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___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

■ معصومهعلیمحمدی(بهبهانی)آمادهاجنام امورمهاجرت ازطریق
سرمایهگذاری،ختصصی،کارآفرینی ،دانشجویی،خویشاوندیمیباشد.
■ تاییدرمسی مدارک ،تهیه دعوتنامه و سوگندنامه
■ نقل و انتقال ارز (سرمایه) در کوتاه ترین مدت
____________________________________________

Tel.: (514) 289-9011

(514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Iran Toll Free) +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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سازمانملل:هیچجادرغزهامننیست
«تعدادکشتهشدگان
غیرنظامی بسیار باال است»

آمریکــا:

حمله اسراییل به
پناهگاه سازمان ملل
غیرقابل دفاع است.
«غزه بزرگترین زندان
جهان است!»
«بهترین دفاع از خود،
از راه صلحجویی است.
بدون صلح آینده امنی
وجود خنواهد داشت».

6
رئیس منایندگی سازمان ملل« :به باور من اهالی غزه در لبه پرتگاه قرار گرفتهاند و جامعه
جهانی باید قدمهای ضروری برای مواجهه با این وضعیت دشوار را بردارد».
در این شماره می خوانید:

 کشور کوچک هلند در
ماتم بزرگ ()8
 زندانی با  78میلیون
زندانی!
بیانیه گزارشگران بدون
مرز :جمهوری اسالمی
امسال در «فهرست آزادی

بیان درجهان» در میان
 180کشور در ردیف 173
قرارگرفته است! ()5
...« تمام روز را نمان
اینجا! در مونتریال شادی
پخش می کنند مجانی!»...
()9
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« بمب علی شاهی!»
عاقبت تهدیدهای جوان
ایرانی در پرواز تورنتو()10
چرا کبک به روی
بیزینس ها بسته است؟
این استان زیبا تقریبا در هر
مورد از سرمایه گذاری
بخش خصوصی به نقطه پایان
نزدیک می شود.
«برای سرمایه گذاری در

روبروی 3

بیزینس ،باید بیزینسداشت؛
امری که پای کبک در آن
لنگ است!» ()11
بازارسیاه فروش کلیه
ایرانیان به خارجیان ()13
و بسیاری دیگر...

7

دهمین کنفرانس دوساالنه اجنمن ایرانشناسی در مونتریال

15

Wed. Aug. 6, - Sun August 10, 2014

>> 5

کبک/کانادا

کـتنه
ماریا ُ

ع.ا.شادپور
>> 11:

متــرجم رمسی

>> 36

>> مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

Tel.: 514-889-8765
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

Tel.: (514) 806-0060

صرافیخضر
انتقال فوری ارز

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

انتقـال ارز
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

رامین عباسى

Ile perrot Toyota

4

• قیمت هاى استثنائى

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
ProFusion Realty RF

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

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

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


GUY

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

|

Tel.: 514-937-5192

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
info@exportfx.ca

جراحدندانپزشک

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

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

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.

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

بهمدیریت:
بیژناحمدی

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

Cell.: 514-944-3279

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

nsarvaran@hotmail.com

صرافی  5ستاره

   مطمئنترینروش

انتقــال ارز
   درکمترینزمان

       بهترینبها


Strategic Advice & Execution

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

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

www.sutton.com

Tel.: 514-620-5551

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

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


Cell: (514) 827-6364

•15760 boul Pierrefonds

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک

فیروزهمتیان

Tel.: 514-485-4744
West Island:

www.iranian-studies.com

شهبازخنعی

بل سنتر

شرايط آتشبس حماس:
چرا حماس با اينکه از
نظر نظامی هيچگونه اميد
پيروزی ندارد،
باز هم میجنگد؟

•6170NDG:
Sherbrooke W.

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

دارالترجمهرمسییکتا
 ص34 :

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه عضو اتیاک ()OTTIAQ
ارائه خدمات ترجمه رمسی ویژه در ایران
از داخل کانادا
تلفن مستقیم از ایران021-8531-2009:
www.yektatranslation.ca
______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا
Atwater

بدون وقت قبلی

Cell.: 514-969-2492

2
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آژانسمسافرتی

کاسپین

بهترینسرویس
نــازلتـرین
بهـا
• Special deals on air tickets
• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
to IRAN and around the world.
به ایران و سراسر جهان
• Flight with all major Airlines,
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• We Guarantee the best deals for Iranians .• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم
• Special tours around the world
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
• Travel Insurance.
•بیمهمسافرت
___________________________________________

Caspian Travel
4684 Boul.des Sources, bureau 001B

Montreal, QC

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112

info@caspiantravel.com

___________________________________________

نرگس
514-708-4722
narges.caspiantravel
@videotron.ca

 قبــل از
هرگونهسفر
با ما متاس
!بگیرید

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

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

for certain
cars only

آزیتا
514-814-7700
azita.caspiantravel
@videotron.ca

2
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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر
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• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque W

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
ساعات کار:

•باشگاه ورزشی
ی
•استخر داخل 
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
•سالن پذیرای 
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
•نگهبان ۲۴ساعته و...

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on
René Lévesque W.
between De la Montagne
and Drummond
• Gym • Indoor pool
• 3 terraces
with barbecue area
• Home movie theater
• Yoga and sauna room
• Reception hall
with billiard area
• Conference room,
security guard 24h/7
and more.

Model Unit
H3G 2T3

گاراژمکانیکی
کلیه خدمات و تعمیرات اتومبیلی های
آمریکایی ،اروپایی ،ژاپنی
در دو نشانی:الوال و ژان تالون
درخدمت ایرانیان و افغانی های عزیز
با مدیریت علی غالمی

Tel.: 514-374-7445

)3855 rue Jean Talon Est (Montreal

3
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Coming soon
Toyota Camry
2015

Ile perrot Toyota

رامین عباسى

2100 Blv. Du traversier
pincourt QC J7V 0K8

نامى آشنا و مورد اطمینان :در خدمت جامعه ایرانى

Ramin Abbasi

• قبل از امضاى قرارداد هر نوع اتومبیل TOYOTA
با من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره و قیمت با من متاس بگیرید

Tel :1(877)361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca

مونتریـــــال

آیا گمرک کانادا
'شهرفرنگ'هنرمند
ایرانی را تخریب
میکند؟

بی بی سی :اثر یک هنرمند ایرانی
که قرار بود در چند گالری و موزه
در کانــادا به نمایــش در آید در
گمرک فرودگاه مونتریال توقیف
شده است.
صدف فروغی فیلمســاز ســاکن
مونتریال گفت وقتی هشــتم تیر
برای تحویــل گرفتن جعبه های
حامــل آخریــن کار هنری خود
به اداره گمــرک مراجعه کرده با
برخورد بســیار تند و توهین آمیز
یکی از ماموران مواجه شده است.
اثر توقیف شده یک شهرفرنگ
بزرگ اســت که در آن فیلم های
کوتاه به نمایش درمی آید .او این
ســرگرمی کودکانه که نخستین
پنجره مردم تهران قدیم به عکس
های رنگی بود را بازســازی کرده
است.
شهرفرنگ خانم فروغی با حمایت
شــورای هنر کانادا به ســرانجام
رسیده است .خانم فروغی پس از
دو سال کار بر روی این اثر آن را از
طریق پست هوایی (فریت) از ایران
به کانادا فرستاد.
به گفته خانم فروغی ،هنگامی که
مامور گمرک گذرنامه اش را دید
با لحنی بی ادبانه گفت" :تو ایرانی
هستی .براســاس تحریم ها حق

نداری چنین وسیله
ای را از ایــران وارد
کانادا کنی".
خانــم فروغــی در
ادامه گفت" :ســعی کــردم به او آقــای مکنیلی گفــت" :قانون به
توضیح بدهم که اینها قطعات یک ما اجــازه نمی دهد در مورد آنچه
کار هنری هســتند و برای فروش توقیف شده صحبت کنیم".
هم نیست و من از آن پولی درنمی صدف فروغی می گوید مامور اداره
آورم .ولــی او حتی بــه من اجازه گمرگ گفته فقط در صورتی که
حرف زدن را هم نمی داد".
شخص وزیر خارجه کانادا اثر هنری
ِ
صدف فروغــی می گویــد ارائه او را از قوانین تحریم مستثنی کند،
مــدارک مختلــف از جمله نامه آن را ترخیص خواهند کرد.
شورای هنر کانادا موثر واقع نشد وزارت خارجه کانــادا هم پس از
و کارمند اداره گمرک گفت" :اگر آنکه یکــی از روزنامه های اصلی
تا صبح هم اینجا بمانی جواب من این کشور خبر توقیف شهرفرنگ
تغییر نمــی کند .این جعبه ها به را منتشر کرد ،در بیانیه ای ضمن
مدت  ۳۰روز در انبار ما می ماند و دفاع از تحریم ها علیه ایران نوشت
سپس نابود و دور ریخته می شود ".افراد می توانند از وزیر تقاضا کنند
دامنیک مکنیلی ،یک سخنگوی به طور موردی پرونده ای را بررسی
اداره خدمــات مــرزی کانادا که و دستورترخیص کاال را صادر کند.
مسولیت ترخیص کاال در گمرک دســتور ویژه ای که ونســان
این کشــور را برعهده دارد ،گفت واالیی ،وکیــل خانم فروغی می
اجازه ندارد در مورد جزئیات آنچه گوید بی معنیســت چون توقیف
گذشته صحبت کند.
یک اثر هنری توسط اداره خدمات
او همچنیــن بــه ایــن کــه آیا مرزی نقض صریح قانون موجود
"شهرفرنگ" خانم فروغی ترخیص برای تحریم ایران است.
می شــود یا آن طــور که یکی از
همکارانش گفته که پس از  ۳۰روز
{>> ادامه در صفحه}25 :
نابود خواهد شد پاسخ نداد.

4

5

 سال  21شماره  10  1172امرداد 1393

www.paivand.ca

کشتار غزه...

آمریکا:حملهاسراییلبهپناهگاه
سازمان ملل غیر قابل دفاع است
بی بی سی 31 :ژوئيه 2014
جاش ارنســت ،ســخنگوی کاخ
سفید آمریکا ،میگوید که حمله به
یک پناهگاه مورد استفاده از سوی
ســازمان ملل متحــد در غزه که
غیرنظامیان برایدوری از خشونتها
در آن پناه گرفتــه بودند" ،کامال
غیرقابل قبول اســت و توجیهی
برای آن وجود ندارد".
ســخنگوی کاخ سفید همچنین
افزوده اســت تقریبا شکی وجود
نــدارد کــه این حمله از ســوی
نظامیان اسراییلی صورت گرفته
است.
آمریکا همچنین گفت ه اســت که
تعداد کشتهشــدگان غیر نظامی
"بســیار باال" اســت و از مقامات
اسراییلی خواسته تا از غیرنظامیان
حفاظت بیشتری به عمل آورد.
 30جوالی اســرائیل یک مدرسه
تحت نظر ســازمان ملل را در نوار
غــزه هدف قــرار داد کــه در آن
دستکم  ۱۵نفر کشته شدند.
ســازمان ملل میگویــد بارها به
اسرائیل هشــدار داده بود که این
مدرسه پناهگاه غیرنظامیان است.
بان کی مون،دبیر کل سازمان ملل
نیز این حمله را محکوم کرد و آن را
گستاخانه و غیرقابل توجیه خواند.
او گفت که چیزی شــرمآورتر از
حمله به کودکان در خواب نیست.

همزمان شــورای امنیت سازمان
ملل برای بررســی بحــران غزه
تشکیل جلسه داد .در این جلسه
مقامهای ارشد نهادهای فعال در
امور بشردوســتانه ســازمان ملل
دربــاره وضعیت غزه به شــورای
امنیت گزارش دادند.
والــری آمــوس ،رئیــس امــور
انساندوســتانه ســازمان ملل ،از
طرفین خواســت کــه روزانه در
مقاطعــی درگیریهــا را متوقف
کنند .او همچنین خواهان بودجه
بیشتر برای کمک به فلسطینیان
جنگزده شد.
وی گفت یافتــن پناهگاهی که
بتوان در آن از حمالت اســرائیل
در امان بود برای مردم غزه دشوار
است و "واقعیت این است که هیچ
جایی در غزه امن نیست".

رئیس نمایندگی سازمان ملل در
امور پناهندگان فلســطینی هم
گفت نزدیــک به  ۲۲۰هزار نفر از
اهالی غزه که از خانههای خود آواره
شــدهاند ،در اقامتگاههای سازمان
ملل پناه گرفتهاند .این چهار برابر
شمار کسانی است که در جریان
بحران سال  ۲۰۰۹در غزه توسط
ســازمان ملل اســکان داده شده
بودند.
او گفت" :به باور من اهالی غزه در
لبه پرتگاه قرار گرفتهاند و جامعه

ایران...
جهانی باید قدمهای ضروری برای
مواجهه با این وضعیت دشــوار را
بردارد".
پیش از این ناوی پیالی ،کمیسر
عالی حقوق بشر سازمانملل گفت
که به نظر میرســد اسرائیل
عامدانه قوانین بینالمللی را
نادیدهمیگیرد.
نــاوی پیالی اســتفاده نظامی از
اماکن غیرنظامی و همچنین هدف
قــرار دادن آنها را خــاف قواعد
بینالمللــی دانســته و به همین
اعتبار هم اســرائیل و هم حماس
را به ارتکاب جنایات جنگی متهم
کرده است.
ســخنگوی ارتش اسرائیل گفت
که موضوع هدف قرار گرفتن این
مدرسه در دســت بررسی است.
وی افزود در صورتی که نیروهای
اسرائیلی این مدرسه را به اشتباه
هدف قــرار داده باشــند ،ارتش
اسرائیل رسما از این واقعه پوزش
خواهد خواست.
در بیش از ســه هفتــهای که از
آغاز حمالت اســرائیل به نوار غزه
میگذرد بیش از  ۱۳۶۰فلسطینی
کشته شــدهاند که بیشتر از سه
چهارم آنها غیرنظامی بودهاند.
در مقابل  ۵۶سرباز اسرائیلی توسط
شبهنظامیان فلســطینی کشته
شــدهاند .همچنین دو غیرنظامی
اسرائیلی و یک کارگر تایلندی با
راکتهایی که از غزه شلیک شدند
کشته شدند.

•

کلنیک پزشکی ابن سینا
روزهای جمعه :از ساعت 9تا 12صبح
مراجعین و بیماران عزیز را می پذیرد.

تو جــه:
نشانی
جدید

_______________________________

همچنین قابل توجه مسافران عزیز:
جهت هرگونه واکسیناسیون برای سفرهای
خود به این کلینیک مراجعه کنید.

بدون
قــرار
قبلی

4084 Boul. St-Laurent
Tel.: 514-849-7373 | Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55
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شهباز خنعی

زندانی با  78میلیون زندانی!

@Shahbaznakhai8
gmail.com

از بیخ و بن منکر شد« :درانقالبی
کهدر ایران حاصل شد،در سرتاسر
 8امــرداد :آیــت اللــه
را نکرده اســت .آزادی و این مملکت فریــاد مردم این بود
خمینی ،هنگامی که در
دموکراســی به تمام معنا که ما اســام مــی خواهیم .این
پاییز  1357در پاریس
در حکومت اسالمی است .مردم قیام نکردند که مملکتشان
زیر درخت ســیب می
شخص اول بیانیهگزارشگران دموکراســی باشــد».
نشست ،درباغ سبزهای
مــت
حکو
(سخنرانی  19آذر ،1358
بدون مرز:
زیادی به مردم تشــنه
اســامی با جمهوری اسالمی قم).
آزادی ایران نشــان داد.
فرد
آخرین
و چند ماه پس از آن ،علنا
امسال در
به عنوان نمونه« :بشــر در
مساوی است «فهرست آزادی زیر بدیهــی ترین اصول
اظهارنظر خودش آزاد است ...اولین درامور»( .مصاحبه با بیان درجهان» شــناخته و پذیرفته شده
چیزی که برای انسان هست آزادی راسلگر ،آبان ،1357
حقوق انســانی نیز زد و
در میان 180
بیان اســت»« .مطبوعات درنشر پاریس ،صحیفه نور،
گفت« :این جنایتکارها که
کشور در ردیف
همه حقایق و واقعیــات آزادند» .جلد  ،5ص .)70
در بازداشت هستند ،متهم
 173قرارگرفته
«جامعه آینده مــا جامعه آزادی پــس از  22بهمن
نیســتند بلکه جرمشان
است!
خواهد بود .همه نهادهای فشار و  1357و سوار شدن
محرز اســت .باید فقط
اختناق و همچنین استثمار ازمیان خمینی بر خرمراد،
هویت آنها را ثابت کرد و
خواهد رفت»( .مصاحبه با مجله ورق کامال برگشــت و گفته های بعد آنها را کشت .اصال احتیاج به
آلمانی اشپیگل7 ،
پیشین وارونه شد .محاکمه آنها نیست»( .سخنرانی
اسالمی
«جمهوری
نوامبر .)1977
تنها یــک ماه پس به مناسبت تولد پیامبر اسالم9 ،
بزرگ ترین زندان
« د ر حکو مــت
از پیــروزی انقالب ،تیرماه .)1359
اســامی همــه روزنامه نگاران و وب خمینی گفت« :به و کمتر از دوســال بعد ،درپاسخ
افراد دارای آزادی نگاران زن در دنیا»
بــه معترضانی که وعــده هایش
دربیــان هرگونه
درپاریس را یــادآوری می کردند،
عقیده ای هستند»( .مصاحبه با
آب پاکــی را روی دســت همه
سازمان عفو بین الملل 19 ،آبان
ریخت« :در نجــف و پاریس یک
 ،1357پاریس).
حرف هایی زدم که چنانچه اسالم
«حکومت اســامی [مبتنی] بر
پیروز شــود روحانیــون می روند
حقوق بشر و مالحظه ی آن است.
سراغ شــغل های خودشان ،لکن
هیچ سازمانی و حکومتی به اندازه
وقتی ما آمدیم و وارد معرکه شدیم
ی اسالم مالحظه ی حقوق بشر
ودیدیم که اگر روحانیون را بگوییم
همه بروید سراغ مساجدتان ،این
کشور به حلقوم امریکا یا شوروی
بهنامآفریدگارعشق
می رود ...ما این طور نیســت که
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر
هرجا یک کلمه ای گفتیم ودیدیم
که مصالح اسالم این جوری نیست،
مجری مراسم زیبای
آنهایی که از دموکراسی حرف بگوییم سراشتباه خود هستیم ،ما
می زنند گوش ندهید .آنها با دنبال مصالح هســتیم .بنابراین
اســام مخالفند .می خواهند مســاله [این] نیست که آقایان به
و کانادائی
ملت را از مسیرخودشان منحرف ما بگویند شــما آن روز اینجوری
کننــد .ما قلم های مســموم گفتید ...هرچه می خواهند به ما
سفرۀ
ع عقد
آنهایــی را کــه صحبت ملی و بگویند .بگویند کشــور مالیان،
روس
دموکراتیک و اینها را می کنند حکومت آخوندیسم»( .سخنرانی
لیلیصمیمی
می شــکنیم»( .سخنرانی  30 22خــرداد  ،1361صحیفه نور،
کبک)
(با مجوز رمسی از ایالت
اسفند  ،1357قم).
جلد  ،16ص .) 212-211
چند ماه بعد ،خمینی موضوع را
{>> ادامه در صفحه}14 :
514-825-3170

عقد ایرانی

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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فلسطین...
HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER
3711 de Bullion, Montreal, QC H2X 3A2

Tel. (514) 788-5937

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

کالس های انگلیسی مقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

«غزه بزرگترین
زندان جهان است!»
گفتوگو با فلیسیا النگر
برگردان :ژیال سیاسی
من االن چنان درمانده
و خشــمگینم ،کــه
نمیتوانم احساس خود
را بیان کنم .هنگامی که
در این تصویرها چشمم
به کودکان ،ســالخوردگان و
مردگان میافتد ،میگویم :شرم
باد بر ما!

REGISTRATION
INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:
زماننامنویسی:

آگوست
 9تا  11صبح

2014 14 ،13 ،12 ،11

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

ـ این واکنش ضعیف اســت و کارا
نیست .ارتش اســرائیل به جنگی
فلیسیا ـ آمالیا النگر در سال  ۱۹۳۰جنایتکارانه دست زده است .ارتش
در خانوادهای یهودی در شهر تارنوو اسرائیل به افراد غیرنظامی حمله و
(لهســتان) دیده به جهان گشود .خانههای آنها را ویران میکند .این
نه تنها شــرمآور ،بلکه
بیشتر اعضای این
خانواده در «شوآه» «بهترین دفاع از خود ،ناقض کنوانســیون ژنو
و قطعنامههای سازمان
به قتل رســیدند.
از راه صلحجویی
ملل است .اما جهانیان
او در سال ۱۹۵۰
است .بدون صلح
این کشتار را نمیبینند.
راهی اسرائیل شد
آینده امنی وجود
مــن در یــک بــرگ
و از ســالهای ۷۰
خنواهد داشت».
اینترنتی فلسطینیها از
تا کنــون یکی از
کشتاری در یک «گتو»
مشهورترینوکالی
سخن گفتهام.
مدافع جهان بشمار میرود.
خانم النگر در سال  ۱۹۶۷علیرغم هفت سال اســت که مردم غزه در
کارزاری وســیع و خصمانه وکالت پس حصار زندگی میکنند و رنج
فلسطینیها رادردادگاههای نظامی میبرند 80 .درصد آنها زیر مرز فقر
زندگی میکنند ۹۰ .درصد ساکنان
به عهده گرفت.
فلیسیا النگر از سال  ۱۹۷۰تاکنون غزه دسترســی به آب آشامیدنی
با پذیــرش شــهروندی آلمان در ندارند .غزه بزرگترین زندان جهان
است.
تورینگن زندگی میکند.
«نوبل آلترناتیو» از جمله جایزهها به گفتهی جان جینگ ،سرپرست
و نشانهای گوناگون دریافتی او به موسســهی کمک به پناهندگان
فلســطینی ســازمان ملل متحد،
شمار میرود.
در زیــر مصاحبهی خانــم مارلند «اکنون غزه مترادف است با نقض
گورینگ («نویــس دویچلند») با حقوق بینالمللی و انسانستیزی».
جان جینگ این حرف را نه امروز،
فلیسیا النگر از نظرتان میگذرد.
بلکه یک سال پیش به زبان آورد.
• خانم النگر ،االن به تصاویری هیچ سیاستمدار غربی نیست که
از غــزه و اســرائیل که نگاه مسئول این وضع نباشد.
میکنید ،چه احساسی به شما بــرای نمونه خانم مــرکل ،که به
دست میدهد؟
قـدرقدرتترین زن جهان مشهور
َ
ـ مــن االن چنــان درمانــده و است ،ورود ارتش اسرائیل را به غزه
خشمگینم ،که نمیتوانم احساس را تاییــد کرد و حتــی یک بار هم
خود را بیــان کنم .هنگامی که در حاضر نشــد که از کشتار کودکان
این تصویرها چشــمم به کودکان ،در غزه ابراز تاسف کند .نمیدانم آیا
ســالخوردگان و مردگان میافتد ،خانم مرکل احساسی نیز دارد!
میگویم :شرم باد بر ما!
• نظرتان درباره حماس چیســت
گفته میشــود که تاکنون دست که از مناطق مســکونی موشــک
کم  ۷۰۰فلسطینی در غزه کشته پرتاب میکند؟
شــدهاند .دو سوم کشته شدگان از ـ من نه تنها با موشکپرانی ،بلکه با
افراد غیرنظامــی بوده اند .کودکان هرگونه آزار و کشتار مردم بیگناه
بخــش بزرگی از جمعیــت غزه را مخالفم .من هرگز از خود آمادگی
تشــکیل میدهند ،به این خاطر نشــان ندادم که وکالت کسانی را
شــمار کودکان کشته شــده زیاد قبــول کنم که بــه چنین اعمالی
است ،فکر میکنم که سرانجام این دست زده بودند.
سیاست دهشت انگیز اسرائیل جز
{>> ادامه در صفحه}38 :
پاشیدن تخم نفرت نخواهد بود .به
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If you were born out
of the country, your
PASSPORT is REQUIRED.

ONE OF THE FOLLOWING
انگلیسیمقدماتیشبانه:
DOCUMENTS
آگوست
تاریخنامنویسی:
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED: 2014 14 ،13 ،12 ،11
- Canadian /
 5تا  7بعدازظهر
زماننامنویسی:
نظر میرسد که اتئالف فتح
Quebec Immigration Documents
_________________________________________
و حماس ،اسرائیل را به این
- Residency Card
تجاوز برانگیخت .اســرائیل
- Canadian Citizenship Card
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
ONE OF THE FOLLOWING
نمیخواســت و نمیخواهد
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
چنین وحدتی را بپذیرد.
انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
واکنش
• نظرتان درباره
-Medicare Card
 27آگوست تا  19دسامبر 2014
		
روزانه:
-Drivers Licence
بینالمللی چیســت؟ آیا
دوشنبه تا جمعه 8:40 :صبح تا  12:40بعدازظهر
		
-Hydro bill
آن را متناســب (با ابعاد کنش
-Other proof
 27آگوست تا  18دسامبر 2014
		
شبانه:
اسرائیل)میبینید؟
)(ask staff
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		

شهریه:

1172

 100دالر باید تماما  -نقد /کارت بانکی /کارت اعتباری -پرداخت شود.
 شهریه شامل کتاب (برای کالس های روزانه یا شبانه)
__________________________________

سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
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در ویرایش نوشته ها (با حفظ دیدگاه
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کشتاردرغزه...
شرايط آتشبس حماس

ابری در آمسان غزّه

چرا حماس با اينکه از نظر نظامی هيچگونه اميد پيروزی
ندارد ،باز هم میجنگد؟

عسگرآهنین

ابری شدهام
که در آسمان غ ّزه میبارد

محسن مسرت

بر پیکر تمام کودکانی
که دست و پایشان
مانند دست و پای عروسک هاشان
کندهمیشوند
شبهای غ ّزه شلوغ است
شبهای غ ّزه آتشباران است
نه از شهاب ها
یا فشفشه ها و نمایش آتشبازی
از بمب های هواپیماهای جنگی
از غرش وحشتبار توپها و تانک ها
شل ّیک موشک های زمین به هوا
شلیک موشک های هوا به زمین
شلیک … ها
شبهای غ ّزه بوی خون گرفته است
ابری شدهام
که در آسمان غ ّزه میبارد
این اشک ها
برای غسل پیکر خونین کودکان است
برای ّ
تسلی داغدیدگان ...
برای خاموش کردن آتش …
ابری شدهام
بر داغ دل خود می بارم

"حماس با شليک موشکهای
خود به شهرهای اسرائيلی اين
کشور را تحريک میکند"،
"حماس از مردم غزه همچون
ســپری برای پيشــگيری از
حملهی اســرائيل اســتفاده
میکند"،
"حماس در خانهها ،مسجدها
و بيمارســتانها اسلحه پنهان
میکنــد ،اين ســازمان برای
هدفهای اســتراتژيک خود،
غيرنظاميان ،از جمله کودکان
فلســطينی را با بی رحمی به
کشــتن میدهد تا با تحريک
افکار عمومی جهان اسرائيل را
زير فشار قرار دهد".
تقريبا در همهی رســانههای
غربی تــاش میشــود با
اتهامهايی شــبيه به آنچه
در ســطرهای باال ذکر شد،
جنايتهای جنگی اسرائيل
کماهميت جلوه داده شده و
حماس مسئول جنگ معرفی
شــود .با اين ترتيــب ،اين
واقعيت که دليل واقعی جنگ
غزه ،جنگی که در شش سال
گذشته سه بار اتفاق افتاده،
اشغالسرزمينهایفلسطينی
بهوسيلهی اســرئيل است،
پنهانمیشود.

صرفنظــر از ايــن روش
شناختهشــدهی تحريــف
واقعيتهــا ،اين پرســش برای
بسياری مطرح میشود که چرا
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حماس موشکهای خود را به
مناطق اسرائيلی پرتاب میکند،
در حالی که اين روش از منظر
نظامی بهکلــی بیمعنا بنظر
ميرسد.
از جملــه ،يورگن تودسهوفر
وزيــر اســبق آلمــان و عضو
حزب مسيح دمکراتهای آلمان
که بهصراحت از فلســطينيان
پشــتيبانی میکند و خواستار
تحريم اســرائيل شــده است،
با نگرش انتقــادی اين روش
حمــاس را «ترقــه درکردن
بی فايده» مینامد .حتا برای من
نيز بارها اين سوال مطرح شده
بود که آيا حماس با چنين روش
نظامی به دام اسرائيل نمی افتد
وازاين طريق بهانهی حمله به
غزه را بهدست اسرائيل اشغالگر
نمیدهد؟ زيــرا به اين ترتيب
اسرائيل هر بار نهتنها حماس
را از نظــر نظامی بهطور جدی
تضغيف میکند ،بلکه همهی
تاسيسات زيربنايی غزه را که
در ســالهای گذشته ساخته
شــده را به بهانه موشک های
حماس يکدفعه نابود میکند
و اين ســرزمين را دوباره سال
ها و يا حتــی دهه ها بهعقب
برمیگرداند.
اما پس ازآشــنائی با مقالهی

گيــدون لــوی ،روزنامهنــگار
مجلــهی اســرائيلی هاآرتص
بود کــه علت رفتــار بهظاهر
غيرعقالنــی حماس در جنگ
کنونــی بــرای مــن در زاويه
ديگری قرار گرفت.
گيدون لِــوی در اين مقاله که
روزنامهی فرانکفورتر روندشاو
در تاريــخ  ۲۲ژوئيــه آن را به
آلمانی منتشــر کرد ،از دولت
اسرائيل میخواهد که ده شرط
حماس برای يــک آتشبس
دهساله را حد اقل مرورکند.
رســانههای اروپايی حماس را
ب ه بهانه اينکه پيشــنهادهای
آتش بس را ردکرده ،مقصراصلی
و جنگطلب معرفی ميکنند و
بالعکــس ادامه جنگ از طرف
اســرائيل را بهمين مناسبت
توجيهمينمايند.
اما آنچه کــه در پــرده باقی
میمانــد ،درســت هميــن
خواستههای مشخص حماس
اســت کــه الزم اســت افکار
عمومی جهان از آن مطلع شود.
شرطهای حماس

تاکنــون تنها گيــدون لوی،
روزنامهنگار روزنامهی اسرائيلی
هاآرتص است که به وظيفهی
خبرنگاری خــود عمل کرده
و خواســتههای حماس را در
دسترس همه قرار داده است:
 )۱آزادی برای غزه ،پايان دادن
بــه هرگونه عمليــات نظامی
زمينی ،هوايی و دريايی،
 )۲خــروج نيروهــای نظامی

اســرائيلی از غزه تا کشاورزان
فلسطينی بتوانند از زمينهای
خود تــا ديوارهای اســرائيل
بهرهبرداریکنند،
 )۳آزادی فلســطينیهايی که
ابتدا بهعنوان مبادلهی زندانيان
در برابر سرباز اسرائيلی گيالت
شاليد آزاد شــده ،اما دوباره در
آغاز جنگ غزهدستگير شدند،
 )۴پايــان دادن به محاصرهی
اقتصادی و باز کردن مرزهای
غزه،
 )۵قرار گرفتن بندر و فرودگاه
بينالمللــی غزه زيــر کنترل
سازمان ملل متحد،
 )۶گســترش محــدودهی
ماهیگيــری ســاحل غزه و
نظارت سازمانهای بينالمللی
بر مرز رفح،
 )۷پذيرش آتشبس دهساله و
بسته شدن آسمان غزه به روی
هواپيماهایاسرائيلی،
 )۸اجازهی ســفر مــردم غزه
بــه اورشــليم بــرای زيارت
مسجداالقصی،
 )۹پايــان دادن به مداخله در
سياســت داخلی فلسطين و
تشکيلدولت واحد،
 )۱۰باز کردن منطقهی صنعتی
غزه.
گيدون لوی اين پيشــنهادها
را «اســاس منصفانهای» برای
آتشبس میداند ،زيرا بهسادگی
میتوان تشــخيص داد که با
اجرای آنها حداقل شــرايط
ادامه زيست ملتی تامين خواهد
شــد که از دهههــا پيش در

منطقهی گتومانندی محاصره
شــده ،ارتباط آن با دنيا بريده
شــده و بهانواع وسايل ،مانند
قطع برق ،ممانعت از ورود دارو
و مــواد غذايــی ،جلوگيری از
نقلوانتقال پول و تحريمهای
ديگر به گونه غير قابل تصوری
مصيبتميکشد.
آيا اين خواســتههای انسانی،
آنطور که اسرائيل و پشتيبانان
غربیاش جلوه میدهند ،برای
اسرائيلغيرقابلقبولاند؟
گيدون لِوی دولت اســرائيل را
متهم ميکند که خواستههای
حماس را با وجود اينکه "مه م و
در درازمدت در راستای مصالح
ل هستند" ،با سرسختی
اسرائي 
رد میکند.
او میگويد که دولت اســرائيل
ترجيح میدهد بر خالف مصالح
کشور خود ،تنها از روی انتقام،
بیرحمانه با حماس بجنگد.
جايگزينهای موجود برای
حماس

حماس پاسخ به پرسش باال را
دريافته است و تا کنون بهای
سنگينی نيز برای آن پرداخته
است.
حمــاس در حال حاضر در
مقابــل دو راه قرار گرفته
است:
اول پذيرش يــک زندگی در
تضاد کامل با عزت انسانی برای
ی ساکن
 ۱.۸ميليون فلسطين 
غزه وکشتار جمعی تدريجی از
طريق جنگهای پیدرپی.

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

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

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

و بسیاری دیگر

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

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

Tel.: (514) 697-0225

امورکنسولیواداری
با مدیریت دکتر رضا پارسانژاد
 امور گذرنامه ،شناسنامه ،کارت ملی ،ازدواج و طالق وکالت نامه های خرید ،فروش ،اجاره و غیره:در عرض  48ساعت
4055 Ste-Catherine O, Suite 131
)Westmount, Qc, H3Z 3J8 (Metro: Atwater
www.Mahzar.ca,
info@mahzar.ca

514 979 4551

Montreal:
514 979 4551
Toronto:
647 694 2917
Vancouver:
604 210 3483
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دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

www.paivand.ca

کلیسای

فارسیزبان
مونتریال

کشیش
رضا بناساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

 یکشنبه ها

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

تو جــه:
نشانی جدید

از  2بعدازظهر

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

نشانیکلیسا:

 تحویل رایگان دارو
 نسخه خود را به ما فکس کنید :داروی شما در اسرع
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
 QC H4L 1K4وSaint-Laurent

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

Metro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

نشانیجدید:

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 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

پروازMH17 :

کشور کوچک هلند در ماتم بزرگ

پنجشــنبه گذشــته۱۷ ،
ژوئیه  ۲۶ /تیــر ،هواپیمای
مســافربری مالزی MH17
در مرز پرآشــوب روسیه و
اوکراین هدف حمله هوایی
قــرار گرفت و همــه ۲۹۸
سرنشــینان آن جان خود را
از دست دادند .بخش اعظم
مسافران شــهروندان هلند
بودند .هواپیمــای MH17
هنگام پرواز هدف موشــک
زمین به هوا قــرار میگیرد
و در نزدیکی دانتســک در
اوکراین سقوط میکند.
غم بزرگ کشور کوچک

هلنــد یکــی از کوچکتریــن
کشــورهای اروپاست و مردمانش
از جهانگردترین مردمان این قاره
محسوب میشوند .این اولین بار
است که این کشور یک هفته در
ماتم ملی به سر میبرد.
در پنجاه سال گذشته این اولین
بار اســت که در این کشور عزای
عمومی اعالم میکنند.
هرچند درباره این فاجعه نظرهای
متفاوتی وجود دارد اما نظر غالب تا
به امروز این است که جداییطلبان
روس تبــار اوکرایــن در ایــن
حادثه دســت داشتهاند .از روسیه
خواستهشــده که در پیدا کردن
اجساد و اسناد و شواهد محل وقوع
حادثه بــا بازرسهای بینالمللی
همکاری کند.
بااینکه هنــوز اجســاد قربانیان
بهصــورت یکبهیک شناســایی
نشــده و اولین کاروان اجساد روز
چهارشــنبه وارد خاک هلند شد،
اما هویت افراد کشتهشده از طریق
شرکتهای مســافرتی و فروش
بلیط مشخصشده است.

½
½
½
½
½
½
½
½

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

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم
ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

ساعات کار:

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

__________________________________ __________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
Montreal، QC H4E 3X8
Verdun (Québec) H4G 2A8

Tel.: (514) 362.0177

Tel.: (514) 932-2953

یکصد تن از کارشناسان
و پژوهشــگران ایــدز
که بهقصد شــرکت در
کنفرانســی مربوط به
همین بیماری عازم استرالیا بودند
از جمله قربانیاناند.
دیدن اسامی هشــتاد کودک که
همراه اعضــای خانواده خود برای
تعطیــات تابســتانی به منطقه
گرمسیر مالزی میرفتند ،فاجعه را
بیشتردردناک میکند.
شواهد ضد و نقیض

بعــد از چنــد روز مذاکــرات و
پادرمیانی سران کشورهای آمریکا
و روســیه شورشــیان منطقه به
بازرســان بینالمللی اجازه دادند
وارد منطقه شــوند .در این مدت
در شــبکههای اینترنتی از جانب
کاربــران روس و اوکراینی فیلمها
و عکسهای مختلفی منتشر شد
که جامعه جهانی را بیشتر نگران و
متأسف کرد.
برخی از کاربران روس شهروندان
اوکراینی و نظامیان این کشــور را
به دزدی اموال و مدارک قربانیان
متهــم میکردند و شــهروندان
اوکراینــی از توطئــه و «مــوش

دوانی»های روس تباران و روسیه
مینوشتند.
رســانههای داخلی روســیه ،در
گزارش روزانــه خود گزارشهای
خبری مربوط به هواپیمای مالزی
را پوشــش میدهند اما پیوسته
یادآور میشوند که دولت آمریکا
بااینکه هیچ شواهدی ندارد اصرار
بر این دارد که این هواپیما از جانب
جداییطلبــان روس تبار اوکراین
هدف قرارگرفته است.
در شبکه اینترنتی یوتیوب از جانب
کاربری با عنــوان «وزارت داخله
اوکراین» ویدئویی منتشر شد که
مدعیســت خودروهای باربری
نظامی روسیه قطعات موشک بوک
را از مــرز اوکراین خارج میکنند.
بوک ،موشک زمین به هواییست
که گفتــه میشــود هواپیمای
مسافربری مالزی را هدف قرارداده.
کاربران اوکراینی نیزدر شبکههای
اجتماعــی از دیدن ویدئویی خبر
{>> ادامه در صفحه}38 :

موفقیت دختر ایرانی در
بازیگری و تهیه فیلم کانادایی

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خــدمات ما شامل:
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 ۶مرداد:پانتهآ مصلح با اسم هنری
 Panta Moslehیــک زن جوان
متولد ایران است که این روزها به
خاطر نوشــتن داستان و بازی در
یک فیلم کوتاه در کانادا مورد توجه
قرار گرفته است.
پانتــهآ خیلی کوچک بــود که
والدینش ایــران را ترک کردند و
به کانادا آمدند .او سالهاست که
آرزوی بازیگری را در سرپرورانده و
ظاهرا حاال در این راه موفق شده
است.
او مدتــی هم در ژاپــن به عنوان

خواننده و مجری رادیو کار کرد
اما در نهایت به بریتیشکلمبیا
برگشت تا کار در عرصه فیلم و
بازیگری را دنبال کند.
او در این راســتا پروژه فیلمی را
کلید زد کهدر نوشتن فیلمنامه،
تهیهکنندگــی و همینطــور
بازیگری آن نقش داشته است.
داستان فیلم درباره یک پلیس
زن به نام جولی هانتر است که
بعد از یک حادثه تیراندازی در یک
دبیرســتان دچار اختالل استرس
و تنش پس از ســانحه ()PTSD
میشود .او به سر کارش برمیگردد
اما بازدر موقعیتی قرار میگیرد که
همان حادثه و مشکالت پس از آن
را برایش تداعی میکند و شرایط را
برایشدشوار میکند.
این داســتان ،جنبهای شخصی
هم بــرای پانتهآ دارد چون خواهر
او پروشات مصلح پس از حادثهای
دچار همین اختالل شد.
پانتهآ پس از نوشتن داستان این

فیلم تالش کــرد گروهی را برای
ساخت فیلم جذب کند اما موفق
نشــد چون شــهرت چندانی در
عرصه فیلم و فیلمسازی نداشت.
در نهایــت کارگردانی به نام دنیل
کروترز فیملنامه را خواند و آن را
پسندید و کار از همین جا شروع
شد .بعد هم داســتان فیلم مورد
بازبینی قرار گرفت تــا Instance
فیلم بهتری از آب دربیاید.
پانتــهآ مصلح حــاال عضو جدید
انجمن زنان ونکوور در عرصه فیلم
و تلویزیون (& Women In Film
 )Television Vancouverاست و
یک پست اجرایی هم در CineVic
دارد و از این بابت خوشحال است
چون گمــان میکنــد از این راه
میتواند با زنان عالقمند به فیلم و
بازیگری و فیلمسازی آشنا شود و
آنها را در این راه تشویق کند.
•

اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و یک پیرمرد  6۴ســاله هم در بین
 سال  20شماره  10  1136آذر 1392
11
امرداد
متخصص10  1172
سال  21شماره
1393گذشته ایندکتر
سال
بیمارانی که
روانپزشک یا
همینطور

9
همــان بیمــاری که فــرد به آن یوتانازیست کارشان را هموار کرده ،تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی
مبتالست ،الزامی است.
دیده میشــود .خانواده این فرد مشابه وضع کند.
که
شدند
خبردار
موضوع
از
وقتی
اتانازی
انجام
بین زماندرخواست و
در بلژیــک هم این داســتان به
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید باید برای مراسم کفن و دفن لباس پایان نرســیده و دکتر دیستلمان
میپوشیدند.
وجود داشته باشد.
و همراهانش در صدد هســتند تا
مرگ آســان در بلژیک محدود به لیســت افرادی که این پزشــک یوتانازی را در این کشــور توسعه
بیماران نیست ،بلکه هر فرد بالغی بلژیکی اتانازی کرده ،فراتر از این دهند .او میگوید که باید قوانین
میتوانددرخواستی بنویسد که اگر نامهاست و این چند مورد آنهایی دســت و پاگیر در اینباره حذف
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به بوده که رسانه بیشتر در موردشان شود و کودکان بیمار و مجانین هم
کمای غیرقابل برگشت دچار شد ،حرف زدهاند.
بتوانند به این گروه بپیوندند.
او را اتانازی کنند .بیمار میتواند هر بــرای بعضیها نــام او به معنای به نظر میرسد کبک در آیندهای
بلژیکیها کرد.
بخواهداست که
کهیک دهه
لحظهآذر:
5
درخواستش را
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک
حساب ر
آســان را د
همان
مرگنیازی به
این کار
اتانــازیو یابرای
لغو کنــد
میآید .البته همه اینطور تصویب کند.
هم
کبک
استان
اند.
کرده
قانونی
پزشک نیست.
حضور
فکــر نمیکنند و مثــال خیلی از حــرف و حدیث درباره پیامدهای
کانادا و
در جک
پاورپوینت و
کمک
پزشــک
این
ســپتامبر
قانونی
رساندن
تصویب
به
حال
در در
بلژیک یک پروفســور دانشگاه بلژیکیهــا او را بــه عنــوان یک تصویــب ایــن قانــون
یوتانازی
درخواست
شوخی،
بیماری
جان
ساله
شصت
است.
مشابه
 VUBبروکســل و متخصــص قهرمانمیشناسند.
زیاد اســت و به نظر میرســد با
دهد.
موضوع ،ارایه می
شــدنبیمارانش
سیصد نفر جدی را به
ورهســت را با
آسان» ماهبه نام ناتان
روزها«مرگ
متقاضی
بلژیک،
در
گذشــته بیش از
ســردمدار
ایــن
ســرطان
رســانهها
دیستلمان
حاضران،
از
یکی
او
گرفت.
مرگبــار
تزریق
جسمی
درد
یا
بیماری
به
مبتال
باید
یوتانازی است.
در شمال بروکسل دور هم جمع تمرکز بیشتریدر اینباره کنند.
پستکه
نشنالکرد
منبع:خطاب
شخصیتی
دیستلمان روزنامه را
هاینداشت
بیشتر
احتمالیک که
قطعیبهناشی از
ذهنی العالج
و
سالحرف
 ۴۴به
شدند تا
دیســتلمان
دکتر ویم
دات نت:
درد
پایان
وقــف
را
عمرش
زیر
ناموفق
طور
به
بــار
دو
باشد.
حادثه
یا
بیماری
__________
زیاد با همه پزشــکانی که شــما درباره مرگ گوش کنند.
است.
انسانها کرده
 "goodرنج
و
لباسبرای
جراحــی
درخواست باید
Euthanasia
(Greek:
تغییر تنش
رســمی
تیغشــب
پزشک او آن
حضوراز نظر
متفاوتدر است.
میشناسید
زدهاضافه
ساله
۷6practice
سیمون
بود.
رفته
جنسیت
بیرونی
فشار
هرگونه
بدون
او ،معالج
آخر
کنم.
هماهنگ
توانستم
>>"death
the
کرداز
شده و
هیجان
هفته بارofچه زمان
فــوتو بیمار یعنــی که کار به نکرده بود ،بلکه با یک شلوار جین
ها
آدم
زجر
او
نظرش
به
که
۴5
برادران
او
هم
قبل
سال
intentionally
ending
a
life
نظر
از
که
بیمار
خود
دســتخط
با
شده دوم)
بیست و
آتلیهو آمد.
وســایلش به
حدودا ته دل خندیدم همانند او در دیار
پولیوری
ســاده
آبیبا و پیراهنی
است.
(بخشانجام
درستی
in
order
to
relieve
pain
and
شود
می
را
این
و
فهمد
می
را
دنیا
آن
به
را
دیگری
ساله
ساله
هجده
دستکم
و
سالم
روحی
جمــعمیزد .با
شــصتدرســاله
موهایی خویش ...همانطور که وســایلش
عالقمندانش
مونتریال مشــکی
راویشــناخته
او کــه نامش با مرگ
suffering.
خواند.
نیز
او
چهره
از
حتی
که
ادی
و
مارک
فرســتاد.
نوشته
میاست
شود 2002.میالدی حاضر شد.
ســال
شود ،از
خرمایی و چشمانی روشن .دستم را جمع میکــرد گفت که حقوق
وقتی
بودند،
ناشنوا
مادرزاد
پزشک
با
فراوان
های
مشاوره
از
کهبعد
ساله
هر
یوتانازی
از
حمایت
شــرح داد که
حاضران
قانونی شد
یوتانازی در
بلژیک روزهای
(برگرفته از کتاب
حس کردم
بــرایفشرد
مونترال) او را که
سالهاست بازنشستگی اش کافی است برای
اختالل
بدلیل
که
فهمیدند
دیگری
پزشک
باید
بیمار،
معالج
رو به افزایش است .تعداد
نشانش به
دو ساعته
جلسهای
شــروع چگونه در
شهراین
مونترالرا در
فعالیتش
زمینهاست.
عجیبی
فضا را
میشناسمش.
داده ادامه ی زندگی ،اما ترجیح میدهد
که رابطهای با بیمار و پزشک قبلی ژنتیکی بزودی بیناییشان
متقاضیان در اولین ســال
همین دو سه ماه
کند
شود .تابستانش کافی و دســت به کار شدیم .حرکاتش تا زمانــی که که میتواند کار
ندارد معرفی
را هم از دست میدهند ،به سراغ تصویب قانون  ۲3۵نفر بوده است؛
اســت که تا آخر عمر شیفته اش خاص مینمود از همــان اول .باال
143۲و
ناامیدی
نشــینی،
مبــادا
گذشته به
خانهسال
حالی که
اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به در
نشود
فراموشت
ایننردبان
تقاضای از
زندگی رفتنش
برایش به همراه داشته
تنهایی
دوقلوهاو عمل کرد.
که داشته
وجود
بیمار
بمانی وطبیعی
مرگ
رسیدهرااست.
نگهداشــتن نفر
میتواند بهمهربان
6۴قلــم
رنگ و
قوطی
همزمان ،باشد .چایش را که خورد حساب
باشــد وو یک ِ
ســالهموهم در بین
پیرمرد
پزشک سوم
چقــدر مراجعه
باشــد،
شهر پُر
یکباره همه
سالبرایم
همــه
میشود همه و
جلو
صاف کردیم
کتابهایمان
جالــبدکتر
گذشته این
بیمارانی که
متخصص
روانپزشک یا
شیرین.طور
همین
درصدد واست
کبکراکانادا
بود .واستان
رنگهایکهگرم و
هارمونی
چشمکی
نگاهم شد
روشن متوجه
بلژیکگفت:
شانهازام زد و
زد .تادر،با دستی به
کرده،
کارشانورا هموار
یوتانازیست
فــرد به آن
بیمــاری
ازهمــان
قانونی
الگوبــرداری
تابستانی،
تویاین فرد
خانواده
است .از استادیوم دیده
شــود.موی
میبه قلم
ســپس
فستیوالهایالزامی
مبتالست،
وضعراکند.
دستش مشابه
نمان اینجا .در مرکز
"تمام روز
که
شدند
خبردار
موضوع
از
وقتی
اتانازی
انجام
و
درخواست
بین
به
داســتان
این
هم
بلژیــک
در
المپیک
زمانگرفته تا انتهای ســنت اشــاره ای کرد و مچش را
شهر شادی پخش
کمیبرای
ها باید
هفتهباید
آخرزمانی
فاصله
کاترین .یک
دستکم
دیستلمان
دفن لباس پایان نرســیده و دکتر
رقصماهنــور
کفندرو یک
مراسمداد.
حرکــت
میکنندمجانی"...
.
د
ن
د
پوشی
می
باشد.
داشته
تا
هســتند
صدد
در
همراهانش
و
که از
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ﺩﻋﻭﺗﻧﺎﻣﻪ
•ﺗﻧﻅﻳﻡ
Consultations,
محرمانه
% 100
Facebook:
Cottone
xlon38@gmail.com
ﺣﺿﻭﺭی
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ
Invitation
Letters, Nutrition and Well Being with Maria
)Renewal of(514
P.R Cards,
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺕ
Renewal of Temporary
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻭﻳﺯﺍی ﻣﻭﻗﺕ
Registered with the Government of Quebec

Tel.: 806-0060
)Resident(514
& Visa
Fax:
484-1992
Citizenship Applications

عباسشفیعی
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﻳﺕ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ

آماده شوید!

ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
دانشگاه مک گیل،
مدیریت کارشناس حسابداری و مالیات از
ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ با
Immigrate
حتصیلto
کار
بازار
و
ادامه
برای
ﺍﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻓﺩﺭﺍﻝ ،ﮐﺑﮏ،
با بیش از 20سال جتربه در مونتریال
Canada
ﺷﺎﻣﻝ:

«...تمام روز را نمان اینجا! در مرکز شهر شادی
پخش می کنند مجانی!»...
آموزشگاهحرفهایرانندگیکامیون«دیان»

پردرآمدترینخوانندهسال

پردرآمدترینخوانندهسال

انگلیسیبیاموزید!

Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs

ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﮐﺎﺭﺁﻓﺭﻳﻧﯽ
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی
ﮐﻔﺎﻟﺕ ﻫﻣﺳﺭ ﻳﺎ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥنامنویسی کالس های انگلیسی Including: Investor,
Professional Truck
Spousal
or Parental
مهاجران
بهترین موقعیت شغلى براى
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺑﮏ ﻳﺎ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺋﯽ Driving
School

================================

ﺑﺎ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻠﯽ

روزانه و شبانه

Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.

اسپشیالعالی

درآمد
-----ساالنه تا
ﻣﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ
فقط ماه جوالی
 90هزار
ﺑﻪ ﺷﻳﺭﻳﻧﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﻳﮑﻧﻡ
•  )1تضمین گرفتن گواهینامه
poursuite
de)1vos études
ou
دالر
 30ساعت آموزش

PRÉPAREZ-VOUS

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

à la

with appointment
هفته۱۸.
ﺗﻣﺎﺱ  ۱۲5ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺎﺕ
مدت  3تا
در
duفقط999 :
رانندگی
marché du
travail
onlyà l’intégration
های
ماشین
ای
حرفه
آموزشگاه
•)2
دالر  )2آموزش بدون
www.mariacottone.com

سنگین با مدیریت ایرانی COURS EN ANGLAIS

محدودیت تا
زمانﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ
ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﺎ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ
ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ
خدمات ﺑﺎ ﺧﻁ
• کلیه ﺗﻣﺎﺱ
رانندگان
حسابداری به
ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ 5253
DECARIE
DE
شاملET DE:
SOIR
JOURفقط
گرفنت گواهینامه
مجوزهایﺷﻣﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻳﺵ ﺷﻣﺎﺭﻩ )(۰۲۱
ﺑﺩﻭﻥ ﭘﻳﺵ
ﺗﻬﺭﺍﻥ
 ،IFTA ، US DOTﺍﺯ
کلیه
دریافت
 2500دالر
SUIT 204,
DISPONIBLES,
TEMPS
PLEIN
ET
TEMPS
PARTIEL
۳۷۴۷
ﺩﺍﺧﻠﯽ
)(۰۲۱
۹۷۱
۱۸۷۴
آمریکا
و
کانادا
بیمه
صدور
کانادا و آمریکا،
MONTREAL (QC) H3W 3C3
alphabétisation
• présecondaire
ﺳﺎﻋﺕ  ۲۱ﺗﺎ ۲۴
ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﺯ
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻳﺭﺍﻥ:
جهت رانندگان جدید

1A8

براى•)• secondaire (DES
pour
l’admission
au cegep
ویژه
دوره آموزشى
Tel.: 514-482-9494

Cell:
• pour les
programmes
980514-953-8013
St. Antoine
west
suite 308d’études
Montreal,
Quebec H3C
flatbedprofessionnels
Toll free: 1-844-482-9494

Inscriptions
le jour:
Tel: 514-656-8178
(Down Town)pour
or 514-326-8103
)(St. Leonard
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00
ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ ﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺕ
 auﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ
21ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ
Session:
le 2 décembre
ﺑﻳﻣﺎﺭیmars
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی2014

ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﺎﻣﻠﻡ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﺎ
Inscriptions
کلیهle
soir:
کنسرتها
pourبرنامه ها و
بلیت
فروش
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻟﻁﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻥ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ

دیجیتالle 3, 4, 11
décembre
روزهet le 8
janvier
17:00-19:00
همه
Facebook: Nutrition
تپشand
درWell
Being with
Maria Cottone
Session: le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions
514- pour le secondaire:
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

223-3336

آماده شوید!
514-337-3856

برای ادامه حتصیل و بازار کار

شوید!
آماده
انگلیسیبیاموزید!
CEA St. Laurent Adult Centre

کار
تحصیل وهایبازار
انگلیسی
ا برای ادامهنامنویسی کالس
بیاموزید!
انگلیسی و شبانه
روزانه
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

نامنویسی کالس های انگلیسی
à la poursuite
روزانهouو de vos études
نیمه وقت نه
شبانه:متام وقت یا

PRÉPAREZ-VOUS

à l’intégration du marché du travail

COURS EN ANGLAIS
PRÉPAREZ-VOUS
DE JOUR de
ETvos
DE SOIR
à la poursuite
études ou

DISPONIBLES,
TEMPS
ET TEMPS
PARTIEL
à l’intégration
duPLEIN
marché
du travail
alphabétisation • présecondaire
______________________________
COURS
EN ANGLAIS
DEl’admission
JOUR ETau
DE
SOIR
• secondaire
(DES)• pour
cegep
DISPONIBLES,
TEMPS PLEIN
ETprofessionnels
TEMPS PARTIEL
______________________________• pour
les programmes
d’études
• alphabétisation
• présecondaire
)secondaire (DES
Inscriptions
pour le•jour:
• pour 4,
l’admission
au
cegep
•
pour
les àprogrammes
12 et 18 novembre 2013 de 9:00
11:00
d’études professionnels

Session: le 2 décembre au 21 mars 2014

Inscriptions
pourlelejour:
soir:
Inscriptions pour

4, 20,
11 28
décembre
et le 8 janvier
le le
11,3,18,
août et 2 septembre
2014 17:00-19:00
de 9:00 à 11:00
Session:
au 27
2014
Session: le
le27
13août
janvier
aunovembre
27 mars 2014
Inscriptions
pour
le
soir:
Inscriptions pour le secondaire:
le 28 août et le 2, 3 et 10 septembre 2014 de 17:00 à 19:00
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
Session:
le 2 décembre
21 mars 2014
Inscriptions
pour leau
secondaire:
le 13, 19, 21, 29RENSEIGNEMENTS:
août et le 3 septembre de 9:00 à 11:00
Session: le 8 septembre au 17 décembre 2014
Session: le 27 août au 27 novembre 2014

514-337-3856
514-337-3856

RENSEIGNEMENTS:
CEA
AdultCentre
Centre
CEASt.
St.Laurent
Laurent Adult
950
Fraser
(Metro:
)Cote-Vertu
)950 Fraser (Metro Cote-Vertu
Ville St.
Ville
St. Laurent,
Laurent,Quebec
Quebec
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کانـــادا...

www.skylawn.net

یکی از کارکنان اداره مهاجرت متهم به صدور آژانس
پاسپورت به افراد غیر واجد شرایط شد
هواپیمایی
اسکای الن

 27تیر  -ایرانتو :یکی از کارکنان
سابق اداره مهاجرت و شهروندی
کانادا به اتهام جعل  ۲۲پاسپورت
کاناداییدستگیر شد.
الین زیتون  ۵۰ساله اهل تورونتو
کهدر بخش گذرنامه اداره مهاجرت
کار می کرد روز پنج شــنبه ۱۷

مارچ دستگیر شــده و دادگاه وی
برای امروز برنامه ریزی شده است.
ســخنگوی  RCMPمــی گوید
بررسی این پرونده از مارس ۲۰۱۳
در حالی آغاز شد که بعد از تماس
اداره مهاجرت و شهروندی در مورد
مشــکوک بودن یکی از کارکنان

خود به صادر کردن پاسپورت های
جعلی بوده.
چهار نفر از  ۲۲نفری که گذرنامه
از این طریــق دریافت کرده اند تا
به حال پیدا شده و متهم به جرائم
پاسپورتی شده اند.

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

«مبب علی شاهی!»

عاقبتتهدیدهایجوانایرانیدرپروازتورنتو
 ۵مــرداد -روزنامــه .نــت :یک
جوان ایرانیاالصــل که با تهدید

و نبایــد او را در این ماجرا مقصر
دانســت .او گفته که پســرش از

به بمبگــذاری کانادا باعث فرود
اضطراری یک پرواز تورنتو شــده
بود ،با ارائه وثیقه آزاد شد.
نام او علی شاهی است .او روز جمعه
سوار هواپیمایی از تورنتو به مقصد
پاناما سیتی بود ،اما رفتار و سخنان
تهدیدآمیزش باعث شد هواپیمادر
فرودگاه پی یرسون فرود اضطراری
کند و نیروهای ویژه وارد هواپیما
شده و او را بازداشت کنند.
ظاهرا او وقتی متوجه میشود که
قیمت ســیگاری که در فرودگاه
خریــده ۲۵ ،ســنت گرانتــر از
ســیگاری اســت که در هواپیما
میتوانســته بخرد ،بسیار آشفته
میشود و خواهان آن میشود که
مابهتفاوت را به او بپردازند.
صادق شاهی پدر علی همان روز
در گفتگو با رســانهها اعالم کرد
که پسرش مشکالت روحی دارد

دوران نوجوانی دچار افســردگی
شــدید بوده چون دیگران او را به
خاطــر صورت گردش مســخره
میکردهاند.صادقشاهیهمچنین
گفته که پســرش دچار اعتیاد به
قمار است.
ظاهرا دســتگاه قضایی کانادا هم
تا حــدی توضیحــات مبنی بر
مشــکالت روحــی و روانی علی
شــاهی را پذیرفته اســت ،چون
او بعد از حضــور در دادگاهی در
برامتون و با وثیقه هزار دالری فعال
آزاد شده است.
به او حکمی داده شــده مبنی بر
اینکه حق ندارد سوار هیچ پروازی
از فرودگاه بینالمللی پیرسون شود
و یا حتی وارد این فرودگاه شــود.
این بخشی از شرایط برای آزادی
او بوده است.
صادق شــاهی در بیــرون دادگاه

به خبرنگاران گفت که پســرش
برای معاینه روانشناســان به یک
بیمارستان فرستاده خواهد شد.
خانواده شاهی میگویند علی ده
سال است که با مشکالت روحی
و روانی دســت و پنجه نرم کرده
امــا برخورد سیســتم درمانی و
پلیس با او مناســب نبوده است.
آنها میگویند در سالهای اخیر
چند بار به هنــگام داد و بیداد و
عصبانیت او به پلیس زنگ زدهاند
اما پلیس هم کار خاصی نکرده و
او را جایی اطراف خانه پیاده کرده
است.
خانواده شاهی همچنین گفتهاند
کــه چند بار ســعی کردهاند او را
در بیمارســتان بستری کنند اما
مسئوالن به آنها گفتهاند که علی
شــاهی را بدون موافقت خودش
نمیتوانند در بیمارستان بپذیرند.
او مدتی در بیمارســتان Credit
 Valleyدر میســی ساگا بستری
شده اما طولی نکشیده که به خاطر
عدم رعایت قوانین بیمارســتان،
مرخصش کردهاند.
علی شــاهی مــدت کوتاهی در
دانشــگاه تورنتو درس میخوانده
اما حاال دانشــجوی Lakehead
 Universityاســت و چند بار هم
رشــتهاش را عوض کرده اســت.
دوستدختر علیدر پرواز تورنتو به
پاناما سیتی همراهش بوده است.
•

ایرانی کانادایی لوتوی  ۱میلیون دالری برد!

 7مرداد-روزنامه.نت :جایزه
بــزرگ  49/6 Lottoبــه
حامد رحمانی ،صراف ایرانی
ساکن وستونکوور رسید.
حامــد رحمانــی بلیــت
پ بنزین
برندهاش را در پم 
ِشــل در تقاطع Victoria
 Driveو Hastings Street
خرید و فــردای همان روز
متوجه شد که شانسش زده است دفترشان زنگ زدم تا آنها هم این
و جایزه یکمیلیوندالری برده.
را تایید کنند.
خودش میگوید:در وبسایتشان رحمانی بالفاصلــه خبر خوش را
دیدم که برنــده شــدهام .اما به به دوســتدخترش اعالم کرد اما

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

نگفت که چقدر برده است.
فقط بــه او گفــت دیگر
نیاز نیســت نگران وامهای
دانشجوییاشباشد.
برنامه رحمانــی برای یک
میلیون دالر چیســت؟ او
میخواهد ده درصد پول را
برای خوشگذراندن و یک
سفر تابستانی به اروپا خرج
کند و باقی را سرمایهگذاری کند
تا از سودش در سالهای بعد هم
استفاده ببرد.

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

___________________________________
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
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

شادی محمدی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W,
)Montréal (H4C 1T9

LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019
www.jlac.ca

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسی | فرانسوی بیاموزید

نامنویسیترمپائیزی

)AUGUST 14, 15 & 18 (8:00 am - 2:00 pm

REGISTRATION:

)NON-REFUNDABLE FEE: $100.00 (COST OF BOOKS INCLUDED
)(CASH OR INTERAC ONLY

BASIC ENGLISH

Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm

FRENCH for the work-place

Monday to Friday: 8:30 am - 12:30 pm

FALL SESSION AUGUST 27 – NOVEMBER 27, 2014

********************
)BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (originals only
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
VALID PERMANENT RESIDENT CARD
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 or IMM 5292
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit

YOU MUST ALSO BRING

ONE SMALL PHOTO
VALID QUEBEC MEDICARE CARD or VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE
PASSPORT
N.B. STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

10

11

 سال  21شماره  10  1172امرداد 1393

کانادا و کبک....

PAIVAND: Vol. 21  no.1172  Aug. 01, 2014

www.paivand.ca

______
علی اشرف
شــادپور

_______

چراکبکبهرویبیزینسهابستهاست؟
این استان زیبا تقریبا در هر مورد از سرمایه گذاری
بخش خصوصی به نقطه پایان نزدیک می شود.

(جیسون کیربی 11 :جوالی)
_____________
نویسنده این مقاله  Jason Kirbyه م ت راز
روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی انتاریو و کمی باالتر
اســت .او به مدت  13ســال در از نیوبرانزویک و نووااسکاشیا.
نشــریات تورنتو و ونکوور درباره ب ـ ـ هع ق ی ــدهکــراس،
مسائل مالی و سیاسی قلم زده و ســرمایه گذاری بخــش
تاکنون سه بار هم نامزد
خصوصی خون حیات
دریافت جایزه «نشنال «برای سرمایه بخش اقتصاد است.
مگزین» شده است.
او می گوید همین سرمایه
گذاری در
_____________
بیزینس،باید گذاری بخش خصوصی
اینک خود مقاله:
بیزینسداشت؛ است که چشم انداز آینده
کمی بیش از یک ماه امری که پای اقتصاد را نشــان خواهد
است که نخست وزیر کبک در آن داد و میزان رقابت دست
دولت لیبــرال کبک ،لنگ است!» انــدرکاران آنــرا تعیین
ف ی ل ی پ کوئیار ،بودجه
خواهد کرد.
« ک م ر ب ن دهایسفت»
او اضافه مــی کند البته
خود را تقدیم کرده اســت .از آن برای سرمایه گذاری در بیزینس،
زمان تاکنــون ،از تهیه کنندگان باید بیزینس داشت ،امری که پای
سینما و دکترها گرفته تا معلمان کبک در آن لنگ است و با مسئله
و شــهرداران درگیر نبو ِد کمک روبروست ،مســئله ای که با یک
هائی هســتند که قطــع آنها در بودجه بانزاکت -ولو دقیق -قابل
بودجه وعده داده شــده اســت .حل نیست.
البته آنان نباید شگفت زد شوند .آنچه جریــان یک اقتصاد را کلید
کوئیار ،ضمن مبارزات انتخاباتی ،می زند عبارتست از ایجاد شرکت
این اقدامات را برای تنظیم وضع های تازه و انحالل نمونه های کهنه
امور مالی مواجه با شکست کبک آنها ،همچنین تشویق به نوسازی و
ضروری دانسته است.
ترغیب بیزینس های موجود برای
اما یک گزارش تازه هشــدار داده شرکت فعال در رقابت ها.
و گوشــزد نموده است که اصالح در ماه دســامبر گذشته ،سازمان
امور مالی کبک تا چه حدی دشوار آمار کانادا گزارش جامعی ،درباره
اســت .تهیه کننده این گزارش نرخ بیزینس هــای جدیدی که
شخصی بنام فیلپ کراس ،رئیس ایجاد شــدند و آنهائی که بازار را
پیشین بخش اقتصاد سازمان آمار ترک کردند ،منتشر کرد.
کاناداست.
نویســنده مقاله می گوید شاید
وی می گوید اســتان های کبک بتوان حــدس زد که وضع چگونه
و انتاریو و همچنین اســتان های اســت .با اینجال ،او با اســتناد به
ســاحلی ،برای رشــد اقتصادی ،گزارش اخیر ،توضیح می دهد ،از
بیشتر روی سرمایه گذاری بخش سال  2000تا  ،2009هیچ استانی
عمومی تکیــه دارنــد تا بخش در زمینه ایجاد شرکت های جدید
خصوصــی .او این وضــع را زنگ عقب تر از کبک نبوده اســت .به
خطری برای آینده تلقی می کند .گفته وی ،در تولیــدات کارخانه
گزارش یاد شــده مــی گوید در ای ،خرده فروشی ،ترابری و بخش
کبک ،سهم سرمایه گذاری بخش مالی ،تعداد شرکت هائی که خارج
عمومی ،در زمینه تاسیسات ،ابزار شدند از آن هائی وارد شدند بیشتر
و ماشــین آالت ،از سال  2000تا است.
کنون دو برابر شده و به  6درصد هیچ استانی به این اندازه انحالل
تولید ناخالــص ملی بالغ گردیده شرکت ها را نداشته است .نویسنده
اســت .این در حالی اســت که موضوعات زیر را برای وضع موجود
ســرمایه گذاری از ســوی بخش موثر می داند:
خصوصی راکد ودر همان 7درصد ،شــاید هارپر ،جدائی طلبی را به
سست و بیحال ،در جا می زند.
قتل رسانده اســت ،شاید منشور
این وضعیت کبک را تقریبا در ته ارزش ها از بین رفته اســت ،ولی
طبقه بندی قرار می دهد ،یعنی هویت کبکی هنوز باقی اســت،

چرا جاستین ترودو با کبک رفتار
غیردوستانه دارد؟
چند مــاه پیش ،یک ســازمان
نظارتی ،که اوضاع شــرکت ها را
در سرتاســر کانادا زیر نظر دارد،
گزارش دیگری منتشــر
کرده است.
ایــن گزارش بــر مبنای
درصد اشــخاصی تهیه
شــده اســت که ،درسن
کاری ،در فکر ایجاد یک
بیزینس هستند یا دارنده
یک بیزینس دستمزدی
می باشند که کمتر از سه ماه و نیم
سابقه کار دارند.
دراین گزارش هم کبک در
ردیف آخر قرار دارد:
نرخ فعالیت شرکت ها در
کبک  9/6درصد اســت
در مقابل  11/9درصد در
اونتاریو و  19درصد در آلبرتا.
شخصی به نام سیلون کارل ،که در
مونترال چند شرکت به راه انداخته
است ،ضمن مصاحبه ای با روزنامه
گازت ،داستان کوتاهی نقل کرده
اســت درباره فرهنگ غیر فعال و
کند اقدام به کار در کبک.
ســیلون کارل در کنفرانسی در
دانشــگاه اســتانفورد حاضر بوده
است که ســخنران از حدود 100
نفر حاضرین می خواهد هر کس
که یک شــرکت دایر کرده است
دست خود را بلند کند.
 105دست بلند می شود ،به این
معنا که بعضی هــا بیش از یک
شرکت دایر کرده بودند!
سیلون همین ســوال را در یک
جمع کوچکتر در مونترال مطرح
می کند و فقط پنج دســت بلند
می شود .برای درک دالیل چنین
وضعی نیازی به تحقیقات علمی
پیچیــده ای نیســت .طی دهه
ها ،مشــاغل و تجــارت در کبک
تحت تاثیر نگرانی های ناشــی از
نقاهت های مکرر جدائی طلبی و
همچنین نقش اداره کنترل زبان
(که به طنز آنرا پلیس زبان هم می
گویند) بوده است.
این اســتان کمپانــی هائی را که
بیشــترین مالیات را در آمریکای
شمالی می پردازند ،تنبیه می کند؛
در حالی که کسر بودجه آن سر به
 2/4بیلیون دالر می زند و قرض
های آن نصف تولید ناخالص ملی
است.
وقتــی که دولت به ناچــار ،برای
سرپوش گذاشــتن به کم کاری
شــرکت های کبکــی ،به حقوق
سرمایه گذاران برتری می بخشد،
در نتیجه،در جهت گسترش منابع
قدم های لرزان برمی دارد.
بطور خالصــه ،حاصل این روش
عبارتست از یک فضای اقتصادی
{>> ادامه در صفحه}12 :

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری
• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت
• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا
• فدرال ،کبک ،استانی
شامــل:
• تخصصی
• کارآفرینی
• سرمایه گذاری
• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی
-----------با تعیین وقت قبلی
من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم
ساعات تماس  ۱۲تا 18

Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
& Resident Visa
Citizenship Applications

Immigrate to
Canada
Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.
---------------with appointment
only

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ( ) ۰۲۱
 ) ۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷
اوقات تماس به وقت ایران :دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا 24
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:

6621, Sherbrooke Street East, Suite 103,
Montreal, Quebec, H1N 1C7

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178
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ایــران...

امیرکفشداران

آیکان :دامنه اینترنتی ایران «دارایی» نیست که
در صوت پیروزی شاکیان ،هرگونه دسترسی اینترنتی
بتوان مصادره کرد
به وبسایتهای  .irقطع خواهد شد.

 :۰۹/۰۵/۱۳۹۳گروهی از قربانیان
اسرائیلی و آمریکایی تروریسم ،ماه
گذشته حکم دادگاهی در آمریکا،
به منظور ضبط مجوزهای مربوط
بهدامنههای اینترنتی متعلق به سه
کشور ایران ،سوریه،
و کره شــمالی را
دریافــت کردنــد
ک ه ب نابــر گزارش
رسان هها ،این حکم
میتوانست  ۱۰روز
پس از صدور اجرا
شود.
روزنامه اســرائیلی هاآرتص اوایل
خرداد ماه در گزارشــی نوشــت،
حکم دادگاه برای شرکت مسئول
در امور مربوط نامها و شمارههای
واگذار شده اینترنتی یا «آیکان»
صادر شده است .این شرکت یکی
از ســازمان های وابسته به وزارت
بازرگانــی آمریکا در واشــنگتن

است که
مدیریت شــبکه جهانی وب را بر
عهده دارد.
نهــادی کــه مســئولیت ثبت و
مدیریت دامنههای اینترنتی را به
عهده دارد ،اعالم کرده
اســت که دامنههای
م ش ـ ـ خ ص ک ن ن د ه
کشورها را نم یتوان
از طریــق دادگاه،
بــرای تامین غرامت
بهقربانیانعملیات
تروریستی ،مصادره کرد.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه،
شرکت «آیکان» ( )ICANNگفته
اســت این مطلب را در پاسخ به
پرونده حقوقی که توسط قربانیان
عملیات تروریستی باز شده و در
آن بهدنبال مصادرهدامنه اینترنتی
چند کشــور ،از جمله دامنه - ir.
پسوند اسامی وبسایتهای ایرانی

 بودند ،بیان کرده است.خبرگــزاری فرانســه بــه نقل از
بیانیــهای که توســط یکــی از
مسئوالن شرکت آیکان صادر شده
است نوشت این دامنهها «دارایی»
نیستند که بتوان آنها مصادره کرد.
به گفته جان جفری این دامنهها
در تملک یا اختیــار هیچ فرد یا
کشــوری نیســت ،همانطور که
متعلق به آیکان نیست ،ودرنتیجه
نمیتوان آنها را ضبط کرد.
در صورتــی که تالش شــاکیان
پرونــده به نتیجه برســد و حکم
دادگاه قابل اجرا باشد ،با مصادره
دامنههای اینترنتی با پسوند این
سه کشــور ،از جمله پســوند ir.
برای وبســایتهای داخل ایران،
هرگونه دسترسی اینترنتی به این
وبسایتها قطع خواهد شدVOA.

مراجعه ماهانه  ۵۰هزار تن در ایران به پزشکی
قانونی به دلیل نزاع

چرا ایرانیها «خشمگین» و
«پرخاشگر»شدهاند؟!

بر اســاس آمار منتشرشــده در
وبسایت سازمان پزشکی قانونی
ایران ،هر ماه به طور میانگین ۵۰
هزار تن «بهدلیلدرگیری فیزیکی
و نزاع» به این ســازمان مراجعه
کرده و تشکیل پرونده میدهند.
به گزارش روابط عمومی سازمان
پزشکی قانونی ایران ،در دو ماهه
نخست ســال جاری بیش از صد
هزار تن به دلیل صدمات ناشــی
از نزاع و دعوای خیابانی به مراکز
پزشــکی قانونی سراســر کشور

مراجعه کردهاند.
در دو ماهــه نخســت
امســال از کل مراجعان
نزاع حــدود  ۷۲هزار و
 ۵۰۰نفر مرد و  ۳۱هزار
و  ۶۰۰نفر زن بودند.
در این مدت اســتانهای تهران با
حدود  ۱۸هزار ،خراسان رضوی با
بیش از  ۸هزار و اصفهان با  ۷هزار
بیشترین و اســتانهای خراسان
جنوبــی با  ،۵۰۰ایــام با  ۷۵۰و
سمنان با حدود  ۹۰۰کمترین آمار
مراجعان نزاع را داشتهاند.
بر اســاس آمارهــای موجود در
سازمان پزشــکی قانونی به طور
معمول آمار مراجعان نزاع در فصل
تابســتان بیش از سایر فصلهای
سال اســت ،به نحوی که در سه
سال اخیر همواره ماه تیر بیشترین

چرا کبک به روی بیزینس ها بسته است؟...

بــا الیه هائی از عدم اطمینان ،بی
ثباتی و مداخله دولت.
در طوالنی ترین مــدت ،راه حل
دولــت کبک برای فعــال کردن
محیط راکد اقتصادی عبارت بود
از توزیع چک هــای دولتی بین
شــرکت هائی که با ارزش به نظر
می آمدنــد .تنها در مــاه مارس
گذشــته ،صندوق ذخیره (Caise
 )de depotو ســازمان ســرمایه
گذاری بازنشستگی (Placement
، )du Quebec Pension Fund
که هر دو به دولت وابسته هستند،

به منظور ایجاد صندوقی ،به گروه
مالی دژاردن ( )Desjardinملحق
شــدند تا بتوانند به شرکت های
کوچک و متوســط  230میلیون
دالر پــول تزریق کنند .البته قبال
هم از محل دیگری  186میلیون
دالر به کمپانی های دیگر پرداخت
شده است .اما با اینحال ،بیزینس
جدید تکان الزم را نخورده است.
اینست وضعی که در برابر کوئیار
قرار دارد .او هــر آنچه الزم بود و
واقعیت داشت درباره بحران مالی
کبک با صداقت بیان داشته است.

آمار نزاع را در ایران داشته است.
ســال گذشته ســازمان پزشکی
قانونی گزارش داده بود که در ایران
ســاالنه حدود  ۶۰۰هزار تن دعوا
م یکنند و دستکم  ۷۰هزار تن
نیز از یکدیگر شکایت میکنند.
همچنیــن نیــروی انتظامی در
آماری مشابه از گسترش نزاعهای
خشونتآمیز در شــهرها ،بهویژه
کال نشــهرهای ایران ،خبر داده
است.
ک ا ر ش ناســان و روانشناســان
اجتماعی دالیل بروز خشم کنترل
نشده در بین شهروندان را بیشتر
ناشی از ســه عامل سرخوردگی
اجتماعی همچون بیکاری ،فقر و
نارضایتی جنسی ،نداشتن تربیت و
آموزش کنترل خشم میدانند.

>> ادامه از صفحه11 :
او در نطــق افتتاحیه خود گفت
«زمان سرخاب سفید آب مالیدن
سپری شده است .ما باید مصممانه
و قاطعانه عمل کنیم و عمل هم
خواهیم کرد».
بزرگترین چالشدر مقابل او آنست
که کبــک را تبدیل به جائی کند
که سرمایه گذاران رغبت تشکیل
شــرکت و بازکردن مغــازه ها را
داشته باشند .بهترین کار برای او
ترک گفتن راه های قدیمی است.

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

•

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»

نشانی جدید

_______________
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 1-855-698-8872

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

کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته
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ایـــران...

بازارسیاه فروش کلیه ایرانیان به خارجیان
باردیگر موضوع پیوند کلیه
در ایران و بازار ســیاه آن
بحث روز شده است.
بــه گــزارش خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا)،
پروفسور برومند روز شنبه
 ۱۹ژوئیه به "شفا آنالین"
گفته است ،ماههاست پیوند
کلیــه ایرانیها به بیماران
خارجــی از طریق داللها
و قاچاقچیان شــایع شده
است .او این اقدام پزشکان
و همکاری بیمارستانها با
آنها را شرمآور خواند.
ایــن متخصــص کلیه و
مجــاری ادراری بــر این
تعویض عضو)دارند".
نظر اســت که در حال حاضر
برخورددولت با متخلفان پیوند مکارم« :فروش اعضایی که دکتر برومند به همین جهت از
اعضا از نظــر قانونی به هیچ بدل دارد مانند یکی از دو کلیه وزارت بهداشت خواست "پیوند
اعضای بدن یک ایرانی به بیمار
وجه کافی نیست .او خواستار
اشکال شرعی ندارد»!
خارجی" را ممنوع و با این اقدام
جلوگیری قانونی از ایجاد هر
نوع بازار سیاه در زمینه پیوند اعضا و افراد نیازمند به پیوند کلیه همه هرچه ســریعتر "آبروی کشور و
روزه رهسپار این خیابان میشوند .جامعه پزشکی ایران را" حفظ کند.
بهخصوص کلیه شد.
سرتاســر دیــوار خیابانهــای
منتهــی به این مرکز پراســت از بازار سیاه کلیه در ایران
قوانین ایران در رابطه با خرید و
دیوارنویســیهای حــاوی آگهی موضوع فروش کلیه به خارجیان
فروش اعضای بدن افراد زنده
قوانیــن ایــران در رابطه با خرید فروش کلیه .در این آگهیها افراد تنها یک بخش از بازار سیاه پیوند
و فروش اعضای بــدن افراد زنده با نوشتن یک شماره تلفن و گروه کلیهدر ایران است .پرفسور برومند
موضعینگرفتهاند.
خونی خود از تمایل به فروش کلیه که گفته میشود نخستین رئیس
مرکز دیالیز و پیوند در ایران است،
به نظر میرسد تمایل افراد برای خبر میدهند.
فروش کلیه و آگهیهای علنی در تماس با بســیاری از این شماره با اشــاره به "تجارت سیاه کلیه"
این زمینه ناشی از همین سکوت تلفنهــا حاکی از آن اســت که در ایــران از "دســتهای ناپاک
قانونی باشد.
دلیل اصلی و عمده این افراد برای قاچاقچیان اعضای بدن" یاد می
مراجع مذهبیدر ایران نیز موضوع فروش کلیه مشکالت و نیاز مالی کند که از این راه "به فکر رسیدن
فروش کلیه را خالف دســتورات است .گروهی از آنها علت تمایل به مبالغ کالن" هستند.
دینینمیدانند.
به فروش کلیه خود را بدهکاری و بر اساس گزارشهایی که تا کنون
رسانههای ایران منتشر کردهاند،
آیتالله سیستانی ،مکارمشیرازی ،ورشکستگی عنوان کردهاند.
هادویتهرانــی و نوریهمدانــی گروهی دیگر تــاش برای تامین دالالن نقش بسیار تعیین کننده و
هیچکدام فروش کلیــه افراد را از پــول الزم جهت مواردی از جمله فعالی در بازار خرید و فروش کلیه
نظر شرعی ممنوع اعالم نکردهاند .بیماری یکی از نزدیکان ،راه اندازی دارند.
مکارم شــیرازی در این باره گفته کســب و کار ،تامین جهیزیه و  ...بر این اساس گفته میشود بخش
اســت« :فروش اعضایی که بدل را علت آگهی فــروش کلیه ذکر زیادی از خرید و فروشهای کلیه
توسط همین افراد انجام میشود.
دارد مانند یکی از دو کلیه اشکالی میکنند.
ندارد».
دالالن تــاش میکنند با فراهم
نوریهمدانــی نیز گفته اســت :مخالفت برومند با پیوند کلیه به
کردن شــرایط الزم خریــدار و
«دریافت پــول در ازای بعضی از خارجیها
فروشنده کلیه را به هم رسانده و
اعضا مانند کلیه مانعی ندارد».
دکتــر برومند گفت از طرفی باید با شکلدادن معامله میان طرفین،
در سایه خالء قانونی و تائیدهای فرهنگسازی شود تا مردم جامعه "مبالــغ کالن" خــود را دریافت
برخی از مراجــع ،خرید و فروش نســبت به مرگ مغــزی اطالع کنند.
اعضای بدن در ایــران به راحتی بیشــتری یافته و حاضر شــوند پروفســور برومند به همین دلیل
انجام پذیر است.
اعضای بدن خویشــاوندان فوت خواســتار مقابله با تبهــکاران و
شــده خود را در اختیار محتاجان قاچاقچیان "اعضای بدن" اســت
خرید و فروش کلیه در ایران
قراردهند.
که با همکاری پزشکان متخلفدر
ساختمان مرکزی انجمن حمایت برومند اما از طرف دیگر اعالم کرد پی"به جیب زدن مبالغ کالن در
از بیماران کلیویدر تهران مرکزی کــه او مخالف هر نوع پیوند اعضا کوتاهمدت"هستند.
•
شده اســت برای خرید و فروش برای افراد خارجی اســت که "در
کلیه .بســیاری از بیماران کلیوی ممالک خودشان امکانش را (برای

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

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

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک 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

John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East,
Montreal, Qc. H2A 1E7

Tel.: (514) 374-2888

www.jfkbc.ca

__________________________
(در چند قدمی مترو St. Michel
>> اتوبان  40خروجی سن میشل)
__________________________________

کالسهایانگلیسیمقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

آگوست

زماننامنویسی:

 9تا  11صبح

		

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

2014 14 ،13 ،12 ،11
2014 21 ،20 ،19 ،18

انگلیسیمقدماتیشبانه:

آگوست ،21 ،20 ،19 ،13 ،12
تاریخنامنویسی:
 5تا  7بعدازظهر
زماننامنویسی:
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

If you were born out of the
country, your PASSPORT is
REQUIRED.

ONE OF THE FOLLOWING
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
2014
REQUIRED:
-Medicare Card
-Hydro bill
)-Other proof (ask staff

TRANSPORTATION

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:
		

شبانه:

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

		

 27آگوست تا  27نوامبر 2014
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
 27آگوست تا  17دسامبر 2014
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب

شهریه 100 :دالر باید تماما پرداخت شود.

(نقد ،کارت بانکی ،ویزا ،مسترکارد)
 شهریه شامل کتاب
(برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.

St. Michel Metro
• Bus #67: operates on
St. Michel Boul.
• Bus #99: operates on
Villeray Street
• Bus #92: operates
on Jean-Talon
which intersects with
St. Michel Boul.
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دکتربهمن فصیح پور

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

514-827-6364
www.dehkhodaschool.com
------------------------

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

مدرسه فرزانگان

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

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

با کمک طب سوزنی

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :
-------------------------

خورشید خانوم

بهروزباباخانی

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگیوقدمتی
بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و غنی می باشد،
در حفظ این هنر یگانه که متاسفانهدر سرزمین
خود مورد بی مهری فراوان است بکوشیم.

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :
5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

M E KI C
-------------------------

Tel.: (514) 606-5626
www.babakhani.ca

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

behrooz@babakhani.ca

کتابخانهنیما

مشاور رمسی وام مسکن






اخذ وام برای افراد خوداشتغال
اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:
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5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
-----------------------

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net
info@addhi.net
--------------------

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

www.cafelitt.ca
-----------------------

مرکزفرهنگیزاگرس

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

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

اجنمن ادبی مونتریال

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

www.ilsmontreal.org

اوتـــاوا

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
www.iranica.com
--------------------------

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمن ایرانیان اتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

سفره شما!

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

Tel.: 514-894-8372

933-0-933

>> ادامه از صفحه14 :
دوگانه ایرانی -خارجی دارند».
یکــی از ایــن  3زن ،رویا صابری
نژاد نوبخت اســت کــه در اکتبر
سال گذشــته بازداشت و توسط
یک دادگاه انقــاب در تهران به
اتهام "توطئه علیــه امنیت ملی
و توهین به اســام" به  20سال
زندان محکوم شد زیرادر فیسبوک
نوشته بود که در ایران همه چیز
"خیلی اسالمی" است!
گزارشــگران بدون مرز این موج
احضار و بازداشــت زنان شاغل در
رسانه ها را به شدت محکوم می
کنــد 7 .تن از آنــان به مجازات
هایی بین  6ماه تا  20سال زندان
محکوم شــده اند .از جمله اینان
نغمه شاهســوندی شیرازی است
که بــه  7ســال و  91روز زندان
محکوم شده است.
رضــا معینــی ،مســئول میــز
ایران ،افغانســتان و تاجیکستان
گزارشگران بدون مرز می گوید« :با

 65روزنامه نگار و وب نگار زندانی،
جمهوری اسالمی همچنان بزرگ
ترین زندان کارکنان رسانه ها در
دنیا است .این حکومت همچنین
در ردیف نخســت حکومت هایی
اســت که روزنامه نــگاران و وب
نــگاران زن را زندانی کــرده اند.
مقامات قضایی ،با همدستی سپاه
پاسداران و وزارت اطالعات ،حقوق
زنانی که در رسانه ها کار می کنند
را پایمال می کنند».
به گفته این مســئول ســازمان
گزارشگران بدون مرز« :هیچ یک
از وعــده های رییــس جمهوری
حســن روحانی درمــورد آزادی
زندانیان سیاســی تحقق نیافته
است .سکوت او کار را برای ناقضان
آزادی اطالعات آسان تر می کند.
او وظیفه دارد کــه رعایت قانون
اساســی را تأمین کند و مسئول
آنچــه که برســرایرانیان می آید
است».
در پی نوشــت گزارش ســازمان

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

514

>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

و باز یک ســال و اندی بعد« :ما
می خواهیم اسالم را پیاده کنیم،
پس ممکن اســت دیروز من یک
حرفــی زده باشــم و امروز حرف
دیگری را و فردا حرف دیگری را،
این معنا ندارد که من بگویم چون
دیروز حرفی زده ام باید روی همان
حرف باقی بمانم»( .سخنرانی 30
آذر  ،1362صحیفه نور ،جلد ،18
ص .)178
میــراث داران آیــت الله خمینی
میــراث و سرمشــق دروغگویی،
عدم پایبندی به عهــد و پیمان
و بی اعتنایی به شــرافت اخالقی
کــه او ازخود به جاگذاشــت را تا
به امروز حفظ کــرده اند .دراین
راه ،آنان نه تنهــا آموزه های او را
سرمشق قرارداده اند ،که ازخود نیز
ابتکارهایی به خــرج داده و الحق
توانسته اند در دنیا خود را به مقام
اولدرعرصه لگدمال کردن ابتدایی
ترین حقوق انسانی مردم برسانند و

کافـــه لیت

همبستگیبازرگانی

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

غارت و مال اندوزی و چپاول ثروت
عمومی را نیز به آنچه که خمینی
می گفت و می کرد افزوده اند.
در اوج چنین حال و هوا و فضایی
آکنده از دروغگویی ،فساد فراگیر
و بیدادگری جنایتکارانه است که
دوشنبه این هفته 28 ،ژوئیه ،بیانیه
و گزارش سازمان گزارشگران بدون
مرز منتشر شده است.
این گزارش می گوید« :جمهوری
اسالمی بزرگ ترین زندان روزنامه
نــگاران و وب نگاران زن در دنیا»
است و «  10زن شاغل در رسانه
ها در جمهوری اســامی درحال
حاضر در پشت میله های زندان به
سر می برند».
گزارشــگران بدون مرز در بخش
دیگری از گزارش خود می نویسد:
«شمار مجموع خبرنگاران زندانی
در جمهوری اســامی به  65نفر
می رسد .این شــمار شامل 10
زن است که  3تن از آنان تابعیت

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

----------

IBNG

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
------------------

(514) 274-8117

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

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________

شهباز :زندانی با  78میلیون زندانی!...

اجنمنزنانایرانیمونترال

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
سر
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820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

گزارشگران بدون مرز اعالم شده
که جمهوری اســامی در زمینه
نقــض آزادی اطالعات درشــمار
ســرکوبگرترین حکومت ها است
و در میــان  180کشــوری کــه
درســال  2014توسط "فهرست
آزادی بیان درجهان" به وســیله
گزارشگران بدون مرز تدوین شده،
در ردیف  173قرارگرفته است!
در درستی ،دقت و مستند بودن
گزارش سازمان گزارشگران بدون
مرز کمتر می توان تردید کرد .اما،
آنچه که این ســازمان  -به دلیل
این که حیطه کارش تنها روزنامه
نگاری و گزارشگری است  -نمی
گوید ،این اســت کــه عمال همه
مردم ایــران در زندانی بزرگ به
وسعت خاک ایران در اسارت نظام
پلید و اهریمن صفتی هستند که
آیت الله خمینی  35سال پیش با
دروغگویی و "خدعه" بنیان نهاد:
زندانی با  78میلیون زندانی!
•

www.
paivand.
ca
یکم و
پانزدهم
ماه

را بر روی
سایتبخوانید
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مونتــــــریال ...

دهمینکنفرانسدوساالنهانجمنبینالمللی
ایرانشناسیدرمونتریال

15

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود

ترم پائیزی2014 :
( 22سپتامبر تا  7دسامبر)

Tel.: : 514-737-3642
5180 Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7

)The International Society for Iranian Studies (ISIS
The Tenth Biennial Iranian Studies Conference

محل ثبت نام

یادمان یاد یاران

Montréal: Hilton Bonaventure Hotel

شنبه  6سپتامبر 2014

Wed. Aug. 6, - Sun August 10, 2014

www.iranian-studies.com

به یاد خاوران ها در جای جای ایران
و در همراهی با مادران خاوران که مبارزه و پایداریشان
در گذرگاه زمان طنینی جهانی یافته است.
تمام قد و پرتوان برعلیه کیفر اعدام و شکنجه
در مبارزه با رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

جزئیات برنامه بزودی اعالم خواهد شد.

مونترالمیزبان400ایرانپژوهبرجستهجهان

برنامه کنفرانس  ۲۰۱۴انجمن
بین المللی ایران شناسی که
با حضور بیش از  ۴۰۰محقق
در ماه آگوست ســال جاری
میــادی در مونتــرال برگزار
میشود
دهمین کنفرانسدوساالنه این
انجمن از ششم تادهم آگوست
می شود.
در ایــن دوره از کنفرانس دو
ســاالنه انجمن بیــن المللی
ایران شناســی موضوعاتی از
قبیل عقل گرایی در فلسفه و
فقه شــیعی  -مهاجران ایرانی
در هنــد :اعتــراض ،فرهنگ
و نوســتالژی  -توسعه بومی
اقتصادی و سیاســی ایران در
برابــر نفوذ خارجــی در دوره
جنگ جهانــی  -حضور فعال

ایرانیاندرکانادا  -آموزش زبان
فارسی :رویکرد زبان کاربردی -
روشنفکران ،نخبگان سیاسی و
طبقات متوسط بعد از انقالب
ایران  -میراث فلسفی ،عرفانی
و علمی خواجــه نصیر الدین
طوســی  -اقتصاد :ت اریخچه
و پیامدهــای آن در ایــران -
سیاست خارجی ایران و چالش
های آن  -مــروری بر فعالیت
های علمــی در ایران  -مردی
و مردانگــی در ادبیات ایران-
ابعاد دینی عدالت اجتماعی در
گفتمان ایران پس از انقالب-
یک قــرن زندگی کارگران در
صنعت نفت ایران  -و ...مطرح
شده و سخنرانان در محورهای
انتقادی و توصیفی پیرامون آن
ایراد سخن خواهند کرد.

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

الزم به یادآوری است دو سال
پیشنهمینکنفرانسدوساالنه
انجمن بیــن المللی مطالعات
ایران شناســی در آگوســت
 ۲۰۱۲با سخنرانی دانشمندان
علوم اجتماعــی ،هنرمندان و
پژوهشگران مطالعات ایران در
شهر اســتانبول ترکیه برگزار
شد.
طبــق برنامــه ریــزی انجام
شــده قرار بوده بیش از هفتاد
پژوهشــگر از ایــران در این
کنفرانس شرکت کنند ،اما با
تهدید حسین شریعتمداری،
نماینده علی خامنهای و مدیر
مسئول روزنامه تندروی کیهان
تهران هیچ پژوهشگری از ایران
در این کنفرانس حضور نیافت.
منبع :خبرگزاری ایرانشهر

WWW.IBNG.CA

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر

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

برنامه تلویزیونی دریچه

صدایی دیگر براى بى صدایان ،هیچ بودگان
گامىدر جهت تقویت بدیل سوسیالیستى
برنامه تلویزیونى اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
هر یكشنبه از ساعت  2بعد از ظهر
به وقت شرق امریكا
ساعت  8شب به وقت اروپاى مرکزی
ساعت 10:30شب به وقت ایران
پخش زنده به مدت یك ساعت
از کانال اندیشه >> باز پخش برنامه:
سه شنبه ها ساعت  6صبح به وقت شرق امریكا
برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را
دریوتیوب "دریچه تی وی"تماشا نمایید.

514-299-8841
Iransocialist@gmail.com

چهارشنبه ها 8 :بامداد
صبحانه و کسبوکار در جمع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

آموزش طراحی و نقاشی

www.maryamtavaf.com
Sunyouth
sunyouthorg.com
514-842-6822
4251 Saint-Urbain,
Montreal Qc, H2W 1V6
info@sunyouthorg.com
donate on line a commitment to
sharing & caring

امور کنسولی

>> کســـر ی <<
دفتر امور اداری و مشاوره حقوقی کسری ،جهت
مشــاوره ،همراهی ،تهیه و تنظیم مدارک مربوط
به گذرنامه و امور وکالتنامه برای حضور در دفتر
حفاظتمنافعجمهوریاسالمیایراندرواشنگتن:

514-419-8872

تلفن آگاهی)514( 216 8065 :
koshtaredahe60@gmail.com
http://www.massacreiniran.com

سیوهشتمیندورهجشنوارهجهانیفیلممونترال

www.ffm-montreal.org

سی و هشتمیندوره جشنواره جهانی
فیلم مونترال از  ۲۱اوت تا اول سپتامبر
 ۲۰۱۴برگزار میشود.
جشنواره فیلم مونترال از سال ۱۹۷۷
کار خــودش را آغــاز کــرده و تنها
جشنواره سینماییدر آمریکای شمالی
است که از سوی انجمن تهیهکنندگان
جهان به رسمیت شناخته شده .این
جشنواره از ســال  ۱۹۹۵تاکنون به
ســینمای اجتماعی ایران هم توجه
ویژهای دارد.
«سرزمین بدون آواز» در جشنواره
فیلممونترال

«ســرزمین بدون آواز» ساخته آیت
نجفــی درباره  ۳۵ســال ممنوعیت
آوازخوانــی زنان در ایران اســت .این
فیلمدر جشنواره جهانی فیلم مونترال
پذیرفته شد و در بخش مستندهایی
از سراسر جهان به نمایش درمیآید.
این نخستین نمایش جهانی این فیلم
اســت و قرار است پس از مونترال در
جشنوارههای دیگر هم شرکت کند.
«ســرزمین بدون آواز» به زودی در
سینماهای پاریس هم اکران میشود.
سرزمین بدون آواز

«ســرزمین بدون آواز» در  ۹۰دقیقه
محصول آلمان و فرانســه اســت .در
این فیلم سارا نجفی ،الیز کارون ،ژان
شرال ،امل مسلوچی ،پروین نمازی و
سایه سدیفی بازی میکنند.
گروهــی از دختران موســیقیدان و
آوازخوان ایرانــی تالش میکنند در
تهران به رغم همــه محدودیتها و
موانع ،کنسرتی را روی صحنه بیاورند.
آنها بــا دو خواننده زن فرانســوی
تمــاس میگیرنــد و از آنها دعوت
میکنند در این کنســرت بخوانند.
هنوز اینکار ســامان پیدا نکرده که
یک دختر آوازخوان تونســی هم به
گروه میپیوندد .در این میان گروهی
از نوازنــدگان و آوازخوانان زن هم در

تهران به تمریناتشان
ادامه میدهند .هدف
این است که یک کار
تلفیقــی ،برآمــده از
همنشــینی موسیقی
ملی ایران و موسیقی
غرب روی صحنه اجرا
شود.
از سوی دیگر اما برای
دریافت مجوز برگزاری
این کنسرت مشکالت
پیچیــده اداری وجود
دارد .موانعی که وزارت
فرهنگوارشاداسالمی
در دوران ریاســت
جمهوری احمدینژاد
برای برگزاری کنسرت
زنان به وجود آورده ،هنوز پا برجاست.
انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده
و حسن روحانی هم به عنوان رییس
جمهور انتخاب شده .آیا واقعاً گشایشی
به وجود میآید؟
ســارا نجفی ،خواهر آیت نجفی که
موسیقیدان اســت در مرکز حوادث
فیلم قرار دارد .او در ابتدای فیلم روی
صحنه میرود و میگوید« :امیدوارم از
این به بعد صدای آواز زنان را بیشتر و
راحتتربشنوید».
فیلم با این جمله آغاز میشــود و به
تدریج تماشاگر با دشواریها و موانع
زنان موســیقیدان در ایران آشــنا
میشــود و حتی به زوایای آشکار و
پنهان تاریخ آوازخوانــی زنان ایرانی
هم راه پیدا میکند .ما با قمرالملوک
وزیری ،به عنوان نخستین زن ایرانی
که بدون حجاب در حضور مردان آواز
خواند و با ترانه «مرغ سحر» او که سر
زبانها افتاد ،آشنا میشویم.
دوربیــن کنجکاو آیت نجفی به همه
آن مکانهایــی میرود کــه قمر در
برابر جمعیت عظیمــی از مردم آواز
میخوانده اســت .این پرسش پیش
میآید که چگونه قمر در سال ۱۳۰۳

در تهران کنســرت برگــزار کرد ،اما
اکنون ۹۰ ،سال پس از آن تاریخ ،زنان
هنرمند ایرانی نمیتوانند بهسادگی
کنسرت برگزار کنند؟
در میان این پرســشها و چالشها
و آمد و شدهای ســارا بین تهران و
پاریس ،سرانجام کارها به ظاهر سامان
میگیرد .دو خواننده فرانسوی همراه
با دو نوازنده فرانســوی ،یک خواننده
تونســی و یک نوازنده مصری موفق
میشــوند ویزا بگیرند و وارد تهران
میشوند.
تمرینها آغاز میشود ،اما هر روز یک
مشکل قانونی و یک مانع اداری تازه
به وجود میآید .آیا بهراستی این گروه
موفق میشود کنســرتش را برگزار
کند؟
در فضایی که از خشــم و اضطراب و
یأس و امید نشان دارد ،زنجیرهای از
وقایع اتفاق میافتد .تماشاگر هم در
این میان نه تنها با مشکالت برگزاری
کنسرت زنان در ایران آشنا میشود،
بلکه هردم با زنان هنرمند بیشــتر از
پیش همدلی میکنــد .پایان فیلم
دیدنی است.
•
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مفهوم«پسرخدا»

«ایناستپسرعزیرمنکهازاوخوشهستم،بهاوگوشدهید»...
پس،بهعیسیمسیح،عنوان«پسرخدا»دادهشد.اوخادمحقیقیخدابرایتمام
دنیااست،هدیۀخدابرایدنیا،شخصمحبوبخدابرایدنیا.



کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال


عنوان «پسر خدا» و معنی آن در قرن اول میالدی
در سرزمین فلسطین

برای تمام دنیا خواهد بود.
وقتی عیســی مســیح خدمت اش را شروع کرد،
صدایی از آسمان شنیده شد که فرمود« :این است
پســر عزیر من که از او خوش هستم ،به او گوش
دهید…»
پس ،به عیسی مسیح ،عنوان «پسر خدا» داده شد.
او خادم حقیقی خدا برای تمام دنیا است ،هدیۀ خدا
برای دنیا ،شخص محبوب خدا برای دنیا.


داد به هیچ کسی نگویند که او مسیح است .جالب
است که لوقا و مرقس عین حرف را در رویات خود
نقلمیکنند:
«تو مسیح هستی» (مرقس  )۲۹ :۸و «مسیح خدا»
(( )the Messiah of Godلوقا )۲۰ :۹
وقتی عیســی بیماران زیــادی را شــفا میداد و
ارواح ناپــاک را از مردم بیرون میکــرد ،آن ارواح
فریادمیکردند« :تو پسر خدا هستی» (لوقا .)۴۱ :۴
اما عیســی آنها را سرزنش میکرد چون هویت او را
افشــاء میکردند ،زیرا آنها میدانستند که او مسیح
است .وقتی پولس به عیسی ایمان آورد ،موعظه اش
را با بیان اینکه عیسی پسر خدا است ،آغاز کرد».
(پولس) بطور آشكار اعالم می كرد كه عیسی ،پسر
خداست و یهودیان را با دالیل انكارناپذیر قانع می
ساخت كه عیسی ،مسیح وعده شده است» (اعمال
)۲۲ - ۲۰ :۹
اینها صرف چند آیات بودند که نشان میدهند عنوان
«پسر خدا» (بجای و یا) برای «مسیح» استفاده شده
است.
به عبارت دیگر« ،پسر خدا» عنوانی است برای آن
شخصی که از سوی خدا برای برقراری پادشاهی و
حکومت خدا تعین شده است.


چنانچه میدانیم ،عنوان «پسر خدا» همواره باعث
ایجاد ســوء تفاهم در بین بســیاری از دوستان ما
میشــود .اکثراً وقتــی آنها عنوان «پســر خدا» را
میشنوند ،فکر میکنند که کفر است .البته ما با این پسر خدا  -لقبی برای پادشاه
دوســتان خود موافق هســتیم که خدا نمی تواند در قدم دوم ،اصطالح «پســر خــدا» برای خانواده
جسماً پسر داشته باشد و یا خودش پسر باشد .خدا شاهی ،مخصوصاً برای پادشاهان استفاده میشد .این
مشابه است به لقب سایه خدا یا «ظل الله» که در
اوالد ندارد و نسل نمی آورد.
عنوان «پسر خدا» به این معنی نیست که گویا خدا قرون وسطی اسالمی برای سالطین بکار میگرفتند.
کشی
روشن است که کلمه «سایه» به معنای سایه واقعی
نسل می آورد ،بلکه مفهوم بسیار عمیقتری دارد.
ش جالل عاد
ل
سوال این است که این عنوان در زمان قبل از ظهور یا جسمی خدا نیست ،بلکه یک لقب خاص و الهی
مسیح و در قرن اول میالدی در سرزمین فلسطین است.
در دوران عهد عتیق ،داود نبی به حیث بزرگترین
چه مفهومیداشت؟
در این مقاله کوتاه ما متوجه خواهیم شد که عنوان پادشاه شناخته میشد .وقتی خدا او را به پادشاهی
«پسر خدا» در بین مردم اسراییل یک اصطالح عام اسراییل گماشت ،به او فرمود » :من پادشاه برگزیدۀ
بود ،همچنین برای همه ســاکنان سرزمین شرق خود را در کوه مقدس خود سهیون بر تخت نشانده
میانه ،و آنها این را برای پادشاهان خود و اشخاص ام … تو پسر من هستی امروز من پدر تو شده ام»
عالی مقام اســتفاده میکردند ،همچنان اشخاص (مزامیر ) ۷ - ۶ :۲
در مزمور  ۸۹میخوانیم که خدا چطور داود نبی را به پسر خدا  -لقبی برای ایمانداران مسیح
برجسته این لقب مخصوص را بخود میگرفتند.
یکی از حقایق بزرگ در انجیل مقدس این است که
پادشاهی اسراییل تدهین میکند و میفرماید:

پسر خدا  -لقبی برای اسراییل
«من نیز او را (یعنی داود) نخست زادۀ خود خواهم هر کسی که از مسیح پیروی میکند ،میتواند فرزند
در زمان موســی نبی ،داود نبــی و دیگر پیامبران ســاخت ،بلندتر از پادشاهان جهان» (مزامیر  : ۸۹پدر آسمانی شود.
مسیح نزد مردم خود (اســراییل) آمد ،ولی آنها او
قبل از عیسی مسیح ،قوم اسراییل یا بنی اسراییل -)۲۷
همچنان بنام «قوم خدا» و «فرزندان خدا» و یا بطور در نظر قوم اسراییل ،پادشــاه ایشان از طرف خدا را به حیث مسیح خدا قبول نکردند… «اما به همۀ
ساده «پسر خدا» نامیده میشد.در باره قوم اسراییل ،تعیین شده بود تا بر آنها حکومت نماید؛ به همین کســانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند،
خدا به فرعون خطاب کرده فرمود:
دلیل پادشاه «پســر خدا» خوانده میشد .امروز ما این حق را داد که فرزندان خدا شوند ،که نه مانند
«بنی اسرائیل پسر اول من است  ---پسر مرا آزاد میدانیم که این آیات به مسیح اشاره میکردند ،که نه تولدهای معمولی و نه در اثر تمایالت نفسانی و نه
کن تا برود و مرا پرســتش کند» (خروج  - ۲۲ :۴تنها عنوان «پادشاه یهود» به او داده شده بود بلکه او در اثر خواهش بشر بلکه از خدا تولد یافتند» (یوحنا
-)۲۳
-)۱۳ - ۱۲ :۱
حکمفرمای تمام ملتهای جهان خواهد بود.
در کتاب ارمیا ،قســمی خدا با اســراییل صحبت در اشعیا  ٦ :۹آن نبی از «پسر» سخن میگوید که بر به اینگونه خدا پیروان مسیح را به فرزندی میگیرد.
چونکه مسیح ،یگانۀ برگزیدۀ و محبوب خدا است
میکند که گویا پســر او باشد« :با محبت ازلی تو را تخت سلطنتداود خواهد نشست.
دوست داشتم ،بنابر این ترا با رحمت به سوی خود صدها سال بعد ،نتناییل (یکی از شاگردان عیسی)( ،یعنی پســر خدا) ،پس هر کســی که او را قبول
می کشانم .ای باکرۀ اسرائیل ،من دوباره ترا استوار وقتی عیسی را برای اولین بار دید ،و از رسالت خاص میکند ،بــه خانوادۀ خدا می پیوندد .به این ترتیب
ما فرزندان خدا میشویم ،و خدا را پدر آسمانی خود
و پایدار می ســازم  ---و من ایشان را رهبری می او آگاه شد ،گفت:
کنم .آن ها را کنار جویهای آب به راه راست و هموار «ای استاد ،تو پسر خدا هستی! تو پادشاه اسرائیل خطابمیکنیم.

هدایــت می کنم تا نلغزند ،زیرا من پدر اســرائیل می باشی» (یوحنا .)۴۹ :۱
هستم و افرایم پسر اول من است( ».ارمیا  ۴ - ۳ :۳۱هر دوی این عنوانها برای مســیح ( )the Messiahپسر خدا  -لقبی برای ذات الهی
و  )۹این اظهار ،وابستگی عمیق و دوستانه خدا را با بودند که می بایست بیاید و بر تمام ملتها حکمروایی «پســر خدا» یک مفهوم عمیقتــری هم دارد که
نماید .وقتی جبراییل فرشته با مریم سخن گفت ،نیازمند بحث وسیع میباشد ،ودر چوکات این مقاله
اسراییل نشان میدهد.
آیات زیادی در عهد عتیق هســتند که اسراییل را فرمود که این طفل نوزاد بر تخت ســلطنت داود نمی گنجد.
حکمفرمایی خواهد کرد ،و به «پسر خدای متعال» ولی میتوانیــم آن را با عبارۀ «کلمت الله» توضیح
همچنون پسر خدا معرفی میکنند:
(تثنیــه ۱ : ۱۴و  ،۱۸ :٣٢اشــعیا  ٦ :۴٣و  ،۸ :٦٣ملقب خواهد شد .حمکفرما ،پادشــاه ،پسر داود ،دهیم .کالم خدا از ازل وجود داشــت .او با خدا بود.
مزمــور  ،۱۵ :۸۰هوشــع  ۱ :۱۱و آیات دیگر ).ما پسر خدا  -اینها عنوانهای بودند برای حکمفرمایان او خدا بود .کالم جســم گشت و در میان ما جای
میدانیم که «پســر» خدا یا «فرزند» خدا ،به این برگزیدۀ خدا استعمال میشدند ،كه حاال به عیسى گرفت« .کسی هرگز خدا را ندیده است ،اما آن پسر
یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است
معنا نیست که قوم اسراییل جسماً اوالدهای خدا مسیح تعلقدارد.
بودند .بلکه این نشان میداد که خدا با اسراییل یک در قرن اول میالدی ،امپراتوری روم بر اکثر کشورهای او را شناسانیده است( ».یوحنا )۱۸ :۱
رابطه خاص داشت .خدا آنها را دوست داشت (آنها شرق میانه حکومت میکرد .قیصر روم فکر میکرد که مسیح با پدر یکی است ،زیرا همان ماهیت یا سرشتی
او از سوی خدا مقرر شده است .روی بعضی از سکه را دارد که خدای پدر هم دارد .هرچه پدر میتواند و
محبوب خدا بودند).
و آنها را فراخوانده بود تا از آن خدا باشــند ،باعث های رومی که در آن ،تصویر قیصرحک شــده بود ،میکند ،مسیح هم میکند ،هرچه پدر میگوید مسیح
برکت تمام دنیا باشــند و خادمین خدا برای سایر «پسر خدا» نوشته شده بود .صاحب منصب رومی هم میگوید ،او در پدر اســت و پدر در او است .او نه
ملتها باشند .ولی اسراییل ناکام ماند و از آغوش خدا که مســؤول مصلوب کردن عیسی بود ،وقتی دید تنها «مســیح خدا» بود ،بلکه داراى الوهیت بود ،با
دور شــد .خدا از آنها خشنود نبود .اشعیای نبی از که با مرگ مسیح چه واقعۀ رخ داد ،گفت« :بدون اختیار کامل الهی (متی  .)۲۸در تثلیث ،خدا خود را
ظهور خادم حقیقی خدا ســخن میگوید که نوری شــك این مرد (یك) پسر خدا بود» (متى  -)۵۴ :۲۷بشکل پدر ،پسر و روح القدس آشکار میسازد.
برعکس حکمفرمایان ظالم رومی ،عیســی مسیح رابطۀ بی نظیر عیســی با خدا و آنچه را که عیسی
در باره خود و پدر آسمانی اش به آنها میگفت ،برای
واقعاً یک پادشاه عادل و الهی بود.
ال نو بود .آنها قب ً
مردم اسراییل یک مطلب کام ً
ال هرگز

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
پسر خدا  -لقبی برای مسیح ()Messiah
چنین چیزی رادر باره خدا نشنیده بودند .عیسی به
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
در قســمت های زیادی از عهد جدید ،لقب «پسر آنها میگفت که اگر میخواهند خدا را بشناسند ،پس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدا» مترادف است با واژه مسیح  .)Messiahوقتی باید از خود عیسی پیروی کنند ،به او گوش دهند و
  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

عیسی از شاگردانش پرسید که چه فکر میکنند که به اعمال او بنگرند .عیسی تصویر کامل از خدا است.
او کی است ،پترس گفت:
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
«تو مســیح ،پسر خدا هســتی» (متی -)۱۶ :۱۶

با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :
عیســی ایمان پترس را تأیید کرد و به آنها هشدار

بت است

داوند مح
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خانواده :در سرزمین نو...
چشم پزشکی

یکــی از موضوعاتی كه از اهمیت
باالیی برخوردار اســت ،معاینه ی
چشم ودندان فرزندان است .همان
طور که میدانید معاینه چشــم و
دندان برای بچــه های زیر دوازده
سال (و در مواردی تا پانزده سال)
شامل بیمه و رایگان است ،اما نكته
ی مهم اینست كه معاینه ی چشم
بر خالف دندان ،در مدارس انجام
نمیشود و ممكن است بخاطر انبوه
كارهایی كه در ســالهای نخست
باید انجامدهیم ،این مهم به تعویق
بیفتد و به خــود بیاییم و ببینیم
چشمان كودكمان تنبلی داشته و
یا ضعیف شده و ما بیخبر مانده ایم.
معاینه ی چشم در مونترال اغلب
توســط دكتر متخصص در عینك
فروشــی های معتبر و کلینیک
های چشم پزشکی انجام میشود
و با معاینــه ای دقیق و اصولی با
پیشرفته ترین دستگاه ها و روش
هایی جدید ،هرگونه مشــكل و
انحراف و تنبلیدر چشم تشخیص
داده شــده و اگر مشــكلی باشد
میتوانید برای درمانش سریع اقدام
كنید.

www.paivand.ca
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مریم رحیمی
(مونتریال)

آنقدر میزان دقت دستگاه و
آزمایشهای مربوطه باالست كه
حتی مشکالت چشم در نوزادی
هم قابل تشخیص است.
مراجعه به این مراکز سالی یکبار
الزامی است بخصوص اگر فرزندتان
از قبل عینك میزند .فراموش نکنید
در مــورد انحرافات چشــمی هم
مانند بسیاری از بیماریها ،مراجعه
به موقع به پزشــك و شروع درمان دندانپزشکی
موثر میتواند از بروز مشــكالت در خصوص معاینه یدندان از آنجا
جدیتر پیشگیری كند .بسیاری که هر چند ماه یکبار این امر توسط
موارد بوده که با درمان به موقع و پزشک در مدارس انجام میشود،
استفاده از عینک طبق نظر پزشک نگرانی کمتری باقی میماند .برخی
تا قبل از سن هشت سالگی مشکل مدارس با دندان پزشک ها قرارداد
بر طرف شده است .گرچه گاهی دارند و با اطالع والدین ،فرزندانی
انحراف چشم تا سنین باال هم قابل را که نیاز به درمان داشته باشند
درمان است ،اما تنبلی چشم باید نزددندان پزشک میبرند .اما بیشتر
در سنین كودكی تشخیص داده و مدارس تنها نامه ای نشان دهنده
درمان شود.
ی وجود مشکل به والدین میدهند
توجه داشته باشید که رایگانی امر تا در سریع ترین زمان ممکن برای
فقط شــامل ویزیت و تعیین نمره درمان اقدام کنند.
چشم میشــود و اگر نیاز به عینك رایگانی درمان دندان نیز مشکالت
بود ،هزینه خرید فریم عینك و حتی عمومی و رایج را پوشش میدهد
شیشه (لنز) با خودتان است.
و شامل همه ی مشکالت دندان
تنها
مراکز،
عالوه بر مراجعه به این
نمیشود .لذا یافتن یک کلینیک یا
سه مرکز اصلی بینایی درمانی در دندان پزشک ماهر نیز از مسایل
مونترال موجود است بسیار مهم و ضروری است.
که اگــر فرزندتان این کلینیک یکی از مراکز موفق
مشــکل ویــژه ای دندان پزشکی در مونترال است.
Dr. Rachel Lasry
داشتهباشد،میتوانید
4095 Tupper Ave . 3rd Floor
به ایــن مراکز نیز
Westmount, Qc H3Z 3E5
514 488 9570
مراجعهکنید.

کالسهای
کارآموزیحرفهای

Dr. Margaret Ronis
3635 Sources Blvd., D.D.O.
(514) 683-8448
Dr. Yves Bastien /
Dr. Nathalie Mazur
7670 St. Denis St., Montreal
(514) 274-6513
www.cliniqueoptometriste.com
Dr. Jean-Pierre Lagacé
851 de Maisonneuve Blvd. E.,
Montreal(514) 527-8039

مراقبت از افراد درتاسیسات بهداشتی

انگلیسیوفرانسوی
رایگانبیاموزید!
تحصیالت عمومی

17
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صرافیخضر
انتقـال ارز

به مدیریت یحیی هاشمی پور
انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده برای شرکت ها و موسسات جتاری

قب
تصمیم
 23سال سابقه خالصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ ل از ره ی با ما مشورت کنید.
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر ار  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
  نقل و انتقال سریع ارز

به اقصی نقاط جهان
  تضمین بهترین نرخ روز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از  30سال پیشینه
در ارائه خدمات ارزی

بهمدیریت:
بیژن احمدی

ساعات کار :همه روزه 10 :تا 19
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc
GUY

Cell.: 514-944-3279

|

E
X
C
H
A
N
G
E

Tel.: 514-937-5192
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پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

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

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز
7626 Yonge Street, Unit 5
Thornhill, ON L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720

Toll Free: 1877-626-9700
unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.ca

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866
سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

SHAHRZAD BEAUTY SALON
سالن ویژه برای خانم های با حجاب

نسرینعینالهی
مایکل برمن:
مشاوران امالک
درخدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

facebook.com/paivand.montreal

		

به ما بپیوندید!

UNISEX
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1
اسپشیالچهارشنبهها 514-489-6901

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت و فر
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• شینیون • مانیکور
میکاپ عروس
•پدیکور • الکترولیز
• فیشال• جوان سازی
پوست با کریستال
Microdermabrasion

19
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کلینیک مدیکال آلفامدیک

کلینیکدندانپزشکیآریا

Clinique Medicale Alphamedic

دکتر ریموند رضایی
Centre-Ville

در مرکز شهر

Dr. Raymond Rezaie

دکتر شهروز رضانیا

پزشک خانواده :اورژانس

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان خانواده:
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
__________________
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss
 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

پزشکان متخصص:

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق
و بینی ،قلب ،جراح عمومی،متخصص
زنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار،
بیماری های عفونی و...
Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383
Guy Concordia

PAIVAND: Vol. 21  no.1172  Aug. 01, 2014

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

 پزشک خانواده

دکتر مهری حیدری

)(Without Appointment

  
OPTHAMOLOGIST
Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
  
UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahbod Mozafari Dana D.M.D.

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

7روز
هفته

1834 Ste Catherine W. Suite 200

قبولکلیه
بیمه های مدیکال
و بیمه های دانشجوئی

اتواولتیماکس

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

Montreal, Qc, H4A2G4
Sans Frais: 866-946-4399

Tel. 514-487-0009
Fax. 514-482-0034
www.autoultimax.com
info@autoultimax.com

در غرب مونتریال با مدیریت حمید پازوکی مهر

بدون
پیش
قسط

)(Metro: Guy

اتومبیل نو و اوکازیون  :با  20سال سابقه

t,
s
e
g
g
Bi ,The
e
h
T Best
!
The erhouse
 Powبیش از 80
اتومبیلهرهفته

 )1تویوتا كوروال  ٢٠١٠با  ٧٨٠٠٠كیلومتر كولر ،اتوماتیك ،باالنس گارانتى  ١٥٩ .......................................................................................................................................دالر ماهیانه
 )٢مرسدس بنز  350 GLKكامال مجهز اتوماتیك ،شیشه برقی ،كولر برقى ،روكش چرم،
سیستم كمك با رك سقف پانورامیك  ٧٨٠٠٠کیلومتر  ٣٤٩ ....................................................................................................................................................................... .................ماهیانه
 )٣مرسدس بنز  ML350مدل  ٢٠١١با  ٧١٠٠٠كیلومتر ،گارانتی كامل ،دوربین عقب سیستم راهبرد ،سقف كشویى و $٥٩٥ .....................ماهیانه
 )٤مرسدس بنز  .200 Bمدل  ٢٠١١اتوماتیك ،شیشه برقی ،كولر با  ٨٧٠٠٠كیلومتر $١٩٥ ......................................................................................................................ماهیانه
 )٥مزدا  ٣مدل  ٢٠١١با  ٤٨٠٠٠كیلومتر ،شیشه برقی ،كولر گارانتی كمپانى $١٧٥ ........................................................................................................................................ماهیانه
 )6نیسان روك  4WDاتوماتیك ،كولر ،شیشه برقى مناسب زمستان  ٩٠٠٠٠كیلومتر $٢١٨ ................................................................................................................ماهیانه
 )٧ب ام دبلیو  X6تمام مجهز ،با سیستم راهبرد  ٤حلقه الستیك اضافه ،دوربین راهنما پاركینگ گارانتى كامل  $٦٤٥ .................................ماهیانه

تسهیالتعالی درپرداختماهانه
ویژه هموطنانگرامی

Montreal, Qc H3H 1M1

6050 St-Jacques O.

بزرگترینومجهزتریننمایشگاهاتومبیل

طسهل
اقسا 2nd
&
chan 3rd
cred ce
it

جراح دندانپزشک

دکتر مهبد مظفری دانا جراح دندانپزشک

بدون وقت قبلی
Family Physician
 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

جراح دندانپزشک

ارزان ترین و بهترین اتومبیل های اوکازیون

توجه توجه :اتومبیل نو خود را از ما بخرید ارزان تر از  >> :Original Dealerگارانتی!

ا
عتبارنداريد؟
>>
مشكلى نيست
امكا
ناعتبارآسان
براىهموطنا
ن BMW
Mercedes
Benz
Toyota
Subaru
Acura
Honda,
Hyundai
....
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

آژانسمسافرتی

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

Mary Sadoughi
- 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

Cell: 514 834 2166
Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مشاوره و ارزیابی رایگان

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
هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

بافراگیری دنیای دوم هیپنوتیزم می توانید به راحتی بر تمام مشکالت خود غلبه کنید
• اگر از مشکالت روحی رنج می برید
• اگر دچار فشارهای روانی و استرس هستید
• اگر دچار میگرن های حاد ،وسواس های فکری می باشید
• اگر دچار دلشوره و هیجان و اضطراب،ترس می باشید و یا هر گونه ناراحتی های بی دلیل
دیگر می توانید با فراگیری سلف هیپنوتیزم بر مشکالت خود غلبه کنید.
بـرد تخصصی هیپنوتراپیست از American board of
زیر نظر استاد علی سلیمی ،با ُ
 hypnotherapistو عضو انجمن متافیزیک نیوجرسی
با چهل سال تجربه در ایران ،امریکا و کانادا
Center medicale colombus: 1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

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

2178 Ste-Catherine W.

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

ف
یله ،چن
ج
ه
،
ج
کبا
وجه
باا ب بی اس
ت
خ
و
ا
نو
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مر خوان،
ک
و
ب
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د
ه
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استی گوشت
،
ا
ن
و
ا
ع
ک nges
 aو...

ا
ج
ن
ا
س
م
ت
ن
و
ع
و
ت
ا
ز
ه از ایران رسید

اسپشی
ـالماه:
رو

غن ه
 2لی سته انگور
تر
ی9/99 :

 Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن
Í Íشربت البالو
 Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

ما به ف
کر سالمتی شما هستیم؛
شماچطور؟!
ویزا و
مسترکارت
پذیرفتهمی
شود

ذبح اسالمی :حـــــالل

ن زیبا را از
ابستا
ت تندهید!
دس
ک نیک
ه وسائل پی
کلی کباب پزان
و
ن لوران !
در س

محــلفروش

محصوالت آریو،
رزومانیان و پارسیان
آ
ما
هیسفید
همچون مدیترانه،
ما
شمال هیسفید
ای
ن
ر
را سید
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فروشنده متام قطعات لپ تاپ

به قیمت های رقابت ناپذیر

!We Sell Laptop Accessories

ــــ باتری ،چارجرز ـــ
فروش کلیه لوازم یدکی لپ تاپ
با کیفیت عالی | قیمت نازل
www.fsotech.ca | seyedsadr@fsotech.ca

Office: 514-507-0773
Fax: 514-507-2029

خدماتمهاجرتی
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انتشـــاراتفرهنــگ
Maison du Graphique Full printing service

سرویسكارهاىچاپ،گرافیک،فروشكتاب

كارت عروسى

Tel: (514) 931-9-931
Fax: (514) 509-2893
www.maisongraphique.com
E-mail: farhangpublisher@videotron.ca

فالیر ،بروشور ،سرنامه ،پاكت ،كارت ویزیت ،لوگوُ ،مهر ،كارت عروسى
( كتابهاى على میرفطروس رامى توانید از طریق انترنیت خریدارى منوده )

Super Special
1000 Business card
یكرنگ  39.99دالر

Special
Business card
Full-Color 2 sides printed
5000 >> $169.9

Super Special

كارت هاى عروسى جدید
با قیمت هاى بسیارمناسب
براى هموطنان عـزیز

براى اطالعات بیشتر مى توانید به وبسایت ما مراجعه كنید

www.maisongraphique.com

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

را بر روی سایت بخوانید

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

خامنها
رای
ب آقایان
و
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
ویژه
مکان
و برطرف کننده خشکی و وز مو
>
های
 شینیون ،رنگ ،سشوار
> خامن
برای
)
عروس
(گریمور
 میکاپ آرتیست
جاب
باح
 پاکسازی پوست  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

تاتوی صورت و بدن :برای خامن ها و آقایان توسط کارشناس هنر
Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

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

توجه توجه
ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی «اِلــدا»
به علت اجنام برخی تعمیرات اضطراری

تا اطالع ثانوی تعطیل است.
منتظر اطالعیه بعدی باشید.
________________

755 ATWATER

Tel.: 514-933-4726
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar
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
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی رایگان  کمک برای اخذ وام
مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در
کانادا  Non residentsبا کمترین پیش پرداخت

نادرخاکسار

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز

آیا مشکل اعتباری دارید؟

  آیا مشکل اعتباری دارید؟
  آیا با پرداخت دیرکرد Equifax Late Paymen R9مواجه هستید؟
  آیا اعالم ورشکستگی کرده اید؟
(الزم نیست  7سال صبر کنید!)
  آیا نیاز به ترمیم اعتبار بد دارید؟
  آیا می دانستید که اعتبار بد مانع پیشرفت و تحول
مثبت در زندگی می شود؟
همین امروز با متاس با ما می توانید برای مشاوره محرمانه،
رایگان و بررسی دقیق تمامی امور اعتباری تان اقدام کند.
ما بهترین راه حل را با ضمانت کمترین هزینه به شما ارائه می کنیم.

________________
Improve & Fix Credit Counsellor

Reza Ahmadi

Tel. :514-573-3550

Fax :514-416-4889 improvefixcredit@gmail.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

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

سالن آرایش VIVA
خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

Cell.: (514) 207-9000
اسپشیال ماه:

Jaleh Hafezi: Real Estate Broker
GROUPE IMMOBILIER AGATE
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262
Tel.: 514-313-5777
jaleh.hafezi@gmail.com

ژاله حافظی

www.agaterealtygroup.com

Internet, TV, home phone
Fibe services,
No contract,
Reasonable prices

Behrooz davani
Account manager
Behrooz.davani@bell.ca

M: 514-258-4168
بهروز دوانی :درخدمت ایرانیان عزیز

مجتمعجتاریبازرگانیایرانیان
514-827-6364

downtown Montreal

---------------------Student (men
) hair cut: 15$
Student (wom
en) hair cut: 17
$

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

>> سرویس فیبر نوری

بدون قرارداد | بهای مناسب

در خدمت هموطنان عزیز در



اینترنت،تلویزیون ،تلفنخانگی

________________

جویان مرد15 :دالر
اصالح مو :دانش
جویان زن17 :دالر
اصالح مو :دانش

با مدیریت بهاره

514-223-3336

در قلب
NDG

| کوپ و کوتاه کردن مو |
| براشینگ و میزانپیلی |
رنگ | مش | فر | هایالیت
کراتینه مو | اصالح و ابرو
اپیالسیون |

انواع خدمات ناخن شامل مانیکور|
پدیکور| کاشت | ترمیم | shellac

طراحی بدن با حنا
| اکستنشن مژه |
| پاکسازی صورت |

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

 %10ختفیف دانشجویی
www.vivasalon.ca
_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
ساعات کار :هر روز هفته 20-11
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بنیاد فرهنگی نیما با همکاری کاجل کنکورد
نشست ها و دوره های آموزشی زیر را برگزار می کند:

www.ilsmontreal.org

175

the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

24

نشست خصوصی ۳۰دقیقه ای اطالعات حقوقی تنها با  ۲۵دالر
پاسخ به پرسش های حقوقی شما در مورد قوانین کانادا و ایران
در زمینه های گوناگون زیر نظر کارشناسان حقوق

به زبان های فارسی ،انگلیسی و فرانسه
راه های تماس برای تعیین وقت قبلی:
تلفن ۴۳۸۸۷۰۷۰۵۳ :و ۵۱۴۲۱۷۰۳۰۶
رایانامهca.info@collegeconcorde :

با سپاس از همیاری
کافه خاطرات مونتریال

در کوچه های هفت پیچ
سرزمین هزاره هـا :
سخنران:
حضـر نامه ابر قو
دکتر رسول نفیسی
َ

دوره های آماده سازی برای آزمون بالینی نظام پزشکی کانادا
MCCQE II

OSCE

NAC

برای پزشکان تحصیلکرده در خارج از کانادا
به زبان های انگلیسی و فرانسه
تلفن تماس۵۱۴۴۸۵۰۹۵۸ :



مشاوره و آمــوزیاری ()Coaching

 با حضور سخنران میزبان:

درباره مسایل شخصی ،خانوادگی ،آموزشی ،کاری و بازرگانی
برای رویارویی با ناسازگاری ها،
شکوفا سازی توانایی های درونی و بهبودی کمی وکیفی
برای تعیین وقت قبلی:
تلفن تماس۴۳۸۸۷۰۷۰۵۳ :

دکتر احمد
کاظمی موسوی

 جمعه  8آگوست2014

ساعت  6/30تا  8/30بعدازظهر

 کتابخانه وست مونت

4574 Sherbrooke W,
Westmount, QC H3Z 1G1
Tel.: (514) 989-5300

خوشمزه ترین کباب را ،در جمع دوستان داغ داغ

درطبیعتزیبایمونتریالنوشجانکنید!

آخرین

بزرگ

بستا

ایران
ی
ا
ن
م
و
ن
ت
ر
یال

یکشنبه 14سپتامبر

>> توجه :تاریخ جدید

به دلیل نزدیکی با تاریخ پیک نیک شروع
سال حتصیلی مدرسه دهخدا

و زیبا
پرشور،شاد وادگی
یک روز یمی و خان ی و...
م
ر فضایی ص ی و نوشیدن ز و...
زه ،چا
د
ن انگی
خوشم
ت هیجا
اب
قا
 Dشهر
کبعه کشی ،مساب ترین J
قر
با شاد

همراه

Paivand
Persian
Picnic
! in the PARC

پارکانگرینیون
توجه توجه توجه توجه:

   محل:

METRO: Angrignon
چند قدمی خروجی پارک

ورودی رایگان:
سرو غذا :از
ساعت  12ظهر
پارک
ینگ :شهرداری
برای
حمایت از تداوم
این برنامه ها،
غذا و نوشابه را
درمحل بخرید.

خندیم،بزنیم،
،ب
بنوشیم م،بــرقصیم...
یـ
بکوب م شاد باشیم !
با ه

تپش
دیجیتال

  غرفه های بازرگانی،

فرهنگی و هنری:
با دفتر پیوند متاس بگیرید:

514-996-9692
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مدیریتزندگی...

 30کاریکه نباید
حقخودتان
خودتان
درحق
در
انجام دهید

در اینجــا لیســتی از  30کاری را عنوان
میکنیــم کــه
هیچوقــت نباید
تصمیمات
قاطعبگیرید؛ در حق خودتان
انجامدهید.

پیشرفتنیازمند
خطر کردن
است.


 .1با آدمهای
نادرست نشست و
برخاستنکنید.

 .3به خودتان دروغ نگویید.

به هر کس دیگری در دنیا میتوانید دروغ
بگویید به جــز خودتان .زندگی ما زمانی
بهتر میشود که از فرصتها استفاده کنیم
و سختترین و اولین فرصتی که میتوانیم
از آن استفاده کنیم این است که با خودمان
صادق باشیم.


 .4نیازهای خودتان را پنهان نکنید.

دردناکترین مســئله این است که وقتی
زندگی کوتاهتر از شدیداًدرگیردوستداشتن کسی هستید،
آن است که بخواهید وقتتان را با کسانی خودتان را فراموش کنید و یادتان برود که
بگذرانید که خوشبختی را از شما میگیرند.
اگر کسی بخواهد که در زندگیاش باشید،
برای شــما جا باز خواهد کرد .نباید برای
پیدا کردن جاییدر زندگی کسی بجنگید.
هیچوقت برای بودن با کسی که ارزش شما
را نادیــده میگیرد اصرار نکنید .و یادتان
باشد ،آنهایی که در زمان خوشی کنار شما
میمانند مهم نیستند ،مهم کسانی هسند
کــه در ناخوشــیها و نامالیمات زندگی
کنارتان هستند .آنها دوستان واقعی شما
هستند.

 .2از مشکالت تان فرار نکنید.

باید با مشکالتتان روبهرو شوید .البته این
کار ســاده نخواهد بود .هیچکس در دنیا
نیســت که بتواند همه کارها را بینقص
انجام دهد .هیچکدام از ما قادر نیســتیم
کــه مــدام در حال حل کردن مشــکل
باشیم .درواقع ،ما جوری ساخته شدهایم
که ناراحت ،ناامید و شکستخورده شویم.
چون این معنی واقعی زندگی کردن است
 روبهرو شدن با مشکالت ،درس گرفتناز آنها ،سازگاری و حل آنها به مرور زمان.


شهرفرهنگصدف
فروغی >> ادامه از صفحه25 :

به گفته او" ،بند  ۴.۱قوانین تحریم دولت
کانــادا پیشــاپیش وارد کــردن اجناس
شــخصی و هنری را کــه ارزش تجاری
ندارند ،مجاز دانسته است و نیازی نیست
که وزیر دستور خاصی بدهد".
این وکیل ســاکن شــهر مونتریال گفت
امیدوار است این مســاله پیش از ضرب
االجــل  ۳۰روزه حل شــود ،در غیر این
صورت ممکن اســت از ایــن اداره دولت
کانادا در دادگاه شکایت کند.
ونســان واالیی گفت" :این رفتار نتیجه
اصرار یک مامور گمرک برای اجرا کردن
دقیق قانون نیست بلکه سوء برداشت از
قانون اســت .این خانم دو سال از عمرش
را صرف ســاخت یک اثر هنری کرده که
شورای هنر کانادا سفارشش را داده و حاال
نه تنها اثر را بر خالف قوانین توقیف کرده
اند بلکه به او می گویند بعد از ســی روز
آن را نابود خواهند کرد و تازه می خواهند
روزی  ۱۰۰دالر هزینــه انبار جعبه های
شهرفرنگ را هم از موکل من بگیرند".
صدف فروغی که هنوز از بهت این برخورد
و توقیف اثر هنری خود خارج نشده می
گوید امیدش برای تصحیــح رفتار اداره
گمرک کانادا و ترخیص شهرفرنگش را از
دست نداده است 29 ( .تیر )1393

شما هم فردی خاص هستید .بله ،باید
به دیگران کمک کنید اما به خودتان
هم همینطور .اگر قرار باشد که زمانی
بیاید که به خودتان برسید و چیزهایی
کــه به آن عالقه دارید را دنبال کنید ،آن
زمان همین حاالست.

جوانتر ،و  ...باشند اما این افراد هیچوقت کتاب زندگیتــان را بخوانید ،هیچوقت
شما نیســتند .خودتان را تغییر ندهید تا نخواهید توانست فصل جدید زندگی تان

آدمها دوستتان داشــته باشند .خودتان را شروع کنید.
باشــید و مطمئن باشید آنهایی که باید ،
 .5سعی نکنید کسی باشید که نیستید.
 .7از اشتباه کردن نترسید.
یکی از بزرگترین چالشهای زندگی این دوستتان خواهندداشت.
اینکه کاری انجام دهید اما اشــتباه کنید
است که در دنیایی که تالش میکند شما 
را مثل بقیه کند ،خودتان باشید .همیشه  .6درگیر گذشته نشوید.
{>> ادامه در صفحه}29 :
کسانی هستند که از شما زیباتر ،باهوشتر ،اگر بخواهید دوبــاره و دوباره فصل قبلی
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دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

گوناگون

گ
Å Åگرهی كه با دست باز میشه /

نباید با دندان باز كرد

Å Åگفت پیغمبر كه چون كوبی دری /

عاقبت زآن در برون آید سری!

Å Åگفت  :چشم تنگ دنیا دار را /

یا قناعت پر كند یا خاك گور[سعدی]

Å Åگفت  :چشم تنگ دنیا دار را /

یا قناعت پر كند یا خاك گو ر[سعدی]

Å Åگفتند :خرس تخم میذاره یا بچه؟ /

گفت  :از این دم بریده هر چی بگی بر میاد!
Å Åگفتند  :خربزه و عسل با هم نمیسازند .
گفت  :حاال كه همچین ساخته اند

كه دارند منو از وسط بر میدارند

Å Åگفتند  :خربزه میخوری با هندوانه ؟ گفت  :هر دودانه

Å Åگفت  :نوری خونه است ؟ گفتند  :عالوه بر نوری

دخترش هم خونه است  .گفت  :نور علی نور

Å Åگل زن و شوهر را از یك تغار برداشته اند
Å Åگله گیهات بسرم ایشااله عروسی پسرم
Å Åگنج بی مار و گل بی خار نیست /

شادی بی غم در این بازار نیست[مولوی]

Å Åگنجشك امسال رو باش

كه گنجشك پارسالی را قبول نداره

Å Åگنجشك با باز پرید افتاد و ماتحتش درید

Å Åگنجشك با زاغ زوغش بیست تاش یه قرونه،

گاو میش یكیش صد تومنه

Å Åگندم از گندم بروید جو ز جو /
از مكافات عمل غافل نشو[مولوی]

Å Åگندم خوردیم از بهشت بیرون مان كردند
Å Åگوساله بسته را می زنه

Å Åگوسفند امام رضا را تا چاشت نمی چرونه
Å Åگوسفند بفكر جونه ،قصاب به فكر دنبه!
Å Åگوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/

آنچه البته بجائی نرسد فریادست[یغمای جندقی]

Å Åگوشت جوان لب طاقچه است

Å Åگوشت را از ناخن نمیشه جدا كرد
Å Åگوشت را از بغل گاو باید برید

Å Åگوشت رانم را میخورم منت قصاب رو نمی كشم
Å Åگوهر پاك بباید كه شود قابل فیض/

ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود[حافظ]

Å Åگه جن خورده

Å Åگیرم پدر تو بود فاضل /

 ۸دلیل پایین نیامدن وزن
•
 )۱نوشیدن الکل و نوشابه های گازدار

 ...با ایـنکه مـــقدار چربی زیادی در
اکثر نوشــیدنی هــای الکلی وجود
ندارد اما به خاطر کالری باالی الکل
موجب اضافه وزن می شوند .انـرژی
و کـالـری مـوجود در الـکـل بـاید
بالفاصله سوزانده شود ،وقتی بدنتان
سرگرم سوزاندن کالری اضافی موجود
در این نوشیدنی است ،شما انتخاب
دیگری ندارید مگر اینکه بیشتر کالری
های مصرف شده دیـگر از غـذاهای
سالم را ذخیره کنید.
نوشـیدنیهایگازدارالکلیحتیبدتر
از نوشیدنیها الکـلی هستند و مـقدار
بسیـار زیادی کالری از قند اضافه شده
به آن وارد بدنتان می کنند .حتـــی
مـصرف نوشابه های گازدار معمولی
را هــم باید بخاطر تاثیری که بر قند
خون میگذارد ،در رژیـــم غذاییـتان
مـحدود کنـید .پـس اگر قصد پایین
آوردن وزنتان را دارید ،بهتر است برای
نوشیدنـی تا حـد امکان از آب معدنی
استفادهکنید.

•
 )۲ورزش یا فعالیت فیزیکی کم

همــه ما مــی دانیم که بــرای الغر
ماندن باید ورزش کنیم اما خیلی از
مردم هنوز هم به اندازه کافی ورزش
و فعالیت جسمانی در برنامه زندگی
خود ندارند تــا کالری های مصرفی
اضافه را بسوزاند یا بر متابولیسم کند
خود غلبه کنند .باید در اکثر ساعات
بیداری خود فعالیت فیزیکی داشته
باشید ،یا حداقل سه جلسه در هفته،
 ۲۰تا  ۳۰دقیقــه ورزش کنید .اگر
اضافه وزنتان خیلی زیاد است و برای
ورزش کردن مشکل دارید؛ بهتر است
از فعالیت های سبک تر و تفریحی تر
استفادهکنید.
خیلی از افراد از رفتن به باشگاه و انجام
همان برنامه تمرینی مشابه همیشگی
خسته می شوند .وقتی برنامه تمرینی
برایتان خسته کننده شود ،حتماً باید
آن را تند تند عوض کنید چون انجام
تمرینات تکراری و خسته کننده می
تواند چربی سوزی شما را خراب کند.
بدن ما خیلی زود به ورزش عادت می
کند و تکرار چیزی که بدنتان خیلی
راحت بتواند آنرا کامل کند هیچگونه
تغییر فیزیکی ایجاد نمی کند.
بله ،هنوز هم کالری خواهید سوزاند
امــا اگر بدنتان بــه وضعیت کنونی
مصرف کالری روزانه تان عادت کند،
دیگر وزنتان پایین نمی آید .یک راه
بسیار عالی برای باال بردن نتیجه این

است که با امتحان کردن انواع مختلف
ورزش ها و فعالیت ها ،بدنتان را وارد
چالش کنید؛ شــنا ،اسکیت ،رقص،
یا حتی صخره نوردی .وقتی ورزش
کردن برایتان شکل تفریح پیدا کند
و لذت بخش باشد ،به مدت طوالنی
تری آنرا انجام مــی دهید و کالری
بسیار بیشتری خواهید سوزاند.

•
 )۳پایین آمدن متابولیسم

رژیم های غذایی کم کالری در هفته
های اول خیلی خوب عمل می کند
اما بعــد از مدتی دیگــر تاثیری در
کاهش وزن نخواهند داشــت .دلیل
آن این اســت که متابولیســم شما
پایین آمده و درنتیجه به این مقدار
محدود مصرف کالری عادت می کند.
اگر با پایین آوردن بیشتر کالری های
مصرفی به این مسئله واکنش دهید،
احتماالً این بار فقط عضالتتان را از
بین می بریــد و دوباره روند کاهش
وزنتان به رکود می رسد.
این چرخه تا جایی ادامه می یابد که
تصمیمتان برای پایین آوردن کالری
مصرفی منحل می شود و دوباره به
وضعیت تغذیه سابقتان برمی گردید.
اما رمز اینکار این است که مقدار کالری
مصرفی را کم کم پایین بیاورید ،و در
عین حال از موادغذایی خوب و مقدار
کافی پروتئیــن برای جلوگیری از از
دست رفتن عضالت ،استفاده کنید.
انجام تمرینات بدنسازی به شما کمک
می کند متابولیسمتان را باال ببرید و
چربی سوزیتان را تسریع کنید.
•
 )۴ندیده گرفنت وعده های غذایی

ســاده به نظر می رســد ،کمتر می
خورید و حتماً وزن کم می کنید .به
همین دلیل خیلی از افراد در بعضی
از وعــده ها غذا نمی خورند و بدن را
به حالت گرسنگی مفرط می کشانند،
و برای حفظ آمینواســیدهای الزم
برای بدن ،عضالت تجزیه می شوند
و نتیجه آن چیزی نیست جر پایین
آمدنمتابولیسم.
همچنین اگر اجازه بدهید قند خونتان
خیلی پایین بیاید ،دردهای شــدید
گرســنگی را متحمل می شــوید و
احتمال این وجود دارد که به پرخوری
مفرط کشانده شوید.
پس ســعی کنید غذاهای ســالم و
مقوی اما کم حجم و سبک در  ۵الی
 ۶وعده در روز بخورید .روزتان را با
یک صبحانه خوب و سالم شروع
کنید که حاوی پروتئین باکیفیت
باشد .باید یاد بگیرید که چطور
بــا این روش غذا خــوردن قند
خونتان را تنظیم کنید.
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•
 )۵مصرف زیاد قند و منک

قند و نمک اضافی معموالًدر بسیاری
از غذاهای فراورده ای با هم مخلوط
هســتند .مصرف مقدار زیادی قند
در یک وعده غذایی باعث باال رفتن
قند خون می شود؛ بدن باید به این
وضعیت واکنــش داده و آن را دوباره
پایین بیاورد .نتیجه آن این است که
قسمت اعظم آن قند اضافی به شکل
چربی در بدن ذخیره می شود.
اینجاست که خیلی از افراد که عادت
به خوردن نوشابهدارند که فاقد چربی
است متعجب می شوند و نمیدانند
که چطور ممکن است این ماده باعث
ذخیره شدن چربی در بدنشان شود.
پس سعی کنید تا حد امکان مصرف
قند را پایین بیاورید.
نمک هم باعث سردرگمی می شود
چون کالری ندارد اما می تواند منجر
به افزایش وزن شود .نمک باعث می
شود بدن آب در خود ذخیره کند ،در
نتیجه با مصرف مقدار زیادی نمک
ممکن اســت برخی افراد احساس
کنند که چاقتر می شوند .پس سعی
کنید رژیم غذایی را دنبال کنید که
بیشتر در آن از موادغذایی طبیعی و
غیرفراورده ای استفاده شده باشد.
•
 )۶ننوشیدن آب به
کافی

در یک روز
متو سط ،
بدن اکثر
ا فــر ا د
دچار بی
آبــی می
شود چون
خیلــی
بیشتر از
آنچه آب
در طول
روز می
نو شند

میزان

بدنشــان آب از دست می دهد .آنها
اکثراً این را متوجه نمی شوند چون
مرکز تشــنگی در بدن خیلی دقیق
نیســت .گاهی اوقات کمبود آب در
بدن می تواند دردهای گرســنگی را
به همراه داشــته باشد ،چون خیلی
از مــا مقدار آب مورد نیاز روزانه مان
را از موادغذایــی تامیــن می کنیم.
اگر به اندازه کافی آب نمی نوشید و
معموالً احساس گرسنگی می کنید،
هوس شــما به غذا ممکن است به
خاطر تشنگی باشد نه گرسنگی .آب
همچنین به باال بردن ســطح انرژی
بدن نیز کمک مــی کند ،درنتیجه
می تونید خیلــی بهتر ورزش کنید
تا کالری بسوزانید و وزنتان را پایین
بیاورید .پس ســعی کنیــد در روز
حداقل  ۸لیوان آب بنوشید.
•
 )۷سهم های غذایی نادرست

وقتی برای کم کــردن وزنتان رژیم
می گیرید ،فلسفه قدیمی هنوز هم
که هنوزه کاربرد دارد "کم بخورید تا
وزنتان پایین بیاید ".گرچه همانطور
کــه در موارد بــاال گفتیم هیچیک
از وعده هــای غذایی را نباید نادیده
بگیریــد ،اما راه حل این اســت که
کم بخورید و مداوم بخورید .خوردن
غذای ســبک در وعده های غذایی
بیشتر کاهش وزنتان را تسریع میکند.
•
 )۸اهداف غیرواقعی

ایجــاد هــدف هایی که
دست یافتن به آنها خیلی
سخت باشد یا هدف هایی
که خیلی غیرواقعی باشند از
جمله دالیلی اســت که تالش
شما برای کاهش وزن را ناکام
میگذارد .وقتی تیپ بدنیتان
اندومورف باشد (تیپ بدنی
چاق و فربــه) عاقالنه
نیســت اگر

بخواهیــد اندام
یک مانکــن را پیدا
کنیــد .رســیدن به
اهدافتان در موفقیت
شما اهمیت زیادی دارد .اگر
به هدف هایتان دست پیدا
نکنید ،ممکن اســت آخر کار
احساس کنید فردی شکست
خورده هســتید و هم انگیزه
خود را از دست داده و ناامید و
مایوس شوید.
سعی کنید هدف هایی
کوچک برای خود پیدا
کنیــد تا انگیــزه ای
باشد برای موفقیتتان.
کم کــردن همان یک
کیلو وزن در هفته که
معموالً توصیه می شود
ممکن است خیلی کند به
نظر برسد اما حداقل آن این
که بدون هیچگونه سختی و
مشکلی می توانید به آن دست
پیدا کنید .آنوقت است که حس
پیروزی به شما دست می دهد و
یک قدم به هدف کلی و بزرگتان که
رســیدن به وزن ایدآل است نزدیک
میشوید.

•

حسين جهاني
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10نشانهکمبودخوابکهجدینمیگرفتید!
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با

حسين جهاني

سال هجدهم شماره  5125شنبه  24تير ماه  24 1391شعبان  14 1433جوالي 2012

خیلیها با افتخــار میگویند که این ده نشانه را جدی بگیرید:
همیشه سرشان به بالش نرسیده •
یک :هنوز سرتان به بالش نرسیده،
خوابشان میبرد.
اما ظاهرا این نشــانهای خطرناک خوابتان میبرد.
فکــر نکنیــد چنیــن چیــزی
است.
ناجا:
راهور
پليس
فنی-مهندسی
معاون
کارشناســان در  Montefioreنشــاندهنده خوشخوابی است.
 Medical Centerدر نیویــورک اگر به صورت معمــول در کمتر
تحقیقی در مــورد کمبود خواب از پنج دقیقه بعد از درازکشیدن،
انجامدادهاند کهده نشانه خطرناک خوابتان میبــرد یعنی کمبود
را بــرای آد مهای کمخواب ردیف خواب و یا حتــی اختالل خواب
میکند .اگر شــما هــم چنین دارید.
نشانههایی رادر خودتان میبینید• ،
حواستان باشــد که روند کمبود دو :تصمیمات ناگهانی میگیرید.
خوابتان را هرچه سریعتر متوقف بخشی از مغز که به قضاوت ،کنترل،
توجه و ارتباط بصری مربوط است،
کنید.
خــواب مثل غــذا و آب در حفظ بر اثر کمبود خواب دچار اختالل
سالمت انســان نقش دارد و روی میشود .کمبود خواب ممکن است
زیبایی هم تاثیر زیادی میگذارد .به این معنی باشــد که چیزهای
بیخود بخورید ،چیزهای بیخود
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بستنیخریدن بگیرید ،احتمالش
هســت که دچار کمبــود خواب
باشید .کمبود خواب با تحت تاثیر
بخرید و تصمیمات بیربط بگیرید .قــرار دادن دو هورمــون لپتین و
حتی تغییر ناگهانی مود (حال و گرلیــن در بدنتان باعث افزایش
هوا) هم ممکن اســت ناشــی از اشتها میشــود .لپتین هورمونی
نام ايران و ايراني پيوند ناگسستني با فرهنگ و تمدن دارد اما اين موضوع در
اســت که به بدن ما دستور توقف
باشد.
مواردخواب
کمبود
پيدا نميكند.
عينيت
همه
رسيدههم
اثباتگرلین
دهــد و
خوردن را
برخيمازیافراد به
• به طور مثال در رانندگي اين امر در خصوص
سه:
است .حرفهای کلیشهای و تکراری هورمونی است که نشانه گرسنگی
در بين برخي از افراد اين تفكر حاكم است كه رانندگي يك امر فردي است
زنید.
ومی
دچار
کسی
ديگریکند.
تولید م
چون تنها هدفشان رسيدن به مقصد را
رقيب
وقتینوعي
رانندگان به
است پس
افرادی که
کمبــود خواب دارند ،کمبود خواب باشد ،تعادل بین این
شمار ميروند.
آنها به
هستند
فرهنگي
تأخر
نوعي
دچار
رانندگي
با
مواجهه
در
ايرانيان
حقيقت
با در
اختالل بخشــی از مغز مواجه دو هورمون به هم میخورد.
وسيله نقليه است را به دست آوردهاند
همان
كه
آن
مادي
فرهنگ
اينكه
يعني
شوند که به حرفزدن ،تفکر •
می
اما فرهنگ معنوي يعني فرهنگ رانندگي آنها هنوز كامل نشده است.
دوبار
را
منت
این
جمالت
شش:
رعاي��تو تفکر
ســازنده
مربوطبه قانون به حتم نميتواند كار س��خت و
خــاقو احترام
فرهنگ رانندگي
كمربنداید.
كه بابستنخوانده
طورکه
افرادی
است.
ايمني ،ايستادن پشت خط
اســتهمان
ممکنباشد زيرا
محيرالعقولي
آموزش
فرهنگ
اگر پس با
ش��ده اس��ت
فراگير
ما
ميان
در
...
و
پياده
عابر
برای
س��ازي و(مثال
کم شده
تمرکزتان
لحن یکنواخــت حرف میزنند و
ميتوان قانونمداري را در ميان رانندگان افزايش داد.
جمالت
اصليایدر بر
کلیشه
ربط
های ب
جمله
چندبارموضوع
ساده،دهنده و
مطلبیآموزش
فهماست كه
يادگيري
پايهوهاي
ی از
يكي
آموزش
است
معنی
كه دربه این
خوانید)
ش��مارمی
کمبودبه را
مشــکل
آموزشیبهآورند
زبان م
آموزش
خصوص
ميروند
اساس��ي آن
عنوانبااركان
مواجهاين امر
رانندگي نيز
باشند.عينيت پيدا ميكند .که زمان بیشتری باید چشمهایتان
خواب
جادهاي
تصادفات
آمار
كاهش
در
تواند
مي
حتم
به
رانندگي
آموزش
به
توجه
•
را بسته نگه دارید و بخوابید.

•
هفت :دست و پا چلفتی شدهاید.

نه :موقع رانندگی حواستان از
جزئیات پرت است.

بعضیها انگار اصوال دســت و پا اگر خروجیهای آشــنای اتوبان
چلفتی هســتند .اما اگر احساس را رد میکنید یــا جایی میروید
میکنید به صورت غیرعادیدست که نباید بروید ،به مشکل کمبود
نام ايران و ايراني پيوند ناگسستني با فرهنگ و تمدن دارد اما اين موضوع در
مشکل خواب توجه کنید .ممکن است این
شــده
چلفتی
اید،پيدابهنميكند.
عينيت
موارد
و پا همه
خواب
کمبود
رانندگي اين امر بدریدقتی
کنید.
طورتوجه
خواب
رسيده
اثبات
ناشیاز ازافراد به
هابرخي
خصوص
مثال در
کمبود به
• است.
باشند.

در بين برخي از افراد اين تفكر حاكم است كه رانندگي يك امر فردي است
رسيدن به •
تان زیاد
زندگی
هشت :با
مقصد است پس ديگر رانندگان به نوعي رقيب
شان
شریک هدف
چون تنها
و
ده :در سینما یا هواپیما فورا
کنید.
دعوا می
شمار ميروند.
آنها به
برد.تأخر فرهنگي هستند
دچارینوعي
رانندگي
حقيقت ايرانيان
گاهی در
تان م
مواجهه با خواب
مشخصیدردارد یا
دعوا علت
آوردهاند
دست
به
را
است
نقليه
وسيله
همان
كه
آن
مادي
فرهنگ
اينكه
يعني
خستگی طرفین است .اما اگر بــه محــض ورود به محیط
ناشی از
اما فرهنگ معنوي يعني فرهنگ رانندگي آنها هنوز كامل نشده است.
كارمیبرد
تواندتان
خواب
قانونیا ک
تاریک
دانشگاه
توسط
تحقیقی که
س��خت و
صدانمي
بهمحتم
برکلیاحترام به
رانندگي و
فرهنگ
رعاي��ت
ساعات روز)
كمربنددر
خصوص
طور كه (به
هایی
زيرازوج
دهد
محيرالعقوليمی
انجام شده نشان
ممکنخط
ايستادن پشت
ايمني،
بستن
همان
باشد
آموزش
س��ازي و
اس��ت پس
اند ش��ده
فراگير
ميان ما
کمبود ...در
عابر پياده و
باشید.
فرهنگخواب
دچارباکمبود
اســت
شــده
خواب
که دچار
ميتوان قانونمداري را در ميان رانندگان افزايش داد.
روز
طــول
در
باید
بــدن
درواقع
دعوا
هم
با
دیگر
های
ن
زما
بیش از آموزش يكي از پايههاي اصلي در يادگيري است كه آموزش دهنده و موضوع
صورت
غیر این
رونددر
باشــد؛
آموزش به عنوان اركان اساس��ي آن بههشیار
میکنند.
آموزش
خصوص
كه در
ش��مار مي
رانندگي نيز اين امر عينيت پيدا ميكند.
مشکلی وجود دارد.
جادهاي
توجه به آموزش رانندگي به حتم ميتواند در كاهش آمار تصادفات •
•
و تلفات آن نقش بس��زايي داشته باش��د چرا كه براساس اظهارنظر کارشناسی
پليس ،عدم رعايت قوانين از سوی رانندگان علت بسياری از تصادفات است.
ام��ا واقعيت چيز ديگري اس��ت؛ در تصادفات رانندگ��ي تنها نميتوان گفت
رانندگان مقصر هس��تند چرا كه ع��دم آموزشهای کافی نيز ميتواند از عوامل
بروز تصادفات باشد.
در گذشته براي دريافت گواهينامه رانندگي هيچگونه آموزش اجباري وجود
نداشت اما توسعه شهرها و تحول در صنعت خودروسازي قانونگذار را مجاب كرد
تا متقاضيان دريافت گواهينامه رانندگي آموزش اجباري را بگذرانند.
اما صرف اينكه يك فرد گواهينامه دريافت ميكند نيز نميتواند باعث شود تا
فرد مدعي شود تبحر الزم در رانندگي را بهدست آورده است.
پس اگر گواهينامه رانندگي داريد يادتان باش��د تنها انسان روي كره زمين
نيس��تيد كه گواهينامه داريد و به صرف داشتن آن نميتوان پنداشت كه تبحر
الزم را دارا هستيد.
پس اگر گواهينامه رانندگي داريد و پش��ت خودرويتان مينشينيد به خود و
514-827-6364
رانندگي احترام بگذاريد.
ديگران در

و تلفات آن نقش بس��زايي داشته باش��د چرا كه براساس اظهارنظر کارشناسی
فراموشکار
هستید.سوی رانندگان علت بسياری از تصادفات است.
قوانين از
چهـار:عدم رعايت
پليس،
در تصادفات رانندگ��ي تنها نميتوان گفت
اس��ت؛
ديگري
چيز
واقعيت
تقویت حافظه میشود
ام��اباعث
خواب
ع��دم آموزشهای کافی نيز ميتواند از عوامل
هس��تند چرا
ورانندگان مقصر
كه تاثیر
حافظــه
کمبــودش بــر
بروز تصادفات باشد.
وقتی
گذارد.
مستقیم م
کمبودرانندگي هيچگونه آموزش اجباري وجود
گواهينامه
دريافت
گذشتهیبراي
در
اســتدرهر
خــوابامادارید،
صنعت خودروسازي قانونگذار را مجاب كرد
ممکنو تحول
توسعه شهرها
نداشت
رانندگي آموزش اجباري را بگذرانند.
گواهينامه گرفته
دريافتهمکارتان
متقاضياناز اسم
تاچیزی -
اما صرف اينكه يك فرد گواهينامه دريافت ميكند نيز نميتواند باعث شود تا
تا برخی احساســات خودتان -را
فرد مدعي شود تبحر الزم در رانندگي را بهدست آورده است.
فراموشاگرکنید.
گواهينامه رانندگي داريد يادتان باش��د تنها انسان روي كره زمين
پس
نيس��تيد كه گواهينامه داريد و به صرف داشتن آن نميتوان پنداشت كه تبحر
•
هستيد.
دارا
را
الزم
پنج :گرسنهتر از حالت عادی
پس اگر گواهينامه رانندگي داريد و پش��ت خودرويتان مينشينيد به خود و
هستید.در رانندگي احترام بگذاريد.
ديگران

زترددخودروهايفاقدامنيت
يفاقدامنيت
مجتمع جتاری بازرگانی ایرانیان
هاجلوگيريميكند
يهكند
یک جدول با دو شرح

5125

مژده مژده >> بــزودی

از هم اکنون جهت دریافت اطالعات و رزرو محل
دفتر خود در این مرکز با ما متاس بگیرید.

اگــر اخیــرا نمیتوانیــد جلوی
خودتــان را در چیپسخوردن و

یک جدول با دو شرح

فیروز همتیان:

در قلب
NDG

فرشاد فضلی (تپش دیجیتال)514-223-3336 :

5125

«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
کرده و
دارای دو
مداد حل
ایران
روزنامهرا با
جدولشرحها
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

عادي____________________
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه
ويژه
جدولجدول
جدول عادي
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4
 -3اي��ن عدس��ي ن��ور را پراكن��ده
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ميكند -ناممكن -روش و رفتار
 -4نام مستعار دهخدا -خودآرايي6 -
واجب و ضروري -پرچم
7
 -5بزرگ -س��خنان منظوم -راه و
8
روش
 -6كثرت آمد و شد -نصب و عزل و 9
قبول استعفاي عاليترين مقام قوه 10
قضائيه از اختيارات  ...است -دو يار
11
بلندقد
 -7كوبن��ده خانگي -ض��د دخل12 -
شامهنواز -وسط
13
زي��اد
ه��اي
گرفتاري
 -8كاره��ا و
14
داشتن
 -9س��الح زنبور -ح��رف تعجب15 -
اسلوب -گنديده
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طلوع
مح��ل
طب��ي-
 -10كمربن��د
 -9برم��ال ك��ردن -پش��تگرمي-
تلويزيوني
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 -14ديدن -سنگواره -بلندمرتبه
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 -15خيرخواه -طالي سفيد
رنجيدهخاطر -حواله و چك
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 -14ذخي��ره ،پسانداز -بازگش��ت-
-1مح��ل وس��يعي ب��راي نشس��تن ساكنان محل
هواپيما -نگاه كردن
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صفحهويژه
>>حل در جدول

 15 14 13 12 11 10 9 8ساحلي -كلمه شگفتي
 -7آرام خودمان��ي -رودي درمص��ر-
سدي در ايران -كلمه تصديق
 -8اين سندرم در اثر افزايش فعاليت
قشر غده آدرنال ايجاد ميشود
 -9تنب��ل جاليز -ضمير فرانس��وي-
رودي در لهستان -جمع حاجي
 -10نفس بلند -مويز -جام گل
 -11ب��ه عل��ت -ضدهواي��ي! -لق��ب
فرگوسن
 -12ح��رف يونان��ي -نت��رس-
سبكجامه -هزينههاي بيمورد
 -13استوار -قوه حافظه -گياهي
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افقي:
 -3نوع��ي ميمون -تيم فرانس��وي -از
كارگرداني
به
فيلمي
ك��ردن-
-1طلوع
انواع باكتري
حميد جبلي
 -4پيش��وند ميليون��ي -ح��رف س��وم
 -2پاندول -فيل��م مرحوم مالقليپور -يوناني -ناشنوا -يكپنجم
نوعي شترمرغ
 -5دختر قهرمان بينوايان -تازهداماد-
 -3شاخه تازه درخت -جاي پيدايش -پياپي
كاغذ ضخيم
 -6پاس��خ مخالفتآميز -ي��ك ضايعه
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گوناگون...

نکات الزم برای
استفاده مؤثر و دقیق
«کرم های ضــد آفتاب»

بیش از پنجاه ســال اســت که
ترکیباتی تحت عنوان ضد آفتاب،
توسط دانشــمندان و برای مبارزه
با اثــرات منفی اشــعه فرابنفش
خورشید ابداعشده که با گذشت
زمــان ،دارای تنوع و اثربخشــی
بیشتری نیز شدهاند.
این روزها در قلب تابستان زیبای
مونتریال ،فعالیتهــای خارج از
منزل ،اگرچه بسیار لذتبخش اند،
اما در صورت عــدم رعایت نکات
بهداشت پوستی ،میتوانند اثرات
بدی بر سالمتتان بگذارند.
همه ما کموبیش به مضرات اشعه
فرابنفش خورشید و فواید انواع ضد
آفتاب در مقابله بــا آنها آگاهی
داریم .عوارضی ازجمله مالنوما که
یکی از انواع سرطان پوست است و
ساالنه هزاران نفر رادر سرتاسردنیا
به کام مرگ میکشاند.
عالوه بر این ،ضد آفتابها مهمترین
و شــاید ارزانترین وســیله برای
جلوگیری از ایجاد چینوچروک و
لکههای پوستی هستند .اما برای
بهره بردن کامــل از ویژگیهای
مثبت انواع ضد آفتاب و به دست
آوردن محافظت کامــل در برابر
اشعه مضر خورشید باید نکتههای
مهمی را در نظر داشته باشید.

رنگدانهدار منجــر به تغییر رنگ
یا بهاصطالح برنزه شــدن پوست
میشود .البته تحقیقات نشان داده
اشــعه فرابنفش آ ،جدا از این اثر،
عامل اصلی ایجاد چینوچروکها
و لکههای پوســتی در گذر زمان
بــوده و حتی در کنار عامل اصلی
سرطان پوست یعنی فرابنفش ب،
نقش کمکی در ایجاد این سرطان
دارد.
به همین دالیل است که استفاده
روزانــه و همیشــگی از انواع ضد
آفتابهــا امروزه دیگــر از حالت
تزئینی و آرایشــی خارجشــده و
بهعنوان یک نیاز پزشــکی و برای
همه افراد توصیه میشود.
•
زمان صحیح استفاده از ضد آفتاب

اغلب افراد عادت به استعمال ضد
آفتاب درســت در لحظه خروج از
منزل دارنــد .اما باید به این نکته
توجه کنید که این ترکیبات برای
آنکه عملکــرد خود را در مقابله با
اشعه مضر خورشید آغاز کنند به
 ٢٠تا  ٣٠دقیقه زمان نیاز دارند.
این بــدان معنی اســت که اگر
بالفاصله پس از اســتفاده از ضد
آفتاب وارد محیط خارج از منزل
شوید در نیم ساعت اول حضورتان
•
در خــارج از منــزل هیچگونــه
انواع اشعه فرابنفش
محافظتی در برابر نور خورشــید
بخشــی از طیف نوری خورشید نخواهیدداشت.
که باالتر از نور مرئی قرار میگیرد •
اشعه فرابنفش نام دارد که خود بر اسپیاف ( )SPFو نکات مربوط
اساس طول موج به سه نوع آ ،ب و به آن
این عدد که مخفــف کلمه Sun
سی تقسیم میشود.
اشعهفرابنفشسی،کهمخربترین  Protection Factorیــا همــان
نوع این اشــعه است خوشبختانه فاکتور حفاظت در برابر خورشید
بهصورت کامل و توسط بخشهای است ،در حقیقت به مدت زمانی
مختلف جو زمین ازجمله الیه ازن ،اشاره میکند که آن ترکیب ضد
بخار آب و دیاکسید کربن جذب آفتاب به صورت بالقوه میتواند از
و خنثی میشود .اما اشعه فرابنفش پوست شمادر برابر اشعه فرابنفش
از نوع آ و ب ،به نسبتهای مختلف ب محافظت کند.
از جــو عبور میکنند و در صورت بهعنوان مثال اگر در حالت عادی
تماس با پوســت انسان میتوانند مدت زمانی که طول میکشــد
اثرات مخربی در پی داشته باشند .تا پوســت شــما بدون استفاده
فرابنفش ب که البته بخش بیشتر از محافظ ،شــروع بــه تخریب یا
آن نیز توســط جــو زمین جذب سوختن کند پنج دقیقه باشد در
میشــود توانایی عبــور از بافت صورت اســتفاده از ضد آفتابی با
سطحی پوســت یعنی اپیدرم را اسپــیاف  ٢٠این زمان  ٢٠برابر
ندارد .این اشــعه در گــذر زمان یعنی  ١٠٠دقیقه خواهد بود.
میتواند منجــر به ایجــاد انواع ویژگیهای یک ضد آفتاب مناسب
ســرطانهای الیه اپیدرم ازجمله در انتخــاب یک ضد آفتاب خوب
مالنومای پوســتی شود که بسیار رعایــت چند نکته اساســی الزم
است.
خطرناک و کشنده است.
اشــعه فرابنفش از نوع آ ،توانایی اول از همه برچســب محصول را
عبور از الیه سطحی پوست و نفوذ چک کنید تا مطمئن شوید یک
به داخل ســلولهای رنگدانهدار ضد آفتاب وســیعالطیف انتخاب
مالنوســیت را دارد .در حقیقــت کردهاید.
تماس با این بخش از نور خورشید ضد آفتاب وسیعالطیفدر حقیقت
اســت که با تأثیر بر ســلولهای هر دو نوع اشــعه مضر فرابنفش

یعنی آ و ب را پوشــش میدهد.
اغلب ضد آفتابهای جدید دارای
این ویژگی هستند و این در حالی
است که بیشــتر ضد آفتابهای
قدیمــی تنها در برابر نــوع ب ،از
پوست محافظت میکردند.
نکته دوم ،انتخاب عدد اسپیاف
مناسب است .بهترین ضد آفتابها
آنهایی هستند که عدد اسپیاف
در محــدوده  ١۵تا  ۵٠داشــته
باشــند .تحقیقات نشان میدهد
ضــد آفتابهــای بــا اسپیاف
پایینتر از  ١۵عم ً
ال تأثیر چندانی
در محافظت از پوست در مقابله با
اشعه مخرب خورشید ندارند.
اما توصیه بــه عدم اســتفاده از
محصوالت با اسپــیاف باالتر از
 ۵٠دو دلیــل دارد .اولین دلیل به
این حقیقت علمی مربوط اســت
که در صورت اســتفاده از هر نوع
ضــد آفتاب ،پس از گذشــت دو
ساعت از استعمال ،ترکیب مورد
نظر بیاثر شده و در صورت ادامه
تماس با اشــعه خورشید نیاز به
تجدید اســتفاده از ضد آفتاب بر
روی پوست خود خواهید داشت.در
نتیجه ضد آفتابهای با اسپیاف
باالتر از  ۵٠افزایشی در مدتزمان
محافظت از پوست ایجاد نخواهند
کرد.
دلیل دوم هم مربوط به وجه پولی
اســت که بابت خریــد محصول
میپردازید.
چون هرچــه اسپیاف محصول
باالتر رود قیمت آن هم به شکلی
نسبتاً چشمگیر افزایش مییابد.
بنابرایــن چون محصــوالت با
اسپیاف باالی  ۵٠برتری خاصی
بر انواع پایینتر ندارند دلیلی بر
صرف هزینه بیشــتر برای تهیه
آنها وجود نخواهد داشت.

نکته بعدی که باید در انتخاب ضد
آفتاب رعایت کنید این است که به
نیازها و ویژگیهای شخصی خود
توجه داشته باشید .یعنی فرمولی
را انتخاب کنید که بتواند بهصورت
همزمان عالوه بر حفاظت در برابر
اشــعه خورشید ســایر مشکالت
پوستی شما را نیز پوشش دهد.
مث ً
ال اگر پوستتان قرمز یا حساس
است از ضد آفتابی استفاده کنید
که حاوی ترکیبــات ضدالتهابی
باشد .یا اگر روی پوستتان لکههای
قهوهایرنگدارید از ضد آفتابهای
حاوینیاسینآمیدیاسایرترکیبات
مشابه اســتفاده کنید .استفاده از
ضد آفتاب حاوی ویتامین سی نیز
میتواند آســیبهای ناشی از نور
خورشید را بهبود بخشد.
احتمــاالً بــرای اغلب شــما هم
پیشآمده که در پایان یک فصل
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بهعنوان مثــال میزان محافظتی
که یک تیشــرت معمولی ایجاد
میکند چیزی در حدود اسپیاف
معادل سه تا هفت است.
البته محافظت ایجادشده توسط
لباسهــای تیرهرنگ بیشــتر از
لباسهای دارای رنگ روشن است.
برای محافظت کامل از تمام پوست
بدن در برابر آفتاب شما بایستی در
یک بار استعمال ،حدود دو قاشق
غذاخوری ضد آفتاب مصرف کنید
و این بدان معنی اســت که یک
تیوب معمولی حاوی ضد آفتاب،
آفتابی ،ضد آفتابی را که استفاده پس از چهار یا پنج بار اســتفاده
میکردهاید در گوشــهای از کمد کامل ،تمام خواهد شد.
جای دادهاید تا برای ســال آینده •
دوباره از آن استفاده کنید .با توجه متاس ضد آفتاب با چشم
به اینکه ترکیبات فعال ضدآفتابها از تمــاس ضد آفتاب با چشــم،
در گذر زمــان ویژگیهای خود را خــودداری کنید .البته این به این
از دســت میدهند بهتر است در معنی نیست که استفاده از آن در
صورت امکان هر ســال محصول نواحی اطراف چشم ممنوع باشد.
تازهای خریداری کنید و یا اینکه باید بدانید که در صورت استفاده از
حداقل پیش از استفاده از هر یک عینکهای ضد اشعه فرابنفش نیاز
از انواع ضد آفتاب ،از تاریخ انقضای به استفاده از ضد آفتاب در نواحی
اطراف چشــم حتی بیشــتر هم
آن مطلع باشید.
برخالف تصور عموم ،پوشیدن لباس میشود .به این دلیل که انعکاس
منیتواند باعث ایجاد محافظت حاصــل از برخورد نور با شیشــه
کامل در برابر اشعه فرابنفش شود .عینک میتواند منجر به افزایش
به همین دلیل اســت که برای به مواجه شــدن نواحی دور چشم با
دســت آمدن محافظت کامل در اشعه فرابنفش شود.
برابر اشعه خورشید الزم است ضد •
آفتاب در تمام نقاط بدن استفاده محافظت از پوست سر
پوست سر نیز همانند سایر نواحی،
شود.

28

نسبت به آفتاب آسیبپذیر بوده و
نیازمند محافظت است .این موضوع
بهخصوص در مورد افراد طاس یا
کسانی که موهای کمپشتی دارند
بیشتر اهمیتدارد.
اگر اســتفاده از کرم یا پماد ضد
آفتاب در ناحیه سر برایتان مشکل
اســت میتوانید بهجای آنها از
اســپریهای مخصوص این کار
استفاده کنید .ضمن اینکه استفاده
از کاله لبهدار نیــز در این زمینه
بسیار مؤثر است.
علیرغم تمام نکات ذکرشده که
رعایت آنها در انتخاب و استفاده
از ضد آفتابها الزم است باید در
نظرداشته باشید که حتی بهترین
نوع ضد آفتاب هم نمیتواند اولین
انتخاب شما برای مبارزه با اثرات
مخرب نور خورشید باشد.
کــم کــردن زمان تمــاس با نور
مســتقیم خورشید ،اســتفاده از
مناطــق دارای ســایه در هنگام
حضــور در محیط خارج از منزل،
استفاده از عینک آفتابی مناسب
و کاله و پوشــیدن لباسهایی که
حداکثر محافظت را در برابر اشعه
خورشید ایجاد میکنند اقدامهای
دیگری هستند که الزم است پیش
از انتخاب و اســتعمال ضد آفتاب
مناسب خود انجامدهید.
•

نگرانی از افزایش چشمگیر استفاده از آنتی
بیوتیک در جهان
نزدیــک به یک قرن اســت که
بشر برای مقابله با عفونت به این
داروی اعجاب آور تکیه کرده.
تا پیش از پیدایش آنتی بیوتیک
هــا در دهه های نخســت قرن
بیســتم ،برای درمان عفونت راه
حلی قطعی وجود نداشت.
بیمار باید صبر می کرد تا سیستم
ایمنــی آن را برطرف کند و گاه
الزمه ریشــه کن کردن عفونت
قطع عضو بود.
و بعد پنی سیلین کشف شد که
موهبت بزرگی برای پزشکان بود.
صد ســال به جلو و حاال نگرانی
جدی تــازه ای در حال شــکل
گرفتن است.
باکتری هــای خطرناک در حال
ایجــاد مقاومــت در برابر آنتی
بیوتیک های موجود هستند.
ســازمان بهداشت جهانی در ماه
آوریل از مقاومت دارویی در برابر
آنتیبیوتیکهــا بــه عنوان یک
"تهدید بزرگ جهانی" نام برد.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا
اخیرا گفت" :ما در معرض خطر
بازگشت به قرون تاریک پزشکی
هستیم ،برگشــتن به زمانی که
عفونت هــا دیگر قابــل درمان
نیســتند و به طور بالقوه شاهد
مرگ هــزاران هزار نفــر در اثر
عفونت ها خواهیم بود".
حاال مطالعه تازه ای که در مورد
میزان مصــرف آنتی بیوتیک ها
چاپ شــده مؤید روبه نامناسب
استفاده از این داروهاست.
نتایج این مطالعه که هفته گذشته
در نشــریه بیماری های عفونی
ِ
لنست منتشر شد نشان میدهد

که میزان آنتی بیوتیک فروخته
شــده در کلینیک ها و داروخانه
های جهــان از ســال  ۲۰۰۰تا
۳۶ ،۲۰۱۰درصــد افزایش پیدا
کرد.
این اولین مطالعه برای بررســی
مصــرف آنتی بیوتیــک در قرن
۲۱ام در جهان است.
ایــن مطالعــه توســط مرکــز
سیاستگذاری ،اقتصاد ودینامیسم
بیماری ها ،تحت هدایت رامانان
الکسمینارایان انجام شده.
او مــی گویــد که اکنــون افراد
بیشتریدر کشورهای فقیر به این
داروهای نجات بخش دسترسی
دارند کــه خبر فوق العاده خوبی
است.
اما تکیه بیــش از پیش به آنتی
بیوتیک ها باعث افزایش مقاومت
باکتری ها شده.
فرح شیخ ،پزشــک عمومی در
بریتانیا گفته" :این مشکلی جدی
در سراســر دنیاست و الزم است
همه جهــان را از این مشــکل
آگاه کنیــم .اطمینــان از بهبود

در تجویز آنتی بیوتیک ها برای
کاهش مقاومــت دارویی وظیفه
همه اســت ،از جراحان عمومی
در بریتانیا گرفته تا شرکت های
بزرگ داروسازی در جهان .همه
باید برای حل این مشکل عظیم
جهانی تالش کنیم".
در بریتانیا مقاومت میکروب هایی
مثل سل ،ئی کوالی و کلبسیال
رو به افزایش اســت و ســوزاک
در ۸۰درصــد مــوارد بــه آنتی
بیوتیک اصلی درمــان بیماری
(تتراسایکلین) مقاوم شده است.
پروفسور پیتر تیلور از یونیورسیتی
کالج لندن می گوید" :ما از آنتی
بیوتیک نه فقط بــرای معالجه
بیماران عفونی بلکه برای ایجاد
حفاظت در جریــان عمل های
جراحی عمــده مثل جایگزینی
مفصــل ران و حفاظــت برای
بیمارانی که به خاطر ســرطان
تحت شــیمی درمانی هستند،
اســتفاده می کنیم .اگر توانایی
اســتفاده از آنتی بیوتیــک را از
{>> ادامه در صفحه}30 :
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بدینوسیله از تمامیدوستان و همکاران محترم
که از طریق تماس های تلفنی ،پیغام ،پیامک،
و یا باحضور پرمهرشان در مراسم سوگواری
خواهر مهربان و عزیزم

جناب آقای علی چنگیزی
خانواده های محترم سوگوار
فقدان برادر شریف و بزرگوارتان

شـادروان سهیال

با ما همراهی و همدری نمودند ،سپاسگزارم.

زنده یاد جناب آقای اصغر چنگیزی

درتهران ما را اندوهگین ساخت.
خود را در غم شما شریک می دانیم و برایتان بقای عمر،
تندرستی و بهروزی آرزومندیم.

با آرزوی سالمتی و عمری با عزت
برای همه شما عزیزان

فرزاد موالئی

خشایار شادانلو و خانواده

و همه دوستان شما در کبابسرا

 30کاری که نباید در حق خود...

>> ادامه از صفحه25 :

ده مرتبه بهتر از این است که هیچ
کاری انجام ندهیــد .هر پیروزی
پشــت ســر خود مجموعهای از
شکســتها داشته اســت و هر
شکســتی پلی به سمت موفقیت

است.

 .8خودتان را بخاطر اشتباهات
گذشتهتان سرزنش نکنید.

ممکن اســت فرد نادرستی را در
گذشته دوست داشتهاید و بخاطر
مسائل نادرستی گریه کردهاید اما
هر اتفاق بدی هم که بیفتد ،یک
چیز مسلم است :اینکه اشتباهات
بــه ما کمــک میکنند فــرد یا
چیزهایی را پیدا کنیم که برایمان
مناسب هســتند .همه ما اشتباه
میکنیم ،دچار مشکل میشویم
و خیلی وقتها افسوس گذشته را
میخوریم .اما باید بدانید که شما
اشتباهاتتان نیستید ،مشکالتتان
هــم نیســتید و االن اینجایید و
قدرت این را دارید که بتوانید روز
و آیندهتان را آنطور که میخواهید
بسازید .هر اتفاق کوچکی که قب ً
ال
در زندگیتان افتاده است شما را
برای این لحظه آمــاده میکرده
است.

 .9سعی نکنید خوشبختی را
بخرید.

خوشبخت و شاد نباشید ،با هیچ
رابطــه بادوامی هم خوشــحال و
راضی نخواهید بود .باید ابتدا ثبات
زندگی خودتان را بســازید تا بعد
بتوانید آن را با کسی قسمت کنید.

از شما سوءاســتفاده میکنند و
بعضی به شما درس میدهند .اما
از همه اینها مهمتر ،بعضی از آنها
بهترین اتفاقها را برایتان به ارمغان
میآورند.

زیاد فکر نکنید چون اینکار فقط
مشکلتراشیمیکند.موقعیتها
را ارزیابی کنید و تصمیمات قاطع
بگیرید .هیچوقــت نمیتوانید
چیزی که شهامت رویارویی با آن
را ندارید تغییر دهید .پیشرفت
نیازمند خطر کردن است.

نگران کارهایی که دیگران از شما
بهتر انجام میدهند نباشید .سعی
کنید هر روز رکورد خودتان را باال
ببرید .موفقیت مبارزهای است بین
خودتان و خودتان.

 .11وقت تلف نکنید!




 .15سعی نکنید با همه رقابت
کنید.


 .16به دیگران حسادت نکنید.

در حق من کردی اشکالی ندارد ".همان لحظات کوچک و بی نام و
نشانی است که به کسی که برایتان
بخشش گفتن این است:
"من اجازه نمیدهم کاری که در مهم است لبخند میزنید.
حقم کردی خوشــبختی من را 
برای همیشه نابود کند" .بخشش  .23سعی نکنید همه چیز ایدآل و
بهترین راهکار است .کینهها را دور بینقص باشد.
بریزید ،به دنبال آرامش باشــید و دنیای واقعی به ایدآلگراها جایزه
خودتان را آزاد کنید .و یادتان باشد ،نمیدهد ،به کسانی پاداش میدهد
بخشش فقط برای دیگران نیست ،که کار انجام میدهند.
برای خودتان هم هست .اگر الزم 
بود ،خودتان را هم ببخشید و سعی  .24آسانترین راه را دنبال
نکنید.
کنیددفعه بعد بهتر رفتار کنید.
زندگی آسان نیســت ،مخصوصاً

 .19نگذارید دیگران شما را تا
وقتی برای به دســت آوردن چیز
سطح خودشان پایین بکشند.
باارزشــی برنامهریــزی میکنید.
بــرای راحتی کســانی که نمی راه آســان را انتخاب نکنید .کاری
خواهند خودشــان را باال بکشند ،غیرعادی انجامدهید.

استانداردهایتان را پایین نیاورید.

حسادت هنر شمردن نعمتهای
 .12فکر نکنید آماد ه نیستید.
هیچکس هیچوقت وقتی فرصتی دیگران به جای نعمتهای خودتان 
پیش میآید %100 ،آماده نیست .است .از خودتان بپرسید" :من چه  .20وقتتان را برای توضیح دادن
چون بیشــتر موقعیتهای عالی چیزهایی دارم که بقیه حسرت آن خودتان برای دیگران تلف نکنید.
دوســتانتان به آن نیازی ندارند و
زندگی ما را مجبــور میکند که را میخورند؟"
فراتر از محــدوده امنمان قدم 
دشمنانتان هم حرفهای شما را
برداریم و این یعنی احساس راحتی  .17دست از شکایت کردن و
باور نخواهند کرد .همان کاری را
دلسوزی برای خودتان بردارید.
نخواهیمداشت.
بکنید که تهدلتان میگویددرست

مشکالت زندگی به دلیلی پیش است.
میآیند :برای عوض کردن مسیر 
 .13به دالیل نادرست درگیر هیچ
 .21هیچوقت بدون وقفه انداخنت
ارتباطینشوید.
شما به سمتی که باید بروید.
روابط باید هوشــمندانه انتخاب ممکن است همان موقع علت یک کاری را پشت سر هم اجنام
شــوند .تنها بودن خیلی بهتر از اتفاق را نفهمید و ممکن اســت ندهید.
ً
این اســت که با فردی نادرســت برایتان خیلی سخت باشد اما اگر وقت نفس کشــیدن دقیقا همان
باشید .هیچ نیازی به عجله کردن به گذشــته و اتفاقات بد دیگری زمانی اســت که وقتــی برای آن
نیست .اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد ،که برایتــان افتاده بود نگاه کنید ،ندارید .اگر مدام پشــت ســر هم
میافتد ،آن هم در زمان درســت خواهید دید که اکثر آنها شــما را به کارتان ادامه دهید ،همیشــه
خود ،با فردی مناســب شما و به به سمت فضا ،فرد ،تفکر و موقعیت چیزهای یکسانی بهدست خواهید
بهترین دالیل .زمانی عاشق شوید بهتر ســوق دادهاند .پس لبخند آورد .گاهی الزم اســت از کارتان
که آمادگی آن را داشته باشید نه بزنید! بگذارید همه بدانند که امروز دســت بکشــید تا همه چیز را
واضحترببینید.
وقتی که تنها هستید.
خیلی قویتر ازدیروز هستید.

خیلی از چیزهایی که آرزو داریم
داشته باشــیم گران هستند .اما
حقیقت این اســت که چیزهایی
که واقعاً ما را خوشــحال و راضی
میکنند کامــ ً
ا رایگاناند :مثل
عشــق ،خنده و تالش در جهت 
 .14بخاطر اینکه روابط قبلی
عالیقمان.


 .18کینهتوزی نکنید.

تان موفقیتآمیز نبودهاند ،روابط زندگی تان را با نفرت پیش نبرید

جدید را رد نکنید.
 .10سعی نکنید برای
چون آخــر کار خودتان را خیلی
خوشبختیتان به دیگران تکیه
در زندگــی میفهمید که مالقات بیشــتر از کسانی که از آنها نفرت
کنید.
شما با هر فردیدلیلیدارد .بعضی دارید ،اذیت خواهید کرد .بخشش
اگر با کســی که درونتان اســت از آنها آزمایشتان میکنند ،بعضی این نیست که بگویید" ،کاری که
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 .25اگر همه چیز بر وفق مرادتان
نیست ،تظاهر نکنید که اینطور
است.

هیچ اشکالی ندارد که هر از گاهی
خرد شــوید .الزم نیست همیشه
وانمود کنید که قوی هســتید و
نیازی هم نیســت که مداوم ثابت
کنید که همــه چیز خوب پیش
میرود .نگران اینکه بقیه چه فکر
میکنند هم نباشید .اگر الزم است
گریه کنید .هر چه زودتر این کار
را بکنیــد ،زودتر قادر خواهید بود
دوباره لبخند بزنید.

 .26دیگران را بخاطر مشکالتتان
مقصرنکنید.

اینکــه تا چــه انــدازه بتوانید به
آرزوهایتان دســت پیدا کنید به
این بســتگی دارد که تا چه اندازه
مســئولیت زندگیتــان را قبول

میکنید .وقتی دیگران را بخاطر
 .22زیبایی حلظات کوچک را
اتفاقاتی که برایتان میافتد مقصر
نادیدهنگیرید.
بدانید یعنی از مســئولیت شانه
از چیزهای کوچــک لذت ببرید خالی میکنید و به دیگران قدرت
چون یک روز به عقب نگاه میکنید نفوذ به آن بخش از زندگیتان را
و میفهمیــد که چیزهای بزرگی میدهید.
بودهاند .بهترین قسمت زندگیتان 

 .27الزم نیست برای همه،
همهکسباشید.

این کار غیرممکن اســت و فقط
خستهتان خواهد کرد .اما لبخند
زدن به دیگــران میتواند دنیا را
تغییردهد .شاید نه کلدنیا را ،ولی
دنیای آن آدمها را مطمئناً تغییر
خواهد داد.

 .28زیاد نگران نباشید.

نگرانی مشــکالت آینــده را حل
نخواهد کرد ،فقط لذتهای امروز
را هم از شما خواهد گرفت .یک راه
اینکه بفهمید چیزی ارزش نگران
بودن را دارد یا نه این اســت که از
خودتان بپرسید" ،این مسئله در
یک سال آینده مهم خواهد بود؟
در سه سال آینده چطور؟ در پنج
سال چه؟" اگر اینطور نبود ،پس
ارزش نگران بودن را ندارد.

 .29روی چیزی که منیخواهید
اتفاق بیفتد متمرکز نشوید.

روی چیزهایی متمرکز شوید که
میخواهیداتفاقبیفتند.تفکرمثبت
از الزمههای هر موفقیت است .اگر
هر روز صبح با این فکر بیدار شوید
که اتفاقی فوقالعاده در زندگیتان
خواهد افتاد ،و به آن توجه دقیق
کنید ،خواهید دید که حق با شما
بوده است.


 .30قدرناشناس نباشید.

زندگیتان خوب باشــد یا بد ،هر
روز شــکرگزار بخاطر آن از خواب
بیدار شوید .مطمئن باشید کسی
در جایی دیگر از جهان وضعیتی
بسیار بدتر از شمادارد .بجای اینکه
به چیزهایی که ندارید فکر کنید،
سعی کنید به چیزهایی فکر کنید
که دارید و دیگران افسوس آن را
میخورند.
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برگزیده :خامن فتنه چوپان عتیق مراغه


بابات چطوری ثروتمند شده ؟
یه روز یه ســیب تو خیابون پیدامیکنه برش میــداره  ۲۰۰تومن
میفروشتش!
 خوب بعدش !؟ بعد با اون یــه  ۲۰۰تومن دو تاســیب میخره ،هر کدوم رو ۴۰۰
تومن میفروشه !
خوب بعدش!؟... بعد عموش میمیره  ،بهش ارثزیادی میرسه!

«بیزینس»چیست؟...
اظهــار نظر یــک اصفهانی وقتی
دوچرخه ای زین نداشته باشد!

"چند مگــس مگه؟" تعجب یک
اصفهانی از حجم فلش مموری!

«تاگالماس»چیست؟...
ابرا ِز احساساته یک اصفهانی وقتی
گلهای شــبیه به گلهای خانه ی
خودشان می بیند!

تفاوت مادر اصفهانی با تهرانی

مشهدی :الو امسال
هست؟...

مشهدی :الو اسمال هست؟
تهرونی :نه ،بیرونه!
مشهدیه :تو کیشی؟
تهرونیه :نه تهرونم....
مشهدیه :موگوم کیش مری؟
تهرونیه :نه عالقه ای ندارم
مشــهدیه :ای بابــا! موگــوم تــو
کیشمیشی؟
تهرونیه  :کیشمیش خودتی مرتیکه!
مشــهدیه :آخه چغــوک ،بری چی
جفنگ مگــی؟ ...موگم چیکاره ش
مری ؟!
-----------خوردنیه ؟ بله
شله ی ؟ نه
تو سلط جا مره ؟ بله
شله ی ؟ نه...
نذری مدنش ؟ بله
پس شله ی ؟ نه
توش گوشت دره ؟ نه
ای چه شله ایه ک توش گوشت ندره!

ولی از این پس داری!...

خالی عصبی اش میکند ...دوستم
میگفت ســرانجام چند اسکناس
درشــت انداختم توی کشو .یارو
برگشــت و پول را دید و ســریع
کشو را بست و گفت فکر میکنم
مهر را توی آبدارخانه جا گذاشته
باشم .پرید رفت و با مهر(ضمه دار)
و مهر(کســره دار) برگشت و شاد
و خــرم ضمــه دار را زد زیر برگ
سوءپیشینه و نگاهی رضایتمند به

زن چـاق و فـرمانبـر با حجـاب!
ابراهیم نبوی

قدیمها در تعریف زن خوب و مرد
خوب می گفتند « مرد باید کچل
باشــه ،اخمو و بد اخالق» و « زن
باید خوشگل باشه ،سفید و کمی
چاق» ولی در حال حاضر تعریف
زن و مــرد در میــان مســئوالن
جمهوری اسالمی و طرفداران آن
تغییر کــرده ،چنانکه می گویند
«زن بایــد تپل باشــه ،تو خونه با
چادر» و «مرد باید ریشو باشه ،بزن
و بهادر» به همین خاطر است که
برادر محمود کریمی مداح گفته
است که« :زنان چادری نیازی نمی

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

 20سوالی مشهدی :

تهرانی  :مامانی پارسا جاندست ها
تو نگیر به گوشه سرسره آلوده ست
عزیزم اصفهانی  :مژتبای خاک تو
سرت کونن .اینقده رو این سرسره
باسنِدا نکش شلوارد صاب مخصوص گرانی پسته عید نوروز
وامونده َ
سوپری محلمون «پوست پسته»
رفت! االی بیمیری!!
میفروشه کیلویی  ۱۰هزار تومن!

فرهنگ لغت مامامن:
بابام ازش پرسیده پوست پسته چه
این آشغاال که میزاری تو گوشت :صیغه ایه دیگه؟ میگه یکی اینکه

دوســتم تازه از ایران برگشــته،
میگفت این حکایت را بنویس که
رفیقم قهرمانــش بوده .رفته بوده
برگ عدم سوءپیشینه بگیرد ،یارو
بازی درمیــآورد و برای مهر زدن
زیر برگــه ،لفتش میدهد و دنبال
مهر میگردد و کشــوی میزش را
باز میگذارد و میرود از اتاق بیرون
و برمیگردد و باز میرود دنبال مهر
میگردد و هر بار مشاهده ی کشوی

ش
ی
ا
ل
های

وست آیلند

نطنـز...

س
و
پ
اسپ ر
 

هدست.
این آشــغاله که شــب و روز
دستته:موبایلم.
این آشــغاال که می بندی به
دست و گردنت :دست بند و
گردن بند.
این آشــغاال که همش سرت
توشه :لپ تاپم.
این آشــغاال کــه میخوری:
مکمل.
این آشغال دونی :اتاقم!
این آشغال :خودم

شیوه خرید کوکاکوالدر شیراز
سالم کــــاکو ،کوکــا کوالم
داری؟
 ها کــــاکو .کوکــام َهس.هـمون ُجو وردار...
 کو؟ ایکه کــاکــائوئه کاکو! نه کاکوِ ،پشت کــاکــــائوا
کوکــان!

گاهی یه جمله از پدر ها میتونه
پسر رو به زندگی امیدوار کنه:
مثال وقتی کــه کنکور قبول
نشــدم ،پدرم خیلی آروم زد
رو شــونه ام و گفت" :اشکال
نداره پسرم  ،باالخره جامعه به
حمال هم نیاز داره "
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بینند که الغر شوند ».البته ما هم
نیازی نمی بینیم که این زنان الغر
شوند ،چون به ما ربطی ندارد ،ولی
معلوم نیست این موضوع چه ربطی
به آقای کریمی دارد .منتهی نمی
فهمیم این بانوان عفیفه محترمه
ای که وقتی با چادر برای عروسی و
مهمانی می روند ،وقتی لباس شان
را در قسمت زنانه عوض می کنند،
برای چی این همه به خودشان می
رسند و تا موهای دماغ شان را هم
فر ششماهه می زنند .البته شاعر
جدید التاسیسی گفته است:
«زن چاق و فرمانبر با حجاب ،کند

قاطی پســته ها کنی بذاری جلو
مهمون که زیاد نشــون بده ،دوم
اینکه بــذاری جلو در خونه قاطی
آشــغاال که مردم فکر کنن پسته
خوردین!

آن کرد وداد بهدستم .با خوشحالی
برگه را بررســی میکردم و زدم از
اداره بیرون .توی پیــاده رو بودم
که همــان کارمند آمد لب پنجره
ی اتاقش که مشــرف به باال سرم
بود و با لحنی عصبانی و پر از کینه
خطاب به من گفت« :ببین ،ولی
از امروز به بعد ،داری ،سوءپیشینه
رو میگم ،داری!» ،معلوم شد برقی
کشو را باز کرده بود و فهمیده بود
که تا از آبدارخانه برگردد ،من پولم
را از کشو برداشته بودم!

مرد مداح را غــرق آب» البته در
اینجا برادر مداح اینقدر به ریسمان
یا هر چیــز دراز دیگر اهل بیت،
منظور همیــن بیت امروزی آقای
خودشان اســت ،چنگ می زنند
که یا ریســمان پاره می شود یا از
غرق شــدن نجات پیدا می کنند.
 ....شــرمنده ،من نمی دانم بعد از
آن حرف های آقای مطهری راجع
به ساپورت و حجم بدن زنان ،چرا
در ایــن روزها دائم در مورد بانوان
مطالب حجیم می نویسم ،باز خدا
ســا فر
را شکر که م
هستیم و نماز نمی خوانیم وگرنه
هر چه قنوت ببندیم سریعا جریان
راست افراطی غالب می شود و نماز
صاف می خورد به کمرمان!

نگرانی از استفاده از آنتی بیوتیک در جهان...
دست بدهیم این عمل ها و درمان
ها مثل شــیمی درمانی غیرقابل
استفاده خواهد شد".
دســته ای از آنتــی بیوتیک ها
هستند که از آنها به عنوان آخرین
راه چاره استفاده می شود.
اما به گفته آقای الکسمینارایان،
سرپرســت مطالعه تازه ،مشکل
اینجاست که حتی این دسته هم
در خطر از دست دادن تاثیرشان
هســتند چون مصرف آنها هم از
 ۲۰۰۱به این سو به شدت افزایش
پیدا کرده.
او می گوید که اگــر در برابر این
دســته از آنتی بیوتیــک ها هم
مقاومت ایجاد شــود چیزی برای
استفاده باقی نخواهد ماند.
یکی ازدالیل ایجاد مقاومت مصرف
اشتباه آنتی بیوتیک هاست.
دکتر فرح شیخ می گوید" :اتفاقی
که می افتد این اســت که بعضی
بیماران دو روز بعد از خوردن آنتی
بیوتیک احساس می کنند کامال
خوب شده اند و تصمیم می گیرند
دیگر آن را نخورند و دوره را کامل
نکنند و این باعث می شــود که

میکروب قوی تر شود و دفعه بعد
که به بیمار آنتی بیوتیک میدهید
اثر نمی کند و عفونت خطرناک تر
یا حتی گاه مرگبار می شود".
به عالوه پزشــکان مــی گویند
انتظارات بیماران باید تغییر کند.
مــردم باید آموزش ببینند که هر
بیماری نیاز به دارو ندارد.
مطالعه تازه نشــان می دهد که
ســه چهارم افزایش مصرف آنتی
بیوتیک در برزیل ،روســیه ،هند،
چین و آفریقای جنوبی روی داده
کشورهایی که مردم توانایی مالی
خریداری این داروها را دارند.
یــک مشــکل اینجاســت کــه
کارشناســان می گویند از ســال
 ۱۹۸۷هیچ دسته آنتی بیوتیک
تازه ای تولید نشده و در خط تولید
شرکتهای داروسازی بزرگ تقریبا
هیچ آنتی بیوتیک تازه ای نیست.
در مطالعــه تازه اســتفاده آنتی
بیوتیک در پــرورش دام و طیور
بررسی نشد.
امــا در دهه هــای اخیر مصرف
آنتی بیوتیک عالوه بر پزشکی در
کشاورزی هم افزایش چشمگیری

>> ادامه از صفحه28 :

داشته و آنتیبیوتیکها در دامداری،
پرورش مــرغ و طیــور ،پرورش
ماهی و آبزیان ،تولید محصوالت
کشــاورزی و در باغهــای میــوه
استفاده میشود.
از جمله گزارش ها حاکیست که
۸۰درصد آنتی بیوتیک مصرفیدر
آمریکا در صنایع پرورش حیوانات
است.
مشکل اینقدر برای بعضی جدی
است که در بریتانیا سالی دیویس،
مشاور ارشددولتدر امور بهداشت
و درمان در تالش است تا سازمان
ملل معاهــده ای را بــه تصویب
برساند تا بر اساس آن ،استفاده از
آنتی بیوتیــک در صنایع پرورش
حیوانات ممنوع شود.
الکسمینارایان می گوید که آنتی
بیوتیــک ها یــک منبع طبیعی
هستند درست مثل سوخت های
فســیلی .با تمام شدن آنها یافتن
منابع تازه بسیار سخت و پرهزینه
خواهد بود.

توجه توجه

ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی «اِلــدا»
به علت اجنام برخی تعمیرات اضطراری

تا اطالع ثانوی تعطیل است.
منتظر اطالعیه بعدی باشید.
________________

Tel.: 514-933-4726

755 ATWATER

•
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اعظم رحیم بیگزاده

 13تیر 1393
فکر می کردیم با روی کار آمدن
دولت تدبیر و امید آقای روحانی
شاید سایه شوم جنگ از سر این
مملکت کنار برود.
فکر مــی کردیم بــا تغییری در
قوه اجراییه شاید مقداری فضای
بــاز بتواند بی ثباتی و احســاس
افسردگی و ابهام و بی آیندگی را
که گــرد و غبارش بر کل جامعه
گسترده شده بود بتدریج زدوده
گردد و حداقل بــا ایجاد اندکی
ثبات و امید به آینده ،مردم نه تنها
احســاس امید که شاید بار دیگر
احســاس امنیت و خوشحالی و
ثبات کنند.
اما هنوز یک ســال نگذشته که
آتش جنگ در عــراق ،آن هم از
نوع فرقه ای و مذهبی ،برپا شده و
تندروهای آتشین مزاج حاکمیت
که تصور مــی کردیم با روی کار
آمدن دولت روحانی از ســطوح
مدیریت اجرایی عقب نشســته
اند ،ولی با تاسف می بینیم هنوز
قدرت بسیار دارند و بی محابا به
آتش جنگ ســنی و شیعه دامن
می زنند و خواهــان مداخله بی
حســاب و کتاب در بحران عراق
هستند.
واقعیت را چطور می شود انکار
کرد؟
واقعیت این اســت که خاورمیانه
در آتش جنگ فرقه های مذهبی،
همچنان می ســوزد ،شهرهایش
بر اثر بمباران تخریب می شــود،
مدارس و دانشــگاه هــا و مراکز
صنعتــی و علمــی اش تعطیل
می شــود ،مردمانش کشته می
شوند ،میلیون ها نفر از ساکنانش
آواره می گردند ،و جلوی چشــم
همه دنیــا ،تمــدن و فرهنگ و
اقتصادش قــدم به قدم نابود می
شود .نیروهای تندرو اسالم گرا در

بعضی از کشورهای این منطقه،
خوشــحال از ایــن رویارویی ها،
دستان خود را گرم می کنند تا با
بهره گیری از این موقعیت خونین،
هرچه زودتر ســاح بــر دارند و
آتش ویرانگر جنگ سنی و شیعه
را شعله ورتر سازند .نمونه اش را
در تشدید حمله های طالبان در
افغانستانببینید.
بنیادگرایان اســامی در هر دو
سوی جبهه جنگ ،هدف شان از
شعله ور نگاهداشتندشمنی های
خانمانسوز مذهبی ،صرفاَ تقویت
موقعیت سیاسی شــان با هدف
تیشه زدن به ریشــه ی رویکرد
اعتدال گرایان و حذف نیروهایی
است که به آراء عمومی و صندوق
رأی ،بــاور دارند ،و اصال به آینده
تاریکی که ایــن جنگ فرقه ای
برای خاورمیانــه رقم خواهد زد،
توجه نمی کنند لذا این وضعیت
جنگی و تاریک را به دیده ی یک
«فرصت» می نگرند و عزم شان
را جزم کرده اند تا با اســتفاده از
این فرصت ،طرز فکر و راهکارهای
معتدل نیروهــای اصالح طلب و
لیبرال و حتی محافظه کاران عقل
گرا را در منطقه بــه طور کامل
خشک گردانند.
تشدید خونریزی و ویرانی ناشی از
جنگ شیعه و سنی در سوریه و
گسترش آن به عراق ،باعث شده
کــه نیروهای رادیــکال و تندرو
در ایران نیز بــه تکاپو و تجدید
سازماندهی خود دست بزنند و با
برگزاری نشست ها و همایش ها
در سالن ها و فضاهای باز ،فضای
جامعه را از نیازهای عاجل و واقعی
اش دور سازند و به سوی هیجان
های کاذب شرکت در جنگ فرقه
ای در عراق ،سوق دهند .این فضا
سازی ها اگر حتا توسط «شورای
عالی امنیــت ملی» ،محدود و به
طور نسبی مهار هم شود ولیکن
تأثیر ویرانگر خود را به طور قطع

Shield of Athena

آیا شما و کودکان تان شاهد خشــونت های خانوادگی

بطور روزمره هستید؟
آیا برای رفع مشکالت تان احتیاج به فردی
باتجربهدر مسایل خانوادگیدارید؟
آیا مشکل زبان دارید و
بدنبال همزبان خودتان هستید
تا به مسایل شما رسیدگی کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان در خدمت خانواده های
افغان و ایرانی است و شما را گام به گام در همه مشکالت یاری می
کند .اگر آرامش خاطر می خواهید ،تلفن را بردارید و
با شماره  514-274-8117با ما تماس بگیرید.

بر موقعیت فرودست زنان ،ناکامی
در تحقق آرزوهایشــان و تشدید
محرومیت آنان از دســتیابی به
مطالبات انسانی شــان ،خواهد
گذاشت.
هنــوز این فضاســازی کاذب بر
کشور مسلط نشده ،اما در همین
اولیــن گام ها ،این فضاســازی
به اقتدارگرایان اجــازه می دهد
که بــا انرژی و توان بیشــتر ،به
اعتدالگرایــان بتازند و در روزنامه
ها و انبوه رســانه هــای مجازی
و حقیقی خــود ،هــر روزنه ی
کوچکی که از ســوی «معاونت
امور زنان ریاســت جمهوری» به
سوی بهبود حقوق زنان گشوده
می شود را بالفاصله مورد هجمه
و بمبــاران تبلیغاتی قرار دهند و
اولویت کشــور را نه احقاق حق
مشروع زنان و اقشار آسیب پذیر
بلکه مسائل عراق و سوریه ،معرفی
کنند؛ به آنان اجــازه داده که با
روحیــه ای خیلی خشــن تر به
لباس و پوشش زنان کشور بتازند
و گشت های ارشاد فعاالنه تر به
بازداشت «بدحجاب»ها بپردازند؛
به آنــان اجازه داده کــه پرونده
ســازی و حبس های سنگین تر
برای منتقــدان و فعاالن مدنی و
مطبوعاتی در نظر بگیرند؛ به آنان
اجازه داده آن دسته از زنان که به
تماشای مســابقه والیبال ایران و
ایتالیا تمایل داشتند را به راحتی
بازداشت کنند؛ حتی به نمایندگان
محافظــه کار زن در مجلــس
شورای اسالمی (همچون «فاطمه
آلیا» و ،)...که با این فضاســازی،
هماهنگ عمــل می کنند اجازه
داده که با لحنی حق به جانب ،بر
این بازداشت ها و پرونده سازیهای
غیرقانونی برای خواهران هموطن
خود ،صحه گذارنــد و نیروهای
اقتدارگرا را به بازداشــت هرچه
بیشتر فعاالن حقوق زن (فعاالنی
که بر وجود تبعیض و نابرابری ها
فریاد می زنند) تشویق نمایند؛ به
آنان اجازه داده تا در خانه ملت،
قوانین عجیــب و حیرت انگیز
حبس و زندان برای «بستن لوله
های رحم» وضع کنند!؟!...
نمی شــود انکار کــرد که اگر
کلیت نظام سیاسی ایران یک
بار دیگر همچون سال  1388به

دام تبلیغات غلوآمیز اقتدارگرایان
گرفتار شود و خدای ناکرده باز هم
به خطایی استراتژیک تن دهد و
تحت تاثیر تبلیغــات تندروها به
خواســته هایشــان تمکین کند
و بــرای آنها جهت شــرکت در
منازعات فرقه ای در عراق مجوز
صادر کند طبعا بیشترین آسیب
و محرومیت و خفقان ،بر هستی
اقشــار محروم و زندگی متزلزل
تهیدستان شهری ـ بویژه زنان ـ
که عمال کمترین پشتوانهدر حوزه
های قدرت اقتصــادی ،حقوقی
و سیاســی دارند و حتی از رتق و
فتق امور معیشــت خود ناتوانند
فرود خواهد آمد و بحران عمیق
اقتصادی کشور را از این که هست،
عمیق تر خواهد کرد.
بلــه این امکان هم وجود دارد که
برخی از مســئولین تصور کنند
که اگر چنین مجوزی برای ورود
تندروها به عراق صادر کنند موفق
خواهند شــد که انرژی جنگی و
خشــونت آنان را به بیرون مرزها
هدایت و جهت دهند ولی تبعات
این سیاست مثل تیغ دولبه است
که نهایتاَ برای کل منافع ملی ما
چنان مخرب ودیرپا خواهد بود که
بیرون آمدن از این چاه و جبران
خسارت ها و تبعات زیان بار آن،
سالهای طوالنی را الزم دارد.
تجربه جنگ های فرقــه ای در
لبنان ،در سوریه ،و حاال در عراق
یک اصل اخالقــی را به همه ما
یاد داده است که راه بیرون آمدن
خاورمیانه از چاه عمیق و تاریک
خشــونت و جنگ ،فقط و فقط
گفتگو ،همفکری ،و تعامل است.
همفکــری و تعامل بــا جهان و
همــکاری و گفتگوی دولت های
سنی و شــیعه (خصوصا ایران و
عربستان سعودی) با یکدیگر برای
تقســیم عادالنه قدرت از طریق
صنــدوق رأی و تقویت نهادهای
مدنی در جوامع خود .زیرا که در
عصر حاضر که به عصر ارتباطات
و جهانی شدن معروف شده ،ثبات
و آرامش و امنیــت و اتحاد ملی
کشــورها ،هر روز بیشتر از دیروز
در گرو احتــرام به صندوق رأی ،
پذیرش انتخابات آزاد ،و رعایت و
احترام به حقوق برابر پیروان همه
ادیــان و مذاهب و مکاتب فکری،
است( .مدرسه فمینیستی)

«خاور میانه ای با صلح می خواهیم!»

تجمع مادران صلح و دیگر
نهادهای مدنی برای غزه

 ۰۱مــرداد  -تهران :مادران صلح ایران و دیگر نهادهای مدنی موفق به
برگزاری تجمعی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد شدند .در این تجمع
مســالمت آمیز ،مادر صلح مینو مرتاضی ضمن خواندن بیانیه مادران
خواستار توقف هر چه سریعتر جنگ و خشونتدر غزه گردید .شعارهایی
که در دســت مادران صلح بود عبارت بودند از« :خاور میانه ای با صلح
می خواهیم»« ،به کشــتار زنان و کودکان غزه پایان دهید»« ،بگذارید
فلسطینیان زندگی کنند» . hands off Gaza،
در این تجمع مادر صلح ،پروین فهیمی مادر شــهید ســهراب اعرابی،
جمعــی از هنرمندان ،مجمع بانوان اصالح طلب ،جامعه مامایی ایران،
انجمن بین المللی بانوان شعر صلح و جامعه بانوان دعوت و اصالح ایران
نیز حضورداشتند.
تجمع کنندگان همچنین با شعار «پیروزی نه در جنگ ،که بر جنگ»،
تنفر عمیق خود را نسبت به آن چه در غزه می گذرد اعالم نمودند .در
پایان ،بیانیه مادران صلح ایران به نماینده ســازمان ملل متحد تسلیم
گردید .متن کامل بیانیه در سایت مادران صلح در دسترس می باشد.

قتل زن سومالیایی به دلیل
نداشتنحجاب

 30ژوئیــه :خانــواده یــک زن
کوچنشین سومالیایی میگویند
شبهنظامیان اسالمگرادر آن کشور
خویشــاوند آنها را به دلیل عدم
رعایت پوشش اسالمی کشتهاند.
آنها میگویند ایــن زن را مردان
• مســلح متعلق به گروه الشباب
خــارج از آلونکاش در
نزدیکی شهر ُهسینگو،
در جنــوب ســومالی
کشتند.
شبهنظامیها که سنی
زمان 7 :سپتامبر  ۲۰۱۴ساعت  ۱۱صبح مذهب تندرو هستند،
به بحث و گفتگو پیرامون چگونگی آموزش
به آن زن دســتور داده
جنسی به کودکان خواهیم نشست
بودنــد که حجــاب به
همه شما
با امید به دیدار ٔ
ســر کند ولی پس از
8043 St Hubert,
Montréal, QC H2R 2P4
آنکه پیش او بازگشتند

جلسه اجنمن زنان

)(Metro: Jarry

و دیدند بازهم حجاب ندارد ،او را
کشتند.
یک سخنگوی الشباب قتل این
زن به دســت آن گــروه تکذیب
کرد .او گفت الشباب کنترل کامل
منطقــهای را که ایــن زن در آن
زندگی میکرد ،در اختیار ندارد.
خویشــاوندان این زن که از ترس
انتقام نمیخواهند نامشان فاش
شود به بیبیســی گفتند او در
حدود ساعت هفت و نیم به وقت
محلی کشته شد.
الشباب که بخش بزرگی از مرکز
و جنوب ســومالی را زیر کنترل
خود دارد ،قوانین سختگیرانهای ،از
جمله در مورد حجاب ،را به اجرا
گذاشته است.

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

UNION MONDIALE
Tel.: 514-937-5192
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«شناگران ماهر» یا «المپیک آبی» در مونترال
• پانزدهمیــن دور رقابت
های قهرمانی شــناگران
دنیا از  27ژوئیه تا  10اوت
( 2014بــه مدت  15روز)
در شهر مونترال برگزار می
گردد .از ســال  1994این
دومین بار است در مونترال چنین
مسابقاتی برگزار می شود .در آن
زمان استقبال شــناگران و مردم
چندان در خور اعتنا نبود.
ایــن مســابقات همچنیــن در
1984در شــهر لوس آنجلس هم
فقط با شرکت  12تیم برگذار شد.
آمریکائی ها مدامدرصدددگرگونی
اند و بهدنبال چیزهای تازه میروند.
آمریکائیــان از ورزش های ورزش
های فوتبال آمریکائی بسکتبال،
گلف ،بیس بال و ...خسته شده اند.
این گونه بعد از  5ســال تالش و
جستجو و آزمایش ،المپیک آبی،
 FINAبه مردم آمریکا اهداء شد.
آنها دوست دارند ورزش:
 ) 1ســرگرم کننده و نشاط آور
باشد.
 ) 2توان جســم را تقویت کند.
چالش های روحی و روانی و فکری
دربر داشته باشد.
 ) 3مملــو از فعالیــت و حرکت
جسمی باشد.
 ) 4دســته جمعی و خانواده گی
باشد.
 )5ارزان و کم خرج باشد.
• در  27ژوئیه با شــرکت 130
تیم از  60کشــور در رشته های
شــنای آزاد ،شــیرجه ،واترپولو،
شــنای «همگام» synchronisee
در مونتریال برگزار می گردد.
تماشــاگران در کنار اســتخر از
تماشای رقابت های شناگران لذت
زیادی می برند .هر تیم شــرکت
کننده نباید بیشتر از  15نفر باشد.

شــناگران بایــد از
سن  20تا  60سال
داشته باشند.
در حــدود 8000
نفر شناگر ،مربیان،
مسئولین و خانواده
های شناگران می آیند به
مونترال .هر شــناگر برای شرکت
در این مسابقه باید یک مبلغ برای
نامنویسی پرداخت کند.
• آژانــس توریســم کبک مبلغ
 300000دالر کمک مالی کرده.
موسســات ورزشــی کــه دارای
استخرهای بزرگ ،پارک ژان دراپو،
استخر بزرگ المپیک (کلود روبیار)
کمک هــای الزمــه را انجام می
دهند .شناگرانی که در تمرینات
واترپولو شرکت می کنند ،باید از
توپ های خود استفاده بکنند؛ ولی
در مسابقات رسمی فدراسیون توپ
مجانی در اختیار آنها می گذارد.
کاله های شناگران باید مطابق ُفرم
 4در  10سانتیمتر باشد.
شناگران قبل از مسابقه می توانند
15دقیقه تمرین کنند.
ورزش هــای مهم مثــل فوتبال،
بسکتبال،بیسبال،فوتبالآمریکائی
و ...ورزش سنگین می باشد.
ورزش شــنا ورزشــی آرام و لذت
بخش برای تماشاچیان می باشد.
• در دور رقابــت های «فینا»ی
مونتریــال ( 27ژوئیه تا  10اوت)
شــناگران در رشته های مختلف
عبارت از:
 شــنای آزاد -200 -100 -50 400و  800متر
 شــنای پروانه  100 -50و 200متر
 شــنای انفرادی  4نفر در  4خط 400-300متر
• روز افتتاحیه با شرکت کمدین
معــروف بین المللی آندره فیلیپ
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گانیــون و بلیــت
ورودی  25دالر بود.
 10دالر بلیت ورودی
بــرای تماشــاچیان
در محل مســابقات
مورد انتخابشان15 .
دالر برای شــناگران
از فــرودگاه به محل اقامتشــان
همچنیــن به محل ســالن های
استخر پرداخت می کنند.
• مسابقات در محل استخر ژان
دراپو ،جزیره ســنت هلن ،استخر
نوتــردام ،اســتخر المپیک کلود
روبیارد و استخرهای دیگر برگذار
می شود.
• فدراســیون  FINAرسما 25
سال پیش در توکیو اولین برخورد
شناگران را تشکیل داد.
• در سال  1990مسابقات رسمی
شنادر رشته های شیرجه ،واترپولو،
شنای تیمی (همگام) ،شنای آزاد
را به مورد اجراء گذاشت.

یکی توی سر خودم
مــی زدم و یکی توی
سر نقشــه .حسابی
قاطی کرده بودم .وقت زیادی
نداشتم؛ که ناگهان صدای
مهربان آقای محسن زکی
«هوم دیپو»،
بدترینهندیمن (مدیر فروشگاه ماهی سن
لوران) از پشــت سر مثل
کانادا و ماجرای سروش غیبی ،گوش هایم
محبت دوست! را نواخت.
 فالنی چه می کنی؟پس از چاق سالمتی ،مشکل
جالل کشاورز را برایش را توضیح دادم.
یکشــنبه هفته پیش ،سرصبح با زکــی عزیز کار خــودش را کنار
یک پالن ناقص بــه «هوم دیپو» گذاشت .کاغذ مرا نگاه کرد .چند
نزدیک خانه مان رفتم .به همسرم تا خط کشید .بعد آیفون شیکش
قول داده بودم برای زیرزمین یک را درآورد .چند محاســبه سریع
قفسه بسازم که خرت و پرت های کرد .بعد کمی فکر کرد و گفت بیا
کهنه و بــدرد نخور را رویش انبار برویم.
کنم( .همسرم ناباور سر تکان داده ســرتان به درد نیاورم .نیم ساعت
بود :تو و نجاری؟! خدا بخیر کند!) بعد وقتی از مغــازه بیرون آمدم،
دوروبر قســمت تیــر و تخته ها ،مثل یــک نجار حرفــه ای کلیه

روسپیــانایرانی

درایستگـــاهمطلقاممنوع

سیامک اصالن :مونتریال
• آقای ابراهیم اصالن (ســیامک:
رســتوران کارتیه پرس) ،یکی از
شــناگران ماهر در شهر مونترال
از ســن  10سالگی به این ورزش
عالقمند شد.
• وی در سال ( 1984در سن 19
ســالگی) در تیم واترپولو قهرمان
سوم آسیا شناخته شد.
همچنین در ایران قهرمان شنای
 100متر بــود .در تاریخ  9ژوئیه
• آقــای اصالن جهت شــرکت
در تیم واترپولو به آمریکا شــهر
 Huntingtonدر کالیفرنیــا برای
افــراد  55تــا  60ســاله؛ عنوان
قهرمانی سوم را بدست آورد.
در مسابقات شناگران ماهر master
 Swimmersدنیــا (مونترال27 :
ژوئیه تا  10اوت) تیم واترپولو
آقای اصالن به نام تیم KOS
در گــروه  Aدر روزهــای 27
ژوئیه  10صبح 28 ،ژوئیه 11
صبــح 29 ،ژوئیه  3بعدازظهر
در استخر در سالن استخر ژان
دراپو انجام شد.
برخی دوستان و آشنایان برای
تشــویق آقای اصــان محل
مسابقه حاضر شدند.
• عکس :آقای اصالن در تیم
واترپولو کالیفرنیا ردی جلو ،نفر
دوم از سمت راست.

آیا می دانستید...
استحکام استخوان با
اجنام فعالیت ورزشی

تحقیق جدیدی بر روی بازیکنان
فوتبال ،بیسبال و ...حاکی از آن
است که تمرینات پی در پی و
فعالیت های ورزشی در سنین
جوانی باعث افزایش استحکام
و سالمت استخوان ها می شود؛
اینگونه ورزش ها تاثیر مثبت
در سال های بعد در زندگی می
گذارد.

وسائل (ارزان و موثر) و نقشهدقیق،
همه تخته ها از پیش«کات»شده و
آماده ،دستم بود.
در زیر زمین همــان روز (و نه به
عادت همیشگی ،ســه چهار ماه
بعــد!) تیر و تخته را به هم وصل
کردم .دو قفسه پرو پیمان و خوش
فرم و پربنیه مهیا شد.
خرت و پرت های زیرزمین را جمع
و جور کــردم .خانم که از «جیم»
برگشتند ،بســیار مشعوف و هم
سورپریز شدند.
البته کلیه «کردیت» کار را شخصا
به گردن گرفتم(!!)
عکــس گوشــه ای از محبت بی
شائبه و رفیقانه آقای زکی را نشان
میدهد.
خداوند به سفره پرمهر شما برکت
فزون تر عطا کند.
هموطن مشکور شما

"عمه ام را وسط شهر نو دار زدند،
من  ۱۳ســاله بود ،مردم ما را می
زدند و به ما سنگ پرت میکردند،
باالخــره توانســتیم از آنجا فرار
کنیم".
ملیحه حــدود  ۵۰ســال دارد و
روسپی است ،سالها است به مواد
مخدر اعتیاد دارد و جزو  ۱۰درصد
از جمعیت زنان معتاد ایران است.
او کــه هیچ خاطــره ای از مادر و
پدرش نــدارد ،میگویــد" :عمه
مریم بــه من یاد داد چطور عربی
برقصم ،تو کافهها می رقصیدم و با
پولش جورابشلواری استارالیت
میخریدم".
او در مــورد دلیــل اعتیادش می
گوید" :بعــد از انقالب هیچ کس
را نداشــتم ،خانمی که از شــهر
نو می شــناختمش به من جایی
برای خوابیدن داد ،شناسنامه هم
که نداشتم ،جایی هم به من کار
نمی داد  ۱۶ســاله بودم که اولین
بار مشتری برایم آمد و برای اینکه
بتوانم بیشتر سرویس بدهم ،تریاک
می کشیدم".
ملیحه می گوید مشــتریانش در

حال حاضر راننــده ها و کارگران
هستند:
"کسی حاضر نیست با یک زن سن
باال که بر و رویی هم نداره ،برنامه
بره ،بــرای همین من و امثال من
مشتری های کممایهداریم".
روسپیگری در ایران پدیده تازهای
نیست ،اما پیش از انقالب حضور
این افراد و مشتریانشــان نسبتا
به مکان های مشــخصی (به طور
خاصدر محله موسوم به "شهرنو")
محدود بوده و در صورت مشاهده
روســپیگری در سطح شهر ،فرد
بازداشت میشد ،اما پس از انقالب
ایران محل تمرکز زنان روسپی به
کلی تخریب شــد و عدهای از آنها
بازداشت شدند.
به اعتقاد برخی از کارشناســان،
برخورد قهری با چنین مسئلهای
باعث شد که حضور زنان روسپی
و فعالیت های آنان در تمام سطح
شهر پخش و گسترده شود.
سعید مدنی ،پژوهشگر ارشد علوم
اجتماعی (کــه در حال حاضر در
زندان به ســر میبــرد) از جمله
افرادی است که به شکل تخصصی
در این حوزه پژوهش کرده است.

بر اســاس تحقیق او "در سال
 ۱۳۴۷میانگیــن ســن زنان
کارگر جنســی  ۳۰سال بود،
اما در سالهای اخیر میانگین
ســنی ورود زنــان بــه بازار
کارگری جنسی به کمتر از ۱۴
و  ۱۵سال رسیده است".
سـمیه ازدیگر روسپیان تهران
ُ
و به شیشــه معتاد است۳۰ .
سال دارد و فرزندش از مردی
است که به خاطر قاچاق مواد
مخدر در زندان است و به دلیل
آنکه عقد آنها به طور رسمی
ثبت نشــده ،این کودک بی
شناسنامهاست،
ســمیه می گوید" :تا قبل از
اینکه بچه دار بشــوم ،راننده
داشتم و مشــتری ها را برایم
جور می کرد ،خطرش خیلی
کم بــود .یک خانه مجلل در یک
برج که شــک برانگیز نبود و خب
مشتری ها هم اونجا می اومدند.
یکی از مشتریها هم شد پدر بچه
ام .عاشقش شدم اما اشتباه کردم.
اول کارم رو از دســت دادم ،بعد
معتاد شدم".
تحقیقات نشــان میدهد که
اغلب روســپیان جدید ،نیازهای
اساســی و اولیه زندگــی خودرا
با شــغل اول تامیــن میکنند و
روسپیگری را به عنوان شغل دوم
برای از بین بــردن "نابرابریهای
اجتماعی" بادیگردختران همسن
و سالشان انتخاب میکنند.
زینب ،مریــم و مژده اعضای
یک خانواده هستند.
زینــب مادربزرگ ایــن خانواده
و از بازماندگان شــهر نو اســت.
مریــم دختر او ،حاصــل یکی از
تماسهایش در شــهر نو اســت.
دو ســال بعد از تولد مریم انقالب
شد .مریم شناســنامه ندارد و او
هم روسپی اســت و زندگی اش
از طریق این کار تامین می شود.
{>> ادامه در صفحه}39 :

33

 سال  21شماره  10  1172امرداد 1393

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 21  no.1172  Aug. 01, 2014

33

Demo.shorai@gmail.com

دمکراسیشورایی

اطالعیــه ی
نشست مشترک

باران «موشکهای
هوشمند»اسرائیلی
بر سر مردم فلسطین

بار دیگر نوار غزه غرق در آتش و خون اســت؛
آتش و خون برخاســته از فرود موشــکها و
بمبهایرژیم اشــغالگر اسرائیل بر سر مردم
فلسطین .طبق گزارشــات ،تاکنون بیش از
یکهزار ودویست فلسطینی کشته ودست کم
هفت هزار تن زخمی شده اند ،بیش از ۱٥٠٠
خانه ویران و هزاران نفر آواره شدهاند .کشته
شدگانی که طبق گزارشات سازمان ملل ۷۷
درصد آنان غیرنظامی هستند و در میان آنان،
صدها کودک.
بهانهی آغاز جنگ این بار ،کشــته شدن سه
نوجوان اسرائیلی بود .سه نوجوانی که حدود
یک ماه پیش در کرانه باختری رود اردن ناپدید
شــدند و چندی بعد ،جسد آنان در مزرعهای
پیدا شد.
نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل ،بالفاصله ،بدون
ارائه مدرکی ،مدعی شد حماس مسئول این
قتلهاست .سربازان اسرائیلی به بهانه یافتن
قاتل یا قاتلین وارد ســرزمین فلســطینیها
شده و صدها نفر را دستگیر کردند ،از جمله
زندانیانی را که قبال از زندانهای اسرائیل آزاد
شده بودند.
دوم ژوئیــه نوجوانــی فلســطینی توســط
راستگرایان یهودی ربوده و زنده زنده در آتش
سوزانده شد.
و این قتلها ،که عوامل آن (حداقل در ربودن
و قتل ســه نوجوان اسرائیلی) ناروشن است،
آغازگر درگیری جدید پس از آتش بس سال
 ۲۰۱۲شــدند .در  ۷ژوئیــه پس از حمالت
هوایی اسرائیل ،حماس ،حمالت موشکی به
شهرهای اسرائیل را از ســر گرفت .روز بعد،
حمالت موشکی اسرائیل آغاز شد .از آن زمان
تاکنون ،هر دو طرف ،صدها موشک به سوی
شهرهای یکدیگر پرتاب کردهاند .طبق گزارش

اگر ادعاهای رژیم اسرائیل در
ادامهی این جنگ نابرابر و کشتار
مردم فلسطین پوچاند ،هدف واقعی
چیست؟
>> پیشبرد سیاست جنگطلبانه،
اشغال هر چه بیشتر سرزمینهای
فلسطینیان و ادامهی سرکوب آنان.
رسانهها ،فقط اسرائیل  ۱۴۷۴حمله موشکی
به نوار غزه کرده و  ۱۵۰۰تن مواد منفجره بر
سر مردم ساکن منطقهای با وسعت اندک و
جمعیتی فشرده فروریخته است.
دولــت جنایتکار اســرائیل مدعی اســت از
"موشکهای هوشــمند" استفاده میکند تا
تلفات غیر نظامی کم شود.
بــر اثر برخــورد یکی از این "موشــکهای
هوشــمند" به قهوهخانهای که مردم در آن
مشغول تماشای بازیهای جام جهانی فوتبال
بودند ۹ ،نفر ،از جمله یک نوجوان  ۱۵ســاله
کشته و سه نفر از جمله یک کودک  ۱۳ساله
مجروح شدند.
ادعایی که حتا رئیــس خاورمیانه "دیدهبان
حقوق بشــر" نیز به نادرستی آن اذعان دارد.
وی در مصاحبهای میگوید" :اسرائیل مکررا از
حمالت هدفمند سخن میگوید ،اما حمالتی
که هدفهای نظامــی ندارند و موجب مرگ
این تعداد غیر نظامی میشــوند ،به سختی
میتوانند هدفمند تلقی شوند .موارد مستند
اخیر در غزه ،با ســابقه طوالنی اســرائیل در
حمالت هوایی غیرقانونــی و آمار باالی قتل
غیرنظامیان مطابقتدارد".

حزبکمونیست
کارگری -حکمتیست و
سازمان فداییان (اقلیت)

بر اثر برخورد یکی از موشکهای اسرائیل به
یک بیمارســتان معلولین ،دو تن از بیماران
معلول کشته شدند .دولت اشغالگر اسرائیل
مدعی اســت چارهای ندارد ،زیــرا حماس،
سالحها و موشــکهای خود را در خانهها و
بیمارستانها و مدارس انبار کرده و از آنجا به
سوی اسرائیل موشک پرتاب میکند .ادعایی
که نه تنها اسرائیل ،بلکه آمریکا و متحدینش
نیز علیه حماس تکرار میکنند و آن را دلیل
موجهی برای کشتار مردم بیدفاع فلسطین
توسط اسرائیل میدانند.
دولت نژادپرســت اســرائیل مدعی است در
حمالت خود ،سران حماس را نشانه میرود.
در حمله موشــکی اســرائیل به خانه رئیس
پلیس غزه ،وی زخمی شــد ،امــا  ۱۸نفر از
اعضای خانوادهاش کشته شدند.
ایــن رژیم مدعی اســت بــرای حفاظت از
شهروندان و توقف حمالت موشکی نیروهای
حماس به شــهرهای اســرائیل ،همچنان به
حمــات خود ادامه خواهــد داد .با توجه به
تجهیزات و تســلیحات نظامی اســرائیل در
مقایسه با فلســطینیها این "عدم امنیت"،
بیشتر به طنزی ســیاه میماند تا یک خطر
واقعی.
به گفتهی خود دولت اسرائیل ،تنها سیستم
دفاع ضد موشکیموســوم به "گنبد آهنین"
که مانع تلفات سنگین اسرائیلیها شده است،
میلیاردها دالر هزینه برداشته است .از آن سو،
تمام کارشناسان اذعان دارند که موشکهای
حماس ،به جز موشکهای دوربردی که گفته
میشــود از ایران و سوریه
خریداری کرده است ،بیشتر
بــه بمبهای دستســاز
میماننــد تا موشــکهای
واقعی.
اگر تمــام ادعاهــای رژیم
اســرائیل در ادامــهی این
جنگ نابرابر و کشتار مردم
فلســطین پوچانــد ،هدف
واقعی چیست؟
سیاســت
پیشــبرد
جنگطلبانــه ،اشــغال هر
چه بیشتر ســرزمینهای
فلســطینیان و ادامــهی
سرکوب آنان.
در حال حاضر ،اسرائیل بیش
از  ۴۰هزار نیــروی ذخیره
خود را فراخوانده است.
تانکها و ســربازان خود را
در مرز نوار غزه مستقر کرده
و احتمــال حمله زمینی را
بررســی میکند .وزیر دفاع
اســرائیل ،موشــه یعلون،
گفته اســت ،خــود را برای
جنگی علیــه حماس آماده
میکنیم که چنــد روزه به
پایان نمیرســد .گذشته از
آن ،اسرائیل ،که به خوبی از
قدرت موشکهای ضعیف
حمــاس آگاه اســت ،این
فرصت را مغتنم میشمرد
تا موشــکهای حماس را
کاهــش دهد ،خــواه بر اثر
بمبارانهای ارتش اسرائیل یا
شلیکشان از سوی نیروهای
حماس.
دولــت صهیونیســتی و

نژادپرست اســرائیل که به تجهیزات
پیشرفته نظامی مجهزاست ،به کشتار
مردم بــی دفاع فلســطین و تخریب
اماکن مســکونی آنها ادامه می دهد و
حماس با پرتاب موشکهایی که مطلقاً
با تجهیزات نظامی اسرائیل قابل قیاس
نیستند ،جنگافروزان متجاوز اسرائیلی
را به ادامه درگیریها ترغیب میکند .و
چنین است که به نظر میآید هردو سو
تمایلی ندارند ،این جنگ به این زودی
پایان یابد.
در ایــن میان ،ایــن مردم ،بــه ویژه
فلســطینیها هســتند که باید تاوان
جنگطلبــی نیروهای اســامگرا و
صهیونیستهای اسرائیل را بپردازند.
مردمی که از حفــاظ "گنبد آهنین"
بیبهرهاند ،آژیر خطری نیز نیســت تا
آنــان را به پناهــگاه فراخواند ،اگر هم
میبود ،جایی ندارند که به آن پناه ببرند.
آنان حتا نمیتوانند مصالح ساختمانی
مورد نیاز خود را وارد کنند ،چه رسد به
ساختن پناهگاه .با کمبود مواد غذایی و
مواد سوختی روبرویند.
به گزارش ســازمان جهانی بهداشت،
بیش از  ۵۰درصد کودکان فلسطینی
دچار سوء تغذیهاند .زیرساختها ویران
شدهاند .بیمارســتانها پر ازدحاماند و
روبرو با کمبــود دارو ،هواپیماها اجازه
فرود ندارند و قایقها نمیتوانند به دریای آزاد
بروند .در اســرائیل نیز که ساالنه میلیاردها
دالر هزینه تسلیحات نظامی میشود ،بیش از
 ۲۰درصد مردم ،شــامل  ۴۳۹هزار خانواده و
بیش از  ۸۱۷هزار کودک زیر خط فقر زندگی
میکنند.
با ادامهی جنگ و کشتار ،فقر و آوارگی بهویژه
در میان مردم فلسطین تشدید میشود ،امید
به صلح فرســایش مییابــد ،و آنچه پابرجا
میماند ،ادامه درگیریهــا و الینحل ماندن
مسئله فلسطین و حقوق فلسطینیها است.
در سال  ۲۰۱۰محمد مرسی ،رئیس جمهور
برکنار شدهی مصر میانجی گفتگوهای صلح
میان اسرائیل و نیروهای حماس شد.
امادولت کنونی مصر ،محدودیتهای بسیاری
را بر ساکنین نوار غزه تحمیل میکند ،به جز
بستن بسیاری از تونلهای انتقال کاال و رفت
و آمد ساکنان غزه به مصر ،مرزهای رفح برای
رفت و آمد فلسطینیها باز است ،اما نه برای
آوارگان و پناهجویان .به نظر برخی از ناظران
این اقدام دولت مصر ،برای افزایش فشــار بر
حماس است.
در آخرین ســاعات روز دوشنبه ،دولت مصر
به دو طرف ،پیشنهادی برای پایان بخشیدن
به این درگیری ارائه کرد .طبق این پیشنهاد
میبایستی از ســاعت  ۹صبح روز سهشنبه،
آتش بس آغاز میشــد ،و پس از  ۴۸ساعت
از شروع آتشبس ،طرفین در مصر با یکدیگر
دیــدار و گفتگو میکردند .اما در خبرها آمده
است که شاخه نظامی حماس این پیشنهاد
را نپذیرفت و روز چهارشنبه ،پس از یک روز
آتشبس ،مجددا ،شلیک موشکهایدو طرف
از سر گرفته شد که در نتیجه یک اسرائیلی و
حداقل سه فلسطینی کشته شدند.
اما مصایب مردم فلســطین به دوران جنگ
محدود نیســت .آنان در زمــان "صلح" نیز
شرایط سختی را میگذرانند .فلسطینیهای
ساکن اسرائیل شهروندان درجه دوم هستند و
در معرض تبعیضهای متعدد؛ اسرائیل به بهانه

روز سهشــنبه  ۸ژوئیه ( ۲۰۱۴برابر با ۱۷
تیر ماه  )۱۳۹۳به دعوت حزب کمونیست
کارگری ایران  -حکمتیســت ،جلســهی
مشــترکی بین نمایندگان کمیته اجرایی
سازمان فداییان (اقلیت) و سه نفر از اعضای
رهبری حزب کمونیســت کارگری ایران
 حکمتیســت (رفقا آذر ماجدی ،سیاوشدانشور و ســام زیجی) برگزار شد .دستور
این جلســه ،بررســی اوضاع کنونی عراق
و راهکارهــا بود .شــرکتکنندگان در این
نشســت ،درباره روند تحوالت ارتجاعی در
عراق ،عواقب شــوم و ضد انسانی آن برای
مردم عراق و همچنین پیامدهای مخرب آن
بر منطقه و ایران ارزیابی مشترکی داشتند.
بــا توجه به این مخاطره ،هــر دو طرف بر
لزوم آگاهیرسانی و هشدار به طبقه کارگر
و مردم ایــران و آمادگی برای مقابله با این
شرایط احتمالی تأکیدداشتند.
در ادامه این نشســت ،بر ضــرورت ادامه
همفکــری دوجانبهی حزب کمونیســت
کارگری  -حکمتیســت و سازمان فداییان
(اقلیت) و دیگر جریانات کمونیست و چپ
و همچنین ایجاد آمادگی سیاسی و عملی
در جامعه ،به ویژه در صفوف طبقه کارگر و
جنبش آزادیخواهی توافق شد.
_______________
سازمان فداییان (اقلیت)
دفتر مرکزی حزب کمونیست کارگری
ایران  -حکمتیست
 ۱۰ژوئیه ( ۲۰۱۴برابر با  ۱۹تیر )۱۳۹۳
حفظ امنیت خود ،دسترسی فلسطینیهای
ساکن نوار غزه به کاالهای مورد نیاز را محدود
میکند؛ آنان نمیتوانند آزادانه مسافرت و رفت
و آمــد کنند؛ به کمتریــن بهانه یا حتا بدون
دلیل ،دســتگیر و شکنجه میشوند؛ ارتش و
پلیس اســرائیل ،حتا برای این کار یک مجوز
قانونی به نام "بازداشت اداری" دارد ،که طبق
آن مقامات اسرائیلی اجازه دارند ،فلسطینیها
را بدون تفهیم اتهام یا محاکمه تا شــش ماه
زندانــی کنند و آن را به طور نامحدود تمدید
کنند؛ شهرکسازیهای اسرائیلدر فلسطین،
هر ســاله ،زمینهای بیشتری را به اسرائیل
ضمیمه میکند .تظاهرات مسالمتآمیز آنان
با خشونت در هم کوبیده میشود .به جز این
سرکوبهای سیستماتیک ،فقر و بیکاری بیداد
میکند؛ زیرساختها و اقتصاد به ویژه نوار غزه
بر اثر حمالت موشکی ،هوایی و زمینی اسرائیل
ویران است.
ازاینرو تا زمانی که حقوق ملت فلسطین به
آنها بازگردانده نشود ،این آتشبسها ،توقفی
کوتاه هستند در جنگی درازمدت.
امید به برقراری صلحی پایدار ،تنها در صورتی
تحقــق مییابد که حق مردم فلســطین در
تشکیل کشور مستقلشان با مرزهای مشخص
در محدودهی پیش از ( ۱۹۶۷طبق خواست
مردم فلسطین) به رســمیت شناخته شود.
گرچه چنین امری در حال حاضر دشــوار به
نظر میرســد ،اما با ادامهی مبارزه متحدانه
مردم فلسطین علیه دولت اشغالگر اسرائیل
از ســویی ،و حمایت طبقه کارگر و نیروهای
مترقی و کمونیست سراســر جهان ،به ویژه
اســرائیل از مبــارزات حقطلبانــهی مردم
فلسطین ،و اعتراض و مبارزهی مشترک علیه
جنگافروزی ،نژادپرستی و اشغالگری دولت
اسرائیل و متحدین آن ،از سوییدیگر ،میتوان
این امید را به ثمر نشاند.
( 22جوالی :نشریه کار شماره ) ۶۷۳

www.paivand.ca

فنگویندگی

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

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

نیازمندیهای

فرزانگانمونتریال

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
www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

آمــوزش زبان انگلیسی

با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
عضو رسمی
TESOL CANADA/TESOL
USA/TESOL TRINITY London

برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی
با شهریه مناسب  :برای مهاجرین
Conversation -IELTS -TOEFL

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts

یونسحــامتی

آموزش نقاشی
آموزش
طراحی و نقاشی

هالــهافخــمی

Tel.: 514-670-3031

toendofmay2010P

azaugfree

استخــدام

Tel.: 514-833-3848
az mai2014 25eachPendofjuly

Tel.: 514-249-4707

@hondashopcanada
gmail.com

در ناحیه ان دی جی
به یک نفر برا ی کارهای
دفتری:آشنابهحسابداری
مسلط به زبان های انگلیسی و
فرانسوینیازمندیم.
لطفا از طریق ایمیل زیر با ما
تماسبگیرید:

عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
خدمات مربوط به ترجمه
azsept'11

باایرانی
کــار
کنید!

گلفروشی
وحید

عکاسیرز
since
1990

Tel.: 514-484-8072

اجارهآپارمتان
آپارتمان  3و نیم و  5نیم
در طبقه باال ،در دوپلکس،
در ناحیه کت سنت لوک،
شامل یخچال ،اجاق گاز،
ماشین لباسشویی و
خشک کن ،آماده اجاره

Tel.: 514-885-4775

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

باایرانی
کــار
کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

شهریاربخشی

زیباترین ،تازه ترین،
بهترین ،بی نظیر!
  برای هر اوکازیونی

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

به چند نفر ویترس
• نیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

نغمه سروران

jalilh2001@yahoo.com az may1

azmai

استخدام

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an
appointment

Tel.: 514-266-1355

freeazmar

Tel.: 514-419-8872

مترجم رمسی

به یک پیتزامیکر باتجربه
(مینیموم دو سال تجربه)
مسلط به زبان فرانسوی
برای کار درمرکز شهر
نیازمندیم.

514-717-9117

Email: infokasra @yahoo.ca

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
• تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها
• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :
 %20ختفیف تازه واردین |  %10ختفیف دانشجویی

استخدام

نگهداری از سالمندان
دلبندشما،توسطخانم
با تجربه ،در خانه یا
بیمارستان
صوفی :همراه با رفرنس

پذیرش با تعیین وقت قبلی

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

514-624-5609
514-889-3243

514-983-1726

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune2011

اوکازیونعالی

 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

فروشسالن

آرایـــش

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها ini DV, VHS
 Hi8, Mبه DVD

با قیمت و بازده مناسب
در قلب NDG

(نبش خیابان دکاری )

514-488-7121 5301 Queen Mary, H3X 1T9

ارژنگ

ارژنگ

Tel.:514-433-2703
az14free

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

514-825-3170

كبد ش��ود و ي��ا اينكه در پاس��خ آزمايش خون،
نش��انههايي از عارضه كبد چ��رب را ببيند .البته
سابقه بيماري و معاينه باليني نيز شك پزشك را
به يقين تبديل ميكند.
آزمايش خون ،افزايش آنزيمهاي خاص كبدي
را نش��ان ميدهد و ممكن است ش��امل آالنين
آمين��و ترانس��فراز ( )ALTو آس��پارتات آمينو
ترانسفراز باشد .البته مطالعات تصويربرداري نيز
وجود اين عارضه را اثبات ميكنند.
از طرفي تأييد و تشخيص بيماري كبد چرب
با بيوپس��ي كبد ميس��ر اس��ت .پس از بيحسي
موضع��ي اين روش نمونهبرداري انجام ميش��ود
و نمون��ه زي��ر ميكروس��كوپ ق��رار ميگيرد تا
نش��انههايي از چربي ،التهاب و ساير موارد تأييد
شود و به اين ترتيب اقدامات الزم درماني نسبت
به اين عارضه صورت گيرد.

از صفحه 27

 -3كبوتر صحرايي -پرندهاي
شبيه كبك -پي در پي بودن
 -4پيامبر قوم عاد -عقيده و
مسلك -آزاده -نخستين قوم
ايراني
 -5م��وش خرما -ع��داوت-
پاسخ مخالفت آميز
 -6تك��ه كالم خان��م
ش��گفتزده -از گازه��اي
بيرنگ -غده كودكانه!
 -7آب چش��م -راز و ني��از-
كشوري در قاره سياه
 -8حومه كاشان -يار كلنگ!-
برابري
 -9س��رگرد قدي��م -نوع��ي
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

مجری مراسم عقد ایرانی

باپیوندهمکاریکنید

نویسندگان ،مترجمان ،روزنامه نویسان
جوان و تازه وارد ،حتی شما...
لم دارید ،اگر عالقه مندید،
اگر دستی به ق
ذوق دارید ،در گزارش نویسی ،ترجمه و...
با ما
داوطلبانه-همکاریکنید.
توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها
با ما هماهنگی کنید:

Tel.: 514-996-9692

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

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

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

لولهاي كبدي ميشود،
التهاب كبد و سلولهاي
كبدي (آپوپتوز) از عوامل
ري كبد چرب را بهوجود
بالقوه بيماري كبد چرب

منایشگاهاتومبیل

ساعات کار  :روزهای دوشنبه تا جمعه
صبح ها از ساعت  10تا  1بعدازظهر
عصرها از ساعت  16تا 18
شنبه ها از ساعت  11تا  1بعد از ظهر

خاطرهحتویلدارییکتا

azadiazaug1

به یک نفر برا ی کار در
نمایشگاه اتومبیل های
دست دوم،
 با گواهینامه رانندگی -فورانیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفن
زیرتماسبگیرید:

مدیر و مسئول :حسین فرجی

مترجم رمسی

Tel.: 514-969-1883

نگهــداری
ازساملندان

خدمات امور کنسولی
کســری

azmayshiraz

(514) 675-0694
(438) 390-0694

آیا بدنبال کار با ثبات و دراز مدت می گردید؟
دستیار آشپز برای کار در رستوران مکزیکی در
مرکزشهر مونتریال | بصورت پاره وقت،
حداقل تجربه 4:سال ()the grille/plack
با امکان کار تمام وقت در آینده نزدیک

استخدام

azjuly

aug-oct60PD

514-827-6329
514-620-3255

از
ایرانی
ب
خرید!

استخدام

Tel.: 514-965-1358

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

223-3336
دام
کنید!

آموزش زبان فرانسه
ازمبتدیتاپیشرفته
توسط کارشناس ارشد زبان
فرانسه ،با بیش از  10سال
سابقه تدریس در موسسه
کیش و قطب راوندی تهران
(مجتبیفالح)

>> کلیه مقاطع:

514-

ا
ا یرانی
ستخ

azoct2013

آموزش فرانسه

(آرش کشوری)

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال

(613) 265-5899

azmay2013hoomanfree

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

514-833-8684

College,University
High-Shool

Tel.: (514) 775-6508

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

توسط :رضا هومن

نی

مدرسهفارسیزبان

 2بـاردرروز

(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

اوتــاوا

پاتيته��اي ويروس��ي،
و ارث��ي مربوط به كبد،
ءتغذيه.
��خص شده است رشد
ر روده كوچك و س��اير
يماري كبد چرب مرتبط
ر نيز برخ��ي از محققان
ارد ،نق��ش مهمي را در
رب به  NASHرا بازي
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سرباز ب
 -11م
اثر اميل
 -12تي
مصدر-
گناه
 -13از
گريز-
دور
 -14ره
مي��ان
سيسيل
 -15نو
ت��وده م
هواي م
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آموزش پیانو

آموزش تخصصی پیانو از
مقدماتی تا پیشرفته با بیش از
 15سال سابقه تدریس
جلسه اول رایگان
علیــرضا فخـاریان

514-996-1620
azfeb1514

آموزشگاهموسیقی
دنیــــای هنر

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
علیــرضا فخـاریان

جلسه اول رایگان

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزشگیتار
سبک پاپ
(وست آیلن د )
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

آپارمتانسابلت

www.paivand.ca

فال قهوه

آپارتمان سه و نیم سابلت یا
انتقال لیزRock Hill-Cote
 Des Neigesاستخر و سونای
عالی،نزدیکدانشگاهمونترال
و مترو ( 2دقیقه)
مجاور دریاچه و پارک مونترال:
 1098.00قیمتقدیم
(با یا بدون اثاث)

راننـدگی

«پایهیک»
آموزش رانندگی کالس1
تست جاده ،بازرسی و ترمز هوا
 +کامیون برای امتحان

>> قیمت عالی

لطفا با من ،ایرج کیانی تماس
بگیرید:

1-514-953-8013

توسط شادی
678-6451

)(514

جویای کار

خدماتمالیاتی

azjune12104

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

جویایهمخانه

خانمیآمادهبرای
انجامکارهایمنزل
شمانظافتوغیره
تلفناطالعات:
Tel.: 514-616-7035

ﮐﻮﭼﮏ

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

خانم>> نزدیک دانشگاه
کنکوردیا ،مبــله
و شامل همه چیر:
 300دالر درماه،

azjan’12paid60+120ak

حملونقل

438-382-7503

آموزشختصصی
azmar15free

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL

Outside pool.
>> Move-in ready.
Could be sold
fully furnished
-------------Price to sell:

Only 165,000$

sep13fulyr

روبروی 3

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

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

514-812-5662
azjuly13free

514-623-7075

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
میناتراول855-332-0505 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 849-7711..................

آموزش رانندگی

نینا 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..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................

514-996-9692
Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

Tel.: 514-575-8525
Tanaz

فروش سالن aesthetic
?oncepaypaljune15UP

فروش سالن استاتیک در قلب وست مونت
در ساختمان تجاری >> همراه با کلیه وسائل
با  23ساله سابقه کار ،به علت بازنشستگی
تلفنتماس:
514-839-4907
az mai 1

ساختمانبرایفروشویااجاره
ساختمان 4پلکس ،در قلب NDGبسیار تمیز،
در موقعیت و شرایط عالی
برای فروش و یا اجاره
متقاضیانجدیلطفاباشمارهزیرتماسبگیرید.

از 8صبح تا 8شب

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

514-898-1913

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

azjune2014kambizsamson

استخدام

AKHAVAN FOOD

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

937-8296........................................... VIVA
481-6765 ........................................ EVE
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

--- No agents ---

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

فروشکاندودرمرکزشهرمونتریال

azoct0113UP

ساختمان

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

Tel.: 514-466-8116
@foojanjahanian
gmail.com

Downtown near metro
Guy-Concordia,
Nice studio in “Le StMathieu”,
Renovated wood
kitchen cabinets,
granite tiles .
Third floor,
Elevator, 24h security.
Condo fees include:
heating and electricity.

نیازمنــدیها



azJLY01Ponce

514-983-4828

بل سنتر

بهیکآشپزایرانی،
خانم یا آقا ،برای كار در
رستوراننیازمندیم.

azmay13U

سرویس حمل و نقل
حرفه ای :شهری
و سراسر کانادا
بهترینسرویس،
کمترینبها
 ارزیابی رایگان

با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com

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

استخـدام

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

شــیخ صالــح 366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Expert-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فیروز827-6364 .......................
امیرســام 702-2309 ....................................
هاشمی ،مسعود 298-4567 .........................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................
رضانژاد 865-7146...........................................
نسرین عین الهی 839-7978 .......................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بشر info@addhi.net .......................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
انجمن زنان مونترال......................................
iwamontreal@gmail.com

دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکـسی

شماره شما در

گان پیوند )

المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................

داروخانه

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

دندانپزشک

شیرینی پزی و قنادی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتوبوک 984-8944 .........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................

فـرش

قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............

فـال

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

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

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

دندانسازی(کلینیک)

224-0-224.................................... KamNic

ریاضیاتوفیزیک827-6329..........................

رستــوران

تدریس خصوصی
تدریس رقص

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

ترجمه

دارالترجمه یکتا 439-8501 .....................
سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محمود 745-0318 .............................
بخشی،شهریار624-5609.............................

چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................

این لیست نیست؟

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

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

تبلیغات

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...

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

NikpourPendssep14

Tel.: 514-341-1640

azoct1

ازدواج

MMUNITY

و ورق

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

Tel.: 514-620-5551

PARTICIPATE in our
CO

قابلتوجهخامنها

کاندولوکس

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
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هادی ،افخم 737-6363 ..................................
الدا933-4726.....................................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیتــا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

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

کامپیوتر

کارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!

کلینیکابنسینا849-7373.........................

کتابفروشی

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

کلیسا

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

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

پیوند996-9692.................................................

محضر

گاراژ (درب)

گرافیک و طراحی
گرانیت

گرانیت آیل 952-7400 .................................

عینک سازی

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

وام مسکن

امیرکفشداران303-2977..............................
تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
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MARIA khanoum

...آه مونتریال زیبــا

..!ازبدبختیهاییکهمیکشیم

WHO IS AUTHORIZED TO PRACTICE
QUEBEC IMMIGRATION LAW

Q

uebec as you may
all know has always
had it’s own special laws.
This also includes Quebec
Immigration. Although
Quebec is a province in
Canada, not everyone
is authorized to practice
Quebec Immigration Law,
the requirements to practice
Quebec Immigration Law
is demanding, and requirements need to be met by
the Immigration Consultant, who wishes to practice
Quebec Immigration Law.
A Regulated Immigration
Consultant who is a member in good standing with
the Immigration Consultants of Canada Regulatory
Council (ICCRC) also
needs to be registered with
the Registre Quebecois
des Consultants en Immigration.
Being a Regulated Immigration Consultant and a
member in good standing
of ICCRC does not give
you the legal right to practice Quebec Immigration.
The Immigration Consultant must be recognized
and registered with the
Registre of Quebec, this
new law took place on
February 2, 2011.
The Ministere of Quebec
will only deal with duly
authorized individuals.
You may find the list of
qualified Immigration
Consultants on the Quebec
Immigration website, here
is the link for you to verify

to make sure your Consultant is registered with the
Quebec Government
http://www.micc.gouv.
qc.ca/publications/fr/
dossiers/Registre_Consultants.pdf

I

f you see that your
consultant is not on the
list, well then it only tells
you that your Consultant is
not authorized to practice
Quebec Immigration Law.
Although your consultant
maybe a member in good
standing with ICCRC, they
can practice immigration
law elsewhere in Canada
except Quebec.
There are 2 forms that the
client and the consultant
needs to fill out when
sending out a file under
any category in the Quebec
Program.
One form is called Power
of Attorney-Mandate form
number A-0525-AA. This
form needs to be signed by
the client and the consultant, who is on the Registre du Gouvernement du
Quebec.
The second form, which is
only available in French, is
the Attestation du Consultant en Immigration form
no. A-0525-BF. This form
is filled out only by the
consultant indicating your
consultants name, client’s
name and the Registration
Quebec number of the
consultant.

I

t is very important you
as the client to be aware
of this law which came
into force on February 2,
2011 and to verify your
file before it leaves to the
immigration authorities
and to make sure these two
forms mentioned above are
included with your consultants full name, address and
the Quebec Registration
number.
If you have any doubts
about your consultant you
may check on the link
provided if your consultant
is registered with Quebec
or not.
If you require more information on Registered
Consultants in Quebec,
you may visit the Quebec
Immigration website, or the
link I have provided above.
Hope everyone is enjoying
their summer so far, taking
time for family picnics,
family vacations, visiting
their homeland, just simply
enjoying the outdoors and
our beautiful city of Montreal with all the events
Montreal has to offer.
Keep safe, stay healthy,
make sure laughter is in
your everyday life.
______
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration
Consultant

Registered with the Government of Quebec
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Your Guide To Montreal’s
Many Farmers Markets
Montreal’s summer sprouts
some great public and
farmers markets.
This short list is an
unranked compilation of some of
the best markets
this summer,
with no official
distinction made
between public and
farmers’ markets.
Whether you’re a
Montrealer looking
for some fresh

food in a fun space, or a
tourist looking to experience something French-ish,

these markets will be the
lightning bugs in your jar!
Please tell us about markets
we’ve missed!
•

Atwater
Market

138 Avenue Atwater
Since 1933,
Atwater Market
has been a staple
for Montrealers
looking for fresh

Living in Montreal is great.
But let’s not delude ourselves into thinking that’s
its easy and breezy all the
time. More often than we’d
like, Montreal can be a real
bitch in the pants sometimes.
Inspired by this ThoughtCatalog piece, we thought
it would be a great venting
exercise to compile a list of
MTL-problems so we can
all share in pain.
Without further ado, here
are some struggles only a
Montrealer can understand:
• Walking behind someone who is smoking, and
enjoying all that toxic
second-hand.
• The metro going down
during rush hour times.
• Mad dashes to the dep
before the clock strikes

11pm.
• Missing the last nightbus.
• The constant dilemma:
to poutine now, or later?!
• Tripping in potholes.
(even pedestrians aren’t
safe!)
• Another day, another
protest.
• Choosing to avoid the
weather and walk underground, or get there quick
but face the cold in the
street .
• Toronto/American-bros
asking you where Crescent
street is!
• Hating winter because
it is too cold and hating
summer because it is too
hot and humid.
• Getting a ticket for
almost no reason at all.
(Don’t walk there, don’t

bike there, don’t sit there…
etc.)
• Not understanding whatever the hell is written on a
parking sign.
• Nearly getting crushed
by a car making a turn
anytime you walk through
an intersection.
• Being 25 and getting
ID’d at the SAQ without
your license.
• Dealing with supremely
drunk students every September during Frosh.
• Never knowing who
has the right of way when
walking/jaywalking.
• Being grouped together
with intense separatists by
the rest of Canada.
• Only having bagels open
as a late night snack.

produce, meats, and great
cheese. Open year round,
Atwater Market becomes
even more lively during the
summer months.
•

Ave., between Van Horne
and Lajoie. Meats are sold
as well as produce. Check
back with this website for
specific dates when it gets
closer to autumn! Click
here for more info.
•

Marché SaintJacques

5039 rue St.-Dominqiue,
coin Ave. Laurier
This local farmers market
is open till November 2.
•

Seasonal Market at Co-op
la Maison Verte
5785 Sherbrooke W.
open till Oct. This Co-op
sets up a temporary market
with local produce, cheeses, and more!
•

Jean-Talon Market

7070 Ave. Henri Julien
This public market features
re-selling from vendors
within the city, as well as
lots of fresh local produce,
cheeses, meats, fish, etc.
Although it is open yearround, Jean-Talon is back
to full strength during the
summer, with full outdoor
stalls selling fresh Quebec
produce. Click here for
hours of operation etc.
•

Lufa Farms

Montreal’s own Lufa
Farms offers deliverable
packages of local produce.
How local? Lufa Farms
grows lots of food right
here in the city in rooftop
greenhouses. They also
source from many surrounding farms. The entire
project is organic and run
sustainably. With tons of
pick up points across the
city, check out Lufa with
your produce orders of 30$
or more!
•
Marche Bio Outremont
Dollard Ave., between Van
Horne and Lajoie
Every Sunday from
Mid-August to October
organic foods of all kinds
are available for purchase
from kiosks on Dollard

Marche Fermier

Le Maître Gourmet:
Marche de Quartier
1520 Ave. Laurier Est
•
Runaway Creek Farm
5 Thomson Road East,
Arundel Québec
•

1125 Ontario Est.
This year-round market is
housed in a rather incredible old building.
•

N.D.G Neighborhood

L’Autre Marché
Angus

2600 rue William Tremblay
>> till October 17
•

Côte-des-Neiges L’Autre Marché
Farmers Market Rosemère
339 chemin de la Grande
4818 Chemin de la Côtedes-Neiges
This 24/hour farmers market is a Montreal original.
Only steps from the Metro
•

Lachine Market

1875 Notre-Dame
This diminutive public
market is a great downtown
location for year-round produce, cheese, and pastries.
Click here for full hours.
•

Maisonneuve
Market

4445 Ontario Est
This Mercier-Hochelaga-Maisonneuve public
market houses everything
you want.
•

This Rosemère farmers
market is open till Oct. 11.
•

Our Little Farm
550 River Road,
L’Ange-Gardien, QC,
J8L 0G1
>> to late October.
•

Santropol
Roulant

111 Roy Est
Santropol Roulant sells
vegetables from their farm
and two urban gardens in
the lower Plateau-Mont
Royal neighborhood as
well as at the Little Burgundy Citizen’s Market.
______________
form: www.mtlblog.com
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وسایل عکاسی این است که همه
وش!
ی وبسایتها را چک کرد و قیمت
خ
دقیــق همــان جنــس را در آن
مقایسه کرد .همیشه اسپشیالهای
خوبی بر روی وبسایتهای زیر قابل
مشاهده است.
پس از مقایسه دقیق و کامل آنها،
یکی از ســواالتی که دائما از بنده
میتوان به مغازه مورد نظر مراجعه و
میشــود این اســت که دوربین و
جنس مورد نظر را خریداری نمود.
لوازم عکاســی را از کجا خریداری
یکی از ایــن مغازه هــاwww. ،
کنیم که خــدا را خوش بیاید؟ به
 camtecphoto.comمیباشد که
همین منظور تصمیم گرفتم کهدر
همیشه قیمتهای نسبتا مناسبی
قالب خطبه مبسوطی ،این مطلب
دارد .این مغازه دارای دو شــعبه
را عنوان و اجــر دنیوی و اُخروی
در مونترآل میباشد .برخی اوقات،
فراوانی را نصیب خود نمایم!
حتی میتوان در خریدهای نسبتا
برخی افــراد ترجیح میدهند که
بزرگ ،مقداری هم تخفیف گرفت.
از طریق وبســایتهایی که اجناس
مغــازه دیگری نیــز در مونترآل
دست دوم در آن به فروش میرسد
موجــود اســت کــه همیشــه
(مثــل کی جی جی و غیر) ،اقدام
اسپشــیالهای خوبی داشته و وب
نموده و مبالغــی را صرفه جویی  Amazon.caخرید مینمایند که کانادا تهیه و به شما ارسال میکند ،سایت کامل و مرتبی نیز دارند.
www.royalphoto.com
نمایند .توصیه بنده به این عزیزان هم اجناس نو در آن موجود است هزینــه گمرک هم بــه آن تعلق
خواهد گرفت که باید آنرادر هزینه با مراجعه به این سایت میتوانید
این اســت که حتی االمــکان از و هم دست دوم.
چک کنید که آیا جنس مورد نظر
فروش اجناس الکترونیک دست این وب ســایتها معتبر بوده و در های کلی ،منظور کرد.
دوم صرفه نظر کرده و فقط وسایلی صورتی که از فروشنده ای که ،بنا در شــهر خون و قیام ،مونترآل ،شما در این مغازه به صورت حراج
مثل ،فیلتر ،کیف دوربین ،شارژر بر آمار این وب ســایتها« ،خوش مغازه های زیادی وجود دارند که عرضه میگردد یا خیر .ویژگی دیگر
باتری ،ســه پایه و غیره را از این سابقه» است ،خرید کنید میتوانید تقریبا همه نوع وسایل عکاسی را به این وبسایت این است که اطالعات
طرفداران این هنر عرضه مینمایند .فنی جامــع و کاملی در مورد هر
طریق ابتیاع نمایند.
مبالغی را صرفه جویی کنید.
از آنجایی که وسایل عکاسی ،بسیار یکی از معروفتریــن مغازه های از طریق وبسایتهایی کهدر زیر ارائه کدام از اقالم ارائه کرده و میتوانید
گرانقیمت اســت ،در صورتی که لوازم عکاسی در آمریکای شمالی ،میگردند ،میتوانید آدرس ،تلفن و مقایسهدقیقتریداشته باشید.
دوربین و یا لنز دست دوم شما با مغازه  B&Hدر نیویورک اســت .لیســت قیمتهای اجناس را پیدا در مونتــرآل ،مغــازه دیگری هم
وجود دارد که بسیار جامع و کامل
مشــکلی مواجه شود و از گارانتی اگر بــزودی قراره که به نیویورک کنید.
خود خارج شــده باشد ،متحمل بــری ،حتمــا این مغــازه را هم مغــازه های زیــادی در مونترآل بوده و از لحاظ قیمت نیز ،تقریبا
جزء برنامه ات بگــذار! این مغازه هستند که لوازم و خدمات عکاسی پایین ترین قیمتها را
ضرر هنگفتی خواهید شد.
نکته ی اصلــی در خرید دوربین از طریق وبســایت خــود  www.را به عالقمنــدان ارائه مینمایند .دارند.
این اســت که تصمیــم بگیرید  bhphotovideo.comنیز ،اجناس برخــی از اینها بطــور تخصصی وبســایت این مغازه
چه دوربین یــا لنزی را خریداری را به فروش رســانده و محبوبیت و حرفه ای ایــن خدمات را ارائه www.photoservice.
کنید که متناسب با نیازهای شما فراوانی در بین عکاسان کانادایی و میکنند کهدر زیر معرفی میگردند  caمیباشــد و تقریبا
و برخی دیگر ،در کنار فروش لوازم همه چیــز را میتوان
باشد .مشاوره با یک عکاس خبره امریکاییدارد.
به انتخــاب بهترین گزینه کمک اگر به صورت آنالین خرید میکنید ،عکاســی ،لوازم و خدمات ســایر در اینجــا پیــدا کرد.
هزینه ارسال و بیمه را هم باید مد محصوالت متفرقــه را نیز عرضه کادر این مغــازه نیز
خواهد کرد.
مینمایند مثــل Future shop, :بســیار حرفه ای بوده
برخی از عکاســان حرفه ای و یا نظرداشته باشید.
مصرف کنندگان آماتور ،از طریق در صورتی که از وبســایتی خرید  Costco, Bureau en gros, Bestو اطالعــات جامعی
وب ســایتهایی مثل  ،Ebay.caیا میکنیــد که اجنــاس را خارج از  ,buyبهتریــن کار ،قبل از خرید در مورد اجناس خود
دارند.
از ســایر فعالیتهــای
این شــرکت میتوان
Infos pratiques sur Montréal
به برگزاری کالسهای

آموزشعکاسیبهزبان ...
از کجا لــوازم عکــاسی بخریم؟
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در جلسات مجانی آموزش عکاسی
استودیو «فوتوبوک» شرکت نمایید.
برای اطالع از زمان این جلسات در بزرگترین
گروه فیسبوکی ایرانیان مونترآل ،یعنی:
«همه چیز در مورد مونترآل»
Info pratiques sur Montréal
عضو شوید .تلفن استودیو فوتوبوک:
(514) 984-8944

خصوصی عکاسی نیز
اشاره کرد که به صورت
موضوعــی ،آتلیه های
خوبــی را نیــز برگزار
مینمایند.
از نظر نگارنده ،بهترین
مغازه خدمات عکاسی
در مونتــرآل ،مغــازه
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
www.lozeau.com
پیج استودیو فوتوبکدر فیسبوک:
میباشد.
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
در ایــن مغــازه همه
چیز میتوان پیدا کرد
و همیشــه کلی از اجناس خود را اطالع رسانی به طور دقیق انجام
به صورت اسپشیال عرضه میکند .شده و مشــتری متوجه میشود
فروشندگان این مغازه هر کدام در که دارد چه چیــزی را خریداری
زمینه برخی مارکها و محصوالت میکند .اکثر لوازم استودیوی بنده
خــاص ،متخصــص بــوده و نیز یا همان «فوتو بوک» ،از این مغازه
اطالعات جامعی در مورد ســایر خریداری شده است!
مارکها دارند .بهتریــن کار برای توصیه اکید حقیر به دوستان این
خرید از این مغازه این است که در است که در صورتی که قصد دارید
روز خرید ،از یکی از پرسنل آنجا چند صد و یا چند هزار دالر برای
بپرســید که چه کسی متخصص خرید یک دوربین و یا لنز هزینه
فروش فالن مارک دوربین هست کنید ،حتما قبل از خرید ،جنس
تا شــما را به شــخص مورد نظر مورد نظر را کرایــه و با پرداخت
ارجــاع دهند .قبــل از خرید هم هزینــه ناچیــزی ،از خرید خود
میتــوان با نمونــه واقعی همان و ویژگیهای دوربیــن مورد نظر
جنس ،بــه صــورت امتحانی در مطمئن شوید .برخی از مغازه های
مغازه عکس گرفت و آن را امتحان فوق ،در صورتی که همان جنس را
کرد .این مغــازه از لحاظ قیمت ،سفارش دهید ،نصف مبلغ کرایه را
شاید گرانترین مرکز ارائه خدمات به شما بازمیگردانند.
•
و فروش لوازم عکاســی باشد ولی
با توجه به حرفــه ای بودن آنها،

«همهچیـــــــزدرموردمونتــرآل»
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل

اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل.ویژهمهاجرانقدیموجدید
اینگروهفعالبا 11350عضو،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبوده
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.

آتش بس حماس...
و يــا دوم ادامهی مبــارزه برای
جلوگيــری از کشــتار جمعــی
تدريجی و پذيرش مخارج بسيار
سنگين انســانی و اقتصادی که
چنين مبارزهای درحال حاضردر
بر دارد.
وامــا اينکه آيا محاســبه حماس
درست از کار درخواهد آمد يا نه از
قبل قابل پيش بينی نيست.
اما در هرصــورت تاکنون حماس
با مبارزه مســلحانه توانسته است
مانع از تحميل آتشبس فوری و
بیقيدوشرط و در نتيجه تحميل
راهحل اول يعنی کشــتارجمعی
تدريجی به مردم غزه شود .حماس
از آن رو تصميــم بــه مقاومت و
ادامهی جنگ موشکی گرفته است
کــه همهی تالشهای سياســی
و نظامی و واگــذاری بخشهای
بزرگی از ســرزمين فلسطين به
اسرائيل تاکنون بهيج وجه به پايان
اشغاگری وصلحدايمی نيانجاميده
است.
در حالــی که اســرائيل به هيچ

>> ادامه از صفحه7 :
وجه حاضر به دســت کشيدن از
اشغالگری نيســت و بدنبال صلح
دايمی با فلسطينی ها نيز نميباشد،
واقعيتی که کســی نميتواند آنرا
کتمــان کنــد  ،و در حالــی که
اســرائيل در اين راستا نيز از هيج
جنايتی ،حتا بمباران تاسيســات
آموزشی و بهداشتی سازمان ملل
در غزه و کشتن کودکان و بيماران
خوددارینميکند.
در چنين شــرايط موجودی چه
امــکان ديگــری بــرای حماس
که عمال جنبــش مقاومت ملی
فلسطينيان را رهبری ميکند باقی
ميماند؟
من خودبــا اعتقاد راســخ
پاسيفيست هســتم ،اما برای
مقاومت مسلحانه حماس تفاهم
دارم؛ زيرا اميددارم که اين مقاومت
ميتواند به آتشبسی منتهی شود
که برده شرط کامال منطقی و قابل
اجرای حماس استوار شده باشد.
از نگرش من رفتار حماس با اصل
"آخرين حربــه" در تطابق کامل
است ،اصلی که غرب همواره برای

توجيه جنگهای مغاير با حقوق
بينالمللی خود به اصطالح برای
جلوگيری از کشتار دسته جمعی
دستاويز قرار ميدهد؛ اما در مورد
اسرائيل حتا از عنوان کردن آن نيز
طفره ميرود.
مهاتمــا گانــدی مبــارزهی ضد
اســتعماری هندی هــا را عليه
انگلستان يعنی بزرگترين قدرت
زمان را با روش "نافرمانی مدنی"
بهثمررسانيد.
راه گاندی از نگرش پاسيفيستی
قطعا بهترين راه اســت ،اما بهنظر
میرســد که اتخاذ ايــن راه برای
فلسطين مدت زمانی است که دير
شده و ديگر امکان پذير نميباشد.
بهمين دليل وظيفه صلح طلبان
و انسان دوســتان جهان دفاع از
پيشــنهاد آتشبس حماس با ده
شرطش ميباشد .به اين اميد که
فلسطينيان غزه فرصت پيدا کنند
در آينده در شرايطی ادامه حيات
دهند که با عزت انسانی در تطابق
کامل باشد.
(برلين  ۲۹ژوئيه)

9. THEY DON’T FIND
JOY IN PEOPLE-PLEASING.
در «مسابقه محبوبیت» شرکت
نمی کنند!
•
10. THEY DON’T NEED
CONSTANT REASSURANCE.
•
11. THEY DON’T AVOID
LIFE’S INCONVENIENT
TRUTHS.
•
12. THEY DON’T QUIT
BECAUSE OF MINOR
SET-BACKS.
•
13. THEY DON’T REQUIRE ANYONE’S PERMISSION TO ACT.
•
14. THEY DON’T LIMIT THEMSELVES TO A
SMALL TOOLBOX.
•
15. THEY DON’T BLINDLY ACCEPT WHAT
THEY READ ON THE
”INTERNET AS “TRUTH
WITHOUT THINKING
!ABOUT IT
)(Daniel Wallen

Things Highly 15
Confident People

Don’t Do

Highly confident people believe in their ability to achieve.
If you don’t believe in yourself, why should anyone else
put their faith in you? To walk with swagger and improve
your self-confidence, watch out for these fifteen things
highly confident people don’t do.
•
1. THEY DON’T MAKE
EXCUSES.
•
2. THEY DON’T AVOID
DOING THE SCARY
THING.
•
3. THEY DON’T LIVE IN
A BUBBLE OF COM•
FORT.
6. THEY DON’T JUDGE
•
PEOPLE.
4. THEY DON’T PUT
•
THINGS OFF UNTIL
7. THEY DON’T LET
NEXT WEEK! (they plan
LACK OF RESOURCES
)things
STOP THEM.
•
•
5. THEY DON’T OBSESS 8. THEY DON’T MAKE
OVER THE OPINIONS
COMPARISONS.
OF OTHERS.
•
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برجن مرغوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی
در انواع گوناگون

معمولی

کشور کوچک هلند در مامت بزرگ...

دودی

سیال

www.akhavanfood.com
>> ادامه از صفحه8 :

دادهاند کــه در آن جداییطلبان
اوکراین در روزی که پرواز مالزی
سقوط کرد ،از نشانه گرفتن یک
هواپیمای باربری اوکراین و سقوط
آن شادی میکردند .اما زمانی که
روشن میشود این هواپیما متعلق
به کشور اوکراین نبوده و از خطوط قهر و اندوه دموکراسی
هواپیمایی مالزی و مسافربر بوده ،بــا وجــود ایــن ،مــارک روته،
ویدئو هم از شبکههای اجتماعی نخســتوزیر هلند بارهــا تأکید
غیب میشــود .از ایــن ویدئو در کرد کــه در پی اقــدام نظامی یا
نشســت خبری روز  ۲۲ژوئیه در تسویهحساب نیستند و تنها تالش
دولت هلند این اســت که اجساد
کاخ سفید هم یاد شد.
قربانیان را هر چه زودتر به خاک
نقشه اللهپوش هلند
هلند انتقال دهد .اما از شبکههای
 ۱۹۳تن از  ۲۹۸قربانیان شهروندان اجتماعی و گفتگوهای رسانههای
هلند بودند.
محلی با مردم عادی میشــود به
ان .او .اس  NOSاز مهمتریــن این نتیجه رســید که مردم هلند
خبرگزاری هلند بعد از گذشــت به اقدامات اقتصادی علیه روسیه
دو روز از فاجعــه و تأیید شــدن گرایش نشان میدهند.
مشخصات مسافران این هواپیما ،درعینحــال ،گرچــه گروهــی
نقشه هلند را با ذکر محل سکونت خواستار تقویت تحریمها بر ضد
قربانیان منتشر کرد .در این نقشه روسیه هستند گروهی دیگر با این
مشخصات شــهروندان هلندی را رویه مخالفت میکنند .ولی همه از
میبینیم کــه در این فاجعه جان آن صحبت میکنند که چه کسی
باختند.
باید پاســخگوی این همه قربانی
از روز ســقوط هواپیمــا مقابــل باشــد؟ این روزها ،اندوه ،خشم و
خانههای قربانیاندر هلند ،فرودگاه همبستگی ملی هلندیها احساس
آمســتردام و فرودگاه آیندهوون میشــود .فضای کشور به عقیده
گلپوش شــده است و نزدیکان و برخی از کاربران اینترنتی شــبیه
آشنایان از طریق رسانههای محلی سالهای جنگ سرد شده است.
و شبکههای اجتماعی از غم عمیق  NOSشبکه تلویزیونی هلند روز
خود میگویند.
پنجشنبه ،بیســت و چهار ژوئیه،
عکــس روی جلد شــماره اخیر
متام کشور آسیبدیده است
تایم را منتشــر کرده بــا عنوان
هلند کشور کوچکی است و تقریباً «جنگ سرد  »۲که باعث بحث و
هر یک شهروند کسی را میشناسد گفتوگوهای زیادی بین کاربران
که عزیزی را در این فاجعه از دست هلندی شد .طرح جلد مجله تایم
داده باشد.
والدیمیر پوتیــن ،رییسجمهور

رادیو و تلویزیون کشور تماموقت
از تحوالت ایــن فاجعه گزارش و
بحث و گفتوگو پخش میکند.
مردم هلند همگی بهنوعی درگیر
و شریک این ماتم هستند.

روســیه را در حال قدم زدن روی
رنگ ســرخ آورده که ســایهاش
هواپیماست .اشــارهای آشکار به
هواپیمای ساقطشدهدر اوکراین.
در این میان هلند خواهان فرستاده
شدن پلیس بینالملل به منطقه
ســقوط هواپیما و بررسی کامل
دالیل این فاجعه است .اگر پلیس
بینالملل شــواهدی پیدا کند که
موشک ســاقط کننده هواپیمای
مالزی متعلق به روســیه باشــد
آنوقت هلند به ســختتر شدن
تحریمهای سیاســی و اقتصادی
گرایش پیدا خواهد کرد .ولی بدون
شواهد قاطع هلند همچنان موضع
معتدل در برابر تحریمها را حفظ
میکند.
آخرین عزای ملی هلند

سنتی

«غزه بزرگترین زندان جهان !»...
به یاد داشته باشید که اسرائیل ۴۷
سال است که فلسطین را اشغال
کرده است ،و سیاست سرکوبگرانه
و آپارتایدگونهی اسرائیل سببساز
ناآرامــی و خشــونت در مناطق
اشغالی شده است .پرتاب موشک
به سوی اسرائیل نیز پیآمد چنین
سیاسی است .ولی با این وجود باید
آن را محکوم کرد.
با کمال تاســف بایــد گفت که
جنگ اســرائیل ،جنگی اســت
ویرانگر و دردناک .ما در «کنست»
نماینــدهای داریم بنــام «آیلت
شــاکل» از حزب «بیت یهودی»
که در دولت نیز شرکت دارد .او در
یک برگ اینترنتی نوشت« :همهی
فلسطینیها دشــمن ما هستند.
حتی زنان فلسطینی را باید کشت،
چون اینها مار به دنیا میآورند».
گرچه ما در اسرائیل افراد صلحجو
نیز داریم ،اما نمیتوان از جنبش
صلحسخنگفت.بدبختانههواداران
صلح در اسرائیل در وضعیت بدی
به سر میبرند .هر حرفی از صلح
خیانت خوانده میشود.
• اما اسرائیل چگونه باید از خود
در برابر موشکپرانیها دفاع کند؟
ـ بهتریــن دفــاع از خــود ،از راه
صلحجویی اســت .بــدون صلح
آینده امنی وجود نخواهد داشت.
اسرائیل سالهاست که میتوانست
راه صلح را پیشــه کند« .سازمان

>> ادامه از صفحه38 :

آزادیبخــش فلســطین» نه تنها
اســرائیل را به رسمیت شناخته،
بلکه هوادار تشــکیل دو کشــور
اسرائیل و فلســطین نیز هست.
حماس هم گفته است ،که چنانچه
مردم فلسطین خواهان تاسیسدو
کشور باشند ،از این طرح پشتیبانی
خواهــد کرد .نزدیکــی «فتح» و
«حماس» گامی است بس مهم.
از سوی دیگر ،اسرائیل است که هر
گونه پیشنهادی را برای پیشبرد
رد میکند و اشــغالگری خود را
گسترشمیبخشد.
در حال حاضر  ۶۰۰هزار اسرائیلی
در مناطق اشغالی سکنا گزیدهاند،
یعنی ۲۲درصد فلسطین.
در حالی که چنین اقدامی ناقض
قوانین بینالمللی است .این جنگ،
جنگی اســت جنایتکارانه .باید
پرسید که چرا اســرائیل چنین
کاری را به خود اجازه میدهد؟
مــن و همســرم از بازمانــدگان
«هولوکاســت» هســتیم و االن
میبینیم که هم اکنون اســرائیل
برای توجیه جنــگ افروزی خود
به ســوء استفاده از «هولوکاست»
دســت مییازد و من بر این گفته
خود پافشاری میکنم.
شوهرم در  ۵اردوگاه نازیها بسر
برد و در ســال  ۱۹۴۸در «ترزین
اشتات» آزاد شد.
هر چند هردوی ما همهی بستگان

بیش از  ۵۰سال پیش ،در نوامبر
 ،۱۹۶۲هلند یک بار دیگر لباس
عزای ملی پوشید .یعنی وقتی که
ویلیامینــا بیاتریکس ،ملکه هلند
در دوران جنگ جهانی در هشتاد
و دو ســالگی درگذشــت و مردم
هلند را عمیقــاً ماتمزده کرد .این
روزها بسیاری از آن ماتم ملی یاد
میکنند.
هلند کشــوری آرام و با مردمان
نســبتاً محافظهکاری اســت که
دنبال جنــگ و جدال نیســت.
مردم هلند به منافع کل کشور و
کل مردم میاندیشــد و توانایی و
خالقیت خود را در خشککردن
آب اقیانوس و پلسازی و محکم اروپایی ست که نیروهای نظامی عالمگیر خود را با کمترین صدمه
کردن رفاه روزمره مردم خود نشان خود را از خاک افغانســتان بیرون دور نگه دارد و به نظر نمیرســد
میدهد.
آورد و تمام نیــروی خود را روی که بخواهد این آرامش و آسودگی
هلنــد یکی از اولین کشــورهای آن گذاشت که از بحران اقتصادی شــهروندان خود را در خطر قرار

خــود را از دســت دادهایــم ،اما
انساندوستی خود را حفظ کردهایم.
• آیا راه حلی سراغ دارید؟
ـ آری .حتما راه حلی هست.
اما بدون اعمال فشــار بر اسرائیل
نمیتوان سیاست اسرائیل را تغییر
داد.
در افریقــای جنوبــی بســاط
«آپارتاید» برچیده شد ،چون مردم
این کشور از همبستگی جهانیان
و سازمان ملل برخوردار بودند .اما
فلســطینیها را بهحال خود تنها
گذاشتهایم.
• نخستین گام اسرائیل چه باید
باشد؟
مسئله
ـ نخســت اسرائیل باید به
ٔ
ســکونت اتباع خــود در مناطق
اشــغالی به نحــوی فیصله دهد.
چگونــه؟ مــن نمیدانــم ،ولی
اسرائیلیها این را میدانند .اسرائیل
بایدبهاشغالفلسطینپایانبخشد،
به حقــوق فلســطینیها احترام
بگذارد و به آنها حق بازگشت به
زادگاهشان را واگذار کند .فراموش
میشود که همه این خواستها را
میتوان در قطعنامههای سازمان
ملل نیز خواند .این فراموشکاراندر
«حزب چپ» نیز هستند .پدیدهای
که برای من اســرائیلی و یهودی
شرمآور است.
•

دهد.

شهزاده مسرقندی

(زمانه)
•

39

 سال  21شماره  10  1172امرداد 1393

PAIVAND: Vol. 21  no.1172  Aug. 01, 2014

www.paivand.ca

انواع میوهجات و سبزیجات  -با کیفیت عالی و بهای رقابت ناپذیر  -در سوپراخوان

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

"به نو کردن ماه بر بام میشــوند ،با
عقیق و سبزه و آینه" (شاملو)
بدون استفاده از ماهوارههایی که از
اعماق اقیانوس تا دورترین سیارات
را رصد میکنند" .رؤیت هالل ماه"
مسئلهای که هنوز جهان اسالم قادر
به حل آن نشده است.
ماههای قمری همانگونه که از نامشان
پیداست با طلوع ماه آغاز میشوند و
بر همین اساس دیدن ماه نو مسئله
مهمی در ماههای قمری است .ماه
قمری میتواند  ۲۹یا  ۳۰روز باشد.
در  ۱۱ماه سال ،این که ماه  ۲۹روز
باشد یا  ۳۰روز چندان مهم نیست،
امــا در ماه رمضان این موضوع مهم
میشــود ،چرا؟ چون اولیــن روز از
ماه شوال ،عید فطر است و روزه در
آن حرام .پس مسلمانان باید دقیق
بدانند آخریــن روز ماه رمضان چه
روزی است.
معیار رؤیت هــال ماه نو اما ظاهرا
بین شیعیان و سنیها متفاوت است.
سنیها از وسایل مدرن و پیشرفته
علمی بــرای دیدن ماه اســتفاده

انتقادهای محمد نوریزاد

محمــد نــوریزاد ،روزنامهنگار و و

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

در ایستگـــاه مطلقا ممنوع...

"رؤیت هالل ماه" مسئلهای حل نشده در جهان اسالم
در حالی که ســنیها از ابزار علمی
برای دیــدن ماه بهــره میگیرند،
شیعیان تا آخرین لحظات نمیدانند
ماه  ۲۹روز است یا  ۳۰روز.
محمد نوریزاد این ناتوانی شیعیان
را مایه شرمساری میداند و هاشمی
رفسنجانی معتقد به محاسبه علمی
است.

انواع کباب ها و خورش های ایرانی :کیفیت عالی  ،قیمت مناسب

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...

پایان ماه رمضا :استهـالل؟!
میکنند و به همیــن دلیل بهتر و
راحتتر میتوانند تشخیص دهند
که عید فطر چه روزی است.
شــیعیان اما گویا اجازه استفاده از
وسایل مدرن را ندارند.
بنا بر نظر مراجع تقلید شیعه ،اول ماه
به چهار یا پنج شرط ثابت میشود:
 خود انسان ماه را ببیند؛ عدهای کــه از گفته آنان یقین یااطمینان پیدا می شود ،بگویند ماه را
دیدهایم و یا هر چیزی که به واسطه
آن یقین حاصل شود؛
 دو مرد عادل بگویند که در شــبماه را دیدهایم
 یا  ۳۰روز از اول ماه قبل بگذرد.برخی مراجع تقلید شیعه تنها همین
چهار شــرط را تایید میکنند .در
مقابل برخی مراجع دیگر معتقدند
اول ماه به حکم حاکم شرع نیز ثابت
میشود مگر اینکه فرد مطمئن باشد
که حاکم شرع اشتباه کرده است.
کســی باور نمیکند که در دنیای
امروز که برای هر کاری دســتگاه و
روشی پیشرفته و علمی وجود دارد،
نتوان طلوع ماه را به راحتی تشخیص
داد.
جنجال آخرین روز مــاه رمضان و
اولین روز ماه شــوال ،هرساله این
پرسش را زنده میکند که آیا واقعا
روشــی برای حل این مسئله وجود
ندارد؟
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بالگنویس منتقد جمهوری اسالمی
که خود را مسلمان شیعه میداند،در
پست فیسبوک خود به این مسئله
اشاره کرده و نوشته است:
«بــاور کنید مــن به عنــوان یک
مسلمان شیعه ،این روزها از خیلی
چیزها خجالت میکشم .اگر بتوانم
از ظهور خصلت های خلخالی گون
و فالحیان وش ،که بســیار پیش از
برآمدن طالبان و داعش ،شگردهای
ِ
ِ
شیعی
مبارک
قصابی آدمها را به اسم
ِ
ِ
خود به ثبت رساندهاند بگذرم ،و اگر
بتوانم از هزار جور مفسدهی جاری
در ســپاه و غارتگریهای متداول
اســامی  -شــیعیاش عبور کنم،
نمیدانم با این داستان رؤیت هالل
ماه چه بکنم که هرســاله یکصد و
پنجاه گروه استهالل از جانب رهبری
و سایر علما چه با هواپیما و تلسکوپ،
چه با پای پیاده و بی تلسکوپ به راه
میافتند و آسمان را میکاوند تا مگر
با چشم خود برآمدن ماه را ببینند
و به حضرات مراجع اطالع دهند تا
جنابان ایشان رسمیت روز عید فطر
را اعالم دارند».
او اصــرار بــرای دیــدن مــاه بــا
تلسکوپهایی که در هواپیماها کار
گذاشتهشدهاند را "اصرار برای اختراع
هزار بارهی چرخ به شیوهای کودنانه"
میدانــد و آن را "غوغــا و هیاهــو
برای هیچ" و "جهالت آذین بسته"
مینامد.
•

دختر مریم ،مژده هفت ســاله
است که حاصل یکی از روابط
اوســت .مژده هم شناسنامه
ندارد.
روسپیگری در ایران جرم است
امــا مجازاتی که بــرای آن در
نظر گرفته می شــود در موارد
مختلف با توجه به نظر قاضی
متفاوت است.
به اعتقاد کارشناسان باید برای
این پدیــده در ایران راهکاری
اندیشیده شود.
رواج روسپیگریدر تهران بیش
از دیگر شهرهای ایران است و
روسپیان در تهران درجه بندی
های مختلف دارند .روســپیان
درجه  ۴و  ۵عموما روســپیان
با سن باال هستند که مشتریان
آنهــا از ســطح درآمد پایینی
برخوردارند.
روســپیان درجــه دو و ســه
مشتریان طبقه متوسطدارند و
روسپیان درجه یک ،مشتریان
پولداردارند.
گروهــی دیگر از روســپیان
در تهران ویــژه افراد خارجی
هســتند که این روسپیان در

>> ادامه از صفحه32 :

زمره روسپیان درجه یک قرار
می گیرند.
آمار دقیقی از تعداد روسپیان
وجود ندارد .ســال گذشــته
نیروی انتظامی اعالم کرد که
در تهران  ۱۰۰روسپی فعالیت
دارند اما پژوهشگران این حوزه
با رد این آمار گفتند جمعیت
روسپیان بســیار بیش از این
اســت اما کسی حاضر به بیان
آمار رسمی نیست.
دیوید از جمله مشــتریان این
زنان بوده است ،او مدت  ۴سال
در ایران زندگــی کرده و می
گوید "من با اینکه  ۳۲ســاله
هستم ،هنوز در اتاق  ۱۲متری
خانه مــادر و پدرم زندگی می
کنم اما در تهــران با توجه به
حقوقی که می گرفتم در یک
پنت هاوس در [ ]...زندگی می
کردم".
"هر بار مهمانیداشتم با شماره
تلفنی که از یک دوست گرفته
بــودم تماس می گرفتم او هم
برای مهمانی تعــدادی دختر
جوان می فرستاد".
فریبا از جمله زنان جوانی است

که برای "مهمانیهای خاص"
از او دعــوت می شــود .او می
گوید" :دانشگاهم تمام شد ،کار
می کنم ،اما این کار پردرآمدتر
است .مشــکل خانوادگی هم
نــدارم .فقط دلــم می خواهد
آنطور که تــوی فیلم زن زیبا
( )pretty womanاون خانــوم
زندگیش را ســاخت ،من هم
بسازم".
روســپیگری یــک پدیــده
ناهنجــار اجتماعی اســت و
کارشناسان برای رسیدگی به
شــرایط و وضعیت روسپیان
به دلیل قوانین مختلف و نگاه
های سنتی با مشکالتی روبرو
هستند .گروهی از کارشناسان
بر این باورند کــه باید به این
زنان خدماتی ارائه شود تا بتوان
بــه نوعی از رشــد این پدیده
جلوگیری کرد اما در عین حال
برخیدیگر معتقدند که هر نوع
خدماتی به این افراد ،به منزله
تشویق به فعالیت آنهاست.

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

 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...






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 2550 Lapiniere (Brossard

دکتر ریموند رضایی

Tel.: (450) 676-9550
) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

باباخانی

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

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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)1253 Rue Guy (Metro: Guy

مشاور رمسی وام مسکن

اخذ وام برای افراد خوداشتغال
اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

خدمات ارزی

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


Tel.:514-844-4492

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
info@expertfx.ca

بهمدیریت:
بیژن احمدی

مژده مژده >> بــزودی

مجتمعجتـــاریبازرگانیایرانیان

از هم اکنون جهت دریافت اطالعات و رزرو محل خود در این مرکز با ما متاس بگیرید.

فیروز همتیـــــان514-827-6364 :
فرشاد فضلی (تپش دیجیتال)514-223-3336 :
وست آیلند

در قلب
NDG

GUY

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

NDG

 فالو
 بس ده اخوان
تنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

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

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

هرآنچه نیازشماست...
همه زیر یک سقف!
www.akhavanfood.com
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 انواع کباب ،جوجه کباب،
چلوکباب کوبیده و...

