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شــریف

تبدیل ارز

___________
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
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قتل عام :67
«جنایتبدون
عقوبت!»
مصطفی
پورمحمدی
در کابینه
روحانی!
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اینچهارمینفرزندمن 33

است که اعدام می شود،
شما بگوئید چه کنم!؟...

آیا مصرمی سوزد؟!
پس از صدها کشته و هزاران زخمی،

۴
 ۷پله سقوط محیط
زیست ایران ...

اخوان املسلمین :به اعتراض و حتصن ادامه می دهیم!

ارتش مصر ،چهارشنبه ،برای پایان دادن به حتصن و اعتراضهای هواداران
محمد مرسی ،رئیسجمهوری سرنگون شده مصر ،با حمله به آنها
سرمایه گذاری از دولت کبک اجازه
خشونتهایی را در سطح کشور سبب شد که صدها کشته
از  90درصد آنانی که حتت برنامه
و هزاران زخمی برجای گذاشته است.
ش
سر در می آورند!
بی

6

11

ریافت می کنند ،از سایر استان ها
اقامت دائم د

کدامفرقهضا ّله،مض ّله 4
واقعی است؟! کبک :از افتادن به «گودال زبان» بپرهیزیم!

 28قند خون باال و افزایش خطر ابتال به آلزایمر

امالک :تغییرات قوانینCMHC
مونترال 37
و اثرات آن بر روی بازار امالک
یادداشتدکترهودشتیان:
برمستندتلویزیون
«من و تو»درباره رضاشاه...

شهباز
خنعی

ع.ا.شادپور
>> 11:

25

ابال
غ قانون حمایت خانواده
بدون رفع نابرابر 
یهای حقوقی

هم7وطن عالف روحانی مشو

>> 7

کبک/کانادا

>> 36

روبروی 3

بل سنتر

صرافی  5ستاره

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
Real Estate Broker

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

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

Cell.: (514) 816-4080

Tel.: (514) 806-0060

صرافیخضر

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

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

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

GUY

با 18سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada، Suite 750
Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

جراحدندانپزشک

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.

گوگوشدراوتاوا

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

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

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

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

TICKETS: TAPESH DIGITAL & TICKETMASTER

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

TapeshMontreal.com

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

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

)Abbas Shafiee (B. Comm.

حمیدصدیقکاغذچی

Ninous Givargiznia، BSc.

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


عباسشفیعی

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

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

فیروزهمتیان

Tel.: 514-620-5551

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

>> 36
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•15760 boul Pierrefonds

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

امیرسام:
امالک

مهــاجرت

Tel.: 514-485-4744
West Island:

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

>>6

کـتنه
ماریا ُ

یوسف افشار

31

حسین
باقرزاده

12

11

•6170NDG:
Sherbrooke W.

514-223-3336

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

دارالترجمهرمسییکتا

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه
ترجمه رمسی کلیه اسناد و مدارک
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
با استانداردهای  PCRCو MCC

www.yektatranslation.ca
______________________

4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا

Atwater

 ص34 :













Cell.: 514-969-2492
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 سال تجربه در طراحی و اجرای و مدیریت30 نزدیک به

انواع پروژه های ساختمانی

www.lambdaconstruction.com

، مسکونی، صنعتی،جتاری
 مجموعه های ورزش،اداری

Lambda General Contractors Inc.
4700 de la Savane, Suite 211
Montreal, Quebec H4P 1T7

 کوتاه ترین زمان بکمترین هزینه،برترین کیفیت

Tel. : (514) 343-4666

2013 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191

STARTING AT

16 315

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

$

transport, preparation included.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

2013 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 525

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

%
0

وام با نرخ بهره

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Financing

Contact
Contact
AlexAlex
for for
additional
additional
rebates.
rebates.

for certain
cars only
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر
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اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
ساعات کار:

همین امروز

با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

We build in Trust & Friendship
سازنده سازههای شما با اعتماد و دوستی

تیم مدیریتی با بیش از ده سال سابقه اجرا در کانادا
برآورد و مشاوره سرمایهگذاری در امور ساخت و ساز

PERMONT
General contractors Inc.

استفاده بهینه از فناوری روز در طراحی و اجرای ساختمان
طراحی و ساخت کلیه ساختمانهای تجاری ،صنعتی و مسکونی

Design Build
Value Engineering
Planning & Control
Construction Management

www.permont.ca
RBQ # 5639-5874-01

Info@permont.ca

514 738 0002

514 738 0006

5473 Ave Royalemount, Suite 214, Mont-Royal
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معظـــم!...
افاضات ّ

کدامفرقهضالّه ،م
واقعیاست؟!
مض
ضل ّّلههواقعی

شهباز خنعی «امروز به دیدن یک خانواده کوچک بهایی
 Shahbaznakhai8@gmail.comرفتم .کوچک از آنروی که :از خانواده یک
کمتر کس��ی است که حداقل آگاهی را از مادربزرگ مانده است و یک نوه چهارساله.
مسایل سیاس��ی و اجتماعی ایران داشته "آرتین" یعنی همان پس��رک چهارساله
باشد و با نام محمد نوری زاد آشنا نباشد .بهایی را نشاندم بریک صندلی و از جانب
نویسنده پیشین روزنامه پرونده ساز و بدنام همه گردنفرازان شیعه ،ازاو پوزش خواستم
کیهان تهران به سرپرس��تی نماینده ولی و برپاهای کوچکش بوسه زدم ...پدر و مادر
مطلقه فقیه ،فیلمس��از و کارگردان ذوب آرتین جزاین که بهایی اند ،هیچ خطایی
مرتکب نشده اند.
شده در والیت و فدایی
فرقه ای که بنای بقای خود را پس جرمشان چیست؟
رهبر.
و
سانسور
مردم،
ترسانیدن
بر
جرمش��ان تدری��س
پ��س از رویداده��ای
زندان نهاده است...
درس های دانشگاهی
پیامد اعتراض عمومی
به جوانان بهایی است.
ب��ه تقل��ب گس��ترده
تدری��س به جوانان��ی که به
در انتخاب��ات ریاس��ت
حکمدستگاه های اسالمی ما
جمهوری خردادماه 1388
از تحصیل محرومند».
و س��رکوب جنایتکارانه و
حدود یک هفته پس از انتشار
وحشیانه معترضان ،دچار
فراگیر این نامه ،خبرگزاری
تح��ول درونی گردید و به
حکومتی "تسنیم" فتواهایی
منتق��د خس��تگی ناپذیر
از س��ید علی خامن��ه ای را
رهبر حکوم��ت آخوندی
منتشرکرد که یکی ازدیگری
بدل شد.
نابخردانه و خشک مغزانه تر
درپ��ی مدتی بازداش��ت،
بودند.
بازجویی و شکنجه ،محمد
درمیان این فتواها آمده بود
نوری زاد انتقاد از رهبر را
که بهاییان یک فرقه ضالۀ ی
در قالب نگارش نامه هایی
خطاب به او و انتشار آنها در وبسایت خود مضلۀ هستند و معاشرت با آنان حرام است!
یک هفته پس از انتشار این فتوا ،درتاریخ
آغاز کرد.
درنامه های نخس��تین ،نوری زاد شاید به  10مردادماه ،نوشته ای دیگر به قلم محمد
این امید عبث که بتواند سید علی خامنه نوری زاددر وبسایت او با عنوان "فرقه ضالّه
ای را به راه راست آورد ،او را "پدر گرامی" ی مضلّه" منتشرشد که درعین حال که
و "رهبرعزی��ز" خطاب می کرد .هنگامی از دگرگون��ی ژرف بینش محمد نوری زاد
که نزدیک به دوسال پیش ،درپاییز سال خبر می دهد ،تش��ت رسوایی دار و دسته
 ،1390درنام��ه ای خط��اب به خامنه ای س��رکوبگر و جنایتکار ول��ی مطلقه فقیه
نوش��ت که" :من حساب شما را از جباران را نیز برزمین می کوب��د .دراین نامه که
تاریخ جدا نگه می دارم" ،من در نوشتاری درقالب استفتاء – طلبیدن فتوا – از سید
با عنوان" :جنون قدرت" در نقد او نوشتم :علی خامنه ای است ،نوری زاد در  12بند
"جباران تاریخ چه کرده اند که سید علی به ش��رح رفتار حکومت آخون��دی از بدو
خامن��ه ای نک��رده و باید حس��ابش جدا برپایی تاکنون می پردازد که  2بند از آن و
نتیجه گیری پایانی اش را نقل می کنم .او
نگهداشتهشود؟!".
نوری زاد با سعه صدر تحسین برانگیزی که خطاب به سید علی خامنه ای می نویسد:
نشان از انتقادپذیری او داشت ،نوشتار مرا «دیدم جناب ایشان همچنان در عرصه ی
در وبسایت خود منتشرکرد و به دست سپاه افتاء بر نجس بودن و ممنوعیت معاشرت
پاسداران و دیگر پرقیچی های رهبر بهانه با اهالی فرقه های ضالّه ی مضلّه اصرار می
داد تا آنرا پیراهن عثمان کنند و در نزدیک ورزند ،بد ندیدم من نیز به یک فرقه ضالّه
به  100سایت و نشریه اطالعاتی ،امنیتی ی مضلّه ی مشخص و پرآوازه اشاره کنم
و نظامی همسو ،مدعی شوند که "شهباز تا رس��ما پاسخ ایش��ان را دراین خصوص
نخعی" که به "امام خمینی" توهین کرده ،استفتاء کرده باشم».
نام مستعار محمد نوری زاد است .درحالی ن��وری زاد پس از ای��ن مقدمه چینی به
که ،موضوع نوشتار من شخص سید علی ش��رح نابکاری ها ،ستمگری ها و جنایات
خامنه ای ب��ود و نه آیت الله خمینی که حکومت آخوندی از بدو تأسیس تاکنون
نام او را فقط درمی��ان جباران تاریخ برده می پردازد و از جمله می نویسد:
بودم .این حمله همه جانبه ناجوانمردانه «این فرقه بنای بقای خود را بر ترسانیدن
برای محمد نوری زاد دردسرس��از ش��د و مردم نهاده است .سانسور می کند به وفور،
من ناگزیر در نوش��تاری دیگر خطاب به زندانی می کند به وفور ،به حریم خصوصی
"جوان آنالین" سپاه پاسداران – به عنوان مردم س��رفرومی کند به وفور ،نمایندگان
س��رکرده گروه مهاجم همسو – گوشزد مجلس را به گل��ه ای بز بدل می کند به
کردم که اوال "ش��هباز نخعی" نام مستعار وفور ،قاضیان مرعوب و مأمور تربیت و اجیر
نوری زاد نیست و خود پیشینه و کارنامه می کند به وفور».
ای مشخص دارد که با دو دقیقه جستجو نوری زاد دربخش دیگری از نامه خود در
در موتورهای جس��تجوگر مانند "گوگل" شرح نشانی های این فرقه ضالّه ی مضلّه
می نویسد:
قابل بررسی است.
و دو دیگ��ر اگر مایل ب��ه ادامه این بحث «رهبر این فرقه تمامی سرنخ های مملکت
هستند ،آن را به مجرای اصلی یعنی بحث را به اراده خود بند کرده اس��ت و در ازای
درباره ظالم ،س��فاک و جنایتکار بودن یا اختیاراتی که برای خود بلوکه کرده است،
نبودن س��ید علی خامنه ای بیندازند "تا کوچکترین اعتنایی به ش��أن پاسخگویی
نکرده و نمی کند .یعنی نمی شود به رهبر
سیه روی شود هرکه در او غش باشد".
از آن زم��ان تاکن��ون ،محمد ن��وری زاد این فرقه گفت :آقاجان مسئولی گفته اند
مسیرتحولی دشواری را طی کرده و انصافا و مسئولیتی گفته اند و قانونی و پرسش و
با محم��د نوری زاد پیش��ین  180درجه پاسخی .هیچ .رهبر این فرقه اما با همان
اختیاراتی که برای خود بلوکه کرده است،
فاصله پیدا کرده است.
درای��ن س��یرتحولی ،او از موجودی جزم یک تنه به جای هفتاد میلیون نفر سخن
اندیش با باورهایی سنگواره شده ،به انسانی م��ی گوید و یک تنه به ج��ای همه آنان
تحول یافته ،آگاه ،جسور ،باشهامت ،دارای تصمیم می گیرد».
وجدان بیدار و خروش��نده دربرابر ستم و باوج��ود دگرگون��ی ژرف در بین��ش و
بی��داد تبدیل ش��ده و در این دگرگونی تا ش��خصیت محمد ن��وری زاد ،او هنوزهم
آنجا پیش رفته که حدوددوهفته قبل 24 ،منتقدانیدارد.
تیرماه  ،1392در نوشتاری با عنوان:
{>> ادامه در صفحه}31 :
"بوسه برپای یک بهایی کوچک" می نویسد:
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Trading Inc.

(514)
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مهندسی طرحهای
در کوتاهترین زمان
مشاوره و
تبدیل ارزهای رایج
ایران و کلیه کشورها و
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خامن معصومه علی
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فش��ارهای بین المللی و تحریم ها علیه ایران به گفته اس��ت که افزایش
.زده است
اقتصاد این کشور صدمه
این گزارش می
گوید که تحریم های بین
تجاری و پرداخت های خارجی را مشکل المللی تامین مالی مبادالت
کرده
 و باعث انصراف شرکت.ها از سرمایه گذاری در ایران شده است
صندوق بین
المللی پول گفته است که
اثر تحریم های اقتصادی آمریکا و بانک های دولتی ایران در
خورده اند به
س��ازمان ملل به شدت ضربه
آنها شده نحوی که دولت مجبور به
تجدید س��اختار مالی
.است
در این گزارش
 “تشدید: آمده اس��ت،بر ایران
فشارهای بین المللی
تاثیر نامطلوبی بر فعالیت
” ادامه اقتصادی این کش��ور.گذاشته است
3:در ص

آیتالله
تشخیصهاشمی رفسنجانی رئیس
چن��د مصلحت نظام ایران که
روز
 اع��ام کردهبود،«مدارای پیش
سه
ٔ
س��اله ما با دولت به
پایان
 ا وت15  روز جمعه،»رسیده
بار دیگر به
انتقاد ش��دید از دولت
.نهم پرداخت

تولد پیوند

..قصاص و
حسین باقرزاده

MF -------

-------- I
حتریمهابه
اقتصادایران
صدمهزدهاست
صندوق بین المللی پول
(آی ام اف) در گزارش��ی

>> املپیک
 طبق یک:2008
آمار
، والیبال ساحلی،غیررمسی
رکورد بیشترین
متاشاگر را در میان
آقایان
!ایرانی متاهل شکست

dd
dd
...موسیقیپاپ
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25

محم������ود احمدینژاد
رئیسجمه��وری ای��ران در
یک سخنرانی شدید اللحن
برض��د مخالف��ان داخلی
،خ���ود
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را خنوا

 غرب فقطدر زمینه اعمال،اع��الم كرد
بیس��ت و چهارم اس��فند همچنین از
منتقدانش در داخ����ل ك�ه وی را ب�ه
فشار بر برنامه هستهای ایران میتواند “مخالفان در
.كاغذ بازی كند
كینهجویی و خیانت به كش��ور بر س��ر
 به شدت، داخل اطالعاتی مسائله هستهای متهم كردند،ب��ه گ��زارش خبرگزاریه��ای ایران
”متاسفانه عدهای در:احمدین��ژاد كه در جم��ع تظاهرات به دشمنان ایران انتقاد كرد و گفت
، بهمن س��خن میگفت22 كنندگان
این كش��ور هستند كه خود را مالك این
.”داده اند
تاكید كرد تهران در مناقشه هستهای
مملك��ت میدانند و میخواهند كنترل
چهار ساله با غرب ذرهای عقب نشینی
”.همه چیز را به دست بگیرند
.نخواهد كرد
احمدینژاد گفت كهدر مورد مسئله هستهای عدهای
 ”مخالفاندرداخل اطالعاتی را بهدشمنان هستند كه “متاسفانه” پیشدشمن میروند ودشمن:وی گفت
 وی تاكید كرد كه آنها اطالعاتی.” رییس جمه��ور ایران گفته كه به را تشویق میكنند.ای��ران دادهاند
.لطف خدا پرونده هستهای ایران بسته شده است را از داخل كشور به دشمن دادهاند
و دشمنان انقالب ایران تنها میتوانند كاغذ بازی صدها ه��زار ایرانی روز دوش��نبه با ش��عار”مرگ بر
”.كنند و نمیتوانند كار دیگری صورت دهند
آمریكا” در بیس��ت و نهمین سالگرد انقالب اسالمی
، به رغم هوای س��رد و مه آلود تهران.آمری��كا و متحدانش در تالش هس��تند درباره حض��ور یافتند
س��ومین قطعنامه اعمال تحریمها بر ضد ایران انبوه مردم پایتخت برای ش��نیدن سخنان”محمود
در ش��ورای امنیتسازمان ملل متحد به توافق احمدی نژاد”رییس جمهوری در میدان آزادی تهران
.برسند
 راهپیمایان نوشتههایی را كه برروی آنها.گرد آمدند
 نیز با خود،احمدین��ژاد در می��دان آزادی در مركز تهران ش��عار”مرگ بر آمریكا” نوشته شده بود
4 ادامه خبر در صفحه
.همچنین در سخنرانی شدیداللحنی در آستانه حمل میكردند
پارلمان��ی
ا نتخا ب��ا ت
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بهاعتراضوتحصنادامهمیدهیم:اخوانالمسلمین

اس��ت و همه طرفها باید
از خش��ونت دوری کرده به
.راهحلی سیاسی رو بیاورند
 به نقل،خبرگ��زاری رویترز
از مقامه��ای آمریکایی که
نخواس��تهاند نامشان فاش
 ممکن اس��ت،ش��ود گفته
آمریکا رزمایش مش��ترک
.خود با مصر را لغو کند
آمریکا در عین حال با اعالم
وضعیت فوقالعاده در مصر
.نیز مخالفت کرده است
 در،دول��ت موق��ت مص��ر
روزهای گذشته هشدار داده
ب��ود که طرف��داران محمد
مرسی محل تجمع خود در
»میدانهای «رابعه عدویه
»و «نهض��ت
قاه��ره را ت��رک
 با اینحال.کنند
طر ف��د ا ر ا ن
محمد مرس��ی
ک��ه خواس��تار
بازگشت وی به
،قدرت هس��تند
همچن��ان ب��ه
اعت��راض خ��ود
رادیو.ادامه دادند
)فردا

و زخمی برجای گذاش��ته
.است
اخوان المسلمین همچنین
بر صل��ح طلب ب��ودن این
گروه تاکید کرده و گفته تا
سرنگونی [حکومت برآمده
از] کودتا به مبارزه ادامه می
.دهد
 وزارت،به گزارش رویت��رز
بهداشت مصر روز پنجشنبه
۵۲۵ اعالم کرد که دستکم
نفر در خش��ونتهای مصر
.کشته شدند
ترکی��ه نیز روز پنجش��نبه
خواس��تار تش��کیل جلسه
ش��ورای امنیت در سازمان
ملل برای بررس��ی وضعیت
.مصر شد
دولت موقت مصر چهارشنبه
به مدت یک ماه در کش��ور
.حالت فوق العاده اعالم کرد
 قطر و آمریکا، ترکیه،ایران
و دبی��ر کل س��ازمان ملل
حمله نیروه��ای امنیتی به
معترض��ان را محکوم کرده
.اند
 وزی��ر خارجه،جان ک��ری
 گفته اس��ت آنچه،آمری��کا
در مصر رخ داد وحشتناک

_______________________________
 رئیس،رویارویی پلی�س و هواداران محمد مرس�ی
 به خشونت و خونریزی،جمهوری برکنارشدهی مصر
 در جریان درگیریه�ای خونین صدها تن.انجامی�د
 دفتر ریاست جمهوری یک.کشته و زخمی شدهاند
.ماه وضعیت فوقالعاده اعالم کرد
_______________________________
اعتراض و تحصن ادامه می
. ی��ک دهد،اخ��وان المس��لمین
،روز پ��س از حمله نیروهای به گزارش س��ایت الجزیره
،پنجشنبه،امنیتی به هواداران محمد اخوانالمسلمین
 با انتشار بیانیه، آگوست15  اعالم ک��رد که به،مرس��ی
ای از هواداران��ش
بهنامآفریدگارعشق
خواست در اعتراض
و
عشق
گره خواهیم زد دل ها را با
به کش��ته شدگان
زندگی را با مهر
روز گذشته دست به
مجری مراسم زیبای
.تظاهراتبزنند
،ارت��ش مص��ر
 برای،چهارش��نبه
پایاندادن به تحصن
و کانادائی
و اعتراضه��ای
ه��و ا د ا ر ا ن
سفرۀ
ع عقد
،محم��د مرس��ی
روس
ر ئیسجمه��و ر ی
،سرنگون شده مصر
لیلیصمیمی
ب��ا حمل��ه ب��ه آنها
)(با مجوز رمسی از ایالت کبک
خشونتهایی را در
514-825-3170
سطح کشور سبب
شد که صدها کشته

عقد ایرانی

نامهزندانیانسیاسیایرانبهباراکاوباما
مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

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

مینو اسالمی

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

5263، boul Cavendish،

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

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

Tel.: 514-777-3604

.حل اختالفدیرینه کمک کند
------------شماری از امضا کنندگان این نامه
:عبارتند از
 محسن،محس�ن میردامادی
، مصطفی تاج زاده،امی�ن زاده
، علیرضا رجایی،فائزه هاشمی
 کیوان،بهمن احمدی اموی�ی
علی،مسعودباستانی،صمیمی
، ژیال بن�ی یعقوب،خدابن�ده
 و، بهاره هدایت،مسعود پدرام
.مهدیتاجیک

هس��تند که مایل نیس��تند این
درگیری به پایان برس��د و ترجیح
می دهند این وضعیت ادامه یابد؛
اما عقل و منط��ق حکم می کند
که تالشهای دیپلماتیک با هدف
رس��یدن به راه حل سریعتر و کم
.هزینه تر ادامه یابد
این زندانی��ان در پای��ان از هر دو
دولت ایران و آمریکا درخواس��ت
کرده اند که با همه امکانات خود در
راستای اعتماد سازی گام بردارند
تا روش دیپلماسی در گفتگوها به

:توجهتوجه

 تن از۵۰ ،بنا به گ��زارش گاردین
زندانیان سیاس��ی سابق و کنونی
ایران با ارس��ال نام��ه ای به باراک
اوباما رئیس جمهوری آمریکا از وی
درخواست کردند که از فرصتی که
برای تنش زدایی میان دو کش��ور
.پیش آمده است استفاده کند
زندانیان سیاسی ایران در نامه خود
:نوشته اند
با توج��ه به اثرات مخ��رب و فلج
کننده ای که تحریم ها بر اقتصاد
و زندگ��ی مردم ایران گذاش��ته و
موجب انزوای هر چه بیشتر ایران
 بهتر است از فرصت،شده اس��ت
بدست آمده استفاده شود و عصر
جدیدی سرش��ار از تفاهم متقابل
.میان دو کشور بوجود آید
:این زندانیان نوشته اند
به اعتقاد ما احتم��االً این آخرین
فرصتی اس��ت که می توان به راه
حل قابل قبول و منطقی دس��ت
 روشن اس��ت که در هر دو.یافت
طرف گروهها و احزاب و بازیگرانی

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
514-223-3336 همه روزه در تپش دیجیتال
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ایران...

 ۷۴پلهسقوطمحیطزیستایران

در عرض شش سال!
جای��گاه ای��ران از نظر محیط
زیس��ت در میان  ۱۳۴کش��ور
جهان در س��ال  ۲۰۱۲به رتبه
 ۱۱۴سقوط کرد.
ای��ران در س��ال  ،۲۰۰۶از نظر
محی��ط زیس��ت در رتب��ه ۴۰
بود .گس��ترش خش��ک شدن
دریاچه ارومیه یکی از مهمترین
فاجعههای زیست محیطی بوده
است.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده که
در فاصل��ه س��الهای  ۲۰۰۸تا
 ۲۰۱۲رتبه ایران از نظر محیط
زیست با  ۳۶پله سقوط از جایگاه
 ۷۸به مقام  ۱۱۴در میان ۱۳۲
کشور رسیده اس��ت .این خبر
از قول "حسن عسگری" فعال
محیط زیست و مدرس اکولوژی
بیان شده است.
این در حالی اس��ت که در سال
( ۲۰۰۶اردیبهش��ت )۱۳۸۵
جایزه ب��زرگ زمین از س��وی
سازمان ملل به معصومه ابتکار
رئی��س وقت س��ازمان محیط
زیست ایران تعلق گرفت.
رتبه ایران از نظر محیط زیست
در آن سال  ۴۰بود.
سقوط  ۷۴پلهای ایران در عرض
شش س��ال بیش از هرچیز به
دلی��ل رویکرد دولتهای نهم و
دهم به محیط زیست بوده است.
وعدهه��ای محمود احمدینژاد

مانند واگ��ذاری دو ه��زار متر
مربع زمین به هر خانوار ایرانی
و تش��ویقهای او برای زاد و ولد
بیشتر ،طرحهایی چون مسکن
مهر و سدسازیهای بیرویه از
آن نشان دارد که دید او دیدی
س��ازگار با محیط زیست نبوده
است.
در طول هش��ت س��ال ریاست
جمهوری احمدینژاد چندین
حادثه زیس��ت محیطی رخ داد
که میتوانستند در حد فاجعه
قلمداد شوند .یکی از مهمترین
آنها گسترش روند خشک شدن
دریاچه ارومیه بود.
احداث پل میانگذر بر روی این
دریاچه که باعث تقسیم شدن
آن به دو بخش شد و نیز بستن
سد بر روی رودخانههای منتهی
به آن از عوامل اصلی گستردگی
خش��ک ش��دن دریاچه ارومیه
هستند .به گفته کارشناسان تا
کنون بیش از  ۷۰درصد آب این
دریاچه خشک و به کویر نمک
تبدیل شده است.
ناب��ودی جنگله��ا نیز معضل
دیگری اس��ت که در سالهای
اخیر ش��تاب بیش��تری گرفته
اس��ت .بر اس��اس آمار رسمی
ساالنه  ۴۰هکتار از جنگلهای
ایران نابود میشوند.
آلودگی هوای ش��هرهای بزرگ
نیز ت��ا بدانجا پی��ش رفته که

ش��هرهای اهواز و س��نندج در
فهرس��ت آلودهترین شهرهای
دنیا قرار گرفتهاند.
خشک ش��دن تاالبها از دیگر
معضالت زیس��ت محیطی در
سالهای اخیر بوده است .تاالب
انزلی به ش��دت کم آب ش��ده
و بخشه��ای بزرگ��ی از تاالب
گاوخون��ی ،ارژن ،پریش��ان،
آجیگل و تاالب سه گانه هامون
نیز خشک شدند .وضعیت تاالب
ش��ادگان هویزه نیز نامناس��ب
گزارش شده است.
ایج��اد س��دهای زی��اد و
غیرکارشناس��انه ،خشکسالی،
مصرف بیروی��ه آب رودخانهها
و آبه��ای زیرزمینی و افزایش
جمعیت شهرها از عوامل اصلی
خشک ش��دن یا کم شدن آب
تاالبها بوده است.
کمبود س��ازمانهای مردمنهاد
محیط زیست و محدود کردن
حوزه اختی��ارات نهادهایی که
باق��ی ماندهاند نی��ز یکی دیگر
از دالی��ل بدتر ش��دن وضعیت
محیط زیست ایران است.
تش��کلهای زیس��ت محیطی
مردمنهاد در خرداد ماه امس��ال
پی��ش از برگ��زاری انتخاب��ات
ریاست جمهوری طی بیانیهای
از رئیس جمهور آینده خواستند
تا ش��ورای عالی محیط زیست
را احیا کرده و به فکر تاس��یس
وزارت محیط زیست باشد.
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دانشگاهجانهاپکینز:تورم
ایران ۷۴درصد است!

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

رتبه سوم تورم جهان در اختیار ایران

 ۲۴مرداد :در حالیکه آخرین نرخ تورم
رس��می اعالم ش��ده در ایران متعلق
ب��ه ادعاه��ای پایانی دول��ت محمود
احمدی نژاد است و به اعتقاد بسیاری
از کارشناس��ان و رسانه ها با واقعیت
های جاری تفاوت دارد ،روز گذش��ته
بانک جهانی که تا پیش از این از روند
خصوصی سازیدردولت احمدی نژاد
پشتیبانی می کرد ،با انتشار گزارشی
رتبه تورم ایران در جهان را سوم اعالم
کرد.
بنا به گ��زارش فرارو ،بانک جهانی در
گزارش��ی شاخص تورم ایران در سال
 ۲۰۱۲میالدی را  ۲۷.۳درصد اعالم
کرده که پس از بالروس و سوریه رتبه
سوم را دارد.
فرارو در گزارش خود نوش��ته اس��ت:
"بانک جهان��ی در آخری��ن گزارش
خ��ود از وضعیت تورم و قدرت خرید
م��ردم در فاصل��ه  ۴س��اله  ۲۰۰۸تا
 ۲۰۱۲باالترین تورم کشورها را اعالم
کرد .بالروس با  ۵۹.۲درصد تورم در
س��ال  ۲۰۱۲باالترین شاخص تورم
را در جهان داش��ته اس��ت.همچنین
جمهوری عربی سوریه با  ۳۶.۷درصد
جایگاه دوم و جمهوری اسالمی ایران
با  ۲۷.۳درصد جایگاه س��وم تورم را
دارد.نمودارهای تورم در گزارش بانک
جهانی حکای��ت از آن دارد که تورم
ایران و سوریه شیب صعودی داشته
و تورم بالروس به سمت ثبات حرکت
میکند." .
در گ��زارش بان��ک جهانی همچنین
آمده" :اتیوپی با  ۲۳.۴درصد ،ماالوی
ب��ا  ۲۱.۳درصد ،ونزوئال  ۲۱.۱درصد،
بروندی با  ۱۸درصد ،یمن ۱۷.۳
درصد ،تانزانیا با  ۱۶درصد ،گینه
ب��ا  ۱۵.۲درصد ۱۰ ،کش��ور اول
با تورم باال به حس��اب میآیند.
گرجستان با منفی  ،۰.۹سوئیس
با منفی  ،۰.۷ژاپن با صفر درصد
تورم در انتهای این لیس��ت قرار
گرفتهاند .کویت ب��ا  ۲.۹درصد،
عم��ان  ۲.۹درص��د ،چی��ن ۲.۷
درص��د ،ارمنس��تان  ۲.۶درصد،
عربستان سعودی با  ۴.۵درصد،
اردن ب��ا  ۴.۸درص��د ،مصر ۷.۱
درصد ،ترکی��ه  ۸.۹درصد ،هند
 ۹.۳درصد ،پاکستان  ۹.۷درصد
و افغانس��تان ب��ا  ۶.۸درص��د از
کشورهای مهم منطقه هستند".
این بان��ک افزوده" :تورم ایران در
س��ال  ۲۰.۶ ،۲۰۱۱درص��د ،در
س��ال  ۱۰.۱ ،۲۰۱۰درص��د ،در
س��ال  ۱۳.۵ ،۲۰۰۹درصد و در
سال  ۲۵.۵ ،۲۰۰۸درصد گزارش
شده است".
گزارش بانک جهانی ،که مربوط
به سال  ۲۰۱۲میالدی است ،در
زمانی تهیه شده که بحران ارزی
در ای��ران هنوز آثار تورمی اش را
بر جای نگذاشته بود و در همان
مدت دول��ت نرخ تورم را زیر ۲۰
درصد اعالم می کرد.
این در حالیس��ت که ت��ورم در
سال گذشته میالدی ،با توجه به
اجرایی شدن تحریم های جدید
و نی��ز بی تدبیری دولت محمود
احمدی نژاد به اعتقاد خبرگزاری
ایلنا و برخی کارشناسان از جمله
راغفر بیش از  ۱۰۰درصد است؛
رقمی که در صورت پایش مجدد
بانک جهانی ،بعید نیست ایران را
در رتبه اول جهانی قرار دهد.
گزارش بانک جهانی در شرایطی
منتش��ر ش��ده که وزیر اقتصاد
پیشنهادی دولت حسن روحانی

هنوز در انتظار رای مجلس محافظه
کار ایران است.
او در نط��ق دفاعی خ��ود در مجلس
درباره تورم گفته است" :سیاست پولی
دولت تدبیر و امید معطوف به هدف
کنترل ت��ورم در میان مدت از طریق
کنترل نقدینگی خواهد بود".
علی طیب نیا اف��زوده" :کنترل پایه
پول��ی از طری��ق ح��ذف اثرپذی��ری
منابع پایه پولی از سیاس��تهای مالی
و عملیات های بودج��ه ریزی دولت
و کاه��ش تدریجی بدهی بانک ها به
بانک مرکزی ازدیگر تصمیماتدولت
خواهد بود .هدایت پس انداز خانوارها
به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه
در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل
تورم نی��ز از دیگر تعهدات دولت می
باشد".
با این حال ،او آنطور که مرکز مطالعات
جان هاپکینز معتقد است با یک "ابر-
تورم" رو به روست و معلوم نیست در
عمل چگونه خواهد توانست به وعده
های خود وفادار باشد.
به گ��زارش اقتص��اد آنالی��ن ،نتایج
پژوهش دانشگاه جان هاپکینز نشان
میدهد که مردمان ش��ش کش��ور،
از جمله ایران با پدی��ده "اَبَر-تورم" و
ارائ��ه "آمارهای مصنوعی" از س��وی
مسووالن درباره ارزش پول ملی و نرخ
واقعی تورم روبروهستند.
اقتصاد آنالین می افزاید" :موسس��ه
مطالعاتی «کیتو» فهرستی را با عنوان
«واحده��ای پولی مش��کلدار» ارائه
دادهان��د که بر اس��اس آن هماکنون
میلیونه��ا نفر اغلب در کش��ورهای
ایران ،کره ش��مالی ،مص��ر ،ونزوئال،
س��وریه و آرژانتین با واحدهای پولی
مشکلدارزندگیمیکنند.اینتحقیق
که به سرپرستی استیو هانکی ،استاد
اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز و عضو
ارشد موسس��ه مطالعاتی «کیتو» در
واشنگتن ،انجام گرفته  ،نوسان نرخ ارز
و واحدهای پولی و همچنین آمارهای
رسمی ارائه ش��ده در این کشورها را
مورد مطالعه قرار داده است .بر اساس
این پژوهش ،یکی از مهمترین ویژگی
ها دراقتصاد کشورهای یاد شده این
است که مردم اعتمادشان را به واحد
پول ملی کشورشان از دست دادهاند
هرچن��د دولتها از طری��ق آمارهای
رسمی سعی میکنند که ارزش پول
ملی را «ب��ه ص��ورت مصنوعی» در
وضعی��ت مطلوبی نش��ان دهند .این
گزارش میافزاید که بحران پول ملی،
قدرت خرید مردم را تضعیف میکند
و این چرخه به پدی��دهای به نام «اَبَر
تورم» میانجام��د که به معنای تورم
باالی  ۵۰درصد در هر ماه است".

جواهری
نیک آذین

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:
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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
Ottawa, Toronto, Vancouver

طرح روی جلد :پیوند

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, Qc, H3H 2L9

Metro: GUY

لوگــوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------
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هر چه کنی...
هر چه کنی بکن مکن ترک من ای نگار من
هر چه بری ببر مـــــبر سنگدلی به کار من
هر چه هلی بهل مهل پرده به روی چون قمر
هر چه دری بدر مدر پرده اعتبار من
هر چه کشــی بکش مکش باده به بزم مدعی
هر چه خوری بخور مخور خون من ای نگار من
هر چه دهی بده مده زلف به باد ای صنم
هر چه نهی بنه منه پای به رهگذار من
هرچه ُکشیبکشمکشصیدحرمکهنیستخوش
هر چه شوی بشو مشو تشنه به خون زار من
هر چه بری ببر مبر رشته الفت مرا
هر چه کنی بکن مکن خانه اختیار من
هر چه روی برو مرو راه خالف دوستی
هر چه زنی بزن مزن طعنه به روزگار من
_________________
حاج محمد تقی ،ملقب به فصیحالملک ،متخلص
به شوریده ،پدرش عباس پیشهور از اعقاب اهلی
ش��یرازی ،ش��اعر معروف عهد صفویه و صاحب
مثنوی س��حر ح�لال ،اس��ت .زادروز او به تاریخ
( ١٢۶٧ه ق) در ش��یراز ب��ود .او در روز  ٢١مه��ر
 ١٣٠۵خورشیدی در زادگاه خود درگذشت و در
جوار آرمگاه ش��یخ شیراز سعدی به خاک سپرده
شد .غزل باال شاهکار از اوست.

Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

www.paivand.ca

حسین باقرزاده

هموطن عالف روحانی مشو
زینب این تعزیه خوانی مشو
از پس آن یاوه گوی بددهن
محو استاد سخنرانی مشو
با مواعیدش خودارضایی مکن
همچنین در خواب ،شیطانی مشو
در عروسی و عزای این رژیم
مثل مرغ و جوجه قربانی مشو
خر همان خر ،رهبری بر آن سوار
خوشدل از تعویض پاالنی مشو
بگذر از سبز و بنفش و سرخ و زرد
در حصار رنگ ،زندانی مشو
خانه ات روشن ز دزد با چراغ
بیخودی شاد از چراغانی مشو
تا کلید خانه دست سارق است
در شکایت از نگهبانی مشو
گول  BBCو  VOAمخور
خام حرف مفت و مجانی مشو
امـت نمان
توی رودرواسی ّ
وامدار جهل و نادانی مشو
راه خود را زود پیدا می کنی
منکر ادراک ایرانی مشو
از کنار گود لنگش کن مگو
هادی خرسندی ثانی مشو
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به مصداق «به

 13اوت  :2013م��ن اگر به روحانی
رأی داده ب��ودم امروز که فهرس��ت
وزی��ران کابین��ه او را در براب��ر خود
میبینم چه احساس��ی داش��تم؟ او
کابین��ه خود را به مجلس اس�لامی
معرف��ی ک��رده و از آن رأی اعتم��اد
خواسته است.
در کابین��ه او فردی به نام مصطفی پورمحمدی وجود
دارد ک��ه دارای یکی از جنایتبارترین س��وابق نقض
حقوق بش��ر اس��ت .او که در دهه اول انقالب در قوه
قضاییه و وزارت اطالعات مشغول کار بوده به آمریت و
معاونت در قتل هزاران انسان متهم است.
مدارک حاکی از آن است که او در دهه اول انقالب در
قتل  ۱۱۷۲نفر در ش��هرهای مختلفی در خوزستان،
خراسان و هرمزگان شرکت داشته و نیز یکی از سه نفر
عضو «کمیته مرگ» درسال  ۱۳۶۷در تهران بوده که
هزاران زندانی سیاسی را به کام مرگ فرستاده است.
در فهرس��ت دراز متهمان به جنایته��ای بزرگ در
جمهوری اسالمی ،نام مصطفی پورمحمدی در ردیف
اول آن به چشم میخورد.
آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود ،بس��یاری از
مقوالت انس��انی ،اخالقی و عزت و کرامت انسان را به
کمک گرفت .اعتدال و خردورزی را ستود و از آزادی
و نش��اط و عدل و عدالت س��خن گفت .دولت خود
را پاس��خگو و شفاف معرفی کرد ،و حمایت و دفاع از
حق��وق مردم را از اولویتهای خود برش��مرد .آزادی
سیاسی و مطبوعات و پایان دادن به دخالت حکومت
در امر هن��ر و ادب ،از دیگر کلیدواژههایی بود که در
سخنان و اظهارات او دیده میشد.
ای��ن س��خنان ،و وعدههایی که او ب��رای بهبود وضع
اقتصادی مردم و رفع تحریمها میداد بس��یاری را به
حمایت از او و شرکتدر رأیگیری و انتخاب او کشاند.
بس��یاری دیگر ،نیز با ترس از این که صندلی ریاست
جمهور اس�لامی را کسی مانند سعید جلیلی اشغال
کند و ایران بحران زده را به بحرانهای مرگبار بیشتر
یا جنگ بکشاند ،رفتند و «بغضا لمعاویة» به روحانی
رأی دادند.
پس از پی��روزی در رأیگیری ،روحان��ی بار دیگر بر
ارزشهای فوق در مناسبتهای مختلف تأکید ورزید،
و سخن تازهای را نیز به آنها افزود:
او گفت که خود را رییس جمهور و «خادم» همه مردم
میداند ،از جمله کسانی که به او رأی ندادهاند یا اصال
در انتخابات ش��رکت نکردهاند .او به این ترتیب ،خود
را به تأمین حقوق همه مردم ،و پاس��خگویی به آنان
متعهد کرد .در مجموع ،او انتظارات زیادی ایجاد کرد و
بسیاری خوشبین شدند که روحانی «معتدل خردورز
انسانمحور» به جای شعار و ماجراجویی و تحریک بر
حل بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی همت
خواهد گماش��ت ،و به انتظار آن نشستند تا ببینند او
که در حرف چنان با فصاحت و بالغت سخن میگوید

مصطفیپورمحمدی
در کابینه روحانی!

عمل کار برآید،
به س��خندانی
نیس��ت» ،در
________________
عم��ل چ��ه
قتل عام : 67
خواه��د ک��رد.
معی��اری
ای��ن
«جنایت بدون عقوبت!»
بود ک��ه روحانی ________________
بش��ر داخل��ی و
خ��ود در اولین
کنفران��س مطبوعاتیاش پس از احراز مقام ریاس��ت بینالمللی و جامعه
جمهوری در نقد سیاس��ت آمریکا در قبال جمهوری مدنی ایران شد.
اسالمی به کار گرفت ،و طبعا خود نیز با همین معیار خب��ر واقع��اً تکان
دهنده بود :کس��ی
باید سنجیده شود.
اولی��ن اقدام آق��ای روحانی پس از مراس��م تحلیف ،که در قتل هزاران
معرفی اعضای کابینه به مجلس اسالمی بود .در میان زندان��ی سیاس��ی
چهرههای کابینه که عموما شناخته شدهاند و هر یک دستداشته و اتهام
از آنان س��الها در مقاماتی باال و پایین در جمهوری بزرگ جنایت علیه
اس�لامی به این نظام خدم��ت کردهاند ،نام مصطفی بش��ریت از سوی
پورمحمدی ،آن هم به عنوان وزیر دادگستری ،بیش نهاده��ای حقوق
از همه موجب حیرت نهادها و فعاالن حقوق
{>> ادامه در صفحه}29 :

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
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

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

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ ½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

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

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
حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cell.: (514) 699-1760
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

فرنازمعتمدی

فتوشاپ
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رادیوفردا :بر اس��اس آمار مربوط به
آخرین سرشماری کشور متعلق به
س��ال  ،۱۳۹۰از مجموع شهرهای
ای��ران  ۲۸۱ش��هر ن��رخ بیکاری
دورقمی و ب��االی ده درصد دارند.
طبق ای��ن آمار ،بش��اگرد با باالی
 ۵۳درصد بیکارترین و ابوموسی با
حدود یک درصد پرکارترین شهر
ایران هستند.
خبرگزاری مه��ر روز  ۲۲مرداد ،بر
اساس آخرین سرش��ماری کشور
که در س��ال  ۱۳۹۰از سوی مرکز
آمار ایران انجام ش��ده گزارش داد
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ایران...:
حدود  ۳۰۰شهرنرخ بیکاری دورقمی دارند
که  ۲۸۱شهر از مجموع  ۳۹۷شهر
کشور دارای نرخ بیکاری دو رقمی
و باالی  ۱۰درصد هستند.
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش ،تعداد
شهرهای با نرخ بیکاری تکرقمی
در ایران  ۱۱۶شهر است.
همچنین تعداد ش��هرهای دارای
ن��رخ بی��کاری زی��ر 5درص��د که
نش��اندهنده وضعیت مناسب آن
شهرها به لحاظ وجود فرصتهای
شغلی برای کارجویان است تنها ۲۵
شهر اعالم شده است.
در ای��ن آمار ،فاصل��ه بیکاری بین

ش��هرهای ایران ب��ه  ۴۸.۸درصد
رس��یده اس��ت ،به این ترتیب که
فاصله نرخ بیکاری در بش��اگرد به
عنوان بیکارترین ش��هر کش��ور با
 ۵۳.۲درص��د ب��ا نرخ بی��کاری در
ابوموس��ی که با  ۱.۲درصد بیکار،
پرکارترین شهر ایران است به ۴۸.۸
درصد رسیده است.
این آمار در حالی اعالم شده است
که طبق قوانین آم��اری ایران ،هر
فرد باالی ده س��الی که حتی یک
ساعت در طول هفته کار کند نیز
شاغل محسوب میشود.

8

بر اساس این قوانین،
اف��رادی ک��ه ب��دون
دریاف��ت م��زد برای
خویش��اوندان یا اقوام
خ��ود کار کنن��د نیز
ش��اغل محس��وب
میش��وند؛ س��ربازان
وظیفهنیروهایمسلح
هم همین طور.
در همین حال قاسم
ن��وده فراهانی ،رئیس
شش میلیون شغل ایجاد کند.
ش��ورای اصناف کشور،
هم خبر داده است که در  ۱۰سال اما مس��عود نیلی ،اقتصاددان۲۵ ،
گذش��ته یک و نیم میلیون نفر از فروردین ،در تلویزیون دولتی ایران
اعضای صنوف مختل��ف در ایران گفت که بر پایه بررسیهای علمی،
میزان خالص اشتغالزاییدردوران
شغل خود را از دست دادهاند.
محمود احمدینژاد در زمس��تان احمدینژاد نزدیک به «صفر» بوده
 ۱۳۹۱اع�لام ک��رد ک��ه دولت او است.
موفق ش��ده در طول هشت سال ،به گفته آقای نیلی ،از سال ۱۳۸۵

ت��ا  ،۱۳۹۰می��زان
اش��تغالزایی خالص
ساالنه ،تنها  ۱۴هزار
و  ۲۰۰مورد بوده که
بسیار ناچیز و در حد
صفر است.
ای��ن آم��ار توس��ط
حسن روحانی ،رئیس
جمهور جدید ایران،
چه در دوران تبلیغات
انتخاباتی و چه پس از
انتخابات ،مورد اس��تناد
قرار گرفت.
عل��ی ربیعی ،گزینه پیش��نهادی
وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
در دول��ت حس��ن روحانی ،گفته
اس��ت که در صورت وزیر ش��دن،
ظرف  ۱۰۰روز ،آمار دقیق بیکاری
در کشور را اعالم میکند.

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER
3711 de Bullion, Montreal QC H2X 3A2

Tel. (514) 788-5937

با
گارانتی

کالس های انگلیسی مقدماتی BASIC ENGLISH
اطـالعات نامنـویسی REGISTRATION INFORMATION

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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خــدمات 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
)conversationهای
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
• Francisation
(cours / ateliers
ساعات کار:
• Aide
à
la
recherche
de
logement
غیره
و
چینی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب
>>دوشنبه تا جمعه
بعدازظهر•
4ونیمAide
 rechercheتاà la
counselling,
رفت و آمد)
ateliers,هزینه ای ناچیز برای
)( placementبا پرداخت
 8 d'emploi (cv,و نیم صبح
• Orientation et référence / Conseils
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• 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

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:
زماننامنویسی:

آگوست 2013 15 ،14 ،13 ،12
 9تا  11صبح

If you were born out of the country,
your PASSPORT is REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING
انگلیسیمقدماتیشبانه:
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
آگوست 2013 15 ،14 ،13 ،12
تاریخنامنویسی:
REQUIRED:
 5تا  7بعدازظهر
زماننامنویسی:
- Canadian/Quebec Immigration Documents
- Residency Card
- Canadian Citizenship Card
___________________________________
ONE OF THE FOLLOWING
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
-Medicare Card
انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
-Drivers Licence
-Hydro bill
روزانه 26 :آگوست تا دسامبر 2013
)-Other proof (ask staff
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

شبانه 26 :آگوست تا دسامبر 2013
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
شهریه 100 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
 شهریه شامل کتاب (برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.
__________________________________

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

داروخـانه

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

عصر

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

 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

» 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

1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.

L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
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مصر در آتش...

ریشههایبحرانوآشوبکنونیمصر
خواستار بازگشت آقای مرسی به
قدرت بوده و به درخواست مقامات
ب��رای پایان دادن به تحصن وقعی
ننهاده بودند.

روز  ۱۴ژوئی��ه ،نیروهای امنیتی
مصر برای درهم شکستن تحصن
ه��واداران محمد ُمرس��ی ،رئیس
جمهوری اسالمگرای برکنار شده
این کشور وارد عمل شدند.
•
از تاریخ س��وم ژوئیه س��ال جاری برکناری آقای مرسی به چه دلیلی
می�لادی ک��ه ارتش مص��ر آقای بود؟
مرس��ی را برکنار کرد ،این کشور
---------------------همچنان دستخوش آشوب و هرج محمد مرس�ی ،اولی�ن رئیس
و مرج است.
جمه�وری اسلامگرا و بدون
پیش�ینه نظامی مصر به شمار
•
در جریان حتصن طرفداران آقای میرفت
---------------------مرسی چه اتفاقی افتاد؟
اوایل صبح روز پنجشنبه  ۱۴ژوئیه ،آقای مرسی ،در جریان اولین سال
نیروه��ای امنیتی مص��ر عملیات ریاس��ت جمهوری خود ،نهادهای
متفرق کردن دو اردوگاه طرفداران اصلی و بخش های مختلف جامعه
محمد مرسی را در خارج مسجد مصر را دلسرد کرده بود و بسیاری
رابعه عدویه و می��دان نهضت در از مصری ها به این نتیجه رسیده
بودند که او برای مقابله با مشکالت
غرب قاهره شروع کردند.
برای متفرق کردن تظاهرکنندگان ،اقتصادی و اجتماعی کشور اقدامی
پلیس از گاز اش��ک آور اس��تفاده به عمل نمی آورد.
کرد و صدای تیراندازی شنیده می جامعه مصر دو قطبی شده و بین
شد .از بولدوزرهای زرهی نیز برای هواداران اسالمگرای محمد مرسی
تخری��ب اردوگاه ه��ای معترضان و مخالفان��ش ازجمله چپ گراها،
لیبرال ها و سکوالرها تقسیم شده
استفاده شد.
تا پیش از چاپ پیوند جریان این بود.
عملیات دست کم  549نفر کشته در  ۳۰ژوئن  ،۲۰۱۳میلیون ها نفر
شدهاند( .آمار کشتهها بعدا افزایش در اولین سالگرد ریاست جمهوری
آق��ای مرس��ی در تظاهرات��ی که
یافت) .
اخ��وان المس��لمین ،ک��ه از برگزارکننده آن جنبش تمرد بود،
تظاهرکنندگان حمایت می کند شرکت کردند.
تعداد کشته شدگان را بیش از دو این تظاهرات سبب شد که ارتش
در تاریخ اول ژوئیه به محمد مرسی
هزار نفر اعالم کرد.
محمد مرس��ی ،در پ��ی تظاهرات هشدار دهد که چنانچه ظرف ۴۸
گس��ترده خیابانی ک��ه علیه او به ساعت جوابگوی تقاضاهای مردم
راه افتاده بود توس��ط ارتش از کار نباش��د ،ارتش وارد عمل ش��ده و
برکنار ش��د .تظاهرکنندگانی که "نقشه راه" خودش را پیاده خواهد
در دو محل اجتم��اع کرده بودند ،کرد.

ول��ی هنگام پایان ض��رب االجل،
آقای مرسی همچنان پافشاری می
کرد که رهبر قانونی کشور است .او
هشدار داد که تالش برای برکناری
او با توسل به زور ،سبب خواهد شد
که مصر دس��تخوش هرج و مرج
شود.
در تاریخ  ۳ژوئیه ،ژنرال عبدالفتاح

السیس�ی ،رئیس نیروهای مسلح

مصر اعالم کرد که قانون اساسی به
حال تعلیق درآمده است و عدلی
محمودمنصور،باالترینمقامقضایی
مصر برای یکدوره موقت ،یعنی تا
هنگام برگزاری انتخابات پارلمانی
و ریاس��ت جمهوری ،ریاست یک
دولت تکنوکرات را به عهده خواهد
داشت.
چند نفر از شخصیت های با نفوذ
مصر ،موافقت خ��ود را با برکناری
محمد مرسی اعالمداشتند.
ش��یخ االزهر ،بلندپایه ترین مقام
مذهب��ی مص��ر ،رهبر کلیس��ای
مسیحیان قبطی مصر و نیز محمد
البرادع��ی ،از رهب��ران مخالفان و
حزب نور که یک ح��زب افراطی
س��لفی اس��ت از جمل��ه موافقان
برکناری آقای مرسی بودند.
سپس نیروهای ارتش با پشتیبانی
خودروهای زرهی کنترل مناطق
حس��اس پایتخ��ت را در دس��ت
گرفتند.
در همی��ن حال صدها ه��زار نفر
از طرف��داران مخالف��ان و نی��ز
اسالمگرایان هوادار آقای مرسی به
خیابان ها ریختند.
•
محمد مرسی کیست و بر سر او چه
آمده است؟

انگلیسیبیاموزید!

_________________
از تاریخ سوم ژوئیه سال جاری
میالدی که ارت�ش مصر آقای
مرسی را برکنار کرد ،این کشور
همچنان دس�تخوش آشوب و
هرج و مرج است
___________________
هواداران آقای مرسی ،تقریبا هر روز
در خیابان ها دست به راهپیمایی
زده و خواس��تار ابقای او در سمت
ریاست جمهوری بودند.
محل اصلی تجمعات ،قرارگاه گارد
ریاس��ت جمه��وری در قاهره بود
چون بسیاری فکر می کردند آقای
مرسی در این محل نگاهداری می
شود.
پس از آن که دست کم  ۵۱نفر در
هشتم ژوئیه ،در خارج قرارگاه گارد
ریاس��ت جمهوری کشته شدند،
حزب آزادی و عدالت ،خواس��تار"
قیام" علیه کس��انی شد که سعی
م��ی کردند "با توس��ل ب��ه تانک
انقالب را بدزدند".
در تاری��خ  ۲۷ژوئی��ه ،در جریان
درگی��ری نیروه��ای امنیت��ی با
متحصنان در میدان رابعه عدویه،
بیش از  ۷۰نفر به قتل رسیدند.
نیروه��ای امنیتی متهم ش��دند

ک��ه بدون این که نیازی باش��د از مسئول اداره کشور خواهد بود.
س�لاح های مهلک استفاده کرده آق��ای منصور ،رئی��س جمهوری
اند .در مقابل ،وزارت کش��ور مصر موقت ،طرح های خود برای دوره
ه��م تظاهرکنن��دگان را متهم به انتقال��ی از جمله بررس��ی قانون
تیراندازی کرد.
اساسی مورد حمایت محمد مرسی
مخالف��ان آق��ای مرس��ی هم در و برگزاری انتخابات پارلمانی جدید
خیابان ها دست به تظاهرات می در اوایل سال  ،۲۰۱۴را تهیه کرده
زدند .ژنرال عبدالفتاح السیس��ی ،است.
آن��ان را ترغیب کرد که در روز  ۲۶اخوان المس��لمین با این طرح ها
ژوئیه ،به خیابان ها آمده و به ارتش مخالفت کرده و احزابدست چپی
این اختیار را بدهند که با "خشونت و لیبرال نیز از آن انتقاد کرده اند.
و تروریسم احتمالی مقابله کند".
ژنرال سیس��ی قول داده که "هیچ
قبل از این که ارتش برای سرکوبی فرد یا نهضتی را کن��ار نگذارد" و
تظاهرات و تخری��ب اردوگاه های خواستار اتخاذ تدابیری برای دادن
مخالفان وارد عمل ش��ود ،بیش از قدرت به جوان��ان و ادغام آنان در
 ۲۵۰نفر کشته شده بودند که اکثر نهادهای کشور شده است.
آن��ان از طرفداران محمد مرس��ی ولی او مدت دولت انتقالی یا نقش
بودند.
ارتش را شرح نداده است.
ارتش مص��ر باق��درت ترین نهاد
•
دولت اس��ت و بسیاری می گویند
اتفاق بعدی چه خواهد بود؟
ارتش مصر مانند دولتی است که
__________________
ارتش همچنان قدرتمندترین در داخ��ل دولت عم��ل می کند.
نهاد در مصر و ژنرال عبدالفتاح فعالیت های بازرگانی ارتش مصر
سیسی ،بازیگر اصلی آن است بخش قابل توجهی از اقتصاد این
کشور را تشکیل می دهد.
____________________
(بی بی سی)
ژنرال سیسی ،گفته است تا هنگام
انتخاب رئیس جمه��وری جدید،
•
آقای منصور برای یک دوره انتقالی

انگلیسیبیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی

نامنویسی کالس های انگلیسی

 29 ، 28آگوست  3و  4سپتامبر
از ساعت  17تا 20

 15 ، 19و  12آگوست
از ساعت  9تا  11صبج

 9سپتامبر تا  20دسامبر

 26آگوست تا  29نوامبر

کالس های شبانه
شروع کالس ها:

…VOULEZ-VOUS

کالس های روزانه
شروع کالس ها:

…VOULEZ-VOUS

apprendre à écrire, lire et parlez
?ANGLAIS

apprendre à écrire, lire et parlez
?ANGLAIS

!Cours d’anglais de soir pour tous les niveaux

!Cours d’anglais de jour pour tous les niveaux

Inscriptions :

Inscriptions :

Cours de Soir : 28, 29 août, 3, 4 septembre de 17:00 à 20:00
Session : 9 septembre -20 décembre 2013
RENSEIGNEMENTS : 514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro Cote-Vertu

Cours de jour : 12, 15, 19 aout de 9 :00 à 11 :00
Session : 26 aout au 29 novembre 2013
RENSEIGNEMENTS : 514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro Cote-Vertu
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کانادا...

www.skylawn.net

شهرهایکاناداوجذبسرمایههایخارجی آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

ایرانت��و 9 ،آگوس��ت :بس��یاری
از کانادای��ی ه��ا نم��ی دانند که
شهرهایشان هر روز بیش از پیش
به مقصدی مطلوب برای سرمایه
گذاریهای مستقیم خارجی تبدیل
می شود.
ورود این س��رمایه گ��ذاری ها به
کانادا در سال  ۲۰۱۱با  ۱۷درصد
رشد به  ۳۹.۳میلیارد دالر رسید.
در س��ال  ،۲۰۱۲بیش��تر به دلیل
خرید  ۱۵میلیارددالری «نکسان»
از س��وی ش��رکت معظ��م نفتی
«سینوک» چین ،کانادا جانشین
اس��ترالیا به عنوان اولین کش��ور
مقصد سرمایه گذاری در بازارهای
سهامی چین گردید.
در افق گس��ترش س��ریع تجارت
مابین دو کشور ،بسیاری امیدوارند
و به نظر هم میرس��د که سرمایه
گذاری چینی ها در اقتصاد کانادا
در آینده هم مس��یر رش��د را طی
کند.
این امر چش��م ان��دازی از رونق
اقتص��ادی را نوی��د می ده��د ،اما
برخ�لاف اصول س��نتی توس��عه
اقتص��ادی ،به نظر می رس��د که
روابط بین شهرهادر این بین نقش
مهمی را بازی می کند .با اینکه این
دولتها هس��تند که قواعد بازی را
تعیین می کنند ،مشارکت شهرها
در این ب��ازی می تواند به رش��د
س��رمایه گذاری مستقیم خارجی
منجر شود.
توجه به تولید ش��هرها نشان می
دهد که چرادر واقع خوندر اقتصاد
جهانی بوسیله کالنشهرهاست که
پمپ می شود:
س��ازمان ملل تخمین می زند که
 ۵۰درص��د تولید ناخالص داخلی
کره در سئول تولید می شود.
بوداپست (مجارستان) و بروکسل
(بلژی��ک) هر ک��دام  ۴۵درصد از
تولید ناخالص داخلی کشورشان را
به خود اختصاص می دهند.

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
لندن بیش از س��وئد یا س��وئیس
تولی��د می کند و تخمین زده می
ش��ود تولید توکیو یا نیویورک با
کانادا یا اسپانیا قابل مقایسه است.
در کانادا هم کالنش��هرها نقش
بسیار مهمیدارند.
یازده شهر بزرگ کانادا  ۷۲درصد
تولید ناخالص داخلی و  ۹۰درصد
مشاغل را به خود اقتصاد داده اند.
در رابطه با نقش این ش��هرها در
جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم
خارجی گزارشی در سال گذشته
منتش��ر ش��د از قول آلن آرسند
آمده اس��ت که با توجه به اهمیت
ای��ن س��رمایه گ��ذاری ه��ا یک
کوشش هماهنگی شده و فعاالنه
کالنش��هرها برای جذب سرمایه
گذاری خارجی ،نه تنها برای خود
این شهرها بلکه برای تمام کشور
هم منافع بسیاری را در بردارد.
در آوریل امس��ال ،گروه ائتالفی
ش��هرهای کانادا که تحت پوشش
همین یازده شهر کانادا به فعالیت
می پردازند ،هیاتی را جهت مذاکره
به سه کالنش��هر چین اعزام کرد.
اعضای این هیات که سفر خود را
از هنگ کنگ آغاز کرده و سپس
به ش��ن ژن و پکن رفت ،دویست

و پنج��اه مالق��ات با ش��رکتها و
سازمانهایدولتی ای که به سرمایه
گذاری در کان��ادا عالقمند بودند
انجام داد.
از س��وی دیگر نهاده��ای فدرال
مانند وزارت امور خارجه و سازمان
توسعه و تجارت با حمایت از این
ماموری��ت به اهمی��ت روابط بین
شهری برای تحکیم «برند» کانادا
صحهگذاشتند.
بای��د دانس��ت ک��ه بنگاهه��ای
چینی ،درس��ت مانند بنگاههای
کانادایی ،شهرهایی را می پسندند
که مکان یابی در آن آس��ان بوده،
بنیانگ��ذاری فعالیتهای تحقیق و
توسعه شان به سرعت انجام پذیر
باش��د و منابع طبیعی و انس��انی
دسترس پذیر آن ،چشمگیر باشد.
ظاه��را کلگ��ری از جمل��ه ای��ن
شهرهاست.
فقطدر سه سال گذشته چینی ها
 ۳۱میلیارددالردر کلگری سرمایه
گذاری کردند که اگر دیگر سرمایه
های ش��رق آس��یا را به آن اضافه
کنیم به  ۵۳میلیارد دالر می رسد.
•

ایرانتو :بر اساس یک مطالعه جدید،
زنان مهاجر در کانادا به دلیل زاد و
ولد بیشتر به خدمات و پشتیبانی
بیشتری نیز نیازمند می باشند.
بر همین اساس مهاجران جدید زن
تمایل بیش��تری به بچه دار شدن
نسبت به همتایان بومی خوددارند.
مطالع��ه دیگری که توس��ط دو
اقتصاددان انجام گرفته نشان می
دهد که تعداد بچه های زنانی که
پنج سال است به کانادا مهاجرت
کردنددر مقطع سنیندبستانیدو
برابر زنان متولد کانادایی است.
آمار نش��ان م��ی ده��د زنانی که
بیش��ترین زاد و ولد را داشتند از
کش��ورهای آفریقائی ،پاکستان و
هند هس��تند و زنانی که کمترین
زاد و ولد را داش��تند از کشورهای
اروپایی ،آمریکا و آس��یای شرقی
هستند.
این مس��اله برای کانادا و تصمیم
گیری در مورد ارائه خدمات بسیار

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

یامسین

Tel.: 514-594-0344

514-388-1588

ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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

شادی

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

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

Tel.: (514) 846-0019

نرخ باالی زاد و ولد مهاجران کانادا
و تاثیر آن بر مالیات دهندگان
مهم است؛ بخصوص که ۴۵درصد
ساکنان ونکوور را مهاجران شرق و
جنوب آسیا تشکیل میدهند.
تمامی ای��ن مطالع��ات در هدف
کمک به دولت در خدمات رسانی
در مناطق مختلف اس��ت .اگر چه
خیلی از کانادایی ها بر این باورند
ک��ه بچه های بیش��تر ب��ه آینده
اقتصاد کمک می کند ،ولیداشتن
بچه در کان��ادا هزینه زیادی برای
خانواده ها و مالیات دهندگان دارد.
در این هزینه ها هزینه بهداشت،
یارانه دولتی و تحصیالت رایگان تا
دبیرستان بیشتر چشمگیر است.
این آمار نشان می دهد که ساالنه
 ۱۲۵هزار زن مهاج��ر وارد کانادا
می شوند که این تعداد از هر کشور
دیگری بیشتر می باشد.
ظاهرا زنان خاورمیانه در بدو ورود
بچه دار می ش��وند ولی پس از آن
به همان تعداد طبیعی و عادی که
در کانادا مرسوم می باشد ،بسنده

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

می کنند.
زنان اروپای��ی از ترس هزینه های
فرزند و ایجاد مانع از افزایش درآمد
خانواده ،با بچه دار ش��دن مخالف
هس��تند .ظاهرا چون در فرهنگ
آنان هم زن باید منبع درآمد باشد
و هم مرد ،در صورتی که در خیلی
از فرهنگ های دیگر مثل هندی
ها و یا خاورمیان��ه ای ها ،زن زیاد
تمایلی به کار و ایج��اد درآمد در
خانواده ندارد.
این آمار همچنین نشان میدهد که
کمترین فرزند را زنان چینی و کره
جنوبیدارند.
ظاهرا مذهب نیز در این آمار تاثیر
گذار بوده و زنان مسلمان و هندو
بیشترین زاد و ولد را داشته اند.
همچنین گزارش ش��ده است که
کمتری��ن زاد و ول��د را نی��ز زنان
بودایی داشته اند.

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
FALL SESSION : AUGUST 26 - NOVEMBER 29, 2013
)REGISTRATION: AUGUST 15, 16 & 19 (8:00 a.m. - 2:30 p.m.
)NON-REFUNDABLE SERVICE FEE: $40.00 (CASH OR INTERAC ONLY

برای ترم پائیزی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
WE OFFER
8:30 a.m. - 12:30 p.m.

)BASIC ENGLISH (levels I to IV

)Schedule: Classes are Monday to Friday (20 hours

FOR THE WORK PLACE 8:30 a.m. -12:30 p.m.

BASIC FRENCH

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

)(originals only

TO REGISTER: BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

)BIRTH CERTIFICATE (Long Form: compulsory for Canadian born
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
PERMANENT RESIDENT CARD
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 / 5292
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit
AND
YOU ALSO NEED PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
VALID MEDICARE CARD or DRIVER’S LICENSE
AS WELL AS
)ONE SMALL PHOTO (compulsory for all students
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کبک و کانادا...
______
علی اشرف
شــادپور

_______

(گازت دوم آگوست )2013
دولت هارپر کب��ک را به تقلب در
مورد مهاجری��ن متهم می کند و
می گوید مهاجری��ن به کبک به
اس��تان های دیگر نقل مکان می
کنند.
دولت هارپر ،از مشاهده اینکه کبک
هزاران مهاجر پولدار را همه ساله
می پذیرد ،ولو اینکه آنان به استان
های دیگر نقل مکان کنند ،دلخور
است.
کری��س الکس��اندر ،وزی��ر جدید
مهاجرت ،ش��کایات وزیر پیشین
جیس��ون کنی را بازتاب می دهد،
که در ماه ژوئن گذشته گفته بود
بعضی مهاجرین در تقلبی درگیر

www.paivand.ca
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ش��ده اند ک��ه از کیس��ۀ مالیات
دهندگان استان هایدیگر ،موجب
تولید ثروت برای دولت کبک می
شود.
طب��ق برنامه ای که «پ��ول برای
ویزا» نامیده می ش��ود ،اتاوا برای
کسانی که تضمین کنند 800000
دالر به اقتصاد کان��ادا پول تزریق
کنند ،ویزای اقامت دائم می دهد.
کبک هم برنام��ه ای موازی با آن
اجرا می کند.
برنامه کبک عموم پسندتر است.
زیرا فرایند قبولی در آن سریع تر
و آس��ان تر است و بنابه گفته یک
وکیل مهاجرت ،دو برابر سایر جاها
مهاجر جذب می کند.

این امر انتقاداتی را برانگیخته است.
زی��را مهاجران پول��دار از کبک به
عنوان تخته پرش اس��تفاده کرده
و سختگیری های دولت فدرال را
دور می زنند و برای زندگی تورنتو
یا ونکوور را انتخاب می کنند .گفته
می شود دولت کبک برای چنین
متقاضیان مهاج��رت هم در مورد
زبان سختگیری نمی کند.
الکساندر می گوید به منظور رعایت
مقررات ،ما پرداخت های انتقالی
فدرال را به یک استان می فرستیم،
در حالی که اس��تان ه��ای دیگر
هزینه بهداشت و درمان و آموزش
و پرورش را می پردازند.
دول��ت ه��ای ف��درال و کبک ،به

منظ��ور جذب و جل��ب بیگانگان
پرکیسه ،برنامه های مشابهیدارند.
این به خاطر آنست که از ثروت و
تجارب تجاری آنان استفاده کرده
و به ش��کوفائی اقتصاد خود یاری
رسانند.
دول��ت حزب کبک��وا ،ک��ه اخیرا
تغییراتی در برنامه مهاجرت برای
سرمایه گذاری اعالم کرد تا تعداد
متقاضیان فرانسوی زبان را افزایش
دهد ،اتهام تقلب را رد می کند.
جانات��ان الوال��ه (Jonothan
 )Lavalleeس��خنگوی وزارت
مهاجرت کبک ،می گوید:
«همه مهاج��ران ،اعم از اینکه چه

برنام��ه ای را برگزینند ،وقتی که
اجازه اقامت گرفتند ،حق دارند به
هر کجای کانادا که بخواهند بروند
و ساکن باش��ند .بنابر این اتهامی
که به ما می زنند مطلقا بی اساس
است».
س��ازمان ش��هروندی و مهاجرت
کان��ادا ،با اس��تناد به آم��ار دولت
کبک ،تخمین می زند بیش از 90
درصد آنانی که تحت برنامه سرمایه
گذاری از دولت کبک اجازه اقامت
دائ��م دریافت می کنند ،از س��ایر
استان ها سر در می آورند.
اکثریت این 90درصد هم یکراست
به ونکوور می روند.

به گفت��ه الواله ،پی��ش بینی می
شود که در سال  2013کبک بین
 5000تا  7000مهاجر س��رمایه
گذار بپذیرد .دولت از هر متقاضی
بین  4120تا  10000دالر دریافت
می کند .افزون بر این موسس��ات
مال��ی کب��ک که ب��ه بعض��ی از
مهاجرین تا میزان  800000دالر
وام می دهند ،همچنین مشاوران
امور مهاجرتی ک��ه  80000دالر
حق مش��اوره می گیرن��د ،از این
طریق منتفع می شوند.
_________________

•

کبک:ازافتادنبه«گودالزبان»بپرهیزیم! پیدا کردن کار در کانادا سختتر شد

(سرمقاله گازت  7آگوست )2013
در هفته گذشته ،وقتی که مارسل
کوته ،یکی از کاندیداهای انتخابات
ش��هرداری گف��ت مونت��رال یک
ش��هر دو زبان��ه
است؛ شاید فکر
می ک��رد که امر
واضح��ی را بیان
می کند .البته با
توج��ه ب��ه اینکه
مونت��رال قانون��ا یک
شهر فرانسوی زبان به
حس��اب می آید و نه
دو زبانه.
به قول یک بیزنسمن
اقتص��اددان ،این یک
اش��تباه لپی از سوی
یک تازه وارد است.
دو کاندیدای پیش��رو
دیگر همدر این زمینه
اظهار نظ��ر کرده اند.
هر یک از آنان س��عی
می کرد به فرانسوی بودن قانونی
مونترال اشاره ای داشته باشد.
دنی کودر با هیجان اضافه کرد به
نظ��ر وی فراهم کردن خدمات به
زبان انگلیس��ی ،در صورت تقاضا
مانعی ندارد.
ریچار برژرون هم با ارائه خدمات به
انگلیسی مخالفتی نداشت و معتقد
بود که الزم نیس��ت چیزی عوض
شود.
ب��ه نظر م��ی رس��د در انتخابات
ش��هرداری در ماه نوامب��ر ،از هم
اکنون موضوع زبان به یک مسئله
تبدیل می ش��ود ،که امر مبارکی
نیست.
با در نظر گرفت��ن گودال های باز
ش��ده در خیابان ها –یکی همین
اخی��را در خیابان س��نت کاترین،
نزدیک س��ن مارک -اس��تعفای
متوالی دو شهردار ،افشاگری های
کمیسیون شاربونو در مورد فساد
اخالقی در سیاست های شهری،
رای دهن��دگان مونترالی بیش از
تعداد کافی موضوع چالش برانگیز
پیش رو دارند.
بنابراین ،نیازی به افزودن موضوع
زبان به این چالش ها نیست.
زیرا افزودن موض��وع زبان به این
مجموعه س��رگیجه آور جز ایجاد
انح��راف از موضوعات اصلی چیز
دیگری نیست و به جای روشنائی
بخشیدن ،تنها درجه حرارت را باال

انتخاباتشهرداری:
نوامبـــر2013

خواهد برد.
اما س��ازمانی که نامش «جنبش
فرانس��ه در مونترال» است و قصد
دارد یک نقش تحریک کننده ایفا
نماید،یک«پالتفورمایالتی»منتشر
کرده و خواستار بکارگیری اجباری
فرانسه از سوی ادارات شهری شده
است .این در حالی است که گروه
«حامی��ان زبان انگلیس��ی» با نام
کریتیک (، )CRITICکه به تازگی
تش��کیل یافته ،از ه��واداران خود
خواسته اس��ت که از شورای شهر
خواستار صدور قطعنامه ای شوند
ک��ه از دولت کبک بخواهد ش��هر
مونترال را دوزبانه اعالم کند ،که با
بافت جمعیتی متنوع آن همخوانی
بیشتریدارد.
با توجه به واقعیت های سیاس��ی
کبک ،احتمال اجابت این تقاضای
«کریتیک» بسیار کم است.
حتی اگر ص��دور چنین قطعنامه
ای از س��وی شورای شهر محتمل
هم باشد ،آیا می توان باور کرد که
دولت کبک ،اعم از اینکه با حزب
کبکوا اداره شود یا با حزب لیبرال،
به آن گردن نهد؟
اینها موضوعاتی است که از هر سو
مطرح است و نش��انگر آنست که
مربع دایره نمی شود.
شهر مونترال ،که قانون زبان کبک
آن را تک زبانه می شناسد ،مجاز
اس��ت –ولی مجبور نیس��ت -در
صورت تقاضای اف��راد یا ضرورت،

خدمات به زبان انگلیسی هم ارائه
کند.
فقط یک استثناء وجود دارد و آن
ش��هرک پی یرفون  -راکس بورو
اس��ت که رسما
دوزبانه است .این
شهرک در میان
چیزه��ای دیگر
مجاز است بدون
تقاض��ای خاصی
آگه��ی دوزبانه نصب
کند.
در واقع در دس��ترس
ب��ودن خدم��ات ب��ه
زبان انگلیسی درهمه
جان یکدست نیست
و گوناگ��ون اس��ت
و بس��تگی دارد ب��ه
حاالتی از قبیل اینکه
در کدام بخش از شهر
باشید ،یا به کدام یک
از ادارات ش��هرداری
مراجعه کنید ،و ی��ا حاالت روانی
و خواست قلبی یا توانائی شخصی
که به او مراجعه می ش��ود چگونه
باشد.
اما باالخره خدمات به زبان انگلیسی
عموما فراهم است ولو اینکه گاهی
هم فراهم نیست.
اما لیوان باالخره همیشه نیمه پر
و نیمه خالی اس��ت؛ اعم از اینکه
فرانکوف��ون ب��ه آن ن��گاه کند یا
آنگلوفون و یا دیگران (الوفون).
در همان حال کارها به آن سختی
هم نیستند که بعضی ها فکر می
کنند .واقعیت این است که بسیاری
از انگلیسی زبانان اهمیت زیادی به
این نمی دهند که مونترال از نظر
رس��می و قانونی ش��هر فرانسوی
زب��ان ش��ناخته می ش��ود ،حتی
بس��یاری از میان آنان که مایلند
مونترال دو زبانه شناخته شود ،با
خوشحالی امور تجاری خود را به
زبان فرانسوی انجام می دهند.
در میان فرانس��وی زبانان نیز که
فکر می کنند مونت��رال باید یک
شهر فرانس��وی ش��ناخته شود،
هستند بسیاری که می پذیرند یا
استقبال می کنند زبان انگلیسی
یک واقعیت در مونترال است.
این همان واقعیتی است که مارسل
کوت��ه در ذه��ن خ��ود دارد .پس
مواظب «گودال» ها باشیم.
•

این رقمی اس��ت که سیتیوی
نیوز بر اس��اس گزارش اخیر اداره
آمار کانادا منتشر کرده است.
یکس��وم از این  ۱.۴میلیون نفر
هم جوانانی هستند که بین  ۱۵تا
 ۲۴سال سن دارند.
این گزارش تایید میکند که در
ماه ژوئیه بیش از  ۳۹هزار فرصت
شغلیدر کانادا (که بسیاری از آنها
در اختیار جوانان بود) از دس��ت

روی خوش نشان نداده است.
رفتهاند.
بدترین شرایط در کبک بوده اما «س��ال گواتیری» اقتصاددان
زیرا بیش از سی هزار فرصت ارش��د در بانک مونتریال چندان
شغلی در این استان از دست به وضعیت بازار کار کانادا بدبین
نیست .او میگوید احتماال اقتصاد
رفته است.
در ح��ال حاضر ن��رخ بیکاری در کانادا در نیمه دوم امس��ال بهتر
کانادا  ۷.۲درصد اس��ت و به نظر از نیم��ه اول عم��ل خواهد کرد
میرس��د که تابستان امسال هم و این ش��امل افزای��ش احتمالی
چن��دان ب��ه جوانانی ک��ه دنبال فرصتهای شغلی هم خواهد بود.
ش��غلهای تماموقت میگشتند (روزنامه.

آیندهاین ۲۴شغلدرکاناداتضمینشدهاست!
بهدنبال شغلی هستید که بیکاری
نداشته باشد؟ این گزارش را حتما
بخوانید.
بر اساس گزارشی که اخیرا توسط
بانک  CIBCمنتش��ر شده ،رشد
اقتص��ادی کانادا در معرض خطر
بزرگ نی��روی کار ناکارآمد قرار
دارد:
چ��ون ایجاد ش��کاف و دوقطبی
ش��دن ب��ازار کار ،باع��ث ش��ده
پس��تهایی که به تخصص باالیی
نی��از دارند خالی بمانن��د و از آن
سو کارکنانی که تخصص کمتری
دارند بیکار مانده و آمار بیکاری باال
و باالتر رود.
به گزارش ونکوورسان ،به همین
خاطر اس��ت که بارها پیش آمده
که برای تعدادی از مشاغلی  -که
در پیشرفت اقتصاد نقشی اساسی
دارن��د  -آگه��ی اس��تخدام داده
شده ،اما هیچکس برای مصاحبه
مراجعه نکرده است.
به هر حال اگر خودتان میخواهید
کس��ب و کاری تازه را آغاز کنید
یا میخواهید به دیگران مشاوره
بدهید ،این گ��زارش  CIBCرا از
دس��ت ندهید که  ۲۴شغل اول
کان��ادا با آینده تضمین ش��ده را
معرفی کرده است:
 .۱حسابرس ،حسابدار و مشاور
در امور سرمایهگذاری
 .۲مدیر بخش سالمت ،آموزش
و خدمات اجتماعی و ارتباطی
 .۳مدیر در حوزهی مهندسی،
معماری و موسسات علمی و

فناوری
 .۴مدیر در حوزهی عمران و
حمل ونقل
 .۵شغلهای تخصصی در
حوزهی سالمت
 .۶پزشک ،دندانپزشک و
دامپزشک
 .۷اپتومتریست ،ارتوپد و دیگر
مشاغل تخصصی مربوط به
تشخیص و درمان بیماری
 .۸داروساز ،متخصص رژیم و
تغذیه
 .۹مشاغل تخصصی درمانی و
سنجشسالمت
 .۱۰مشاغل مدیریتی در
قسمت منابع انسانی و خدمات
اقتصادی
 .۱۱مشاغل تخصصی مربوط به
علوم طبیعی و کاربردی
 .۱۲مشاغل تخصصی مربوط به
علمفیزیک
 .۱۳مشاغل تخصصی مربوط به
علومزیستی
 .۱۴مهندس عمران ،مکانیک،
الکترونیک و شیمی

 .۱۵مهندسین در دیگر حوزهها
 .۱۶پرستارها و سوپروایزرهای
بیمارستان
 .۱۷مشاغل مربوط به علوم
آزمایشگاهی در حوزهی سالمت
 .۱۸تکنسین و متخصص
تکنولوژی پزشکی (به جز
رشتهیدندانپزشکی)
 .۱۹مشاغل فنی مربوط به
دندانپزشکی
 .۲۰دیگر مشاغل فنی در
حوزهی سالمت (به جز
دندانپزشکی)
 .۲۱روانشناس ،مددکار
اجتماعی،مشاور،مشاورمذهبی
و مامور ناظر آزادی مشروط
 .۲۲سرپرست و ناظر معدن نفت
و گاز
.۲۳معدنچیهایزیرزمینی،
متخصص استخراج نفت و گاز و
کارگرهای این حوزه
 .۲۴مشاغل مربوط به
بستهبندی و تحویل
(روزنامه.نت)
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تاریخمعاصر...

یادداشتیکوتاهدرباره
رضاشاه،بهبهانهمستند
تلویزیون«منوتـو»

عطا هودشتیان (مونتریال)

مستند رضا شاه در تلوزیون "من
و تو" جنجالی ب��ه راه انداخت .از
دیدگاه من آن مس��تند غلوآمیز و
دارای چند تحریف بزرگ
است.
افسوس که آن همه تالش
ب��رای بازنمایی دوباره یک
اقتدار الزم لیکن پرمسئله
به کار رفت.
ب��ا این حال متن پیش رو
آن مس��تند را بهانه ای برای طرح
یادداش��تی کوتاه درباره رضا شاه،
عصر او و اقداماتش قرار داده است.
شکی نیس��ت که چهره ایران بعد
از اصالح��ات رضا ش��اه دگرگونی
فوقالعاده یافت و این پیشرفت بی
تردید بازگشت ناپذیر است.
با رضا ش��اه نخستین صورتهای
حقوقی و اجتماعی مدنیت در ما
پدیدار شدند:
شناس��نامه ،س��ربازی اجب��اری،
ارس��ال زنان به مدرس��ه ،صنعتی
شدن تدریجی ،شهرسازی ،ایجاد
دانشگاه و غیره.
و باالخ��ره برپای��ی ی��ک نظ��ام
بوروکراتیک ودیوانساالر نوپا.

ما روند حتول ساختاری در میهنمان
را مدیون وی هستیم.

با اینحال این هم��ه بدون مردم
س��اخته و پرداخت��ه ش��د .یعنی
حقوق��ی و اجتماع��ی ب��ود ام��ا
"حقیقی"نبود.
و حقیقی کدام است؟ مردم.

از این رو ،در واقع رضا شاه مدرنیته
را ف�دای مدرنیزاس�یون کرد .به
همان ترتیب که دموکراسی را فدای
بوروکراسیمنود.

از همی��ن ن��گاه ،در نهای��ت ،وی
مدرنیته را به مدرنیزاسیون تقلیل
داد و جری��ان تح��ول ب��ا زور و
چکمه را به میان کشید .پس وی
جوش��ش پرقدرت تجددخواهی
عصر مش��روطه را دیگ��ر با خود
نداش��ت .نیمی از تج��دد خواهی
عص��ر مش��روطه در نظ��ام او به
مدرنیزاس��یون دولتی و تحمیلی
ب��دل ش��د و نیم دیگ��رش راهی
زندان گردید .ب��ی تردید در آغاز
کار نه برلینیها و نه تکنوکراتهای
مشوق رضا شاه چنین پیشبینی
نم��ی کردن��د .وی را باید مبتکر
"مدرنیزاسیون استبدادی" قلمداد
نمود .پژوهشگرانی روش وی را یک
"مدرنیزاسیونآمرانه"خواندهاند.
اگر امروز نتوانیم قرائت تاریخ را با
نقد تاریخ به هم بیامیزیم ،بازدر پی
یافتن نیمرخ یک مقتدر باالبلنددر

قرص ماه خواهیم بود!
رضاش��اه می پنداشت که
راه تحول از مسیر تعامل و
تامل جداست .شاید تصور
میکرد که این دو
آخرین ،کارزاری
بی مق��دار و هزارس��اله دو چندان دارد .از این رو ،رضا شاه
هم برخی خواس��تههای مشروطه
خواهندداشت.
برای ن��گاه واقعبینانه به را ادام��ه داد و هم به برخی عناصر
دوران رضاش��اه مسئله اساسی آن پشت کرد.
نفوذ انگلیس و آلمان را شاید بهترین روش قرائت تاریخی
از حیات سیاسی رضا شاه قرائتی
فدای تحلیل نکنیم.
دیگران بدون ضعف ما بر ما سوار چند الیه باشد .نخست انکه انگیزه
نمی شوند .من به سهم خود مسیر های وی را نبینیم ،که کردارش را
مدرنیزاس��یون رضاش��اه را قابل معیار قرار دهیم .سپس آنکه کردار
انتقاد ،لیکن نتیجه کار وی را پرثمر وی را تنها از نگاه زمانه عس��رت و
درهم ریخته آن دوره نگاه نکنیم و
میدانم.
اما نمیتوانم از روند ش��کل گیری به آن بسنده نکنیم ودر آن خالصه
قدرت وی خصوصا اگر امروز نتوانیم نشویم ،که از نگاه امروز نیز
آن کردار را ارزیابی نماییم.
در آخری��ن دوران
قرائت تاریخ را
اگر نه ،نقد تاریخی به راحتی
حاکمیت��ش ،از
زمانی ک��ه یارانش با نقد تاریخ به ف��دای مصلح��ت تاریخی
را هم��ه بی لیاقت همبیامیزیم ،میگردد.
خوان��ده ،تمرک��ز باز در پی یافنت و س��وم و مهمت��ر ،وی را با
ق��درت خ��ود را نیمرخ یک مقتدر بدتری��ن و تخری��ب کننده
دوچندان کرده بود ،باالبلند در قرص تری��ن حکومت ه��ا ،یعنی
جمهوری اسالمی مقایسه
تا آنجا که برخی را
ماه خواهیم
نکنی��م و ای��ن مقایس��ه را
کشت ،برخی را به
بود!
تنه��ا معی��ار قضاوتم��ان
زندان انداخت،دفاع
ق��رار ندهیم؛ که اگر چنین
کنم.
باید بی اطمینانی او به مردم را به کنیم ،جای هیچ تحلیل انتقادی
از گذش��ته باقی نخواهد ماند .زیرا
دادگاه نقد کشاند.
"جامع��ه مدنی" او ب��دون مردم ،بزرگترین رژیم هایدیکتاتوریدر
بدون نهادهای واقعی مردمی شکل این مقایس��ه دست باال را خواهند
یافت .هرچه مش��روطه مردم را به داشت .همه آنها از اسالمگرایان در
صحنه کشاند ،رضا شاه آنها به خانه قدرت ایران برترند!
ب��از گرداند ،زیرا میپنداش��ت که اما از اینهمه چه میآموزیم؟
مسیر تحول با زور دولتی موثرتر و هم تنفر ،هم عش��ق ،در سیاست
سریع تر متحقق میشود.
هردو مخرب هستند .میآموزیم که
اینکه خود او میدانست که چگونه سیاه و سفید نکنیم .هیچ مطلق و
در روند اصالحات بهتدریج هسته نجاتدهندهای در سیاست وجود
اصلی آن یعنی مردم را "فراموش" ندارد ،که نجاتدهنده نهایی خود
ک��رده اس��ت ،و بدی��ن طریق از مردم هستند .نفوذ غیر قابل کنترل
آرمانهای مشروطه فاصله میگیرد ،قدرت خارجی بر پایه ضعفداخلی
برای م��ا دراین تحلی��ل اهمیتی ش��کل میگیرد .پس رضاش��اه را
ندارد.
نمیتوان تنه��ا به بهانه نزدیکی با
لیک��ن ،اینکه نتیجه عملی برخی این یا آن دول��ت اروپایی محکوم
از کارهای��ش ایج��اد ی��ک نظام کرد.
ترس و مستبدانه بود ،این اهمیت میآموزیم که بدون دمکراس��ی،
دوچندان دارد .در امتداد گسترده ب��دون ارجاع به نهاد های مردمی،
و همه فهم تاریخ استبداد در ایران ،بهترین حکومتهای س��کوالر به
ای��ن روش ،م��ا را ب��ی نگرانی ،به استبداد بدل میشوند .که تنها با
سنت تک روانه تقریبا همه شاهان نقددیکتاتوری به ارزشدموکراسی
گذشته میهنمان متصل میکند .پی میبریم .ک��ه یک دیکتاتوری
همین میراث به س��ادگی به ماده مصلحتاندی��ش و اص�لاح کار
خام قدرت سیاس��ی پهلوی دوم نمیتواند به ن��ام "ضرورت زمانه"
بدل شد.
مشروع قلمداد شود.
اهمیت
ما
برای
که
است
نکته
این
•

5393 Cote-Ste-Luc

Tel.:
)(514
481-6765
 فر و صاف کردن دائمی،
 شینیون و سشوار
 میکاپ آرتیست (با مدرک از ایران و مکزیک)
 فیشال  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

www.
eveandm.
com

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

GALILEO ADULT CENTRE
Montréal-North, Québec H1H 4C6

514.721.0120

10 921 Gariépy, Montréal‐North, Québec • H1H 4C

Summer514.721.0120
Registration 2013

نامنویسیترمپائیز
Fall Registration 2012‐2013

BASIC ENGLISH CLASSES
)(CCBE
BASIC ENGLISH
)CLASSES (CCBE

کالسهایانگلیسیمقدماتی

12:00- 7:00 pm

Aug. 12, 13, 19, 20

June 19, 20
9:00
to 12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
Aug.a.m.
26, 2013

تاریخنامنویسی

REGISTRATION DATES:
EGISTRATIONهاR
 DATES:شروع کالس
CLASSES BEGIN:

شهریهC
LASSES BEGIN:
August 27, 2012
REGISTRATION FEE:
)$40.00 + Books are Obligatory ($50-$100
REGISTRATION FEE:
)$30.00 + Books are Obligatory ($50‐$100
DOCUMENTS REQUIRED: Medicare Card, Passport + One of the following:
مدارکD
OCUMENTS
REQUIRED: Medicare Card + One of the following:
  •   Canadian Citizenship Card

 Canadian
 •   Permanent Residenceمورد نیاز
CardCitizenship Card

Permanent
Residence Card
)•   Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA

Certificat
de
)Sélection du Québec (R8 or RA
)•   Confirmation de Résident Permanent (IMM 5292 & IMM 5688
) Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688
8:30 a.m. to 12:30 p.m.

Monday to Friday:

Monday to Friday:
8:30 a.m. to 12:30 p.m.
Monday to Thursday:
6:00 p.m. to 9:30 p.m.
Monday to Thursday: 6:00 p.m. to 9:30 p.m.

کالس های روزانه

		DAY CLASSES:
DEVENING
AY CLASSES:
CLASSES:
شبانهE
VENING
LASSES
کالسCهای
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حجم ساالنه قاچاق کاال در ایران ۱۹« ،میلیارد دالر»

مهر :وزارت اقتصاد جمهوری اسالمی در گزارشی
اعالم کرد که بر اس��اس آمارهای ارائه شده توسط
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ساالنه حجم
قاچاق کاال در کشور بالغ بر  ۱۹میلیارد دالر است.
در همی��ن حال ،این گ��زارش میگوید که تنها ۳

درصد از کل کاالهای قاچاق در ایران کشف میشود.

 ۹۱در صحن مجلس
قرائت شد ،رقم قاچاق
کاال در ایران را ساالنه
ح��دود «مع��ادل ۱۵
تا  ۱۹میلی��ارد دالر»
ارزیاب��ی ک��رده بود،
گزارش��ی ک��ه ادعای
کاه��ش  ۶میلی��ارد
دالری قاچاق کاال در
سال قبل آن را زیر سوال میبرد.
اکنون وزارت اقتصاد ایران بدون تش��ریح جزئیات
قاچاق طی چند سال گذشته به صورت مجزا ،کال
گزارش داده است که حجم ساالنه قاچاق کاال ۱۹
میلیارددالر است ،رقمی که نشان میدهد طی پنح
سال گذشته مبارزه با قاچاق کاال کمترین کاهشی
در آمار قاچاق نداشته است.
این گزارش میافزاید که بر اساس مطالعات موجود
دول��ت از حدود  ۲۴درصد از تولید ناخالص داخلی
کش��ور ب��ه دلیل

فعالیتهای غیررسمی ،نامنظم ،ثبت نشده و قاچاق
نمیتواند مالیاتدریافت کند.
فداحس��ین مالک��ی ،رئیس کنونی س��تاد مبارزه
ب��ا قاچ��اق کاال و ارز ،نیز که  ۱۵تیرم��اه گزارش
«دستاوردهای» مبارزه با قاچاق کاال و ارز را در نماز
جمعه تهران تهران قرائت کرد ،تنها به مشکالت و
راه حلهای قاچاق در ایران اشاره کرد و هیچ آماری
از رقمدقیق قاچاق کاال به صورت مجزادر سالهای
گذشته نداد.
غیر از واردات قاچاق��ی کاالهای خارجی به ایران،
ایران با معضل قاچاق سوخت به خارج نیز دست و
پنجه نرم میکند.
س��ال گذش��ته مقامات رس��می ای��ران و برخی
نمایندگان مجلس از قاچاق روزانه  ۶تا  ۱۰میلیون
لیتر س��وخت از مرزهای جنوب شرق کشور خبر
داده بودند ،اما مالکی در گزارش خود در نماز جمعه
اعالم کرد که «قاچاق سوخت از مرزهای کشور سه
میلیون لیتر بود که هم اکنون تقریبا به صفر رسیده
است».
وی همچنین از توقف قاچاق طال به خارج از کشور
خبر داد.

قاچاق  ۱۹میلیارد دالری کاال معادل  ۳۵درصد از
کل واردات ایران در سال گذشته است.
یادآوردنی اس��ت روز  ۲۱اردیبهش��ت  ،۸۹زمانی
که سعید مرتضوی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز بود ،حجم قاچاق کاال در س��ال
•
 ۸۷را  ۱۹میلیارد دالر اعالم کرد و گفت که تنها
 ۳درصد از محمولههای قاچاق کشف میشود،
یعنی ارقامی که بعد از پنج سالدقیقادر گزارش
این نهاد دوباره ثبت شده است!
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گزارشهای  20مرداد،
ای
س
نا:
عاب
دزا
ده،
مد
یر پرواز از
س��االنه خود ارزش قاچاق سالهای  ۸۹و  ۹۰عامل سابق هواپیمایی آسمان با که ای کشور ترکیه عقب بو
دی
م
یا
ران
ه
ه
��ا
ن
یز
را به ترتیب  ۲۰میلیارد و  ۱۴میلیارد گزارش تاکید بر ای 
ن رقم در حال حاضر تا  800وضعیت نتوانس��ته به بهبود
نکه تنها  10درصد
از
ه
حم
زار
ل
و
پر
نق
واز
ر
ل
ه
سی
وای
ی کشور
هواپیماهای کش
ده است .هم
کرده بود ،با این هم��ه ،روزنامه دنیای اقتصاد روز دنیا برخ ��ور از تکنولوژی به لحاظ جابه جایی م چنین کمک کند.
ور
سا
روز  ۱۳خرداد سال  ۹۱طی گزارشی با عنوان ک��رد :ع�لا دار هس��تند بیان  80میلیون مس��افر از فر حدود وی در پایا
ن
ب
��ا
ت
اک
ید
بر
ای

ن
که
«آماره��ای متناقض از میزان قاچ��اق» آمار
شها وه ب��ر ای��ن در مورد فاصلهداریم .ایندر این کشور صنعت
حم
ل
ونق
ل
ه
آموز
وای

ی
در
ی
حال
نی
دنیا
ی
رو
اس
ی
ان
ت
س�
که
دولتی از حجم قاچاق کاال را مورد تردید قرار
�انی باید تن
یک خانواده
گف
ت
ک�
�ه
ح�
ها  1414ساعت متوسط بهره اینمورد بزرگ است و ایران در
�د
ود
0
داد.
ب
 70تا  800ور
ی از هواپیماها در ایران است .کرد :م سیارضعیفبودهتصریح
بنا بر این گزارش ،اعالم خبر کاهش ش��ش خلبان بیکار در
ک
ش
ور
وج
ود
دا
رد
میلی��ارد دالری حجم قاچاق در س��ال  ۹۰که با هزینهه��ای خود تحصیل ب��ه گفت��ه مدی��ر عامل س��ابق در ص جموع س��رمایهگذار 
یها
نع��
ه
نسبت به س��ال  ۸۹در حالی است که آمار کردهاند.
واپیمایی آسمان ،قبل از اجرای در جه ت حمل ونق��ل هوایی
��ا
ن
هد
1
فم
59
ند

ی
می
یا
لی
ران
��ا
ه
ه
رد دالر
بخش خصوص��ی در این زمینه حکایت از وی با بی��ان ای 
نکه از  224فروند یک س��اعت پر ��ا در ازای هر است
که
از
ای
ن
می
زا
ن
هواپیم
 60درصد
واز مس��افران 48
افزایش حجم قاچاق در این مدت به بیش زمی ��ا در کش��ور  98فر
س�
ون�
�ر
�د
مای
ه
د
گ
الر
ذار
پ
ی
رد
م
اخ
ش
��ترک است
ت می کردند وای
نگیر هس��تن
از  ۲۰میلیارد دالر دارد.
لهای قبل د ،گفت :ما در در حال حاضر به ساعت ن رقم اما در ایران
س�
�ر
مای
ه
سا 
گ
ذار

ی
ها
ی
ی
در
30
حد
د
ود
الر
0
گزارش
در
نیز
اس�لامی
مجلس ش��ورای
مش��ترک
 35هزار رس��یده اس
ت
و
حت
ی
ی به کمتر از یک درصد
هد
فم
ند
تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستاد
ی هم نم رسد.
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،که  ۳۱اردیبهشت سال

«
ح
د
و
د
۰
۰
۸
خل
ب
ا
ن
ب
ی
ک
ا
رداریم
ن
ی
م
ی
ا
ز
ه
وا
پ
ی
م
ا
ه
ا
ی
دا
خلیزمی 
نگیرشدهاند»
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ترجمه قطعه شعری از «شیرکو بیکس»
شاعر زنده یاد کورد ،به مناسبت سالگرد فاجعه حلبچه

جواب

پس از خفه شدن «حلبچه»
شکایتنامه باالبلندی برای خدا نوشتم.
پیش از اینکه آن را برای مردم بخوانم
برای درختی خواندم
درخت به گریه افتاد
در آن نزدیکی ،یک پرنده پستچی
از من پرسید
خوب چه کسی آن را به دست گیرنده میرساند؟
اگر امید به من بسته باشی
من که نمیتوانم به عرش خدا برسم!
شب،دیرهنگام
فرشته سیاهپوش شعرم
به من گفت :غصه نخور،
من آن را تا باالها
تا اوج ها
خواهم برد
اما قول نمیدهم خود او نامه را از من تحویل بگیرد!
تو می دانی
کسی نمیتواند خدای بزرگ را ببیند!
گفتم سپاس ،ولی تو پروازت را بکن!
فرشته الهام پرواز آغاز کرد
و شکایتنامه را باخود برد
دیگر روز که بازآمد
سکرتر درجه چهار دفتر پروردگار
 «عبید» نامی،بر روی همان شکایتنامه،
و در حاشیه آن
به عربی
خطاب به من نوشته بود:
"دیوانه!
آنرا به عربی ترجمه کن،
اینجا کسی کردی نمیداند
و آنرا پیش خدا هم نمیبریم!"
سلیمانیه٢٠٠٧ /١٢/١٤ :
ترجمه فارسی از :انور سلطانی
_______________
ش��یرکو بیکس :زاده  2مه  ،۱۹۴۰م��رگ :در  4اوت
 ۲۰۱۳در سوئد) ،ش��اعر معاصر کرد عراقی است که
در سال  ۱۹۸۸از سوی انجمن قلم سوئد ،برنده جایزه
توخولسکی شد .سرودههای او به زبان کردی هستند.
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دکتربهمن فصیح پور

جهان...

حوزه یورو وخیم ترین رکود را پشت سر گذاشت
پ��س از  ۱۸ماه رکود ،س��رانجام
اقتصاد کش��ورهای حوزه یورو در
اتحادیه اروپا در  ۳ماهه دوم س��ال
جاری سه دهم درصد نسبت به ۳
ماهه مشابه در سال گذشته رشد
کردند ،که اولین نشانه های برون
رفت از وخیم ترین رکود اقتصادی
تاریخی اتحادیه اروپا بش��مار می
رود.
در میان کش��ورهای عضو اتحادیه
اروپا ،که از واحد پولی یورو استفاده
می کنند ،آلمان و فرانسه باالترین
رشد اقتصادی را داشتند.
در س��ه ماه دوم سال جاری ،رشد
اقتصادی آلمان ،بزرگترین اقتصاد
اروپا ۰.۷ ،درصد ،و رشد اقتصادی
فرانسه ،دومین اقتصاد بزرگ اروپا
نیم درصد بود ،که بهترین  ۳ماهه
پس از روی کار آمدن فرانسوا اوالند

در ماه مه س��ال  ۲۰۱۲بود .و این
در حالی است که هنوز  ۳میلیون
و  ۲۰۰هزار نفر در فرانس��ه بیکار
هس��تند ،نرخ بیکاری این کشور
 ۱۱درصد اس��ت که باالترین نرخ
بیکاری در  ۱۵سال گذشته است.
آمار منتشر شده از بروکسل امید به
توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی
اروپا را بیش��تر کرده است .اعتماد
مردم به اقتصاد اروپا رو به افزایش
است ،توسعه بخش صنعت حوزه
یورو اقتصاد اروپا را در تمام سطوح
تقویت ک��رده از جمله مش��اغل
بیشتری ایجاد کرده و ارزش حجم
صادرات ح��وزه یورو را ب��اال برده
است.
آماره��ای «یورواس��تات» ،اداره
آمار اتحادی��ه اروپا ،که در  ۳ماهه
دوم س��ال جاری رش��د اقتصادی

جمهوری چک  ۰.۷درصد ،بریتانیا
 ۰.۶درصد ،لتون��ی  ۰.۶درصد ،و
لهس��تان  ۰.۴درصد بوده است .و
این در حالی است که هنوز قبرس،
یونان ،ایتالیا ،اس��پانیا ،بلغارستان،
سوئد رشد منفی داشته اند.
اولی رن رئیس کمیسیون اقتصادی
و پولی اتحادیه اروپا ،از خبر رش��د
اقتص��ادی حوزه ی��ورو  -هرچند
اندک  -استقبال کرد ،ولی هشدار
داد که بحران مالی و اقتصادی اروپا
هنوز سپری نشده است.
بدهی کش��ورهای حوزه یورو ۱۱
تریلی��ون و  ۴۰۰میلی��ارد دالر
اس��ت که بخش عمده ای از آن را
کش��ورهای یونان ،ایرلند ،قبرس،
اسپانیا ،و پرتغال دریافت کرده اند.

  متخصص طب سوزنی از کانادا
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
  عضو سازمان نظام پزشکی ایران

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Centre Medical Mira - BROSSARD

_____________________
Tel : (514) 267-3454

جلسات «آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود

بهروز
آقاباباخانی

مشاور رمسی وام مسکن

•

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

انفجارهایبغدادهمچنانقربانیمیگیرد
روز پنجش��نبه 15
آگوس��ت بر اثر انفجار
چندی��ن خ��ودروی
بمب گذاری ش��ده در
بغداد دس��ت کم ۲۳
تن کشته و دهها نفر
زخمی شدند.
مرگبارتری��ن انفج��ار
در محل��ه کاظمیه در
شمال بغداد روی داد که بر اثر آن
 ۷نفر کشته شدند.
هن��وز کس��ی مس��ئولیت این
انفجارها را بر عهده نگرفته است.

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

روز چهارشنبه گفت به
مبارزه با تروریستها ادامه
خواه��د داد و اعالم کرد
 ۸۰۰مظنون دس��تگیر
شده اند.

روز چهارشنبه  14اگوست نیز دو
انفجار در بعقوبه موجب مرگ ۱۴
نفر شد.
نوری المالکی نخست وزیر عراق

اطالعیه

مصر :در راه جنگ داخلی؟
مجازات همیشگی برای نیروهای
امنیتیمسئولدرکشتنمعترضان
از آغ��از قیام در ژانوی��ه  2011به
افزایش ناآرامی و خشونت بیشتر
دامن میزند».
فدراس��یون بین الملل��ی جامعه
های حقوق بش��ر ،با وجود اینکه
نیاز به برقراری کنترل بر وضعیت
و تضمی��ن صل��ح و امنی��ت را
تشخیص میدهد ،از اعالم وضعیت
اضط��راری یک ماهه به وس��یله
ریاس��ت جمهوری مصر از تاریخ
 14آگوس��ت نگران است زیرا به
پلیس اختی��ارات فراقضایی برای
دس��تگیری و بازداشت افراد بدون
اتهام قانونی داده ش��ده اس��ت و
پلیس و ارتش از این اختیارات در
گذشته برای ارجاع تعداد زیادی از
غیرنظامیان به دادگاههای نظامی
استفاده گسترده ای کردهاند .گفته
میش��ود در طی روز تعداد زیادی
در سراسر کشور دستگیر شدهاند.
اکنون خش��ونت به تمام کش��ور
گس��ترش مییابد و کلیس��اها در
مناطق مختلف به آتش کش��یده
میش��وند؛ خطر س��قوط مصر به
خش��ونتهای فرقه ای بیش��تر و
درگیریه��ای داخلی به ش��دت
افزایش مییابد.
• فدراسیون بین المللی جامعه
های حقوق بشر ازدولتمردان مصر

>> امس�ال ع�راق
ب�ا باالگرفت�ن تنش
می�ان اقلیت س�نی
و اکثریت ش�یعه در کش�ور،
شاهدبازگش�ت تروریس�م و
خشونت بوده و تا کنون بیش
از  ۳,۰۰۰نفر کشته شده اند.

به تأکید میخواهد از بهکارگیری
مفرط خش��ونت و از دستگیری و
بازداش��ت خودس��رانه افراد بدون
اتهام در مدت وضعیت اضطراری
پرهیزکنند؛
• فدراس��یون از دولتم��ردان به
تأکید میخواهد تحقیقات مستقل
و غیرجانبداران��ه ای را ش��روع و
نتایج آن را منتشر کنند؛
• فدراس��یون از دولتم��ردان
میخواهد به مردم درباره وضعیت
و شرایط بازداشت رئیس جمهور
برکنار شده مرسی اطالع دهند؛
• فدراسیون از دولتمردان مصر
ب��ه تأکی��د میخواهد ب��ه آزادی
گردهمایی مس��المتآمیز احترام
بگذارند و آن را تضمین کنند؛
• فدراس��یون از دولتم��ردان و
گروهه��ای مذهبی و سیاس��ی به
تأکی��د میخواه��د از تحریک به
خشونت بیش��تر و انتقامجویی از
مخالف��ان و حمله ب��ه گروههای
مشخص به خاطر وابستگی دینی،
سیاسی یا نژادی آنها بپرهیزند؛
فدراسیون از مردم مصر میخواهد
از توس��ل به خش��ونت ،ب��ه ویژه
استفاده از سالحهای آتشین و هر
نوع اسلحه ،بپرهیزند.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
LDDHI
عضو فدراسیون بین المللی جامعه
های حقوق بشر
www.facebook.com/lddhi.
fidh
lddhi(at)fidh.org
lddhi.fidh(at)gmail.com
Twitter: @fidh_fa

شیراز
رستوران

ب کوبیده،
چلوکبا
با گوجه

یا قیمه
رمه سبزی
ق

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی
کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

نان سنگک

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

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

Tel.: 514-894-8372

7

.99

(برا ی تیک اوت)

 15آگوس��ت :فدراس��یون بی��ن
المللی جامعه های حقوق بشر از
گزارشهای مربوط به تلفات ناشی
از اقدام نیروه��ای امنیتی دولتی
برای پایان دادن به «تحصن های
مرس��ی» در دو نقطه
حمای��ت از ُ
مختلف قاهره در روز  14آگوست
 2013به شدت نگران است....
عبدالکری�م الهیج�ی ،رئی��س
فدراس��یون بین الملل��ی جامعه
های حقوق بشر ،گفت« :با وجود
گزارشهایی که حاکی از خشونت
برخی از معترضان مسلح هستند،
ارقامی که ما درباره صدها کشته از
مردم دریافت کردهایم ،حکایت از
استفاده زیاد از خشونت به وسیله
نیروهای امنیتیدارند».
عبدالکری��م الهیجی اف��زود« :در
کمتر از یک ماه گذشته ،سومین
بار است که ارتش و پلیس مصر با
استفاده از گاز اشکآور و تیراندازی
کورکوران��ه به معترض��ان تعداد
زیادی از مردم را کشتهاند.
به ج��ز تحقیقاتی که دادس��تان
عمومی ش��روع کرده است ،هیچ
گونه کمیس��یون رسمی هنوز به
بررس��ی دو مورد خونریزی قبلی
نپرداخته است و ما نگران هستیم
که این بار نیز به همین روال عمل
ش��ود .پرهیز از تحقیقات و فقدان
کام��ل پاس��خگویی و معافیت از

•
•
•
•

 5شنبه ها کلم پلو شیرازی موجود می باشد.

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929
 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

14
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کلیسای اجنیلی فارسیزبانمونتریال



هر شنبه

ک

هر یکشنبه

از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال

405 Marie-Anne E

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

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

)(Metro: Mont Royal

ش جالل عادل
شی

  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

PAIVAND: Vol. 19  no.1122 août 15, 2013

Mary Anne
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در شهــر
مدرسه دهخدا

514-619-4648

M EK IC

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان

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

کتابخانهنیما

Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca

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

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

ایران-مونترال

(514) 299-1787

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگی
وقدمتی بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و
غنی می باشد،در حفظ این هنر یگانه که
متاسفانهدر سرزمین خود مورد بی مهری
فراواناستبکوشیم.
خردساالن 11 :صبح
بزرگساالن  12بعدازظهر

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

(514) 731-1443

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

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

همبستگیبازرگانی

Info: 514-249-4684
www.ibng.ca
------------------------

اجنمن ادبی مونتریال

منایشگاه نقاشی های مریم ایزدی فرد
منایشگاه تا تاریخ  ۱۵سپتامبر ادامه دارد

M EK IC

ﺟﻠﺴﻪي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮان و ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ )راﻳﮕﺎن و ﻋﻤﻮﻣﻲ( 12 :و  13ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻓﻴﺎضﺑﺨﺶ

 دﻛﺘﺮاي روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻦ آﻟﻤﺎن
 اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ،روانﺷﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺐ ،ﻣﻘﺎﻻت و ﺟﺰوات ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺸﺎوران،
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﻳﺮان

در دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن و رزرو وﻗﺖ ﻣﺸﺎورهي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ وبﺳﺎﻳﺖ زﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:
www.noorcenter.com

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

(438) 238‐6518

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

Iran2Canada
جامعه ای برای ایرانیان مهاجر

محیطی برای من و شما ،محلی برای سهیم شدن
آنچه در چنته داریم :خوشحالتر خواهیم شد اگر به
مابپیوندید

www.facebook.com/

Iran2Canada

4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما برگزار میکند :

سومین کنسرت تابستانی :

مانداناروشن

با صدایی ستایش برانگیز از عشق میخواند
با همکاری :
ویولن
دکتر حمید کشاورزنیا:
پیانو کیبورد
ناصر بالشی:
رضا هومن
با همکاری:
زمان  :شنبه  31آگوست 2013
ساعت  7/30بعد از ظهر

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

WWW.IBNG.CA

ورودی ( $ 15 :دانشجویان)$ 10 :
5148338684
5144853652
تلفن آگاهی:

تلویزیونهفتگی

در محل

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

کتابخانهنیما

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
-----------------------

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

iranleftalliance@gmail.com

ـسرا
ک
با
�

Maison De Kebab

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی
>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

514

933-0-933

ﻣﺸﺎورهيﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﻣﺸﺨﺼﺎت دورهﻫﺎ ،زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

IBNG

درمکیــــک

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

اوتـــاوا

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

« دو قاره روی من »

مرکزفرهنگیزاگرس

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

بنیاد سخن آزاد

(514) 651-7955

(514) 274-8117

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

اجنمندوستدارانزرتشت

8043 St-Hubert

ﺟﻮان و ازدواج

فرهنگسرایسینا

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

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

ﺗﺤﻮل ﻧﻮﺟﻮان

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

Tel: 514-341-5194

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ

www.cafelitt.ca

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

5347 Cote-des-Niege

ﻧﺤﻮهي آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮان

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

کافـــه لیت

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض در ﺧﺎﻧﻮاده

ایرانیکاازآنهمهماست

----------

www.addhi.org

خورشید خانوم

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ،آرام و ﻣﺘﻌﺎدل

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم
514-651-7955

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

تلفن)514( 626-5520 :

آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ )ﻛﻮدك ،ﻧﻮﺟﻮان ،ﺟﻮان(

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

5206 DECARIE #3

اجنمنایرانیانوستآیلند

دانشنامهایرانیکا

ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎيآﻣﻮزﺷﻲ

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

Tel.: 514-485-3652

5206 DECARIE #3

صورتی،رنگسرطانپستاناست!

www.iranpink.com
سایت ایران پینک

صورتی رنگ س��رطان پستان است
و ای��ران مقصد ای��ن وبگاه اس��ت.
ایرانپینک نخس��تین مرکز اطالع
رسانی سرطان پستان به زبان فارسی
است.ایرانپینککارمشترکگروهی
از عالقمندان به کاهش آالم بیماران
مبتال به سرطان پستان می باشد.
مرکز اطالع رسانی سرطان پستان،

به همت جمعی از دانش آموختگان
کارگاهه��ای مش��ارکتی موسس��ه
یاریکده ایجاد شده است.
ای��ن مرکز اطالع رس��انی در تالش
اس��ت تا آخرین یافته های موسسه
های معتبر جهاندر خصوص کاهش
آالم بیماران مبتال به سرطان پستان
را منتشر کند.
در این فضا تولیدات متعددی موجود

است که قابل استفاده فعاالن حوزه
اطالع رسانی و آگاهسازی و همچنین
بیماران و خانواده های بیماران مبتال
به سرطان پستان است.
اگر ش��ما هم مطلبی دارید و عالقه
مند به انتشار مطالب تاندر این فضا
هستیدازاینلینکاستفادهکنید.

 کنسرت بزرگ انــدی همراه با شینی
در پله دو کنگره مونتریال
>> شنبه  12ماه اکتـبر 2013
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چهخبر...

www.ffm-montreal.org
شهــر
در
گستردهفیلمسازانایرانیدرجشنوارهمونترال
حضور
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

مدرسه فردوسی

7085 Cote-des-Neiges
514-962-3565

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

()514
تلفن:
مونترال
626-5520فیلم
رادیوزمانه :جشنواره
در کان��ادا ک��ه از  ۲۲اوت ت��ا ۲
هفتمین
خورشیدبیست
س��پتامبر ۲۰۱۳
خانوم
خواهد کرد،
برگ��زار
خود را
کالس های رقص:
دوره 
بزرگساالن نمایش
فیلم را برای
۴۳۲
امسال بچه ها و
خودتا 2انتخاب
در بخش
مختلف 11
هایها :ساعت
یکشنبه
5347
Cote-des-Niege
ها ۲۱۸
بین آن
کرده است که در
Tel: 514-341-5194
فیلم بلند وجود دارد.
--------این جش��نواره که در سال ۲۰۱۳
آنمونترال
ایرانی
اجنمنزنان
شماست»
«جهان از
با ش��عار
St-Hubert
8043شهای
شامل بخ
برگزار میشود،
514-619-4648
گوناگون است.
در بخش اصلی این جشنواره ۲۰
فیلم از کشورهای آمریکا ،فرانسه،
Maison
d’Edition
نروژ ،ژاپن،
لهستان،
سوئد ،روسیه،

M EK IC

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

ایتالیا،دانمارک ،کرواسی،
چین ،کانادا ،بلژیک ،آلمان
و ایران شرکت دارند.
فیلم5206
DECARIE
مونترال
 #3جشنواره
Tel.: 514-485-3652
اوت ب��ا
۲۲
تاری��خ
در
----------------------فیلم کانادای��ی «خانه
ماتیوبشر
حقوق
دفاعاز
ساخته
روآ
اجنمندیگر»
مونترال
ایران-
گشایشمییابد.

کتابخانهنیما

کوتاه)
همهاز دو
«بیشتر
(فیلممرجع
ساعت»به این
آیندگان ما
ما و
عس��گری که پیش
س��اخته علی
بزرگ نیاز داریم
کوتاه
همهمهای
بخ��ش فیل
از این در
ماست
ایرانیکاازآن
نمایش
به
هم
کن
جشنواره
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
درآمده بود.
514-651-7955
پرندگان»
فیلم کوتاه «برای
www.iranica.com
دیگر
از
هم
ساخته تارا آتشگاه
-------------------------در این
که
هایی اس��ت
فیلم
خانوادگی آتنا
سرویس
دارد.
شرکت
جشنواره
SHILD OF ATHENA
Familyسینمای
«تمرکز بر
در بخش
Services
« ۴۵دقیقه تا
جه��ان»،
فیلم)(514
274-8117
---------علی صمدیرام اهلل» ساخته
اح��دی از کش��ور آلم��ان،
هرپنجشنبه
لیت:
کافه
علی
ری�زان» س��اخته
«برگ
www.cafelitt.ca
محصول ایران
جابر انص��اری
------------------------و انگلستان« ،بهار در سرزمین
فرهنگسرای
سینابه��روز
س��اخته
عجای�ب»
«514-488-3000زندانی»
کرمیزاده از آلمان،
6528 St- Jacques W.
----------------------زاده ازساخته محمود شولی
آمریکا انتخاب شدهاند وبه نمایش
مرکزفرهنگیزاگرس
درخواهد آمد.
514-690-6343
در بخش «مستندهای جهان» دو
------------------یآیند:فیلم ایرانی به نمایشدرم
سازمان آموزشی مولتی ساژ
«آخرین ک�وچ» اث��ری از فریدون
(514) 770-1771
«عب�اس
نجف��ی
همچنی��ن3333
 250وCavendish #
کیارس�تمی ،یک گزارش» ساخته
اوتـــاواستایش از
بهمن مقصودلو که در
Persian Cultural Asso. – Capital Region
عباس کیارستمی در آمریکا تهیه
فرهنگیایرانیاناتاوا
اجنمن
است.
شده

با شعار «جهان از آن شماست»

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

) (514آقای
299-1787مشترک
«زندگی
www.addhi.org
------------------ساختهمحمودی و بانو»

روح اله حجازی ،با بازی
اجنمن
حقوقدانانترانه
حمید فرخن��ژاد،
علیدوس��تی،کبک
فارسیزبان
هنگامه
www.ajpq.qc.ca
-------------------پیم��انقاضیان��ی و
قاس��مخانی در بخش
کانون مهندسان و
اصلی بیست و هفتمین
کبک
ایرانی
آرشیتکت
مونترال به
هایفیلم
جشنواره
AIEAQ.mtl@gmail.com
نمایشدرمیآید.
--------------که
اول»
ه��ای
در بخش
اجنمن «فیلم
دوستدارانزرتشت
جداگانهای
داوران
هیأت
توس��ط
(514) 731-1443
 ۲۰-------------------فیلمارزیاب��ی میش��ود ،نی��ز
آزاد در این
سخن ایران،
ش��ده که از
انتخاببنیاد
ساخته دانش
محل»
بخش« ،تاج
(514) 944-8111
دارد.
شرکت
اقبا شاوی
-----------------------در بخش «نگاه به سینمای جهان»
که مسابقهای نیست ،از ایران چهار
بازرگانی
همبستگی
ریزان»
کند« :برگ
فیلم شرکت می
انصاریInfo: ،
514-249-4684
«اینجا همه
از علی جاب��ر
 -----------------------پوریاچیز خوب اس�ت» ،س��اخته
مونتریال
ادبی
بهش�ت»
تهران تا
اجنمن «از
آذربایجانی،
651-7955
)(514صفاری و
ابوالفضل
ب��ه کارگردانی

IBNG

دانشنامهایرانیکا

Tel.: 514-962-3565
www.paivand.ca

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

!
5
6

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در حلظه

فرنازاژوگسترده
تیر
زیبایتاندریافت کنید،
انتشار
مبارک!
مهدی :پیوند

>> گرافیک عالی
آگوست،به MAILING LIST
هفته ای که گذشت ،روز جمعه 9شما هم
Advertiseخوشبخت شهرمان به خانه بخت رفتند؛
 with usدو جوان
بپیوندید:
بزرگ ما
داوری ،هنرمند
جمشید خان
عروس خانم خوش بخت ،فرناز داوری،دخت ِر یار قدیمی پیوندی ها،
مهربان و)
514-996-9692
همیشه متبسم جامعه ایرانیان مونتریال است.
نام آشنا،
info@paivand.ca
داماد جوان و خوش تیپ ،آقای مهدی سیبویه نام دارد.
این پیوند فرخنده را به والدین زوج خوشبخت صمیمانه شادباش می گوییم
و برایشان بهروزی ،زندگی طوالنی و پر از عشق آرزو می کنیم.

دوستان شما در پیوند مونتریال

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
خانه برای ایرانیان مونتریال
سازمانسیاسیفرهنگی

گروه غیرانتفاعی با هدف کمک
خودرهاگران
واردان ایرانی برای
به تازه
خدمت
در
خانۀ مناسب در مونتریال
یافنت
خودرهایی
-----------------------------و خودسازماندهی
www.facebook.com/groups
www.

/montrealhome
KhodRahaGaran
.org

دسامبر
سپتامبر تاتا8 ۹
(۲4سپتامبر
23
دسامبر)
Tel.: : 514-737-3642

محل ثبت نام

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

کالسهایتکواندو
برایهرگروهسنی

----------------------خوشابحال ماتم زدگان،
زیرا ایشان تسلی خواهند یافت (عیسی مسیح)
فدراسیون جهانی تکواندو
از
-------------------------با بیش از 25سال سابقه تدریس
آیا احساس تنهایی می
Perspolis
هستید؟نماییم برای حفظ
Presentsمی
بیماردعوت
آیا عزیزان
کنید؟شما
از
اند؟ به کالس های ما بپیوندید.
سالمتی ونظم
آیا همه شما را ترک کرده



زیر نظر استاد
رضا رمضانی دان6

Sun youth
sunyouthorg.com
514-842-6822
4251 Saint-Urbain,
Montreal Qc, H2W 1V6
info@sunyouthorg.com
donate online
a commitment to
sharing & caring

(از 6سال به باال)

کردن مفهوم خودش را از دست داده و بی ارزش شده است؟
آیا زندگی
Family Classes offer
 students the uniqueآیا متایل به ترک هر چیز و همه کس دارید؟

chance
with
their
زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما آرامش خواهم بخشید .یوغ مرا بر دوش گیرید
toتمامی
trainای
نزد من،
بیایید
loved ones using traditional
زیرا مالیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویش آرامش خواهید یافت .
drillsیابید،
 andتعلیم
techniques.از من
و
forms,
راحت است و بار من سبک .عیسی مسیح انجیل متی باب  ۱۱ایه ۲۹-۲۸
یوغ من
trainکه
 togetherچرا
Families
can

Andy
&
Tel.: 514-623-2900 Shani

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

شیمی

همه دوستان قدیمی در پیوند مونترال

ظرفیتمحدود

2013
تــرم
پائیزی2012
پائیزی:
ترم

MONTREAL

باخبر شدیم ،هفتۀ اول آگوست امسال 65 ،اُمین سالروز تولد
می کند:
برگزار
آشنایجدید
نامنشانی
دوست خوب پیوندی ها ،هنرمنددر
ایرانیان
جامعه ی
مونتریال ،جناب آقای هوشنگ غالمی است.
کالس های تک درس
جش�ن و برنامه س�ورپریز مفصلی هم به این مناسبت در دل
طبیعت برگزار شده بود که پیوندی ها د عوت نداشتند!
همسرش،
خانواده عزیزش ،بویژه
این دوست عزیز را به او،
تولد
دختر «نازنین»اش و پسر
عزیز،
غالمی
خانم
فرهنگی،
بانوی
توسط دبیران مجرب ،باسابقه
برومن�دش رض�ا ،و دوس�تان
پرورش
و رمسی آموزش و
پرش�مارش صمیمانه شادباش
هوش�نگ خان
بابرای
میگوییم و
بسیار مناسب
شهریه ای
و
عزیز س�ال های شاد و پربرکت
7085
Cote-des-Neiges
و ط�ول عمر همراه با سلامتی
Montreal,
و 2M1
ها همینطور خوش تیپ و
QCباش�د تاسال
H3Rداریم؛
بهروزی آرزو
استواربماند.

ریاضی

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین


Live in

هوشنگ خان ،تولداتن م
بارک!
مدرسه فردوسی
را فراموش نکنیم!

فیزیک

PAIVAND: Vol. 19  no.1122 août 15, 2013
PAIVAND: Vol. 18  No.1066  Août 01, 2012

•

in the class with an instructor,
 earningآغوش عیسی مسیح و خادمینش بروی شما باز است....
گویید.
آمین
به دعوت او
the basics of Taekwondo
----------------------------- and togetherness in one class.
Greene Avenue Community:
 هر زمان میل دارید ،به حرف دل شما گوش خواهیم داد.
1090 Avenue Greene,
Westmount, Qc H3Z 1Z9
به دیدار شما خواهیم آمد :در خانه شما ،یا در محل کارتان
www.centregreen.org
Master Reza Ramezani 6th DANهمین امروز با ما تماس بگیرید:

Tel.: 514-486-2139

Tus. 6:00 PM - Fri.6:30PM - Sat 10:30AM

Tel.: 514-963-7744

بنیادLive
in
کند
می
تقدیم
نیما
فرهنگی
MONTREAL
Perspolis Presents

سری برنامه های گوناگون فرهنگی ،هنری،
تفریحی و اجتماعی فصل تابستان:
 نمایش فیلم «اوکی میستر»
به کارگردانی پرویز کیمیاوی
جمعه 3آگوست ساعت  7بعدازظهر
همراه با نقد فیلم توسط علی شریفیان
ورود همگان آزاد است
---------------------- پیک نیک تابستانی کتابخانه نیما
همراه باغذای  BBQو نوشیدنی

موسیقی ،رقص و شادمانی
تاریخ یکشنبه  5آگوست ۲0۱۲
پارکینگرایگان

در صورت بارانی بودن هوا ،برنامه یکشنبه پس از این
تاریخ برگزار خواهد شد.

Andy
&
Shani
بازار همیاری بنیاد نیکو

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

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

را اعالم کنند.
خواهشمندی��م چنان ک��ه قصد
مساع��دت با م��ا را دارید با شماره
Saturday/Samedi
اوت12th
2013
Octoberتلفن زیر تماس حاصل نمایید.
2012
تاریخ برگزاری بازار 18
ک��هPalais
استdes
Congres
de Montreal
همچون
اط��الع
 159, St-Antoine St. Westمزی��د
بازار همیاری بنیاد نیکو امسال نیز در این راستا هر ساله هموطنانی که گذشته کلی��ه عواید ای��ن فروش
TapeshMontreal.com
گون��ه هزین��ه ای به
تمایل به همکاری دارند با واگذاری ب��دون هیچ
برگزار میشود:
 Billets/Tickets:پور
Tapeshبه ن��ام دهش
Digitalخیریه
موسسه
استفاده
)(Mohsenقابل
همان طور که در جریان هستید ،اجن��اس غیر
به Montreal
خودand
Marche
Poisson
241•4548
)(514امرT.کمک به
 223•3336ت��ا در
) & (514ارسال میشود
خیر و انسان
بنیاد نیک��و همه ساله به مناسبت ای��ن بنیاد در این کار
کودکان نیازمند مصرف شود.
آغاز سال تحصیلیدر ایران اقدام به دوستانه ما را یاری نموده اند.
برگزاری بازاری میکند تا با فروش امسال از کلیه عالقمندانی که خودا تلفن:
(514)624-4579
لوازم نو و دست دوم تمیز ،عواید آن مکان ارائه محصولی را در این بازار
15760 Boul.Pierrefonds
را به دست کودکان محروم کشور دارند نیز دع��وت میشود تا ضمن
Montréal Qc H9H 3P6
هماهنگی با بنیاد نیکو آمادگی خود
برساند.
جنب فروشگاه اخوان وست آیلند

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

دی جی بین المللی
تلویزیونوهفتگی
با جدیدترین
آلبومدرخارج از کشور
ایرانیان
چپترین
احتاد کامل
آهنگ های ایرانی وخارجی
الکاپون  1بعد از ظهر
یکشنبه ساعت
هر DJ
به وقت شرق آمریکا
(تیمور)
تلویزیون اندیشه
از طریق کا نال

به مدت یک ساعت پخش مستقیم
درخدمت ایرانیان گرامی
ساعت  7عصر به وقت اروپای مرکزی
 Tel.:به وقت ایران
) 9. (514شب
692-0476ساعت 30
و
www.facebook.com/دوشنبه ها،
(باز پخش برنامه
وقت شرق آمریکا)
ساعت 10صبح به
djalcapone.taymour
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.

Saturday/Samedi October 12th 2013
Palais des Congres de Montreal 159, St-Antoine St. West

TapeshMontreal.com
)Billets/Tickets: Tapesh Digital Montreal and Marche Poisson (Mohsen

T. (514) 223•3336 & (514) 241•4548

بامداد
چهارشنبه ها:
مهمانی8های
جشنعروسی،تولدها،

iranleftalliance@gmail.com

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

خودرا با ما برگزارکنید!

17
17
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formation professionnelle professionAl trAining
AssistANcE à LA
personne à doMicile

sAnté/HeAltH

AdMinstrAtion/Business

18 Health, Assistance and nursing

8 professional sales*

7 Assistance in Health care facilities

3 sales representation

6

rozana

Hygiene and sanitation
in Health care settings

soleil

Accounting and secretarial studies
(double dVs)

9 Home care Assistance

12 computerized Accounting

12 pharmacy technical Assistance

13 secretarial studies

mois/
months

est un vrai rayon de

19

sem./wks

construction

3 security guard
4 starting a Business

8 Masonry-Bricklaying*

mois/
months

mois/
months

AttestAtion d’études professionnelles
skills trAining certificAte

6 school daycare educator*

*aCCess

grandit !

ces cours auront lieux
dans les nouveaux
locaux du centre
Access st-Hubert.

formation générale
• High school studies

mois/
months

• college prerequisites
• prerequisites for vocational programs

LEARN
frencH
OR
englisH

cours offert en anglais
courses offered in english

inscriVez-Vous
MAintenAnt,
les places sont limitées.

for free

centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes
brillant comme vous l’êtes

register now,
limited places available!

access.rsb.qc.ca · 450 676-1843,
ext. 5044

 ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ،ﻛﻴﻔﻴﺖ

ﺑﻴﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘـﻰ

. ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺑﻴﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪRim Bidet ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

5

Years

warranty

3i0sfadcaytiony
s

facebook.com/paivand.montreal
!به ما بپیوندید

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 الکاپونDJ
)(تیمور

مهمانیهای،تولدها،جشنعروسی
!خودرا با ما برگزارکنید

درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

		

sat

ant

warr

.ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ
 ﭼﺪﻥ ﻭ ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎﻯ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻡ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ، ﻣﻘﺎﻭﻡ،ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻰ
.ﻓﻠﺰﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﺪﺭﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻰ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻓﻠﻜﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺁﺏ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﻰ
. ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩRim Bidet ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ
.ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ
 ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ، ﺣﺘﻰ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﻯ،  ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ،ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
.ﻣﻬﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
.ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻫﺮﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ
 ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﺳﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻭﻳﻼﻫﺎﻳﻰRim Bidet
.ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﭙﺘﻴﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
. ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﻧﺪﺍﺭﺩRim Bidet

Tel.: 514-651-2233 | 514-625-6292
www.rimbidet.com
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اوکازیونعالیبرایسرمایهگذاری

در امالک و مستغالت در کبک

منایندهرمسی،یونایتد

قطر ایرالینز

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

Dagwoods for sale

Existing/ in Operation (5 locations)
or to be open (3 locations),
Financing with RBC up to 85%
(certain conditions apply)

Office buildings in Montreal
(downtown Core)
& / or West Island
selling at 6 to 8 Cap rate.
(Starts at 3 M)

Other business opportunities

Hotels, retirement homes and Golf courses
(Minimum cash input of 5 M )
----------------------------------------------

We will help you

Sell, purchase and manage your real estate portfolio
in all Province of Quebec.
(5 M & up of Gross income)
--------------------

Please contact Afshin
or Lyne by email only

unitedtours@bellnet.ca

Afshin Mortazavi
ROYAL (JORDAN) INC.
Certified real estate broker
samko1@videotron.ca
---------------------------------LYNE GRENIER BAA Finance
Real Estate Broker
RE/MAX ROYAL (JORDAN)Inc.
lyne.grenier@royaljordan.com

پاتوقعموجمال

انواع ساندویچ های
 آبگوشت تنوری،تنوری
!نان داغ کباب چاق
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

1620 Sherbrooke O,
(Corner : GUY)

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

با منوی جدید
با قیمت های عالی
،در محیطی گرم
زیبا و پرنشاط
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آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic











 

 








 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 پزشک خانواده











 زمانی


مهسـا







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

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

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

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
ENDOCRINOLGUE:
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

Invisalign
Dr. Jack Elstein
 UROLOGUE:
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
Dr. Jean-Louis Bourque


 دندان اطفال
New
 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Rapid)دندان
Orthodontics









 پر کردن دندان ها (همرنگ
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
CEREC
AC Bluecam 

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200



















مدیکال
های
بیمه
(Metro: Guy)
و بیمه های
روز7










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





















هفته






























































 

























 Lumineers Veneer

 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان متخصص

گوش و حلق، روانپزشک،جراح ارتوپدی
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،زنان
،جراح کلیه و مجاری ادرار
...بیماری های عفونی و
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss

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

: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
________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444










www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

جواهریایدهال

1834 Ste-Catherine
W., Suite 200
وحید خلجی
محضردار و مشاورحقوقی

 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514)733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

IDEALE JEWELLERY

New

www.clinique-arya.com

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr.
FARIDA TURQUI
__________________

Tel.: (514) 933-8383

Montreal, Qc H3H 1M1

NOTAIRE-NOTARY

:پزشکان خانواده

Guy

عرضه کننده آخرین مدهای جواهر
در مونترال

 خرید و فروش طال و جواهر
به قیمت روز
 تعویض و تعمیر هر گونه
جواهر و طال
 خرید و فروش نقره
 قبول و تولید سفارشات
برای هر گونه سلیقه، خاص






IDEALE JEWELLEARY

MANUFACTURE DE BIJOUXE EXCLUSIF
620 CATHCART.SUITE NO:1015
MONTREAL .QC H3B 1M1

Tel : 514.284.5200
514-573-2286

E-MAIL : BIJOUTERIEIDEALE@GMAIL.COM
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

:مشاور مجرب شما

کمپانی بیمهالگانس
Assurance
Insurance

Elegance

خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتورتاکسیاتومبیل
CAR

HOUSE

کمترین بها برترین سرویس

TAXI

MOTO

با اقساط ماهیانه


COMMERCIAL
_________________

Cell: 514 834 2166



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

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

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

assurance@eleganceleasing.com

Auto R J

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
 بهای مناسب،سرویس برتر

متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

;; 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
______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

 صافکاری و نقاشی اتومبیل9
 تعمیر ات شاسی9
 تعمیراتکاملمکانیکی9
رفع زنگ زدگی اتومبیل9
شستشو و متیز کردن اتومبیل9
 تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل، فروش9
دودی کردن شیشه های اتومبیل9
 شما در اکثر مواردDeductible  پرداخت مبلغ9
... تعویض روغن و فیلتر و،تون آپ9

 روز هفته6
 شب7  صبح تا8

Tel.: (514) 637-5321

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

 کنسرت بزرگ انــدی
همراه با شینی

در پله دو کنگره مونتریال
2013  ماه اکتـبر12 >> شنبه

Mary Sadoughi
- 17 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

9
9
9
9
9
9
9
9
9

مهریصدوقی

 سال سابقه17    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
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش
با هزینه کمتر از اجاره ،صاحب خانه
دخلواهتان شوید.
مشاوره و ارزیابی رایگان ،مخصوصا برای
تازه واردین به کانادا

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  28سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
مژده مژده گشایش یافت!

kebab de ville
رستوران

انواع کباب های خوشمزه ،خورش ها
و ساندویچ کباب و...

باکیفیتبرتربهقیمتمناسب
در محیطی آرام و زیبا...

آموزش سنتور
کیترینگ کباب دو ویل در
خدمت میهمانی های شما

با ظرفیتی بالغ بر  40نفر،
آمادۀ پذیرایی از شما هموطنان با
انواع غذاهای ایرانی هستیم.
با مدیریت الکس سلیمانی

4801 Rue de Verdun
Verdun, QC H4G 1N2

Tel.: 514-766-6111

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

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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
تهیه وام مسکن برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه  1000دالری

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

WWW.GRANITEISLAND.CA

سنگ های گرانیت

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
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

23

ادامه دار...
دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

Å Åخر خالی یرقه میره !
Å Åخر ،خسته  -صاحب خر ،ناراضی !
Å Åخر خفته جو نمی خوره !
Å Åخر دیزه است ،به مرگ خودش راضی است ت
ا ضرر به صاحبش بزنه !
Å Åخر را با آخورمی خوره ،مرده را با گور!
Å Åخر را جایی می بندند كه صاحب خر راضی باشه !
Å Åخر را كه به عروسی میبرند،
برای خوشی نیست برای آبكشی است !
Å Åخر را گم كرده پی نعلش میگرده !
Å Åخر ،رو به طویله تند میره !
Å Åخرس ،تخم میكنه یا بچه ؟
از این دم بریده هر چی بگی برمیاد !
Å Åخرس در كوه ،بو علی سیناست !
Å Åخرس شكار نكرده رو پوستشو نفروش !
Å Åخر سواری را حساب نمیكنه !
Å Åخر ،سی شاهی  ،پالون دو زار !
Å Åخر كریم را نعل كردن !
Å Åخر كه جو دید ،كاه نمیخوره !
Å Åخر ،كه علف دید گردن دراز میكنه !
Å Åخر گچ كش روز جمعه از كوه سنگ میاره !
Å Åخر لخت راپاالنشو بر نمیدارند!
Å Åخر ما از كرگی دم نداشت !
Å Åخر ناخنكی صاحب سلیقه میشود !
Å Åخروار نمكه ،مثقال هم نمكه !
Å Åخر وامانده معطل چشه !
Å Åخروسی را كه شغال صبح میبره بگذار سر شب ببره !
Å Åخر ،همان خره پاالنش عوض شده !
Å Åخریت ارث نیست بهره خداداده س !
Å Åخری كه از خری وابمونه باید یال و دمشو برید !
Å Åخوشبخت آنكه خورد و كِشت
/بدبخت آنكه مرد و هِشت
Å Åخواب پاسبان ،چراغ دزده !
Å Åخنده كردن دل خوش میخواد و گریه كردن سر وچشم !
Å Åخواهر شوهر ،عقرب زیر فرشه !
Å Åخواست زیر ابروشو برداره ،چشماشو كور كرد !
Å Åخواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو !
Å Åخودتو خسته ببین ،رفیقتو مرده !
Å Åخودشو نمیتونه نگهداره چطور منو نگهمیداره ؟
Å Åخود گوئی و خود خندی ،عجب مرد هنر مندی !
Å Åخودم كردم كه لعنت بر خودم باد !
Å Åخوردن خوبی داره  ،پس دادن بدی !
Å Åخوشا بحال كسانی كه مردند و آواز ترا نشنیدند !
Å Åخوشا چاهی كه آب از خود بر آرد !
Å Åخوش بود گر محك تجربه آید بمیان
 /تا سیه روی شود هر كه دراو غش باشد .
Å Åخوش زبان باش در امان باش !
Å Åخولی بكفم به كه كلنگی بهوا !
Å Åیك ده آباد به از صد شهر خراب !
Å Åخونسار است و یك خرس !
Å Åخیر در خانه صاحبش را میشناسد !
Å Åخیك بزرگ ،روغنش خوب نمیشه !
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انتقادکاناداازآزاراقلیتهایبهاییدرایران
بهائیان را «محکوم به نجاست»
خوانده و به مردم ایران هشدار
داده بود تا در صورت تماس با
آنها «طهارت» بگیرند.
وی از اکثری��ت ش��یعیان
جامعه خواس��ته ب��ود تا از
بهائیان «پرهیز» کنند.
اندرو بنت ،س��فیر کانادا در
امور آزادی های مذهبی در
واکنش به اظهارات رهبر جمهوری
اس�لامی گفت «اظه��ارات مملو
از نف��رت خامن��ه ای علیه جامعه
کوچک اقلیت های بهائی در ایران
ب��ار دیگر نمایانگر نیات و تفکرات
حکومت ایران است».
وی تاکید کرده است «فراخوان او
(آیت الله خامنه ای) برای اجتناب
ایرانی��ان از معاش��رت و ارتباط با
بخ��ش آرام و مس��المت ج��وی
جمعیت ایران فقط آسیب بیشتری

کان��ادا از «آزار و اذی��ت م��داوم و
فراگیر اقلیتهای مذهبی در ایران»
انتقاد کرده است.
در پی انتش��ار اخب��اری در مورد
اظهارنظرهای آیت الله علی خامنه
ای ،رهب��ر جمهوری اس�لامی در
م��ورد بهائیان ای��ران ،دولتمردان
کانادا این اظهارات را مملو از نفرت
خوانده و از برخورد غیرانس��انی با
اقلیتهای مذهبی ای��ران ،به ویژه
بهائیان آن کش��ور به شدت انتقاد
کرده است.
رهبر ایران ط��ی هفته های اخیر
ب��ا ص��دور چندی��ن فتوا ک��ه در
خبرگزاری تسنیم آن ها را منتشر
کرده ب��ود ،پی��روان کیش بهائی
را م��ورد انتقاد ش��دید ق��رار داده
و بهائیت را «فرق��ه ضاله مضله»
خوانده بود.
آق��ای خامنه ای در ای��ن فتواها،

خامنهای«:بهائیان:
محکوم به جناست!»

به جامعه بهائیانی وارد می کند که
مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند».
آقای بنت همچنین افزوده اس��ت
بهائیان ایران «مدت های مدیدی
است که هدف احساسات سرشار
از نفرت عمدی رهبری ایران قرار
گرفته اند .هدف قرار دادن بهائیان
و دیگ��ر جوام��ع مذهب��ی تالش
خصمان��ه ای برای انح��راف افکار
عمومی مردم ایران از ناکامی های
داخلی حکومت است».

کمیسیون آزادی مذاهب جهان
در واکن��ش به ای��ن فتواها نیز
اعالم کرده اس��ت ک��ه بهائیت
«آیی��ن جهانی صل��ح طلب و
مس��تقلی» ب��وده ک��ه از آغاز
و از ح��دود  ١٧٠س��ال پیش
تاکنون در معرض «تهمت های
روحانیون و حکومت ایران» قرار
داشته است.
س��ازمان عفو بین الملل نیز اعالم
کرده اس��ت ک��ه جامع��ه اقلیت
بهائی در ایران م��ورد آزار و اذیت
سیستماتیک قرار گرفته اند و قانون
اساس��ی ایران کی��ش بهائی را به
رسمیت نمی شناسد و بهائیان این
کشور از حقوق برابر برای تحصیل
برخوردار نیستند و استخدام این
افراد نیز به شدت محدود می شود.
•

رهبرجداییطلبمعروفازکانادامهاجرتمیکند!
Option Nationale

به نوش��ته گلوبالنیوز ،ژان مارتن
اوسان اعالم کرده که قصد دارد به
لندن برود و در یک پست مدیریت
کانادا اصال خبری از این موقعیتها
مالی مشغول به کار شود.
او گفته که پیش از ورود به عرصه نبوده است!
سیاستدرگروهمعروفوبینالمللی او در پس��ت وبالگی خ��ود در این
مورگان استنلی کار میکرده و حاال مورد نوشته:
«نمیدان��م علتش ب��د بودن وضع
به همانجا برمیگردد.
اما نکته تحقیرآمیز اظهارنظرهای ب��ازار بوده یا مح��دود بودن من به
او ب��رای دول��ت کانادا این اس��ت حلقههای نزدیک به قدرت .دوست
ک��ه اوس��ان گفت��ه موقعیتهای دارم فکر کنم که دلیل دوم مطرح
شغلی بس��یار خوبی در شانگهای ،بوده و نه دلیل اول .اما آخر در سال
هنگکن��گ ،س��نگاپور ،ابوظبی و  ۲۰۱۳میالدی که ما نباید با چنین
لندن به او پیش��نهاد ش��ده اما در مشکالتی روبرو باشیم».

ز نگــاه علی اصغر ...
بنام خداوند بخشـندۀ مهـربان
جهان روی به سوی تاریکی و ظلمـت
و سقوط
این جهان زندان و ما زندانیانیم
برشکن دیوار زندان ،ما همه اندر نهانیم
هر صبح��گاه که پنجره را می گش��ایم
و هرپ��گاه به صبحدم س�لام میکنم وبه
نیلوفرها و نسترن ها که روی دیوار خود را
سرخی آفتاب
باال کش��یده اند می نگرم و ُ
را که نورافشانی میکند نظاره میکنم؛ خالق
مطلق را سپاس میگذارم.
هر صبحدم که از خواب برمی خیزم چراغ
پرفروغ زندگ��ی را کم کم ف��رو مرده می
بینم و خورشید حیاتبخش جهان را غروب
نموده و رو به خاموشی می انگارم ،و هنوز
در انتظارم.
با سالم بر آنهائی که شایستۀ سالم اند و با
درود بر آنهائی که به روزنامۀ پیوند پیوسته
اید.
شیخ حسن کلیددار...
چون جهان به سوی تاریکی و سقوط پیش
میرود انگلستان و آمریکا چند مهرۀ کلیدی
و چندین مهرۀ بدون کلید در دولت حجت
االسالم والمسلمین آیت اله حسن کلیددار
روحانی نورانی ،جاسازی کرده می باشد که
ش��اید بتوانند جهان را به طرف روشنایی
هدایت کنند .بعد از روی کار آمدن حجت
االسالم امام حسن روحانی (کلیدداردرهای
خوش��بختی و نجات دهندۀ م��ردم ایران
ازظلم و س��تم)  ،چراغ قرمزها یکی پس از
دیگر به رویدولت فخیمۀ انگلستان،آمریکا
شیطان بزرگ و اروپا سبز می شود.
یادمان باشد که شیخ حسن روحانی (خوش
ق��دم) جزو جنبش س��بز و بگفتۀ روزنامۀ
کیه��ان تهران یک��ی از(س��ران فتنۀ )88
میباشد .او سالهادر انگلستاندورۀ تخصصی
دی��ده و دولت فخیمه انگلیس به او دکترا

اوسان یکی از اعضای منتخب
ح��زب Parti Quebecois
بود و یکی از ستارههای این
حزب برای آینده به شمار میرفت.
با این وجود ،او هم��واره از رویکرد
«آرام» حزب در مس��اله استقالل
کبک انتقاد میک��رد و بعد هم از
پس��ت خود اس��تعفا کرد تا حزب
 Option Nationaleرا تش��کیل
دهد.
او گفته که در غیبتش همچنان در
جهت تحقق هدف استقاللطلبی
کبک تالش خواهد کرد.

سقوط پیش میرود!
یو

جهان به سوی تاریک

حقو ق
و کلی��د بازگش��ائی اقتصاد
وی��ران جه��ان را ،اهدا کرده
میباشد.
به همی��ن خاط��ر او یکی از
ُمه��ره های کلی��دی انگلیس
بحس��اب میآی��د .د ّومین ُمهره
اس��حاق جهانگیری معاون ا ّول
حجت االس�لام والمس��لمین
رئیس جمهور محبوب و مردمی ایران
میباشد .او سالهای سال زیردستهای
 CiAتعلیم دیده و دولت آمریکا به او
اقامت ابدی داده میباشد.
س�� ّومین مهرۀ کلیدی دیگر ،محمد
جواد ظریف( ،معروف به جو) که وزیر
خارجۀدولتدکتر امام حسن روحانی
میباشد.
او نیز در طول سالهای حکومت آقای
خاتمی و آقای اکبرهاشمی در پست
سخنگوی س��ازمان ملل ،برای دولت
آمریکا انجام وظیفه می کرده اس��ت
 ،و دول��ت ش��یطان رجیم نی��ز به او
اقامت این جهان و جهان غیب را داده
میباش��د .حال تصور کنید شیاطین
چگون��ه ُمه��ره های خ��ود را جا بجا
میکنن .د
اگ��ر کمی به حرفهای دیوید کامرون
و وزیر خارجۀ آمریکا دقت کنید ،می
فهمید که سیستم شیطان جهان در
دستهایکیست!
گزارشگر CNNاز اخبارجهان
از جهان چه خبر؟
این رسانه ها و خبرگزاری های جهان
مرتب به مردم دروغ میگویند ،که آقا
جهان در حال نابودی ست ،اقتصاد در
باتالق ورشکستگی فرو رفته میباشد،
در کش��ورهای جه��ان س�� ّوم دارند
همدیگر را پاره پاره میکنند و میخورند ،و باز
بهدروغ می گویند ،رییس جمهور محبوب و
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مردمی
ای��ران (ج��زء س��ران فتنۀ 88

میباشد).
از طرف��ی دیگر می گویند آب و هوا خراب
شده است و هر روز خانه های مردم را دارد
ویران میکند ،از زبان  NASAسخن پراکنی
میکنند که قرار است چند تا سنگ آسمانی
زمی��ن را م��ورد اصابت ق��رار داد ،نیمی از
آمریکا زیر آب فرو رفته .آخر چقدر به مردم
دروغ می گویید و آنها را به اشتباه میبرید.
اص ً
ال قابل فهم نیست ،چرا این خبرگزاری
ها و رسانه ها منفی فکر می کنند و جهان
را وارون��ه می بینند  .آخر چه نتیجه ای از
این کارمی برید که میگویید جهان درحال
نابودی ست  .کمی روشن و متفکرانه نگاه
کنید .کجا جهان درحال نابودیس��ت! چرا
میگویید اقتصاد جهاندر باتالق فرو رفته.
خوب نگاه کنید همه در امنیت و آسایش
بسر می برند .مردم از بس پول دارند نمی
دانند کجا خرجش کنند؛ همه گونه وسایل
رفاهی در دسترس مردم میباشد.
چرا به دروغ میگوید دالر رفته باال  ،دالر از
زمانی که (حجت االسالم والمسلمین شیخ
حسن روحانی کلیددار سرکار آمده است،
دارد هر روز بس��رعت پایین و پایین تر می
آید .آخ��ر آدم نمی فهمد به این  CNNو
 BBCو رس��انه های غربی چه مربوط که
آقای روحان��ی در انگلیس تعلیم و تربیت
شده و دکترای افتخاری گرفته؛ و یا معاون
ا ّول و وزیر خارجه او دس��ت پروردۀ آمریکا
میباشد .آخر چرا گناه مردم را می شورید؟
بترسید از خدا و پروا کنید از چیزی که می
گوید!
به هرصورت این رسم جهان نیست ،جهان
جهان جاسوس��ی س��ت ،همه دارند علیه
یکدگر جاسوسی و خبرپراکنی میکنند .اگر
خداوند به بشر علم شنوائی ،علم دوربین و
علم های دیگ��ر آموخت ،دلیل براین نبود
که علیه همدیگر جاسوسی کنیم و خون
یکدیگر را به ناحق بریزیم.

خالق یکتا به ما نوع بشر خواست بیاموزد
که من از همۀ اخبار درونی و آشکار شما
یقیناً آگاهم .حال که بشر از علم خداوند
به نادانی سوء استفاده کرد و دست به ظلم
و جنای��ت زد؛ همان علم علیه خود بش��ر
استفاده خواهد شد ،که می بینیم و خواهیم
دید.
نس��ل امروز ش��اید خیلی وقت و حوصله
خواندن مطالب روزنامه و مقاالت حجیم را
نداشته باشند ودر جستجوی سخنانی غیره
حقیقی و داس��تان های عشقی میباشند.
روزگاری کتابهای جیب��ی رایج بود.پس از
آن ،زمانی رسید که مردم کتاب های قطور
و پر حجم را م��ی خریدند و می خواندند؛
ا ّما امروز دوباره ،بس��یاری از مردم کتابهای
کوچ��ک را ترجیح می دهن��د  .این مهم
نیس��ت که کتاب ،کوچک باشد یا بزرگ،
مهم این اس��ت که کتاب ،حاوی سخنان
بزرگ و اندیشه های سترگ باشد  .در کنار
هم��ۀ ابزار و اودات زندگی که معیش��ت و
رفاه ما را تامین می کند ،ما به اندیشه های
خوب و مفید که بتواند را و رس��م درست
فکر کردن ،و زندگی کردن را به ما بیاموزد
نیازداریم.
امروز ترا دست رس فردا نیست
و اندیشۀ فردات بجز سودا نیست
ضایع مکن این دم گر دلت شیدا نیست
کین باقی عمر را بها پیدا نیست
تا ش��ماره بعد یادتان باش��د که آدم پخته
ب��ه حرف موافق و مخالف ،یکس��ان گوش
میده��د .آن روز که همه بفهمیم که نمی
فهمیم ،جن��گ عقاید از می��ان برخواهد
خاست.
الزم ترین و بزرگترین علم آن است که ما
را به خوشبختی برساند؛ و آن عشق به خدا
است.
( با عشق اگر حلیه کنی می گریزد!)

محم��دی و جمعی از
از ط��رف علی اصغر ّ
مس��لمانان و پیروان راه ّحق August 13 .
 2013مونترال

25

همدردی

 سال  19شماره  24  1122مرداد 1392

www.paivand.ca

پسر عموی ارجمند ،جناب آقای شامل رضوانی
و همسرشان آتوسا ،و دختران شان آوا و تینا،
در اندوه دردناک از دست رفتن پدر بزرگوار شما،
عمویعزیزمان،
شادروان آقای موبل رضوانی تابان
در ایران ،خود را شریک می دانیم
و برای فردفرد شما عزیزان ،بویژه زن عموی عزیز آذر،
پسرعموی مهربان کامل ،و دختر عموهای عزیز
سعیده و نسرین و نیز کلیه خانواده های وابسته
صمیمانه آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

سرکار خامن لیال حاح سید جوادی (افشار)

خانواده های محترم سوگوار،
در اندوه دردناک از دست رفتن ناگهانی همسر گرامی تان
شادروان آقای یوسف نوبختی افشار
در مونتریال ،خود را شریک می دانیم
و برای فردفرد بازماندگان
آرزوی آرامش می کنیم.

همدردی

مهین ،فریدون ،حسین ،احسان زرکام

سرکار خامن لیال جوادی (افشار) خانواده های محترم سوگوار،
درگذشت ناگهانی آقای یوسف افشار را به فرد فردشماعزیزان تسلیت گفته،
برای تان آرامش و بهروزی آرزومندیم.

دوستان شما در پیوند مونتریال

همدردی

همدردی
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خانواده رضوانی :عالیه ،سوسن،
مسیره ،سعید ،سهیل و شان

حسین شرنگ عزیز

ما نیز در اندوه غم انگیز درگذشت مادر دلبندت در ایران با تو شریک هستیم
و برایت آرامش آرزومندیم.

همدردی

محمد رحیمیان و همه دوستانت در پیوند مونتریال و ونکوور

دوست و یاور همیشگی جناب آقای حسین شرنگ

این روزها شاعر گرانقدر شهرمان در غم هولناک از دست دادن
مادر به سوگ نشسته است ،ما در این روزهای حزین و تند پیچ
جانکاه زندگی ،بی کم و کاست در کنار تو ایستاده ایم و برایت
آرامش و بردباری آرزومندیم.

کمیته یادمان کشتار دهه شصت
در ایران  -کانادا ،مونترال

ب
یاد ود

درگذشت پدری فداکار ،همسری مهربان
و انسانی بزرگوار،

شادروان یوسف نوبختی افشار
در مونتریال در شامگاه  12آگوست 2013
ما را داغدار کرد.
به این مناسبت در
روز یکشنبه  18آگوست 2013
از ساعت  15.30تا  17.30بعدازظهر
در محل:
Rideau Funeral Home
واقع در:
4239, boul. des Sources
DDO, QC H9B 2A6
514-685-3344

گرد هم می آییم و یادش را گرامی می داریم.
حضور شما باعث تسالی بازماندگان خواهد بود.

خانواده های افشار ،حاج سیدجوادی
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بنیاد فرهن

گی و کتابخانه نیما

بگذ ار ات بگریم چون ارب رد بهاران

کز سنگ گرهی خیزد روز وداع یاران
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 سال  19شماره  24  1122مرداد 1392

 ۱۰راه و دلیـــل
برای شروع
دوباره

به جای گرفتن تصمیم ،که بیش��تر ما خیلی به آنها پایبند
نمیمانی��م ،چرا به بعضی قس��متهای زندگیتان نگاهی
نمیاندازید که دوست دارید از نو شروعشان کنید؟
در زیر به راههایی برای شروع دوباره اشاره میکنیم.

 .۱ش��روع دوباره به معنی جبران شکست نیست .یک آغاز
جدید است .این طرز تفکر بسیار کمکتان میکند زیرا باعث
میشود وقتتان را برای سخت گرفتن به خودتان تلف نکنید.

 .۲حرکت در طول زندگی مثل باال رفتن از پله میماند .یک
سطح باال میروید و بعد یک سطح پایین .هیچ چیز صاف و
مستقیم نیست .کمی با خودتان و جهت جدید زندگیتان
تمرینکنید.

 .۳به شروعهای زندگیتان اگردرست نزدیک شوید میتواند
ش��روع یک زندگی نو برایتان باشد .گاهیوقتها ایدههای
کوچک میتوانند به اتفاقاتی بزرگ تبدیل شوند.

 .۴پایانها همیش��ه بد نیس��تند .حتی اگر تا بحال زندگی
خوبی داشتهاید ،زندگی جدیدی که روبهرویتان قرار گرفته
ممکن اس��ت آن را به کلی کمرن��گ کند .اگر زندگی بدی
داشته باشید همدقیقاً همینطور خواهد بود.

 .۵شروع دوباره ممکن است ترسناک به نظر برسد اما واقعاً
بهانه خوبی برای جش��ن گرفتن است .به آن بعنوان چیزی
هیجانانگیز نگاه کنید و خواهیددید که خیلی از احساسات
اضطرابآورتان ناپدید میشوند.

 .۶به خاطر داش��ته باش��ید که آینده شما تحت حکومت
گذشتهتان نیس��ت .هر اتفاقی هم که در زندگیتان افتاده
باشد ،هنوز هم میتوانید راهی برای بهتر کردن اوضاع هم
برای خودتان و هم اطرافیان تان پیدا کنید.

 .۷اینکه مجبور به شروعدوباره باشید با اینکه تصمیم بگیرید
از نو شروع کنید فرق دارد .برای آنهایی که زندگیشان هنوز
بخاطر فجایع طبیعی یا انسانی ،غرقدر هرجومرج است،
شروعدوباره انتخاب نیست .حمایت از نیازمندان و قبول
وضعیت ممکن خصوصیاتی بسیار عالی است.

 .۸جایگزینهایی س��الم برای الگوهای زندگی منفی پیدا
کنید .اگر راحت نیستید که همه تغییرات را یکدفعه و از یک
تاریخ مشخص شروع کنید ،کمکم قدم بردارید .اگر قادر به
ترک یک عادت بد نیستید ،میتوانید از کم کردن آن شروع
کنید .بد نیس��ت که زمانی به خودتان فرصت دهید که به
تعادل برسد.

 .۹همه چیز رفتن به باش��گاه و ورزش کردن نیس��ت .چرا
رفت��ن به کالس رقص و کمی تفریح کردن و در عین حال
خوشهیکل ش��دن را امتح��ان نمیکنید؟ ش��روع دوباره
میتواند به معنیدنبال کردن آرزوهایتان باشد .همه ما وقتی
به سمت هدفمان گام برمیداریم خوشحال و راضی هستیم.

 .۱۰شروع دوباره یعنی فرصت دادن به خودتان برای شادی
و خوش��بختی واقعی .باید شجاع باشید و بتوانید چیزهای
جدید یاد بگیرید ،اما این چطور ممکن اس��ت؟ در بدترین
حالت ،مهارتهای الزم برای ش��روع پ��روژه بعدیتان را به
دست خواهید آورد.
یادتان باش��د که در هر ش��رایطی که باشید ،هیچوفت دیر
نیست و همیشه برای شروع دوباره وقت دارید .وقتی بتوانید
صادقانه به تغییراتی که ایجاد کردهاید متعهد شوید ،فرآیند
جدید آغاز شده است( .مردمان)
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Stevia

ا س��تیو یا
( )steviaی��ک
گی��اه بوم��ی
آمریکای جنوبی
اس��ت که امروزه در
کش��ورهای مختلف
کشت و مصرف میشود.
استیویا یک گیاه با قدرت
شیرینکنندگی بسیار قوی
میباش��د که میتواند یک
جایگزی��ن مناس��ب برای
قندهای تصفیه شده باشد.
این گی��اه همی��ار الغری
است ،فشار خون را کاهش
میدهد ،ب��ا دیابت و قند
خون باال مقابله میکند.
برای آش��نایی با این
شیرین کننده
ص��د در ص��د
طبیع��ی با ما
همراه باشید.

اگر دغدغهی الغری دارید و
نمیخواهید هر روز وزنتان
باال برود ام��ا از طرف دیگر
عاشق مواد غذایی شیرین
هستیدیکگزینهیطبیعی
پیشنهاد میکنیم که شما
را از ع��ذاب وجدان خالص
میکند :گیاه استیویا!
استیویا یک قهرمان است.
قهرمانی که طعم ش��یرین
را ب��دون هیچ کالری اضافه
به ش��ما هدیه میدهد .در
این مطلب کوتاه میگوییم
که گیاه استیویا چگونه به
الغری شما کمک میکند.
با ما همراه باشید.
استیویا :کالری بی کالری
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استیوییا:همیارالغریوخوشاندامیشما
م��وادی
ب��ه ن��ام
استویوزید
و ربودیوزید
 Aمیباش��د.
ای��ن ترکیبات



شیرینکنندههای
طبیعیهستند.

استیویا و الغری

دور کند .همچنین میتوانید
از ای��ن گیاه ب��رای تهیهی
لیموناد ی��ا ان��واع مرباها و
شربتها هم استفاده کنید.


استیویا :قدرت
شیرینکنندهیبرتر

عص��ارهی اس��تیویا قدرت
شیرینکنندگیبسیارباالیی
دارد .یعنی ح��دود  100تا
 300برابر بیش��تر از قدرت
شیرینکنندگی س��اکاروز
(قند سفید تصفیهشده) .به
عنوان مثال یک و نیم قاشق
چایخوریعصارهیاستیویا
کافی است تا جایگزین یک
فنجان شکر شود .میتوانید
عصارهی ای��ن گیاه را تهیه
کرده و به جای شکر سفید
که سرش��ار از کالری است
استفادهکنید.


باورتان میشود که یک ماده
شیرینکنندهایهیچکالری
نداشته باش��د؟ بله کالری
اس��تیویا صفر اس��ت .برای
همین هم میتوانید با خیال
راح��ت آن را ب��ه غذاهای
مختلف اضافه کرده و نوش
جان کنید .به عنوان مثال
اگر عادت دارید که چای یا
قهوهتان را با شکر زیاد میل
کنید اس��تفاده از اس��تیویا
میتواند ش��ما را از مصرف
قن��د و ش��کر زیاد

اف��رادی که دچار مش��کل
عدم تحمل گلوکز هستند
به ج��ای اینکه قن��د را به
ان��رژی تبدی��ل کنن��د به
چربی تبدیل میکنند .برای
همین هم بع��د از خوردن
غذا میل ب��ه خوردن دوباره
دارند .شیرینکنندهای مانند
استیویا میتواند جایگزین
مواد

ش��ایعترین دردی ک��ه هر
فردی ممکن استدر زندگی
خ��ود تجربه کند ،س��ردرد
اس��ت .در حدود ۷۰درصد
از س��ردردها ،گردن نیز درد
میگیرد و حساس به لمس
میشود.
از طرف دیگ��ر ،علت حدود
 20درص��د از س��ردردها،
بهخص��وص در خانمه��ا،
مش��کالت و اختالالت��ی
اس��ت که در ناحی��ه گردن
ب��ه وج��ود میآید ک��ه به
آنها «س��ردردهای با منشأ
گردنی»میگویند.
بهعب��ارت دیگ��ر هنگامی
ک��ه س��اختارهای مختلف
موج��ود در ناحی��ه گ��ردن
مثل اس��تخوانها ،مفاصل،
عض�لات ،اعص��اب و عروق
دچ��ار آس��یب ی��ا اختالل
میش��وند میتوانند سردرد
ایجاد کنند.

وقتی سر و گردن بهمدت
طوالن��ی در ی��ک وضعیت
نامناس��ب قرار میگیرند به
ساختارهای گردنی نیروها و
فشارهای بیش از حد و نابجا
وارد میشود.
نمونهای از این وضعیتهای
نامناس��ب س��ر و گردن در
بعض��ی از افراد پش��ت میز
نش��ین و برخ��ی از کاربران
رایانه دیده میش��ود که در
آنها سر نس��بت به گردن و
شانه به سمت جلو متمایل
میشود.
ای��ن وضعیت ب��ه جلو رفته
سر میتواند مهرههای باالیی
گ��ردن را فش��رده ک��رده و
اعصاب این ناحیه را تحریک
کند و باعث ایجاد س��ردرد
ش��ود .چنین وضعیتهای
نامناسبی در طوالنی مدت
موج��ب س��فتی و کوتاهی
عضالت پس س��ر و پش��ت
گ��ردن میش��وند و معموال

استیویا :کاهش عدم حتمل
گلوکز

سر درد گردنی

غذایی سرش��ار از گلوسید
ش��ود .در این ص��ورت این
عدم تحمل به میزان زیادی
کاهش پیدا میکند به خاطر
اینکه میزان گلوس��یدهای
دریافتی کاهش مییابد .در
واقع اس��تفاده از عصارهی
استیویا باعث ایجاد سیری
ش��ده و بعد از غذا میل به
خوردن نخواهیدداشت.


برگه��ای اس��تیویا
ح��اوی م��وادی ب��ه
ن��ام اس��تویوزید و
ربودیوزی��د A
میباشد .این
تر کیبا ت
ش��یر ین
کنندههای طبیعی هستند.
برای همین هم برای الغری
بس��یار مفیدند .ب��ه خاطر
اینکه ترکیب��ات موجود در
این گیاه کالری نداش��ته و
حدود  300برابر شیرینتر از
قند ساکاروز هستند.
توجهداشته باشید که صرف
مصرف این گیاه و یک شبه
الغری ممکن نخواهد بود.
برای خوش اندامی باید یک
رژیم غذایی مناسب داشته
باشید و ورزش کنید.


متعددی که روی حیوانات
آزمایش��گاهی انجام ش��ده
نشان میدهد که این ترکیب
میتواند باعث افزایش قطر
رگها شود .برای همین هم
خون به راحت��ی در رگها
جریان مییابد.

استیویا و خداحافظی با
پوسیدگیدندانها

عصارهی گیاه استیویا حاوی
ترکیبات بس��یار شیرینی
اس��ت ک��ه در عی��ن حال
باع��ث پوس��یدگی دندان
نمیش��ود .ع�لاوه ب��ر این
اس��تویوزید موجود در این
گیاه عملکردی مشابه با فلور
دارد و به طور چش��مگیری
از پیشرفت جرمهای دندان
پیش��گیری میکند .برای
همی��ن این گی��اه بهترین
جایگزین برای قند به شمار
میآید.

استیویا برای مقابله با فشار
خون باال

زمان��ی که یک نوش��یدنی
ش��یرین ش��ده با عصارهی
استیویا میل میکنید انگار
ک��ه آب خوردهاید .در واقع
این ماده به هیچوجه اشتها
را تحریک نمیکند و شما
را به پرخوری نمیکش��اند.
زمانی هم ک��ه پرخوری را
کنار بگذارید به تناسب اندام
خواهید رسید.
استفاده از گیاه استیویا شما
را از گزن��د بیم��اری دیابت
نوع  2نیز دور نگه میدارد.
پ��س همی��ن االن به فکر
تهیهی عصارهی اس��تیویا
باش��ید و برای تهیهی انواع
مرباها،کیک،شیرینیجاتیا
شیرین کردن چای و قهوه
و تهیهی انواع نوشیدنیهای
دیگر استفاده کنید.
رگه��ای اس��تیویا حاوی

این گیاه برای افرادی که از
فشار خون باال رنج میبرند
بسیار مفید است .استویوزید
میزان قن��د خون را کاهش
میده��د و حساس��یت به
انس��ولین را ب��اال میب��رد.
انسولین هورمونی است که
برای کنترل میزان قند خون
استیویا برای مقابله با دیابت ترشح میشود.
ش��یرهی برگهای استیویا توصیه میش��ود افرادی که
ش��یرین کنن��دهی صد در فش��ار خون ب��اال دارند به
صد طبیعی است .ترکیبات جای قن��د و غذاهایی که با
موج��ود در این گیاه میزان شکر س��فید تهیه میشود
گلوکز را پایی��ن نمیآورند عصارهی اس��تیویا مصرف
اما شاخص گلیسمی بسیار کنند .البته اول با پزشکتان
مشورت کنید.
پایینی در حد هیچ دارند.
در واقع گیاه استیویا باعث امیدواریم روزی برس��د که
باال رفتن انسولین نمیشود .این گیاه بین مردم جایگاه
بهتر است عصارهی استیویا خود را پیدا کند ودر تهیهی
جایگزین قند ش��ود .البته نوش��ابه ها ،ش��یرینیجات
قب��ل از ه��ر کاری اول ب��ا و ک ً
ال محص��والت غذای��ی
پزشک خود مشورت کنید .ش��یرین اس��تفاده ش��ود.
میتوانی��د س��ری ب��ه

استیویا فشارخون را کاهش عطاریهای شهرتان بزنید و
سراغ این گیاه را بگیرید.
میدهد

برگه��ای اس��تیویا حاوی
موادی به نام اس��تویوزید
هستند .نتایج پژوهشهای

نقاط��ی بهص��ورت گ��ره یا
باندهای سفت در داخل این
عضالت بهوجود میآیند که
دردناک و حساس به لمس
هستند.
این نقاط ک��ه به آنها «نقاط
ماش��های» گفته میش��ود
میتوانند باعث انتشاردرد به
نواحی سر و دستها شوند.
چنین س��ردردهایی از پس
س��ر و گردن ش��روع شده و
تا جلوی سر پیش میروند.
در معاین��ه اف��راد مبتال به
س��ردردهای با منشأ گردنی
مشاهده میش��ود که دامنه
حرکت��ی گ��ردن محدودتر
از ح��د طبیعی اس��ت .لذا
این بیم��اران در گردن خود
احساس سفتی دارند .قدرت
و تحمل بعض��ی از عضالت
گردن و کتف کاهش مییابد،
ول��ی برخی از عضالت دچار
گرفتگی و اسپاسم میشوند.
نکته قابل توجه این اس��ت
که برخی عوامل و ش��رایط،

مش��کالت این بیماران را
تش��دید میکنن��د؛ مثال
سرمای محیط و فشارها و
ناراحتیهای روحی -روانی
در افزای��ش ش��دت عالئم
بیماریمؤثرند.
بنابراین یکی از روشهای
پیش��گیری از ب��روز ای��ن
اخت�لال ،اجتن��اب از
قرارگی��ری در معرض این
عوامل خواهد بود.
طبیعی اس��ت که در درمان
سردردهای با منشأ گردنی
باید تأکید بر رفع علت اصلی
بیماری باش��د .در حقیقت،
بیمار باید سر و گردن خود
را هموارهدر وضعیت مناسب
و صحیح نگه دارد .بهعبارت
دیگر ،رعایت اصول ارگونومی
ط��ی فعالیته��ای روزمره
زندگ��ی باعث خواهد ش��د
که مهرهها و مفاصل گردن
در حداقل فشار ممکن قرار
گیرن��د و فعالی��ت عضالت
گردنی نیز متعادل باشد.

استیویا :حتریک اشتها
ممنوع

درم��ان اصل��ی و مؤث��ر
سردردهایی که منشأ گردنی
دارند ،فیزیوتراپی است.
فیزیوتراپیس��ت ع�لاوه بر
بکارگیری برخی تجهیزات
و دس��تگاهها ،با اس��تفاده از
بعضی تکنیکهای دس��تی
مثل کشش عضالت درگیر،
س��فتی و گرفتگ��ی آنها را
کمت��ر میکن��د .همچنین
تمرینات و ورزشهایی برای
بیماران تجویز میش��ود که
در طبیعیتر کردن فعالیت
عضالت گردن و رفع عالئم و
عوارض بیماری بسیار مؤثرند.

•

فناوري جديد براي مشكالت هنگام تولد

فناوري جديد براي مشكالت هنگام تولد
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گرفته است.
گرفته است.
اين دس��تگاه در مرحله تحقيقاتي قرار دارد و در استان تهران روي
نتیجه قرار دارد و در استان تهران روي
تحقيقاتي
مرحله
در
دس��تگاه
ايندرست خواندید ،این
بله
سه نوزادي كه هنگام تولد دچار كمبود اكسيژن شدهاند مورد آزمايش
سه نوزادي كه هنگام تولد دچار كمبود اكسيژن شدهاند مورد آزمايش
ی یک تحقیق علمی است که
•
قرار گرفته است.
قرار گرفته است.
با
وقتی
آقایان
دهد
می
نش��ان
آقایان
ها،
خامن
حضور
در
(1
دكتر محمد مهدي قدس تهراني فوقتخصص نوزادان ،با اش��اره به
دكتر محمد مهدي قدس تهراني فوقتخصص نوزادان ،با اش��اره به
آرامش
هستند،
استرس
می
رو
به
رو
خوشگل
خانم
یک
دوند!
می
تر
راحت
نخستین
ويژگيهاي اين كاله ميگويد :در حقيقتدراينشهر
ويژگيهاي اين كاله ميگويد :در حقيقت اين كاله نوعي خنككننده
كننده
برلینخنك
كاله نوعي
س��ر گربه
شده ،میبخش��د .وج��ود
س��ردروانی
بازدهی
کارایی و
ش��د که
کاف��ه
دویدن ب��رای آقایان به مراتب
است .در اين روش با س��رد كردن ناحيه سر نوزادان متولد شده،
افتتاحمتولد
اینوزادان
سر
كردن ناحيه
روش با
ش��وند،در اين
س��ر است.
كمب��ود کم می
شان
آزادانه در
گربهه��ا
در آن
راحت تر می ش��ود وقتی که
کاهشاكس��يژن آنها جبران ميش��ود و با تنظيم ك��ردن دماي بدن
بدن فشار خون را نیزكمب��ود
ك��ردن دماي
تنظيم
شود .جبران ميش��ود و با
اكس��يژن آنها
جسماني نوزاد به حالت طبيعي و نرمال ميرسد.
شرايط
نرمال ميرسد.
حالت
نوزاد به
جسماني
شرايط
براین،
مشتریان میگردند .میده��د .اف��زون
فکر می
ای��ن
وقتی به
حت��ی
طبيعي ومیان
متوجه ش��وند ی��ک خانم در
این ادام��ه ميگويد :داخل كاله از لولههاي آب س��رد تش��كيل
وي در
اساسآب س��رد
لولههاي
خانم داخل
ميگويد:
وي
تش��كيل مش��تریان با وج��ود
خوشگل
ادام��هیک
کننددرکه با
تحقیقی جدید،
كاله از بر
حال تماش��ای آنهاس��ت .این
تر ناحيه س��ر نوزاد را خنك ميكند و صدم��ات جدي به مغز
ش��دهتكه
مغز
به
جدي
صدم��ات
و
كند
مي
خنك
را
نوزاد
س��ر
ناحيه
كه
ش��ده
صحبت کنند ،یا اینکه پای تلفن وجود حیوان��ات در کنار گربهها در کافه ،راح
نتیجه تحقیقی است که در آن از •
وارد نميشود.
وارد نميشود.
برقرار
ارتباط
یکدیگ��ر
با
بشنوند.
را
او
صدای
زندگی
استرس
از
ها
ن
انسا
آقایان خواسته شد میزان سختی  )۳در حضور خامن ها،
معموالً براي آن دس��ته از نوزاداني كارب��رد دارد كه هنگام تولد در
معموالً براي آن دس��ته از نوزاداني كارب��رد دارد كه هنگام تولد در
ش��هرهایبه میکنند.
علتآنها در
روزمره
كانال •
در دویدن را در سه حالت بازگویی آقایان بخشنده تر می
كانال زايمان دچار مش��كل ميش��وند و به هر علت كمبود اكسيژن به
كمبود اكسيژن
زايمان دچار مش��كل ميش��وند و به هر
افتت��اح
ای��ده
اما
چنین
کاهد.
بزرگ
ی
م
کنند:
ها،
خامن
حضور
در
)2
شوند
آنان صدمه زده و در نهايت موجب مرگشان ميشود.
آنان صدمه زده و در نهايت موجب مرگشان ميشود.
ش��هر
كش��ورهاي ب��رای
ش��هر برلی��ن
اش��اره به در
پرخطر تر
کارهای
آقایان
وقتی یک مرد دویدن آنها را تماشا حضور یک خانم در
فوق تخصص نوزادان با اش��اره به اينكه در كش��ورهاي اروپايي
اروپايي کافههایی تنها در اين
اينكه در
نوزادان با
تخصص
اين فوق
فرزندانش��ان یا
وج��ود نیامده
دارد برلی��ن به
پزشكيبه نام
كاربردکافهای
نخستین بار
می کن��د ،وقتی یک خانم دویدن کنار خانمیدیگر،
س��ازمان
كاربرد یک
خ��ود را از
کنند!
و می
پزشكي دارد
حتیكاله سرد
اس��ت كه
ب��ااز  10س��ال
امريكايي بيش
و
بيش از  10س��ال اس��ت كه كاله سرد
امريكايي
بيماراني
به ب��راي
فقط
متال"اين كاله
گذش��ته
س��الهاي
در ايران در
اف��زود:
ب��راي
گذش��ته اين
نش��انهاي
تحقیقاتدر س��ال
اف��زود :در ايران
"ه��وی
جوان��ان
شهر
بيماراني است .برای مثال در
ها" افتتاح
فقطگربه
ی
كالهه 
"کاف��
آنها را تماشا می کند ،و نهایتا وقتی تاثیری بر نحوه ی
دریافت
حیوانات
کمک
می دهد
برخی
تحقيقات
داش��ت اما
(Metalانجام مي
عم��ل قلب ب��از
تحقيقات وین و در شهر ك��ه
کافهب��ا
داش��ت اما
دادن��د كاربرد
انجام مي
آقای��ان ب��از
عم��ل قلب
.)Heavy
مونیخ نیز
ی گربهها
شده است.
هیچ کس در حال تماش��ای آنها اهدا و بخشش پول
همین
ب��اب��ه
اس��ت.
دادن��د كاربردکرده
خطرناک
کارهای
ك��هکه
توج��ه قرار
ني��زاومورد
نوزادان
اینمه��م آن
همهتأثير
موجودآم��ده
قرار "کافهی گربهها"ب��ه عمل
نوزادان ني��ز
کنند مه��م
آم��ده تأثير
ب��ه عمل
ب��رايیک
مش��تریان
توج��ه که
موردمیدهد
امکان را
ب��راي این
نیست .نتیجه ی تحقیق این گونه توسط آنها ندارد.
تالش
هم��واره
خاطر
وقت��یآنخانم
ت��ری می
گرفته است.
گرفته است.
بود ک��ه دویدن برای آقایان زمانی ولی وقتی یک خانم ،مخصوصا اگر ها درجوار آنها باش��ند .مثال وقتی مش��تریان هنگام صرف است.
وج��ه مش��ترک دارند و میکند که به آنها فش��ار
دكتر قدس تهراني درباره ش��رايط اس��تفاده از اين دس��تگاه گفت:
دكتر قدس تهراني درباره ش��رايط اس��تفاده از اين دس��تگاه گفت:
حیوانات
كمبود به
هم عشق
نوزاداني كه باآن
حیواناتدرنیز در
قهوه ،ب��ا
زمان
ها هر
نشود .گرب
روبهرو وارد
حض��ور
که یک خانم در حال تماشای آنها زیبا باشد و مردی را همراهی کند ،مردی
بخش
ابتداهدر
هستند در
اكسيژن
مشكل
بخش
هستند در ابتدا
خانم روبهرو
یکاكسيژن
كمبود
متوجهمشكل
نوزاداني كه با
است.
باشند.
نزدیک
ارتباط
توانند
بخواهن��د،
که
ی
م
می
تصمیم
باشد،
خود
اطراف
ب��ود ،راحت تر از موقعیتی بود که آن مرد بس��یار بخشنده و دست و در
مراقبتهاي ويژه نوزادان بس��تري ميش��وند اگر نوزاد ش��رايط تنفس انگیزه سرزدن به کافه
مراقبتهاي ويژه نوزادان بس��تري ميش��وند اگر نوزاد ش��رايط تنفس
آنها همه
ای��ن،
افزون بر
کافهای
پرترددتنفسایده
هیچ کس آنها را تماشا نمی کرد .دل بازتر می شود.
حالتکه
دریچ��بههای
طریق
تنفس از
خیابان
طبيعياز راعرض
گیرد
حالت گربهها
شرايط را
مصنوعي
دستگاه
باشد با
طبيعي را نداش��ته
چنینرا به
افتتاحشرايط
مصنوعي
دستگاه
یکباشد با
نداش��ته
گونه ای که شجاعت از کشور ژاپن میآید.
کنجکاو هستند که بدانند در کافه وجود دارد ،وارد
مي به
طبيعيکند،
عبور
همچنی��ن وقتی یک م��رد دیگر •
طبيعيهی
عابرانی که از مقابل کاف
ميرسانند.
رسانند.
کهبه مغز
ش��ده
یو صدمات
زيره 5
دقیق��ادرج��ه
ق��دم اول بايد
مغز گربهها در ش��هر در
ش��ده به
زير  5و صدمات
درج��ه آپگار
در
آپگار"کاف
معن��ای
کاف��ه
موسس��انواردای��ن
مختص
قسمتیواردشوند
مخالف
ق��دمب��هاولرخبايدجن��س
خ��ود را
مونیخ
در حال تماش��ای دویدن آنها بود )4 ،در حضور خامن ها ،آقایان
ساعت
خودشانكمتر از
اس��تفاده از اين دستگاه
ها"طاليي
زمان
ساعت عبور میکنند ،مش��هود
گویند ،كمتر از 6
یدستگاه
اين
طاليي
مش��هود یاباشد،
چیست.
همیش��هباشد،گربه
دوس��ت دارند
اس��تفاده از م
گفته
است 6.به
محقق ،که
زمانچند
وقتی
بکشند.
دویدن سختر ازدو حالتدیگر می بیشتر می خورند!
پيدا
كاهش
دس��تگاه
تأثيرات
زمان
اين
از
بعد
و
اس��ت
زايمان
از
بع��د
پيدا
كاهش
دس��تگاه
تأثيرات
زمان
اين
از
بعد
و
اس��ت
زايمان
از
بع��د
شد.
چه ارادی باش��د و چه غیر ارادی ،از قضا خانم های خوش قیافه ای که دو گربهشان به صورت پشتشیشههامیایستند چنین کافههایی حمایت الیدنر ،اگر گربهها آرامش
ميكند.
ميكند.
آن را از حیوان��ات را نیز هدف
بودند ،در حال تماشا و بررسی آزاد در ای��ن کاف��ه بین
توانند
باشند،
داش��ته
ی
م
هم
داخل
کنجکاوی
با
و
پرخور
که
دارند
دوست
کال
آقایان
•
اي��ن فوق تخصص ب��ا بيان اينكه جوابدهي به وضعيت جس��ماني
اي��ن فوق تخصص ب��ا بيان اينكه جوابدهي به وضعيت جس��ماني
برای
دهند.
ی
م
قرار
خود
کنند.
حرکت
مشتریان
س��هب��ه
نی��ز
را
ح��س
ای��ن
آنها
بودند،
پسر
باز
اس��کیت
چند
میان
در
کنند.
ی
م
تماشا
میزی
دور
مخصوصا
کنن��د،
جلوه
کم
مجرد
های
خامن
تعداد
اگر
)2
ن��وزاد بعد از س��ه روز خود را نش��ان ميده��د ادامه داد :اكنون
ن��وزاد بعد از س��ه روز خود را نش��ان ميده��د ادامه داد :اكنون س��ه
وضعيتیكماگربهها
مث��الدردر کافه
دهند.
مشتریان انتقال
پرش
های
تریبودند به زندگي بازگش��تند و بايد ان��واع و اقس��ام مبل
که خانم ها هم نشسته باشند.
باشد ،آقایان وخلرجی می کنند
كه ش��ديداً
بايد
بازگش��تند و
بودند به زندگي
نوزادي
خطرناکكما
بلندتراًودر وضعيت
های ش��ديد
نوزادي كه
مشتریان
بهداشتی،
مسائل
هايعلت
این ماهبه
امتحان
منتظرقهوه
ش��ان ،رنگی و مشتریهای
زندگيفشار
بعديکاهش
هايگربه و
وجود
زندگيش��ان،
بعدي
ش��دن در
مونیخ،بزرگ
دررش��د و
ماند تا با
کردند .و بزرگ ش��دن در ماه
میبا رش��د
ماند تا
این مورد بر می گردد به تناس��ب البته ای��ن در مورد خانم ها کامال رامنتظر
رفتنکه به
دارن��د
گرفتن،ام��کان
کافه
واضح ودر این
آشپزخانه
تأثيرات در
هایی
دس��تگاه واضح و مشخص و چای ،همواره گربه
می��ان خانم های مج��رد و آقایان برعکس است .خانم ها در حضور •
خون
مشخص
دس��تگاه
نشس��تنراو راه
گردن
گردن گرفتن ،نشس��تن و راه رفتن تأثيرات
این ن��وع کافهها یک بعد دراز کشیدهاند یاشود.
اینکه در پروژهه��ای حمای��ت از کامال جدا است و آشپزها
شود.خامن ها باعث می شوند
مج��رد .اگر مردی احس��اس کند آقایان کمتر م��ی خورند ،ولی اگر )7
وارد عصبي
عوارض
دستگاه از
کم��کافزايد:
حیوان��ات پايان مي
هستند .دكتر قدس تهراني در
عصبي
عوارض
دستگاه
ratingافزايد :اين
پايان مي
)0.61در
تهراني
همسرانقدس
دكتر
قسمتی
ندارند
مالیاين اجازه
 41حرکت
دیگر دور یک
خانم ه��ای
difficultyاو فقط
های مج��ردی که
تع��داد خانم
نیز ازدارند.
درمانی
کنند
صحبت
شان بیشتر
Puzzle
(Hard,
difficulty
Puzzle
(Hard,با 42
rating
)0.71
گرفتن
قرار
از
شود
مي
باعث
و
كند
مي
پيشگيري
بزرگسالي
در
ش��ديد
گرفتن
قرار
از
شود
مي
باعث
و
كند
مي
پيشگيري
بزرگسالي
در
ش��ديد
ب��ه گفته صاحب��ان این توماس الیدنر موس��س کنند.
ش��وند که مش��تریان و
شانس دارد با آنها رابطه برقرار کند میز نشسته باش��ند ،شکم خود را نظر شما در این مورد چیست؟
مغز در فاز مرگ س��لولي جلوگيري شود و صدمات مغزي وارد شده به
مغز در فاز مرگ س��لولي جلوگيري شود و صدمات مغزي
گربهها بهسر میبرند.
شدهکهبه این کافه اس��ت .به گفته
کم است یک حس رقابتی در او به گول نمی زنند.
شدهوارداست
برسد .بر خالف باور کافه ،اثبات
دانستید
راستی می
نوزاد به حداقل برسد.
نوزاد به حداقل
وجود می آید که باعث می ش��ود •
•
رایج ،مردها بیشتر از زن ها حرف وجود گربه به افرادی که او افراد بسیار متفاوتی به بخش خصوصی برای
از
مثال
برای
آیند.
آنجا
ی
م
بیش��تر پول خرج کند و کمتر به
زندگی
بزرگ
شهرهای
در
زنند؟
می
آقایان
ها،
خامن
با
مواجهه
در
)5
گربهها
شرح
دو
با
جدول
یک
باشد.با دو شرح
جدول
یکانداز
فکر پس
دچار اختالل روانی می شوند
• میکنن��د و همواره دچار سالمندان گرفته تا مادران توماس الیدنر گربههای

13ن
تاثیر زنان بر مردا
۷

27

زندگی ...
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پزشکی...
تشخیصنیازواقعیبهآنتیبیوتیک
با ابداع یک آزمــایش خون ساده

ایس��نا :با ابداع جدی��د محققان،
پزش��کان از این پس قادر خواهند
بود از طریق ی��ک آزمایش خون
س��اده ظرف م��دت س��ه دقیقه،
نیاز واقعی بیم��ار به مصرف آنتی
بیوتیک را تشخیصدهند.
این آزمایش خون ساده می تواند از
اثرات جانبی مصرف داروهای غیر
ضروری پیشگیری کرده و در عین
حال با یکی از بزرگترین تهدیدات
پزش��کی مدرن یعنی مقاومت در
برابر آنتی بیوتیک مقابله کند.
ای��ن آزمایش مش��خص می کند
ک��ه آیا بیمار از عفونت ویروس��ی
ی��ا باکتریای��ی رنج میب��رد و در
این ش��رایط پزش��ک میتواند در
خصوص لزوم تجویز آنتی بیوتیک
تصمیمگیریکند.
آنتی بیوتی��ک ها فق��ط در برابر
باکتری موثر ب��وده ،ولی قادر به از
بین بردن ویروسها نیس��تند؛ در
حال حاضر تشخیص نوع عفونت
تنها از طری��ق انجام یک آزمایش
خ��ون در آزمایش��گاه امکانپذیر
است که نتیجه نهایی سه روز بعد
مشخص میشود.
ب��ا این ح��ال برخی پزش��کان با
تش��خیص نادرس��ت و ب��ا اصرار
بیم��اران ،اق��دام به تجوی��ز آنتی
بیوتیکمیکنند.
تجویز نادرس��ت آنت��ی بیوتیک و
س��وء مصرف ای��ن داروها عوارض

جانب��ی متعددی ب��رای بیمار به
همراه داش��ته و م��ی تواند باعث
مقاوم سازی باکتری شده و تأثیر
آنتی بیوتیک در مبارزه با عفونت
را خنثی کند که این مسئله یکی
از اصل��ی ترین تهدی��دات حوزه
سالمت و پزشکی مدرن محسوب
می شود.
بر اس��اس اعالم آژانس س�لامت
انگلیس ،تنها در این کشور میزان
تجویز آنتی بیوتیک با  10درصد
رشد به  41میلیون نسخه رسیده
اس��ت که باع��ث افزای��ش 260
میلی��ون دالری هزینه های بیمه
شده است.
انجام این آزمایش خون ساده می
تواند ضمن کاهش خطرات سوء
مصرف آنت��ی بیوتیک ،به کاهش
هزینه هایدرمانی نیز کمک کند.

در این آزمایش یک قطره از خون
بیمار از نوک انگشت گرفته شده
و پزش��ک در عرض س��ه دقیقه
می تواند نوع عفون��ت باکتریایی
یا ویروس��ی را تشخیص داده و در
صورت لزوم آنتی بیوتیک تجویز
کند.
در ای��ن آزمایش می��زان ماده ای
موس��وم به C-Reactive Protein
در خ��ون اندازه گیری می ش��ود؛
حجماینپروتئیندرهنگامعفونت
باکتریایی بشدت افزایش پیدا می
کند ،اما در عفونت ویروسی پاسخ
سیستم ایمنی بدن کامال متفاوت
است؛ در صورت پایین بودن سطح
 CRPدر خ��ون ،لزومی به تجویز
آنتی بیوتیک وجود ندارد.

قند خون باال و افزایش خطر ابتال به آلزایمر

بر اس��اس تحقیقی جدید که
توسط پژوهشگران آمریکایی
صورت گرفته است ،میزان قند
خون باال میتواند خطر ابتال به
بیماری آلزایمر را افزایشدهد؛
حتی افرادی که دچار بیماری
قند نیس��تند نیز در معرض
خطر قرار دارند.
بر اس��اس دادههای موسسه
روبرت ک��وخ (Robert Koch
 )Institutدر آلمان ،بیش از ۴
میلیون نفردر این کشوردچار
بیماری قند هستند؛ خیلی از
آنها بدون اینکه خود بدانند.
س��کته قلبی و نیز آس��یب دیدن
کلیه از عواقب ناشی از بیماری قند
هستند.
بر اساس تحقیقی جدید ،بیماری
آلزایم��ر نیز باید به این فهرس��ت
اضافه شود.
پیش از این ،دانشمندان شواهدی
درباره رابطه بیماری قند و آلزایمر
یافته بودند ،اما اکنون پژوهشگران
آمریکاییدر تحقیقی جدید به این
نتیجه رس��یدهاند که حتی میزان
باالی قند خون نیز میتواند ریسک
ابتال به آلزایمر را افزایشدهد.
این پژوهش توس��ط دانشمندان
دانشگاه شهر س��یاتل انجام شده
اس��ت و نتایج آن در نشریه علمی
New England Journal of
 Medicineمنتشر گردیده است.
رابطه قند خون باال و بیماری
آلزایمر

این دانشمندان برای انجام تحقیق
خ��ود بیش از  ۲هزار نف��ر از افراد
باالی  ۶۵سال را مورد معاینه قرار

دادند.
تنه��ا بخش��ی از ای��ن ش��رکت
کنندگان در زمان آغاز این تحقیق
دچار بیماری قن��د بودند .پس از
آن دانش��مندان این اف��راد را ۲۰
س��ال تحت نظر داشتند و رابطه
قند خون آنان را با ابتال به بیماری
آلزایمر تجزیه و تحلیل میکردند.
پس از گذش��ت  ۷س��ال ،بیش از
 ۵۰۰نف��ر از این  ۲هزار نفر دچار
آلزایمر شده بودند.
از ای��ن  ۵۰۰نف��ر ۴۵۰ ،نفر دچار
بیم��اری قند نبودن��د ،بلکه فقط
میزان قند خون باالیی داشتند.
بر اساس دادههای یافته شده ،اگر
میانگین میزان قن��د خون ۱۱۵
میلیگرم در دس��ی لیتر باش��د
(میانگین عادی  ۱۰۰میلیگرمدر
هر دسی لیتر است) ،احتمال ابتال
به بیماری آلزایمر حدود  ۱۸درصد
افزایش مییابد.
تفسیر محتاطانه دادههای علمی

اما دانشمندان دانشگاه واشنگتن
یافتههای خود را محتاطانه تفسیر

میکنند .به گفتهآنان ،دادههایی
در ای��ن م��ورد یافت نش��ده که
انسانها میتوانند از طریق پایین
نگه داشتن میزان قند خون خود،
ریس��ک ابتال به بیماری آلزایمر را
کاهشدهند.
آنها میافزایند ک��ه یک مکانیزم
دیگر نیز میتواند ریسک ابتال به
آلزایمر را افزایش داده باشد .شاید
این امکان باش��د که این افراد در
طول انج��ام تحقیق دچار آلزایمر
شدند و در نتیجه کمتر به سالمت
خود دقتکردند و به همین خاطر
قند خونشان باال رفته است.
اما دانش��مندان بیش��تر بر رابطه
معکوس این پدیده تاکید میکنند.
به گفته آنان قند خون باال میتواند
ب��ه رگهای خونی مغ��ز آنچنان
صدمه وارد کند که ش��رایط برای
شکل گرفتن بیماری آلزایمر فراهم
شود .آنها قصد دارند که در زمینه
این رابطه تحقیقات بیشتری انجام
دهند( .دویچه وله)
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مبارزهباچاقیوسرطان

با رژیم غذایی مدیترانهای!

یافتهها نشانگر آن است که رژیم
غذایی مدیترانهای به کاهش وزن
و دوری از ان��واع بیماری از جمله
سرطانمیانجامد.
با اینهمه فشار زندگی مدرن حتی
ایتالیاییها را نیز از عادات س��الم
غذایی خود دور کرده است.
س��الها رژیم غ��ذای مدیترانهای
به عنوان نمون��های از رژیم غذایی
س��الم در نظ��ر گرفته میش��ده
اس��ت .ای��ن رژیم غذایی ش��امل
روغ��ن زیتون ف��راوان ٬حبوبات و
سبزیجات ،میوه و آجیل ،فیبرها
و کربوهیدراتهای تصفیه شده،
و مقدار متوسط از ماهی و شراب
با چن��د فرآورده لبنی و گوش��ت
بسیار کم است.
این رژیم غذایی نه تنها ریس��ک
ابتال به بیماریهای قلبی و چاقی
را کاهش میدهد ،بلکه قند خون
را کاه��ش داده و در مورد بیماران
مبتال به دیاب��ت نوع  ۲به کاهش
وزن آنها کمک میکند.
یک تحقیق ،که اخی��را نتایج آن
منتشر شد ،نش��ان میدهد رژیم
غذایی مدیترانهای میتواند باعث
افزایش قدرت مغز در افراد مس�ن

دویچه وله میگوید:
«رژیم غذای��ی تغییر
کرده چون زندگی
تغیی��ر ک��رده
است».
و ی
توصیف
میکند

که
ایتالیاییهای امروزی به طور مدام
در عجله هستند ودیگر وقت کافی
برای ناهار در خانه ندارند.
او میگوید« :گاه��ی اوقات ما در
حالی که ایس��تادهایم ی��ا در حال
مطالعه یا انجام کاری در کامپیوتر
هستیم غذا میخوریم».
به گفته او اینک ایتالیاییها بیش
از گذش��ته از غذاهای آماده و مواد
غذای��ی فرآوری ش��ده اس��تفاده
میکنند.
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آلزایمر ،پارکینسون ،بیماری عروق
کرونر قل��ب و حم�لات ،و حتی
سرطان تاکید کردهاند.
رژیم غذایی مدیترانهای و کاهش
وزن

اوای��ل س��ال ج��اری میالدی
بیمارستان ساسکس غربی در
انگلیس به مطالعهی تطبیقی
 ۲۰تحقیق در زمینه
تاثی��ر  7ن�وع رژیم
غذای��ی محب��وب
بر اف��راد مبتال به
دیاب��ت ن��وع ۲
دست زد.
ر ژ ی��م
غذ ا ی��ی

مدیتران��های ،رژیمه��ای ک��م
کربوهی��درات ،رژی��م غذای��ی با
پروتئین باال و رژیمهای غذایی کم
قند ،قند خون شرکتکنندگان را
کاهش داد.
شگفتآور آنکه رژیم مدیترانهای
در کاه��ش وزن بهتر از رژیم های
غذایی ک��م کربوهی��درات و کم
چربی نتیجهداد.
پروفسور مارچسزینی اعتقاد دارد
که به دو دلیل دیگر نیز همه افراد
بای��د رژیم غذای��ی مدیترانهای را
رعایت کنند:

شده و برای بیماریدمانس عروقی
بهتر از رژی��م غذایی با چربی کم ایتالیای معاص��ر از چاقی و دیابت منابع اقتصادی و زیستمحیطی.
عمل میکند.
نوع  ۲رنج میبرد.
او میگوید ک��ه رژیمهای غذایی
به گفته مارچسزنی ،ایتالیادر باالی غی��ر مدیتران��های که سرش��ار از
لیس��ت چاقی ک��ودکان اروپا قرار گوشت است ،به علت تاثیری که
ایتالیائیها و تغذیه ناسالم
یکی از کشورهایی که مردم با این دارد:
بر محیط زیست دارند دیگر قابل
رژیم غذایی بیشتر خو گرفتهاند« ،این بسیار نگرانکننده است چرا تحملنیستند.
ایتالیاس��ت که شهرت آشپزی در که یک کودک چاق تقریبا نزدیک مارچسزینی و گروهاش به سختی
به  ۱۰۰درصد در بزرگسالی نیز مشغول تالش برای گسترش رژیم
آن مورد تحسین است.
با اینهمه به نظر میرس��د وقتی چاق خواهد بود».
غذایی مدیترانهای هستند.
مسئله بر سر سالمت غذائی باشد ،ب��ا اینک��ه همچنان بس��یاری از به گفته او فلسفه این رژیم غذایی
ایتالیاییهای جدید فرق چندانی با ایتالیاییها رژیم غذایی سرشار از صرفا مربوط به اینکه چه چیزی
افراد در کشورهای صنعتی ندارند .روغن زیتون ،پاس��تا و سبزیجات در دهان میگذاریم نیست.
زمانی م��ردم ایتالیا ب��ه صرف  ۳دارند ،اما غذاهایی نظیر س��االمی او دیگر به مراجعان کلینیک خود
ساعت برای ناهار شهرت داشتند .و ژامبون به طور روزانه اس��تفاده رژیمه��ای غذای��ی کاه��ش وزن
مادرها به طور روزان��ه غذای تازه میشوند.
نمیدهد.
چش��منواز درس��ت میکردن��د و در ش��مال ایتالیا بخصوص رژیم او میگوید برای مراجعهکنندگان
معموال غذای نیمروز با چرت پس غذایی بس��یار غنی از چربی های کلینی��ک دورههای آموزش��ی و
گوش��ت خ��وک ،گوش��ت گاو و دسترس��ی به تیمی متش��کل از
از آن دنبال میشد.
اما دیگر این جریان برقرار نیست .حیوانات است.
دکتره��ا و متخصص��ان فراه��م
گیلیو مارچسزینی ،استاد دانشگاه در ی��ک ده��ه گذش��ته نتای��ج میش��ود تا به آنه��ا کمک کند
علوم غذاییدانشگاه بلونیا و رئیس تحقیقات هم��واره بر مزایای رژیم شیوه زندگی خود را تغییر دهند.
ک بیماریهای متابولیک ،با غذای��ی مدیتران��های ب��رای مهار
کلینی 
•
اشاره به فشارهای جامعه مردن ٬به طیف وسیعی از بیماریها از جمله
در صدر لیست چاقی کودکان اروپا
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ن است پیرتان کند!

 ۷چیزی که ممک

باقرزاده :اگر به روحانی رای داده بودم...
بش��ری و حقوقدانان بینالمللی
متوجه او اس��ت از ط��رف رییس
جمهوری ک��ه داد عزت و کرامت
انسانی را سر داده و از جهان رفتار
با تکریم را انتظار دارد برای تصدی
مق��ام وزارت دادگس��تری معرفی
شده است .آقای روحانی البته به
معرفی او برای این مقام اکتفا نکرده
و بلکه با تم��ام وجود به دفاع از او
برخاسته است.
او با تکرار تأکید کرده که به همه
وزیران پیشنهادی خود اعتماد دارد
و از تک تک آنان با تمام وجوددفاع
میکن��د .عالوه بر این ،او در مورد
ش��خص آقای پورمحمدی گفته
است« :فکر می کنم پورمحمدی
نیاز به معرفی نداشته باشد .سالها
وزیر کشور بوده و مسئولیت های
مختلف داش��ته و س��الهای اخیر
رئیس سازمان بازرسی بوده .ایشان
از فضالی حوزه علمیه قم و دارای
تحصیالت در سطح اجتهاد است.
هر کجا ایشان بوده چهره موفقی
بوده است .هم بخش اجرا را تجربه
ک��رده و هم بخش قض��ا را .همه
جا ب��ه عنوان چهره موفقی بوده و
االن هم به عنوان اس��تاد حوزه و
دانشگاه مشغول فعالیت تدریسی
هم هست».
توجه کنیم ب��ه کلیدواژههای «از
فضالی حوزه علمیه ق��م و دارای
تحصی�لات در س��طح اجتهاد»،
«هر کجا بوده چهره موفقی بوده»
با تأکید مج��دد آن« :همه جا به
عنوان چهره موفقی بوده».
آقای روحانی از «سالها وزیر کشور»
بودن آقای پورمحمدی یاد میکند،
ولی الزم نمیبیند که از سالهای

بسیار بیشتری که اودر قوه قضاییه
و وزارت اطالعات گذرانده است و از
«موفقیتهای» بینظیر اودر کار از
کشته پشته ساختنها یادی بکند.
البت��ه در جمهوری اس�لامی کم
نیستند کس��انی که دستشان به
خون و ش��کنجه بس��یاری آلوده
است و فارغ از روز حساب و کتاب
همچنان در قدرت باقی ماندهاند یا
به دالیلی مقام و موقعیت خود را
از دس��ت دادهاند .در واقع ،یکی از
دالیل این که کسانی که روزی از
مزایای این نظام برخوردار بودهاند و
بعد از آن به بیرون پرتاب شدهاند
(به شمول بسیاری از اصالحطلبان
و نواندیش��ان دینی) کمتر حاضر
ش��دهاند در مورد جنایات رژیم و
شخص آیت الله خمینی در دهه
اول انقالب سخنی بگویند و آنها
را صریح��اً محک��وم کنند همین
است که خود را نیز به نحوی به آن
تعدیات و جنایات آلوده میبینند
و نمیتوانند بدون احس��اس گناه
حرفی بزنند .و گرنه چگونه است
که در ایران کش��تاری چند هزار
نف��ره در ظرف چن��د هفته اتفاق
میافتد و بیس��ت و پنج س��ال از
این واقعه میگذرد ،ولی حتی یک
نفر از مقامات درج��ه یک یا دو و
س��ه جمهوری اسالمی که بعدها
ندای انس��انیت و حقوق بشر نیز
س��ر دادهاند و احیانا از قدرت خلع
شدهاند (به استثنای زندهیاد آیت
الله منتظری) و حتیدر اوج قدرت
اصالحطلب��ان حاضر نشدهاس��ت
در باره این فاجعه بزرگ بش��ری
س��خنی بگوید و یا به استغاثه 25
ساله هزاران مادر و پدر و همسر و

بهترین زمان
نوشیدن قهوه:

برای ترک سیگار باشد.
اضافهبا  ۲:۱۶بعدازظهر!
این کار  ۱۰سال به عمرتان
خواهید ک��رد .کمی ب��ه آن فکر
کنید:
بس��یاری از ما تقریب��ا در تمامی
آی��ا خانمهایی که خیلی جوان به ساعات روز قهوه مینوشیم چون
نظر میرسند ،سیگار میکشند؟
حس میکنیم که به هش��یاری و

تمرکز بیشتری نیاز داریم :صبحها
که بیقهوه ظهر نمیشود ،قبل از
 .۴مصرف الکل
مصرف زیاد از حد نوش��یدنیهای ظهر ،کمی بعد از ظهر ،ساعت  ،۴و یعنی چه س��اعتی نوشیدن قهوه
بیشترین تاثیر و کمترین ضرر را
الکل��ی از داخل پیرت��ان میکند .باالخره شاید آخر شب.
هرچ��ه ال��کل بیش��تری وارد اما همیشه یک سوال بدون پاسخ دارد؟
به گزارش فود ریپابلیک ،بر اساس
جریانخون شود ،بر پوستتان تاثیر باقی میماند:
داشته ودر برخی موارد آسیبهای بهترین زمان برای نوشیدن قهوه تحقیق تازه سرویس ملی بهداشت
بریتانیا ساعت  ۲و  ۱۶دقیقه بعد
چه ساعتی است؟
دائمی به آن وارد میکند.

 .۵وضعیت ضعیف سالمتی

مثل نوجوانها به نظر برسید باعث
اگر فک��ر میکنید که کمکم پا به میشود نامناسب جلوه کنید.
س��ن میگذارید ،احتماالً دوست 
داری��د بدانید که چ��ه چیزهایی  .۲مدل موی از مد افتاده
پیرترتانمیکند.
چیزی که پیر نش��ان تان میدهد
در جامع��ه امروزی  ۲۵س��ال هم ممکن اس��ت روی س��رتان باشد!
ش��اید خیلی پیر باشد ،به همین آخرین باری که ی��ک مدل موی
دلیل همیشه باید بهدنبال راههایی جدی��د را امتحان کردید کی بوده
برای جوانتر دیده شدن بود.
است؟

مدل موهای امروزی باعث میشود
به مراتب جوانتر به نظر برس��ید.
 .۱لباسهای از مد افتاده
نگاه��ی ب��ه کم��د لباسهایتان مج�لات مد را بگردی��د تا ببینید
بیندازی��د؛ این میتوان��د یکی از ک��دام مدل مو جوانی را به ش��ما
چیزهایی باشد که پیرتان میکند .برمیگرداند.
آیا خیلی وقت اس��ت که روی مد 
لباسنپوشیدهاید؟
 .۳عادت سیگار کشیدن
با نادیده گرفت��ن مدهای امروزی هشدارهایزیادیدرمورداستعمال
سالها به سنتان اضافه میکنید .دخانیات داده میش��ود اما یکی از
البته مسئلهای که باید به آن دقت اینها از بقیه مهمتر است:
کنید این است که زیادهروی نکنید سیگار ممکن است پیرتان کند!
چون اگر سعی کنیددر  ۴۰سالگی ابتدای سال نو میتواند زمانی عالی
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یک��ی از چیزهای��ی ک��ه پیرت��ر
نشانتان میدهد وضعیت ضعیف
سالمتیتان است .حتی اگر مشکل
اضافهوزن نداش��ته باش��ید ،اگر از
موادغذایی مناسب استفاده نکنید
و موادمغذی الزم برای س�لامت و
متناسب نگه داشتنتان را مصرف
نکنید ،ضرر خواهید کرد.
هرچه س��ن باالتر م��یرود ،درد و
مرض بیشتری به سراغمان میآید،
پس باید از خودتان مراقبت کنید.

 .۶شغل استرسزا

تپـشدیجیتال
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از ظهر بهترین زمان نوشیدن قهوه
است.
بنا بر این گزارش به طور میانگین،
انرژی ب��دن افراد در این وقت روز
به شدت افت میکند :کارگران و
کارمندان در این ساعت احساس
خس��تگی ش��دیدی میکنند و
تمرکز بسیاردشوار میشود.
به گزارش سرویس ملی بهداشت
بریتانی��ا ،خیلی بهتر اس��ت که
درست بعد از نوشیدن قهوه ،چرت
مرغوبی هم بزنیم:
یعن��ی بعد از چن��د نفس عمیق،
بدنم��ان را ریلک��س کنی��م و
چش��مانمان را ببنیدیم .در طول
این پان��زده دقیقه قه��وه هم اثر
میکن��د و کام�لا ش��اداب بلند
میشویم.

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

Nouveau
iPhone 4 / iPhone 5 / Samsung Galaxy
accessoires

www.tapeshmontreal.com

فروش جدیدترین
آلبوم های ایرانی

کاست و کامپکت دیسک،
کتاب ،کارت تلفن

Clé à mémoire

محلکارت��ان ه��م ممکن اس��ت
6162 Sherbrooke w.
Tel.: 514-223-3336
پیرتان کند.
اگ��ر در محلکار بیش��تر از اینکه
لبخند بزنید اخم میکنید ،وقتش
رس��یده ک��ه کار جدی��دی برای
بداخالق اس��ترس زیادی به شما اگر نتوانستید مشکالتتان را حل
میدهد .س��عی کنید ب��ا او حرف کنید ،دیگر وقتش رسیده که فکر
خودتان پیدا کنید .یا حداقل یک 
بزنید ،البته ب��دون اینکه آن را به دیگری کنید!
س��رگرمی که از آن لذت میبرید  .۷همسرتان!
را وارد اوقات فراغتتان کنید .مهم یکی دیگر از عوامل پیر کردن شما دعوا و مش��اجره بکشانید ،و تمام
رسیدن به تعادل است همین!

میتواند همس��رتان باشد .همسر حرفهایت��ان را با او مطرح کنید.

>> ادامه از صفحه7 :
فرزندان قربانیان آن پاسخی بدهد؟
در واقع ،این سکوت مرگبار در باره
قت��ل عام  67که همچن��ان ادامه
دارد یک��ی از بزرگتری��ن عوامل
پیدایش و بقای فرهنگ «جنایت
ب��دون عقوب��ت» ( )impunityدر
ایران جمهوری اس�لامی است ،و
سلطه همین فرهنگ است که به
روحانی مدعی انس��انیت و آزادی
و ح��ق و عدالت اجازه میدهد که
بدون کمترین دغدغه یا ش��رمی
یکی از اصلیترین عناصردخیلدر
ای��ن جنایت بزرگ را به مقام وزیر
دادگستری کابینه خود برگمارد و
عامداً و عالماً به دفاع از او برخیزد.
و ای��ن البت��ه تنها آق��ای روحانی
نیست.
مگر نه این است که او در تشکیل
کابینهاش با بس��یاری از اطرافیان
خود مش��ورت کرده است ،و مگر
کسانی مانند آقای خاتمی نیز مورد
مشورت او قرار نگرفتهاند؟
اقدام او نه فقط از بیتوجهی شرمآور
ش��خص او به جنایت بزرگ سال
 67حکایت میکند و بلکه حاکی
از آن است که این خصوصیت در
بین بسیاری از مقامات اصالحطلب
نیز عمومیتدارد.
و گرنه چگونه اس��ت که از هنگام
اعالم اسامی اعضای کابینه روحانی
و به رغم این که بسیاری از فعاالن
و نهادهای حقوق بش��ری ایران و
جهان به حضور پورمحمدیدر این
فهرس��ت اعتراض کرده و خواهان
تغییر او ش��دهاند ،هی��چ صدایی
در تأیید این خواس��ت از س��وی
اصالحطلبان بر نخاسته است؟
در مقاب��ل ،میت��وان دی��د که در

ب��اره برخی دیگر از اعضای کابینه
روحان��ی چق��در در رس��انههای
جناحهای مختل��ف حکومتی (به
ش��مول اصالحطلبان) سر و صدا
بلند شده است.
فاجع��ه قت��ل عام س��ال  ۶۷تنها
یک موضوع «تاریخی» نیست که
مش��مول مرور زمان شده باشد و
انتظار داشته باشیم که موضوع به
کتابهای تاریخ محدود گردد.
در ای��ن فاجعه ،ب��ه گفته جفری
رابینس��ون حق��وقدان مع��روف
بینالمللی و دادستان سازمان ملل
در محاکمات مربوط به جنایت ضد
بش��ریت ،چهار جنایت بزرگ ضد
بشری صورت گرفته است.
سه مورد از آنها در سال  ۶۷اتفاق
افتاده ،ولی چهارمین جنایت از آن
زمان شروع شده است و همچنان
تا امروز ادامه دارد.
این مورد را من در مقاله دیگری به
نقل از آقای رابینسون به تفصیل
توضی��ح دادهام و خالصه آن این
اس��ت که خ��ودداری حکومت و
حکومتگران از دادن هر توضیحی
در مورد چرای��ی و چگونگی قتل
زندانی��ان و محل دف��ن آنها به
خانوادههای آنان در حکم شکنجه
روانی اس��ت که چ��ون به صورت
جمعیدر مورد یک گروه اجتماعی
صورت میگیرد مش��مول تعریف
جنایت علیه بشریت خواهد بود.
بر اساس این تعریف ،همه کسانی
که در طول این  ۲۵سال در مقام یا
موقعیتی بودهاند که این اطالعات
را در اختیار خانوادههای داغدیده
بگذارند و از این کار سر باز زدهاند
در این جنایت سهیم خواهند بود.

آقای روحانی گفته اس��ت که در
گزینش وزی��ران کابینهاش اصل
شایستهس��االری را م�لاک قرار
داده اس��ت .از دی��د او مصطف��ی
پورمحمدی مدیر با تجربه و «همه
جا موفق» ب��وده ،و همین ظاهرا
برای گزینش او کافی بوده اس��ت.
سخن بر سر مهارتهای مدیریتی
آقای پورمحمدی نیست.
جنایتکاران بزرگی بودهاند که در
طول زم��ان مهارتهای جدیدی
پیدا کردهاند و (بعد از تحمل زندان
و مج��ازات خود) ب��ه عنوان یک
نویس��نده ،روزنامهنگار ،حقوقدان
و مدی��ر و مانند اینها عضو مفید
جامعه شدهاند .ولی یک جنایتکار
پیش از ه��ر چیز باید به پای میز
عدال��ت آورده ش��ود ت��ا فرهنگ
جنایت بدون عقوبت (که بر تمامی
تار و پود نظام جمهوری اس�لامی
حاکم است) نهادینه نشود.
آقای روحانی که به دلیل سمتها
و موقعیتی کهدر حکومتداشته و
اکنون دارد در جنایت ضد بشریت
مورد چهارم یاد شده در باال  -تا آن
گاه که برای پاسخگویی به سؤاالت
خانوادههای قربانیان اقدامی مؤثر
انجام نداده  -سهم دارد ،با گزینش
مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر
و حمایت از او ،عمال به یک عامل
بزرگ جنایت سال  ۶۷مدد رسانده
است و بار مسئولیت آن را بر دوش
میکشد.
موفقی��ت روحان��ی در رأیگیری
 ۲۴خرداد تا ح��د زیادی مرهون
حمای��ت نیروه��ای ناراض��ی از
حکوم��ت و امی��دوار ب��ه تحقق
ش��عارهای امید برانگیز و انسانی

او بوده اس��ت .در بین این نیروها
بدون تردید کسانی بودهاند که در
سالهای دور و نزدیک مورد ستم
حکومتیان قرار گرفتهاند .از جمله،
میتوان ح��دس زد که تعدادی از
خانوادههای قربانیان قتل عام ۶۷
نیز در بین این نیروها بوده باشند.
بدون تردید ،اکثریت قریب به اتفاق
ای��ن نیروها نمیتوانس��تند تصور
کنند که رأی آنها ممکن است در
برگزیدن عنصری مانند مصطفی
پورمحمدی به وزارت هزینه شود.
بسیاری ممکن اس��ت از این نظر
احس��اس گن��اه کنند ،ول��ی این
احس��اس نابج��ا اس��ت .واقعیت
این اس��ت که اینان ب��ا اعتماد به
ش��عارهای آقای روحان��ی و بدون
کمترین ش��ائبهای که رأیش��ان
چنین برآیندی داش��ته باش��د با
حس��ن نیت تمام رأی خود را به
صن��دوق انداختهان��د .و من که
رأی ندادهام به سهم خود میتوانم
بگویم که اگر به روحانی رأی داده
بودم اکنون نه احس��اس گناه که
احساس شرم میکردم  -احساس
ش��رمی بزرگ از این که تک رأی
من در باال آم��دن عنصری مانند
مصطفی پورمحمدی سهمی ولو
بسیار کوچکداشته است.

کلبــه
عموجان
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

•

30

 سال  19شماره  24  1122مرداد 1392

نطنـز...

مگس نش��ونش میده با
شمشیر تو هوا مگس رو
میزنه...مگسه اول میفته
زمی��ن بعد بلند میش��ه
دوباره پرواز میکنه...
خبرنگارمیگ��ه ...این که
رفت!
یارو میگه رفت  ...ولی تا
آخر عمر عقیمه!

آخرین اخبار  5+1خانم
اشتون به جلیلی گفت:
س��عید ج��ان دیگ��ر با
نشس��ت به نتیجه نمی
رسیم ؟ بیا دراز بكشیم

آرزوی ی��ك یزدی :خدایا
اقد پول بهم بده كه وقتی
ران��ی مخ��رم و موخورم
وقت��ی یتا تكه هولو تک
قوطیش گی��ر موكونه و
در نمی��اد اصأل برام مهم
نباشه

پس��ره تو پارک دوست
دخترش��و بغ��ل میكنه.
پلیس میپرسه :این خانوم
چه نس��بتى باشماداره؟
میگه :ازبس��تگان هوگو
چ��اوزه ،داش��تم بهش
تسلیت می گفتم!

به راننده تاکسیه میگم :
هزاری از این بهتر نداری؟
میگه  :چشه ؟ امام توش
خوب نیفتاده ؟!

یکی ازهمش��هری های
ما یک س��ال آزگار دعا
میک��رد از خ��دا فرزن��د
میخواست :جبرئیل نازل
ش��د گفت :بابا تو که ما
رو بیچاره کردی! اول برو
زن بگیر ،بعد بشین ودعا

 دلیل مرافعه!
پی�رزن اصفهانیَ :حج�ی ،میدونی دعواهای
بیخودی ما این چند س�ال س�ری چی چی
بودس؟
حجی :هان چی چی بودس؟!
زن :من حساس! ..آ شومام بی شعور!

کن!

شنیدین این دخترای دم
بخت میگ��ن :من قصد
ازدواج ندارم؟
یکی نیست بهشون بگه
آخ��ه عزیز م��ن! ازدواج
كه قص��د نمی خ��واد،
خواس��تگار می خواد كه
تو نداری

یه ض��رب المثل چینی
هس��ت که هنوز اصلش
نیوم��ده هر وق��ت اومد
بهت میگم !

توجه کردی��ن هر وقت
همه خوابند و میخواهی
کاری رو بی س��ر و صدا
انجام بدهی ،حتی ماهی
ت��وی آکواریوم هم مثل
فیل نعره می کشه؟!

ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﻡ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ
ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻦ:
ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ و ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ.
ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ هی��چ ﻓﺮﻗﻲ
ﺑﺎ ه��م ﻧﺪﺍﺭﻥ! ﭼﻮﻥ
ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ
ﺑﻮﺩ ،ﺗﻮ ﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺎ
ﻧﻤﻴﺸﺪﻥ ،ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ
ﺗﻘﺴﯿﻤﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﯾﻢ!

میدون��ی ب��زرگ شدن
یعنی چی؟ یعنی سوژت
واسه خنده کم میشه!

ک��ودک درونم ت��ا آخر
تیرماه به��م مهلت داده،
خواسته هاش رو بر آورده
کنم ،وگرن��ه منو میزاره
خونهسالمندان!

هر وق��ت یکی یه جوک
خیل��ی بیم��زه برات��ون
تعریف ک��رد ،الکی بلند
بلند بخندین ،وگرنه فکر
میکنه متوج��ه نشدین
جوکشو تک��رار میکنه و
بیشتر حالتونو بهم میزنه!

تا ح��اال دقت کردین که

www.paivand.ca

همیشه سلیقه اون کسی
ک��ه کنت��رل تلویزیون
دستشه با تو  ۱۸۰درجه
فرق داره؟

انسان ک ً
ال موجودیه که
وقتی خرش از پل بگذره
همه چی ی��ادش میره،
اونی هم ک��ه اینو قبول
نداره خ��رش هنوز روی
ُپـله!

ﻣﺎ ﺩﻣﺎﻍ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯿﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ
ﺑﻪ ﺟﺎه��اﯾﯽ ﺍزﺩﻣﺎﻏﻤﻮﻥ
ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻠﯽه��ا ﺑﺎ ﮔﻮﺵ
ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ه��م ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ!!

پس��ره  ۱۱سالش��ه؛
استات��وس گذاشته اگه
باب��ام برام آیف��ون نخره
شب خونه نمیرم!
من تو اون سن یه عینک
شناداشتم ،وقتی میرفتم
حیاط تشتو آب میکردم
با کله میرفت��م توش و
ساعت ها به شادی حال
می کردم! آیفون!!

از قسمت��ای خوب تنها
زندگی ک��ردن اینه که
ته دیگات��و یه هیچکس
نمیدی!

ُمزدور چیست؟ نوعی موز
است که در مناطق دور
یافت میشود!

ب��ه عموجم��ال ت��و
پات��وق ﮔﻔﺘﻢ :ﻫ��ـﻤوﻥ
ﻧﮕﺎﻩ
هـﻤﯿـشگ��ی!
ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎم
ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺯﺭ ﻧﺰﻥ
ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ  ۲ﻫـﻔﺘـ��ه اس
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪﻩ!

عشق  ۲حالت داره عشق
م��ادر به فرزن��د و عشق
خ��دا به بن��ده؛ بقیه ش
تاثیرات هورمونیه !


تولیدقهوهمرغوبوگرانقیمتازفضوالتفیل
هر یک فنجان قهوه "عاج س��یاه"
 ۵۰دالر قیمت دارد!
اما نه قیمت ب��االی آن و نه روش
غیرمعمولتخمیرشسببنشدهتا
مشتریان از نوشیدن آن خودداری
کنند .آنها کنجکاوند بدانند قهوهای
که از فضوالت فیل درس��ت شده،
چه طعمی دارد.
فیلهای شمال تایلند سهم بزرگی
در اعطای یک فنجان قهوه خوب
به گروهی از انسانها دارند .نزدیک
ب��ه  ۲۰فی��ل س��اکن در منطقه
حفاظت شده "مثلت طالیی" در
مرز الئوس و میانمار هم اینک در
تولید نوع��ی از قهوه دخالت دارند
که به آن اصطالحا "قهوه سرگین
فیل" گفته میشود.
این فیلها ه��ر روز مقداری میوه
قهوه که با غذایشان مخلوط شده،
دریاف��ت میکنند و پ��س از ۲۴
ساعت آنها را که تقریبا هضم نشده،

دفع میکنند .این میوهها س��پس فرآیند آرام تخمیر در روده فیلها
شس��ته میش��وند و پس از جدا س��بب اعط��ای طعمی وی��ژه به
کردن دانههای قهوه،آنها را برای بو دانههای قهوه میشود.
دادن به بانکوگ منتقل میکنند.
ها
نتیجه این تالش مشترک فیل
نگرانیفعاالن حقوق حیوانات
و انس��انها نوعی از مرغوبترین این تاجر کانادایی  ۴۲ساله پس از
قهوه جهان در حال حاضر اس��ت نزدیک به  ۱۰سال فکر و تحقیق
که "عاج سیاه" ( )Black Ivoryنام روی ای��ن ایده و س��رمایهگذاری
دارد و در یک هتل پنج ستاره برای ش��خصی  ۴۰۰ه��زار دالری روی
نوشیدن یک فنجان از آن باید  ۵۰آن ،کارش را ب��ا ف��روش  ۷۰کیلو
دالر پرداخت کرد.
قهوه سرگین فیل آغاز کرد .در این
بلی��ک دینکین ،تاج��ر کانادایی ،بین میزان تولید این قهوه  ۶برابر
چهره اصلی در پشت پرده این ایده شده است.
جدید است.
بلیکدینکین میگوید که از همان
او میگوی��د« :فیله��ا گیاهخوار ابتدا تالش کرده ت��ا از روشهای
هس��تند .مع��ده آنها ب��ه عنوان غیر اخالقی که برای تولید قهوه در
یک محفظه تخمیر طبیعی عمل مورد دیگر حیوانات به کار گرفته
میکن��د .طی فراین��د هضم یک میشود ،دوری کند .در اندونزی و
واکنش آنزیم��ی رخ میدهد که ویتنام تولید قهوه از فضوالت گربه
منجر به کاهش تلخی میشود ».زباد (از خانواده راسویان) از سالها
آقای دینکی��ن اضافه میکند که پیش رواج دارد.
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند


رفیقم اس��م خانومم رو
ت��وی شناس��نامه دیده.
میگه :زنته؟
میگ��م :پ ن پ دخت��ر
همسایه مونه اسمش تو
شناسنامه باباش جا نشده
اینجا زدن گم نشه!

از یارو می پرسن ارتحال
چی؟ میگه نمی دونم هر
چیه از اسهال بدتره چون
بابام گرفت مرد!

یارو داش��ته از کنار یک
چاه رد میش��ده میبینه
یکی از ته چاه داد میزنه
کمک کنی��د ،تو رو خدا
کمک کنید ...جواب میده
آخه احمق جان ته چاه
جای گدایی کردنه؟

این ایرانی ها یه مسابقه
مه��ارت شمش��یر زنی
میذارن .بعد از مس��ابقه
خبرنگار با س��ه نفر اول
مصاحبه می کنه...
اول میره سراغ نفر سوم:
شما چی شد که نفر سوم
شدی؟
نفر سوم یه مگس رو تو
هوا با شمش��یر دو نصف
میکنه..
خبرنگاره میره سراغ نفر
دوم  .نف��ر دوم ه��م یه
مگس به خبرنگار نشون
میده با شمش��یر تو هوا
دوتا بالشو میزنه ....
خبرنگار ه��اج و واج می
مونه ک��ه نف��ر اول چه
شاهکاریه؟
به نف��ر اول که یارو بوده
میگه ش��ما چه مهارتی
نش��و ن دادی؟ ی��ارو یه

بامنک
بدون ُید!
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

استخـــدام

به چند نفر ویترس و کمک آشپز

برای کار در رستوران کارتیه پرس
بصـورت متام وقت و نیمه وقت
فورا نیازمندیم.
__________________________________
Quartier-Perse: 4241 Décarie
(514) 488-6367
فعاالن حقوق حیوانات از این
نکته انتق��اد میکنند که این
روش ک��ه در ابت��دا منحصر
به جمعآوری فض��والت این
حیوان��ات وحشی و استخراج
دانهه��ای قه��وه از درون آن
بود ،حاال تبدی��ل به تجارتی
شده است که در آن این گونه
حیوان��ات در شم��ار انبوه در
مزارع پرورش داده و نگهداری
میشوند .این حیوانات اغلب
فضوالت فیل را "نوآورانه" خوانده و تنها بخش اندک��ی از این غذا را
در قفس ق��رار داده شده و به
زور به آنان میوههای قهوه خورانده زیرا این فیلها در مناطق حفاظت میوههای قهوه تشکیل میدهد.
شده زندگی میکنند.
او همچنین نگرانیهای موجود در
میشود.
این باره را ک��ه قهوه حاصل شده
ابت��دای امسال سازم��ان جهانی
از این روش ممک��ن است حاوی
"ترافیک" ،حامی حقوق حیوانات استقبال مشتریان از قهوه "عاج
فضوالت فیلها باشد ،رد میکند.
وحش��ی ،در گزارش��ی نسبت به سیاه"
افزای��ش روز افزون ب��ه کارگیری بلی��ک دینکی��ن ،تولی��د کننده به گفته وی دانههای قهوه به دقت
گربه زباددر تولید قهوه هشدارداد .کانادای��ی ،میگوید که  ۸درصد از شسته میشون��د و پس از بررسی
صندوق جهانی طبیعت ( )WWFسود حاصل از قه��وه تولی دیاش دقیق طبق باالترین استانداردهای
نیز در این مورد اظهار نگرانی کرده را ب��ه بنیاد "مثل��ث طالیی" اهدا بهداشتی به عمل میآیند.
است .پچ منوپاوویتر ،مدیر برنامه میکند زیرا این بنیاد زیستگاهی در حال حاض��ر قهوه "عاج سیاه"
امن را ب��رای فیلها ایجاد کرده و در شم��اری از هتله��ای لوکس
این سازمان ،میگوید:
«ما نگ��ران این هستی��م که این اطمینان حاص��ل میکند که این در تایلن��د ،دوب��ی و مالدیو عرضه
روش تولید قه��وه منجر به شکار حیوان��ات در جری��ان تولید قهوه میش��ود .مدی��ران ای��ن هتلها
واکنش مهمانان به این قهوه جدید
بیشتر گربههای زباد شود».
مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
در ح��ال حاضر بسی��اری از این به گفته آق��ای دینکین میوههای را مثبت میخوانند و میگویند که
گونهها ب��ه دلیل از دس��ت دادن گیاه قهوه اثر مخربی روی فیلها فرایند تخمیر غیرمعمول این قهوه
زیستگاه طبیعی خود در معرض ن��دارد زیرا این فیله��ا وعدههای تا به اینجا مشتریان را از نوشیدنش
تهدی��د ق��رار گرفتهان��د .آق��ای اصلی غذای خود را که روزانه  ۲۵۰باز نداشته است.
منوپاوویتر در مقابل تولید قهوه از کیلوگرم اس��ت ،دریافت میکنند
•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648

ابالغقانونحمایتخانواده
مریمحسینخواه
قان��ون "حمایت خان��واده" که از
سال  ۱۳۸۶در دستور کار مجلس
قرار داشت ،سرانج��ام در روز ۲۲
فروردی��ن  ۱۳۹۲پ��س از ش��ش
س��ال بررسی و رف��ت و برگشت
بین مجلس و شورای نگهبان ،به
دستگاههای اجرایی ابالغ شد.
ب��ا وج��ود اعتراضه��ای فعاالن
حقوق زنان در شش سال گذشته،
قانونی که از سوی علی الریجانی،
رئیس مجلس شورای اسالمی به
دستگاهه��ای اجرایی ای��ران ابالغ
شده ،همچنان حاوی نابرابریهای
آشکار در زمینه حقوق زنان است.
ای��ن قانون در بسی��اری از مسائل
م��ورد مناقش��ه سکوت ک��رده و
شهرون��دان را ب��ه قوانین پیشین
ارجاع داده است.
در واقع همچنان که افروز مغزی،
وکیل دادگست��ری و فعال حقوق
زن��ان در گفتگو با رادی��و زمانه
میگوید" ،تمرک��ز قانون حمایت
خان��واده ،ب��ر امور شکل��ی و روند
رسیدگی ب��ه دع��اوی خانوادگی
اس��ت و در امور ماهوی که مربوط
به حق��وق زن و م��رد و امتیازات
آنه��ا در ازدواج ،طالق ،والیت و
سرپرستی کودکان است مداخله
نکرده است".

سکوت مجلس در برابر ازدواج
مجدد

جنجالیتری��ن م��اده ای��ن قانون
ک��ه اول اسفندماه س��ال ۱۳۹۱
خورشی��دی ب��ه تصوی��ب نهایی
مجلس رسید و ش��ورای نگهبان
آن را در نه��م اسفندم��اه هم��ان
سال تائید ک��رد ،مربوط به ازدواج
مج��دد مردان بود .ماده  ۲۳که در
نهایت پس از اعتراضهای گسترده
فعاالن زن حذف ش��د ،به مردان
اجازه میداد که بدون کسب اجازه
از همسر اول بتوانند همسردیگری
اختیارکنند.
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در حالی که انتظ��ار میرفت این
قانون جدید پ��س از اعتراضهای
فراگیر طیفه��ای مختلف زنان،
گامی در جهت محدودسازی ازدواج
موق��ت داشته باش��د ،نمایندگان
مجلس پ��س از چندین تغییر در
ای��ن ماده ،درنهایت ترجیح دادند
که از کن��ار این موضوع با سکوت
عبور کنند.
اف��روز مغزی ب��ا اشاره ب��ه صدور
مج��وز چندهمسری م��ردان در
قانون مدنی ایران میگوید :سکوت
قانون حمایت خانواده در این مورد
نمیتوان��د تاثیری ب��ر روند سابق
داشته باشد.در نتیجه مردان ایرانی
همچنان بر اساس شرایط مطرح
شده در قانون مدنی اجازه دارند به
صورت همزمان چهار همسر دائم
و بیشم��ار همس��ر موقت داشته
باشند.

ثبت ازدواج موقت،
به نفع زنان یا مردان؟

اعتراضها به وضع قوانین مربوط
ب��ه ازدواج موقت در این قانون نیز
نتیجه مشابهی ب��ا چندهمسری
ی که بسیاری
مردان داشت .در حال 
از مخالف��ان ای��ن م��اده خواهان
ممنوعیت ی��ا حداقل محدودیت
ازدواج موق��ت در قوانی��ن ایران و
به رسمیت شناخت��ن ازدواج دائم
به عنوان تنها شکل رسمی رابطه
زناشویی بودن��د ،مجلس شورای
اسالم��ی درنهایت در م��اده ۲۱
این قانون تصویب کرد که مرد در
ص��ورت "باردارشدن زوجه ،توافق
طرفین و شرط ضمن عقد" ملزم
به ثبت ازدواج موقت است.
پرسشی ک��ه در این میان مطرح
میشود این است که آیا لزوم ثبت
ازدواج موقت در ص��ورت بارداری
زن ی��ا توافق ضم��ن عقد زوجین
میتواند شرایط را برای زنان بهتر
کند و مستلزم رعایت حقوق قانونی
آنان باشد یا اینکهدرنهایت با توجه
به متاهل ب��ودن اغلب مردانی که
ب��ه ازدواج موق��ت روی میآورند،

این قانون
جدید امتی��ازی دیگر برای مردان
به شمار میرود و ازدواج موقت را
که تاکنون بیشتر به صورت پنهانی
بوده است ،رسمیت میبخشد؟
افروز مغزی این پرسش را اینگونه
پاسخ میدهد" :هدف قانونگذار از
این ماده حمایت از حقوق فرزندان
ناش��ی از ازدواجه��ای موقت بوده
است .در حال حاضر تعداد زیادی
دعاوی اثبات نس��ب در دادگاهها بود ،با جرح و تعدیلهای چندین تغییری نکرده و همچنان براساس
قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه
مطرح است تا بتوان با اثبات رابطه باره شورای نگهبان روبهرو شد.
پدر و فرزندی ،برخی حقوق چون م��اده  ۳۲که درب��اره اجرتالمثل است ،درب��اره ایجاد نهادی جدید
نفقه کودکان ،نام خانوادگی پدر یا زنان ب��ود و ماده  ۴۹که بر اولویت در کنار دادگاههای خانواده که به
ارثیه از ناحیه پدر را مطالبه کرد .داشتن پرداخت نفقه بر سایر دیون عنوان مراکز مشاور خانواده پیش
قانونگذار با تدوین این ماده تالش مالی شوهر تاکید داشتند ،با اصرار بینی شده است ،میگوید:
کرده است تا به این معضل پاسخی ش��ورای نگهبان درنهایت به طور "طبق این قان��ون دادگاه در موارد
طالق توافقی موظف است پرونده
ده��د ،اما ثب��ت این ن��وع ازدواج کلی حذف شدند.
نمیتواند حقوق نادیده زناندر این اف��روز مغزی با تاکی��د بر "تغییر را برای صل��ح و سازش و جلسات
جدی" حقوق مال��ی زنان در این مشاوره به این مرک��ز ارجاع دهد
نوع ازدواج را تغییر دهد.
در ازدواج موق��ت زن��ان از ح��ق قانون ،نکات مثبت��ی را نیز در آن که میتواند موجب طوالنی شدن
داشتن نفق��ه ،درخواست طالق و میبیند" :قان��ون جدید حق زنان رون��د طالق توافقی ش��ود ،اما در
ارثیه محروم هستند و ثبت ازدواج را ب��رای گرفتن حق��وق وظیفه و سایر م��وارد دادگاه مختار شده تا
تغیی��ری در این وضعی��ت ایجاد مستمری مرد پس از فوت شوهر موارد اختالف را برای اظهار نظر به
نمیکن��د .از سوی دیگ��ر ازدواج توسع��ه داده اس��ت و ب��ر اساس ای��ن مرکز ارجاع دهد و نظر آنها
موق��ت در قانون مدن��ی ایران به آن ازدواج مج��دد زن ی��ا داشتن میتوانددر حکمدادگاه تاثیرداشته
عنوان شکلی از ازدواج به رسمیت حقوق و مستم��ری ،مانعی برای باشد .با توجه به اینکه حداقل نصف
شناخته ش��ده اس��ت و بنابراین دریافت حق��وق مالی و مستمری مشاوران این مرکز را زنان تشکیل
مطرح شدن این موضوع در قانون شوهرمتوفیمحسوبنمیشود ".میدهند ،این تغییر عم ً
ال میتواند
حمایت خانواده تاسیس حقوقی سکوت قان��ون حمای��ت خانواده بر ساختار مردانه دادگستری ایران
جدید محسوب نمیشود تا بتواند جدید در برابر برخی خواستههای تاثیر بگذارد و بهویژهدر پروندههای
منج��ر به رسمیت بیشتر این نوع فعاالن حقوق زنان ازجمله تغییر درخواست ط�لاق از طرف زن به
قوانین مربوط ب��ه ازدواج و طالق ،نفع زنان باشد".
ازدواج در جامعه شود".
از دیگر نکاتی است که الزم است مسئل��ه دیگ��ری ک��ه در آخرین

در بررس��ی این قانون ،مورد توجه اصالح��ات الیحه حمایت خانواده
اصرار شورای نگهبان بر دفاع از
ق��رار گیرد .قوانی��ن ازدواج تقریباً به چش��م میخ��ورد در رابطه با
حقوق مالی مردان
آخرین تغیی��رات این قان��ون اما تائیدکننده قوانین مقرر در قانون قانون حمایت خانواده مصوب سال
مربوط به موادی است که به حقوق مدنی است و در پیوند با طالق نیز  ۱۳۵۳است.
مالی زن��ان در خانواده و به عنوان به غی��ر از توضیح کلی و مبهمی بر اساس ماده  ۵۹نسخههای اولیه
همس��ر میپ��ردازد و بارها محل که در م��اده  ۲۴این الیحه درباره این الیح��ه در سالهای  ۱۳۸۶و
اختالف مجلس و شورای نگهبان درخواست عدم سازش بین زوجین  ، ۱۳۸۹از زمان ابالغ قانون جدید،
داده ش��ده ،بیشتر به شیوه اجرای قان��ون حمایت خان��واده مصوب
قرار گرفته است.
 ۱۳۵۳ملغ��ی اعالم میشد ،اما بر
ماده  ۲۲این الیحه سقف پیگیری این حکم پرداخته است.
قضائی ب��رای پرداخ��ت مهریه را افروز مغزی ب��ا بیان اینکه قوانین اساس مصوبه  ۱۶اسفند ماه ۱۳۹۰
 ۱۱۰سکه طال تعیین کرده است .ماهوی مربوط به طالق که شرایط مجلس و تغییرات پس از آن قانون
ماده  ۳۰که متضمن اندک حقوق طالق و حقوق زن و مرد در طالق حمای��ت خانواده مص��وب ۱۳۵۳
مالی برای زن پس از گرفتن طالق را مشخ��ص میکند در این قانون از زم��ره قوانینی ک��ه پس از ابالغ

آزمایش«بالنهایاینترنتی»گوگـل
گوگ��ل بالنهای
اینترنت��ی خ��ود
را ک��ه مخصوص
ارس��ال اینترن��ت
پرسرع��ت ب��ه
کشورهای محروم
است ،در کالیفرنیا
آزمای��ش ک��رد تا
نقصهای فنی آن
را برطرف کند.
بیل گیت��س از این پروژه انتقاد
ک��رد و گفت این دردی از مردم
کشورهای محرومدوا نمیکند.
شرک��ت گوگل با ای��ن پروژهی
جاهطلبان��ه میخواهد با بیش
از هزار بال��ن مجهز به اینترنت
"وایف��ای" ( )Wi-Fiب��رای
کشوره��ای در ح��ال توسعه و
مح��روم از اینترنت پرسرعت یا
بدون فیلتر ،اینترنت ارسال کند.
گوگ��ل پیشتر ای��ن بالنها را
در نیوزیلن��د و قارهی آفریقا نیز
آزمایش ک��رده بود .اما آزمایش
بالنها در آمریکا از مراحل نهایی

برنامهریزی و افتتاح رسمی این
پروژه خواهد بود.
گوگ��ل در بیانی��های ک��ه ب��ه
مناسبت آزمای��ش نهایی پروژه
در وبسایت پروژه منتشر کرد،
هدف از این پروژه را "توسعهی
تکنول��وژی در حوزهه��ای
گوناگون" ذکر کرد.
ای��ن بیانیه میگوی��د که طی
آزمایش ایرادات فنی بسیاری به
چشم خورده است.
گوگل البته تاکی��د کرده است
که این پروژه ،یکی از پروژههای
طوالنیم��دت آین��دهی ای��ن
شرکت است و به تدریج و طی

مراح��ل مختلف��ی
ایرادات آن مشخص
و رفع خواهد شد.
ارتباط این بالنها با
یکدیگر در ارتفاعی
بیش از  ۲۰کیلومتر
باالت��ر از خط پرواز
هواپیماها ،شبکهای
ایجاد میکند که با
استفاد از آن بسیاری از مناطق
دورافت��اده و مح��روم زمی��ن
میتوانند تحت پوشش شبکهی
جهانی اینترنت قرار گیرند.
گوگل اع�لام کرد که کیفیت و
سرعت این بالن اینترنتی مانند
شبکههای نسل سوم مخابراتی
یعنی "تری جی" ( )3Gاست.
ام��ا همزمان ب��ا آزمایش نهایی
این پروژهی گوگل ،بیل گیتس،
رئیس شرکت "مایکروسافت "،
از ای��ن پروژه انتقاد کرد و گفت
که م��ردم کشوره��ای در حال
توسعه ،مشک�لات جدیتری از
اینترنت پرسرعتدارند.

بیل گیتس که خود سالهاست
در بنیاد خیریهی "بیل و ملیندا
گیتس" ب��رای ریشهکن کردن
بیم��اری ماالریا در ق��اره آفریقا
تالش میکند ،گف��ت« :وقتی
هر روز در اطراف تو آشنایانت از
ماالریا میمیرند ،به آسمان نگاه
میکنی و این بالنها را میبینی
و نمیدان��ی اینها چه دردی از
زندگیات را درمان میکنند».
بیل گیت��س در گفتوگویی با
"بلومبرگ" تاکید کرد که او البته
طرف��دار پروپا ق��رص "انقالبو
تح��والت دیجیت��ال" است؛ با
اینحال او تاکید کرد که چنین
پروژههایی درد و مشکل جدی
زندگی مردم کشورهای در حال
توسعه رادرمان نمیکند.
بنیاد بیل گیت��س و همسرش
ملین��دا ،ت��ا بهحال بی��ش از ۲
میلی��ارد دالر ب��رای ریشهکن
کردن ماالری��ا در آفریقا هزینه
کرده و بیش از  ۱.۴میلیارد دالر
را نیز به مبارزه با گسترش ایدز
و سل در این قاره اختصاص داده
است.

•

قانون جدید ملغ��ی خواهند شد،
خارج ش��د .سخنگوی کمیسیون
و حقوق��ی مجلس ه��م اخیرا در
گفتوگو ب��ا روزنامه به��ار درباره
وضعیت ازدواج مج��دد در قانون
فعلی حمایت خانواده و سکوت این
قانون درب��اره آن ،گفته بود که با
اشاره به نسخ نشدن قانون حمایت
خان��واده ، ۱۳۵۳همچنان مردان
نیازمند کسب

د
برای ازدواج مجد 
اجازه از همسرشان هستند.
در واق��ع بهنظر میرسد که قانون
حمایت خانواده جدید تمرکز خود
را بر امور شکل��ی ،اصول دادرسی
و نحوه رسیدگی ب��ه پروندههای
خانوادگی ق��رار داده و قانونگزار
ترجی��ح داده ک��ه قوانین ماهوی
قبلی را لغو نکند.
ای��ن در حال��ی است ک��ه قانون
حمایت خانواده مصوب  ۱۳۵۳در
برخی م��وارد در تناقض با قوانین
فعلی است و با توجه به اینکه قانون
مصوب  ۱۳۵۳هیچگاه به صورت
رسمی لغو نشده ،یکی از مشکالت
موجود در دادگاههای خانواده این
مساله ب��ود که کدام قان��ون باید
مالک صدور حکم قراربگیرد.
با هم��ه این تغیی��رات چنان که
اف��روز مغزی نی��ز تاکید میکند،
"هن��وز از قانونی که بتواند مبتنی
بر قوانین برابرخواهانه باشد فاصله
بسی��ار زیادی داری��م و اولین گام
ب��رای داشتن چنین قانونی تغییر
ساختاریدر مبانی فکری قانونگذار
است".


شهباز :کدام فرقه ضا ّله..؟!
یکی از این منتقدان ،نویسنده ای به
نام عباس خسروی فارسانی – دانش
آموخت��ه دانشگاه امام ص��ادق (ع) و
از شاگ��ردان آیت الل��ه مهدوی کنی
– اس��ت که در تارنمای خود به نام
"نجواهای نجیبانه" خطاب به محمد
نوری زاد می نویسد:
«نمی دانم چ��را گویا شما همچنان
تالش می کنید چهره رحمانی اسالم
را ب��ه نمایش بگذارید و رنسانسی در
جمه��وری "اسالمی" ایج��اد کنید...
همه این ت�لاش ها مشت بر سندان
کوفتن اس��ت و ...راه رهای��ی ایران و
ایرانیان سرنگونی "جمهوری اسالمی"
و تشکیل حکومت��ی مدافع آگاهی،
آزادی ،دموکراسی و حقوق بشراست.
تاکنون تم��ام راه ها و تالش ها برای
اصالح این رژیم به شکست انجامیده
است و ازاین پس نی��ز هرتالشی در
راستای اصالح ای��ن نظام بی نظام و
گندیده و تزیین و مشاطه گری نقش
ای��وان این خانه از پ��ای بست ویران
گشته "آب در هاون کوبیدن و مشت
ب��ر سندان کوفتن و ب��اد درو کردن"
اس��ت ،چرا ک��ه این رژی��م ،از لحاظ

>> ادامه از صفحه4 :

بنیان های نظری ،کارنامه و ظرفیت
عملی و نیز ساختار قانونی اصالح پذیر
نیست».
با توانایی و استعدادی که محمد نوری
زاد در دگرگونی ،نقد پذیری وفاصله
گرفت��ن از باورهای جزمی پیشین از
خود نش��ان داده و به شهادت مسیر
دشواری که ب��ا استواری و سربلندی
طی کرده ،به خوبی می توان این امید
را داشت ک��ه در آینده ازپس جهش
نهایی نیز برآید ،غبار رسوبات کهن را
از ذهن بزداید و به انسانی آزاد اندیش
و آزاد من��ش بدل شود .نشانه هایی
از این را م��ی توان در پرسش صریح
پایان��ی نامه اش خطاب به سید علی
خامن��ه ای یافت ک��ه در آن تفاوتی
بی��ن اصالح طلب ،اصول گرا و ...قائل
نشده است« :حض��رت آیت الله ،این
دوازده بند مختصری از وجوه ضاللت
این فرقه ضالّه ی مضلّه است .اکنون
شما بفرمایید آیا ما مجاز به معاشرت
و همنشینی و دادوستد با این فرقه و
رهبر آن هستیم یا نه؟»!
•
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آموزشعکاسیبهزبانساده...

ازنازی بپرس!...

به قلم عکاس
مهاجر

یک...
یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛
یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد؛
یک واژه می تواند بیانگر هدف باشد؛
یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد؛
یک خنده می تواند فاتح دلتنگی باشد؛
امید می تواند رافع روحتان باشد؛
یک نوازش می تواند راوی مهرتان باشد؛
یک زندگی می تواند خالق تفاوت باشد؛
امروز آن "یک" باشید...

دنیا خیلی زیباتر خواهد شد
اگر بیاموزیم:

مجبورنیستید...

برای حذف آدم های
ید
هیچگاه مجبور نیست احساس گن��اه کنید.
��ان
سم��ی از زندگی ت گانتان باشد یا عشقتان
رقی نمی کند از بست
ف
دوران کودکی ،یا یک
رئیستان ،یا دوس��ت
یا
ستید برای کسانی که
نی
آشنای ت��ازه .مجبور ارت در شما می شوند
حق
باعث رنج یا احساس اس��ت اگر افراد مراقب
ب
جایی باز کنید .خو اشند و همیشه برای
ار و روحیات خ��ود ب
رفت
شخصی به احساسات
اگر
بهبود آن بکوشند .اما رزهایتان را نادیده می
وم
شما بی توجه است های مضر خود نسبت
رد و همیشه به رفتار
گی
مان بهتر که از زندگی
شما اصرار می ورزد ،ه
به
تان برود.

دروغ نگوییم،
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ب ل ،همیش�
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و آرامش
دیگران را آزار ندهیم،
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ان به شخ
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نظافت را رعایت
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گیرند.
ردم کم
یار
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م
ی
ی
ق
ک
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ر
ن
م
د،
از قدرت سوء استفاده نکنیم،
یگیرن
خود مورد
برای کم�ک ب د .شما دو
د
س
نکنیم،
پشت سر کسی غیبت
ت
دا
رید ،اولی
ه خ�ود و
دی
د
و
گ
م
را
بگذاریم،
احترام
به عقاید همدیگر
ی
ن.
ب
..
�
را
ی کمک به
مسؤلیت اشتباهاتمان را بپذیریم،
به قومیت و ملیت کسی توهین نکنیم،
به ناموس دیگران چشم نداشته باشیم و
در مورد دیگران قضاوت و پیش داوری نکنیم.

س 3چیز..

به تالش نیازی ندارد و
تاح بودن آسان است.
مهربانی بیانگر تأدیب
س
گ ضعف و ناامنی است.
نشانه
ست .مهربان بودن در
ما
نفس و عزت نفسی عظی آسان نیست .مهربانی
تاخ
هنگام برخورد با افراد گس کاره��ای فکری مثبت
صیص��ه کسی است که
عمیقی از خود فهمی
خ
ج��ام داده و به بینش
ان
زی��ادی
بانی نشانه قدرت است
ت .مهر
عقل دست یافته اس��
و
نه ضعف.

لب
«هیچ ک�س آن قخدرن فقدیر.نی..

س�ت که
نتواند لبخندی به ک
کس آن قدر ثروتمن س�ی ببخشد؛ و هیچ
د نی
نیاز نداشته باشد!» ست که به لبخندی

اگرهوسآلزایمرکردهایدزودبازنشستهشوید

یکواقعیتخیلیمهم:مغزبهاستراحتنیازندارد
میاندازن��د احتم��ال ابتال به
آلزایمر و دیگ��ر بیماریهای
مرتبط با زوال عقل را کاهش
میدهند.اینیعنیبرنامهریزی
برای بازنشستگی زودهنگام به
جز ضرر مالی ،ضرر جانی هم
دارد.
محققان ب��ا بررسی وضعیت
سالم��ت و سوابق بیمه حدود
نی��م میلیون نف��ر در فرانسه
متوج��ه شدن��د اف��رادی که
زود بازنشست��ه شده بودند در
مقایسه با آنهایی که خود را به
لحاظ ذهنی و فیزیکی مشغول

تئوری «از آن

نگ��ه داشته
بودند بیشتر
دچار آلزایم��ر و بیماریهای
مشابه میشدند .دکتر کارول
دفوی موقع اع�لام نتایج این
تحقیقدرکنفرانسبینالمللی
انجم��ن آلزایم��ر در بوستون
گفت :م��ا کامال باور داریم که
در مورد مغز و آلزایمر تئوری
«از آن استف��اده کن وگرنه از
دستش میدهی» صحتدارد.
به گفته دفوی ،هر یک سالی
را که اضافه کار کنیم احتمال
ابتال به آلزایم��ر را حدود ۳.۲

دوربین های
دیجیتال،

2

طبق یک تقسیم بندی
کلی به س��ه «فرقه»
تقسیممیشوند:
ه��ای
دوربی��ن
«کامپک��ت» یا جیبی
ک��ه کارکردن ب��ا آنها
بسیار س��اده و راحت
میباشد .دوربین های «نیمه حرفه
ای» ک��ه امکانات بیشتری از یک
دوربین کامپک��ت دارند و دوربین
های «رفلکس» ک��ه بزرگتر بوده
و معم��وال لنز آنها برای عکاسی از
سوژه های مختلف ،قابل تعویض
میباشد.
قبل از معرف��ی کارکرد و معرفی
قسمتهای مختلف دوربین ،توجه
شما را به چند تکنیک بسیار ساده
و مه��م جلب مینمای��م که تاثیر
مهمی بر کار شما خواهند داشت:

یک��ی از ساده تری��ن و مهم ترین
تکنیکه��ای عکاس��ی در روز این
است ک��ه همیشه طوری عکاسی
کنید که خورشی��د در پشت سر
شما باش��د .در غیر ای��ن صورت،
برخی سوژه ها در عکس سیاه تر
خواهند بود (مگر آنکه منظور شما
این باشد که ی��ک افکت سیاه را
در تصویر خود بوجود آورید .مثل
نمای��ش بانویی به رن��گ سیاه در
زمان غروب آفتاب که دوربین باید
الزاما رو به خورشید گرفته شود).

در زمانی که در شب (و با فالش)
از دوستان خود عکاسی میکنید،
سع��ی کنید دوستان خ��ود را در
جایی ب��رای عکاسی جمع کنید
که در پشت سر آنها و با فاصله ی
کم ،یک دیوار و یا هر چیز دیگری
موجود باشد تا نور فالش را دوباره
به دوربین بازگرداند .در صورتی که
پشت سر سوژه ،هیچ دیواری برای
بازتاب نور نباشد ،زمینه ی عکس
بسیار تیره خواهد شد(.دلیل اصلی
تی��ره شدن خیل��ی از عکسها در
مکانهایتاریک).

استفاده کن وگرنه

درص��د کاه��ش میدهیم.
البته این فعالی��ت کاری باید
کماسترس اما جدی و چالشی
باشد.
س��ه دستورالعم��ل انجم��ن
آلزایمر برای قوی ماندن ذهن
تا دوران پیری و پس از آن:
 -۱از نوش�یدن بی�ش از
حد ال�کل بپرهیزید .الکل
اعص�اب را میکش�د و با
اطمینان میتوان گفت شما
را «خنگ» میکند!

ن دیجیتال
بی
کن که اگر یک دور هستی!»
ن
ما عکاس
«فکر ی ،پس حت
خرید

ستون جدید

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

خیل��ی از م��ا از روز اولی که
جایی استخ��دام میشویم به
بازنشستگی فک��ر میکنیم و
روزهای بیخیال و آرام آن.
مشکل اینجاس��ت که اشتباه
میکنی��م .نتایج یک تحقیق
جدی��د نش��ان میده��د که
تعطی��ل ک��ردن فعالیتهای
کاری با آلزایمر رابطه مستقیم
دارد.
نتایج ی��ک تحقیق جدید که
توسط انجمن آلزایمز منتشر
ش��ده نشان میده��د افرادی
ک��ه بازنشستگ��ی را به عقب
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برای از بین بردن اثر نور شدید
فالش و همچنین برای جلوگیری
از قرمز شدن چش��م سوژه ها در
عکس ،سعی کنی��د به طور مایل
و با زاوی��ه ی  45درجه در مقابل
سوژه های خود بایستید تا صورت
سوژه خیلی براق و غیر طبیعی در
عکس ظاهر نشود.

تا به حال هیچ کدام از مراجع عظام
عکاس ،فتوایی صادر نکرده اند که
حتما باید همیشهدر حالت ایستاده
عکاسی کنی��د .برخی اوقات برای
تغییر دادن زوایای عکس هایتان،
در حالت ه��ای نشسته ،خوابیده،
نیم خیز ،جتافی و  ...عکاسی کنید.
گاهی اوقات هم ،دوربین را اندکی
به چپ یا راست پایین و باال کنید.
هدف نش��ان دادن زوایای پنهانی
است که در زندگ��ی روزمره نمی
بینیم.

در زم��ان تهی��ه ی عکسه��ای
خانوادگی و کودکان ،گاهی اوقات
سع��ی کنید عکسه��ا را در زمانی
بگیرید که س��وژه ها متوجه شما
نبوده و کامال طبیعی بنظر برسند.

در زمان انتخاب کادر مورد نظرتان،
دقت کنید که اشیاء و کسانی که
ربطی به عکس شما ندارند در کادر
نیفتند .یا کادر خود را تغییر دهید و
حتی المقدور اشیاء مزاحم (سطل
آشغال ،لباسهای چرک روی مبل،
بطری خالی آبجو )...را جابجا کنید.

در صورتی که در رستوران هستید
و قصد عکس گرفت��ن از دوستان
تان در زمان ص��رف شام را دارید،
همیش��ه قبل از ش��روع به صرف

یدهی»
از دستش م 
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 -۲هفتهای دو سه بار  -هر
بار  ۳۰دقیقه  -نرمش کنید.
آنچه برای قلب خوب است
برای مغز هم خوب است.

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

 -۳ماهی ،میوه و سبزیجات
را بیش�تر بخورید .مغز به
غذای مناس�ب نی�از دارد،
ب�ا پف�ک و س�یبزمینی
س�رخکرده باهوشت�ر
نمیشوید!

•

غذا عکاسی نمایید تا بشقاب های
خالی و می��ز نامرتب ،عکس شما
را خ��راب نکن��د .زمانی که کسی
در زمان صرف شام از شما عکس
میگیرد همیشه توجهداشته باشید
کهدهانتان بسته باشد.

معموال وقتی دوربی��ن خود را به
کسی میدهید ت��ا از شما عکسی
بگیرد ،عکس م��ورد نظر ،مطابق
میل شما نخواهد بود .برای رفع این
نقیصه ،یک س��ه پایه ی سبک با
قیمت مناسب بخرید ودر سفرها و
عکس های خانوادگی و عکاسی با
سرعت پایین از آن استفاده کنید.

از دوربین خ��ود محافظت کنید.
رطوبت ،گرد و خ��اک و ضربه3 ،
دشمن اصلیدوربین شما هستند.

در لحظه ی عکاسی و فشار دادن
دکمه ی شاتر ،دقت داشته باشید
که دس��ت شما کمترین ل��رزه را
داشته باشد تا تصاویر تار نیفتند.
سعی کنی��د که همیش��ه سوژه،
دقیق��ا وسط کادر شم��ا نباشد و
گاهی اوقات کادربندی تان به گونه
ای باش��د که سوژه به سمت چپ
یا راست کادرتان هدایت شود .لذا
همیشه قسمتی از زمینه و محیط
را هم در کادرتان بیاورید.
عکس عالی مستدام!

ادامه دارد...
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اعدام شدگان
د موسوی
حبه با احم
در باره گزارش کشتار
از قب��ل
مصا
محکو میت
جمعی زندانیان سیاسی
حبس داشتند؟ در بین آنها
کسانی هم بودند که محکومیتشان
 ٦٧در زندان رشت
انتخاب خود را کرده بود .از مجموع تمام شده باشد؟ نامشان را به خاطر
 ١٢٠نفری که در بند  ١بودیم ،بیش می آورید؟
منیره برادران از  ٩٥زندان��ی به بی��رون از بند فرا  -تمامی زندانیانی که از بند ما جان
برای تکمیل گزارش قتل عام  ٦٧در خوانده شدند که به استثناء  ٢مورد باختند ،محکومیت حبسداشتند.
زندان رشت ،بیداران مصاحبه ای با هیچکدام حتا ب��رای لحظه ای هم تعدادی نیز بودند که دو هفته قبل
از ش��روع کشتار ،تقلیل حکم یافته
آقای احمد موسوی انجام داده است ،دیگر به بند باز نگشتند.
که در زیر می خوانید:
این دو مورد جواد مشعوف و محمد و این تقلیل حکم رسما هم به آنها

  هیئتی ک��ه در م��ورد سرنوشت – م بودند .که جواد هم بعد از یک ابالغ گشته بود .آنها در شرف آزادی
زندانی های شهر شما تصمیم گرفت ،هفته مجددا از بند بیرون برده شد و بودند .از جمله حسن فرقانیان و فرید
هندیجانی.
چه کسانی بودند؟ از مرکز می آمدند دیگر باز نگشت.
یا از مقامات محلی بودند؟
  اطالع��ی داری��د ک��ه از آنها چه 
  از زندان��ی های چپ ه��م اعدام

محلی
مقام��ات
 هیئت م��رگ ازکردند در زندان شهرتان؟
سواالتی می کردند؟
بود .چه��ار نفر ،شام��ل نماینده ی  -سواالت��ی ک��ه از ج��واد مشعوف  ٦ -ت��ن از زندانیان کمونیست ،در
دادستان��ی ،نماین��ده ی اطالعات( ،هوادار سازم��ان راه کاگر) پرسیده بند  ١زندان نی��روی دریایی رشت
اعدام شدند .جواد مشعوف ،مهدی
بازجوی پرونده و عبدالهی که رییس بودند ،همه تفتی 
ش عقاید بود:
محجوب و موسی قوامی از هواداران
زندان ب��ود در همین جا الزم است نظرشما راجع به جنگ چیست؟
توضیح کوتاه��ی در این باره بدهم .در مورد مجاهدین چه نظری دارید؟ سازمان کارگ��ران انقالبی ایران (راه
شیوه برخورد هیئت مرگ در زندان راجع به جمه��وری اسالمی چگونه کارگر) ،عبدال��ه لیچایی ،آرامائیس
مرکزی رشت ،با آنچه در تهران رخ فك��ر می كنی��د؟ حمل��ه ی اخیر داربیان��س و فره��اد سلیمان��ی از
داد کامال متفاوت بود.
ه��واداران سازمان چریکهای فدایی
مجاهدین را قبول دارید یا نه؟
در زندان رشت (بند  ١نیروی دریایی و سواالتی نظیر مارکسیست را قبول خلق ایران (اقلیت).
ک��ه من در آن ب��ودم) اینگونه نبود داری؟ سازمانت را محکوم می کنی؟ 
  چه موقع��ی وضعیت ب��ه حالت
ک��ه زندانیان را برای بازجویی پیش و ….مضاف��ا اینکه ص��دای او را هم «ع��ادی» برگش��ت و اعدامها قطع
شد؟
هیئت مرگ ببرن��د تا هیئت مرگ ضبط کرده بودند.
از روی پاسخ ب��ه سواالت یا مواضع
  نحوه اعدام در تابستان  ٦٧در شهر  -در بن��د  ١نی��روی دریایی رشت،

بی��رون ب��ردن زندانیان از بن��د ،از
زندانی��ان در مواجهه با آنها ،زندانی شما به چه طریقی بود؟
را برای فرستادن پای اعدام انتخاب  -زندانی��ان را با طن��اب حلق آویز شامگاه  ٨مرداد شروع گردید.
کنند .همه زندانیانی که از بند بیرون کردن��د .بعد ه��ا شنیدی��م که در در همان سه روز اول قریب به اتفاق
برده شدند (از زندانیان تواب گرفته محوطه زندان نیروی دریایی ،از یک زندانیانی که در این کشتار جمعی
ت��ا منفعل و سرموضع ) هرگز دیگر تعمیرگاه اتومبی��ل (چاله سرویس جان باختند ،از بند خارج شدند.
کسی به بند باز نگشت.
تعویض روغن) برای اعدام زندانیان آخری��ن نف��رات ،ج��واد مشعوف و
قبل
مرگ
هی��ات
ب��ه عبارت دیگر
فرشید سلطان��ی بودند که تقریبا با
استفاده کرده اند.
از
زندانی��ان،
از دی��دار با
  هم��ه یک هفته فاصله ،ب��رای اعدام برده

روی بازخوانی پرونده ها،
شدند .اما تحقیقا بچه ها روزهایی

معرفی كتاب:
احمد موسوی

شببخیررفیق!

زن��دان هر جامع�� ه نم��ای واقعی
وضعیت و شرایط حاكم بر آن جامعه
است .زندان مهمترین بخشدستگاه
سركوب حكومتی اس��ت ،كه برای
استمرار تحكیم قدرت به كار گرفته
میشود و ب��ا ایدئولوژی ،سیاست و
مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاكم
رابطه تنگاتنگدارد.
زندان در جمهوری اسالمی برآیند
همهی این وج��وه است ،مضاف بر
اینكه ،دی��ن نقش بسیار مهمی در
برقراری ،توجیه و اعمال جنایتهای
این رژیم در زندان ایفا كرده است.
زندانیان سیاسی آزاد شده از زندان
های جمهوری اسالمی كه به خارج
آمدهاند ،حوادث و وقایع زندان را در
سطح وسیع��ی از طریق سخنرانی،
مقاله ،كت��اب و اخیرا فیلم به درون
افكار عمومی كشاندهاند ،اما با توجه
ب��ه وسعت زندان و كثرت زندانیان
سیاس��ی در ای��ران ،ای��ن واقعیت
ملموس است ك��ه هنوز كار زیادی
در باره زندانهای سیاسی ایران ،ساز
و كار زندان در جمهوری اسالمی و
ارتباط آن با سیاست و جامعه صورت

به مناسبت مرگ
دردناک
مادر ،رضایی

خاطرهمعینی

خبر مرگ مادر رضایی ،مادری
از تب��ار درد و رنج دل انسان را
چنان به درد می آورد که توان
گفتن آن نیست.
مادر ،رضایی مادری که بهترین
سالهای عمر خ��ود را در پشت
در زندانهای رژیم گذراند ،در اثر
سانحه وحشتناکی درگذشت و
زندگی پر از درد و رنجش پایانی
دردناک یافت.
مادری پیر ،با موهای سفید که
همیشه با پاه��ای رنجورش در
همه مراسم ها ی خاوران حاضر
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نگر فت��ه
است.
تع��داد كتابهائی ك��ه تاكنون در
ندر جمهوری اسالمی
ارتباط با زندا 
به چاپ رسیده بسیار محدود بوده
اس��ت و تنها در دست��رس ایرانیان
مقیم خارج قرار دارد.
این نقض بزرگی است و باید راهی
بیابیم كه دیوارهای بلند سانسور و
اختناق را در هم بشكنیم و ادبیات
زندان را در دسترس مخاطباناش
بویژه نسل جوان در ایران قرار دهیم.
در راستای گسترش ادبیات زندان،
چن��دی پیش کتاب ارزن��ده ای به
رشتۀ تحریر در آم��ده است که در
اینجا به معرفی آن خواهیم پرداخت:
«ش�ب بخیر رفیق!» نام كتابی است
كه احمد موسوی برشته تحریر در
آورده اس��ت و حاوی مطالب بسیار
خواندنی خاط��رات ده سال زندگی
او در زندانهای جمهوری اسالمی
است.
احمددر مقدمه كتاب مینویسد:
“در بهار سال  ۱۳۷۴وقتی تصمیم
گرفت��م از کشور خارج شوم ،انگیزه
پیدا كردم خاطرات زن��دانام را به
نگارش درآورم .آن روز قصدم فقط
به یادگار گذاشتن دست نوشته ای

برای خانواده ام بود و این كه تنها
به سینهام پسنده نکنم كه همراه
من ،خاطراتم نیز به خاک سپرده
شود.
آن روز س��ه سال از آزادی ام سپری
ش��ده ب��ود و روزهای زندگ��ی ام با
خاط��رات خوش وتلخ س��ال های
زن��دان توامان ،و تم��ام حوادث آن
سال ها آینه ذهنم بود".
احم د در بخش دیگ��ری از مقدمه
مینویسد:
چهار سال بعد ،در پائیز سال ،۱۳۷۸
توانست��م از کش��ور خ��ارج شوم و
بعد موفق شدم تمام��ی نامه-های
زندان ،شعرها و دست نوشته هایم
را ب��ه خارج انتقال دهم .از آن زمان
انگیزه بازنویسی خاطرات زندان در
من تقویت شد.چند ماهی بی وقفه
نوشت��م ،بی آن ک��ه بیاندیشم چه
مینویسم .سبک کار و شیوه نگارش
دغدغه ی ذهنم نبود .تنها به نوشتن
فکر می ک��ردم و هرآنچه در ذهنم
بود ب��ه روی کاغذ آوردم كه حاصل
آن سه دفتر شد.
احم��د در بخش دیگری از مقددمه
مینویسد:
دوباره خوانی و بازنویسی
سال  ۱۳۸۱
آن چه را كه نوشته بودم ،آغاز كردم.
به هنگام م��رور خاطرات ،ناامیدی

این چهارمین

بود.
خاطرات��م را ورق می
زنم ،اوایل مهر ماه سال
 67بود به همراه یکی از بستگانم
همچون هزاران هزار خانواده ی
زندانیان سیاسی در پی یافتن
خبری از عزیز گمشده خود تمام
زندانها را می گشتیم  ،زندانی ما
در اوین بود ولی ما خبری مبنی
بر اینکه او در زندان گوهر دشت
است را دریافت کردیم .به زندان
گوهردشت رفتیم ؛ چند خانواده
دیگ��ر هم همراهم��ان بودند و
همین طور مادررضایی که من
آنزمان او را نمی شناختم.
م��ا در اتوبوس��ی ع��ازم کرج و
سپس گوهردشت بودیم ،چهره
ی مضط��رب و نگرانش توجه
ما را بخود جلب ک��رد  .دائم با
نگرانی بجلو سرک می کشید و

Demo.shorai@gmail.com

دمکراسیشورایی

را در بی��رون از بند بوده و بعدا اعدام
گشته اند.
نکته ای را که باید توضیح دهم این
اس��ت که ما  ٩٠نفر از زندانیان بند،
از زمست��ان  ،٦٥به علت خود داری
از پوشیدن لباس فرم زندان ،از همه
حقوق قانونی خود ،از جمله رفتن به
مالقات محروم بودیم .و طبیعتا چه
بیش از کشت��ار و چه یک سال بعد
از آن ،یعن��ی تا مرداد  ،٦٨همچنان
مالق��ات نداشتیم .ام��ا آن تعدادی
که در اعتص��اب شرکت نداشتند و
به مالقات می رفتند ،قبل از شروع
کشتار ابتدا ب��رای یک ماه و سپس
با یک ماه تمدید ،در مجموع دو ماه
مالقاتشان قطع شد.

  محل دفن اع��دام شدگان  ٦٧در
شهر شما مشخص است؟
 م��ن فقط محل دفن جانباختگانشهرستان انزلی را می دانم .این بچه
ه��ا را در محله ی کـُـلی ِور انزلی در
قبرستانی به نام آقاپیر دفن کرده اند.

  اط�لاع دارید که خانواده های این
اع��دام شدگان در شه��ر شما برای
روش��ن ش��دن اع��دام فرزندانشان
اقدامی انجام داده باشند؟
 ت��ا آنجا که من اطالع دارم اقدامینک��رده اند .تع��دادی از این خانواده
ها ک��ه م��ن از نزدیک آنه��ا را می
شناسم ،از گرفتن ساک فرزندانشان
هم خ��ودداری کردند .چرا که نمی
خواستند م��رگ فرزندانشان را باور
کنند .و این از غم انگیز ترین یادهای
زندگی من بعد از آزاد شدن از زندان
است.

  آق��ای موس��وی عزی��ز از لطف و
همکاری شما سپاسگذاریم.

http://tvshora.com

  


در احم��د رخنه میكن��د .او دست
نوشتههای خ��ود را شایسته چاپ
نمیبین��د و ادام��ه ك��ار را تقریبا
غیرممك��ن میبیند .احم��د روزها
و شبها با خ��ود كلنجار میرود تا
عاقبت بر "سخت��ی و جان كاهی"
كار غالب میشود.
او میبای��د مینوش��ت ت��ا گوشه
كوچكی از آنچ��ه بر مردم و تاریخ
م��ا رفته است را ثبت و به آیندگان
میسپ��رد .احم��د در قستم��ی از
خاطرات خود مینویسد:
"…باورم نمی شد که پس از ده سال
خانهم��ان را می بین��م… همه شاد
و پر جنب و ج��وش بودند .پس ار
رفتن به خانه و از تب و تاب افتادن
روبوسیها ،در آغوش كشیدنها و
شادیه��ای اولیه ،غربت غریبانهای
در درون��م جان گرفت .وقت غروب
ب��ه ایوان خانه رفتم و به یاد رفقایم
افت��ادم  ،یاد آن ها که جان باختند.
یاد رنج هائی که با هم كشیده بودیم.
دلتنگی و تنهائی غریبی جانم را در
خود فشرد .دلم می خواست همان
تن��گ غروب راهی ش��وم .به زندان
برگردم و بگویم شب بخیر رفقا! من
برگشتم" .
بابكعماد

فرزند من است که

م��ی
گفت چرا نمی رسیم .وقتی از
اتوبوس پیاده شدیم هوا تقریبا
سرد بود و مسی��ر در اثر باران
شب قبل خیس و گل آلود بود.
مادر رضایی با عجله از اتوبوس
پیاده شد و کم��ی جلوتر از ما
رفت.
بعد از مدتی مسیرمان یکی شد
و او کمی جلوتر به زمین خورد
و چون همه جا خیس و تقریبا
پر از چاله آب بود ،تمام لباسش
خیس و گل الود شد.
ما به کمک��ش شتافتیم .گفت
هیچی نیست باید زود بروم و با
سرعت راهش را ادامه داد.
ب��ه در زندان که رسیدیم طبق
معمول با برخوردهای بی ادبانه
و تحقیر آمیز مسئوالن مواجه
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شد یم .
از زندانی مان پرسیدیم گفتند
اینج��ا نیس��ت ،در راه برگشت
مادر رضایی دیگر آن شتاب را
نداشت انگار کوهی بر دوشش
سنگینی می کرد.
بعد از آن اورا ندیدم.
بع��د از قت��ل ع��ام ه��ا و پیدا
کردن خ��اوران ،روزی که همه
(تقریب��ا یک هفته بعد از اعالم
اسامی و دادن ساکها) با صحنه
وحشتناکی روبرو شدیم ،هنوز
باور نداشتیم چه اتفاقی افتاده
اس��ت .ب��اور نم��ی کردیم که
اینچنین راحت و سهل اینهمه
سرو جوان به خاک افتاده باشد.
هیچ کالمی را ی��ارای بازگویی
آن صحنه ها نیست؛ عده ای از
مادران با فریاد و ضجه ،زمینی
را که در اث��ر آب آهک و نمک

بگوئید چه کنم !؟
ما

اعدام می شود ،ش

سختر شده بود را در پی یافتن
نشانی از جگر گوشه شان چنگ
می زدن��د و عده ای دیگر بهت
زده بودند.
در آن می��ان م��ادر رضای��ی را
دیدم که عکس جوانی در دست
داشت وبا ضجه می گفت:
این چهارمی��ن فرزند من است
که اعدام می شود ،شما بگوئید
چه کنم.
هرگز آن صحنه را فراموش نمی
کنم.
بع��د از آن همیش��ه م��ی آمد
خ��اوران ،محل دف��ن یکی از
فرزندانش که در سال  60اعدام
شده بود و گور آن مشخص بود.
آنجا می نشست و عکس های
بقی��ه فرزندانش را می گذاشت
و بطری کوچکی آب که در آن
شاخه گلی گذاشته بود .همیشه

در مراس��م روسری قرمز به سر
داش��ت و فعاالن��ه تمام مسائل
مربوط ب��ه خاوران را دنبال می
کرد .همیشه عض��و ثابت قدم
در خ��اوران بود .ساعتها راه می
پیمود و همیشه جزو اولین افراد
حاضر در خاوران بود.
می گفتی��م :مادر اینهمه راه رو
چه جور می آیی تازه اینقدر زود
هم می رسی؟ با لبخندی تلخ
می گفت :م��ی آم مالقات باید
زود برسم.
با حضور و تالش ای��ن مادران
و دیگ��ر اعضای خان��واده های
جانباختگ��ان و ب��ا سخت��ی و
مشقت فراوان خاوران تا به حال
حفظ شده است.
دیروز وقتی م��ادرم خبر مرگ
مادر رضایی را آنهم به آن شکل
وحشتناک به م��ن داد ،چهره

تکیده اما استوارش در خاطرم
نقش بست و سنگینی غم این
ایام برایم دو چندان شد .با خود
گفتم او هم زندگی غم انگیزی
داشت وهم مرگ دردناکی.
دریغا ک��ه هیچ کالمی گویایی
رن��ج و درد چنی��ن م��ادران و
پدرانی نیست ،شاید مرگ این
چنینی م��ادر رضایی پیامی در
خ��ود نهفت��ه دارد و آن اینکه
بیشتر قدرشان را بدانیم؛ زیرا که
آنان عزیز خود و یاوران خود را
از دست داده اند .این یادگاران را
در یابی��م  .و به آنان برای حفظ
خاوران یاری رسانیم.
ی��ادش را گرامی و روحیه قوی
و خستگی ناپذی��رش را توشه
راهمان می سازیم.
•
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طـراحی قابلتوجهخامنها خدمات امور کنسولی
وب
سایت فال قهوه
کســری
طراحی وب سایت
و ورق

 Tel.: 514-996-9692آرایشگر
Fax: 514-500-1188

استخدام آرایشگر
خانم مسلط به اصالح،
ابرو و اپیالسیون
www.facebook.com/
SalonCoiffureViva

نیازمندیهای

آتلیههنـری

ایرانی
ب
خرید!

azjune2013

فنخوانندگی

)(514

استخدام

تدریس ابتدایی فن خوانندگی
برای موسیقی پاپ ایران

رضاهـومن

AZaug1

فنگویندگی

تدریس فنون گویندگی
برای :سخنرانی های موثر،
گویندگیژورنالیستی،گویندگی
برای رادیو و تلویزیون ،آمادگی
برای انجام مصاحبه های کاری
و یا رادیو تلویزیون ،فنون شعر
خوانی و دکلمه و...

خدماتمالیاتی

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

Email: infokasra @yahoo.ca

azjan’12paid60+120ak

استخـــدام

به چند نفر ویترس و کمک آشپز
برای کار در رستوران کارتیه پرس

بصـورت متام وقت و نیمه وقت
فورا نیازمندیم.
Quartier-Perse: 4241 Décarie
(514) 488-6367

تخدام
اس
کنید!

تدریس خصوصی

رستوران ایرانی در قلب
 ، NDGبا  12سال سابقه،
مشتری ثابت ،گنجایش
 70نفر  ،به علت مسافرت
بفروش می رسد ،لطفا
متقاضیان جدی با شماره
تلفن زیر تماس بگیرید

Tel.: 514-419-8872

استخـــدامفـوری
Dressmaker | Tailor

به یک نفر خیاط و «درس میکر» با تجربه،
برای کار در ناحیه کویین مری فورا نیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفنزیرتماسبگیرید:

Tel.: 514-488-4556

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary
ازجون2013

دارالترجمهرمسییکتــا

Azaug15

فروش رستوران

ساعت کار 9 :تا  13دوشنبه تا جمعه
پذیرش با وقت قبلی

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034

بصـورت متام وقت
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433

ایرانی

حسین فرجی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

به یک کارمنددوزبانه
برای انجام امور دفتری

azjune01UP

azmay2013hoomanfree

Montreal, QC, H4B 2M5

azmar15U

Tel.: 514-996-1620

514-833-8684

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

514-224-4986

678-6451
Nikpourpdsep12

آموزشختصصیپیانو
سلفژ ،ارف ،کیبورد،
آهنگسازی با کامپیوتر
علیرضا فخاریان
با 15سال سابقه

www.ftrahimi.com

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیالن و معلمین
مدارس تیزهوشان ایران (مدارس عالمه حلی و فرزانگان)
آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی
نوین برای کودکان و نوجوانان
آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان
تک درس ریاضی  -فیزیک  -شیمی
و سایردروسدر تمام مقاطع تحصیلی
و دروس مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان
مشاوره و کمکدر حل مشکالت تحصیلیدانش آموزان
3333 Cavendish Blvd., Suite 250

________________

پیـانو

مدیر و مسئول:

توسط شادی

azag01UP

آموزش تکنیکهای نقاشی،
موزاییک ،طراحی ،هنر تراپی،
>> بزرگساالن و کودکان
در محل (کتابخانه نیما)

فرزانگانمونتریال

استاتیک و داینامیک
 فروش آنالین

Tel.: 514-967-1364

آتلیههنرهایتجسمی،

مدرسهفارسیزبان
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آرزو حتویلداری یکتا

فیزیک و ریاضی
(کلیهمقاطعتحصیلی)
با حداقل  3سال سابقه کار
فارسی ،انگلیسی و فرانسه
>> توسط اساتید مجرب

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

مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
توسط :رضا هومن
(با بیش از  20سال سابقه در
کبک ،انتاریو و ایران،
تهیه واجرای برنامه های رادیو
Tel.: (514) 775-6508
4055 Ste-Catherine W.,
مترجم رسمیدادگستری
>> ختفیف
وتلویزیون وخوانندگی باگروه
Suite 132
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با
های موسیقی پاپ ایرانی )
ویژه برای
T: 514-439-8501
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
Tel.: 514-641-1703
514-833-8684
دانشجویان
C: 514-730-7462
ارگان های
Tel.: 514-243-1291
Tel.: 514-803-1845
با ارائه
Metro: Atwater
دولتی کبک و کانادا
Tel.: 438-989-3421
کارت
)(Exit: Alexis Nihon
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
 West Island Office:
دانشجویی
MCC
 PCRCو
اردهای
استاند
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Electrical,
Tel./Fax: 514-624-7581
تنظیمدعوتنامه رسمی
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پاتــوقعموجمال
رستوران پیتزایی در الوال،
خانـمی آماده برای
انـجام امور آشپزی
consultation
به یک آشپز
با چندین سال سابقه،
انـجام کارهای منزل
ای
حرفــــه
ª










 
¹


º

»




¼
























½













¦









¦ 



½



رمسی
مترجم
کار
جهت
و چند ویترس
مشتری ثابت ،بفروش
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امورساختمانی
شما نظافت و غیره
هفته
در
روز
چند
سروران
مونتریال
در مرکز شهر
میرسد ،شماره تماس:
برقکار حرفه ای
>> در منزل شما
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
است.
نیازمند
فـورا
• کار تمیز ،سریع
(خامن سالی)
Tel.: 514-825-0795
تلفن اطالعات:
ترجمهوتأییدترجمه
عضوجامعه مترجمین کبک
Tel.:
514-933-8866
مناسب
باقیمت
•
Tel.: 438-931-4971
کاندو در «نانزآیلند»:
رسمی اسناد و مدارک،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
(514) 754-4592
(438) 985-5752
انگلیسیوفرانسوی
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
مترو :گای کنکوردیا
حمام
یک
خوابه،
دو
تضمین تائید ادارات و سازمان های
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
فارسی
Tel.:
514-449-5779
ایالتی و فدرال
دستشویی،
تأییدامضاء
انگلیسی Tel.: 514-488-9444
Tel.: 514-745-0318
محل:مرکزشهرمونترال
با پارکینگ و استخر
Cell.: 514-246-8486
teg1472@gmail.com
نزدیکمترومک-گیل
داخلی،
به چند نفر ویترس
Location:
Downtown Montreal
•
وقت
• نیمه وقت و تمام
عالی:
باشرایط
 near Pl. des Artsتدریس ریاضیات

همراه،
مجرب،
مردی
عموجان
برای کار در کلبه
Price:
288500.00
Call, text or e-mail for an
جی
دی
شادترین
ترین،
تازه
زیباترین،













و فیــزیک
appointment
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آماده نگهداری ومراقبت
 Nun's island.
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CONDO

FOR SALE
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اشتراک پیوند












پیوند را آبونه شوید! با پست سریع
متاس تلفنی514-996-9692 :
و یا نشانی خود را به ایمیل کنید:
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حل جدول عادی شماره 5100
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 85دالر در سال

قوانين ،همانا خواس��ت مردم بر اجراي
آن قوانين ميباشد.
ب) به هنگام اجراي قانون:
ضمانت اجراي��ي قواني��ن بهعنوان
اصليترين مش��خصه تفكي��ك و وجه
تماي��ز مق��ررات اخالق��ي و موازي��ن
قانوني مطرح اس��ت و ت��ا زماني كه در
عالم خ��ارج و در صحنه عملي جامعه
به طور كامل ظه��ور پيدا نكند چيزي
ج��ز عب��ارات و الف��اظ بيج��ان نقش
بس��ته بر روي كاغذ نميباش��د و قطعاً
نخواهد توانست كه ضامني باشد براي
جلوگيري از ضايع شدن حقي و الزام به
انجام تكليفي و پذيرش مسئوليتهاي
مدني و كيفري در جامعه.
استقرار و عملياتي شدن ضمانتهاي
اجرايي وضع ش��ده در قوانين ،در يك








ندارد.
مندرج
های
آگهی
محتوای
برابــر
توجه :پیوند مسوولیتی در
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در عرص��ه اجتماع ،قانون و قانونگذاري
كماثر بوده و يا نتيجه مطلوب را حاصل
نميكند و در چنين شرايطي است كه
مبارزه با فساد ،هزينههاي گزافي را به
جامع��ه تحميل خواهد ك��رد و در اين
وضعيت نميتوان با تغليظ ضمانتهاي
اجرايي و تش��ديد مجازاتها ،جامعه را
به تبعيت از قوانين ملزم نمود.
لذا روش��نفكران جامع��ه ،صاحبان
قلم ،مديران رس��انههاي عمومي و در
رأس آنه��ا رس��انه ملي وظيف��ه دارند
در كن��ار ترويج فرهن��گ قانونمداري،
اخالقم��داري را ني��ز با ذك��ر مصداق
و الگوهاي مناس��ب ،توصي��ه و ترويج
نمايند ت��ا اين مهم به عن��وان يكي از
محوره��اي نجاتبخ��ش جامعه در بين
طبقات مختلف نهادينه گردد.
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Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

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

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

مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170











نویسندگان ،مترجمان ،روزنامه نویسان جوان و
تازه وارد ،حتی شما ...اگر دستی به قلم دارید،











اگر عالقه مندید ،ذوق دارید ،در گزارش نویسی،
ترجمه و ...با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.
توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها با ما
هماهنگیکنید:

Tel.: 514-996-9692
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فتوشاپ

Illustrator

تدریس MYSTICA
خصوصیفتوشاپ
کامپیوترگرافیک،توسططراح
با سابقه  10جلسه :قبول سفارشات
طراحی • میستیکا دیزاین
514-812 2182

زبانانگلیسی فــروش
www.paivand.caاستخدام
تدریسخصوصی
لیسانس رستــوران
AKHAVAN
توسطخانمفوق
آموزشزبانانگلیسی
از پایه تا IELTS
تماس بعداز 7شب
ویکشنبهها

514-586-9393

azJL2pp

sarafreeazaug2012

رستورانلبنانی باموقعیتعالی،
واقعدرسنلئونارد،جنبسینماو
مرکز خرید ،با گنجایش 60نفر و
دلیوریدرمنطقهمونتریالنورد
بفروشمیرسد.لطفامتقاضیان
جدی تماس بگیرند :

آموزش سنتور

514-585-6178

zaeriakbar@yahoo.com

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده
tilMar'10P

514-467-4772

قابلتوجهشرکتهاو
کارفرمایانایرانی
خانم 25ساله با سه سال سابقه
کار بازرگانیدر ایران دارای
لیسانسزبانانگلیسی،آشنابه
امور اداری و بازرگانی و مکاتبات
تجاری،سابقهدرمدیریّت
فروشیکشرکتمعتبر
Mehrnaz.saeidzadeh
@gmail.com
azjul13free

سالن آرایش

سالنآرایشخانمهاوآقایان
روبرویمتروکوتورتو،با
درآمدوسابقه،باقیمتمناسب،
جهتبرگشتبهایران:

Tel.:514-336-5666

aznov15free

روبروی 3

کاندولوکس

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت

اجــاره

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

آپارتمان نورگیر و
بسیار تمیز در مجموع ه
آپارتمانهای راک هیل،
 ۱و نیم .از اول ماه آگوست:
 ۷۶۸دالر.
در صورت تمایل ،اثاثیه این
آپارتمان به فروش میرسد.

Tel.: (514) 978 3147

azjuly13free

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی

آرایشـــــگاه

481-6765 ........................................ EVE
فریب��ا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
آریا تراول866-236-1258 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 699-1760..................

آموزش رانندگی

نین��ا 513-5752 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامکنصر653-5107...................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

حمیرامرتضوی938-8066............................

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
شی��خ صال��ح 366-1509 .......................

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

از 8صبح تا 8شب

ارز

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

امالک و مسکن

همتیان ،فیروز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
جوادنوشینروان 594-9622........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
مینا صالح��ی792-4577 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
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 .................................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

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

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

کلیه امور ساختمانی

Expert en rénovation
>> petit ou grand

Rénovation cuisine /salle de bain sous-sol
Fabrication patios & deck tout grandeur
Assemblage et installation
de tout mobilier et armoire Service

Tel 514-573-8388

Handymanservicebm@gmail.com
?mai1&15Upaypal

خدمات
ساختمانی
نوسازی آشپزخانه و حمام،
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت
آشپزخانه و کانترتاپ،
نقاشی،تکمیلزیرزمین
• با بهترین کیفیت
• و قیمت مناسب

Tel.: 514-265-0973
Tel.: 514-246-1393
azjuly1

سفرروزانه
بـــــه
تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

> همچنین ارسال ودریافت
روزانه بسته های پستی
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

استخدام

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکسی

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

Tel.: 514-739-4888

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

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

 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؟...

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

•
•
•
•
•

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

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.

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

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.

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

اجارهآپارمتان

3ونیم ،در بهترین منطقه  NDGبازسازی شده و تمیز،
شامل کلیه وسائل برقی ،آماده اجاره از هم اکنون ( 750دالر)
------------------------------->> همچنین 6ونیم ،تمیز و بازسازی شده ،آماده اجاره1350 :دالر

نیـازمنـدی هـای پیوند

لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

5200 De La Savane

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

azjuly15Up zagros

نیازمنــدیها



MONTRÉAL QC H4B 1L8

AKHAVAN FOOD

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

azjuly1

ازدواج

514-812-5662

514-623-7075

Tel.: 514-620-5551

آپـارمتان

ساختمان

انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
ساختمان،نقاشی،
کاشیکاریو...
(امیـد)

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

||Bazar Du Tapis

514-961-0442

شماره
شما در این لیست نی

azjuly15alinak

ست؟

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

گان پیوند )

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکسپ��رس 889-7392 .................................

خیاطی (آلتریشن)

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
نیـلو)450( 812-9991...................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوهنور)450(672-2324................................
ماهیسنلوران369-3474.............................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

شیرینی پزی و قنادی

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

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

داروخانه

ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

دیش و ساتالیت

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

تدریس خصوصی
تدریس رقص

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

ترجمه

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

ساختمان و دکور داخلی

10دات دیزاین 910-6643 .........................

جواهری

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

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

انصاری ،حسن 735-0452 ............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،س��رور 777-3604 .............................
حسینخردبین242-6034...........................
عباسشفیعی806-0060..............................

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجان ،شیراز ،کوپلی2:و،1
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،جواهری
آذین ،صادق ،کافه صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،و...
ریوسود :آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

کاپ کی��ک439-4903 ................................
سروین 562-6453............................................

تبلیغات

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

Tel.: 514-334-2380

قالیشوییبازارفرش

rapide

azjuly01

بل سنتر

MMUNITY

بهیکنانــوای مجرب
ایرانینیازمنداست.

azaug1

جویای کـار

تدریسمکالمهزبان
انگلیسیازسطحمبتدی
تاپیشرفته(TOEFL,
)IELTSتوسطمدرس
مجرب با بیش از  ۱۸سال
سابقهتدریس(اکبرزائری)
ٔ

PARTICIPATE in our
CO

FOOD

Tel.: 514-233-3665

زبانانگلیسی
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لوئیزداداشزاده288-4864............................
یو--ان س��ات 571-6564 ............................

دندانپزشک

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـرش

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

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

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

کامپیوتر

بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
شی��راز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

کارواش

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

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

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

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
پیوند996-9692.................................................

فـال

رستــوران

ارز

271-7750.................. Rayamond&Heller
342-3000 ........................... Bazar du Tapis

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

دندانسازی(کلینیک)

شریف

224-0-224.................................... KamNic
هما 484-2644 ..................................................

کایروپرکتیک

عینک سازی

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی606-5626...........................

وکیل دعاوی

امیرکفشداران303-2977..............................

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

ویدیو

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

محضر

کتابفروشی
کلیسا

گاراژ (درب)

گرافیک و طراحی

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................

موسیقی (جشن ها)

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

36
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ماریاکُـتنه

Maria Cottone

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

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

مهاجرت با برنامه فدرال ،استانی و کبک شامل:
کفال��ت همسر و والدین ،سرمایه گذاری  ،تخصصی ،تجربه
کانادائی و کبک.
همچنین مش��اوره حضوری ،تنظیم دعوتنامه ،تمدید کارت
اقامت ،تقاضای تابعیت (با تایین وقت قبلی)

با درود فراوان به جامعه محترم ایرانی،
حدود هفت سال پیش به اتفاق همسرم
در حیطه امور مهاجرتی به خانه شما
عزی��زان وارد شدیم ک��ه با سربلندی
مراحل موفقیت آمیزی را گذراندیم و
افتخ��ار آشنایی با شمار زیادی از شما
را داشتی��م که سپاس از همه شما که
به ما لطف داشتی��د و در این راه ما را
یاری نمودید.
متاسفانه چهارس��ال قبل به بیماری
سرط��ان رحم مبتال شدم که متحمل
درد زی��ادی شدم و باره��ا مرگ را به
چشم دی��دم تا باالخره بع��د از هفت
ساعت عمل جراحی و یک هفته دوره
نقاهت ب��رای من وقت شیمی درمانی

36

تعیین نمودند یا اینکه بیشتر از چند
ماه زنده نخواهم ماند.
ولی من این روش را پذیرا نشدم و شروع
به مطالعه و تحقیق نمودم ودریافتم که
در طبیعت جهت تامین سالمتی و هر
نوع مرضی ،همه گونه مواد مفید و الزم
موجود میباشد که با پیگیری و عمل
آن و با تغییر نحوه تغذیه روزانه ام ،بدن
خود را سال��م ساختم و از همان زمان نچـراپد:
شوق عجیبی در من بیدار گشت و من تکنیکی اس��ت که اجداد م��ا قبل از
را به دانشگاه کشاند تا علم ایریدولوژی م��درن شدن استفاده می نمودند و به
و نچراپ�د را بیاموزم و م��درک آن را قولی دیگر طب سنتی را با تحقیقات
دریافت نمایم تا قادر باشم که به دیگر و مطالع��ات بیشت��ر به روز ک��رده اند
که بدینوسیل��ه در هر سنی که به سر
درمندان نیز کمک نمایم.
میبری��د بعد از خوان��دن چشم شما و
ایریدولوژی:
چشم انسان دریچه ای است به درون
بدن ،ک��ه با این تکنیک و با دوربین و
لنزهای مخصوص عکاسی و بدون اشعه
و درد از زوای��ای مختلف چشم عکس
گرفته میشود و میت��وان با این علم و
ب��ا تجزیه و تحلیل سفیدی و مردمک
چش��م ب��ه درون بدن وارد ش��ده و از
سالمتی بدن آگاهی یافت.

آگاه��ی از درون ب��دن ،میتوان جهت
پیشگری یا بهبود بدن با تغییر تغذیه
روزمره و به کمک مواد و ویتامین های
طبیعی سالمتی خود راکامل نمود.
ما از دوش�نبه  ۱۹آگوست فعالیت
خ�ود را در ای�ن زمین�ه ش�روع
خواهیمنمود.
کلی��ه مالقات ها با ق��رار قبلی خواهد
بود و اف��رادی که زودتر تماس بگیرند
و به خاطر آشنائی بیشتر ،از  ۱۹تا ۲۳
آگوست نیمی از حق ویزیت را دریافت
نخواهیمنمود.
همچنین جهت افراد مسنی که مشکل
حرکت دارند ،من به همراهی همسرم،
سروی��س ویزیت در مح��ل سکونت

خواهیمداشت.
با اطمین��ان از این که شخصا به زبان
شیرین فارسی ب��ه شیرینی صحبت
میکنم.
بع��د از بهبودم و به شکرانه آن و چون
خ��ودم درد فراوانی کشی��دم و تا پای
م��رگ پیش رفت��م ،در ح��ال حاضر
بیشترین سع��ادت و ل��ذت برای من
کمک به سالمتیدیگران میباشد.
در ضمن فعالیت مادر امور مهاجرتی نیز
کماکان ادامه خواهدداشت و همچنین
در کنار شما خواهیم بود و خوشحالم
که در دو جبهه مختلف فعالیت داشته
باشم و در خدمت بشریت باشم.

________________________________________________________________
980 St-Antoine W. Suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8
Tel.: 514-656-8178 | 514-326-8103
facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone

www.mariacottone.com

خط مستقیم و رایگان از ایران از دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا  ۲۴به وقت ایران  )۰۲۱( ۹۷۱ ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷

کبکوکانادا:بازارامالک...

و اثرات آن بر روی
تغ
ی
ی
ر
ا
ت
ق
و
ا
ن
ی
ن
C
H
 CMبازارامالکمونترال
امیر سام

شرکت مسکن و وام مسکن کانادا
 ،CMHCتغییراتی را در قوانین
خود اتخاذ نموده بدین ترتیب که
برای مقدار وامی که در ماه برای
بانکها بیم ه مینماید محدودیت
قائ��ل شده و از ای��ن به بعد مبلغ
 ۳۵۰میلیون دالر در ماه به بیمه
وام مسکن بانکها اختصاص داده
و بیشتر از این مبلغ را برای بانکها
در ماه بیم ه نمینماید.
در اوایل امسال ،دولت فدرال اعالم
نمود که مقدار وام��ی را که برای
بانکها بیم ه مینمای��د به مقدار
 ۸۵بیلی��ون دالر افزایش خواهد
داد (ای��ن رقم در سال گذشته ۷۶
بیلی��ون دالر بود) ،ام��ا تا آخر ماه
جوالی امس��ال ،بانکها به مقدار
 ۶۶بیلی��ون دالر از ای��ن بیم ه را
خریداری نمودند؛ که این امر باعث
اعم��ال محدودیت بر میزان بیمه
وام مسکن در ماه توسط CMHC
گردیده است.
ی در
این تغییرات باعث نگرانیهای 
میان آژانسه��ای امالک مونترال
شده اس��ت؛ چرا که آنها معتقدند
این تغییرات ممک��ن است باعث
کندشدن روند بهبود بازار امالک
مونترال گردد.
بنا به عقی��ده آقای Dominic St-
 ،Pierreرئیس آژانسهای امالک
 Royal Le-Pageکب��ک ،نگرانی

آ ژ ا نسه��ا ی
ام�لاک از ای��ن
باب��ت میباشد
که ی��ا CMHC
یا دول��ت فدرال
با وض��ع قوانین
سخت گیرانه تر،
باعث کند ش��دن روند بهبود بازار
امالک گردند.
ب��ر خالف ب��ازار ام�لاک تورنتو و
ونکوور (ک��ه به شکل پیش بینی
نش��دهای از رونق باالی��ی در ماه
جوالی بر خ��وردار بوده اند) طبق
آمار و ارقام سازمان مشاورین امالک
مونترال بزرگ ،خرید و فروش در
کالنشهر مونترال ۲درصد نسبت
به سال گذشته کاهش یافته است.
سهم کاندومینی��وم از این کاهش
۱۳درصد گزارش شده است.
در حالی که تعداد معامالت امالک
مسکون��ی ت��ک واح��دی single
 familyمونت��رال در م��اه جوالی
امسال نسب��ت به ج��والی سال
گذشته  ۳درص��د افزایش داشت،
ای��ن افزایش در مقایس��ه با دیگر
شهرهای بزرگ کانادا ،ناچیز بود.
ی از آنالیست ها و صاحبنظران
برخ 
بازار امالک بر این عقیده اند که ۴۰
درصد افزایش تعداد معامالت در
شه��ر ونکوور و  ۱۶درصد در شهر
تورنتو در ماه جوالی ،باعث شد که
دولت فدرال قوانین سخت گیرانه

تری در خصوص بیم ه وام مسکن
اتخاذ نماید.
تحلیلی از بان��ک  nationalکانادا
نش��ان میدهد که ای��ن تغییرات
ممک��ن است به افزای��ش بهره به
میزان  ۰/۱۵تا  ۰/۴۵درصد منجر
گردد.
ی ک��ه استطاعت مالکیت
در زمان 
خانه در سطح کانادا به پایینترین
سطح خ��ود از نوامبر سال ۲۰۰۸
رسیده اس��ت ،این تغییرات باعث
کند شدن روند بهبود بازار امالک
خواهد شد.
ی آق��ای  St-Pierreای��ن
از طرف�� 
تصمی��م  CMHCرا یک تصمیم
کامال تجاری برای کاهش ریسک
توصیف مینماید ،که میتواند تاثیر
ی ولو اندک بر روی معامالت
منف�� 
امالک بگذارد.
این تغییرات باعث افزایش بهره وام
بسته  ۵ساله به میزان  ۱۹۰۰دالر
برای وامی به مبلغ  ۲۰۰۰۰۰دالر
خواهد شد.
وی میافزای��د چی��زی ک��ه
ناامیدکننده ب��ه نظر میرسد این
است که این تغیی��رات برای بازار
امالک مونترال واقعا الزم نبود؛ چرا
که آمار و ارقام معامالت امالک ماه
ی آن
جوالی که نشان از بهبود نسب 
نسبت به ماهه��ای قبل میبود ،با
پیش بینیهای ما همخوانیداشت
و باعث اطمینان ما نسبت به بازار

امالک مونترال شده بود.
از ابت��دای س��ال  ۲۰۱۳ت��ا آخر
ج��والی ،تعداد معام�لات امالک
مونترال ب��زرگ۱۳ ،درصد نسبت
به م��دت مشاب��ه س��ال گذشته
کاهش داشت؛ در حالی که قیمت
کاندومینیومها در این مدت بدون
تغییر و قیمت امالک مسکونی تک
واحدی  ،Single familyبه میزان
 ۲درصد افزایش داشت.
همچنین آق��ای  St-Pierreاضافه
مینماید که ب��ازار خرید و فروش
کاندومینی��وم از رون��ق افت��اده و
خریداران حق انتخاب بیشتری را
دارا میباشند.
ی است که ساخت و ساز
ایندر حال 
این نوع ملک  ۲۴درصد نسبت به

شش ماه اول سال گذشته کاهش
داشته است.
آق��ای  ،Paul Cardinalمدی��ر و
آنالیست فدراسی��ون سازمانهای
مشاوری��ن امالک است��ان کبک،
این نظری��ه را که تعداد پروژههای
کاندومینیوم در ح��ال ساخت از
کنت��رل خارج ش��ده است ،قبول
ندارد.
وی در این مورد میگوید که شاید
افزای��ش عرضه وجود داشته باشد
ی ای��ن افزایش نگ��ران کننده
ول 
ی افزایش
نیست .علیرغم پیش بین 
تعداد معام�لات در شش ماه دوم

سال جاری ،ب��ازار کاندومینیومها
ق��دری آرام ش��ده و خواهد شد و
ممکن اس��ت که شاه��د کاهش
قیمت در کوت��اه مدت نیز باشیم
ی م��دت به دلیل
ی در طوالن 
ول�� 
تغییرت سرشماری ،برنامه ریزی
شهری و تغییرات اولویت مصرف
کننده ،شاه��د رشد و رونق دوباره
این نوع ملک خواهیم بود.
----------------------شاد و سربلند باشید
(برگرفته از روزنامه
گازت مونترال
آگوست )۶

www.amirsam.ca
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Immigration

IBNG

Quebec Immigration
Latest News

همبستگیبازرگانیایرانیان

 (همبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از گروهی از مشاغل و شرکتهای ایرانی است که به منظور توسعه شبکهIBNG
.تجاری خود و ارائه سرویسهای حرفه ای و قابل اعتماد به جامعه ایرانی مونترال بزرگ به وجود آمده است
------------------------------------------------------------ خیابان6710  واقع درEggsfrutti  صبح در رست��وران9  به آدرسIBNG ازشما دعوت می شود با مراجعه به وبسایت
 با اعضاء این گروه آشنا شده، تشکیل میشودSaint Jacques IBNG  وی��ا با حضور در جلسات هفتگیwww.IBNG.ca
. الی و نیازهای خود را تامین نمائید8 که بطور مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت

موسیقی و به خصوص در دوره
بع��د از انقالب اش��اره داشته و
یادآور شدند که در این دوره که
موسیقیدانها و هنرمندان عرصه
موسیقی که کم کم به فراموشی
 به همت،سپ��رده شده بودن��د
بازرگانان ایرانی فعالیت خود را از
سر گرفته و نوای موسیقی ایرانی
را در همه ج��ای ایران و جهان
.طنین انداز نمودند
نتیجه حمایت مردان و زنان عرصه
اقتصاد از هنرمندان باعث شده تا هرساله
شاه��د اجرای کنسرت ه��ای ارزشمند
. ایرانی در جای جای جهان باشیم
 آقای جلی��ل زاده به،در پایان جلس��ه
.سئواالت حاضرین پاسخدادند

•

انتخاب اعضای هیئت
مدیره جدید

 میزبان آقای صابر جلیل، در س�ومین جلسه ماه ژوئیهIBNG
 آقای جلیل زاده نوازنده و مدرس موس�یقی است که.زاده بود

مدتی است در مونترال زندگی می کند و اجراهای موفقی در این
.شهر نیز داشته است

فعالیت روزانه را تا حد
قاب��ل توجهی کاهش
.می دهد
ول��ی ام��روزه ارتباط
 و موسیقیBusiness
افزای��ش چشم گیری
داشته و فراتر از پخش یک موزیک آرام
در رستوران و یا پخش یک موسیقی پاپ
 به محلی برای کسب درآمد،در بوتیک
 و چه بسا کسانی که.تبدیل شده است
در این رهگذر برای خود ثروت و شهرت
.قابل توجهی ایجاد کرده اند
آق��ای جلی��ل زاده در آخرین بخش از
صحبته��ای خ��ود به حمای��ت تجار از

دارد و ب��ا «دل» در پیوند است که
.جایگاه «اندیشدن» می باشد
از همی��ن روست که در زبان ایرانی
واژه ه��ای بیشم��اری هست که از
«دل» ساخته شده که بازگو کننده
احساس��ات و اندیش��ه های ماست
همچون «با دل گفتن» (به معنای
 دل دل،)فکر کردن و اندیشی��دن
 ُهره+ دله��ره (دل، دالوری،کردن
 به این...به معن��ای فروریخت��ن) و
»اعتبار طرح مفهوم «استرس خوب
ب��ه- ) در روانشناس��یEustress(
 از بنیان نابجا-خالف زیست شناسی
.می نماید
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آقای جلیل زاده بحث��ی را در خصوص
موسیقی و بیزنس مطرح کرده و ضمن
اشاره به نقش موسیقی در رونق کسب
 اشاره ای ب��ه استفاده صاحبان، و ک��ار
Business مشاغل از موسیق��ی و نقش
در حفظ و اشاعه موسیقی ایرانیPeople
.داشتند
گر چه موسیقی بیشترین نقش و ارتباط
 نقاشی و رقصدارد، را با هنر های سینما
ولی نمی توان منکر جایگاه خاص ان در
بین عموم مردم و صاحبان مشاغل شد
بطوریک��ه شنیدن یک قطعه موسیقی
 خستگی و است��رس ناشی از،مناس��ب

،IBNG در چهارمین جلسه م��اه ژوئیه
آقای س�عید بهی در خصوص استرس و
 اختصاص بهIBNG دومین جلسه ماه اوت
مدیرت استرس ب��رای اعضاء سخنرانی
انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید داشت
.نمودند
 تشکیل،که با شرکت اکثریت اعضاء انجمن
آقای سعی��د بهی به عن��وان مشاور در
 نفرات،و بر اس��اس رای گیری انجام شده
زمین��ه بحران ه��ای زندگی شخصی و
 سال به عن��وان اعضای2 ذی��ل به م��دت
 برنامه،ناسازگاری و تنش های خانوادگی
.هیئت مدیره انتخاب شدند
 مدیریت،ری��زی آموزشی و حرف��ه ای
 ارتباط در محیط کار شرکت،رسان��ش
علی پاک نژاد
.1
ه��ا و بازاریابی و کارآم��دی فروش می
علی نظام خواه
.2
باشند که اخیرا اقدام به برگزاری کارگاه
وحید خلجی
.3
های آموزشی رسانش بهینه برای مدیران
سید باقر صدر
.4
 فروشندگان و، بازرگان��ان،شرکت ه��ا
بهروزآقاباباخانی
.5
دانشجویان نموده اند که آخرین سمینار
مهتابثقفی
.6
فهیمهمسیعی
.7
• .ایشان هم اکنون در حال برگزاری است
همچنین در انتهای جلسه از اعضای سابق
 مدیریت دلهره همواره با:ایشان بحث خود را به سه قسمت تقسیم د ّوم
ک��رده و م��واردی را به ش��رح ذیل ارائه شناسایی منبع دلهره در زندگی آغاز هیئت مدی��ره که در طی دو سال گذشته
.نمودند
زحمات زیادی برای انجمن کشیده و این
.می شود
برای اینک��ار نیاز به شناسایی گونه گروه را راهب��ری نمودند تشکر و قدردانی
•
.) چیست؟ های شخصیت و نیاز های روانی آنها گردیدStress( خنست آن که دلهره
.) داریمStressor( رویارویی ما ب��ا دلهره زاهای
محیط��ی یا واکنش��ی «دالورانه» است بر این پایه می توان شش منبع بسیار
:یعنی آنکه می توانیم همه نیروهای خود مهم دلهره را در هر کس بازشناخت
های فرزانشی (فلسفی) استواردر زندگی
. نیاز به احترام به شخصیت و نیاز بسیار حائز اهمیت است.۱ را ب��رای رویارویی ب��ا آنها بسیج کرده و
سرانجام پیروز از این میدان مبارزه بیرون حسی
بای��د هم خ��ود و دیگ��ران را ارزشمند
 نیاز به احترام به شایستگی و.۲ بیایی��م؛ و یا آنکه دچار دلهره می شویم
.دانست
یعنی آنکه روشنی «روان و اندیشه» خود برنامه ریزی زمانی
پروراندن جسمی سالم و پرنشاط از راه
 نیاز به احترام به باورها و.۳ را از دس��ت داده و جه��ان پیرامون را به
 خواب، خوراک به اندازه و خوب،ورزش
روای��ت خویش می بینی��م و از آن پس دستاوردهایزندگی
.به اندازه امری بنیادین است
 نیاز به سرزندگی و نشاط.۴ رویداد های بیرونی را نه بر پایه واقعیت
 گوش فرادادن به موسیقی،از نور درمانی
 نیاز به هیجان.۵ بلکه تجربه های درونی تعبیر و تفسیر
 فن، ب��ر زبان راندن سخنان نیکو،خوب
 نیاز به خلوت و تنهایی.۶
 نی��ز می توان بهره های بسیارEMDR
.می کنیم
برد
ب��رای دریاف��ت بهتر این نکت��ه باید به
) ب��ا شناخت و آگاه��ی بر منبع های2 لحاظ فلسفی نخس��ت میدان شناخت برآورده نشدن هر ی��ک از این نیازهای
دلهره هر پایه شخصیتی می توان بلندی
.«ج��ان» به شناخت افزار «خ��رد» را از روانی می تواند ما را دچار دلهره کند
گرفت و بیهوده در یک رابطه پر تنش و
میدان شناخت «روان» به شناخت افزار
.دلهره آور درگیر نشد
•  همچنین از دید.«اندیشه» باز شناخت
 آقای بهی به سئواالت،در پای��ان جلسه
 راه های رویارویی با دلهره: «قشر س ّوم- به زبان ساده- زیست شناختی
.) باید خود را برای رویارویی با دلهره از حاضرین پاسخدادند1 م��خ» جایگاه خردورزی است حال آنکه
 برای اینکار داشتن بنیان.«مخ احساسی» که در زیر قشر مخ قرار پیش آماده کرد

F

ollowing government decisions
effective August 1,
2013, the Ministère de
l’Immigration et des
Communautés culturelles
(Quebec Immigration)
has made certain amendments to immigration
rules and procedures.
Since August 1, 2013,
several changes were
made to the immigration
rules and procedures.
New rules have been
adopted regarding
procedures for the
intake and processing of
certain applications for
a Certificat de sélection
du Québec submitted
by permanent workers,
investors, businesspeople
and self-employed workers. These new rules are
in effect from August 1,
2013 to March 31, 2014.
The points in the selection grid granted to
candidates for language
knowledge have also
changed.
Lastly, a new list of areas
of training came into effect on August 1, 2013.
The rules governing
the maximum number
of applications for a
selection certificate that
will be accepted do not
in way reflect a change
in Québec’s immigration
objectives.
By limiting the number
of applications received,
the Ministère will be
able to process a greater
number of pending applications thereby reducing processing times.
Maximum number of
applications accepted in
the Investor program is
1,750 applications are
accepted between August
1, 2013 to August 16
2013, only 16 days,
including Iran, this 16
day deadline does not
apply to applicants who
are fluent in French, they
can apply anytime even
after the August 16, 2013
deadline.
Entrepreneurs and self
employed workers only
500 applications will
be accepted, and in the
Quebec Skilled Worker
Program 20,000 applications will be accepted
between August 1, 2013
to March 31, 2014.

•

The 2013 List of areas
of training applies

be Citizenship and
Immigration Canada or
Quebec Immigration
or Provincial Nominee
Programs change at a
fast rate, it is beyond my
The Ministère prioritizes the processing of control of the changes in
immigration applications regulations or the closing
of a Provincial Nominee
filed by skilled worker
candidates with diplomas Program.
If you feel you can
according to the points
handle an application on
associated with the area
your own, please do so,
of training on the 2013
but please do not expect
List of areas of training
guidance from myself
The diploma must have
or my staff. We are busy
been awarded within
with our clients. If you
the five years preceddecide to proceed with
ing the application for a
Certificat de sélection du an application on your
own, you may do so, noQuébec (CSQ – Québec
where in the regulations
Selection Certificate).
does it mention that you
need to hire a Certified
If this is not the case,
Immigration Consultant.
the candidate must
And if guidance is
have legally practiced
needed please feel free
for at least one year,
to call Citizenship and
during the five years
preceding the application Immigration Canada at
1-888-242-2100 or to
for a CSQ, a profession
refer to the guide perdirectly related to the
diploma obtained and for taining the category you
which he or she is being or your loved ones are
applying under on the
assessed.
Citizenship and Immi------------n the meantime a word gration Canada website
to my clients. I want to www.cic.gc.ca.
make something clear. I
never have or will I ever
guarantee a client that
hiring an immigration
consultant will speed up
the processing of their
have been on vacation
application.
as of August 5th, have
or will I ever guarantee the acceptance been back at the office
since August 12th, and I
of an application by
was pleasantly overimmigration.
whelmed with the voiceMy requirements upon
mail messages & emails
accepting a client is
I received requesting an
that the client meets the
requirements by Citizen- appointment asap concerning health issues that
ship and Immigration
have been concerning
Canada and/or Quebec
many. Upon my return
Immigration.
I have been busy with
am not the immigraimmigration and am trytion officer accessing
ing to return everyone’s
the application, nor am
phone messages and
I able to put a priorreply to the many emails.
ity on any case when it
I thank you all for your
comes to immigration.
patients, your telephone
Immigration, whether it
be Federal or Provincial, messages and emails will
be replied to by August
have huge backlogs.
16 the latest.
And I cannot create
Keep safe, stay healthy
miracles, not I or any
and make sure laughter
other Immigration Conis in your everyday life.
sultants.
___________
If you are told by any
Maria Cottone
Certified Immigration
Certified Immigration
Consultant that their
Consultant
application can be priNaturopath/Iridologist
oritized by hiring them
it is a complete lie, point www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.
blank. period.
com
Regulations in Immigration whether it

to applications processed according to the
regulation in effect as at
August 1, 2013.

•

•

I

Naturopath/
Iridology

N

I

I
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مافارسینیزصحبتمیکنیم

از طریق راه اندازی
کسب و کار

514-596-5959
visa@cicinternational.com

www.cicinternational.com

دفترمونتریال
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با کباب های ایرانی و خاورمیانه ای
>> انواع خورش های خوشمزه ایرانی
 وسیع و درخور شما، فضایی زیبا
، برنامه ها،  مناسب جشن ها

مراسم و میهمانی های شما
 با شرایط بسیار عالی
 غذا و سرویس رقابت ناپذیر

قصر کباب

)(شاتوکباب

www.chateaukabab.com
Chateau Kabab | Downtown

Chateau Kabab | West Island

100%

2140, rue Guy,
Montréal, QC H3H 2L8
Metro: Guy-Concordia

4705 Boulevard des Sources,

جنبآدونیس

Pierrefonds, QC H8Y 3C6

Tel.: 514-932-1114

Tel.: 514-421-3666

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

Open 7 Days

See stores for more specials

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

کی
فیتعالی
PRÊT À MANGER
قیم
تمناسب
READY TO EAT

PRÊT À MANGER

RED GRAPES

BANANAS

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

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

ROMAINE LETTUCE

RAISINS ROUGES
$3.28 kg

BANANES
$1.08 kg

PATATES
10 lbs. / 4.54 kg

LIMES

FREE soft drink
GRATUIT boisson gazeuse

EA.
CH.

LB.

LB.

WHOLE WATERMELON

EA.
CH.

VINE TOMATOES

MELON D’EAU EN ENTIER
99¢ kg

PARSLEY

TOMATES SUR VIGNES
$2.18 kg

PÉRSIL

FREE soft drink
GRATUIT boisson gazeuse

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
• ،خواربار
ÉPICERIE
HUMMUS
425 g

AMANDES CRUES
$8.78 kg

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

TAKDANEH
POMEGRANATE JUICE
JUS DE POMMES GRENADES
1L

EA.
CH.

BORSEC MINERAL WATER
EAU MINÉRALE BORSEC
6 x 1.5 L

EA.
CH.

CORTAS GREEN
or BLACK OLIVES

RAW ALMONDS

OLIVES VERTES ou NOIRES CORTAS
3L

EA.
CH.

LB.

ALMONDS ROASTED &
SALTED

GHEE VÉGÉTALE ASEEL
1 kg

Arabian, Persian or Indian

NOIX MÉLANGÉES

Style Arabe, Perse ou Indien
$10.98 kg

RIZ BASMATI PUR TILDA
10 lbs. / 4.54 kg

Medium or Fine

COUSCOUS AKHAVAN

EA.
CH.

EA.
CH.

CORTAS DIET JAM

STRAWBERRY, FIG or APRICOT
CONFITURES DIÈTES AUX FRAISES,
FIGUES ou ABRICOTS CORTAS
370 g

MR. POWER IRANIAN DATES

DATTES IRANIENNES MR. POWER
650 g

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

AKHAVAN BULGHUR
Medium or Fine

BOULGOUR AKHAVAN

MARINATED OLIVES &
SUNDRIED TOMATOES

...سوسیس و،مرغ
،گوسفند
،انواعگوشتکوساله
MEATS
• VIANDES
FILET MIGNON

LB.

COFFEE BEANS

GRAINS DE CAFÉ
Colombian, Moka, Java
$13.18 kg

Halal

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.58 kg

LB.

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

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

Halal
Halal

LB.

MARINATED FILET
MIGNON

LB.

Halal
Halal

LB.

LEG OF LAMB

GIGOT D’AGNEAU
$15.38 kg

FILET MIGNON MARINÉ
$19.78 kg

Halal
Halal

LB.

AKHAVAN PITA BREAD

LB.

FRESH LAMB CHOPS

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

EA.
CH.

GROUND BEEF

$19.78 kg

OLIVES MARINÉES ET TOMATES SÉCHÉES
$6.58 kg

CÔTELETTES D’AGNEAU FRAÎCHE
$19.78 kg

Moyen ou Fin

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

TILDA PURE BASMATI RICE

AKHAVAN COUSCOUS
Moyen ou Fin
750 g

LB.

MIXED NUTS

DATTES DÉNOYAUTÉES AKHAVAN
3 lbs

EA.
CH.

ASEEL VEGETABLE GHEE

AMANDES RÔTIES ET SALÉES
$9.88 kg

AKHAVAN PITTED DATES

EA.
CH.

LB.

LB.

Halal

Halal

CORTAS CHOCOLATE HALVA

HALVA AU CHOCOLAT CORTAS
454 g

EA.
CH.

POITRINES DE POULET DE GRAIN
$10.98 kg

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

LB.

GRAIN FED CHICKEN
BREASTS

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

EA.
CH.

CAVENDISH

EA.
CH.

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

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

ST-JEAN

POTATOES

LAITUE ROMAINE

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

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

ST-CHARLES

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

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

READY TO EAT

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

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

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

BLVD.
PIERREFONDS
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

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

) 2550 Lapiniere (Brossard




پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

>> فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده

پروفسورپرویزقدیریان
( 5جلد)

و بهداشت خانواده :جلد دوم

Volume 1

پروفسورپرویزقدیریان
Volume 4

فرهنگ تغذیه سامل

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

و بهداشت خانواده :جلد چهارم

و بهداشت خانواده :جلد سوم

پروفسورپرویزقدیریان

6162 Sherbrooke W.

Volume 3

4
جلد چهارم

پروفسورپرویزقدیریانProfessor Parviz
Ghadirian

Professor Parviz Ghadirian

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

وست آیلند

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

www.akhavanfood.com

NDG

خرما ،زولبیا ،بامیه و...
کلیه اقالم سفره
ماه مبارک رمضان
اینک
انواع کب
منق اب و جو
ج
ه
،
دراخوان
ل
 ،بادبزن
و..

غوره
کلیه اقالم

مرغوب عالی رسید

در سوپ پیک نیک
راخوان:

 NDGو و
ست آیلند

 انواع کباب،
جوجه کباب،
چلوکبابکوبیده
و...

به میزان محدود


فالوده اخ
وان رسید

بستنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
ه

کتان ،سی

با
طعم های

ه دان
ه و کنجد

گونا
گون رسید

فرهنگ تغذیه سامل

www.allnaturalremedies.net

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

جلد پنجم

پروفسورپرویزقدیریان

کتاب ،کارت تلفن

for mail ordering:

Volume 5

و بهداشت خانواده :جلد پنجم

همچنین برای دریافت کتاب ها از طریق
اینترنت به سایت زیر مراجعه کنید:

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

کاست و کامپکت دیسک،

پروفسورپرویزقدیریان

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

514-223-3336

Clé à mémoire

جلد اول

پروفسورپرویزقدیریان

Professor Parviz Ghadirian

آلبوم های ایرانی

و بهداشت خانواده

Professor Parviz Ghadirian

فروش همه روزه
در تپش دیجیتال

فروش جدیدترین

فرهنگ تغذیه سامل

فرهنگ تغذیه سامل
و بهداشت خانواده

جلد سوم

پروفسورپرویزقدیریان

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

Nouveau
iPhone 4 / iPhone 5 / Samsung Galaxy
accessoires

www.tapeshmontreal.com

جلد دوم

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

Professor Parviz Ghadirian

www.sofrehaghd-montreal.com

تپـشدیجیتال

و بهداشت خانواده

فرهنگ تغذیه سامل

75دالر

فرهنگ تغذیه سامل

و بهداشت خانواده :جلد اول

nsarvaran@hotmail.com

Volume 2

رنکردنی:
باو

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

Tel.: 514-889-8765

Culture of Healthy Nutrition
and Family Health

پروفسورپرویزقدیریان

به قیمت

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

)Location: Downtown Montreal (La Cite
near Place des Arts Metro
Call, text or e-mail for an appointment

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

Tel.: (514) 606-5626

فرهنگ تغذیه سامل

ترجمه و تأیید ترجمه رسمی
اسناد و مدارک
ترجمه شفاهی
تنظیمدعوتنامهوتکمیل
کلیه فرمهای رسمی
تأیید امضاء

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

فرهنگ تغذیه سامل



Dr. Raymond Rezaie

سفرۀعقدشیرین

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،

مشاور رمسی وام مسکن

7روز
هفته

بدون وقت قبلی

لحظههای شیرین با

نغمه سروران



دکتر ریموند رضایی

Tel.: 450-934-7744

مترجم رمسی

Email:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

بهروزآقاباباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

انــواع
کارتتلفن
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