه نیز در میان
کاربران این نوع خدمات
مخابرات��ی رش��د قابل
مالحظهای داشته است.
به این ترتیب پیشبینی میش��ود میکند؛
ک��ه در صورت ادام��ه روند کنونی ،دیگری در موقعیتیابی کاربرد دارد
به زودی تعداد اش��تراکهای تلفن و س��ومی هم برای مقایس��ه سریع
همراه در کره زمین از جمعیت بشر قیمتهای مختلف کاال اس��تفاده
میشود.
نیز فراتر رود.
همچنین بررسی کاربران
بن��ا بر گ��زارش «اطالعات
و ارتباط��ات برای توس��عه در حال تلفنه��ای هم��راه در
کش��ورهای در ح��ال
:۲۰۱۲
حاضر
توسعه نشان میدهد که
پیش��برد خدمات همراه»،
بی��ش از  ۳۰میلیارد برنامه بیش از شهروندان این کشورها به
نحوی فزاینده از تلفنهای
کارب��ردی تلفن هم��راه ،یا
همان «اپلیکشن» ،توسط 6میلیارد هم��راه ب��رای ایج��اد
فرصتهای جدید زندگی
دارندگان تلفنهای همراه
هوشمند در س��ال  ۲۰۱۱بارگیری و بهب��ود معیش��ت خود اس��تفاده
میکنند،در همین حالدولتها نیز
(دانلود) شدهاند.
این برنامههای متنوع قابلیتهایی با استفاده از این ابزار ارتباطی روند

دراین زمان  36س��ال
بیشتر نداش��ت .به امر
شاه كه دراین ترور جان
بدر ب��رده بود و وزیرش
"میرزاآقاخان��ه نوری”
او را در ب��اغ ایلخان��ی
"(محل كنونی بانك ملی
ایران) كش��تند .مفتی
بغ��داد در ترجمه حال
او میگوید ":من دراین
زن فضل و كمالی دیدم
كه در بسیاری از مردان
ندیده ام .او دارای عقل
و اس��تحانت و حی��ا و
صیانتبسیاربود".
او در شعر سخت متاثر
از متقدم��ان ،از جمل��ه
موالنا جالالدی��ن و همچنین جامی
گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو برو
است.
شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو
زن��ده ی��اد احس��ان طب��ری م��ی
نویس��د":درفقه ،اصول ،كالم ،ادبیات از پی دیدن رخت همچو صبا فتاده ام
عرب دس��تی قوی داشت و دركربال
خانه به خانه در به در ک ُوچه به کوچه کو به کو
هنگام اقامت در ان��درون خانه حاج
میرود از فراق تو خون دل از دو دیده ام
كاظم رشتی ازپس پرده تدریس می
دجلهبهدجلهیمبهیمچشمهبهچشمهجوبهجو
كرد و به سبب ش��عر و نثر استادانه
خویش درسراسرایران معروف است .دور دهان تنگ تو عارض عنبرین خطت
وی پس ازدعوی باب به او پیوس��ت
غنچه به غنچه گل به گل الله به الله بو به بو
و جزهژده تن پیروان اولیه با حروف
ابرو و چشم و خال تو صید نموده مرغ دل
"حی" است.
درتم��ام جری��ان مب��ارزات بابیه با طبع به طبع دل به دل مهر به مهر و خو به خو
ش��جاعت حیرت انگیزی عقاید آنها مهر تو را دل حزین بافته بر قماش جان
را تبلی��غ م��ی ك��رد .دراجتماع بی
رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو
حج��اب درمقاب��ل جماعتی حیرت در دل خویش "طاهره" گشت و ندید جز تو را
زده ظاهرش��د و م��ردان را ب��رادران
صفحه به صفحه ال به ال پرده به پرده تو به تو
خود خوان��د .درایام بابی��ان درقلعه
طبرسی ،سالی در زندان ماند و پس
از توطئه نیاوران (ترور ناکام ناصرالدین شاه) باز زده بود خفه كردند .او بی ش��ك از اعاظم
بدستورش��اه و "آقا خان" صدراعظم ش��اه ،زنان تاریخ كشورماست.
_______________
درب��اغ ایلخانی او را كه ب��ا دالوری از قبول
منبع :فیس بوک نویسنده
پیشنهاد تسلیم و انكارعقاید باب بشدت سر

خدماترسانی و تعامل با شهروندان
را ارتقا بخشیدهاند.
گزارش جدید بانک جهانی سومین
س��ند از ای��ن دس��ت در مجم��وع
گزارشهای بانک جهانی با موضوع
فناوریهای اطالع��ات و ارتباطات
محسوب میشود.

تیم کِلی ،متخصص ارش��د بخش
سیاس��تهای فن��اوری اطالع��ات
و ارتباط��ات بانک جهان��ی ،و یکی
از نویس��ندگان گ��زارش یاد ش��ده
میگوید« :انقالب سامانههای همراه
هم اکنون در نقطه آغاز خود ایستاده:
تجهیزات همراه روزبهروز ارزانتر و

قدرتمندتر میشوند و شبکهها نیز
پهنای باند خود را به طور متوس��ط
ه��ر  ۱۸ماه ی��ک بار به می��زان دو
براب��ر افزایش میدهند و پوش��ش
خدمات خود را به نواحی روستایی
و غیرشهری میرسانند».

THREE SEEDS
معجون3دانه

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

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

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

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

•
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جمهوریاسالمی..
حجاب اجباری با زنان و دختران ایرانی
چه کرده است؟
مجیدمحمدی

مرکزمشاورهوخدماتمددکاری

با مدیریت ثریا پوراتی :مددکار اجتماعی

  عضوجامعهمددکاراناجتماعیاستانکبکدرکانادا

  کارشناسدر امور بحران های خانوادگی

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

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

مالیاتی
اظهارنامه
برای
شده
تایید
و
رسمی
رسید
  صدور
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

برنامه های پزشکی

مرکز ریحانة النبی

(جامعهشناس)
طرح ملی «خوش حجابی» پس از
اجرای آزمایشی در شهرهای ارومیه،
ساری ،کاشان ،مشهد و قم ،به ترتیب
در ش��هرهای تبریز ،همدان ،اراک،
سمنان و تهران نیز اجرا میشود.
این طرح که از س��وی مرکز ریحانة
النبی ،یک نهاد مدنی قالبی و شبه
دولتی اجرا میشود به ترویج حجاب
از طریق تش��ویق افراد با حجاب و
شناسایی و حمایت از بانوان خوش
حجاب میپردازد.
مرکز فوق از دختران  ۷تا  ۱۴ساله
در سطح شهر عضوگیری میکند.
اعض��ای ط��رح «خ��وش حجابی»
کارت عضوی��ت دارند و میتوانند از
برنامههای مرکز ریحانة النبی بهره
ببرند.
افراد عض��و پس از اتمام س��ن ۱۴
سالگی نیز تحت حمایت این مرکز
هستند و رها نمیش��وند ،بلکه در
قالب طرحی دیگر با عنوان «نسیم
عفاف» با مرکز ریحانة النبی ارتباط
خواهندداشت.
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دکتر عطا انصاری
سه شنبه ها 6 :تا  7شب

Mihan TV

در تلویزیون میهن به مدیریت سعیدبهبهانی ،در GLWIZ
و یا سایت

www.mihantv.com

شیرینی
سـرو

ZONYCHO

داروی درمان طبیعی
ناخن های قارچی،
زرد رنگ وخراب شده
مخلوطی از روغن های
اساسی ،با  96درصد
آمار درمانی درمدت
 10سال مطالعه

ZACHE

ج��ز گر
ب��ه
ی��ز را تقریباً از کل کش��ورهای منطقه
از س��رکوب حکوم��ت ندارن��د ،ربودهان��د به نحوی ک��ه تقریباً ۲۹
 اشتغال محدودتر ،ودرصد کل مصرفکنندگان منطقه
بابهترینشیرینیها
 مش��کالت بهداش��تی ناش��ی از خاورمیانه را تشکیل میدهند...ARTHODEX
پوش��ش دائمی بدن و موی سر در اگر جمعیت زن��ان خاورمیانه ۱۵۵
برای جشنهای شما
مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
فضای عمومی.
میلیون نف��ر باش��د ۹ ،درصد این
514-487-5172
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته
زن��ان یعنی  ۱۴میلی��ون نفر زنان
514-562-6453
محل فروش در مونتریال:
ایرانی بیش از یک س��وم یعنی ۲.۱
(پایگاه اینترنتی بسیج ۱۳ ،تیر  )۱۳۹۱عمل بینی
از
آرایشی
لوازم
هزینه
دالر
میلیارد
«ایران
شناس��ان،
ر
کا
گفت��ه
 ۳۴سال است که طرحهای ایجابی بنا به
تپشدیجیتال:
آرایشی
لوازم
بازار
دالر
میلیارد
۷.۲
(جراحی
رینوپالستی
عمل
بیشترین
(مثل طرح فوق یا هدیه دادن چادر
6162 Sherbrooke W.
یا تقدم در اعطای ش��غل) و سلبی زیبای��ی بین��ی) را در دنی��ا دارد و خاورمیانه را پرداخت میکنند».
MONTRÉAL QC H4B 1L8
)۱۳۹۱
(الف ۲۴ ،خرداد
و تنبیه��ی (ان��واع گش��تها،
Tel.: 514-223-3336
جریمهه��ا ،امر به مع��روف م وقتی زنان از منایش بخش عمدهای دو س��وم لوازم آرایش��ی به طور
نهی از منک��ر) در ایران به اجرا از زییاییهای خود محروم میشوند قاچاق وارد کش��ور میشوند که
درآمدهاند و مقامات جمهوری همه مترکز را بر صورت میگذارند! مشخص است سهم عمده آن به
سپاه تعلق دارد .سپاه با در اختیار
اس�لامی و روحانی��ون از
بهترین جراحان این رشته نیز متعلق داش��تن دهها اسکله وارداتی (بدون
«بدحجابی»شکایتمیکنند.
البته طرحهای تنبیهیگاه در لفافه به ایران هستند؛ بنابراین به جرئت نظارت گم��رک) در هر گونه درامد تحمیلی است .حکومت جمهوری زن��ان و دختران ایران��ی برای آنکه پیامدهای آن را میپذیرند ،و دیگر
میت��وان گفت که کش��ور ما مرکز قاچاق باالترین سهم را دارد.
مدارا و احترام هم پیچیده شدهاند:
اسالمی حجاب را برای زنان اجباری بخش کوچک��ی از مردانی که قوای در پی جبران نیازهای برآورده ناشده
«اوالً به خصوص در فصل تابستان ،رینوپالستیدنیاست.
س��پاهیان خود ل��وازم آرایش وارد س��اخته اما هزینه این اجبار را زنان قهریه در اختیارش��ان است به گناه به واسطه آن با آرایش بیش از حد یا
خود مردم و خ��ود آقایان و خانمها ح��دود  ۷۰درص��د جراحیه��ای میکنن��د و بعد نیروهای بس��یج که درآمد کمتری از م��ردان دارند آلوده نشوند (بدون زحمت و بدون جراحی زیبایی بر نمیآیند.
خودداری از نگریس��تن به پیرامون اما آنها ک��ه به اجبار حجاب دارند
باید رعایت کنند و پوششی داشته زیبایی ،عمل بینی است».
وابسته به س��پاه زنان را در خیابان باید بپردازند.
باشند که مناسب جمهوری اسالمی
(دکتر جواد امیریزاد ،ایسنا ،سوم بهمن  )۱۳۸۶مجبور میکنند آنها را پاک کنند هزینه یک مانت��و میان  ۵۰تا  ۵۰۰خود) باید دچار مخاطرات بهداشتی به هر وسیله تالش میکنند تا نشان
دهند این اق��دام آنها اجباری بوده
و مطابق با موازین شرعی است .این زنان و دخت��ران ایرانی تا میلیونها (درس��ت مثل تجهیزات دریافت از هزار تومان است.
شوند.
مسئلهای نیست که به آنها اجبار تومان (حدود س��ه تا  ۱۰میلیون) ماهواره).
چادر سیاه میتواند میان صد هزار غیر از خودخواه��ی باورمندانه چه است:
ش��ود و با زور باشد ،مگر در مواردی برای عمل بینی میپردازند و خود را س��پاهیان معموال بیکیفیتترین تا یک میلیون تومان هزینه داشته نامی بر این رفتار میتوان گذاشت؟ از الک ناخن تا گذاش��تن تارمویی
بیرون از روس��ری ،از روس��ریهای
که کسانی باش��ند که این موضوع در مخاطره بیهوشی قرار میدهند .لوازم آرایشی را (که مضرترین آنها باشد.
رنگارنگ تا پرهیز تام و تمام از چادر
را رعایت نمیکنند که باز هم بهتر بینی پس از چشم (که انواع لنزهای نیز هستند) وارد میکنند تا مشتری روس��ری ،مقنعه یا شال میان پنج
(حجاب برت��ر علی خامن��های) ،از
است به مردم در حد تذکر به عنوان رنگی آن را تزیین میکند) مهمترین بیشتری پیدا کنند ودرآمد بیشتری هزار تا  ۲۰۰هزار تومان است.
اشتغالمحدودتر
امر به معروف گفته شود».
مولفه ص��ورت از نگاه زنان و مردان داشته باش��ند .به دلیل قیمتهای چرا زنانی که اصوالً باوری به این امور محرومیت زنان از برخی رشتههای مانتوهای کوتاه تا شلوارهای چسبان،
ً
(آرمان ۱۳ ،تیر  )۱۳۹۱ایرانی اس��ت و به همین دلیل برای باالیی که لوازم آرایش با کیفیت در ندارند باید این هزینههای گزاف را دانشگاهی یا برخی مشاغل بعضا به از سینههای کمی تا قسمتی باز تا
تفاوتهای طبیعیدختران و پسران آستینهای کمی تا قسمتی کوتاه.
تغییر آن تا این حد هزینه میشود .ای��ران دارند ،این لوازم کمتر از یک بپردازند؟
درصد بازار تخمین زده میشوند.
نسبت داده شده اما ریشه در دست
پنج ضایعه
و پ��ا گیر بودن حجاب برای
غیر از تحقیر هر روزه ناش��ی از سر
برای حکومت ،حجاب اجباری بخشی از سیاست کنترل فضای تحرک الزم داش��ته است .مالکیت احنصاری فضای عمومی
کردن روس��ری یا چ��ادر برای زنان لوازم آرایش
اقتض��ای برخی مش��اغل اما برای حکوم��ت ،حجاب اجباری
و دخترانی که از س��ر اجبار حجاب در دو کش�وری
حجاب عمومی و ارعاب مردم برای رعایت منویات حاکمان است.
باالخص فعالیتهای یدی بخشی از سیاس��ت کنترل فضای
دارند (حتی رنگ و طراحی و مدل که زنان به
در فضاهای عمومی راحت عموم��ی و ارعاب مردم برای رعایت
آن همدر قلمروهایی اجباری است) ،اجب�اری مجب�ور
تذکرات گشت ارش��اد و بسیجیان هس�تند -ای�ران و عربس�تان -دخت��ران و زن��ان ایران��ی بیش از
و دست و پا گیر نبودن لباس است .منویات حاکمان است.
زنان ایرانی هم خود میدانند که با حکومتدینی فضای عمومی را ملک
و لب��اس ش��خصیها و روحانیون ،بیش�ترین لوازم آرایش مصرف زن��ان کش��ورهای آزاد جلوی آینه مشکالتبهداشتی
وقت میگذارن��د تا صورت آنها به پوشش سر و بدن ،مو و پوست زنان حجاب نمیتوانند مث ً
ال در مکانیکی طلق خود میداند و به هر ترتیب که
توصیههای پدر و مادر یا شوهر برای میشود.
درست کردن وضعیت حجاب جهت وقتی زنان از نمایش بخش عمدهای زیباترین وجه دیده و قضاوت شود .و دختران ایرانی را از دریافت آفتاب اتومبی��ل به راحت��ی کار کنند یا از بخواهد با استفاده از قوای قهریه آن
پرهیز از تذکر مامور بسیج یا نیروی از زییاییهای خود محروم میشوند س��ن مصرف لوازم آرای��ش نیز به کافی محروم میسازد .بخش قابل تیر چراغ برق باال بروند .در برخی از را دستکاری و کنترل میکند.
انتظامی یا توقف اتومبیل برای این همه تمرکز را بر صورت میگذارند :حدود  ۱۵سال کاهش یافته است .توجهی از زنان ایرانی دچار کمبود مشاغل نیز حجاب مخاطره ایمنی این کنترل تا حدی اس��ت که گاه
موضوع ،حج��اب پنج ضایعه بزرگ بخش��ی از این تمرکز در اس��تفاده
ویتامیندی که از طریق اشعه آفتاب به بار میآورد (مثل کار با ابزارهای بر س��ر قبر پدر و مادر شما را بلند
برای زنان ایرانی داشته است:
در بدن س��اخته میشود ،هستند .بسیار خطرناک مثل ارهدرخت بری) میکنند چون چند قبر آن طرفتر
بی��ش از حد از لوازم آرایش متجلی
حتی در محیطهای تک جنسیتی حکومت نیز این را میداند و زنان را مس��ئولی به زیارت قب��ور آمده یا
 اس��تفاده زی��اد از ل��وازم آرای��ش میشود.بار مالی
ش��یمیایی و صنعتی (با نازلترین بنا به گ��زارش منابع داخلی «ایران مانتو ،چادر ،روسری ،مقنعه و دیگر مثل م��دارس نمیگذارند دختران از این گونه کارها کنار میگذارد.
خان��واده یک��ی از کشتهش��دگان
کیفیت) که اصوالً برای س�لامتی و بعد از عربس��تان ،بیشترین میزان پوششهای مربوط به حجاب لباس با لباسه��ای معمولی آزاد و راحت بدین ترتیب دس��ت و پاگیر بودن حکوم��ت ب��ر س��ر قب��ر آمدهاند و
بهداشت زنان مضر است،
مصرف لوازم آرایشی را در خاورمیانه اضافیاند و اصوالً هیچ نوع کارکرد باشند و از آفتاب استفاده کنند .در حجاب باالخص چادر نقش مؤثری نیروه��ای امنیت��ی نمیخواهن��د
 س��پردن خود به دس��ت جراحان دارد .کل مصرف لوازم آرایش��ی در وی��ژهای مثل گرمای��ش ،زیبایی و کش��وری که مردم آن با کمبود نور در کاهش اشتغال زنان دارد.سرکوب آنها مشاهده و ضبط شود.
از همین جهت ،جدال دائمی میان
آفتاب مواجه نیستند میان  ۵۰تا ۸۰
زیبایی و پرداخ��ت هزینههای باال خاورمیانه در سال  ۲۰۰۸در حدود پوشاندن ندارند.
زنانی که حجاب را تحمیلی میدانند
برای عمل بینی یا بوتاکس و دیگر  ۷.۲میلیارد دالر بود که با میانگین این لباسها حتی در فصل زمستان درصد زنان ایرانی با کمبود ویتامین
و حکومتی که تحمیل بخش��ی از
روشهایدستکاریدر صورت (تنها رشد حدود هش��ت درصد در سال ،کارک��رد لباس زمس��تانی ندارند تا دی مواجه هستند.
اختیار یا اجبار
بخش��ی از بدن که میتوانند نشان بعد از کش��ورهای اروپای ش��رقی وجهی معق��ول را بتوان بر آنها بار (دکتر حسین دلشاد ،پایگاه اینترنتی رابط زن��ان و دخترانی که حجاب را خود هویت آن است توقفناپذیر است تا
دهند) برای زیباسازی،
عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش انتخ��اب کرده باش��ند و احس��اس روزی که زنان ایرانی قدرت انتخاب
باالترین رشد را دارد...
کرد .از این جهت همه هزینههایی
پزشکی ۲۹ ،تیر  )۱۳۹۰تحمیل از س��وی خانواده یا دولت نوع پوشش خود را داشته باشند.
 پرداخ��ت هزین��ه اضاف��ی برای  ۱۴میلی��ون خان��م ایران��ی از نظر که زنان یا خانوادهها برای این امورلباسهای��ی ک��ه هی��چ کارکردی مصرف لوازم آرایش��ی گوی سبقت پرداخت میکنن��د هزینه اضافی و
نداشته باش��ند با آن کنار میآیند،

داروی طبیعی پای ورزشکار
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده)
مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته
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پیام امام امام راحل به مناسبت اوضاع مرغی

میخوردند در آن دوران.
نش��وید فرام��وش ک��ه گوس��فند
نیوزلن��دی ی��خ زده میخوردید که
سگ نمیخورد.
ش��ما از قبال اس�لام عزیز است
که به همه چیز رس��ید ،به شهادت
رس��یدید ،به انترناسیونال رسیدید
و نف��ت را مفت دادی��د به بعضیها

یا خاک کش��ور را به دیده س��رمه
نمیکنید..
من باش��م به شما این گفته که من
تو دهن شما ا ّمت ضد انقالب میزنم،
شما نباش��ید در ذهن خام خویش
فریب خورده که امام مرحول است،
خی��ر روح امام راحل ش��ما
که هم��ان روح محمد رضا
باش��د ،کرده است حلول در
روح عظما و اگر باشد الزم
او توی دهان ش��ما میزند
ک��ه خوابش را هم حتا ندیده
باشیددیده لکن.
و چه چه چه ،پس بشکنید این قلم
های مظنون را اشکنه هم باشد برای
ا ّمت زیادی.
یا عبا عبدالله امام راحل
* لکن از آنچه که برادر بش��ار اسد
بر س��ر والیت س��وریه آورده درس
بگیرید و خوف داشته باشید! ا  .ط
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

سیما تصاویر صدها کودک
زمین خواهد زد .صدا و
سرانجام آن را به
زلزل��ه آذربایجان را پخش
قربانی

ک��رد ش��هروندان نکرد.
آمری��کا اعالم
توانند بدون نگرانی 
آمریکایی می
ی و بقایی معاون��ان رئیس
غذایی و دارویی مش��ائ
ای
که
ش��ب را در هتل سلطنتی
از تحریم کم
جمهور
زلزله زدگان ایران بفرستند.
برای
عربستان می گذرانند.

کرد ب��ه کمک های 
تبریز و ورزقان ش��ب را در
ایران اع�لام
م��ردم
خارجی نیاز نداریم.
خیابانگذراندند.

جات کشور ترکیه که 
 توجه:
در
ن
و
ته
داد
ش��
ام
خامن��ه ای برای  150ک
اهیم نبوی تیم
ابر
ک به زلزله زدگان آمده بود
نزدیک ب
جلویدوربین اشک ریخت.
کم
ای
ه خروجی
بر
میانمار
بازگردانده شد.
مترو

انگرینیون
ساعت گذشته  50،پس
ای برای  300کشته در اهر
در 24

ان با مرگ صدها خامنه
لرزه کشور را لرزاند.
صدا و سیما همزم
ان یک کلمه هم س��خنرانی
مه خن�ده بازار و ورزق
بخش مهمی از این پس لرزه ها در نف��ر در زلزله برنا
نکرد.
ورزقان و اهر و آذربایجان و
منطقه
پخش کرد.

ور
ش��ی از آن در سایر نقاط کش
نژاد دی��روز گفت :انتظار
بخ

حمدی
مربی تیم کشتی فرنگی اعالم کرد ا در مکه کینه ورزی ها کاهش
ود!
ب
تمام شد ،در غم داریم
از دیروز نش��انه مرکز جهانی زلزله از شنبه شادی ما
یابد.
نگاری ک��ه تا دو درص��د احتمال زلزله زدگان سهیم هستیم.

همزمان با وقوع آن نش��ان
ی��اد قربانیان زلزله ای��ران را
زلزله را
تمال 
حمله یک پسربچه پ��اپ
می داد و تا دیروز صبح این اح
بر
خ
ما
سی
و
صدا
ش بارها گرامیداشت.
به کمتر از نیم درصد کاهش یافته تگزاسی را به مادرش با چک

ددا احتمال زلزله بس��یار
بود ،مج
اعالم کرد.
ه�لال احم��ر کمکه��ای مردمی مدرسهفمینیستی:
الم
اع
صد
در
0.
6
ال
تم
شدید به اح
دریافت شده را تادیروز توزیع نکرد .ساعتی قبل زلزله ای

سیما خبر کشته شدن صدها
شده است.
 6ریشتری تبریز را
و
صدا

فعال همه جه��ان به جز حکومت ودک در زلزله را اعالم نکرد.
دولت سوئیس آمادگی خود را برای لرزان��د ،آنچه که در
ورمان ک
�ران با زلزله زدگان کش��
ک به زلزله زدگان اعالم کرد.
این میان جلب توجه
ای

اع�لام کرد عملیات کم
به
تر
همدردی کردند .من هم بیش
دی��روز دولت
می ک��رد مس��ئله

موضوع زلزله می پردازم.
امدادرسانی تمام شد.
رئی��س جمهور ب��رای زلزله اعالم حجاب زن��ان بود.
موضوعی برای طنزنوشتن
نه اینکه
زنانی که در همان
قایان 
ان و عزای عمومی نکرد.
آ
ای
یج
ه��
ربا
تار
آذ
رف
رزه
ضا
ل
ق
س
از
پ
ت،
جاه
نیس��
چن��د ثانی��ه وقوع
سخره و باب طنز نوشتن امروز پن ختلفدیگر از ایران را 
پنج منطقه م
سراسر م
قاسم رضایی کش��تی گیر ایرانی زلزله ،برای فرار از
است ،ولی فی الواقع طنزنوشتن در لرزاند و تلفات گرفت.
مدال��ش را به نش��انه همدردی به خانه در پی یافتن
ی که مردم کشورمدر فاجعه
شرایط
چادر  ،مانتو و در
مردم زلزله زده اهدا کرد.
است .
گفت :تادو ماهدیگر مناطق
ت
سخ
ند
زن
می
پا
و
ت
دس��
رحیمی
کل چی��زی برای

زله زده را بازسازی می کنیم.
خبرهای زیر را بخوانید.
آیت الله خامنه ای بیست و چهار حفظ حج��اب و
زل

س��اعت پس از زلزله در یک پیام سپس فرار از خانه بودند.
برای 
ورزقان گفت :امدادرسانی
حمدی نژاد بدون تس��لیت
هل کلمه ای تسلیت گفت.
ده
در یک محله متوس��ط نشین
نماین
ا
چ
زلزله یک روز قبل از موعد به سفر به زلزله زدگان ضعیف است.
در تبری��ز تعداد زنان��ی که در

مکه رفت.
کاخ س��فید دوازده ساعت پس از اولی��ن ثانیه های وق��وع زلزله

جعلی کشته شدن کودکی
تصاویر

زلزله به مردم ایران تسلیت گفت و بدون حجاب به بیرون از منزل
ان حدادی زلزله را تس��لیت
ان قربانی مخالفان بشار اسد
س��
دگی برای کمک اعالم کرد.
اح
نو
گریخت��ه بودند بیش از  3نفر
به ع
های دولتی پخش آما
گفت و علی دائ��ی برای کمک به توسط رس��انه
_________________ نبود!  3نفری که همسرانشان
زلزله زدگان به اهر رفت.
 با چ��ادر به طرف ش��ان می
شد.

دویدن��د تا زن��ان بی حجاب
اروپا 
خامنه ای گفت :اوضاع کنونی
گریزان از مرگ ش��ان ثانیه

تا اطالع
ثانویطنز
نداریم

وست آیلند

بسم الله قاسم الجبارین،
الک��ن خبر ش��دیم ک��ه امتی
که حت��ی ب��ا اع��دام فرزندان
منافقش��ان صدایی از ایش��ان
برنخاست ،در نیشابور و چه چه
چه برای کمب��ود مرغ کردهاند
قیام.
م��ا انقالب نکردیم که مرغ را اضافه
کنیم.
ما نکردیم انقالب که بشود آنطور
که ا ّمت اش��کنه را فراموش کند.
اینها الکن افکار ضد انقالب است
و توطئه غرب.
المومنین
مگر پیغمبر اسالم یا امیر ٔ
مرغ میخوردند ،بالل حبش��ی حتا
جوج��ه ندیده بود ب��ه عمرش ،چه
رسد به مرغ.
من تو دهان آنها میزنم که مرغ را به
اشکنه ترجیح میدهند لکن.
آنطور نباشد که ا ّمت انقالب مرغی
کند .ما جزو ک ّفار فرانسوی نیستیم

که برای نان شورش کنیم.
من خ��ودم توی ده��ان تان
میزنم.
مگ��ر در دوران محمدرض��ا
حلبی آباد نبود ،مگر ملت لکن
هم��ه م��رغ
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فاجعه زلزله و
حجاب...
ای بیش غیر محجبه در انظار سایر
فراریان حاضر نباشند!
اکثر زنانی ک��ه در گریز از منزل به
پارک محله آمده اند با استغفرالله و
توبه درباه این که لباس تابستانی به
تنداشته اند و نتوانستند بالفاصله به
بیرون از خانه فرار کنند ،سخن می
گویند ...و زنی دیگر خدا را شکر می
کند کهدقایقی زودتر از حمام بیرون
آمده وگرنه حاضر نبود لخت از حمام

فرار کن��د و ترجیح می داد زیر آوار
زلزله بمی��رد اما لخت نباش��د! آن
دیگری که در منزل تاب و شلوارک
پوش��یده کودک شیر خوارش را به
دس��ت همسایه می س��پارد تا او را
بیرون ببرد اما خودش از کمدی که
روی زمین افت��اده دنبال چادر می
گردد...
روایاتی از این دس��ت در بین
زنان یک محله متوس��ط
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زنان...
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

تالش دولت برای خانهنشین کردن زنان
مریم حس��ینخواه  -اخبار مربوط
به حجاب ،مهریه ،اشتغال و کنترل
جمعیت ،ازجمله موضوعاتی هستند
که در هفتههای گذشته به صورت
مرتب در حوزه زنان به آنها پرداخته
میشود.
به نظر میرس��د دولت با پیش��برد
همزمان برنامههایی که برای افزایش
باروری از یکس��و و محدودس��ازی
هرچه بیشتر اشتغال زنان از سوی
دیگر در پی��ش گرفته و همچنین
بیتوجه��ی به آم��ار ب��االی ازدواج
دختران زیر  ۱۵سال و حتی تشویق
ازدواجه��ای زودهن��گام ،درص��دد
خانهنشین کردن زنان و دور کردن
آنها از عرصه عمومی اجتماع است.
سختگیریها درباره پوشش زنان و
تفکیکهای جنسیتی نیز رویدیگر
این سکه است که به صورت همزمان
و از سوی نیروهای قضائی و انتظامی
دنبال میشود.
نگاه��ی به اخب��اری ک��ه حاکی از
نگرانیه��ا درباره آمار طالق اس��ت
و گذاش��تن آن در کنار دیگر اخبار
مربوط ب��ه مهریه نیز میتواند روی
دیگر این تالشها را آشکار کند که
برای خانهنشین کردن بیشتر زنان
صورت میگیرد و در راستای محروم
کردن آنهادردستیابی به منابع مالی
توافق شده هنگام ازدواج و یا رسیدن
به خواستههایی همچون حق طالق
و حضانت فرزند است.


حجاب ،مهریه،
اشتغال و کنترل
جمعیت و...
به گ��زارش خبر آنالی��ن علی اکبر
مح��زون ،مدیرکل آم��ار ،اطالعات
جمعیتی و مهاجرت س��ازمان ثبت
احوال ازدوا ج کودکان اعالم کرده که
تمام ای��ن ازدواجها قانونی بوده و با
اجازه دادگاه به ثبت رسیده است.
به گفته علی اکبر محزون ،در سال
گذشته هم هفتهزار و  ۴۴۰ازدواج
در س��نین کمتر از  ۱۵س��الگی در
ایران به ثبت رسیده است.
سیداحمد قش��می ،مدیرکل ثبت
احوال استان تهران نیز چندی پیش
به روزنام��ه ایران گفته ب��ود که از
یکصد و یک هزار و  ۸۲۹ازدواجی
که در س��ال  ۱۳۹۰در تهران ثبت
شده است ۷۵ ،عروس یا داماد کمتر
از ۱۰سال سن داشتهاند و سه هزار و
 ۹۲۹دختر و پسر ۱۰تا ۱۴ساله نیز
به عقد هم در آمدهاند.
بر اساس این گزارش ۱۹هزار و ۲۳۷
نفر از عروس و دامادهای تهرانی نیز
در سال گذشته بین ۱۵تا ۱۹ساله
بودند .بر اس��اس قوانین ایران سن
ازدواج برای دختران  ۱۳سال و برای
پسران  ۱۵س��ال است ،اما پدر و یا
جد پدری میتواننددختران کمتر از
این سن را نیز با اجازه دادگاه بر سر

هزار و  ۸۰۰کودک زیر ۱۵سال به
خانه بخت رفتند
توصیۀ خامنهای به رساندن

در حالی که نهادهای رسمی جمعیت به دویست میلیون نفر!
جمهوری اس�لامی تشویق
زن��ان ب��ه ازدواج و زاد و ولد
را در دس��تور کار خود قرار دادهاند ،سفره عقد بنشانند.
آخرین گزارش سازمان ثبت و احوال اع�لام ای��ن آمارها در حالی اس��ت
حاکی از ازدواج هزار و  ۸۰۵کودک که محمدعلی اسفنانی ،سخنگوی
زیر  ۱۵سال در سه ماه نخست سال کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس
در میزگرد آسیبشناس��ی ازدواج
جاری است.

نشین تبریز که بیشترشان
تحصیالت دانشگاهی دارند
و ش��اغل نیز هستند فراوان
بود .کلیشه مستوره بودن زن آنچنان
قوی است که نه تحصیالت  -که در
واقع باید منجر به آگاهی زنان شود
 توانسته این کلیشه ها را کمرنگکند و نه اش��تغال ک��ه قاعدتا باید
به دلیل گس��تردگی ارتباط زنان با
دنیای خارج از چهاردیواری منزل،
منجر به اس��تقالل ،آگاهی و دوری
از سنت های غلط رایج در اجتماع
کند.
اگ��ر روزگاری فک��ر می ک��ردم که
حجاب به اجبار ،بخش��ی از زندگی
ما زنان شده ،اما امروز به این نتیجه

رسیدم که حجاب کل زندگی زنان
شده اس��ت .آنچنان که زنان ما در
لحظات بحرانی نزدیک به مرگ نیز
حجاب را از یاد نمی برند .برخی آن
را به حیاء و وقار و امثالهم تفسیر می
کنند ،اما حیاء و وقار تا چه اندازه؟؟
آیا در یک قدم��ی مرگ بودن ،وقار
آنهم بدین شکل ،معنایی می یابد؟؟
متاسفانه عالوه بر سیاست های نظام
در رابطه با حجاب اجباری ،عرف و
س��نتی که در پنهانی ترین قسمت
وجودمان ریشه دوانیده راه هرگونه
تصمیم عاقالنه را از ما س��لب کرده
است.
اخبار اع�لام می کند احتمال وقوع
پس لرزه های بیش��تر وجود دارد و
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کودکان ک��ه از س��وی خبرآنالین
برگزار شد ،گفته بود با وجود اینکه
در نظر گرفتن سن بلوغ شرعی برای
ازدواج،باوضعیتکنونی"همخوانی"
ندارد ،اما دلیل عدم ورود فقها به این
موضوع به خاط��ر نگرانی از "عمل
نکردن افراد به وظایف شرعیشان"
است.
وزارت بهداش��ت جمهوری اسالمی
اما ،سیاس��تهای تش��ویقی برای
ازدواجهای زودهن��گام را به عنوان
برنام��ه جدید خود که در راس��تای
افزای��ش جمعیت دنبال میش��ود،
اعالم کرده است.

حذف برنامههای پیشگیری از
بارداری

اقدام��ات جدید دول��ت و مجلس
برای افزایش جمعی��ت و مبارزه با
برنامههای پیش��گیری از بارداری،
در هفته گذشته همچنان در صدر
خبرهای حوزه زنان بود.
روز شنبه هفتم مرداد ماه نمایندگان
مجلس از جلسه ویژهای برای بررسی
طرح رشد نرخ جمعیت خبر دادند و
روز یکشنبه رئیس مرکز امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری برنامههای
تشویقیدولت برای افزایش جمعیت
را اعالم کرد و در نهایت ،روز دوشنبه
نهم مردادم��اه نمایندگان مجلس
طرح لغو قانون تنظی��م خانواده را
با قید دو فوریت به هیئت رئیس��ه
مجلس ارائه دادند.
تی��ر خالص این خبره��ای هرروزه
نیز اعالم ح��ذف تمامی برنامههای
پیش��گیری از ب��ارداری در وزارت
بهداش��ت اس��ت ک��ه روز ش��نبه،
چهاردهم مرداد ماه جاری از سوی
مرضیه وحی��د دس��تجردی ،وزیر
بهداشت اعالم شد.
به گزارش خبرگ��زاری فارس ،وزیر
بهداشت گفته است:
"برنامه های پیش��گیری از بارداری

برای حفظ امنیت بی��رون از منزل
باش��ید ،اما کلیش��ه ای دیگر زنان
محله را به داخل منازل می کشاند!
آشپزی ...افطار نزدیک است و زنان
باید به آش��پزخانه برگردند .اگرچه
احتمال زلزله هس��ت ام��ا کار زنان
تعطیلیندارد!
برای مبارزه با کلیشه های زنانه شده
راه درازی در پیش رو داریم ،ش��اید
راهی به درازای قرن هایی که برخی
عادات را به سنت هایی درونی شده
در انس��ان ها تبدیل ک��رد و امروزه
گریزی از این سنت ها نیست!
________

•

در وزارت بهداش��ت به کل برداشته
ش��ده اس��ت ،هی��چ روش کنترلی
دیگ��ر در وزارت بهداش��ت وج��ود
ندارد و برعکس سیاستهای جدید
جمعیتی وزارت بهداشت تشویق به
زاد و ولد بیشتر است که برای آن
فرهنگسازیمیکنیم".
حذف کامل برنامههای پیشگیری
از ب��ارداری در حال��ی اس��ت که
محمدجواد محمودی ،رئیس مرکز
مطالعات و پژوهشهای جمعیتی
آسیا و اقیانوس��یه ،به خبر آنالین
گفته است که در صورت رساندن
نرخ تولید مثل از ۶,۱فرزند به ۱,۲
فرزند برای هر خان��واده و در واقع
داشتن میانگین دو فرزند برای هر
خان��واده ،جای نگران��ی برای بهم
خوردن توازن جمعی��ت ایران در
آینده و افزایش جمعیت سالمندان
وجود نخواهد داشت.
مخالفته��ای ج��دی ب��ا کنترل
جمعیت و اقدام��ات قانونی جدید
برای حذف برنامههای پیش��گیری
از ب��ارداری به بهان��ه نتایج آخرین
سرشماری ایران در سال  ۹۰مبنی
بر کاهش میانگین تعداد فرزنداندر
هر خانواده ،آغاز شده است.
بر اساس دادههای این سرشماری،
رقم چهار فرزند در سال  ۸۵به سه
و نیم فرزند در س��ال  ۹۰رس��یده
اس��ت و نگرانی مسئوالن چنان که
عادل آذر ،رئیس مرک��ز آمار اعالم
کرده این اس��ت که بر اساس نتایج
این سرش��ماری ،هر خانوار به جای
دو بچه ،حاضرن��د یک و نیم فرزند
داشته باشند.
قط��ع کام��ل بودج��ه برنامههای
پیشگیری از بارداری و توصیههای
آیتالل��ه خامنهای ،رهبر جمهوری
اس�لامی ایران به رساندن جمعیت
به رق��م ص��د و پنج��اه میلیون و
دویست میلیون در حالی است که
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای
جمعیتی آسیا و اقیانوسیه میگوید:
"اگر کشوری میخواهد چهار یا پنج
فرزند داشته باش��د ،باید نگاه کند
به ساختار اجتماعی -اقتصادیاش.
بای��د ببین��د که محیط زیس��تش

اج��ازه میدهد،
مناب��ع آبیاش
اج��ازه میدهد،
میتواند برایش
در آینده ش��غل
ایج��اد کند .اگر
توانست این کار
را انج��ام دهد.
محیط زیس��ت
هم خیلی مهم
است".
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جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  9سپتامبر 2012

 11صبح تا  2بعدازظهر
به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

محدود شدن اشتغال زنان برای
افزایش زاد و ولد

در هفته گذشته صدور آئیننامههای
جدی��د در رابط��ه با اش��تغال زنان
همچنان ادامه داشت و در تازهترین
اق��دام ،مرک��ز امور زن��ان و خانواده
ریاس��ت جمهوری از اف��زودن یک
تبصره به م��اده  ۴۲قانون مدیریت
خدمات کش��وری مبنی بر افزایش
سه س��ال به حداکثر سن استخدام
رس��می زنان دارای فرزند خبر داده
است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا ،مرکز امور
زنان و خانواده با اش��اره به افزایش
سن ازدواج و فرزندآوری ،این طرح
را به عنوان راهکاری برای "کاهش
نگران��ی زنان تحصیلک��رده از تاثیر
فرزندآوری بر موقعیتهای شغلی و
اجتماعی ایشان و رفع موانع قانونی
استخدام چنین افرادی" ،پیشنهاد
کرده تا "زمینه جذب زنان توانمند
و کارآم��د در بخ��ش دولتی پس از
فراغت از مسئولیت فرزندآوری که
تامینکنندهنیازهایجمعیتیکشور
است" ،فراهم شود.
موافق��ت کمیس��یونهای فرع��ی
دولت با افزایش مرخصی زنان پس
از زایمان از ش��ش ماه ب��ه نه ماه و
دوبرابر شدن س��اعت شیردهی به
کودک برای مادران ش��اغل از دیگر
تصمیمهای جدید در پیوند با زنان
شاغل است.
سیاس��تهای رس��می جمهوری
اس�لامی ،اش��تغال زنان و افزایش
زاد و ولد را در یک رابطه دو س��ویه
مس��تقیم قرار داده است و همزمان

ب��ا ت�لاش برای تش��ویق زن��ان به
فرزن��دآوری بیش��تر ،آییننامهها و
مقررات اش��تغال زنان را به گونهای
تغییر میدهد که نقش مادری زنان
را در اولویت قرار دهد و اش��تغال به
هیچ وجه مانعی برای محدود کردن
تولید مثل نباشد.
تصمیمهای��ی همچ��ون تروی��ج
دورکاری زن��ان ،بازنشس��تگیهای
زودهنگام ،باالبردن س��ن استخدام
زن��ان دارای فرزن��د ،کاهش مدت
زمان کاری ،افزایش زمان مرخصی
ب��ارداری ،تعطیلی پنجش��نبههای
برای مادران کودکان زیر هفت سال
و اس��تخدام نیمه وقت زنان که در
سالهای اخیر به طور جدی دنبال
میشوند،در حالیکهدر ظاهر به نفع
زنان هستند ،اما در واقع از یک سو
فرصت استخدام را از زنان میگیرد و
کمتر کارفرمایی حاضر می شود که
زنان را با این شرایط استخدام کند
و از س��وی دیگر در حالیکه زنان را
به صورت رس��می از بازار کار حذف
نمیکن��د ،آنها را هرچه بیش��تر در
حاشیه قرار میدهد و از سمتهای
مدیریتی دورتر و دورتر میکند.
همچنی��ن بای��د توجه داش��ت که
درآمد حاصل از اش��تغالهای پاره
وقت و نیمه وقت و دورکاری اغلب
به گونهای نیس��ت که بتواند کفاف
اداره یک زندگی چندنفره را بدهد و
سیاستهای اینچنینی در اشتغال
زنان ،درامد آنه��ا را به صورت پول
توجیب��ی درآورده اس��ت و توانایی
گرداندن یک زندگی مس��تقل را از
آنها میگیرد.

نیاز به داوطلب
----------------------------برای تحقیق در بارۀ مهاجرت و معلولیت

ــــــ به داوطلب نیازمندیم ـــــ

-----------------برای شرکت در برنامۀ تحقیقاتی
بررسی تجارب مادران ایرانی مهاجر در زمینۀ دسترسی به خدمات و امکانات
موجود برای فرزندان معلول شان در مونترال ،کبک ،داوطلب می پذیریم.
________________________________
از شرکت کنندگان در این بررسی ،انتظار می رود که
در یک جلسۀ مصاحبۀ خصوصی تک نفره و یا در یک گروه تخصصی
شرکتنمایند
___________________
بدین ترتیب همکاری شما شامل شرکت در یک یا دو جلسه خواهد بود
که هرکدام  1تا  2ساعت طول می کشد
بعنوان قدردانی از همکاری شما ،یک دوربین دیجیتال
به ارزش  60دالر به شما هدیه خواهد شد.
_____________________________
برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و یا برای داوطلب شدن برای همکاری،
با یاسمن جاللی کوشکی ،دانشجوی دکترا
دپارتمان روانشناسی آموزشی و مشورتی دانشگاه مک گیل
تماسبگیرید

514-994-6731
Email: yasaman.jalali-kushki@mail.mcgill.ca

•
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جون

ازنازی بپرس!...


مردم اغلب بی انصاف ،بی منطق و خود
محورند ،ولی آنان را ببخش!

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه
های پنهان متهم می کنند ،ولی مهربان
باش!

اگر موفق باشی دوستان دروغین و
دشمنان حقیقی خواهی یافت ،ولی موفق
باش!

اگر شریف و درستکار باشی فریبت می
دهند ،ولی شریف و درستکار باش!

آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای
شاید یک شبه ویران کنند ،ولی سازنده
باش

اگر به شادمانی و آرامش دست یابی
حسادت می کنند ،ولی شادمان باش!

نیکی های درونت را فراموش می کنند،
ولی نیکوکار باش!

بهترین های خود را به دنیا ببخش ،حتی
اگر هیچ گاه کافی نباشد!

شلیک به مغز های پر ساخته
تفنگ های پر برای
شده اند و مغز های خالی
برای پر کردن این تفنگ ها.
-----------رد و کتاب های زیادی می
از کسی که کتابخانه دا
از کسی ترسید که تنها یک
خواند نباید هراسید .باید
رد و آن را مقدس می داند
کتاب دا
و هرگز آن را خنوانده!

I always feel happy,
?you know why
Because I don't expect
anything from anyone
Expectations always hurt ...
Life is short ...
So love your life ...
Be happy
And keep smiling
Just Live for yourself and ..
Before you speak; Listen
Before you write; Think
Before you spend; Earn
Before you pray; Forgive
Before you hurt; Feel
Before you hate; Love
That's Life
…
Feel it, Live it & Enjoy it

است.
شهباز :تاهست می کشد >> ...ادامه از صفحه7 :
آیا می توان
ب��ه ی��اری
به این "هش��دار"های مرگبار نامی و ...که حکومت ستمکار آخوندی به
جز آدم کش��ی حکومتی نمی توان دس��تاویز آنها انسان ها را می کشد نهادهای حقوق بش��ری دنیا جلوی
رشدشمار اعدام های این حکومت
داد .ای��ن که اف��رادی با جرم های چه می توان گفت؟!
متفاوت قربانی "هشدار" حکومت به یک��ی دیگر از م��وارد جنایتکارانه و آدم کش را گرفت؟ نگاه به گذشته
مردم شوند ،چه نامی جز آدم کشی خالف قوانین بین المللی اعدام های و معیارهای رفتاری حکومت نشان
حکومت آخوندی ،اعدام نوجوانانی می دهند که پاس��خ این پرس��ش
حکومتی می تواندداشته باشد؟
تارنمای "ای��ران گلوبال" درتاریخ  9اس��ت که درس��نین زیر  18سال نمی تواند مثبت باشد .این حکومت
اوت  2012مقاله مشروح ،مستدل مرتکب جرم ش��ده ان��د .بنابرماده در توهم پرهیز از "اش��تباه" شاه ،تا
و مستندی از شهناز غالمی با عنوان 27 :کنوانس��یون حق��وق ک��ودک :آخرین روز و ساعت حیات ننگینش
"ایران از پیشگامان اجرای مجازات «حکم اعدام و حبس ابد ،نباید برای دست به هرجنایتی ،حتی قتل عام
اع��دام درجهان" منتش��رکرده که جرایمی صادر شود که افراد زیر  18و نسل کشی هم می زند .گواه این
بس��یار آگاهی بخ��ش و خواندنی سال مرتکب شده اند» .طبق ماده مدعا ،جنگی اس��ت که این روزها با
اس��ت .دربخشی از این مقاله آمده 6 :اعالمیه جهانی حقوق بش��ر نیز :مشارکت مستقیم حکومت آخوندی
«درکش��ورهایی که مجازات مرگ «مجازات مرگ نباید برای جرایمی در سوریه جریان دارد و همه پیش
همچنان اجرا می شود ،احکام مرگ صادر ش��ود که افراد زیر  18س��ال بین��ی ها حاکی از آن هس��تند که
فق��ط در مورد عم��ده ترین جرایم مرتکب شده اند» .حکومت آخوندی بزودی با سقوط رژیم جنایتکار بشار
جدی ،طبق قانون صادر می ش��ود .هم اعالمیه جهانی حقوق بشر و هم اسد شکستی خفت باربرای سیدعلی
م��اده  12میثاق بین المللی حقوق کنوانسون حقوق کودک را پذیرفته خامنه ای و شرکاء به بار خواهد آورد.
مدنی و سیاسی ،ماده  6مراجع بین و آنها را امضاء کرده اما با یک ترفند شکستی که پیامد طبیعی اش ترس
المللی حقوق بشر اعالم کرده اند که کثیف شرعی نوجوانانی که هنگام و وحشت بیشتر حکومت خواهد بود
عمده ترین جرایم جدی ،جرایمی ارت��کاب ج��رم کمتر از  18س��ال که به نوبه خ��ود به معنای افزایش
هستند که بتوان نشان داد که برای داشته اند را تا رسیدن به  18سالگی شمار اعدام هاست.
قتلی که منجر به مرگ شده ،نیت درزندان نگه می دارد و سپس اعدام بنابراین ،این گردونه اهریمنی تنها
با هم��ت و اراده ایرانی��ان زمانی از
وجود داشته و ظاهرا جرایم مربوط می کند!
به مواد مخدر و قاچاق دراین مقوله ای��ن چنی��ن اس��ت ک��ه حکومت چرخ��ش خونریز خ��ود بازخواهد
آخون��دی درزمینه س��رانه اعدام یا ایس��تاد که س��یدعلی خامنه ای و
نمیگنجند».
اگ��ر مواد مخدر و قاچ��اق درمقوله آدم کش��ی حکومتی در دنیا مقام نظام ننگینش هم به ر ِژیم بشار اسد
جرایم جدی نگنجن��د – که نمی نخس��ت را دارد و بادرنظرگرفت��ن بپیوندند وگرنه این حکومت تا هست
گنجند  -درمورد جرم هایی مانند نسبت جمعیت حتی از دیکتاتوری می کشد!
لواط ،زنا ،مشروب خواری ،سب نبی کمونیستی چین نیز پیشی گرفته

•

ــــــــ
۳۷ویژگی ایرانیان

از نگاه صادق هدایت

ص��ادق هدای��ت در بوف ک��ور ۳۷
ویژگی ایرانیان را چنین در جاجای
شاهکارش آورده است:

 -۱اکثر ما ایرانیها تخیل را به تفکر
ترجیحمیدهیم.

 -۲اکث��ر مردم ما در هر ش��رایطی
منافع شخصی خود را به منافع ملی
ترجیحمیدهیم.

 -۳با طن��اب مفت حاضریم خود را
دار بزنیم.

 -۴ب��ه بدبینی بیش از خوش بینی
تمایلداریم.

 -۵بیشتر نواقص را میبینیم اما در
رفع نها هیچ اقدامی نمیکنیم.

-۶در هر کاری اظهار فضل میکنیم
ولی از گفتن منیدامن شرم داریم.

 -۷کلم��ه من را بی��ش از ما به کار
میبریم.

 -۸غالبا مهارت را به دانش ترجیح
میدهیم.

 -۹بیشتر در گذشته به سر میبریم
ت��ا جای��ی ک��ه آین��ده را فراموش
میکنیم.

 -۱۰از دوراندیش��ی و برنامه ریزی
عاجزیم و غالبا دچار روزمرگی و حل
بحرانهستیم.

 -۱۱عقب افتادگی مان را به گردن
دیگران و توطئه انها میاندازیم ،ولی
برای جبران ان قدمی بر نمیداریم.

 -۱۲دائم��ا دیگ��ران را نصیح��ت
میکنیم ،ولی خودمان به آنها عمل
نمیکنیم.

 -۱۳همیش��ه تصمیم م��ان را در
دقیقه  ۹۰میگیریم.

 -۱۴غربیها دانش��مند و فیلسوف
پرورش دادهاند ،ولی ما شاعر و فقیه!


 -۱۵زمانی که ما مشغول
کیمیاگری بودیم غربیها
علم ش��یمی را گسترش
دادند.

 -۱۶زمانی که ما با رمل و
اسطرالب مشغول کشف
اح��وال کواک��ب بودیم
غربیه��ا علم نجوم را بنا
نهادند.

 -۱۷هنگام��ی ک��ه ب��ه
هدفمان نمیرسیم ،آن را به حساب
سرنوش��ت و قس��مت و بد بیاری
میگذاری��م ،ولی هرگ��ز به تجزیه
تحلیل علل آن نمیپردازیم.

 -۱۸غربیه�ا اطالع�ات متعارف
خ�ود را در دس�ترس عموم قرار
میدهند ،ولی ما آنها را برداشته
و از همکارمان پنهان میکنیم.

 -۱۹مردههایم��ان را بیش��تر از
زندههایمان احترام میگذاریم.

 -۲۰غربیها و بعضا دشمنان ما ،ما
را بهتر از خودمان میشناسند.

 -۲۱در ای��ران ک��وزه گ��ر از کوزه
شکسته آب میخورد.

 -۲۲فکر میکنیم ب��ا صدقه دادن
خود را در مقابل اقدامات نابخردانه
خود بیمه میکنیم.

 -۲۳برای تصمیم گیری بعد از تمام
بررسیهای ممکن آخر کار استخاره
میکنیم.

 -۲۴همیشه برای ما مرغ همسایه
غاز است.

 -۲۵به هیچ وجه انتقاد پذیر نیستیم
و فکر میکنیم که کسی که عیب ما
را میگوید بدخواه ماست.

 -۲۶چش��م دی��دن اف��راد برتر از
خودمان را نداریم.

 -۲۷ب��ه هنگام مدیری��ت در یک

س��ازمان زور را ب��ه درایت ترجیح
میدهیم.

 -۲۸وقتی پای استداللمان میلنگد
ب��ا فریاد میخواهیم طرف مقابل را
قانع کنیم.

 -۲۹در غال��ب خانوادهه��ا فرزندان
باید از والدین حساب ببرند ،به جای
اینکه به آنها احترام بگذارند.

 -۳۰اعتقاد داریم که گربه را باید در
حجله کشت.

 -۳۱اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح
میدهیم.

 -۳۲تنبی��ه برایم��ان راحتت��ر از
تشویق است.

 -۳۳غالب��ا افراد چاپل��وس بین ما
ایرانیان موقعیت بهتریدارند.

 -۳۴اول ساختمان را میسازیم بعد
برای لوله کشی ،کابل کشی و غیره
صدها جای آن را خراب میکنیم.

 -۳۵وع��ده دادن و عمل نکردن به
آن یک عادت عمومی برای ما شده
است.

 -۳۶قب��ل از قض��اوت ک��ردن
نمیاندیشیم و بعد از آن حتی خود
را سرزنش هم نمیکنیم.

 -۳۷شانس و سرنوش��ت را برتر از
اراده و خواست خود میدانیم.
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کانون فرهنگی یامذهبی نور
آقای رحیمیان عزیز،
در ش��ماره پیش در بخش نامه های رس��یده ،کانون
مذهبی نور در نامه شان از خوانندگان خواسته بودند
س��ری به سایت ایشان بزنند و ببینند چقدر کار این
گروه فرهنگی است .من گوش کردم!
م��ن نمی فهمم چرا این آقایا ن این قدر س��عی دارند
خودشان را به اصطالح فرهنگی جا بزنند.
سر تا پای سایت در مورد تعالیم مذهبی است ،از اوقات
شرعی ،تا آداب روزه گیری ،جشن نیمه شعبان ،زادروز
امام علی ،میالد موعود کعبه ،بزرگترین دس��ت اورد
این کانون تبدیل استخر دانشگاه مک گیل به بخش
مخصوص خواهران است ،بعد اعالن مژده به مشتاقان
زیارت عتبات عالیات و اماکن مقدس��ه در عراق برای
برگزاری تور زیارتی عراق شامل نجف ،کربال ،کاظمین
وس��امراء ،اعزام از مونترال به نجف ازطریق کشورهای

اروپایی و خاورمیان��ه ،اخذ اجازه نامه امنیتی و ویزای
عراق ..بعد برنامه های نوحه خوانی ،عزاداری مخصوص
محرم ،عاشورا و تاسوعا ،و نوحه خوانی های شب یکم تا
شب دوازدهم و و ...عزاداری شام غریبان ،دعای کمیل
و...
بخش حرام و حالل س��ایت از همه جالب تر اس��ت.
بخش مقاالت از همه پربارتر و سراسر مربوط است به
پیامبرو ائمه اطهار و امام حسین و فاطمه زهرا و ...و...
امام علی نقی ،فهرست مرجعیت های تقلید زنده ودر
گذشته و ..و..
واین همه در شرایطی که در سراسر سایت حتی یک
م��ورد به جنایت های جمه��وری والیت مطلقه فقیه
خامنه ای که زیر لوای اسالم این آقایان انجام می شود
اشاره ای نیست.
با سپاس از تالش ها شما

باقرزاده :فاجعه زلزله ،فاجعه جمهوری اسالمی...
حاک��م ک��ه از س��ازمان دادن یک
حرکت امداد در ش��رایط اضطراری
عاجز هستند ،چرا این مقاماتدست
کم در حد ح��رف و تعارف هم که
شده از ابراز همدردی به موقع طفره
رفتهاند؟
و ی��ا چ��را در پخ��ش اخب��ار و
گزارشهای مرب��وط به زلزله عمدا
کوتاهی کردهاند؟
ای��ن کارها ب��ر خالف ی��ک روش
معمول همه حاکمان و به خصوص
حاکمان مستبد است که در شرایط
یک فاجع��ه ملی س��عی میکنند
از احساس��ات و ع��زای عمومی به
نف��ع خ��ود بهرهبرداری کنن��د و با
ابراز همدردی خ��ود را در غم آنان
ش��ریک بدانند .یک پیام تس��لیت
فوری خامنهای و یا س��فر شتابزده
احمدین��ژاد به محل حادثه هزینه
سنگینی بر نمیداش��ت ،ولی بازده
سیاس��ی آن برای حکومت مسلما
بسیار باال بود.
بس��یاری از ناظ��ران ،دلی��ل اصلی
این رفتار حکومت را ج ّو سیاس��ی
ایران و سستبنیادی قدرت حاکم
میدانند .رژیم جمهوری اس�لامی
چنان در برابر بحرانهای سیاس��ی
و اقتصادی موجود آسیبپذیر شده
که پخش هر گونه خبر نامس��اعد و
منفی را برای خود خطرناک میبیند.
حکومت میخواهد به مردم چنین
الق��ا کند ک��ه اوضاع بر وف��ق مراد
است ،همه چیز رو براه است و جایی
ب��رای نگرانی وجود ندارد .از این رو،
دستگاهدروغپراکنی رژیم سعیدارد
کوچکتری��ن خبر بد و مش��کالت
کش��ورهای دیگر جه��ان را بزرگ
کند و به رخ بینندگان و شنوندگان
خود بکشد و در مقابل خبرهای بد
و مشکالت مردم ایران را کال نادیده
بگیرد و یا کوچک جلوه دهد.
اگر ایندستگاه قرار بود راست بگوید
و واقعیت را به مردم نش��ان بدهد،
ولی فقیه حاکم بر این رژیم چگونه
میتوانس��ت با وقاح��ت تمام اعالم
کند که ایران تحت حکومت او ۱۰۰
بار از س��ی سال پیش قویتر است،
و یا چگون��ه او و رییس جمهورش
میتوانس��تند در داوطلب��ی ب��رای
مدیریت جهان با هم مسابقهدهند؟
از ای��ن رو اس��ت ک��ه رژیم س��عی
میکند خبر زلزله را سرکوب کند و
آن را ناچیز جلوه دهد .روزنامههای
دروغپ��رداز رژی��م مانن��د کیه��ان

ش��ریعتمداری و رس��الت جایی در
صفحه اول خود در روز یکش��نبه
 12آگوس��ت برای درج خبر زلزله
پی��دا نمیکنند و دس��تگاه عظیم
رادیو و تلویزیون رژیم تا ساعتها از
پخش کمترین خبری در این مورد
خودداری میکند.
رژیم قبال به روزنامهها بخشنامه کرده
است که خبرهای «بد» مانند گرانی
تجمعات و
سرسامآور و کمبودها و ّ
تظاهرات مربوط به گرانی و کمبود
مرغ را پوشش ندهند.

خبر زلزله نیز «بد» است و نباید تا
آنجا که ممکن است پخش شود و
به گوش مردم برسد.

بع��د ک��ه ب��ه توطئه ض��د انقالب
خبر همه جا پخش ش��د و رادیو و
تلویزیون و روزنامههای وابس��ته به
رژیم نتوانستند آن را ندیده بگیرند
بهتر است آن را کوچک جلوه دهند،
تعداد تلفات را بسیار کم اعالم کنند
و ظرف کمتر از  ۳۰ساعت بگویند
که همه اقدامات الزم برای تجسس
و نجات به انجام رس��یده و کار تمام
شده است.
این مس��ئله به خصوص در آستانه
تش��کیل کنفران��س کش��ورهای
نامتعهد در تهران برای رژیم اهمیت
زی��ادی دارد .این گونه کنفرانسها
در کشورهای مختلف جهان مرتبا
برگزار میش��ود بدون ای��ن که در
زندگی عادی مردم آن کشور تغییر
فاحشی ایجاد شود .ولی رژیم ایران
آن ق��در در س��طح جهانی منزوی
شده که سرمایه سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی بزرگی را برای برگزاری
ای��ن کنفرانس هزینه کرده اس��ت.
از جمله قرار اس��ت ب��رای پنج روز
تمامی ادارات تهران تعطیل ش��ود
و در عی��ن ح��ال مق��رر ش��ده که
روزنامهه��ا در آن پنج روز کار کنند
و اخبار «خوب» کنفرانس را پوشش
خبری دهند .تنها یک رژیم پوشالی
و از درون پوس��یده نیاز میبیند که
برای برقراری یک کنفرانس اقتصاد
و جریان کار کش��ور را یک هفته از
کار بیندازد و به انتظار خبر «خوب»
بنش��یند .در این اوض��اع ،البته که
جایی برای خبرهای بدی ماند زلزله
و درد و استغاثه دهها هزار زلزله زده
آذربایجانی باقی نمیماند و باید این
خبر سرکوب شود.

>> ادامه از صفحه6 :

فاجعه مرگبار زلزله آذربایجان از یک
سو معلول سوء سیاست حکومتدر
زمینه مسکن و ساختمان است که
یک زلزله  ۶ /۳ریشتری آنها را در
هم میکوبد و هزاران نفر کش��ته و
زخمی میشوند (و این فقط تقصیر
دول��ت احمدینژاد نیس��ت و بلکه
میراث مجموعه حکومت اسالمی به
شمول دوره حکومت اصالحطلبان
اس��ت) و از س��وی دیگر محصول
کوتاهی و بیتفاوتی و سهلانگاری
در کم��ک و امداد و مانع ش��دن از
ورود به موقع کمکهای خارجی و
پایان دادن زودرس عملیات جستجو
و نجات است که بسیاری را زنده به
گور کرده و هها هزار نفر را در انتظار
تأمین نیازهای فوری و حیاتی خود
نگه داش��ته است .رژیمی که تا این
حد نسبت به سرنوشت شهروندان
خود بیاعتنا است و نیازهای حقیر
سیاسی و تبلیغاتی خود را بر نیازهای
حیات��ی و ف��وری مردمانش مقدم
میش��مارد بیش از ه��ر چیز طبل
رسوایی خود را در کوی و بام به صدا
در آورده و ضعف نهادینه شده خود
را به نمایش گذاشته است.
ای گون��ه سیاس��تهای تحمی��ق
و دروغپراکن��ی در دوران پیش��ا
اینترنت و ماه��واره (مثال در دوران
جنگ عراق) میتوانس��ت تا حدی
برد داشته باشد .ولی اعمال چنین
سیاس��تی در دوران فعل��ی فقط از
مغزهایی بر میخیزد که در مکتب
کیهانشریعتمداریپرورشیافتهاند
و فارغ از تأثیر این سیاستها بر مردم
این کشور در اندیشه تسخیر جهان
هستند.فاجعهزلزلهآذربایجانبسیار
دردناک بود و بسیاری از بازماندگان
آن هنوز در انتظار کمکهای اولیه
هستند .ولی افتضاح رژیمدر واکنش
به این حادثه ماس��ک دروغین آن
را برای بخ��ش بزرگتری از جامعه
پ��اره کرده و چهره حقیقی آن را به
نمایش گذاشته اس��ت .رژیمی که
با سیاس��تهای ماجراجویانه خود
کش��ور ما را در لبه پرتگاه قرار داده
است هزینه انزوای سیاسی جهانی
خ��ود را از جی��ب م��ردم مصیبت
دیده آذربایجان میپردازد .ولی این
سیاس��تها نتیجهای جز رسوایی
هرچه بیشتر رژیم و انزوای شدیدتر
آن نخواهد داشت.

•

طی ش��ماره گذشته نیز همچون ماه
پیشس چندین تلفن و پیام در مورد
کالهبردارید رخصوص صدور بیلیت
های جعلی مسافرتی در شهر دریافت
داش��تیم .بازهم هموطنان سرخورده
و خش��مگین از آقای هموطنی می
نالیدند ک��ه ظاهرا بعنوان مس��وول
آژانس مس��افرتی ،بلیت های تقلبی
رفت و برگش��ت به ایران به ایشان و
دوستان و عزیزان شان فروخته است.

در زی��ر نامه دیگری از هموطنان را
می خوانیم.
در گفتگویی هموطن محترمدیگری
در حاش��یه این کالهب��رداری می
گفت:
ی��ادآوری  3نکت��ه ضروری

است که هنگام بروز شیادی های از
این دس��ت ،در کامیونیتی کوچک
بر یکایک ما بایسته است به صدای
بلند صدای اعت��راض و اخطار خود
را ب��ه دیگران بلند کنی��م ،تا دیگر
هموطنان ،همچون ما قربانی تقلب
یکی دو کالهبردار حرفه ای نشوند.
از جمله آن که این آقای کالهبردار
پیش از این موارد نوظهور شیادی،
حداقل در سه آژانس مسافرتی شهر
به کار مش��غول بوده ،و در هر س��ه
محل دست به دزدی و کالهبرداری
های بعضا بزرگ زده است.
گفتن��ی اس��ت در هر س��ه مورد،
هی��چ یک از مس��ووالن این آژانس
ها تعقیب قانون��ی انجام نداده اند و
این کاهلی آنان سبب شده این فرد
کماکان به دزدی ه��ای خود ادامه
دهد.
 دیگ��ر این ک��ه علیرغم همۀ
تالش ها ،چند باره مس��ائل مربوط
به دادو ستدهای بیزنسی را «چک»
کنیم.
 س��وم و مه��م ت��ر از هم��ه،
یادمان باش��د حس��اب ناپاک یک
نفر کالهبردار ش��یاد را به بسیاری
هموطنان ما که با شرافت و صداقت
کار می کنن��د ،ننونس��یم؛ انصاف
نیست!
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گله ای دیگر،
از یک هموطن
مینو الملی
از قدیمها بهمون میگفتند ،س��عی
کنید شبها که سرتون رو بسترتون
میزارید ،با وجدان آروم بخوابید و با
آرامش چشاتون رو روی هم بگذارید.
ای کاش ،تو این دوره زمونه هم مثل
اون وقتها ؛ وقتی ح��رف از وجدان

میشد ،انسانها میدونستند صحبت
از چیه؟!
داستان از انجا آغاز شد که پسر ۱۶
س��اله ما ،تصمیم گرفت سفری به
وطن ما داشته باشه.
با اینکه بلیط از آژانس��ی به قول ما
ایران��ی ها خارجی (که خود غافلیم
ما خارجیان این کشور مهماندوست
هس��تیم) رزرو داش��تیم ولی من با
تالش و اص��رار خان��واده رو راضی
ک��ردم ک��ه از هموطنی که س��ابقا
ازشون  ۲بار بلیط خریده بودم و به
صداقت ،دقت در کارشون ،دلسوزی
در دادن قیم��ت و حتی لطفش��ون
برای آوردن بلیط جلوی درب منزل،
ایمانداشتم ،مراجعه کنیم.
آخر هر چه باشه هموطن هستیم و
دلسوز یکدیگه .مثل گذشته با مهر و
با روی گشاده از تماس تلفنی من،
که بازهم در رابطه با گرفتن بلیط به
ایشون مراجعه کردم ،گفتند کوپنی
هم دارن��د که میتونند به ما قیمت
مناس��بتری هم بداند که نور علی
نور بود!
با اینکهدر مکالمه تلفنی برای قیمت
و ...همسرم کمی مشکوک شده بود
و تهیه بلیط رو از این شخص کاری
درستنمیدونست.
هر چقدر از طرف خانواده انکار بود
از من اصرار ،چون ایشون در دفعات
قبل بطور کامل رضایت من مشتری
رو جلب ک��رده و بهش��ون اعتماد
داشتم.
در مکالمات تلفنی برای صدور بلیط،
ش��ماره کارت کردیت رو گرفتند و
ذکر کردند که با اینکه قیمت بلیط
بیش از آنچه به اطالع ما رسیده ،مابه
تفاوت آن را به صورت کردیت به ما
خواهندداد.
به ظاهر همه چیز خوب پیش رفت.
ما هم در این حال و حوش با سالم
و صلوات و دلهره ،پس��رمون رو که
با اشتیاق برای اولین بار ،به تنهایی
قصد س��فر به وطن مادر و پدرش��و
داشته ،راهی کردیم.
تلفن پش��ت تلفن ،قول و قرار برای
دادن کردیت مورد نظر ادامه داشت،
که آگاه شده بودیم این هموطن ما
با در دس��ت داشتن شماره کردیت
کارت ما ،بلیط برای شخص دیگری
را روی کارت ما صادر کرده!!
ب��ار دیگر ،تماس تلفن��ی و وعده و
وعید تا باالخ��ره هموطن به ظاهر
دلس��وز ما ،پس از چندی��ن روز (یا
بهتر اس��ت گفته شود هفته!) برای
آوردن کردیت م��ورد نظر ،آمدند و
با شرمندگی چکی به مبلغ ۳0۰۰
دالر به دستم دادند و خواستند که
 ۲روز برای نقد کردنش صبر کنم!
از آن روز ،تا به امروز  ۳هفته میگذره،
ما همچنان قادر ب��ه نقد کردن آن
مبلغ مورد نظر نشدیم؛ جدا از اینکه
می بایس��ت هزینه بلیط هموطن

تپـشدیجیتــال

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

دیگری که بلیطش��ون
رو کارت کردی��ت م��ا
صادر شده و همچنین
بلیط  ۱۴۰۰دالری پسر
ما،ک��ه برام��ون ۳۰۷۲
دالر آب خورده بپردازم!

مراقب باشید!

کالهبرداریوشیادیدرکامیونیتی:

ازمیان نامه های رسیده
پریچهرالهامی(مونتریال)
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منک روی زخم

با ناباوری در صورتحس��اب اخیری
که از کردیت کارتمون به دستمون
رس��ید ،پی بردیم این «جوانمرد»
ایران��ی ،با کارت ما حت��ی در مغازه
«فوت الکر» ه��م (که محصوالت
کفش میفروش��ه)  ۵۵۸دالر خرید
کردند.
ایش��ون حتی به تلفنهای پیاپی ما
به تلفن دستیش��ون که انباشته از
پیغامه��ای بی گمان مش��تریهای
دیگریست (که مثل ما ،کاله بزرگی
نه تنها بر سر بلکه تا گردنشون رفته)
جوابینمیدند.
در تماس تلفنی با آژانس مسافرتی،
آگاه ش��دیم که باید ش��اکر باشیم
که پس��رمون بلیط رفت و بازگشت
داش��ته چون تعداد هموطنانی که
ب��ا پرداخت بلیط��ه  ۲طرفه ،قصد
س��فر کردند و بدون داش��تن بلیط
بازگش��ت با پرداخته مبلغ هنگفت
بلیط بازگشت به مونترال ،به خونه
و به محل اقامتشون رو تهیه کردن
و باری دیگر؛ دلشکسته از هموطنی
دیگربازگشتند.
هموطن به ظاهر دلس��وز ما ،که ما
روی اطمینان به شما و از روی دقت،
پش��تکار و دلسوزی و سر تر از همه
به خاطر هم ریشه بودنمان به شما
رجوع کردیم ؛ وجدان تان را بیدار
کنید!
بلکه ش��ما نیز جزوکسانی باشد که
خواننده مطلب درج ش��ده از طرف
من در روزنامه پ��ر خواننده محلی
ایرانی��ان مونترال "پیوند" باش��ید.
هرگز فکر کردید که همه ما ها برای
بدس��ت آوردن پول تالش میکنیم
و برخ��ی از م��ا ،آب��رو وحیثیت و
وجدانمون رو بهدنیایی نمیفروشیم.
هرکدام از ما ،با تالش س��عی بر این
داریم که در م��کان و مملکتی که
در آن س��اکن هس��تیم (و گذشت
زمان هرگز آن را جانشین میهنمان
نخواهد کرد و همچنان خود را در ان
مهمان میدانیم)با بازوان خود زندگی
مرفه و قشنگی تهیه کنیم.
این انصاف نیس��ت که از هم ریشه،
هم وطن خ��ود اینگون��ه به خاطر
اطمینان و ایمانی که به شما داشته،
این گونه سوءاستفاده کنید.
اینجاست که بازمیگردیم به
از ماست که بر ماست!
با احترام به همه انسانهای شریفی
که وجدانی بیدار دارند
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Tel.: 514-223-3336
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ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

استخـدام

دو آپارتمان  5ونیم ،با دو
اتاق خواب مجزا ،آشپزخانه
بزرگ با اجاق ،یخچال،
لباسشویی،بالکنبزرگ،
در ناحیه ،NDG
Fully renovated, Freshly
 paintedدر دوپلکس
(فوقانی و زیرین)
اجاره داده می شود.
برایآگاهیبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:
Tel.: 514-488-5086

نیازمندیهای

514-384-8043
@Emial: info
clickimprimerie.com
azjuly1UP

انی
ایر دام
خ

فرزانگـان

است ید!
کن

با لهجۀزیبای پاریسی

زیباییدربرازندگیاست

نزد ما بیاموزید:
Tel.: 514-949-2116

Bijan

استخـدام

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

zamanonlyjuly15+aug12012

به چند نفر خانم

برای امور آشپزی

514-484-8072

Renovation /Construction
BATI SERVICE.ilia
امورساختمانی

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

زبانانگلیسی

تدریس
خصوصی

تعمیراتساختمان

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

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

514-507-0927
438-393-7672
azaug2012free

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

Tel.: (514) 775-6508

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

فورانیازمندیم.

514-419-1039

Montreal, QC, H4B 2M5

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی

MARIE ROSE

ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657

438-990-5880
514-636-1185
azaug15/12

ray.goodarzi@hotmail.com
to end june 2013Pd

فــال

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر






Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323
azmay2012

کامپیــوتر
وب سایت

azsept15

رستورانعموجمال

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

به چند نفر برای کار
در کارواش پروفشنال
(درناحیه کت سنت لوک)
و همچنین یک خانم برای
کارهای منشی گری آشنا
به زبان انگلیسی وفرانسه
نیازمندیم.
Tel.: 514-264-0210

در کوتاه ترین زمان

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

 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

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

  
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,

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

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

649-9366
azmar15'12Up

)(514

sedighian.alireza@gmail.com

خـریدار
کامپیوتر شما
 خریدارکامپیوترهای
ساخت ۲۰۰۸و جدیدتر

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

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

دارالترجمهرمسییکتــا
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل انواع فرم ها
و ارائه خدمات مربوطه

بهمدیریت

آرزو حتویلداری یکتا

مترجم رسمی ،عضو جامعه
مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران،
مترجم رسمیدادگستری

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

توسط خانم فوق لیسانس
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و
مدارک مطابق با استانداردهای
آموزش زبان انگلیسی
مورد قبول دانشگاه ها و ارگان های
از پایه تا IELTS
دولتی کبک و کانادا
@Sellorfixcomputer
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
شب
تماس بعداز 7
gmail.com
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC
514-812-5662
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ویکشنبه
514-814-8677
 تنظیمدعوتنامه رسمی

Maryam&Roe

آشپـزی
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Tel.:
514-586-9393

کلیه کارهای ساختمانی پذیرفته می شود
>> تعمیرات دفاتر اداری و بازرگانی
سرویس اورژانس  24ساعته

514-557-9019
azjuly1 majid_karimkhani@yahoo.com

Renovation

azjan’12unpaid

4491 St-Charles

تعمیراتکامپیوتر
و لپ تاپ

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

)(514

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

Construction
ساختمانی
امور


Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

Tel.:
514-833-1519
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ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻭ
ﺗﻬﯿﻪ
سروران
نغمه
محمودایزدی
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
Tel.: 514-694-3735
کامپیوتر
ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

(خامن سالی)

754-4592

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

رمسی
مترجم
رمسی
مترجم
(SPA
)CONCEPT
مالیاتی
خدمات
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sarafreeazaug2012

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

سرویس عالی ،قیمت مناسب

استخدام

مکاملهزبانفرانسویرا

TAILLEUR

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

استخــدام

JR RENOVATIONS

در رویائی ترین روز زندگی
تان بر سر زیباترین سفره
عقدبنشینید!
 برای هر بودجه و شرایطی

az1.7.12Up

زبان فرانسوی

تعمیرات ساختمان

سفره عقد

اجاره آپارمتان

Clickimprimerie
  آقا یا خانم برای کار در

چاپخانه و مرکز فتوکپیدر
مرکزشهر مونتریال یا النگی
  آشنا به زبان انگلیسی با

  آشنا باکامپیوتر و
فرانسوی 
برنامه طراحی و چاپ

Fax: 514-500-1188

مدرسهفارسیزبان
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ترجمهوتأییدترجمه
ثبت شرکت و دفترداری
رسمی اسناد و مدارک،
حسابها با نازل ترین قیمت
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
تأییدامضاء
514-242-6034
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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)(514


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

azjan’12unpaid

شادترین دی جی

شهر DJ :الکاپون

تاتوی دائم

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

و ورق
 



گلفروشی 









توسط شادی 








وحید
تاروت
فال
شهریاربخشی























































به یک کارگر ساده برای کار

گاراژاتومبیل(شیشه)درناحیه
درخدمت ایرانیان گرامی
سن لوران نیازمندیم.
ویل













امور





بیشتر با 





ساختمانی
 کلیه
Tel.: (514) 692-0476

شماره
اطالعات
برای
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ترین
نازل
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514-509-8377
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514-887-5195



(514) 678-6451
(آرش کشوری)
 








ترین،
تازه
زیباترین،









مقاطع:







































>> کلیه
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ها
خامن
ویژه










بهترین ،بی نظیر!

660-4856

azmar:paidtoendofaug2012

)(514

(تیمور)

aznov01،2011INV

noushintilmai2010paid
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رمسی
مترجم
رسمی،
دعوتنامه
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College،University
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  برای














خاطرهحتویلدارییکتا
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PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
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aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

azmai15salimi


́³
²







Nikpourpaidtojune2012

عکاسیرز
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514-624-5609
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tutoring
سابقه
 با
 درمدارس 


514-889-3243

عضو جامعه مترجمان رسمی
  برای هر سلیقه ای

since
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مونترال و تدریس در موسسات


1990
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 مترجم رسمی و عضوجامعه










 






 





























«
¹

5301
Queen
Mary Montreal, H3X
1T9
§



مترجمان کبک



























5780 Sherbrooke
)W., Tel.: 369-3474(FISH
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 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،

 



 


























514-488-7121

514-983-1726

azfev11Pd

مترجم رمسی
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سیتیزنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
خدا
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Tel.: 514-575-7080
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 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
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رستوران شیراز
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 -2تأس��يس كننده -تلخ-
نوعي آبگوش��ت -ويتامين
جدول
 -3عمو -آرميدن ،آسايش
يافتن -شيوه كار
 -4دان��ه نه��انزا -ميزبان
نخس��تين ج��ام جهاني در
سال  -1930ته ،پايان
 -5تنبي��ه اداري -قط��ب
مثبت باتري -كلمه سؤالي
 -6ضد ب��رودت -جعد مو-
گريه كردن
 -7چاقوي آش��پزخانه -به
ان��دازه -ك��وزه س��فالي-
فرمانده بدن
 -8مثلي با مفهوم بدبختي
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ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.













	• کوتاه کرد ن مو
2070
آقایان 10 :دالر
Maisonneuve
خامن ها:
W.
 14-16-18دالر
Tel.: 514 12دالر
صورت:
بند
	•











	• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	• رنگ،فر،هایالیت،
	• مش و...
مجری
>> کالس آموزش آرایشگری
مراسم
در مدت 3ماه ،با تضمین
____________

5780 Sherbrooke W., Tel.
989-8383







 


























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

با بیش از  20سال سابقه

عقد
ایرانی

514825-3170

Coiffure
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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 سال  18شماره  25  1068مرداد 1391

www.paivand.ca

استخدام

خانه پرستیژ برای اجاره

TRANSPORT COMPANY

در ساوت شور

به یک کارمنددوزبانه
برای انجام امور داخل دفتر

برای اجاره درازمدت
مناسب دیپلمات ها ،اساتید
دانشگاه،سالمندانمستقلTel.: (450) 676-8771 ،
deba@videotron.ca
همچنین ویژه خانه کمپانی ها

فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433

دو خوابه با یک دفتر  با کلیه اثاثیه مدرن
 دوطبقه ،به مساحت  1700فوت مربع
به مبلغ  1700دالر در ماه
اجاره داده می شود.

بصـورت متام وقت

اجاره

Catering

آشپــزخانهایرانی

برای شما که وقت تان اررشمند است!
خوشمزه ترین و تازه ترین
غذاهای ایرانی
با برترین کیفیت و مناسب ترین قیمت

آمـــوزش
زبانفرانسه
از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه
متخصصآمادگی
آزمون های
TCFQ ،TEFaQ، TFI

onlyaug15free

هم اتاقی

azaug1512UP

اجـاره

دفتر صرافی (ارزی)
Exchange
در محله بسیار پر رفت
و آمد
با مشتری عالی
با طراحیداخلی مخصوص
طال وجواهرات
بفروش می رسد.
(514) 917-9988

514-654-2630

514-623-7075
آپارتمان  5و نیم،
(در یک تریپلکس)
در ناحیه ،NDG
با آشپزخانه بزرگ ،تازه
نوسازی شده ،حیاط،
و بسیاری دیگر ..برای
شماره تماس:

دفترصرافی
برایفروش

جویای هم اتاقی
دانشجوی خانم در
آپارتمان بزرگ ،بسیار
تمیز ،بهای مناسب،
اینترنت رایگان ....+

alexazaug01

بیبیسیتینگ
نگهداری از فرزندان
دلبندشما و نیز
انـجام امور آشپزی
(514) 284-6607

514-961-6760
azaug15

514-898-1913
کامبیزازجوالی 15فری

تدریسگیتار

آموزشگیتار

سامانامانی

رضارضـائی

<< پـاپ <<
514 641 2379
azjune15

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

کالسیـکوپاپ

tilMar'10P

آموزش سنتور

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

آژانس مسافرتی

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................
جوادداوری 589-0175 ...............................
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

شیرینی
سـرو

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

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

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

ALIXتویوتا 1-800780-3103.................

کافه
صوفی

____________
2070
Maisonneuve W.

Tel.: 514-

989-8383
استخدام

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

ازدواج
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 ..................

Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN،

514-483-0303

TORONTO

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

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

(هر طرف)

تـورونتو
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

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

بیمه و مشاور مالی

•
•
•
•
•

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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
------------------------

info@paivand.ca

تاکسی

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

شریف

ارز

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

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
آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و ...ریوسود:
الشالل ،کوه نور ،وطن ،مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

حسابداریومالیاتی

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

یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیت��ا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

امیرکفشداران 303-2977 ..........................
لیداسارانورائی 397-9284..............................

داروخانه

شیرینی پزی

سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،شهریار624-5609.............................

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی 731-1443 ...........................
انوشیروانعندلیبی270-0077....................

فـال

شادی 678-6451 .............................................

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

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

313-1253 ............. Cafe Imagination
بیبلوس523-9596...........................................
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
ش��یراز 485-2929 .........................................

هما 484-2644 ...............................................

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

چاپ

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

گاراژ (درب)

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

خیاطی (آلتریشن)

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

جواهری

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

سروین 562-6453............................................

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکس��پرس 889-7392 .................................

فـرش

ساختمان و دکور داخلی

کلیسا

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
ک��وروش ص��در 995-7783 ...................
آتوساتنگستانیفر 995-3041 ...................

مونتریال 501-3966 ....................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

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

10دات دیزاین 910-6643 .........................
ست��ون 212-6858 .........................................

(رایگان برای آگه

ی دهندگان پیوند )

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
ن��ور 939-2099 ..........................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

لوئیزداداشزاده288-4864............................

ترجمه

شماره شما در

این لیست نیست؟

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

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

تدریس رقص

مرکز شهر مونتریال:

با ما متاس بگیرید.

حمل و نقل

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

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

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؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
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.

حمل و نقل بین املللی

پزشک

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

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

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

•
سفر روزانه به •

AKHAVAN FOOD

الگانسلیزینگ482-4500..............................

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

رستوران یاس

سفرتورونتو

نیازمنــدیها



azmai01up

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

514-933-0-933

رستوران هانی رز

آرایشـــــگاه

به یک نفر خانم برای نگهداری
از خانم سالمند ،ونیز انجام
برخی کارهای خانگی ،از قبیل
تمیزکاری و آشپزی نیازمندیم.
برای آگاهی بیشتر لطفا با
شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

رستورانکبابسرا

استخدام

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

استخدام

saeid_mr2003@yahoo.com

Ptoendofjune12

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

از
ایرانی
ب
خرید!

514-585-6178

نگهداری از
بانوی ساملند

514.621.2757

استخدام

azjuly15Up zagros

صابر جلیل زاده

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

azfev1paid2

از 8صبح تا 8شب

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

آموزش تنبک

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

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

514-487-9105

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

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

azjuly2012 sam.soudmand@yahoo.com UP

رفوکارفرش

MMUNITY

حتویل در
من
زلیامحل
ک
ا
رشما

azaug15 aaa glass

Tel: 438-992-9482

azjuly1Up2012

PARTICIPATE in our
CO

514-963-7744
438-875-2222

mrdavoodiazaug15UP

یک اتاق بزرگ در
آپارتمان تمیز ،واقع در
شربروک ،چند قدمی
اخوان و اتوبوس 105
از اول سپتامبر اجاره
داده می شود.
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دیش و ساتالیت
دندانپزشک

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................
271-7750 ................ Rayamond&Heller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

کامپیوتر

کارواش

کایروپرکتیک

کلینیکابنسینا288-4864.........................

کتابفروشی

تپش 223-3336 ...........................................
زاگرس 690-6343............................................

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

وحید983-1726................................................

عینک سازی

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

وام مسکن

وکیل دعاوی
ویدیو

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

محضر

وحیدخلجی439-1444 ..............................
نگارپیشوا 419-8765 .....................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

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

36

 سال  18شماره  25  1068مرداد 1391

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 18  No.1068  Août 15, 2012

36

هنر و ادبیات..

کبک و کانادا :بازار امالک. .
آمار خرید و فروش امالک مسکونی در سه
ماهه دوم سال ۲۰۱۲
امیرسام

طب��ق آم��ار سازمان
مش��اورین ام�لاک
مونترال ب��زرگ ،تع��داد معامالت
امالک مس��کونی که در کالن شهر
مونترال در سه ماه دوم امس��ال به
ثبت رسید ( ۱۳۳۵۰عدد) نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  ۱۰درصد
افزایش نشان میدهد.
به غی��ر از  ۴درصد کاهش خرید و
فروش امالک درآمدزا ( )plexکه در
منطقه  North shoreبه ثبت رسید،
افزایش تع��داد معامالت را در تمام
مناطق کالن شهر مونترال و در هر
سه نوع ملک شاهد بودیم.
خانهه��ای تک واحدی مس��کونی
( ،)Single famliyب��ا تعداد ۷۹۳۱
معامله در س ه ماه دوم امس��ال۱۳ ،
درصد نس��بت به س ه ماه دوم سال
 ۲۰۱۱افزایش نشان داد.
تعداد  ۴۱۲۶کاندومینیوم به فروش
رسید که نش��انگر  ۸درصد افزایش
میباش��د و تعداد خری��د و فروش
ام�لاک در آم��دزا ( )plexنیز با ۵
درصد افزایش به  ۱۲۸۱عدد رسید.
ی ش��رایط اقتصادی در
بهبود نسب 
چند ماه گذشته باعث پایین بودن
ی نرخ بهره وام مسکن شده
استثنای 
است ،بعالوه بنا بر اطالعات سازمان
آم��ار کانادا بازار ک��ار مونترال تمام
ی را که در س ه ماه دوم سال
شغلهای 
 ۲۰۱۱از دس��ت داده ب��ود با ایجاد
 ۶۰۶۰۰ش��غل جدی��د در س ه ماه
ی دست
دوم امسال به بهبودی نسب 
یافت ،همچنین اعتماد مصرف کنند
گان کبکی در س ه ماه دوم امس��ال
کم 
ی افزایش داشت که هر س ه این
عوامل به عملکرد نسبتا خوب بازار
امالک مس��کونی در س ه م��اه دوم
امسال منجر شده است.
در این مدت ،بیشترین تعداد خرید
و فروش در مناط��ق حومه جزیره
مونترال به ثبت رسید.
تمام این مناطق ب��ه طور متوسط
بیشتر از  ۱۰درصد افزایشدر تعداد
معامالت داش��تند که خود تقریبا
 ۲برابر افزایش خری��د و فروش در
جزیره مونترال ( ۵+درصد) میباشد.

فریدون فرخزاد...
شایعات نمی گذاشت .خود او گفته
است:
شایعه سازی در کشور ما شکل بدی
دارد .از روی حسادت و بغض و کینه
بیش��ترین نس��بت ها را به آدم می
دهند...درباره فروغ هم همین حرف
ها ب��ود .او را تا حد ی��ک زن هرزه
پائین آوردند..من حتی اعتقاد دارم
که فروغ بر اثر تصادف اتومبیل نمرد،
شایعات او را کشت!...
فری��دون تا سر بجنبان��د و بخواهد
در برابر ش��ایعات از خود دفاع کند،
انق�لاب اسالمی سرب��رآورده بود و
دیگ��ر نه از تاک نش��ان ماند و نه از
تاک نشان!
فریدون هم به ناگزیر چون بسیاری
دیگ��ر از اه��ل هن��ر و فرهنگ به
تبعی��دی ناخواسته ت��ن داد و از نو
رهسپار آلمان شد .او در این فرصت
تازه نه به سراغ رساله دکترای خود

ن کینگزلی بازیگر نقش
گفتوگو با ب 
ابوعلی سینا در فیلم مدیکوس

بیشترین افزایش مربوط به الوال بود
که با تع��داد  ۱۵۷۳خرید و فروش
 ۱۷درصد افزایش نس��بت به مدت
مشابه سال گذشته از خود بر جای
گذاش��ت South Shore .ب��ا تعداد
 ۲۹۲۸و  ۱۶درصد افزایش در رتبه
بعدی قرار گرفت.
 Vaudreuil-soulangeب��ا تع��داد
 ۷۰۰و  North shoreب��ا ۳۰۰۶
خری��د و فروش هر کدام  ۱۱درصد
افزایش نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به ثبت رساندند.
در مقی��اس قیمت میانگین نیز هر
سه نوع ملک افزایش قیمتداشتند
اما این افزایش ب��رای کاندومینیوم
و خانههای تک واحدی مس��کونی
ی مالیم تر بود.
 Single familyکم 
پ��س از  ۵درصد افزایش در س ه ماه
اول امسال نس��بت به مدت مشابه
سال گذشته ،قیمت میانگین امالک
ت��ک واح��دی مس��کونی  ۲درصد
نس��بت به س ه ماه دوم سال ۲۰۱۱
افزایش نشان داد.
ای��ن نوع ملک ب��ه قیمت میانگین
 ۲۷۵۰۰۰دالر در ک�لان ش��هر
مونت��رال در ای��ن مدت ب��ه فروش
رسید .کاندومینیومه��ا با  ۳درصد
افزایش به قیمت میانگین ۲۲۶۱۰۰
دالر معامله شدند.
امالک در آمدزا  ۵-۱واحدی ()plex
نیز با میانگین قیمت  ۴۱۵۰۰۰دالر
خریداری شدند که نمایانگر ۵درصد

افزایش میباشد.
برای امالک مس��کونی تک واحدی
 ،Single familyبیشترین افزایش
قیم��ت ب��ا  ۱۰درصد ب��ه منطقه
 South-Westدر جزی��ره مونترال
تعلق گرفت.
کاندومینیومه��ای الوال با  ۷درصد
افزایش قیمت میانگین نس��بت به
س ه ماه دوم سال  ،۲۰۱۱بیشترین
افزای��ش را داش��تند .ای��ن افزایش
قیمت کاندومینیوم در الوال بیشتر
منوط به کاندومینیومهای منطقه
الوال غ��رب بود.قیم��ت میانگین
این ن��وع ملک در ای��ن منطقه به
 ۲۱۴۰۰۰رسی��د درحالیکه همین
قیمت برای کاندومینیومهای شرق
الوال  ۱۹۴۵۰۰دالر به ثبت رسید.
تعداد ام�لاک در معرض فروش در
کالن ش��هر مونترال نی��ز  ۹درصد
نس��بت به س ه ماه دوم سال ۲۰۱۱
افزایشداشت.
بطور متوسط از ابت��دای ماه آوریل
تا انتهای ماه ژوئ��ن تعداد ۲۷۵۰۰
ملک فروشی بر روی سیستم MLS
وجود داش��ت که بیشترین رقم در
طول  ۸سال گذشته برای این دوره
از سال بوده است.
شاد و سربلند باشید
برگرفته از سایت سازمان مشاورین
امالک استان کبک
برای اخبار بیشتر در زمینه امالک
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید

www.amirsamfanpage.com

>> ادامه از صفحه10 :
رفت و نه از نو به ش��عر آلمانی روی
آورد .در س��ال های برونمرزی تنها
یک مجموعه شعر به فارسی انتشار
داد با این عنوان ش��گفت :در نهایت
جمله آغاز است عشق.
فریدون این بار هر چه نیرو داش��ت
در راه مب��ارزه ب��ا رژی��م جمهوری
اسالمی به کار گرفت .سازمان های
اپوزیسیون را از نزدیک بررسی کرد،
سخنران��ی های مس��تمر در همه
ش��هرهای اروپا برگزار ک��رد و ترانه
ه��ای سیاسی آفری��د .ترانه های او
نقشیچشمگیردربرانگیختنایرانی
های خارج از این کش��ور ایفا کرده
است.
در واقع می توان گفت شیوه برخورد
فرهنگی نظام با فریدون ،از یک ترانه
خوان و ش��ومن ذات��ا غیر سیاسی،
یک مبارز دالور سیاسی پدید آورد.
مبارزی که شاید دیگر باید از سر راه

برداشته می شد .چند هموطن تازه
آشنا با قرار قبلی و به عنوان میهمان
به خانه اش در شهر بن آلمان رفتند.
در نخستین فرصت به او حمله بردند
و شکمش را دریدند و زبان و گوش
و دماغش را بریدند.
_________________

استخدام
TRANSPORT
COMPANY

به یک کارمنددوزبانه
برای انجام امور داخل دفتر
بصـورت متام وقت
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433

•

تهی��ه فیل��م سینمای��ی «حکیم»
(مدیکوس) با بازی بن کینگزلی در
نقش ابوعلی سینا ،حکیم و طبیب
سرشناس ایرانی از چند هفته پیش
آغاز شده است.
بخشهایی از این فیلم ،با همکاری
دهها ایرانی در شهر کلن آلمان تهیه
میشود.
فیلمنامه رایان برگر بر اساس رمان
مدیکوس ،اثر نوا گوردون نویسنده
آمریکایی ،نوشته است.
این رمان در سال  ۱۹۸۶منتشر شد
و بیش از  ۲۱میلیون نسخه از آن در
دنیا به فروش رسید.
داست��ان مدیکوس در قرن یازدهم
میالدی روی میدهد و درباره راب
کول ،یک بچه یتیم و فقیر انگلیسی
است ک��ه تصمیم میگی��رد برای
تحصیل طب به ایران سفر کند.

استالن اسکارسگارد ،بازیگر سوئدی
نی��ز كه اخی��را در فیل��م پرفروش
"انتقامجویان" بازی كرده است ،در
فیلم مدیک��وس نقش اولین استاد
"راب كول" را ایفا خواهد كرد.
اولیویه مارتینز بازیگر فرانسوی نیز
در نق��ش "ش��اه عالءالدوله" حاكم
اصفهان ظاهر میشود.
فیلمبرداری "طبیب" تا ماه سپتامبر
در آلم��ان و مراک��ش ادامه خواهد
داشت.
هنگام تهیه فیلمدر شهر کلن بیش
از  ۲۰۰نف��ر در در جل��و و پش��ت
دوربین کار میکنند.
فیلیپ اشتولتسل ،کارگردان فیلم
تحسین شده "چهره شمال" است،
که در سال  ۲۰۱۰ساخته شد .او با
موزیک ویدیوهای خود به خصوص
برای "رام اشتین"" ،گاربیج" و مدونا

به شهرت رسید.
ابوعلی سینا پنجمین فیلمی است
که این فیلمساز کارگردانی میکند.
او ب��ا بودجه  ۲۵میلی��ون یورویی
(نزدی��ک  ۴۰میلیون دالر) و حدود
 ۴ماه فیلمبرداری این فیلم را آماده
خواهد کرد.
فیلم مدیکوس قرار است پاییز سال
آینده به روی اکران عمومی بیاید.
گفتن��ی اس��ت سر ب��ن کینگزلی
سال  ۱۹۸۳ب��رای فیلم سینمایی
"گان��دی" برنده جایزه اسکار ش��د
و برای فیلمه��ای "باگزی"" ،جانور
جذاب" و "خانهای از شن و مه" نیز
نامزد اسکار بوده است.
او در "خانهای از ش��ن و مه" نقش
یک سرهنگ ایرانی را در برابر شهره
آغداشلو ،ایفا کرد.

•

پردرآمدتریننویسندگانجهانازنگاهفوربس

مجله «فوربس» با اعالم اسامی
پردرآمدتری�ن نویسن�دگان
سال گذش�ته میالدی« ،جیمز
پترس�ون» را ب�ه عن�وان فاتح
فهرست امسال معرفی كرد.
ایس��نا :بنا بر اعالم مجله اقتصادی
«فوربس» ،جیمز پترسون ،نویسنده
آثار وحشت آمریكایی ،با درآمد 94
میلیون دالری خود در سال گذشته
لقب پردرآمدترین نویسنده جهان را
به خود اختصاص داد و گوی سبقت
را از نویس��ندگان مش��هوری چون
«استفن كینگ»« ،جان گریشام» و
«جی .كی .رولینگ» ربود.
این نویس��نده 65ساله آمریكایی با
انتش��ار  14اثر جدید بین سالهای
 2011و  2012موفق شد مبلغ 94
میلیون دالر كس��ب كند و در صدر
فهرست ثروتمندترین نویسندگان
سال جهان قرار گیرد.

«استف��ن كین��گ» ـ جنایینویس
سرش��ناس آمریكای��ی ـ پ��س از
پترسون موفق شد رتبهدوم فهرست
مجله آمریكای��ی «فوربس» را از آن
خود كند.
به م��دد ف��روش ب��االی مجموعه
رمانهای «برج تاریك» ،كینگ موفق
ش��د در س��ال  2011-12درآمدی
39میلیون دالری به جیب بزند.
استفن كینگ خال��ق بیش از200
اث��ر ادب��ی در ژانرهای وحش��ت و

خیالپردازی است .کارگردانان بزرگ
با اقتباس از رمانهای او ،فیلمهای
بسیاری ساختهاند؛ فهرست برخی
از این فیلمها که با بازی درخش��ان
بازیگران نام��دار روی پرده رفته ،از
این قرار است« :مسیر سبز»« ،رهایی
از شائوشنگ» و «مه» به کارگردانی
«فران��ک دارابون��ت»« ،میزری» به
کارگردانی «راب راینر» »1408« ،به
کارگردانی «مایكل هاف استروم» و
«درخشش» به کارگردانی «استنلی
کوبریك».
مجل��ه اقتصادی «فورب��س» اعالم
ك��رد ،نتایج ب��ه دستآمده حاصل
بررسیه��ای آمار فروش ناش��ران،
كارگزاران،نویس��ندگان و موسسه
آمارگیری «نیلسن» است.

پردرآمدتری��ن زن نویس��نده سال
گذشته میالدی« ،ژانت ایوانوویچ»
با درآمدی  33میلیون دالری موفق
به كس��ب رتبه سوم فهرست مجله
«فوربس» ش��د .ایوانوویچ بیشتر با
مجموعه رمانهای جنایی «استفانی
پالم» شناخته میشود.

ب��ه گ��زارش بیبیس��ی« ،ج��ان
یـ
گریشام» ،نویس��نده آثار پلیس 
جنای��ی ،همچون «كالیك��و جو»،
«ش��ریک» و «تئودور بون ،پس��رك
وكی��ل» ،در چهارمی��ن رتب��ه این
فهرس��ت قرار دارد« .گریش��ام» در

سال گذش��ته موفق ش��د با فروش
آثار ادب��یاش ،درآمدی  26میلیون
دالری به دست آورد.

رتبه پنجم فهرس��ت پردرآمدترین
نویس��ندگان س��ال 2011ـ 2012
به «جف كینی» ،نویس��نده سری
رمانهای «خاط��رات بچ ه بزدل»،
رسید .مجموع��ه رمانهای معروف
كینی بیش از س��ه میلیون و 300
هزار نس��خه در سال  2011فروش
داشته است.

«بی��ل اوریل��ی» ب��ا درآم��دی 24
میلیون دالری در ششمین رتبه این
فهرست جای گرفت .اثر «روزهای
سگی» اوریلی با فروشی  15میلیون
دالری ،تاكنون چندینبار موفق به
فتح فهرست پرفروشترین آثار ادبی
آمریكا شده است.

«ن��ورا رابرتز» ب��ا  23میلیون دالر
درآمد ،مقام هفتم را كس��ب كرد و
پ��س از او «دنیل استیل» با درآمد
 23میلیون دالری حاصل از فروش
كتابهایش،در رتبه هشتم فهرست
«فوربس» قرار گرفت.

خال��ق رم��ان مع��روف «بازیهای
گرسنگی» نهمین نویسنده پردرآمد
س��ال جهان لق��ب گرفت.
«س��وزان كالینز» كه پس
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بابک فردوسی ،مدیر ایرانی در ناسا
و موی تاجخروسی معروفش

7دقیقه
و
حشت!

حسین صمیمی :انتخابات کبک...

دنبا لکنن��ده
پیش از ف��رود موفقیتآمیز
پیدا کردهاست.
در چنین بررسی مشاهده می گردد
مریخن��ورد «کنجک��اوی»
فردوسی در براب��ر این همه که آینده انتخابات کبک عمال شاید
(کیوریاسیتی) بر روی سیاره
توج��ه میگوی��د« ،مطمئناً در حدود  20ح��وزه انتخاباتی رقم
سرخ ،اف��راد زیادی ب��ا نام و
انتظار این را نداش��تم که از خواهد خورد شاید یکصد کرسی از
چهره بابک فردوسی ،مهندس
خواب بیدار ش��وم و خودم را یکصد و بیست پنج کرسی مجلس
ایرانیتبار سازمان هوانوردی و
در همه جای اینترنت ببینم ».استانی که در انتخابات قبل با حدود
فضایی مل��ی آمریکا« ،ناسا»،
وی تأکید میکند« ،فع ً
ال آنچه  1500 -2000تفاوت رای بین برنده
آشنایینداشتند.
برای من مهم است رسیدنمان و بازنده انتخ��اب و انحصار هر یک
با این ح��ال ،به نظر میرسد
به مری��خ اس��ت و اینکه به از احزاب درآم��ده بگونه سنتی در
با فرود شکوهمند فضاپیمای
کمک مریخنورد «کنجکاوی» اختیار همان حزب باقی خواهد ماند.
ساخت دست بش��ر بر سطح
نشانههای احتمالی حیات را ش��هر کبک که بافت��ی سنتی دارد
کره مریخ ،جهانیان یکشبه با
در این سی��اره بیابیم .اینکه صحن��ه زدوخ��ورد  PLQو CAQ
چهرهای جدید آشنا شدند که
مأموریت
پرواز
مدیر
فردوسی،
بابک
آی��ا پیشنیازهای ظهور زندگی است و ش��انس  PQو  QSبس��یار
برای بس��یاری از چندین جنبه
مریخنورد«کنجکاوی»
در مریخ وجود دارد ،یا اینکه آیا ضعیف است .الوال و قسمت شمال
جالب توجه بودهاست.
مریخ زمانی میزبان نوعی حیات مونترال جائی اس��ت که لیبرال ها
باب��ک فردوس��ی ،مدی��ر پرواز
مأموریت مریخن��ورد «کنجکاوی» مدل موی تاجخروس��ی (موهاک) بودهاست یا خیر».
فراموش ش��ده ان��د و  PQو CAQ
است که «بلندپروازانهترین تالشدر بابک هم ماجرای خود را دارد.
گفتن��ی اس��ت مری��خ پیم��ای مبارزه اصلی را اجراء خواهند نمود.
تاریخ برای رسیدن به مریخ» نامیده وی در گفتوگو با خبرنگاران گفته «کیوریاسیتی» محصول ۲میلیارد و در مناطق جنوبی جزیره مونترال و
ش��دهاست .باب��ک و تی��م او موفق که برای هر عملیات تغییریدر موی  ۵۰۰میلیون دالری مرکز مطالعات  Estrieدعوا بین  PQو  PLQاست.
ش��دند روز دوشنبه  6آگوست یک خود ایجاد میکند .در این مأموریت مری��خ در ناسا است .دانش��مندان درخش��ش دکتر امی��ر خدیر ،تنها
آزمایش��گاه سیار را به روشی کام ً
ال آخری ،ت��اج خروسی که رگهای به ناسا امیدوارند کیوریاسیتی که  ۱۷نماینده کبک سولی��در  QSباعث
جدید و با موفقیت بر سطح سیاره رنگ سرخ در وسط آن رنگ ش��ده دوربیندارد تصاویر رنگی و اطالعات گردی��ده تا این حزب در چند حوزۀ
بود به همراه چن��د ستاره کوچک الزم را از وجود احتمالی حیات در داخل جزیره مونترال شانس نسبتا
مریخ فرود آورند.
دفتر کار باب��ک فردوسی در داخل در کنار سر ،انتخاب مهندس ایرانی سیاره سرخ به زمی��ن ارسال کند .مناسبیداشته و شاید بتواند شگفتی
«تأسیسات عملیات فضانوردان» در ناس��ا بود که به گفته خودش «بین دستگاه های های نصب ش��ده در آفرین باشد.
«آزمایشگاه پیشرانه جت» واقع در همکاران به رأی گذاشته شد »،بابک کیوریاسیتی در دو سال آینده خاک با توجه به این سناریو است که می
شهر پاسادینای حومه لسآنجلس فردوس��ی که در زمان دانش��جویی مری��خ ،هوا و سطح تشعش��ع آن را بینیم احزاب محافظه کار در راست
عضو تیم فوتبال «هاسکی»دانشگاه بررسی خواهند کرد.
طیفمی توانن��د بالق��وه تبدیل به
قرار دارد.
بهگزارشروزنامه«واشنگتنپست» ،واشنگتن نیز بوده میگوید:
فرود این ربات بر سطح مریخ آنقدر ابزاری در تقسیم آرای راست و ضد
بابک فردوس��ی  -که دانشآموخته «البته تاج ،سر جایش میماند و در مخاطره آمیز بود که ناسا زمان فرود جدائی طلبان شوند .این امر احتمال
دانشگاه واش��نگتن است - ،در اوج قسمتهایدیگر تغییر میدهم ،این را  ۷دقیقه وحش��ت توصیف کرده پیروزی  PQرا زیاد تر خواهد کرد.
عملیات فرود کاوشگر «کنجکاوی» ستارهها هم بیشتر نشان ادای احترام بود.
اما از سوئ��ی نیز احزاب چپ طیف
به س��وژه محب��وب خبرنگ��اران و من ب��ه مأموریت کنون��ی سازمان ای��ن ربات ی��ک تُنی برای کش��ف با بازی بر روی ک��ارت دفاع از حق
است».
میکروب ها و یا هر نمونه دیگری از جدائی کبک از کان��ادا و اینکه آنها
عکاسان تبدیل شد.
در آن بحبوح��ه دلنگران��ی از بابک فردوسی در پروژه  ۲٫۵میلیارد حیات ،سطح مریخ را می پیماید و بهتر می توانند نماینده این حرکت
سرانجام فرود مریخنورد ،مدل موی دالری مریخن��ورد «کنجک��اوی» ،اطالعات و تصاویر گرفته شده را به باشند ،بالقوه می توانند آرای موجود
تاجخروسی رنگشده و چند ستاره مدیری��ت پرواز را بر عهده داش��ته ،زمین ارسال می کند.
را بین  PQو  QSتقسیم کرده ،باعث
طالی��ی که در کنار س��ر این عضو ش��غلی که فردوسی به وظیفه «اِد ارس��ال فرم��ان ه��ای کنت��رل پیروزی احتمال��ی دوباره لیبرال ها
جوان «ناسا» تراش��یده ش��ده بود ،هریس»در پروژه «آپولو  »۱۳تشبیه کیوریاسیت��ی از زمی��ن  ۱۴دقیقه گردند.
مأموریت متفاوت��ی را انجام میداد :میکند.
ط��ول می کش��د .در این مدت  ۱۴لذا مشاهده می گردد که بسیاری از
رسانهای شدن چهره بابک فردوسی ،عکسه��ا و فیلمهای��ی ک��ه بابک دقیقه پرواز کیوریاسیتی با سیستم رای دهندگان این بار شاید مجبور
همزمان ،تصویر جدیدی از سازمان فردوسی را در حال هدایت عملیات خودکار انجام می ش��د .سرنوشت باش��ند برای ممانع��ت از پیروزی
ناس��ا را در برابر چش��مان جهانیان نشان میداد یکش��به در اینترنت ماموری��ت ه��ای ناس��ا در مریخ به حزبی که نمی خواهند پیروز شود،
ترسیم کرد که ب��اور غالب قدیمی ب��ه ش��کل انفجاری پخش ش��د و اطالعاتی بستگی دارد که این مریخ به حزب دیگری جز آنکه خود واقعا
را از دانش��مندان جدی و جاافتاده حساب کاربری «توئیتر» وی نیز (تا نورد به زمین ارسال کند.
می خواهند رای دهند ،روی آورند.
لحظه تنظیم این گزارش) ۳۱۷۸۰
چنین شرایطی یا به تشکیل دولتی
فروریخت.

اوباما ،خونسرد...
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>> ادامه از صفحه5 :

اقلیت و یا به اکثریتی که اصال پیش
بینی نمی شود ،منجر خواهد شد.
در ای��ن محاسبه ی��ادآوری  2مورد
بنظر من ضروری است.
اول اینکه حزب همبس��تگی کبک
 QSب��ه هیچ عن��وان و عمال تحت
هیچ شرایطی قادر به تشکیل دولت
نخواهد بود .لذا تمام نیروی خود را
در بدست آوردن کرسی های جدید
مصرف خواهد نمود.
دوم ح��زب جدی��د ائت�لاف آینده
کبک که طیفی از استقالل طلبان
و اعضای پیش��ین  PQو بسیاری از
صاحبان و ارباب مشاغل و حرفه را
در خ��ود دارد با برنامه های بس��یار
مشخص و تعریف ش��ده چهره ای
از خود را معرفی نموده است که به
گفته آقای فرانس��وا لوگو رهبر آن،
دولت آینده اکثریت! کبک را تشکیل
خواهد داد.
اما واقعی��ت در آن است که تجربه
مدیریتدولتی اندکیداشته و عمال
دیدگاه مدیریت اداری شرکت های
بزرگ را می خواهند پیاده نمایند.
سوال ای��ن است که آی��ا امور یک
است��ان را می ت��وان در چهارچوب
قوانین اداره شرکت های خصوصی
انجام داد؟
پاسخ ای��ن س��وال در ذهنیت رای
دهندگ��ان می توان��د رمز موفقیت
چش��مگیر یا نتیجه بسیار محدود
 CAQدر انتخابات آینده باشد.


رویارویی احزاب سنتی کبک

 PQدر ح��ال حاض��ر از سه جهت
مورد حمله است:
لیبرال ها برگ رفران��دوم و عواقب
ناگوار ناشی از احتمال آن درصورت
روی کارآمدن دولت حزب کبکی را
در دس��ت دارند و از این طریق رای
دهندگان غیر مصمم را تحت تاثیر
قرار خواهند داد .همبستگی کبک
با تمرک��ز روی چپ افراطی سنتی
استقالل طل��ب در جذب آرای این

گروه و جداکردن آنها از بدنه اصلی
ح��زب کبکی است .ائت�لاف آینده
کبک نیز محافظ��ه کاران استقالل
طلب و بعض��ا جدائی خ��واه را که
خواستار امتیازات بیشتر برای کبک
هس��تند لیکن الاقل در میان مدت
(10-15سال) دنبال برنامه رفراندوم
و غیره نیس��تند را بسوی خود می
کش��د .هر سه این نیروه��ا باضافه
اختالفات داخل حزبی  PQموقعیت
متزلزل��ی را برای  PQو خانم پولین
ماروا بوجود آورده اما همانطوری که
یادآوری نمودم احتمال تقسیم آرای
راست می تواند بالقوه به تش��کیل
دولت اقلیت حزب کبکی بیانجامد.
 PLQو شاره چنانچه موفق گردند
موض��وع اصلی کمپی��ن را به چهار
سوژه توسعه و ثبات اقتصادی ،تفاهم
با دولت فدرال در عین دفاع از منافع
کب��ک ،ایجاد کار و توسعه ش��مال
 PLAN NORDو خاتمه اعتصابات
و برقراری نظم قانون نمایند شانس
زیادی در پی��روزی دوباره خواهند
داشت و ایندر حالی است که پاشنه
آشیل آنها مساله فساد دولتی است
که هی��چ یک از اح��زاب تا آخرین
لحظه مبارزات آنرا رها نخواهند کرد.
انج��ام مناظره (های) تلویزیونی که
در چند روز آینده نحوه و شکل آن
به توافق احزاب خواهد رسید مسلما
اف��ق را برای پیش بین��ی دقیق تر
آماده خواهد نمود.
شکی نیستدر هفته آینده و انتشار
نظرسنج��ی های دقیق م��ی توان
حوزه های حیاتی را که سرنوش��ت
انتخابات  4سپتامبر را رقم خواهند
زد شناسائی نمود .بنظر من میزان
مش��ارکت در این انتخابات از دوره
های قبلی بیش��تر است و این خود
بزرگتری��ن موفقی��ت در استحکام
دموکراسی و قدرت مردمی است که
حرف آخر را با تکه کاغذ سفید و قلم
در دست خود خواهند زد.


>> ادامه از صفحه15 :

نداشته است.
علی رغ��م سرمایه گذاری دولت در
زی��ر ساختها و ت�لاش برای رونق
بخش ساخت و س��از (که رکود آن
میلیونها نف��ر را بیکار کرده است)
نرخ بیک��اری در سه س��ال اخیر از
 ۹.۵درصد تنها به حدود  ۸.۲درصد
رسیده است .در عین حال قرضهی
دولتی به ح��دود  ۱۵تریلیون دالر
رسیده است که چیزی معادل تولید
ناخالص ملی ایاالت متحده در یک
سال است.
رشد اقتصادی نیزدر ربع چهارم سال
 ۲۰۱۱در حدود  ۳درصد بوده است
(در مقایسه با نرخهای بعضا منفی
سالهای  ۲۰۰۹و  .)۲۰۱۰بیکاری و
افزایش قرضه دو پاشنه آشیل اوباما
در انتخابات آینده هستند.

انتق��ادات منتق��دان آن اس��ت که
علی رغم اف��زوده ش��دن حدود ۵
تریلیون دالر بر قرضه ،نرخ بیکاری
به اندازهای که باید کاهش نداش��ته
است .از نگاه منتقدان طرح بیمهی
بهداش��تی عمومی اوباما که از سال
 ۲۰۱۴به تدریج به اجرا در می آید
و بی��ش از  ۹۵درصد آمریکاییان را
تحت پوشش قرار خواهد داد نیز به
میزان قرضه خواهد افزود.
علی رغم آنچه تصور می شود نظام
سرمای��ه داری در ای��االت متحده
نظامی افسار گسیخته نیست .پس
از چندین دوره رکود از سال ،۱۹۲۹
مقرراتی برای نظم و ثبات بخشیدن
به سازوک��ار اقتصاد بازار و پر کردن

حفرهه��ای آن ب��ه تصویب کنگره
رسیده است.
ترکیدن حباب بازار مسکن در سال
 ۲۰۰۷ت��ا حدی ناش��ی از مقررات
زدای��ی دورهی ریگ��ان و ت��ا حدی
نتیج��هی سرازیر ش��دن سرمایه از
دیگر نقاط جهان به ایاالت متحده
بود .دولت اوباما و اکثریت دمکرات
کنگره در سالهای  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۰
با تصوی��ب قانون داد -فرانک تالش
کردن��د نظ��م و کنترل را ب��ه بازار
برگردانند.
مقایس�� ه اروپا و ای��االت متحده از
این جهت کمکی به درک ش��رایط
نم��ی کند چون ه��ر دو منطقه به
یک میزان در مع��رض آسیبهای
ناشی از دورهی رکود اخیر هستند.
اصوال مقایس ه کشوری بسیار بزرگ

از اقتباس سینمایی رمانش به
شهرتی بینالمللی دست پیدا
كرد ،در س��ال  2012ـ 2011
موفق به كسب درآمدی  20میلیون
دالری شد.

دهمی��ن نویس��نده پردرآمد سال
«دی��ن كونتز» بود كه ث��روت او در
سال گذش��ته میالدی  19میلیون
دالر تخمین زده شد.


«ج��ی .ك��ی .رولین��گ» ـ خال��ق
رمانهای پرف��روش «هری پاتر» ـ
یازدهمین نویسندهای بود كهدر سال
گذشته بیش��ترین درآمد را كسب
كرده ب��ود .رولینگ درآمد هش��ت
میلیون دالری سال گذش��ته خود
را از پیشف��روش «خأل تصادفی» ـ
اولین رمان ویژه گروه سنی بزرگسال
خود ـ به ناشران كشورهای مختلف

به دست آورد .این اثر ادبی قرار است
ماه آینده عرضه شود.

«استفانی میر» ـ نویسنده مجموعه
رمانهای معروف «گرگ و میش» ـ
نیز با موفقیت چشمگیر اقتباسهای
سینمایی از آثارش ،سیزدهمین رتبه
این فهرست را به خود اختصاص داد.

تصحیحروندها

•

مثل ایاالت متحده که نوعی کشور
کش��ورهاست و با نظام فدرال اداره
می شود با کشورهای بسیار کوچک
اروپایی از حیث شاخصهای مختلف
قیاس مع الفارق است.

مرگ و میر ناش��ی از فقدان بیمهی
بهداشتی) از اصل بنیادین فردگرایی
در جامعهی امریکا غفلت می شود.
در عین وج��ود چترهای حمایتی
کسی را نمی توان به استفاده از آنها
مجبور کرد.

علی رغم دش��واریهای اقتصادی و
باال بودن نرخ بیکاری نرخ انواع جرم
و جنایت (قتل ،تجاوز ،سرقت ،آتش
سوزی عمدی ،ضرب و شتم) بدون
استثنا میان  ۱تا  ۱۴درصد کاهش
داشته است.
در حوزهه��ای آموزش و بهداش��ت
دول��ت ف��درال مش��وق برنامههای
حمایتی و افزایش به��ره وری بوده
است .در این سالها تعداد کس��انی
که از کارت غذا استفاده می کردهاند
افزایش یافته ام��ا این امر نتیجهی
مستقیم افزایش بیکاری بوده است.
آمارهای��ی ک��ه گروهه��ای چپ و
اسالمگرا در مورد وضعیت دش��وار
طبقات فقیر در ایاالت متحده ارائه
م��ی کنن��د در بخشه��ای زیادی
ناش��ی از عدم اط�لاع از چترهای
حمایتی دولت فدرال در حوزههای
مسکن ،تغذیه ،بهداشت و برنامههای
کارآموزی است.
در انتقاداتی که بر مبنای این گونه
آمارها ساخته و پرداخته می ش��ود
(مثل گرسنگی ،ب��ی سر پناهی یا

نقاط قوت و ضعف

مسائلاجتماعی

اگ��ر مس��ائل اجتماع��ی ،اقتصاد،
سیاست خارجی و امنیت را در کنار
هم قراردهیمدولت اوبامادر حوزهی
مسائل اجتماعی ،سیاست خارجی و
امنیتدر انتخابات آینده آسیب پذیر
نیست .مهم ترین نقاط ضعف اوباما
عدم کاهش قابل توجه بیکاری (به
حدود هفت درصد که انتظار آن می
رفت) و افزای��ش قرضه است .اوباما
از حی��ث پای بندی ب��ه ارزشهای
خانوادگی و پرهی��ز از رسواییهای
معمول سیاستمداران نیز مسیر قابل
قبولی را طی کرده است.
به همی��ن دلیل علی رغ��م راضی
کننده نبودن پرون��دهی اقتصادی
وی ،در یک سال گذشته همیشه در
نظر سنجیها میان  ۴تا  ۱۴درصد از
رقبای جمهوریخواه خود پیش بوده
است و نرخ تایید عملکرد ویدر نظر
سنجیها نیز به کمتر از  ۴۰درصد
افول نکرده است.
افق نه چندان روشن نامزد

جمهوریخواه

ب��ا توجه به ای��ن که رقب��ای اوباما
هی��ج ی��ک نتوانس��تهاند اکثریت
جمهوریخواهان را به ش��ور و وجد
بیاورند و فع��االن جمهوریخواه در
یک سال گذش��ته همواره به دنبال
ی��ک "نه-رامنی" ب��رای جایگزینی
با رامن��ی مورمون (فرقهای مذهبی
که پیروان آن بیش��ر در ایاالت یوتا
و آریزونا زندگی می کنند) ،فرماندار
سابق ماساچوست ،متلوندر برخورد
با ش��رایط و میان��ه رو (برای جذب
تبشیریها ،جنوبیها و گروه مهمانی
چای) بودند اوباما از ش��انس باالیی
ب��رای انتخاب در نوامب��ر برخوردار
است.
نامزد جمهوریخواهان در عین حال
در جذب زنان ،جوانان ،و اقلیتهای
نژادی (التینوها و افریقایی تبارها)
و مذهبی (مس��لمانان) موفق عمل
نکرده است.
انتظار یک اشتباه سر نوشت ساز از
شخصیتی آرام و خونسرد مثل اوباما
یا یک شگفتیدر ماه اکتبر نیز بسیار
غیر واقعی به نظر می آید.
ظاهرا دنیا بای��د خود را آماده چهار
سالدیگر حضور اوبامادر کاخ سفید
کند.

•
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 شفای مجروحان،با آرزوی آمرزش ارواح جانباختگان
و آرامش بازماندگان زلزله اخیر در استان آذربایجان
 باطالع می رساند که کانون فرهنگی نور،شرقی
بر اساس سنت دیرین خود آماده دریافت و انتقال
 کمک های شما.کمک های نقدی شما می باشد
بصورت مستقیم و از طریق معتمدین مورد
وثوق محلی در اختیار آسیب دیدگان و
 برای پرداخت.نیازمندان قرارخواهد گرفت
کمکهای خویش بصورت آنالین به سایت
www.noorcenter.com کانون بنشانی
.مراجعه فرمایید

www.noorcenter.com

| Tel: (438)238-6518 |

AKHAVAN WEST-ISLAND

info@noorcenter.com

Ouvert 7 jours

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

Open 7 Days

See stores for more specials

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

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

READY
PRÊT
À MANGER
و قیمت نازلTO
عالیEAT
ایرانی•با کیفیت
خورش های
انواع کباب ها و

READY TO EAT

PRÊT À MANGER

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب
READY TO EAT

READY TO EAT

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

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

PRÊT À MANGER

BROCCOLI

VINE TOMATOES

BROCOLI

TOMATES
SUR VIGNE
$2.18 kg

PRÊT À MANGER

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

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

ENGLISH
CUCUMBERS

ROMAINE
LETTUCE

CONCOMBRES
ANGLAIS

LAITUE
ROMAINE

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
HUMMUS
425 g

SPECIAL

AKHAVAN
CHICK PEAS

AKHAVAN TRADITIONAL
BARBARI BREAD

AKHAVAN PITTED DATES

AOULA COUSCOUS

AKHAVAN
APRICOTS

SAUDI DATES

POIS CHICHES
10 lbs. / 4.54 kg

PAIN BARBARI
500 g

DATTES DÉNOYAUTÉES
3 lbs. / 1.36 kg

5 ROSES FLOUR

FARINE
20 lbs. / 9.09 kg

...سوسیس و،مرغ
،گوسفند
،انواعگوشتکوساله
MEATS
• VIANDES
MILD FED VEAL BLADE

PALETTE DE VEAU DE LAIT
$6.58 kg

LAMB SHOULDER

ÉPAULE D’AGNEAU
$8.78 kg

Halal
Halal

Halal

BULGUR SALAD
SALADE BOULGOUR

Medium - Moyen
8.8 lbs. / 4 kgs

ABRICOTS
454 g

SPECIAL

ANJAR SYRUP

DATTES SAOUDIENNES
1 kg

ROSE, TAMARIND OR MULBERRY

FRESH MOSHKAN
IRANIAN DATES

MAZOLA CANOLA OR
CORN OIL

SIROP ANJAR

FILET MIGNON
$19.78 kg

WHOLE GRAIN FED
CHICKEN

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

ROSE, TAMARIN, MÛRES
600 ml

Halal
Halal

BEATRICE BUTTERMILK

BABEURRE
1L
Maximum 4 per client /
Maximum 4 par client

AKHAVAN
GREEN LENTILS

AKHAVAN
DRIED PRUNES

LENTILLES VERTES
10 lbs. / 4.54 kg

PRUNEAUX
454 g

DATTES MOSHKAN IRANIENNES
700 g

Halal
Halal

GROUND LAMB

AGNEAU HACHÉ
$8.78 kg

HUILE DE CANOLA OU MAIS
2.8 L

Halal

MARIE KADÉ
YOGURT DRINK

YOGOURT À BOIRE
Assorted / Assortis

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

NATURAL ALMONDS

RIZ BASMATI 817
10 lbs. / 4.54 kg

AMANDES NATURE
$6.58 kg

TUNISIAN
DATE PASTE
PÂTE DE DATTES
TUNISIENNES
1 kg

Halal

PRIMO OLIVE OIL

GROUND BEEF

HUILE D’OLIVES PRIMO
1L

BOEUF HACHÉ
$6.14 kg

Halal
Halal
Halal

ST-CHARLES
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

SHERBROOKE

DECARIE

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

BLVD.
PIERRFONDS
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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...

info@paivand.ca www.paivand.ca

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: 450-934-7744

Tel.: (514) 933- 8383

>> ارزیابی رایگان >>
Parvaneh ZANDI
تهیه وام مسکن

3675 DES SOURCES, #109
D.D.O, QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686

پارک
انگرینیون

 نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

مسکونی و جتاری

بازرسیساختمان

  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


با مدیریت مسعود موج بافان:
عضو جامعه بازرسان ساختمان کبک ()AIBQ
و  InterNachiدر آمریکا با بیمه در خدمت شما

)514( 677-9892

www.montrealproinspection.com

فروش کلیه بلیت

برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در
تپشدیجیتال
514-223-3336

وست آیلند

1253 Rue Guy

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

ول شما صرف کمک
ه :کارمزد ارسال پ
توج
ت ایران می شود.
چه های بی سرپرس
به ب

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

قهوه ادنا
EDNA

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

به مدیریت :بیژن احمدی
در مرکز شهر :مترو گای

قبل از اجنام هرگونه کار ارزی با ما متاس بگیرید!

گوشت ،سیخ کباب،
ادبزن ،زغال و...
منقل ،ب
یه وسائل پیک نیک
کل
ابخوری دراخوان
و کب

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

www.akhavanfood.com

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

NDG

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

behrooz@babakhani.ca

 19آگوست

Real Estate Broker

MONTREAL PRO INSPECTION

Metro: Guy Cond

Tel.: (514) 606-5626

یکشنبه

Cell.: (514) 909-4765

بازرسیفنیساختمان

7روز
هفته

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

پیکنیک
بزرگایرانیان

در سراسر مونتریال بزرگ

 هدیۀ من به شما 1000 :دالر
جهت هزینه محضر

مشاور رمسی وام مسکن

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

پروانه زندی

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

) 2550 Lapiniere (Brossard

بهروزآقاباباخانی

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

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

انــواع
کارتتلفن

Tel.: 514-996-9692

برجن دودی
ایران رسید!

خربزهمشهدرسید

GUY

Montreal, QC H3H 1M6

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

