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ارز

259B Cote-Vertu

نوروز باستانی ،این یادگار ماندگار نیاکــانمان را
به شما هموطنان شادباش می گوئیم

St-Laurent, QC H4N 1C8
Cote vertu, Bus 121 E

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

|| نوروزتان پریوز ||

PAYVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 15, No. 892, Mar. 15, 2009

بوی باران  ،بوی سبزه  ،بوی خاک...
نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش به حال روزگار ...
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ ...

دکترسیدضیاءالدینشادمان>>

پیرمرد چشم ما بود...

صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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پیرمرد چشم ما بود...
با یاد شریین و جاودانه ی پری ِ فرهیخته و ارمجند مونرتیال..

سیدضیاءالدینشادمان

>> در ده��ه چهل به هنگامی که نیما
یوشیج ،بدعت گزار شعر نو فارسی ،از دست
رفت ،زنده یاد جالل آل احمد ،نویسنده آ
روزگار در مرگش نوشت:
«پیرمرد چشم ما بود…»
پس از  50س��ال از درگذشت او ،امروز در
این دیار دوردست از خانه پدری می گوییم:
جان ما بود!»
«شادمان ِ
او در غربت س��تون شادمانی و امید ما بود
و کانونی برای آشنایی ها ،و به قول حافظ
«نقطه پرگار وجود» برای به هم رس��یدن

همــدردی
ما نیز در اندوه درگذشت دکتر
فرزانه و فرهیخته سید ضیاءالدین
شادمان با بازماندگان آن زنده یاد
شریکیم و فقدان او را به جامعه
فرهنگدوستان،بویژهایرانیان
مونتریال تسلیت می گوییم.

رضا علی دوستی
با یک بغل گل بر بستر پیر فرزانه...
«شادمان» برخیز بلبل آمده
غرق فکر دیدن گل آمده
«شادمان» لبخند گل ها باز شد
خوش تکاپوی بهار آغاز شد
بارد از چشمان ابر
اشک شادی َ
بارور شد بار دیگر تخم صبر
برف های کنج کوچه کم کمک
می شود مخلوطی از آب و نمک
باد می گوید" :بهار آمد بهار"
ارزشش را داشت صبر و انتظار
«شادمان» برخیز دست افشان کنیم
یکدگر را ساعتی مهمان کنیم
«شادمان» خورشید نوروزی دمید
باز می آرد جوانه شاخ بید
شادمان خود بوستانی باصفاست
گل کجا قابل بود او را قبول
گرچه من یک بار او را دیده ام
دوستی را عمق می باید نه طول
------------------

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

و صد دریغ که خود در یک شب تاریک و
بیم موج و تنهایی ،دور از وطن ،که سال ها
خانواده های:
 اسالمی، امیری، امین، بارک، بانی، دکتر منوچهربهامین،
 پرهیزگار، تسبیحی،تقی زاده، تهرانی، جباری، جلیل زاده، حافظیان، حسینی نیا، خلیلی، خوش عاطفه، داوری، رضوی، -زرگرپور،

همدردی
درگذشت دکتر شادمان،
فرزانه مونتریال را ،به
کلیه دوستان و آشنایان،
و ایرانیان فرهنگدوست،
صمیمانهتسلیت
میگوییم.

مرکزفرهنگی
مک کیک

برای آگا
هی اززمان ومکان
مجلس یا
دبود و خـاکسپاری
لط

فا با شما
ره زیر متاس بگیرید:

514-746-0440

 15آذر  1303تهران 21 -اسفند  1387مونتریال (کانادا)

ها ،دوستی ها و مهربانی ها.
تشکیل کالس حافظ و ادب فارسی تشفی
خاطره ای بود و بهانه ای.
و چه زیبا ب��ود این طریق و گوییا یکی از
نخس��تین ابیات کتاب حافظ را ،زبان دل
های نژند ما در این دیار تشخیص داده بود
که:

 سبزرو، سمیعی، سالمتی، شادپور، شبرم، دکتر شریفنائینی،
 صادقی، صادقی نژاد، صفائی، صفری، طاهری، علیزاده، فاضلی، فرشید، قربانیان، کافی، کبیری، مبتکر، مدیرنیا، مردکار،-
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آرزوی دیدار آن را داش��ت ،به خواب ابدی
فرو رفت،
و رونق و روشنایی چراغ «انجمن دوستداران
ادب فارس��ی» را به یاران و دوستدارانش
س��پرد که خود می گفت :دوس��تان ،این
چراغ را روشن نگه دارید…
بر پایی انجمن ادب فارسی و کالس حافظ و
تداوم ده ساله آن ،یادگار مرد دانشی بود در
این شهر و دیار که به آزادی گفتار و عقیده
و زنده نگه داشتن آیین جوانمردی ادب و
شعر فارسی و مهر پروری با سخاوت از دل

مرتضوی،
 مستوفی مصطفی لو مقصودل موذن میرزائی نوروزی نصیری شادپور کاخی وظیفه دان صمیمی قاسملو سنجری مالک پورشفیعی محبی نیا -خدیر

 امیرخدیر شکرایی مشعوف بخشی سروری نینوسگیورگیزنیا
 فامیلی علیزاده سالمی زکی زرین دکتر منفرد نادرشاهی رضا نژاد دکتر طاهری پرویزقدیریان -زهره منافیان

و جان مایه گذاشت و میدان و فضایی فرا
راه کسانی گشود که ذوقی داشتند و ایمانی
به حقیقت و آزادی و آزادگی ادب وتاریخ
زبان غنی فارسی.
یاد و یادگارانش همیشه در خاطره و ضمیر
ما جاویدان خواهد ماند.
ناهید و فریدون مردکار،
سانفرانسیسکو 25اسفند 87

به صدق کوش که خورشید زاید از نفست
که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست

 رحیمیان شهبازنخعی یحیی آبادی فرشادگهر عطاانصاری کرباسفروشانقاضیان غفوری دانشمند حجازی ر.مهجوری شهدوست علیدوستی زرکاری متبسم مصطفی لو ک.منفردتـنه
کـ ُ
ُ -

حافظ

 فرشادفضلی درویشعلی حیدر محمودی کفائی نادر خاکسار نوشادجمال پاکنژاد ا .جوادی هاشمی حسینانصاری
 محمدفاضل محمدیو...

همدردی

بااندوهوتاثربیپایاندرگذشتناگهانیدکترضیاءالدین
ش�ادمان ،فرهیخته ایرانی دوس�ت ،چه�ره پا بر جای
پاسداری و گس�ترش فرهنگ و ادب ایرانی و بزرگوار
دوست داش�تنی جامعه ایرانیان مونترال را اعالم می
داریم.
با تقدیم تسلیت و همدردی با خانواده شادمان و تمامی
دوستان و دوستداران وی ،شادی روح و تداوم خاطرات
زیبای آن عزیز از دست رفته را آرزو داریم.

هیات مدیره خانه ایران -مونترال

>>
انجمنهای
فرهنگی
 مدرسه ایرانیدهخدا
 جمعی ازورزشکاران
مونتریال
 انجمندوستداران
زرتشت
----و مدیریت
و کارمندان
اخوان

زیارتایرامنآرزوست

سرودهدکترضیاءالدینشادمان

داند خدا زیارت ایرانم آرزوست
دیـــدار کعبه قبله ایمانم آرزوست
آن سرزمین که داد به ما عز و افتخار
تکریم آن ز عمق دل و جانم آرزوست
آنجا که مفتخر به زاده آن سرزمین شدم
تجدید خاطرات رفته به دورانم آرزوست
دانم که آب رفته نگــردد به جوی باز
از ایلغار آنچه مانده به جا آنم آرزوست
هرریزهسنگکشورمنفخرموزهایست
دیدار موزه ای به وسعت ایرانم آرزوست
دارالفنون و زیور آن لوحه های پند
منقـــــوش بر کتیبه ایوانم آرزوست
«همت بلنــددار که مردان روزگار»
«زرین» نـوشته بر در ایوانم آرزوست
سرمستعطربارشبارانبهخاکوکاه
گردش به کوچه باغ شمیرانم آرزوست
آنبادآتشینبهروزوفرحبخشدرشبان
ریزدبهجانخویشعطرفراوانمآرزوست
اینجا به فصل گل نرسد بوی خوش زگل
عطر گل شکفته به بستانم آرزوست
بسیار سیر انفــس و آفاق کرده ایم
کوه و کویر کشور ساسانم آرزوست
بی حد و حصر کافه به یک نام دیده ام
رفتن به چای خانه ویرانم آرزوست
از گرد ره رسیده به دنبال کنج دنج
آن قیل و قال مردم خندانم آرزوست
دراستـکانتنــگکمرلبگالبتون
آن چای پر ز مایه گیالنم آرزوست
گم کرده راه خانه معشوق و خوش خیال
آواز کوچــه باغی رندانم آرزوست
«زنهار تا گذر نکنی از دیار دوست»
هشدار صادقــانه مستانم آرزوست
حب الوطن که ضامن ابقاء کشور است
من مومنم به آن و عزت ایرانم آرزوست
گویند آرزو ن ُبــود عیـب بر جوان
پیرم به سن و آرزوی جوانانم آرزوست
باید وداع عالم فــانی نمود و رفت
خفتـن کنار گــور نیاکانم آرزوست
دانم که نا امید نگردم ز لـطف حق
الطاف و مهــر ایزد منّانم آرزوست
من با امید وصل ز یزدان طلب کنم
هجران بس است و دیدن یارانم آرزوست
خوش گفته است مولوی از سوز جان و دل
«کز دیو و دد ملولم و انسامن آرزوست»

همــدردی
در مرگ آن بزرگ ،کو واژه ای برای تسالیت،
خاندان قربانیان :فهیمه ،منوچهر ،ستاره،
میثاق ،مجیر،
خود را در این مصیبت بزرگ داغدار احساس می کنیم.
بزرگ ما ،دوست ما ،الهام بخش دوستی ها و
گردهماوری ها از میان ما بظاهر رفت.
روح بزرگ او و نیات خوب او را به اتفاق دوستان او زنده
نگاه خواهیم داشت مراتب تسلیت خود را به بزرگ او
تقدیم می داریم.

خانواده محترم شادمان

هم�رزم ،همراه بزرگ�ی را از دس�ت دادم ،درود بر
او .دکترسیدضیاءالدین ش�ادمان ،در حافظه ملی
ماس�ت .آرزومن�دم که خان�دان ب�زرگ او مراتب
تسلیتمرابپذیرند.

دکتر کاظم ودیعی (پاریس)

همدردی

وز شمار خرد هزار بیش
از شمار دو چشم یک تن کم
درگذشت غم انگیز زنده یاد فرهیخته و ارجمند،

جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین شادمان

بنیان گزار و مدیر انجمن دوستداران فرهنگ و ادب ایران را به حضور خانواده گرامی
و دوستداران عزیز از دست رفته ،به خصوص به همسر و فرزندان آن بزرگوار و عموم
هموطنان ساکن مونترال تسلیت عرض می نمائیم .
فقدان این انسان وارسته ضایعه بزرگی برای جامعه ایرانیان مونترال بحساب می آید.
ارزش خدمات قلمی و قدمی ایش�ان به جامعه ما روش�ن تر از آنست که نیازی به
گفتنباشد.

دوستداران فرهنگ و ادب ایران

3
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بیایید جشن های ملی را پاس بداریم
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اجنمندوستدارانزرتشت
با همیاری :کانون فرهنگی چکاوک

و انجمــن ادبی مونترال

دید وبازدید نوروزی را

همراه با زاد روز اشو زرتشت اسپنتمان
جشن می گیریم:

>> همراه با دی جی

شام ،شیرینی،موزیک ،سخنرانی
>> زمان:شنبه  28مارس 2009

ساعت  7پس از نیمروز

>> جا :رستوران آریا
ARYA Restaurant : 700 de la gauchetiere
----------------------------------برای آگاهی بیشتر با روابط عمومی انجمن پیوند بگیرید
>> تلفن آگاهی)514( 325-3012 :
)514( 731-1443

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

اجنمندوستدارانزرتشت
با همیاری :کانون فرهنگی چکاوک
و انجمــن ادبی مونترال

سیزده بدر
>> همراه با دی جی

>> زمان 5 :آوریل 2009
از ساعت  11صبح
>> جا:
Beaver Lake

دریاچه کستور (مون رویال)

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

برای آگاهی بیشتر با روابط عمومی انجمن پیوند بگیرید
------------------------------->> تلفن آگاهی)514( 325-3012 :
)514( 731-1443

توجه:

انجمندوستداران
زرتشت،سازمانی
غیرانتفاعیاست
و تنها در راه ارتقاء
میراثفرهنگی
ای
رانی تالش می کند،
چ
نان
چه
به
د
الی
ل
مالی
تو
ان شرکت در برنامه
ها
ی
ان
جم
ن
برا
ی
شما
و خانواده تان میسر
نیست ،با ما تماس
بگیرید و از ورودی
وی
ژه برخوردار شوید.
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ایران وآمریکا...
اوباما
حتریم های
آمریکا علیه
ایران را
متدید کرد

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا
روز پنجشنبه گفت که یکی از چند
رشته تحریم های آمریکا علیه ایران
که ابتدا در سال  1995توسط بیل
کلینتون اعمال شده بود را برای یک
سال دیگر تمدید می کند .هدف این
تحریم ها مقابله با آنچیزی است که
آمریکا حمایت ایران از تروریس��م و
تالش برای دستیابی به سالح های
اتمی می داند.
این تحریم ها شرکت های آمریکایی
را از کمک به توس��عه صنعت نفت
ایران ،انجام مبادالت تجاری ،صادرات
و واردات ،و همچنین سرمایه گذاری
در آن کشور باز می دارد.
ج��ورج بوش رئی��س جمهور قبلی
آمریکا نیز هرساله این تحریم ها را
تمدید می کرد.

___ ___ www.paivand.ca
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کافهرستــوران

ب��اراک اوباما در پیام��ی به کنگره
گف��ت" :اقدامات و سیاس��ت های
دولت ایران در تضاد با منافع آمریکا
در منطقه است و همچنان تهدیدی
غیرمتعارف و خارق العاده را متوجه"
مناف��ع ملی و اقتص��اد آمریکا می
کند.
ای��ن تحریم ها که زمانی به "قانون
تحریم های ایران و لیبی" موس��وم
ب��ود و اکنون "قان��ون تحریم های
ایران" خوانده می ش��ود تنها یک
بخ��ش از طیف وس��یعی از تدابیر
تنبیهی آمریکا علیه ایران است که به
دالیل مختلف از جمله آنچه حمایت
این کشور از تروریسم و برنامه اتمی
ایران اعمال ش��ده است .ایران کلیه
این اتهامات را رد کرده است.
آمریکایی ها خ��ود در مورد میزان
تاثیر قانون تحریم ه��ای ایران ابراز
تردید کرده اند.
وزارت خارجه آمریکا در سال 2004
در گزارش��ی گفت که قانون تحریم
های ایران و لیبی که ابتدا در س��ال
 1996توسط کنگره تصویب شده
بود تاثی��ر "مالیم��ی" در منصرف
کردن ایران از تالش برای دستیابی
به س�لاح ه��ای کش��تار جمعی و
حمایت از تروریسم دارد.
با این حال ویلی��ام برنز معاون امور
سیاس��ی وزارت خارجه آمریکا که
در دوران ج��ورج ب��وش نیز همین
س��مت را داشت گفته است که این
قانون چشم انداز سرمایه گذاری در
صنعت نف��ت و گاز ایران را تضعیف
کرده است.

پرشیــا

& Take-Out
W Wهدف ما مثل همیشه عرضه
ی با طعم و
غذاهای اصیل ایران 
کیفیت مطلوب خانگی میباشد.
ی تازه و خشک
W Wانواع شریین 
و مرغوبترین آجیل موجود
است.

با آرزوی بهترین ها در سال جدید
عیدتان مبارک!

>> نوروز :شیرینی های مرغوب خانگی را با قیمت
مناسب در پرشیا تهیه کنید.
_______________

او شیرینی
رشات غذ
می شود.
سفا س پذیرفته
برای مجال

دول��ت اوباما برخ�لاف دولت بوش
می گوید آم��اده تعامل دیپلماتیک
مس��تقیم با ایران برای بحث درباره
طیفی از مسائل است.
واشنگتن نس��بت به حضور تهران
در یک کنفرانس بین المللی درباره
آینده افغانس��تان که قرار اس��ت در
پایان ماه جاری در هلند برگزار شود
ابراز عالقه کرده اس��ت .ای��ران روز
پنجشنبه اعالم کرد در این کنفرانس
شرکت خواهد کرد.
عده ای از تحلیل گران عقیده دارند
موضوع افغانستان می تواند گشایشی
در روابط ایران و غرب ایجاد کند که
به دلیل برنامه هس��ته ای ایران در
سال های اخیر بسیار پرتنش بوده
است.

حتویل سال نوی 1388

ساعــات کار:

936 Girouard

دوشنبه تا جمعه :
 ۷.۳۰صبح تا  ۷.۰۰شب
شنبه  ۸.۳۰ :صبح
تا  ۴.۰۰بعداز ظهر
یکشنبه  :تعطیل

)(Corner: St.Jacques
Montreal QC H4A 3C1

Tel.: (514) 489-8484

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط
Behrooz Aghababakhani
Regional Office MONTREAL:

بهروزآقاباباخانی

1010 de Sérigny, Suite 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

>> مشاور وام مسکن

Cell.: 514-606-5626

نسرین عین الهی

>> به وقت مونتریال

ساعت  7و  44دقیقه صبح،
مجعه  20مارس 2009

درخدمت هموطنان گرامی

>> به وقت تهران:

ساعت  15و  13دقیقه و  39ثانیه،
مجعه  30اسفنـد ۱۳۸7
-----------------------به روایت تقومی غیاث آبادی
www.taghvim.com

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

½½
Masoud Nasr
groupe sutton - sur l’ile inc.
Courtier immobilier agréé

_______________
Nasrin Eynollahi

در سراسر مونتریال بزرگ

cell: (514) 839-7978

Agente Immobilier Affilié
Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com
www.adresz.com

38 Place du Commerce # 280
Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
متخصص خرید و فروش امالک
Fax: (514) 769-7030
mnasr@sutton.com
تهیه وام مسکن
www.sutton.com

ف
ر
خ
ن
د
ه
ن
و
ر
و
نصر
مسعود
ز
تان
گرامی
Cell.: (514) 571-6592
حمیراقاسمنژاد روانکاو
>> مشاوره و درمان:

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

 Rنگاهیدیگروتازهبه
خویشتن خویش و زندگی
 Rارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر
زیستن و بهبودی از افسردگی ،ترس
 Rاضطراب مزمن ،استرس،
سردرگمی و مشکالت در روابط
 Rانگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه
 Rهدایت و تشویق در جهت
سالمت روح ،جان و روان

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

وکیل دعاوی

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

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

__________________
4823 Sherbrooke W.,
Suite 160
Westmount, Qc., H3Z 1G7

Tel.:(514) 223-6542
h.ghassemnejad@gmail.com

امیرکفشداران

_________________________
2348, rue Jean-Talon Est,
Bureau 206
Montreal, QC H2E 1V7
Tel.: 514-676-0814
Fax: 514-676-0815

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

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

>>توجه :طرح روی جلد ،کار کیوان مهجور
خطاطی ها :احمدمصطفی لو | و با سپاس ویژه از خامن فهیمه قربانیان
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گذرنامه
ایرانی در
قعر جدول
جهانی اعتبار

در دنیای امروز ،محدودیت ویزا
نق��ش مهمی در كنترل س��فرهای
اتباع خارجی بین كش��ورها ایفا می
كند .ش��رایط اخذ ویزا بیانگر روابط
بین كشورها بوده و روابط و شرایط
یك كش��ور را در جامعه بین المللی
نشان میدهد.
به گزارش عصر ایران نتایج تحقیقات
یك مركز معتبر مطالعاتی در سوئیس
نش��ان می دهد ایرانی ها بدون اخذ
ویزا قادر به سفر به  25كشور جهان
هستند كه از این لحاظ ایران باالتر
از عراق و افغانس��تان در قعر جدول
رنكینگ جهانی قرار گرفته است.

<<با گرمترین شادباش های نوروزی

موسس��ه «هنل��ی» ( )Henlyدر
گزارش مربوط به سال  2008خود
اتباع كشورهای مختلف جهان را از
لحاظ آزادی های مس��افرت بدون
اخذ ویزا رتبه بندی كرده است.
این موسس��ه ب��ه همی��ن منظور
از ش��اخصی ب��ا عنوان «ش��اخص
محدودیت های ویزا» استفاده كرده
كه این شاخص رتبه جهانی كشورها
را از لحاظ آزادی های سفر شهروندان
آنها بدون اخذ ویزا نشان می دهد .به
عنوان مثال شاخص  100برای یك
كشور نشان می دهد كه شهروندان
آن م��ی توانند ب��دون محدودیت و
اخذ ویزا به یكصد كشور جهان سفر
كنند.
براساس رتبه بندی موسسه هادلی
ب��رای س��ال  ،2008ش��هروندان
دانمارك ،فنالند ،ایرلند و پرتغال دارای
بیشترین آزادی های سفر هستند به
نحوی كه می توانند آزادانه به 157
كشور (برای دانمارك) و  156كشور
(برای فنالند ،ایرلند و پرتغال) جهان
سفر كنند.
در مقابل افغانس��تان ،عراق ،ایران،
پاكستان و كره شمالی در قعر جدول
ای��ن رتبه بندی ق��رار دارند .در این
میان ایرانی ها مشتركاً با پاكستانی

___ ___ www.paivand.ca

ها از توان س��فر به  25كشور جهان
بدون ویزا برخوردار هستند كه از این
نظر باالتر از عراقی ها ( 23كش��ور)
و افغان ها( 22كش��ور) در رتبه 87
جهانی قرار گرفته اند.
این در حالی اس��ت ك��ه در گزارش
 2006همین موسسه ایرانی ها می
توانستند تنها به 14كشور سفر كنند
كه از این لحاظ ایران سیر صعودی
داشته است.

خدمات حســـابداری لوئی
>> کلیه امور حسابداری ومالیاتی >> مشاوره و ثبت شرکت ها
>>تهیهاظهارنامهمالیاتیشخصیوشرکتهابصورتکامپیوتری
(با تعینی وقت قبلی)
>> سرمایه گذاری وامور مهاجرت

سیروس
یحیی آبادی

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

سیدضیاءالدینشادمان
 15آذر  1303تهران-
 21اسفند  1387مونتریال

__________________________________________________
)1255 Phillip Square, Suite 601 (Montreal, Qc H3B 3G1
Tel.: 514-733-9176 Tel.: 514-652-7623

ع
جما
کلبه
م
و
ل
انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $5.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $5.00 ............................................................
ساندویچ بوقلمون $5.00 ...........................................................
ساندویچ الویه $5.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $5.00 ................................................................
ساندویچ کتلت مرغ$5.00 ......................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
عدسی $4.00 .................................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

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

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

آژانس مسافرتی یونی گلوب

•
•
•
•
•

Super special

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
بر روی ختفیف  25دالر
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
قیمت ها
فروش بلیت کلیه شرکت های
ی رقابتی موجود ما
هم
چ
نی
ن
ک
وپ
ن
5
2
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
دالری برای پرواز
بع
د
ی
ش
ما
به
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
ای
را
ن
ارائه خواهد شد.

نسرین پارسا

time:

is for a limited

this promotion

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:

&

(514) 397-9221

Ext.: 243
حتویل بلیت
در محل کار شما
در اسرع وقت

________________________________

1253 McGill College, Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

>> Cell.: (514) 699-1760
Fax: (514) 397-2679
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

9
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پیامدهای نامه اوباما به خامنه ای

روزنام��ه آمریکایی بوس��تون گلوب
در ش��ماره روز ی��ازده مارس خود از
رویکرد عمده دیپلماتیک آمریکا به
ایران پیش از انتخابات آتی ریاس��ت
جمهوری در ایران خبر داده است.
انتخابات ریاست جمهوری ایران
قرار اس�ت ژوئن امس�ال برگزار
شود.
به نوشته این روزنامه و به نقل از دو
دیپلمات اروپایی ،رویکرد دیپلماتیک
آمریکا در قالب ارس��ال نام��ه ای از
سوی باراک اوباما ،رئیس جمهوری
آمری��کا به آیت الله خامنه ای ،رهبر
ایران خواهد بود.
دیپلمات هایی که نامشان فاش نشده
به این روزنامه گفته اند هدف از ارسال
این نامه آغاز مذاکرات درباره برنامه
هسته ای ایران و نقش این کشور در
عراق و افغانستان خواهد بود.
در صورت ارسال چنین نامه ای ،این
اولین ارتباط رسمی میان یک رئیس
جمهوری آمریکا و رهبر ایران از زمان
قطع روابط میان دو کش��ور در سال
 1979خواهد بود.
این روزنامه در گزارش خود نوش��ته
"مق��ام ه��ای وزارت خارجه آمریکا
دی��روز از اظهارنظر درباره برنامه این
وزارتخانه برای تغییر سیاست های
آمریکا نس��بت به ایران خ��ودداری
کردند .این وزارتخانه در حال حاضر
سرگرم بازبینی سیاست ها در قبال
ایران است.
هفت��ه پیش رابرت وود س��خنگوی
وزارت خارج��ه آمریکا به خبرنگاران
گفت" :ما دستمان را به سوی دولت
ای��ران دراز کرده ایم و امیدواریم که
بتوانیم با آنها بر سر مسایل مختلف
به تعامل برسیم .اما این امر به ایران
و تمایل این کش��ور ب��رای تعامل و
تمایلش برای تغییر رفتار این کشور
در مواردی که باعث نگرانی ما است،
دارد".
به نوش��ته بوس��تون گلوب ،دنیس
راس ،مش��اور وزیر خارج��ه آمریکا
در جنوب غربی آس��یا و کشورهای
حاش��یه خلیح فارس ک��ه ایران نیز
جزء ح��وزه کاری اوس��ت و ویلیام
برن��ز ،معاون وزی��ر خارجه آمریکا با
متحدان اروپایی و متخصصان سالح

های جمعی دیدار کرده اند تا بهترین
پیشنهادات و نصایح را در قبال ایران
دریافت کنند.
رویکرد آمریکا ب��ه ایران به نظر می
رسد آغاز ش��ده و هیالری کلینتون
اخیرا گفت که ایران را به یک نشست
مربوط به افغانس��تان دعوت خواهد
کرد و ایران نیز گفت که با نظر مثبت
این پیشنهاد را بررسی می کند.
به نوشته بوستون گلوب ،برخی مقام
های اروپایی هش��دار داده اند که هر
ن��وع رویکرد عمده نس��بت به ایران
پیش از انتخابات ریاست جمهوری
ممکن است بر نتیجه این انتخابات
اث��ر بگذارد و حتی ش��انس محمود
احمدی نژاد را که برای انتخاب مجدد
با سه نامزد اصالح طلب به رقابت می
پردازد ،بیشتر کند.
ام�ا برخی نی�ز معتقدن�د صبر
کردن تا پ�س از انتخابات حاوی
خطرهای بیشتری است.
به نوشته بوستون گلوب ،تریتا پارسی،
رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکایی
می گوید ایده خوب این است که این
پیام ارسال شود که آمریکا وارد تعامل
با حکومت می شود نه یک شخص
خاص .به نظ��ر او نامه نگاری با آیت
الله خامنه ای با توجه به موقعیت او،
فارغ از اینکه چه کسی در انتخابات به
پیروزی برسد ،قابل توجه است.
او این س��ئوال را مطرح می کند که
"اگر منتظر انتخاب��ات بمانید و این
امید را داشته باشید که او {احمدی
نژاد} در این انتخابات ببازد ،اما اگر او
شکست نخورد ،چه؟"
اما

احم��د ص��دری ،اس��تاد کالج لیک
فارست در ایلینوی آمریکا می گوید:
ارسال نامه به رهبر به جای ارسال
آن به مقام انتخابی کار نادرستی
است.
به گفته آقای صدری ،این نامه پیام
اشتباهی را مخابره می کند .اگر رهبر
هم از این اقدام حمایت کند ،هزینه
بر خواهد بود چون او در تمام مدت
زمامداری خود ،با آمریکا مخالف بوده
است.
هفت��ه پیش آی��ت الل��ه خامنه ای
حمایت ش��دید اوباما از اس��رائیل را
هم��ان کژراه��ه دوران ب��وش ،و نه
چیزی کمتر دانست.
به نوشته بوستون گلوب ،باراک
اوباماهنوزپاسخیبهنامهتبریک
احمدی نژاد نداده است.
اوباما در ط��ول مبارزات انتخاباتی از
سخن گفتن با رهبران ایران خبر داد
اما این را نی��ز گفته بود که محمود
احمدی نژاد ممکن است فرد مناسبی
برای این کار نباشد.
دنی��س راس ،ک��ه در آن هن��گام از
مش��اوران اوباما بود به وال استریت
ژورنال گفته بود که آیت الله خامنه
ای تنها مقام رسمی در ایران است که
می تواند دستور تعلیق فعالیت های
غنی سازی را صادر کند و به همین
جهت گفتگوها باید با او انجام شود.
دیپلمات های اروپایی که طی هفته
ه��ای اخیر با مقام ه��ای آمریکایی
مذاکره کرده اند ،می گویند آمریکایی
ها پیشنهاد باز کردن دفتر کنسولی
در تهران را کنار گذاشته اند.

به نام آفریدگار عشق
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی
لیلیصمیمی

514-825-3170

اسفندیارباهری
Cell.:
(514) 573-9128

مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

Esfandyar (essy) Baheri BA, CFM

Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441 Fax: (514) 747-9822

مرکزخدماتارزی
بانکبیناملللی

اولین مرکز خدمات ارزی در مونترال

بامدیریتبیژناحمدی
groupe Golden
International Bank
 نقد کدولت ردن چک های شما
ی
و
بی
زن
س
ی
به نازلترین
نرخ
تا
0
40
د
الر:
 10دالر
از 0
40
دالر به باال :فقط %2

 انتقال ارز به متام نقاط دنیا،در کمتر از چند دقیقه با کمترین هزینه
 مرکز تبدیل ارزهای معتبر با بهترین نرخ -انتقال ارز به ایران و برعکس با بهترین نرخ در کمترین زمان

استفاده از کارتهای اعتباری برای جابجایی ارز

پول به دست عزیزان تان هرگز دیر خنواهد رسید

1906 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3H 1M2
Guy

Tel.: 514-937-5192
Fax : 514-937-6621

این کار است.
متخصصان امور ایران می گویند که
مقام های ای��ران هنگامی که زمان
تصمیم گیری های مهم می ش��ود،
از تصمیم گیری باز می مانند ،برای
ای��ن که توافق و تصمی��م گیری در
جناج بندی های درونی ایران بسیار
دشوار است.

دنبال آن است تا مذاکرات در سطح
عالی با ایران را به گونه ای آغاز کند
اما در عین حال به این کش��ور اجازه
داده نش��ود در حی��ن مذاک��رات به
فعالیت های هسته ای ادامه دهد.
یک موضوع دیگر این است که آمریکا
اطمینان خاطر پیدا کند با نماینده
ای مذاکره می کند که مجاز به انجام

خدمات حسابداری داوود باهری
;
;

;دفترداری ،حسابداری و مشاوره
;تهیه و تنطیم اظهارنامه مالیاتی

B. comm. CGA Registered

______________
• Accounting
• Bookkeeping
• Tax Planning
• Audit, etc

اشخاص و شرکت ها

گروه باجتربه و فعال ما
همواره آماده پاسخگویی
به پرسش های شماست!

گلچهره باهری

&

Tel.: (514) 581-8330
Fax: 514-428-1666

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 تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

مقام های آمریکایی گفته اند که این
دفتر می تواند تظاهرات ضد آمریکایی
را جذب خود کند.
ای��ن مقام ها می گوین��د آمریکا به
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فتو شاپ

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

ing ol
v
i
o
Dr Sch

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

12ساعت آموزش در اتومبیل با آموزگار
حرفه ای که زبان شما را صحبت می کند.

برای خامن ها:
مربی خامن

621-3456

&

)(514

________________________
C.P. 63597 Van Horne

Plamondon

9

Montreal, QC H3W 3H8

10
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آمریکا و جهان ....

میدوف به میلیاردها دالر کالهبرداری اقرار کرد
برنارد میدوف ،سرمایه دار آمریکایی هفتاد س��اله ،در طول 20
اتهام��ات مربوط ب��ه میلیاردها دالر س��ال میلیارده��ا دالر از
کالهب��رداری را پذیرفت .او به تمام مش��تریان خ��ود اختالس
ی��ازده مورد اته��ام خ��ود ،از جمله کرده و با ایجاد شرکت های
پولشویی و تقلب اقرار کرد و گفت که قالبی ،سرمایه ها را منتقل
کرده است.
"عمیقا متاسف و شرمسار است".
دادستان ها امیدوارند که میدوف به ب��ر اس��اس محت��وای این
پرون��ده ،آقای می��دوف ،با
 150سال حبس محکوم شود.
گفته می ش��ود او بزرگترین متقلب ایجاد یک ش��رکت هرمی،
در تاریخ است که به جرم خود اقرار چند هزار مشتری ،از جمله
تعدادی موسس��ات مالی و
کرده است.
دادستان گفته است که آقای میدوف ،بانک های بزرگ آمریکایی
و خارج��ی را
قانع ک��رد تا
برای کس��ب
س��و د ها یی
ب��ه مرات��ب
باالتر از سود پرداختی
موسسات دیگر ،مبالغ
کالن��ی را ن��زد ای��ن
شرکت سرمایه گذاری
کنند.
آقای می��دوف عمدتا
با اس��تفاده از س��پرده
های مشتریان جدید
>>> سید علی
ب��ه پرداخت س��ود یا
میری بازیگر قدیمی
اصل سرمایه مشتریان
تئاتر و سینما بامداد
قبلی مبادرت می کرد
روز  12اسفند ماه در
و ش��رکت وی عمال از
بیمارستانآبانتهران
محل سرمایه گذاری و
به دلیل عارض ه قلبی
معامالت سهام و اوراق
از دنیا رفت.
بهادار عایدی چندانی
این هنرمن��د متولد
نداشت.
 1318رشت و دارای
مدرك تحصیلی دیپلم بود كه از كالس��های آزاد روز  11دسامبر 2008
هنرپیشگی در جامعه بارید فارغالتحصیل شده  ،ماموران پلیس فدرال
بود ،او فعالیت خود را در تئاتر از سال  1341آغاز آمری��کا  -اف بی آی -
كرد و در سینما نیز از سال  1343با بازی در آثاری برن��ارد می��دوف را به
همچون «شیطان در میزند»« ،دیوار شیشهای» ،اته��ام کالهب��رداری
«به دادم برس رفیق» و «سرنوشتسازان» و ...نام بازداش��ت کردن��د در
برد.

میری

كمدین معروف
سینمای ایران
درگذشت

PARS MARITIME CARGO
6475 Des Grandes Prairies,
Unite 15
St-Leonard, QC H1P 1A5

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین

جوادنوشین روان

مشاور امالک مسکونی و جتاری
در «ساوث شور» و حومه مونتریال

CSAI

ارزیابی رایگان ،تهیه وام مسکن

www.centrecsai.org
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

کالس های فرانس�ه
آغاز ترم بهاره

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی  7آوریل
Rentée
session
d
u printemps: 7
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
av
ation in ril 09. Évalu½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
term
avancés édiaires et
شرکت
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و
18 mars
09.
در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
ساعات کار:
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
>> دوشنبه تا جمعه
پرداخت هزینه ناچیز)
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته
جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
__________________________________
سیب چینی و غیره
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

حالیکه گفته می ش��د ک��ه وی در
جمع گروهی از کارکنان شرکت خود
اعت��راف کرده بود که با وجود بدهی
چند میلیارد دالری ،مجموع دارایی
ش��رکت میدوف از حدود دویست تا
سیصد میلیون دالر تجاوز نمی کند.
س��ازمان اصلی نظارت ب��ر فعالیت
های مرتبط با معامالت اوراق بهادار
در آمری��کا تحقیقات��ی را در م��ورد
ناکامی این سازمان در تشخیص یک
کالهبرداری پنجاه میلیارد دالری به
جریان انداخت.
پیشتر گزارش شده بود که از سال ها
قبل ،برخی از کارشناسان مالی نسبت
به نحوه فعالیت شرکت برنارد میدوف
هش��دار داده و خواستار بررسی این
فعالیت ها شده بودند.
ب��ا اینهمه ،کمیس��یون اوراق بهادار
ظاهرا به این هشدارها توجهی نشان
نداد و مانع از ادامه فعالیت ش��رکت
برنارد میدوف نشد.

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

Cell.: (514) 594-9622
سال س
ر
ش
ا
ر
ا
ز
موفقیت ،صل سالمتی و
حو
برای هموطنا دوستی را
نع
آرزوم زیز ایرانی
ندم

نان سنگک

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

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6شب
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  5شب
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372

____________________

JAVAD NOSHINRAVAN
Agent Immobilier affilié
Groupe Sutton Action Inc.
2190, Lapiniere
Brossard, Qc. J4W 1M2
Bur.: (450) 462-4414
Fax: (450) 462-1509
jnoshinravani@sutton.com
www.sutton.com

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا

11
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افت چشمگیر شمار میلیاردرهای جهان
براساس آخرین بررسی های ساالنه
مجل��ه فوربز ،ش��مار میلیاردرهای
جهان به شدت افت کرده و کسانی
که هنوز در این فهرس��ت هس��تند
تقریبا یک چهارم ث��روت خود را از
سال گذش��ته تاکنون از دست داده
اند.
این یافت��ه ها منعکس کننده تاثیر
بحران اقتصادی جهان بر دارایی های
افراد فوق العاده متمول است.
شمار میلیاردرها طی یک سال اخیر
به میزان یک س��وم افت کرده و به
 793نفر رس��یده است و تقریبا 90
درصد آنها ش��اهد افت ثروت خود
بوده اند.
به گفته مجله فوربز این افراد به طور
متوس��ط  23درصد فقیرتر از سال
گذشتههستند.
این مطالعه نشان می دهد که افراد
فوق العاده ثروتمند در کش��ورهای

!

طفلک ها
بق
س��ا
درح��ال توس��عه
خ��ودبیشدر آه
مایکروسافت
از همتای��ان
امسال  18میلیارد دالر کمتر از سال
کشورهای غربی ،از بحران
قبل است.
اقتصادی ضربه دیده اند.
ش��مار میلیاردرهای روسیه در این وارن بافت اکنون در مکان دوم قرار
مدت به میزان دو سوم کاهش یافته دارد وکارلوس اسلیم از مکزیک در
مقام سوم است.
است.
همچنین تعداد چینی ها و هندی اینگوار کامپراد از ش��رکت سوئدی
ها فوق العاده ثروتمندی که در این "آیکیا" با قرار گرفتن در جای پنجم
فهرست به چشم می خورند به طرز با  22میلی��ارد دالر ،ثروتمندترین
اروپایی در این فهرست است.
قابل توجهی کمتر است.
ضرر آس��یا توام با منفع��ت آمریکا ش��هر نیوی��ورک از لح��اظ تع��داد
بوده اس��ت؛ از  20نفر صدر جدول ثروتمندان در صدر است به طوری
ثروتمندترین افراد جهان 10نفرشان که ش��مار این افراد در این شهر دو
برابر مسکو است.
از آمریکا هستند.
بیل گیتس بار دیگر به صدر جدول ده بازنده بزرگ فهرس��ت فوربز در
بازگشته تا عنوان ثروتمندترین مرد مجموع ش��اهد اف��ت  238میلیارد
جهان را که در سال  2008به وارن دالری ث��روت خود  -بیش از درآمد
اسرائیل یا ایرلند  -بوده اند.
بافت واگذار کرده بود پس بگیرد.
اما ثروت  40میلیارد دالری رئیس

 7.99شیراز
3.99

انواع خورش ها
و کوبیده:

رستوران

ساندویچ کباب

(با سوپ یا نوشابه)

بامدیریت

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

خدیجه
سیاح

Vendome:
Bus 105

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

HAQUE

UND
F
E
R LES
R
E
T
-FI
FAS ROUH E
TH

514-620-1491

نوروزبزرگ...

Maison de Voyages

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½ ½
½ ½
½ ½

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

½ ½

T: (514) 842-8000 Ext. 296





















بیائید سال نو را ،سال
همبستگی،یکپارچگی،
احتاد و عشق به
بنامیم...
 
هموطن 


کامیونیت��ی ما
بصورت غیرقابل
تصوری افزایش
یاف��ت و نوع��ی
همبس��تگی و
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وارد مجلس قانون گذاری
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پیون��د جدی��دی در بین
آن ایال��ت ش��دند و در
ما بوج��ود آورد که هر روز
همین مدت کوتاه چنان
بیشتر از گذشته ما را بههم  
در شناسائی ایران و ایرانی
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گوشه ای از این شهر بزرگ
این ها فرزندان خلف راد
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نشانه یک کامیونیتی زنده
نمودند.
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و پویا است و مسلما محیط
پس اگر س��یبی در سبد
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را ب��رای زندگی بهتر آماده
اجتماعی می گندد ،نباید
موفقی
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را تدارک می بیند.
نمود ،زیرا بهر تقدیر عطر
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ای��ن روزه��ای خوش
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گل وجود دیگران مش��ام
و
س��پاس
بعنوان
نورزوی
ها را معط��ر خواهد کرد
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قدرشناسی به همه عزیزانی
و زمانه ب��ه پیش خواهد
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دیگ��ران بودند ،ب��ه همه
پیش آمده��ای کوچک
¶§Centre St-Paul: 4976 Notre-Dame West Tel.: 514-952-2165 : ·I














عاش��قان ایران ،که شب و
و بزرگ س��ال گذشته بار
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آنهائی که
به
کنیم،
احساس
و
در مهربانی و دوس��تی
www.dehkhodaschool.com
همراهی و هم��دردی ضرب المثل افتخار آفریدند و سبب سربلندی نام
ملل دنیا هستیم زیرا مومن به این ایران و ایرانی شدند ،به انسان هائی
که نامش��ان را نمی دانیم ولی واقف
آیاتیم که
هس��تیم که برای آرامش و آسایش
چو عضوی بدرد آورد روزگار،
دیگر عضوها را نماند قرار و راحتی دیگران دقیقه ای س��اکت
تنها مش��کل کار ما این اس��ت که نمی نشینند قدر می نهیم و آرزومند
محب��ت ها و احس��اس دوس��تی و تنی س��الم و دلی خوش برای همه
مهربانی درونی خود را بهر دلیلی به آنهاهستیم.
همدیگر ابراز نمی داریم و برعکس مطمئن باشید که این دوری و غربت
مردم اینجا در انتظار آنیم که گرهی پایدار نخواهد بود ،زیرا ما می دانیم
درکار افتد و م��ا را مجبور به اظهار که ایران بهشت برین خواهد شد و
چون ستاره ای بر تارک دنیا خواهد
احساس درونی ما نماید.
بیائید از امروز تغییر عادت دهیم و درخشید .پس برای تحقق این پیش
در ابراز محبت و دوستی و مهربانی بینی بیائید هم��ه از هر نژاد و رنگ
به همدیگ��ر کوتاهی نکنی��م و در و مذه��ب و زبان و قبیله ای ،تفاوت
روضه قلب جز گل عش��ق نکاریم و ها را کن��ار گذاریم و دوش به دوش
ایام زندگی را با صفای واقعی در هم همدیگر چنان کنیم که نیاکانمان
انتظار آن را داشتند.
آمیزیم.
ما باید قب��ول کنیم که اینجا وطن بیائی��د به دلیل همه آنچ��ه در باال
ما اس��ت و ما دیگر وصله ناجور این برش��مردم ،س��ال نوی پیش رو را،
اجتماع نیس��تیم ،زیرا در همه امور در جامع��ه ایرانیان مونتریال س��ال
اگر از مردمان این س��رزمین باالتر همبس��تگی ،یکپارچگ��ی ،یک��ی
نباشیم ،پائین تر نخواهیم بود .ما در ک��ردن نیروه��ا و اتحاد وعش��ق به
اقتصاد این جامعه نقش انکار ناپذیر هموطن بنامیم و تالش کنیم بیش
داریم .در تعلیم و تربیت کودکان و از همیشه حس اعتماد و امید را به
نوجوانان و جوانان موثر می باشیم .این کامیونیت��ی کوچک بازگردانیم
در دانش��گاه ها افتخار می آفرینیم و هرکو را ب��رای ارتقاء میراث نیک
و سبب سربلندی نام ایران و ایرانی ایرانی در مهاجرت تالش می کند،
هستیم .پس چرا به این همه دست حق گذار باشیم.
یابی ها در طی مدتی کوتاه افتخار
نکنیم و به همدیگر
نبالیم.اینجا آمده هر روزتان نوروز و
مردمی که قبل از ما به
اند دیگر ما را به چشم مهاجر غریبه نوروزتان پیروز باد
نگاه نمی کنند زیرا ما با دست خالی
پرویز قدیریان
ولی با قلبی مملو از مهر ومحبت و
صفا به اینجا آمده ایم و چنان کرده
(مونتریال)
ایم که نقش ما در هر امری از امور
زندگی اینجا چش��مگیر و غیرقابل
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چو عضوی بدرد آورد روزگار
دیگر عضوها را مناند قرار
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دس��ت به آسمان بلند می نمائیم و
با قلبی مملو از عشق وطن عزیزمان
آرزو می کنیم که پروردگارا شکر تو
را که س��عادت دیدن نوروز دیگری
را نصی��ب نمودی و بار دیگر در این
گوشه دنیا ،سرزمینی که وطن دوم
ما شده نوروز باس��تانی ،این یادگار
زیب��ای نیاکان پاک ای��ران زمین را
جشن می گیریم.
اگرچه طبیعت اینجا هنوز در خواب
اس��ت و بوی عطر سبزه و نرگس و
الله وطن محبوب ما را به مشام نمی
رس��اند ولی ما در اینجا عادت کرده
ایم که چگونه با همان ش��ور و حال
زمانی که در ایران بودیم به استقبال
نوروز برویم و در دل کوهی از برف و
یخ بار دیگر آداب و رسوم نوروزی را
به جا آوریم.
در سال گذشته کامیونیتی ایرانیان
در مونترال پس��تی و بلندی پیش
بینی نشده ای را پشت سر گذاشت.
عزیزان��ی را از دس��ت دادیم که به
روان شان درود می فرستیم و یادشان
را گرامی می داریم .نور چشمانی در
خانواده ها پا به عرصه وجود گذاشتند
که قدم شان را بدیده می نهیم.
در س��ال گذش��ته ب��وی تعف��ن
سیب گندیده ای در سبد سیب های
کامیونیتی ،مش��ام جان عده ای را
آزرده نم��ود و گروهی از هموطنان،
هس��تی و نیس��تی خود را از دست
دادند .بصورتی که ستون های اعتماد
جامعه ما به لرزه درآمد و آه و فغان
پ��اک باختگان به ع��رش خدا بلند
گردید .این واقعه پیش بینی نشده
همه ما را متاثر نمود ولی همانطوری
که در خون ما ایرانیان است این عمل
سبب اتحاد بیشتر بین ما گردید و به
مصداق «بنی آدم اعضاء یک پیکرند»
ما را به هم نزدیک تر نمود تا بهتر و
راحت تر بتوانیم با پی آمدهای این
واقعه کنار آئیم.
در همین س��ال گذشته ما ایرانیان
مونت��رال به موفقی��ت بزرگی نائل
آمدی��م زیرا یکی از فرزندان خلف و
جوان خ��ود جوش جامعه ما با رای
ایرانی و غیر ایرانی روانه مجلس قانون
گذاری ایالت کبک شدند و تاریخ و
افتخار آفریدند .دکتر امیر خدیر در
سال گذش��ته با پیروزی خود حس
اعتماد از دست رفته و سربلندی را
در کامیونیتی ما احیاء نمودند و به
همگان آموختند که میدان خدمت و
پیشرفت در این مملکت وسیع است
و ما با کوشش و پشتکار می توانیم
به آمال و آرزوهای انسانی خود نائل
آئیم.
چند سال گذشته ،دکتر رضامریدی،
در ایالت انتاریو ،بعنوان اولین ایرانی
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ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺟﺮﻳﺎﻥ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ“.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯِ ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻰ ،ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺟﺎﻥ ﺯ ﺳﺮ ﮔﻴﺮﺩ
ﺩﻛﺘﺮ ﻫﺎﺩی ﻣﻌﺘﻤﺪی ،ﺁﺳــﻴﺐ ﺷــﻨﺎﺱ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺁﺭﺩِ ،ﺯ ﮔﻞ ﺧﺮ َﻣﻦ ،ﺯ ﺑﺎﻍِ ﻻﻟﻪ ﺍﻓﺮﻭﺯﺵ
ﺗﺮﺍ َ
ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﻧﻰ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩی ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ” :ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻏﻰ ﺑﺴﻰ ﺑﻠﺒﻞ ،ﻛﻨﺪ ﻏﻮﻏﺎ ﺑﻪ ﺭﻭیِ ﮔﻞ
___
ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻭ
ﺁﮔﻬﻰﻫــﺎ
15,ﺍﺭﺍﻳــﻪ
ﺍﻋــﻢ ﺍﺯ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻫﺪﺍ ﻭ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
نوروزیﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﺭﻭی ﻫﻢ___ﻛﺘﺒﻰ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻤﺴــﺮﺵ
www.paivand.ca
های
<<با گرمترین شادباش
ﭘﻴﮏِ ﭘﻴﺮﻭﺯﺵ
ﺑﻴﺎﺭﺩ
ﺧﺪﻣﺎﺕ 15 s No.892ﺑﻪ
1387
PAYVAND:
Vol.ﻫﺮ s
s
Mar.
2009
ﺭﺍﻏﻰ ﺑﺴﻰُﻫﺪﻫﺪَ ،
ﭼﺴــﺒﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺎژﻳﮏ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺭﻭی ﻓــﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻓﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧــﻰ -ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﻫــﺎی ﺑﻰ ﻛﺎﺭی،
ﺩﺭﺧﺸﺪ ﺑﺮ ُﺭﺥ ﻫﺮ ﮔﻞ ،ﻳﻜﻰ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﺷﺒﻨﻢ
َ
ﺩﺭ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺳﻨﻰ  ١٨ﺗﺎ  ٤٠ﺳﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺷﺘﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎی ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﻭ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻰ
ﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﺯﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺯ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﻣﻪ ﺍﻓﺮﻭﺯﺵ
ﻛﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺟﺴﻤﻰ ﻭی ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑــﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧَﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑُﺴﺘﺎﻥ ،ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻏﻨﭽﮥ ﺧﻨﺪﺍﻥ
ﺍﺳﺖ.
ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻓﻘﺮ ﻭ
ﺑﻪَﻫﺮ ﺟﻮﺋﻰُﺩﺭَِﻏﻠﻄﺎﻥ ﺯ ُﻳﻤﻦَِﻓﺼﻞِ ﻓﻴﺮﻭﺯﺵ
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎ ،ﻧﻮﻉ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎی ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩﺵ
ﺑﺒﺎﻻیِ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻴﻦ ،ﺷﻜﻮﻓﻪ ﭼﻮﻥ ﺑﺒﺴﺘﻪ ﺍﻭ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺩﺭﺝ
 ١٥ﺳﺎﻝ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰ ﺧﻮﺭﺩ .ﺳﻮﻕ ﻣﻰﺩﻫﺪ“.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻰ ﺯُﮔﻞ ﺁﺫﻳﻦ ،ﺑﭙﺎﺱَِﺟﺸﻦِ ﺍﻣﺮﻭﺯﺵ
”ﻋﺪﻡ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺍﻫﺪﺍی
َﻧﻈﺮ ﺍﻓﻜﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻴﻨﻰ ﺑﺮﺁﻥ ﻫﺮُﻣﺮﻍ
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ .ﺍﻛﺜﺮ ”ﮐﻠﯿﻪﺍﻡ ﺭﺍ
”ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ
ﺷــﻤﺎﺭﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻠﻔﻦ
ﺍﻋﻀﺎ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ،ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ
ﺳﺘﺎﻳَﺪ ﺍﻭ ﺑﻪَﺻﺪَﺍﻟﺤﺎﻥ ،ﺑﻬﺎﺭ ﻭ َ َﻓ ﱢﺮ َﺷﻪ ﺭﻭﺯﺵ
ﻫــﺎی ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﻝ
ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺭﺍ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ،ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ
ﺧﺮﻡ ،ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺮ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﺮﻡ
ﺧﺮﻡ ﺯﻣﺎﻥ ّ
َﺯﻣﻴﻦُ ﱠ
ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻳﮏ ﺟﻮﺍﻥ  ٢٣ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ
ﳕﯽﻓﺮﻭﺷﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻭﺭﺩﻩ“.
ﺍﺳﺖ.
ﺍﻋﻀﺎی ﺑﺪﻥ ،ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ
ﻛﻪ ﮔﺎ ِﻩ ﺑﺎﻍ ﻭ ﺭﺍﻍ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻭ ﻣِﻬﺮِﻋﺎﻟﻢ ﺍﻓﺮﻭﺯﺵ
ﻛــﻪ ﺑﺮﺍی ﻓــﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺵ ﺁﮔﻬــﻰ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﺎﺳﻤﻰ،
ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻳﮏ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﻩ  ٣٣ﺍﺯ ﺟﻤﻠــﻪ ﺧــﻮﺩ ﺁﺯﺍﺭی ،ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ
ﺑﺴﻰ ﺷﺎﺩی ُﻛﻨﺪ َﻣﺮﺩﻡ  ،ﺑﺴﻰ ﺑﺎﺩﻩ ﺑﻴﺎﺷﺎ ﻣﺪ
ﺍﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﳒﺎﺕ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍی ﺍﻫﺪﺍی ﺍﻋﻀﺎی ﺑﺪﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ“.
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﺍﻧَﺪَ ،ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩِ ﺩﻳﺮﻭﺯﺵ
ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻛﻠﻴﻮی ،ﺑﺴﻴﺎﺭی
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻠﻴــﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎی
ﻧﺪﺍﻧﻢ ﻣﻦ ﭼﻪ ِﺳ ﱠﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ َﺩﻡ ﺩﺭ ﺩﻟَﻢ ﺟﻮﺷﺪ
ﻛﻠﻴــﻮی ،ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ٣٣ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻛﻠﻴﻮی ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ
ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻰ ﺑﻮﺩ .ﺭﻭﺣﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻋﻀﺎی ﺑﺪﻥ
ﺯ ﺷﻴﺪﺍﺋﻰ ﻳﻜﻰ ﭼﺸﻤﻪ ،ﺯ ﻟﻄﻒِ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺵ
ﺩﻳﺎﻟﻴﺰی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫــﺎ ﻛﺎﺫﺏ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﻢ “.ﺁﻗﺎی ﻗﺎﺳــﻤﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ” :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ” :ﻓﺮﺩی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎی
ﺷﺮﺍﺏِ ﻧﺎﺏ ﻫﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ،ﻛﻪ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﻢ ﮔﺮﺍﻥَﺭﻃﻠﻰ
های ﺩﺭ ﺳﻄﺢ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﻳــﮏ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺳــﺎﻟﻢ ،ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻭی ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ
ﺯﻧﻢ ﻧﻌﺮﻩ ﻣﻴﺎﻥُِﮔﻞ ﺯ ﺷﻮﻕِ ﺭﻭیِ ﺑﻬﺮﻭﺯﺵ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩیبرتر
ﺁﺳﻴﺎسرویس
تجاری ،با
مسافرت
َ َ
ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴــﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻳﺎﻟﻴــﺰ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ” :ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻄﻮﻁ
ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻋﻀﻮﺵ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﭘﻴﺶ ﻭ
َﺷ َﻮﻡ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﻜﻮﺑَﻢ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺁﻫﻨﮓِ َﺩﻑ ﻭُﺩﻧﺒﮏ
دنیا
سراسر
به
عالی
بهای
و
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺩﻳﺎﺑﻰ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭی ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻃﻰ
ﻛﻪ ﺁﻣﺪ ﻧﻮ ﻋﺮﻭﺱِ ﻣﺎ ،ﻭ ﺭﺧﺴﺎﺭُِﮔﻞ ﺍﻓﺮﻭﺯﺵ
ﺍﻳﺮﺍﻥباﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
سفرهای ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭی ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﻮﻧﺪ
ارزانﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی
قیمت ﺯﻣﺎﻥ
ﺑﻪ ﭘﻴﺶِ ﭘﺎیِ ﺍﻭ َﻓﺮﺷﻰ ﺯُﮔﻞُﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻫﺮُﮔﻠﺸﻦ
تفریحی
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻫﺎی ﻛﺬﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻛﺸــﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﺯ ﻳﺎﺱ ﻭ ﻻﻟﻪ ﻭ ﻻ َﺩﻥُ ،ﮔﻞُﺳﺮﺥِ ﺩﻝ ﺍﻓﺮﻭﺯﺵ
هواپیمایی
ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ،ﻧﻮﻋﻰ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی
ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﻰ ﺩﻫﻪ  ٦٠ﺷﻤﺴــﻰ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﻫﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺍﺳﺖ “.فروش بلیت کلیه شرکتهایﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﻭ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦُ ،ﻛﻨﻢ ﺷﺎﺩی ﻭ ﭘﺎ ﻛﻮﺑﻰ
ﺁﺯﺍﺩی ﻛﻪ
ﺩﻳﮕﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺑﺮﺍی ﺍﻫﺪﺍ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰُﻛﻨﺪ ﺷﺎﺩی ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺵ
(کروز)
کشتیرانی
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎی ﺷــﺮﻋﻰ ،ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ و
Farnaz
ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻮی ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻛﻠﻴــﻪ ،ﺑﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺍﻋﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻃﻰ ﺳــﺎﻝﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﻭﻧﺶ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ“.
Motamediﺍیَﺭﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻭی ﮔﺮ ﺗﻮ ،ﺑﺒﻴﻨﻰ ُﺳﻔﺮﻩ
اتومبیل
و
هتل
برای
ویژه
بهای
ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ.
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ،ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻫﺪﺍ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭی ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ،ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ
Travelﺷﮕﻮﻥِﻋﻴﺪِ
Seniorﻧﻮﺭﻭﺯﺵ
Consultantﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ،
ﺯُﻧﻘﻞ ﻭ ﻣﺎﻫﻰ ﻭ
ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺁﮔﻬﻰﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎی ﺟﻠﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ“.
ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺁﺋﻴﻦ ﺑَﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯَﺋﺪ
َﺧﻠﻴﻔﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
Maison
de Voyages
ﻣﺸﺘﺮی ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﭽﻰﻫﺎ ﺁﻗﺎی ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻣﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ” :ﺁﮔﻬﻰﺩﻫﻨﺪﻩﻫﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍی ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑــﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺫﺏ ،ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻛﻠﻴﻪ ،ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻧﺸﺪ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻭ ﺑَﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﻧﻮﺭﻭﺯِ ُﺭﺥ ﺍﻓﺮﻭﺯﺵ
1170 Place
Frère André
ﺳﻌﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺫﺑﻰ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻰ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑــﺪﻭﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﺍی
ﻭﺭﺍُ ،ﺑﺪ ﺁﺭﺯﻭ َ ِ
ﻣﺮگ ُﻛﻬﻦ ﺁﺋﻴﻦِ ﻧﻮﺭﻭﺯی
)Phillips
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺒﺤﺮ ﻭ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺷــﻴﺎﺩی ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣــﻰ ﭘــﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ،ﻧﺮﺥ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺑﻴﻤــﺎﺭﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍی ﻛﻠﻴﻪ
(Squareﺟﮕﺮ ﺳﻮﺯﺵ
ﺩﻝ ،ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﻏﻰ
ﺑﻪ ﺧﺎک ﺍﻧﺪﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺑَﺮ
ﻛﺎﻻﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ.
ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ،ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺭﺍ ﻛﻠﻴﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻳﮏ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
Montréal,
H3B
3C6
Québecﺍﺷﺘﺮ ﺭﺍﻥ
ﺗﺎﺯی ی
ﺯ ﻣﻦ ﺑﺮ ﮔﻮ ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﺮﺩُِ
ﺁﮔﻬﻰﻫﺎی ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺑﻴﻌﺎﻧﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﻩ ﻭ
ﺑﻬﻨﺎﺯ ﺟﻼﻟﻰ ﭘﻮﺭ
ﻓﺮ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓَِﻋﺮﺏ ﺳﻮﺯﺵ
ﺷﻜﺴﺘَﺖُﻣﻠﮏَِﺟﻢ ﺑﺎ َ ﱠ
ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎی ﺩﻳﻮﺍﺭی ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺁﻥ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺩﻳﺎﺑﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺟﺮﺍﺣﻰ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺭﺍ
ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻓﺮﻭﻍِ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ُﻛﻬﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥِ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ .ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ.
ﺳﻴﻪ ﺭﻭﺯﺵ
ﺩﺍﺭﺵ،
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺩﺭَﺍﻣﺎﻥ َ
842-8021ﺗﻮ ﺍﺯ َ
ُ
ﺧﺼﻢِ F:
)(514
Metro:
McGill
ﺑﻴﻤــﺎﺭﺍﻥ ﻛﻠﻴــﻮی ،ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼــﻮﺹ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺳــﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫــﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ
» ﻛﻔﺎﺋﻰ « ﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯی ،ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎﺩی ﺍﺯ ﺟﻤﺸﻴﺪ
TITULAIRE D’UN PERMIS
DUﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی
farnaz@hot.ca
QUÉBEC
ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ،ﺟﺸﻦِ ﻧﻮﺭﻭﺯﺵ
ﺧﺮﻡ،
 www.hot.caﻧﻤﻮﺩﻩ ُﻣﻠﮏَِﺟﻢُ ﱠ
ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﻣﺠﻠﻪ ﺍﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴــﺖ ،ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭی ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﺴــﺎﺭﺕﻫﺎی ﺑﺎﻻﻳﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ؛ ﺣﺘﻰ ﻃﻰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ١١ﻭ ﺷﺶ
است.
انکار
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﻭ ﺩﻫــﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺶ
ﺳﺮﻗﺖ،
ﻭﻟﻰﻋﺼﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﺑــﻪ ١٢
ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ
درﺍﺳﺖ“.
ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺮﺍی ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻛﻠﻴﻮی ،ﻧﺎﻣﻰ ﺁﺷــﻨﺎ ﻗﺘﻞ ﻧﻴﺰ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ
سال گذشته
ﻣﺒﻠﻐﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻴﻌﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺍﺳﺖ.
فعالی��تﺷﻮﺩ،ه��ای
ﺩﺭﺻــﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ﻧــﺮﺥ ﺑــﻰ ﻛﺎﺭی ﺑــﺎﻻی ١١
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻛﻠﻴﻮی ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺴــﺘﺎﺻﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰ
ﺟﻤﻠــﻪ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦو ﭘﻴﺶ ﻭ ﺗــﻮﺭﻡ ﺑــﺎﻻی  ١٤ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ
ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ  ١٠٠ﺗﺎ  ٢٠٠ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
اجتماع��ی
ﺗﻤﺎﻳــﻞ
ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎی ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺍﺳــﺖ ﺑﺮﺍی ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﻻﻳــﻞ ﻣﻮﺛــﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
فرهنگی
ادبی و
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﺖ.
ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺁﮔﻬﻰﻫﺎﻳﻰ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻛﻪ
ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ
سیاس��یﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍی
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻜﻨــﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ
ﻧﻮﻳﺲ ﻭ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﻭﺵ ﻫﻢ ﻛﺲ ﺩﻳﮕﺮی و
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<<با گرمترین شادباش های نوروزی

___ ___ www.paivand.ca

جهان...
روسیه
بزرگترین
مصرفکننده
هروئین در
جهان
روسیه می گوید این کشور به بزرگ

بیش��تری در مبارزه ب��ا این معضل
انجام دهد.
جیمز راجرز ،خبرنگار بی بی س��ی
در روس��یه می گوید آق��ای ایوانف،
دورنمای تی��ره و تاری از مش��کل
موجود در این کشور ارائه داده است.
ویکتور ایوانف که پیشتر یک افسر
کا.گ ب و عض��و بلندپای��ه دول��ت
روسیه بود می گوید روسیه نه تنها
به مواد مخدر افغانستان وابسته شده
بلکه ه��م اکنون ب��ه اولین مصرف
کننده هروئین در دنیا تبدیل شده
است.
آقای ایوانف پیش از س��فر به وین،
در مسکو به خبرنگاران گفت در دو
ماه اول س��ال جاری میالدی400 ،
کیلوگرم هروئین در روس��یه کشف
و ضبط ش��ده که افزایش��ی هفتاد
درصدی نسبت به مدت مشابه سال
پیش نشان می دهد.
این مقام روسی افرود زمان آن رسیده
تا جامعه جهانی علیه مواد مخدر در
افغانستان وارد عمل شود.

او به طور مستقیم نیروهای اتئالف
تح��ت رهبری آمری��کا را در وخیم
تر ش��دن اوض��اع مقصر ندانس��ت
ام��ا گفت زارعان افغ��ان از وضعیت
متشنج سیاسی و نظامی برای کشت
خشخاش استفاده کرده اند.
ح�دود ن�ود درص�د از کل
هروئی�ن جهان در افغانس�تان
تولید می ش�ود که ارزش آن در
بازارهای مصرف به چند میلیارد
دالر می رسد.
مواد مخدر افغانس��تان ظرف چند
س��ال اخیر ،در بازارهای جهانی به
فروش رس��یده است .انتقال تریاک
به کش��ورهای خارجی ،نش��ان می
دهد که میلیون ها دالر پول ناشی از
فروش آن بدست آمده است.
با این حال ،هنوز روش��ن نیست که
چه کسانی مسئول مستقیم قاچاق
و تجارت مواد مخدر در افغانس��تان
هستند.

طرح های
ساختمان
سازی
در دوبی
متوقف شد

خدمات��ی آمریکایی"جون��ز لن��گ
السال" منتشر شده تاکید دارد که
تاخیر و لغو این طرح ها بازتاب کمبود
پول ،افت رشد جمعیت و ادامه روند
حذف مشاغل در در امارات متحده
عربی است.
به��ای ملک در دوب��ی و همچنین
میزان ساخت و ساز در این منطقه
برای س��ال های متمادی با سرعت
زیادی افزایش داشته و اکنون نیز با
شتابی زیاد در حال سقوط است.
گزارش های متعددی در این زمینه
منتشر شده و نتیجه تحقیقات این
شرکت آمریکایی در واقع تازه ترین
نمونه از این دست ارزیابی هاست.
ش��ش س��ال پیش امارات متحده
به س��رمایه داران خارجی اجازه داد
تحت شرایط ویژه ای در دوبی ملک
خریداری کنن��د .وضع این مقررات
جدی��د که با رش��د ناگهانی اقتصاد
جهان همراه شده بود ،باعث توسعه
بازار س��اخت و س��از در این منطقه

شد.
موسس��ه مالی آمریکای��ی مورگان
استنلی ماه گذشته گزارش داد که
بهای ملک در دوب��ی از اوج قیمت
خود در ماه سپتامبر به طور میانگین
 25درص��د کاهش داش��ته و طرح
های ساخت و ساز در سراسر امارات
متحده به ارزش  263میلیارد دالر به
تعویق افتاده یا لغو شده است.
جونز لنگ السال می گوید شانزده
درص��د از دفات��ر در دوبی خالی اند
که نس��بت به ش��ش ماهه قبل دو
برابر افزایش نشان می دهد .چنین
وضعیتی که در این منطقه بی سابقه
بوده است.
تع��داد اتاق های پ��ر در هتل های
دوبی نیز به پایین ترین میزان خود
در پنج سال اخیر رسیده است.
این ش��رک آمریکایی می گوید که
"برخالف انتظار" صنعت گردشگری
به خصوص بخش هتلداری در سال
آینده شرایط چندان امیدوار کننده

ترین مصرف کننده هروئین در دنیا
تبدیل شده است.
ویکت��ور ایوان��ف ،رئی��س اداره ضد
مخدر روسیه پیش از شروع نشست
س��ازمان مل��ل درباره م��واد مخدر
در وین گفت ح��دود هفتاد درصد
هروئین های کش��ف ش��ده در این
کشور از افغانستان است.
او از سازمان ملل خواست تا اقدامات

گزارش��ی جدید در باره دوبی نشان
می ده��د که بیش از نیمی از طرح
های س��اخت مس��کن و همچنین
ساختمان های تجاری که قرار بوده
تا سال  2012تکمیل شود ،لغو یا به
حال تعلیق در آمده است.
ای��ن گزارش که توس��ط ش��رکت
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شرکتخدماتمهاجرتکنپارس
CanPars Immigration Services, Inc.

با مدیریت علی مختاری

عضو رسمی انجمن کانادایی
مشاورین مهاجرت CSIC
عضو کانون وکالی
دادگستریتهران

مابهموفقیتشمادرسرزمینجدیدمیاندیشیم.
مهاجرت از طریق

در ایران مشکل حقوقی دارید
امکان سفر به ایران ندارید؟

	•سرمایه گذاری
	•کارآفرینی،
	•نیروی متخصص،
	•خویشاوندی،
	•و استانی
>> در کوتاهترین زمان...
___________________________
تلفن های مستقیم دفتر کانادا از تهران:
02123006109
02123006108
فاکس0018888399092 :
دفتر تهران8-02188207717 :
دفتر شیراز07118436391 :
دفتر مشهد05118436651 :
تلفن های کنپارس در سایر شهرهای آمریکای شمالی:
اتاوا 6132163414 :تورنتو6474291848 :
ونکوور6049093073 :

ای نخواهد داشت.
این ش��رکت آمریکایی گفته اس��ت
که "بی اعتمادی س��رمایه داران به
وضعیت اقتصادی و ارزان بودن اجازه
در دوبی باعث می شود که ساکنان
این منطقه ترجیح بدهند اجاره نشین
باشند تا مالک" .
گزارش جدید پیش بینی کرده است

مرکزآموزشی بزرگساالن گالیــله

وکیل ایرانی خود را در کانادا مالقات کنید!
دفاتر حقوقی ما در کانادا و تهران آماده ارائه
هر گونه خدمات حقوقی ایران و پیگیری
دعاوی شما در دادگاه های ایران است.
همکاران ما از میان مجرب ترین وکالی
دادگستری در تهران و شهرستان ها انتخاب
شده اند.
دفتر مرکزی کنپارس در کانادا:
1980 Sherbrooke west,
Suite 900,
Montreal, Quebec, H3H 1E8

تلفن:

Cell.: 514-651-4726

که در ش��ش ماهه اول سال ،2009
کس��ادی بازار مسکن در دوبی ادامه
خواهد داش��ت و دولت امارات برای
حمایت از بازار ساختمان سازی باید
بیش از گذش��ته دس��ت به "تدابیر
اساسی" بزند.
این ش��رکت آمریکایی پیشنهاد می
کند که ام��ارات بای��د تغییراتی در

گرفتن اقامت و تغییراتی در مقررات
برای گرفتن شغل ایجاد کند و سرمایه
گذاران را به مان��دن و ادامه طرحها
رغیب کند .این یک سری از تدابیری
است که از نظر این شرکت آمریکایی
می تواند بازار ملک را نجات دهد.

www.gam.ca
www.gamvacations.ca

GALILEO ADULT CENTRE

آژانس هواپیمایی گام

10921 Gariépy Montreal-Nord, QC. H1H 4C6

Tel: 514-721-0120
___________________________

برای ترم بهــاری
نامنویسی می کند:

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران :با بهترین شرایط و نرخ
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

بهترین نرخ به تمامی کشورهای دریای
کارائیب (کوبا ،دومینیکن ریپابلیک و)...

 514-344-8888 236

Local

1-888-458-9939
REGISTRATION DATE
MARCH 9
MARCH 10
MARCH 11
MARCH 16
MARCH 17

MON.
TUES.
WED.
MON.
TUES.

•
•
•
•
•

REGISTRATION TIMES

9 am – 2 pm
6 pm – 8 pm
__________________________
BASIC ENGLISH LITERACY COURSES
Registration Fee: $30.00 plus purchase of books

ر در مورد
ت
برای آگاهی بیش فرتی خود
زهای مسا
رسی زبان
ا
کلیه نی مجرب فا
با مشاور
س بگیرید.
رش تما
آ

Cel.: 514
-47
(on wee 3-7424
ken

_________________________
Garth Allen Marksted Travel

8260 DEVONSHIRE, Suite 210
MONTREAL , QC , H49 2P7

Fax: 514-344-5452
Email: arash@gam.ca

)ds

ختفیف ویژه برای دانشجویان
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___ ___ www.paivand.ca

مونتریال :مسابقه فرهنگی...
هفتسینمن،هفتسینتو،هفتسینما

و 7پرسش

مرکز فرهنگی
رومی (مولوی)
برگزارمیکند :

به س��فره های هفت س��ین نمونه
ب��ه انتخاب ش��ما و داوران برگزیده
جوایزی به شرح زیر تقدیم خواهد
شد برای کسب اطالعات بیشتر به
نشانیاینترنتی:
www.haftsin.ca
یا با شماره  5146514726تماس
حاصلفرمایید.
مهلت ارسال عکس و پاسخ نامه:
پنجم فروردین ماه
اعالم نتایج  16فروردین

>>جوایز :

نفر اول  1000دالر

نفر دوم  500دالر
نفر سوم  300دالر
باهمی��اری :ش��رکت
خدم��ات مهاجرت��ی
کنپارس،کانونفرهنگی
چکاوک  ،کاف��ه لیت،
خانه کتاب ایران –مک
کیک ،بنیاد سخن آزاد،
انجم��ن دوس��تداران
زرتشت ،رادیو چکاوک،
مجله "هفته" ،ماهنامه
ب��ازار ،انجمن فرهنگی
ایرانی��ان وس��ت آیلند،
خان��ه فرهن��گ صبا،
کلینیک دندانپزش��کی
آریا ،آقای دکتر شهروز رضا نیا ،دکتر
شریف نائینی ،آقای رضا نژاد ،خانم
شیوا سرانجام ،رستوران کپلی

 .۱ش�رکت در مسابقه با ارسال
عکس از س�فره هفتس�ینی که
بدست شرکت کننده چیده شده
باشد آغاز میشود.
 .۲عکسهای شرکت کنندگان
تنها از طریق پست الکترونیکی،
ایمیل یا ارس�ال از طریق وبگاه
مسابقه ،از اول تا پنجم فروردین

>>

در مرحل��ه نخس��ت،
بازدیدکنندگان وبگاه مسابقه ،عکس
مورد عالقه خود را انتخاب و (از  ۵تا
 ۱۳فروردین) برروی وبگاه مسابقه با
آن رای میدهند.
پ��س از پای��ان دوره رای
دهی( ۱۲شب سیزدهبدر) ،ده عکس

>>

داوری و ارزیابی

با بیشترین رای به هیات داوران برای
انتخاب برندگان اول ،دوم ،و س��وم
تحویل داده میشود( .به هفت سفره
دیگر نیز جوایزی تقدیم خواهد شد)
نتای��ج نهائ��ی در تاری��خ
16فروردین برروی وبگاه مس��ابقه
اعالم میشود.

>>

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر
از همراه��ی و همی��اری س��ایر
دوستداران ایران در اجرای این برنامه
اسقبالمیکنیم.

شرایط شرکت در مسابقه
پزیرفتهمیشوند.
 .۳هر شرکت کننده موظف به
ارسال  ۷عکس از زوایای مختلف
از مراحل مختلف تدارک و چیدن
سفره هفتسین خویش میباشد.
 -4گذشته از عکس ،هر شرکت
کننده باید بدرستی به هفت سوال
در زمینه سفره هفتسین که در
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رس�انهها و بروی وبگاه مس�ابقه
درج خواهد شد ،پاسخ دهد.
.-5ش�رکت در مس�ابقه
ب�رای هم�گان آزاد اس�ت ،بجز
اف�راد خانواده درجه یک دس�ت
اندرکارانمسابقه.

>>

برای اطالع کامل از ش��رایط
و جزئیات دقیق مسابقه ،خواهشمند
است که به وبگاه مسابقه

amir@skylawn.net
و یاسمین

1588 Ex.: 259

8-

 -1آنچه که در سفره هفت سین
ق�رار میگیرد بای�د دارای کدام
یک از خصوصیات زیر باشد؟
الف:پارسی و با بند واژهی «س» آغاز
شده باشد
ب:اسم مرکب نباشد
ج :خوردنی با ریشهی گیاهی و برای
بدن سودمند باشد
د:تما می موارد
-2ک�دام یک از م�وارد زیر از
اجزاء هفت سین نمی باشد؟
الف:سیر-سیب-سبزی
ب:سنجد-سرکه-سمنو
ج :ساعت-سنبل-سکه
د:سنجد-سماق-سبزی
-3ک�دام یک از اعضای س�فره
هف�ت س�ین نم�اد ش�ادابى و
سرسبزى و نشانگر زندگى بشر
و پیوند او با طبیعت است ؟

تبــریک

ای رسول حق

روزی که آمدی ز مادر عریان
زمین و زمان همه خندان
و تو بودی گریان
وقت هجرت که رسید علی و فاطمه،
زمین و زمان همه گریان
تو بودی خندان

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

_________________
Edmonton Office
72A-4003-98 Street
Edmonton ,AB T6E 6M8
Phone: 780-468-3331
Toll free: 1-866-845-8472

Head Office
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone: 514-388-1588
Fax: 514-388-2815
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

____________________
Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877)SKYLAWN(759 5296

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

www.haftsin.ca

سربزنید.

	•ارائه کلیه خــدمات لوله
کشی آب سرد و گرم
	•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
	•بازکردن لوله های فاضالب
	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ
	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های
یخزده)

 7پرسش مسابقه
الف :سمنو ب:سبزه
د:سماق
ج:سیب
-4کدامیکازاعضایهفتسین
نشانگر نماد عشق و دلباختگی
است؟
الف:سیب ب:سنجد
د:سیاهدانه
ج :سبزه
 -5در بسیاری از منابع تاریخی
آمده اس�ت که "هفت س�ین"
نخس�ت "هفت ش�ین" بوده و
بعدها به این نام تغییر یافته است
کدام یک از موارد زیر از اجزائ
سفره هفت شین بوده است؟
الف :شمع ،شهد (عسل) ،شمشاد
ب :شربت ،شقایق  ،شراب
ج :شیره انگور-شاهی-شمع
د:الف وب
 -6تخ�م مرغ نماد چ�ه چیزی
اس�ت وآیا جزو اعض�ای هفت

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

سین است؟
الف :نماد زایش و آفرینش اس��ت–
خیر
ب  :نماد شکیبایی و عمر –بله
ج :نماد زایش و آفرینش است -بله
د:هیچکدام
 -7نقش س�یب در سفره هفت
س�ین ب�ه کدام ی�ک از م�وارد
زیرنزدیک است؟
الف :به نیت ش��ادابی و درآمد زیاد
انتخاب شده اند
ب :نماد روشنایی است و حتماً باید
در باالی سفره جای بگیرد
ج :نماد زیبایی و تندرستی به شمار
می روند
د :نشانه عشق و دلباختگى است.

با بیمه و 6ماه ضمانت
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

بسمهتعالی
میالد باسعادت آخرین و کاملترین دانشمند
علم و معرفت
محمد مصطفی (ص) را بر تمامی مسلمانان این
کره خاکی
و هفت آسمان عالم باال مبارک باد
محمد باغ علم است و علی هم در آن است.

علی اصغر محمدی

و جمعی از مسلمانان راه حق ،مونتریال

ســـاده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

www.paivand.ca

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

شب پیش از سفر
اوباما به کانادا،
______________

از ورود یک مبب افکن
روسی به فضای کانادا
جلوگیری شد!
این حادثه حق حاکمیت کانادا را روی
آرکتیک زیر سوال می برد
جمالت باال عنوان مطلبی اس��ت در صفحه
سیاسی روزنامه الپرس در 28فوریه .همچنین
در سوتیتر ،این سوال آمده است که «همزمانی
تصادفی یا یک عمل تحریک آمیز؟»
مناطق قطب ش��مال که اصطالحا آرکتیک
( ARCTUQUEیا  ) ARCTICنامیده می
شوند ،از دو نظر دارای اهمیت هستند:
از س��وئی این مناط��ق دارای منابع طبیعی
سرشاری هستند و
از س��وی دیگر اگر یخ های آن مناطق در اثر
گرمایش زمین آب ش��وند ،راه های احتمالی
برای کش��تیرانی و دسترس��ی به آن منابع
حاصل خواهد شد.
ب��ه مصداق یک ضرب المث��ل ترکی که می
گوید« :در مسجد هنوز باز نشده ،گدا دم در را
اشغال کرده است ،».دولت های روس درصدد
اشغال َدم َدر آرکتیک هستند.
یک��ی از اقدام��ات از این دس��ت ،پروازهای
اکتش��افی بر فراز آرکتیک اس��ت که گاهی
صورت تجاوز به حریم هوائی کانادا را پیدا می
کنند.
این نوع پروازها از مدتها پیش شروع شده و تا
پایان جنگ سرد ادامه داشته و مدتی متوقف
شدند .ولی در سال  ،2007رئیس جمهوری
سابق روسیه والدیمیر پوتین اعالن کرد که
قصد دارد در منطقه ای از آرکتیک ،که روسیه
می خواهد آنجا را جزء قلمرو خود حس��اب
کند ،گشت های هوایی را تشدید کند.
اکنون پوتین نخست وزیر روسیه است .ولی
قراین و شواهد همه حاکی از آنست که قدرت
اصلی همچنان در دست اوست .پوتین پست
نخس��ت وزیری را موقتا احراز نموده است تا
در انتخابات بعدی ،مجددا ریاست جمهوری
را تصاحب نماید.
درست یک شب پیش از دیدار اوباما از کانادا،
یک بمب افکن توپولوف روس��ی در مناطق
آرکتیک پرواز می کرده است که ظاهرا قصد
ورود به حریم هوائی کانادا را داش��ته اس��ت.
ولی فرماندهی دفاع هوائی آمریکای شمالی(
 ) NORADبه آن هشدار داده و دو هواپیمای
شکاری  16-CFبا پرواز موازی با توپولوف ،به
آن دس��تور داده اند ک��ه دور زده و از ورود به
حریم هوایی کانادا خودداری کند.
این موضوع را پیتر مک کی ،وزیر دفاع کانادا،
گفته است ضمن تاکید بر اینکه این عمل یک
اشتباه بوده و عمدی در کار نبوده است .یک
ژستدیپلماتیک.
بهرحال ،این حادثه سوال نوک تیز حاکمیت
بر آرکتیک را به شدت مطرح می کند به گونه
ای که وزیر دفاع کانادا می گوید:
«م��ا می دانیم ک��ه آب راه باز م��ی کند ،ما
می دانیم که کش��ورهای دیگر منافع خود را
در آرکتیک مش��خص می کنند .ما نیز قصد

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

داریم منافع خود را در
آنجا مشخص کنیم و با حفظ حق
حاکمیت مان ،از سرزمین های خود نیز دفاع
نمائیم».
این گونه پروازها بگونه روز افزون ادامه دارد و
به گفته مک کی ،تماس های مقامات کانادا با
س��فیر روسیه در اوتاوا برای جلوگیری از آنها
تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.
نخست وزیر استفان هارپر هم آتش را تند تر
کرده و گفته اس��ت که دولت وی از بابت این
تجاوزها به شدت نگران است.
یک س��خنگوی ارتش روسیه گفته است که
این یکی از همان پروازهای عادی است و هیچ
قانون بین المللی نقض نشده و هیچ تجاوزی
به حریم هوائی کانادا صورت نگرفته است.
اما خوی توس��عه طلبی و تجاوزگری دولت
های روس چیز تازه ای نیست .این رفتار ،چه
در زمان تزارها ،چ��ه در زمان «به اصطالح»
کمونیس��ت ها و چه حاال که مخلوطی از هر
دوتاست ،همیشه بر قراربوده است.
بنابر این دولت کانادا نباید دچار توهم دوستی
شود •
---------------------

>> رادون
گار بی رنگ،
بی بو،رادیو اکتیو...
و سرطان زا
دل نگــرانی نه،

آ گـاهی آری!

در شماره دوم مارس روزنامه الپرس،
عبارت «پیگی��ری رادون آغاز ش��د» عنوان
مطلبی است نوشته خانم پاسکال برتون ،که
دو صفحه کامل روزنامه را پر کرده است .در
تیتره��ای فرعی مقاله ،از جمله آمده اس��ت
«رادون  RADONگازی اس��ت رادیو اکتیو،
ب��ی بو و بی رنگ که دومین عامل س��رطان
ریوی است».
نظر به اهمی��ت موضوع ،خالص��ه ای از آن
مطلب از نظر خوانندگان می گذرد.
این گاز در جریان انهدام اورانیوم در زیر زمین
تولید می ش��ود ،و از راه منفذهای موجود در
پی ساختمان ها ،وارد اماکن مسکونی ،اعم از
خانه ،مدرس��ه ،ادارات ،بیمارستان ها و سایر
جاهای عمومی می گردد.
اگر اش��خاص به مدت طوالنی در معرض آن
قرار گیرند ،احتمال س��رطان ریه در آنان باال
می رود .طبق بررسی ها ،از میان  6300مورد
م��رگ و میر در اثر س��رطان ریه 10 ،درصد
بخاطر رادون بوده است.
برای جلوگیری از بروز چنین خطراتی ،مدارس
در اس��تان کبک ،در طی سال آینده ،از بابت
تراکم گاز رادون ،مورد بازرس��ی قرار خواهند
گرفت تا س�لامت دانش آموزان و پرس��نل
آموزش��ی در معرض خطر س��رطان ریه قرار
نگیرد .برای این منظور ،دولت کبک برنامه ای
تنظیم کرده است که از حاال تا سال 2010
به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
دکتر ژان کلود دسو ،رئیس کمیته رادون در
وزارت بهداش��ت و خدمات اجتماعی کبک،
می گوید برنامه ها در دست تهیه هستند تا
اقدامات الزم در اماکن عمومی به عمل آیند.
مسئوالن بهداشت عمومی کبک درصددند با
بررسی محل های نفوذ رادون ،بتوانند مکان
هائی را که در معرض خطر قرار دارند ردیابی
کنند.
دولت فدرال هم به نوبه خود قبال دس��ت به
کار شده است« .سانته کانادا» اقداماتی را برای
اندازه گیری تراکم رادون در موسسات و مکان
های عمومی فدرال ،از قبیل ادارات پس��ت،
مراکز بازرسی مرزی ،و کال جاهائی که روزانه
بیش از چهار ساعت در روز در آنجاها فعالیت
وجود دارد ،شروع کرده است.
دکتر دسو می گوید« :ما نمی خواهیم مردم
را به وحشت بیاندازیم ،ولی باید از آن صحبت
کنیم .همچنین باید بگوئیم که برای هر مسئله
ای راه حلی وجود دارد».

آیا کبک دیر جنبیده است؟

قب�لا در کانادا ،می��زان پذیرفتنی تراکم گاز

رادون  800بکرل (نوعی
واح��د اندازه گیری کوچ��ک) در هر
مت��ر مکعب از ه��وا بوده اس��ت .اما در
ژوئن  2007ای��ن رقم به  200کاهش
یافته است .این بدان معناست که خطر
ناش��ی از این گاز حساس��یت بیشتری
در مسئوالن ایجاد کرده است که خبر
خوبی است.
در کبک هم برنامه هایی جهت ردیابی
رادون وجود داشته است .اما این اقدامات
فقط در مکان های مسکونی انجام شده
است و نه در مکان های همگانی .از سال
 2004به بعد در مکان های همگانی هم
ردیابی هایی انجام گرفته است.
ولی چرا اینقدر دیر ش��روع شده است؟
یکی از مسئوالن می گوید چون خطر
رادون در کبک کمتر اس��ت .طبق یک
اندازه گیری در فوریه  ،2007در مدرسه
ای واقع در سن سباستین ،تراکم رادون
 488و یکسال بعد  289بوده است که
هنوز با ُنـرم ه��ای کانادا ( )200فاصله
دارد .ولی در چهار مدرسه مورد مطالعه
دیگر ،تراکم رادون بیشتر از نرم ها نبوده
است.
انجمن مطالع��ات ریوی کبک ()APQ
معتقد اس��ت که مالکین ساختمان ها
نباید موضوع رادون را سرسری بگیرند.
اگر روزانه چهار س��اعت و به مدت 15
تا  20سال کسی در معرض گاز رادون
قرار بگیرد ،مسئله پیش خواهد آمد ،چرا
که رادون دومین عامل کش��نده از راه
سرطان ریه است.
«س��انته کان��ادا» توصیه م��ی کند که
صاحب��ان امالک ،جهت ان��دازه گیری
گاز رادون ،در خانه های خود دس��تگاه
دوسیمتر نصب کنند .این دستگاه اندازه
گیری باید در پایین ترین قسمت خانه
که ساکنین روزانه چندین ساعت از آنجا
عبور می کنند تعبیه گردد .اگر اتاقی یا
دفتری و یا یک محل بازی در زیر زمین
ق��رار دارد ،دس��تگاه همانجا باید نصب
گردد.
در حال حاضر کس��ی دقیقا نمی داند
که چه مناطقی بیشتر در معرض خطر
هس��تند .ولی در اواسط س��الهای ،90
ناحیه  OKAاز این بابت شناسائی شده
است .در چند منطقه دیگر هم افزایش
میزان تراکم رادون گزارش شده است.
گفتنی اس��ت که در همه جای کبک
رادون وجود دارد ،به همان اندازه که در
زیر زمین استان اورانیوم موجود است.
چون این گاز بی رنگ و بی بو است ،باید
دست کم در هر سه ماه تا یکسال یکبار
اندازه گیری شود.

مواظب سوء استفاده کنندگان
هم باشیم

آگاهی دادن درباره رادون ممکن است
پی آمدهای بدی هم داشته باشد .به این
معنی که بعضی شرکت ها یا فروشگاه
ها احتماال از موقعیت سودجوئی کرده
و قیمت هائی خ��ارج از نرم ها مطالبه
کنند .باید مراقب این نوع سوء استفاده
ها باشیم.
--------------------------

ماریا کـتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا

!HAPPY NEW YEAR
!NOROOZ MOBARAK

جهت کلیه امور مهاجرتی با زبان شیرین فارسی
با من متاس بگیرید.

با همکاری:

کامی منفرد

کالس های رایگان

www.mariacottone.ca

ویژه مهاجرین

با تعیین وقت قبلی

فرانسوی

Free French Courses
برای آگاهی بیشتر و
نامنویس همین امروز
با خامن کریاکی متاس
بگیرید:
(514) 274 8117
Apr15may01

the Shield of Athena

درمان بیماری ها با

ن ها در س

زوی بهتری
با آر

_______

ال جدید

___ ___ www.paivand.ca
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____________________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
مناینده رمسی ما در تهران:

سعید مظفری:
تلفن /فکس88700145 :
88700156

Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179
www. mariacottone.ca
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کلیساهای اجنیلی فارسیزبان مونتریال

hh

ش جالل عادل
کشی

باگرمترینشادباشهاینوروزی
سرتاسر اجنیل منایانگر علم خداوندی
عیسی مسیح می باشد که بسیاری از
واقعیات را قبل از وقوع دانسته و برای
امیاندارانش بیان داشته است.
این خالق و سازنده این جهان است که
قادر است اتفاقات آینده زندگی را بداند و
قبل از وقت آن را بیان دارد.

>> در قدم دوم

>> بخش دوم
(از  3بخش)

قدرت خداوندی عیسی مسیح را در شفای
امراض مریضان مشاهده می کنیم.
افسری رومی که جزء بت پرستان حمسوب
می شد ،غالمی داشت که بسیار او را
دوست می داشت .اما مریض و مشرف
به موت بود .آن افسر نزد عیسی رفته برای
جنات غالمش تقاضای شفا منود.
عیسی به او گفت :من آمده او را شفا
خواهم داد.
آن افسر به عیسی مسیح گفت :خداوندا
من الیق آن نیستم که زیر سقف من آیی،
فقط سخنی بگو که غالم من شفا خواهد
یافت.
عیسی چون امیان او را دید فرمود :ترا بر
وفق امیانت بشود.
چون آن افسر روی به منزل رسید ،غالم
خود را صحت و در کمال سالمتی یافت.
لوقا 10 – 2 : 7
همینطور می خوانیم وقتی که عیسی از
ایالت جلیل و سامره می گذشت ،ده نفر
جذامی از دور او را دیده ،ایستادند و فریاد
کرده می گفتند :ای عیسی خداوند بر ما
ترحم فرما.
عیسی مسیح بر آنها رمحت فرموده گفت:
بروید و خود را به کاهن نشان دهید .چون
می رفتند همگی شفا یافته خود را به کاهن
معرفی کردند .کاهن صحت آنها را تأیید
کرده ،داخل مجاعت گردیدند.
لوقا 19 – 11 : 17
این شخص ،خداوند این جهان است که
چننی قدرتی را دارا می باشد تا جذامیان را
که از نظر مردم جزء مردگان حمسوب می
شوند ،صحت و سالمتی عطا مناید و به
اجتماع برگرداند.
عیسی مسیح چون به کنار دریاچه جلیل
کـر بود و
رسید ،مردی را نزد او آوردند که َ
لکنت زبان داشت .از او خواهش کردند که
دست خود را بر وی نهاده او را شفا خبشد.
عیسی مسیح انگشت های خود را بر در
گوش های وی گذاشت و زبانش را نیز ملس
منود و سر خود را به سوی آمسان بلند کرده

و گفت:

افتح! (یعنی باز شو!)

که هماندم گوش های آن مرد باز و لکنت
زبانش نیز از میان رفته بود که فورا ً بهبود
یافته به شکرگذاری خدا مشغول گردید و
دیگران حریت زده از قدرت خداوند در
تعجب فرو رفته او را پرستش منودند.
مرقس 31 – 25 : 7

>> در قدم سوم

نه فقط قدرت عیسی مسیح را بر پیش
دانی واقعیات می بینیم و نه فقط بر شفای
کوران و کران می بینیم ،بلکه قدرت
خداوندی او را نیز بر عامل طبیعت مشاهده
می مناییم .چنانکه در اجنیل متی 22 : 14
–  33ذکر شده که شاگردان در میان دریا به
سبب باد شدید و خمالف گرفتار گردیدند.
در پاس چهارم از شب عیسی بر دریا
خرامیده به سوی شاگردانش روان گردید.
وقتی که عیسی را دیدند که بر دریا خرامان
به طرف آنها می آید ،مضطرب شده
فکر کردند که روحی را می بینند .فریاد
برآوردند.
عیسی ایشان را خطاب کرده ،گفت :خاطر
مجع دارید .من خودم هستم ترسان نباشید.
پطرس گفت :خداوندا اگر تو هستی
بفرمایید تا به روی آب نزد تو آمی.
عیسی گفت :بیا .همان وقت پطرس از
کشتی به روی آب فرود آمده ،به طرف
عیسی روان گردید .لیکن چون طوفان و
امواج بسیار شدید بود ،ترسان گشته مشرف
به غرق شدن گردید .فریاد برآورده ،گفت:
خداوندا مرا دریاب .که عیسی بی درنگ
دست آورده او را از غرق شدن رهانید.
چون به کشتی سوار شدند باد و تالطم
دریا آرام گردید و اهل کشتی در حضور
او به زانو درآمده به شکرگذاری مشغول
گردیدند .بارها کشتی شاگردان دست خوش
امواج طوفانی دریا گردید .اما هر بار با
نهیب عیسی مسیح امواج و طوفان تبدیل
به آرامش می گردید و مردم در حریت فرو
می رفتند که این کیست که باد و طوفان دریا
هم از او فرمان برداری می منایند .خیلی
اوقات می گفتند که خدا در بنی مردم ساکن
شده است .اعمال فوق ،اعمال و قدرت
خداست که قادر به چننی کراماتی می باشد.
پس هرگاه مسیحیان ،مسیح را خداوند خود
بدانند خطا نرفته اند ،بلکه به سوی کعبه
صدق و راستی قدم برداشته اند.

>> در قدم چهارم

قدرت خداوندی عیسی مسیح را بر عامل
ارواح هم می بینیم.

هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

عیسی

مسیح

روزی عیسی مسیح به نواحی صور و
صیدون رفت .زنی کنعانی که اهل آجنا
بود ،نزد عیسی آمده با صدای رسا به عیسی
گفت:
ای آقا فرزند من سخت گرفتار روحی پلید
شده است .حمتاج رمحت تومی باشیم.
وی زنی بت پرست بود .عیسی گفت:
نان فرزندان را گرفنت و به سگان دادن
جایز نیست.
آن زن گفت :ای آقا سگان هم از خرده نان
های سفره فرزندان نیز بهره مند می گردند.
عیسی به آن زن گفت :ای زن امیان تو
عظیم است .برو که آرزویت برآورده گردید؛
که در همان حلظه دخرتش شفا یافت.
دوستان عزیز این خداوند جهان است که
چننی بر پیش دانی وقایع و بر شفای کوران
و کران و عامل طبیعت و ارواح پلید قدرت
دارد و نه انسان فانی.
متی 28 – 21 : 15

>> در قدم پنجم

نیز قدرت خداوندی عیسی مسیح را در
آمرزش گناهان مشاهده می مناییم .رؤسای
دینی قوم یهود که همیشه در صدد ایرادگریی
از اعمال عیسی بودند ،زنی را آورده در
میان مجاعت برپا داشته گفتند:
ای استاد این زن را در حنی عمل زنا
گرفته ،نزد تو آورده امی .موسی در تورات
به ما دستور داده است که چننی زنان باید
سنگسار گردند .می خواهیم بدانیم که رأی
و نظر تو چه می باشد؟
عیسی مسیح به ایشان گفت:
هر کدام از مشا که گناهی مرتکب نشده
باشد ،اولنی سنگ را بر او بیاندازد.
چون مدعیان آن زن گفتار حکمت آمیز
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روزی چهار نفر ،مرد مفلوجی را که سال
ها در بسرت به سر می برد و قدرت راه رفنت
نداشت ،برداشته به حضور عیسی بردند
که شفا یافته به زندگیش ادامه بدهد .ویل
به واسطه ازدحام مردم آنها نتوانستند آن
مفلوج را به حضور عیسی برسانند .جمبور
شدند که قسمتی از ُسفال های گوشه پشت
بام منزیل را که عیسی در آجنا مشغول تعلیم
بود ،بردارند و شخص مریض را با ریسمان
به حضور عیسی بگذارند.
چون عیسی امیان آنها را دید ،به مریض
گفت:
ای فرزند ،گناهان تو خبشیده شد .اما
علمای دینی قوم یهود از گفته عیسی که
فرمود گناهان تو خبشیده شد ،ایراد گرفته،
گفتند:
این شخص کفر می گوید .غری از خدا چه
کسی می تواند گناه را ببخشد.
عیسی مسیح به آنها فرمود :کدام آسان تر
است .گفنت اینکه گناهان تو آمرزیده شد،
یا اینکه بسرت خود را برداشته روانه شو .تا
بدانید که من قدرت آمرزش گناهان را بر
روی زمنی دارم .به مریض مفلوج گفت،
برخاسته بسرت خود را برداشته خبرام که فور ًا
آن مریض برخاسته بسرت خود را برداشته به
منزل خود رفت.
خبش پایانی در مشاره آینده

h

h hh
هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال
)(Metro: Mont Royal

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

خداوندی

عیسی را شنیدند ،از ضمری خود ملزم شده
از مشایخ قوم شروع کرده تا به آخر یکی بعد
از دیگری بریون رفتند.
چون عیسی غری آن زن کسی را در آجنا
ندید ،به آن زن گفت:
مدعیان تو کجا رفتند .آیا کسی به تو فتوا
نداد.
آن زن گفت :خری آقا .عیسی به او گفت:
من هم بر تو فتوا منی دهم.
برو و دیگر گناه نکن.
نظر مردم دیندار دنیا بر طبق احکام موسی
این است که همه گناهکاران بایستی کشته و
یا سنگسار گردند .اگر معتقد به این فرمان
باشیم ،الزم است که همه مردم کشته شوند.
زیرا در کتاب زبور می گوید :همه گناه کرده
و از جالل خدا قاصر می باشند.
زبور 2 : 53
اما مشاهده می شود که چگونه عیسی
مسیح گناهکاران را می آمرزد و گناهکاران
را به توبه و بازگشت به سوی پاکی و تقدس
می کشاند و به جنات می رساند.
یوحنا 11 – 8

Mary Anne
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درشهر...
خانه صبا

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

مدرسه دهخدا

شنبه ها :ساعت  1تا  5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

>> کالسهای فوق العاده
(رقص ،نقاشی)
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵

4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri
---------------

کالس خوش آمد classe d’accueil
ی نمی دانند.
ی که فارس 
برای بچههای 
شنبه آخر هر ماه ۳-۵ :بعدازظهر
ٔ
جلسه سخنرانی و مشاوره
>>
ٔ
با دکتر ملک حول مسائل تربیتی
کودکان و نوجوانان

تازههای دهخدا:

ی <<
>> کلینیک پزشک 
ی
بدون وقت قبل 

ی
باخانمدکترعطیهصمیم 

 ۲تا  ۴بعد از ظهر
اولین شنبه هر ماه ،در محل مدرسه
( ۷مارس ۴ ،آوریل ۲ ،می و  ۶جون)

لطفا کارت درمانی خود را همراه بیاورید.

----------------------جشنهای مدرسه دهخدا
مدرسه قصد دارد جشنهای زیر را
برگزار کند:
 17مارس :جشن چهار شنبه سوری
 ۲۱مارس :جشن نوروز
 ۱۴جون :جشن آخر سال مدرسه
>> دهخدا را از آن خود بدانید و در

پیشبرد اهداف مدرسه ما را یاری
کنید .ما پذیرای پیشنهادات مثبت و
سازنده شما هستیم.

>> تلفن های تماس:
)۵۱۴( ۲۲۰-۱۵۵۹
)۵۱۴( ۸۲۷-۶۳۶۴
-------------------------

خانـه ایران

1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420
Montreal, QC H3B 1H9

Tel.: 514-544-5962
Fax: 514-544-5963

مدرسه فردوسی

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

4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

کالس های رقص

----------کالس های فارسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
برای کودکان :شنبه ها

از ساعت  12/30تا 15/00
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

اوتـــاوا

«مناشـــوم»

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو همصدا اتاوا
--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:
Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
____________________
www.radiohamseda.net
shabnam@radiohamseda.net

نوروز در بنیاد نیما
نـــــوروزپایدارست
تا یک ترانه باقیست
این رســم روزگارست
تا یک جوانه باقیست

بنیاد فرهنگی نیما فرارسیدن نوروز باستانی را به همه هم میهنانی که
نوروز را از ته دل دوست داشته و آن را نماد همبستگی ملی ایرانیان و
پارسی زبانان جهان می دانند ،شادباش می گوید.
>> از ساعت  6بعدازظهر
به پاس چنین روزی
>> روز شنبه  28مارس 2009
اعضا و مهمانان ایشان در سالن کتابخانه گرد هم آمده ،و با موسیقی و
رقص و آواز و خوردنی و نوشیدنی همراه با حاجی فیروز شهر،
نوروز را جشن می گیرند.
>>> بهای بلیت 25 :دالر
توجه :چون جایمان کوچک است،
خواهشمندیم بلیت ورودی را از پیش خریداری نمایید.

khanehiran@gmail.com

خورشید خانوم

>>>یکشنبـــهها:
خـــــردساالن  11 :تا 12
بزرگساالن  12.15 :تا 2.00
5347 cote des niege
)(Metro: Cote des niege

Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

MEKIC
----------------------

نوروز در مکیک
شنبه  21مارس

>> به صرف شام
و شیرینی و میوه
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اجنمن ادبی

مونرتیال

>> 134

زنان سخنور پارسی گو

>> از رابعه تا سیمنی بهبهانی

سخنران:

لطیف صمیمی

یکشنبه 15 ،ماه مارس  2009ساعت  6/30تا  8/30شب
نشـانی :دانشگاه کنکوردیا

Room: 620

1455 Maisonneuve W.

>> Metro: Guy

تلفن اطالعات:

514-651-7955
با همیاری اجنمن دوستداران زرتشت
----------------------------------

---------از  7شب
----------------ورودی 20 :دالر
دانشجویی 15 :دالر

Exhibition:
حمیرا مرتضوی

------

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

فراخوانبهاهدایکتاب

هموطن ،اگر کتابی به کتابخانه
نیما هدیه کنید ،نهال دوستی و
راستی را درجامعه کوچک مان به بار
نشاندهاید.

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca
-------------------------------

آغازی نو...

>> منایشگاه آثار تازه

The Gallery at Victoria Hall

>> "آن جاى دیگر"

Homeira Mortazavi

منایشگاه تازه ترین کارهاى

& Nathalie Guez
March 27 to April 21, 2009
Vernissage:
Thurs. Mar 26, 2009, 6 p.m.
)4626 Sherbrooke Street W. (Westmount
Tel.: 514 989-5226
Mon. to Fri.: 10 a.m. to 9 p.m.
Sat. and Sun.: 10 a.m. to 5 p.m.

یامسن عامرى
تا  29مارس
از  ٧تا  ١٠شب

__________
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca
-------------------------------------------

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

 8/30شب تا پاسی از نیمه شب

ایرانیان

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

و به تشویق و حمایت مالی همه
ایرانیان نیاز دارد.
_______________

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com
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بهاریه ها...
محمود کیانوش

>>> بهار

شبنمی آهسته از چشمان برگ
می چکد بر دامن رنگین خاک؛
گل می افشاند به چشم آفتاب
نازخندیخوابناک
ناگهان از جای می خیزد نسیم؛
شاد می رقصد میان شاخسار؛
گفت و گویی نرم می لغزد به گوش:
«هان بهار؟»
«آری ،بهار!»
-------------

فریدون مشیری

خوش به حال
غنچه های
نیمه باز

بوی باران ،بوی سبزه ،بوی خاک
شاخه های شسته ،باران خورده ،پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگ های سبز بید
عطر نرگس ،رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست ...
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار!
خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک – که
می خندد به ناز –
خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب
ای دل من ،گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام
باده رنگین نمی بینی به جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت ،از آن می که می باید تهی
است
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی
با نسیم!
ای دریغ از من اگر مستم نسازد
آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ!
--------

محمد زُهری

چه کرمی است
بهار
بر سر سبزه گسترده نشستم
توری ابری
سایبانم شد
همه عالم
ــ اینک ــ
سایه پرورد جهان است
چه کریم است بهار

متاشای بهار

« آی،
گل پونه،
نعنا پونه»...
به صدایی که شنید
حلزون آمد از کاسه خود بیرون
به تماشای بهار.

لیالج بهار
دور لیالج بهار است
ختم تردستان ــ
ــ ِ

گل آورده است
تو مبادا که نیازی طلبی
دست گل می سوزد
دستخوش آخر بازی
خوش بود
ِ
بگذار
سبدت را همه پُرخواهد کرد از سیب
سرخ چون ِ
مشت فشردهء دل من.
-------------------

ژاله اصفهانی

باد بهار

نوبهار آمد و از سبزه زمین زیبا شد
بوستان بار دگر دلکش و روح افزا شد
سبزه رویید و چمن سبز شد و غنچه
شکفت
باغ یک پارچه آتشکده از گلها شد
بوی گل آورد از طرف چمن باد بهار
موسم گردش دشت و دمن و صحرا
شد
ای عجب گر دل بگرفته من وا نشود
اندر این فصل که از باد صبا گل وا
شد
وقت آن است که خاطر شود آزاد
زغم
باید از شادی گل شاد شد و شیدا
شد
مرغ دل در قفس سینه نگیرد آرام
تا غزل خوان به چمن بابل خوش
آوا شد
ژاله صبحدم از چشم تر ابر چکید
گشت همخانه گل ،گوهر بی همتا
شد

برای بهار

باز ،شد باز الله های بهار
باز جانم شکوفه زاران شد
از گل و سبزه
وز هوای بهار
باز ،شعری شکفته شد در من
غزلی
نغمه ای
برای بهار.

منوچهرنیستانی

بهار من

گفتندزندگی
بار دگر به روی تو لبخند می زند
و ای شاعر رمیده دل ،افسون نوبهار
بار دگر به پای دلت بند می زند
این هم بهار
خنده شیرین روزگار
پس کو قرار بخش دل بی قرار من؟
پا می نهم به راه
به امید مهر یار
ای وای بر من و بر دل امیدوار من
سالی دگر گذشت و دریغا که من
ز عمر
جز خاطرات تلخ ،بری بر نداشتم
در دل نشاندم اخگر عشقش به
اشتیاق
بیچاره من که چاره دیگر نداشتم
لبخنده بهار نخنداندم ،که من
لبخنده های دلکش او را ندیده ام
بیزارم از نسیم نوازشگر بهار
چون تا کنون نوازش او را ندیده ام
سال گذشته گرچه به غم سوختم،
ولی
دیگر در آرزوی نگاهی نسوختم
بی اختیار دل به خیالی نباختم
هر دم در این خیال به راهی نسوختم
امسال ،چشم من
دنبال چشم غم زده غم زدای اوست
ور با همه رمیده دلی زنده مانده ام
تنها برای اوست.
-------------------------------

سیمینبهبهانی

عید پول زرد و
عروسک

عید پول زرد و عروسک
عید کفش برقی و دامن
عید ترک مشق و دبستان
عید شاد کودکی من
تنگ قاب و سبزی گندم
تنگ آب و سرخی ماهی
در میان آینه پیدا
رقص شمع رنگی روشن
خط زعفرانی مادر
نقش ساز کاسه چینی
هفت سین هفت سالمش
یک سبد ز سنبل و سوسن
درشدن به قلعه ی یاسین
حرز چارتاق کتانی:
بل که از بال بگریزی
در پناه خانه ی ایمن
عید خاله عفت و مرجان
دست های ناز و نوازش
درشکنج زلفک نرمم
بر فراز سر شده خرمن
عید سینمای سعادت
داستان شرلی کوچک
من روانه در پی مادر
پیش چشم نازی و الدن
عید جمع عیدی خویشان
در میان کیسه بندی
با هزار بار شمردن
باز و باز و باز شمردن...
*
آه ،عید تازه ی نورس !
بازگو که عیدی من کو
من همیشه کودک شادم
بی گمان نه پیر و نه کودن:
شرح می دهد دل گرمم
آفتاب قلب اسد را
کولی قبیله کوچم
بی خبر ز سردی بهمن
جامه دلبرانه پسندم
زین سبب به عطف و سجافش
پولکی نهم پی پولک
سوزنی زنم پی سوزن
نامه عاشقانه نویسم
تا زشور قصه عشقم
در زمان ز سکه بیفتد
قصه منیژه و بیژن.
عید تازه ! من به تو مانم:
گر هزار سال برانم
سوی خستگی ننهم پا
با شکستگی ندهم تن –
عمرم آن زمان که سر آید
گر بهار نو ز در آید
عید کودکی ز دو چشمم
سر کشد به جانب روزن.
--------------------------------

محمد شمس لنگرودی

پرنده  -انسان

پرنده ها
بهار که می آید
پر باز می کنند
انسان
پرندگانش را ،در آسمان زمستانی،
پرواز می دهد
تا برف را بروبد
و بر شانه فروردین
دسته گلی بگذارد.
پرنده ها
در هفت کوی زمین می چرخند
تا دانه و برگی پیدا کنند
انسان
زمین را می چرخاند
تا دانه شکوفا شود.
پرنده ها
از آسمان به زمین می آیند
انسان
با ساز تمامی ناپذیر کار دلش
از زمین به آسمان طالیی
پرواز می کند.
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DARYA LIVE MUSIC
موزیک دریا
شادی بخش حلظه ها

•عروسی •تولد •مهمانیها
DARYA MUSIC:

Tel.:
514-914-1332
Tel.: 613-276-2593
رستوران بوف Ottawa

www.mihantv.com
کرده ،بهترین را برگزینیم .امید است
چون گذش��ته ما را مورد لطف خود
قرار داده و سایر دوستان را نیز مطلع
فرمائید.
آدرس رسانه ما

سپاس یزدان مقتدر مهربان را که در
این نقطه از تاریخ با همت و محبت
وپش��تیبانی همگی ش��ما نازنینان
توانس��تیم گامی دیگر جهت اشاعه
فرهنگ انس��انی و پرورش اندیشه
نی��ک از طریق ارتباط مس��تقیم با
یکدیگر برداریم .همانا با ایجاد یک
رسانه اینترنتی فارغ از هرگونه تنگ
نظری ،تعصب ،تعلق سیاس��ی و یا
حزبی در ارائه نظرات همه اقش��ار و
دستجات سیاس��ی و حزبی تالش
نماییم .باشد همگان بتوانند ارائه نظر

www.mihantv.com

سعیدبهبهانی
واشینگتن دی سی

غم خمور

دهید مژده که همره این بهار امسال
با تپش تند قلب روزگار می آید
دارم سوایل چند از بهار پر سکوت
هر چند که خود با چشم اشکبار می آید
هر شب دمل هوای یار می کند ،بگو
کی به پایان این شب انتظار می آید؟
گر راه میخانه بسته است به روی ما
زاهد چرا ز خانه مخّ ار می آید؟
دمل گرفته از این مردم پر ریا
کی رستمی با تیغ آبدار می آید؟
شادی کجا توان کرد با این غم جانسوز
نگار سرکش ما با اغیار می آید
زمانه چقدر سخت شده بر اهل خرد
کسب علم در نظر بی اعتبار می آید
روزی سخن رندانه تو را «فریاد»
یقنی بدان هزاران خواستگار می آید

غم خمور ای دل دوباره بهار می آید
به دل بیقرار ما ،قرار می آید
گل شکوفه می کند بر سر هر درخت
بلبل رمیده به شاخسار می آید
مژده وصل می رسد عاشق بی دل را
به کنار خسته جان آن نگار می آید
از پس سرمای سخت این زمستان ها
شکوه نوروز جم به جویبار می آید
نسیم نوید خبش فرودین دگر بار
با گلهای امید به این دیار می آید
به باغ پر صفای بهار به شور و شوق
صدای بلبل و بانگ هزار می آید
به پرستوهای مهاجر پیام برید
که باغبان بی مهر شرمسار می آید

ال جدید

زوی بهتری
با آر

ن ها در س

ن مبارک
یدتا

ع

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

_______________
REZA NEJAD

Agent Immobilier Affilié
Office Phone: (514) 426-4545
Office Fax: (514) 426-4546
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com

cell.: (514) 865-7146
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به انگیزه برگزاری منایشگاه
عکس های تازه

یامسن عامری

در گالری مکیک (مونترال)
>> از  7تا  29مارس

امین ضرغامی (مونتریال)

یاس��من عامری عکاس��ی را در
مدرس��ه عالی تلویزیون و سینما در
تهران شروع کرد .خودش می گوید
آموخت��ن هنر عکاس��ی و انضباط و

وس��واس در کار را مدیون استادش
احمد عالی در این مدرسه است.
ش��اید با همان آموخته ه��ا و قواعد
پایه ای عکاسی و بعد هم پی گرفتن
تحصیالتش در عکاسی در پاریس و
مونترال اس��ت که امروز زبان تصویر
ه��ای او در مجموع��ه ت��ازه تری��ن
کارهایش 'آن جای دیگر' زبانی ساده
اما به غایت شاعرانه شده است.
یاس��من عام��ری در س��ال ه��ای
تحصیل اش در دانشگاه کنکوردیا در
مونترال اولین مجموعه بزرگ کارش
'تبعیدهای خود خواسته' را به نمایش
گذاشت .در این مجموعه هنوز توجه
او بیشتر به حضور دوربین در صحنه
برای ثبت واقعیت هاست.
اهمیت این مجموعه ش��اید بیشتر
از آن ک��ه در پرداخت تصویری اش
باشد در محتوای اجتماعی
و بیان موقعیت کس��انی
اس��ت که موضوع عکس
های او هس��تند .جمعی
از پناهن��دگان ایرانی که
تنها یا با خانواده در فضای
زندگی خصوصی شان در
میان اندکی ابزار زندگی
که فراه��م ک��رده اند با
چشمانی منتظر در برابر
دوربین او می نش��ینند.
آدم هائی که تازه به شهر
مونت��رال وارد ش��ده اند
اما ان��گار هنوز به مقصد
نرسیده اند.
دو مجموع��ه بع��دی
کارهای یاس��من عامری
'مو' و 'رویا و تاریخ' اولین
کارهای او در تلفیق تجربه
های عکاس��ی با دغدغه

ِ
آن جای دیگر

مونتریال...
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های زنورانه -فمینیستی-
اش اس��ت .جایگاه گمشده
زنان در متن های تاریخی
در سراس��ر جهان و به ویژه
در جه��ان اس�لام او را به
بازنگری در این تاریخ جلب
می کند.
توانائی های عکاسی او که
با صرف نزدیک به دو دهه
وقت به تکامل رسیده با پیدا
ش��دن ابزار و فناوری های
ت��ازه و دامنه ی فراخی که
کامپیوتر و اسکنر و دوربین
دیجیت��ال و ن��رم افزاره��ا
پیش رویش می گذارند به
قلمروی تازه راه می یابد.
مجموعه'ارثیه'باجستجوئی
برای یافتن هویت زنانی که
در یک مجموعه کوچک عکس های
قاجاری به دست او رسیده آغاز می
شود .همین جستجوی بی سرانجام
در تعیین هویت این زن هاست که
یاسمن عامری را به ساختن نخستین
کالژهایش در مجموع��ه 'ارثیه' می
کشاند.
او که از پیدا کردن تاریخچه زندگی
ای��ن زن ها نا امید ش��ده مجموعه
عکس های 'ارثیه' را در متن تاریخی
که خودش با همگ��ذاری عواملی از
نقاش��ی های قاجاری و عکس هائی
از م��ردان و بزرگان تاری��خ قاجار و
تصاویری از پارچه و قلمدان و اشیاء
دیگر آن دوره فراهم کرده بازنگاری
می کند و به یک معنا ش��اهدی بر
حضور ای��ن زن ها و جایگاه تاریخی
شان می سازد.
مینه پروکت��ار ،تحلیل گ��ر هنری
مجل��ه اپرچ��ر ( ،)Apertureمعتقد

است تصویرهای یاسمن
عامری هر ک��دام فضا و
صحنه یک نمایش اند.
نیم تنه زنی قاجاری که
عام��ری دور ت��ا دورش
را با پرتره ه��ای مردان
قدرتمن��د عص��ر قاجار
پوش��انده یا مرد تنهائی
ک��ه در اتاقی با دو س��ه
تکه اثاثیه در تبعید خود
خواسته اش انتظار می
کشد هریک صحنه هائی
از جهانی هستند که در
دوره ای ذهن عکاس را
به خود مش��غول کرده
اند.
در مجموعه 'ارثیه' و بعد از
آن در مجموعه 'محتوی
عکس-لطفاً ت��ا نکنید'
یاسمن عامری بیشترین بهره را از فن
آوری های تازه می برد
و با آس��ودگی آنچه را
الزمه بیان مقصودش
است به عکس هایش
ضمیم��ه و اضافه می
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کند.
مجموعه های قبلی کارهای عامری
هرچند جل��وه های مختلف دغدغه
های ج��اری زندگی او هس��تند اما
بیشتر تمرکزشان بر مسائل اجتماعی
و مفاهی��م تاریخی اس��ت .تنها در
مجموعه 'آن جای دیگر' اس��ت که
روایت عکس های او کامال شخصی
می شود.
در این مجموعه که از هفتم تا بیست
و نهم مارس در گالری مکیک در شهر
مونترال به نمایش در می آید یاسمن
عامری به دنبال خواب تکرار شونده
ای ک��ه از کودکی ب��ا او بوده پا به پا
و همراه کبوترها در لندن ،استانبول،
نیویورک و مونترال به جس��تجوی
معنای این خواب ها رفته است.
حاصل این پروازها مجموعه ای ست
که دیگر ن��ه به ص��ورت کالژ بلکه
عکس هائی بسیار س��اده از ترکیب

حرکت او و پرنده ها و دوربین ساخته
شده است.
خود او اما این مجموعه را هم بخش
دیگری از کارهای قبلی اش می داند
و این قول را نقل می کند که انسان
ها با دو رویا یا دو حسرت زندگی می
کنند' .رویای وطن' و 'رویای آن جای
دیگر'.
آنها که از وطن ش��ان دور اند رویای
وط��ن دارند و آنها که در س��رزمین
مادری شان مانده اند در رویای جای
دیگر اند.
برای یاسمن عامری مجموعه 'ارثیه'
ادامه رویای وطن است و این مجموعه
تازه رویای 'آن جای دیگر' برای کسی
وطن 'زمین' مانده است.
که در ِ
(>> عکس :علیرضا واصفى)

پیوندخرسندی

درمونتریال ص21 :

کلیسای شاهراه مقدس

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحن��ا:
محب�ت نم�ود»

)19:4
_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته
یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر
به دو زبان (فارسی و انگلیسی) برگزار می گردد ،شرکت
نمایند.
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روزافزون
سختگیری
مخالفت با
ﯾﺎﺭﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎ...
ﺧﻮﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ
ﺑﻪ
ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﺧﻮﺵ ﺗﺮ
ایران
بهایی ﺑﺎﺩ!
جامعهﺧﺠﺴﺘﻪ
بر ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ



















ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻭ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎﺩ

ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻢ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ
ﺍﺯﻃﺮﻑ
معاون دادسرای
حسن حداد،
جمع��ی از متخصصان دانش��گاهی قاضی

و ایرانشناس��ان مش��هور با انتشار عمومی و انقالب تهران ،اتهام هفت تهدید و ارعاب؛ تهدید
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﻭ ﻗﺪﻡ ﻣﺼﻤﻢ ﺧﻮﺩ
بیانیهای از جمهوری اسالمی ایران بهایی زندانی را «ایجاد تش��کیالت دانشآموزان مدارس،

جاسوس��ی ب��ه نفع
خواس��تهاند ایذاء و
ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ..
غیرقانون��یﺩﺭو ﺟﺎﻣﻌﻪ
بهاییان راﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ
ﻣﺒﺎﻧﻰاذیتﺻﻠﺢ ﻭ
بیگانگان» اعالم و اظهار داش��ته که
متوقف کند.
صادر
نفر
هفت
این
مجرمی��ت
قرار
استاد
ش��صت
بر
بالغ
که
این جمع
تبلیغ��ات بر ض��د آیی��ن بهایی در
ﻧﻮﺭﻭﺯ ،ﺑﻬﺎﺭ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ،
و متخص��ص دانش��گاهی در زمینه ش��ده و پرونده آنها به دادگاه ارسال رسانهها ،تهدید افرادی که به کمک
خواهد شد.
یاری بهاییان برخواستهاند ،از جمله
ﻣﻴﻬﻨﺎﻧﻢ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﻣﻰ و
ﮔﻮﻳﻢ.
ایرانشناسی و مطالعات خاورمیانهﺑﻪ ﻫﻢ
پیش��تر اتحادیه اروپا در بیانیهای از
اتهام مقامهای جمهوری اس�لامی
علیه رهب��ر ان جامعه بهای��ی ابزار
نگرانی عمیق کرده و خواستار از بین
رفتن سختگیریها بر آنها شده بود.

هس��تند در ادام��ه اعتراضه��ای
گروههای مختلف در داخل و خارج
از ایران ،از دولت جمهوری اسالمی
خواستهاند که حقوق و آزادی مدنی
سختگیری مالی و
ش��هروندان بهایی را ب��ه طور کامل
اقتصادی بر جامعه
رعایت کند.
در بیانیه منتشر شده این گروه آمده بیانیه چه میگوید:
بهایی:
که نقض حقوق بشر بهائیان در ایران دستگیریهای خودسرانه؛ بیانیه به
در ماههای اخیر شدت بسیاری یافته موارد دستگیری گروندگان به آیین دولت ایران در طول سه دهه گذشته
است و نگرانی فزایندهای وجود دارد بهایی در تهران ،مشهد و شهرهای تم��ام گرون��دگان به آیی��ن بهایی
که موارد نقض حقوق بشر علیه این دیگر طی ماههای اخیر اشاره کرده را از مش��اغل دولتی اخ��راج کرده،
اقلی��ت مذهبی همچنان اس��تمرار و در ادامه متذکر میشود که هفت خانه ،کس��ب و کار ،داراییهای آنها
یافته و تشدید هم بشود.
نفر از رهبران ای��ن آیین بهرغم در را مص��ادره کرده اس��ت .به عقیده
مواردی از نق��ض حقوق گروندگان خواست س��ازمان ملل ،شش برنده کارشناسان و متخصصان دانشگاهی
ب��ه آیین بهایی در ای��ن بیانیه ذکر جایزه صل��ح نوبل ،و س��ازمانهای که نظراتشان را در این بیانیه بازتاب
ش��ده اما در عین حال تأکید شده مختلف حقوق بش��ری برای آزادی دادهان��د هم��ه این م��وارد با هدف
که نقض حقوق بهائیان تنها به این فوری آنها ،همچنان در زندان به سر نابودی جامعه بهایی به لحاظ مالی
موارد محدود نمیشود .در ماههای میبرند.حمله به منازل بهائیان؛
صورت میگیرد.
گذشته حمالت علیه جامعه بهائیان ای�ن بیانیه حمله به من�ازل برای
ایران تشدید ش��ده و افراد زیادی از دس�تگیری ی�ا مص�ادره ام�وال حمله و ختریب
گروندگان به این آیین در شهرهای ش�خصی افراد را محک�وم کرده
 Québecفهرس�تی  ۳۱صفحهای گورستانهایبهاییان:
solidaire
مختلف از جمله در تهران و
مشهد و به ذکر
St-Hubertی7105,
bureau
304ه��دف
دس��تگیر و ی��ا
پردازد که در ش�هر شیراز ،در در بن��د آخر این بیانیه آمده اس��ت
آزار و اذیت م
قرار Montréal,
حاکمیت Qc
H2S 2N1
نیروهای مورد حمایت
س�طحی وس�یع تکثیر و انتشار که گورس��تان بهائیان در شهرهای
گرفتهاند.
info@quebecsolidaire.netدر آن نام ،ش�غل ،نشانی مختل��ف از جمله قائمش��هر ،یزد و
یافته و
از جمله موارد قابلتوجه در این زمینه خان�ه و محل کار اف�راد به همراه نجفآباد به کرات مورد هجوم واقع
دستگیری هفت تن از رهبران جامعه نقل قولهای مختلف از روحانیون شده و کام ً
ال تخریب شدهاند.
بهایی است که به رغم درخواستها در مذمت و تکفیر معتقدان آیین
از جانب سازمانها و افراد در داخل و بهایی آمده است.
خارج از کشور و نیز خواست رسمی منع ورود به مراکز
برخی کشورها ،همچنان در زندان به
آموزشی:
سر میبرند.
زمینه
همین
در
بهایی
جهانی
جامعه
ای��ن بن��د از بیانیه ب��ه این
هفته گذشته در نامهای به قربانعلی واقعی��ت میپ��ردازد که از
دری نجفآب��ادی ،دادس��تان کل س��ال ۱۳۵۸گرون��دگان
جمهوری اس�لامی ،ضمن یادآوری به آیی��ن بهایی ح��ق ورود
پیشینه آزارهایی که در حق بهاییان ب��ه مراکز آم��وزش عالی را
در ایران اِعمال شده ،اتهامهای وارده نداشته و عالوه بر آن آموزش
به این رهبران آیین بهایی را رد کرده ک��ودکان در من��ازل هم با
و از او خواس��تند تا زمینه رسیدگی محدودیتهایی مواجه شده رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر مونتریال:
عادالنه به اتهامه��ای آنها را فراهم است.
کند.
ش��یرین عبادی ،هم��ه از مصادیق
ﺧﺪﯾﺮ
ﺩﮐﺘﺮ
ﺍﻣﯿﺮشدهاند.
برشمرده
ارعاب
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ﺑﺮﺍﯼﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯿﺘﯽﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ

ﻛﻬﻨﻪ ﺳﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺑﻰ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻳﻢ ﻭ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ
ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺩﻟﻰ ﭘﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺳﺎﻝ
ﻧﻮ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﻢ.
ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺳــﺨﺘﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ
ﺷﺎﻫﻜﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺩﻧﻴﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﻣﺎﻥ
ﺍﻳﻢ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻰ ﻧﻮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻫﺎی ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺩﻳــﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺟﮕﺮ
ﮔﻮﺷﻪ ﮔﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮی ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﻰ ﻭ ﺑﺮﻛﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫــﺎ ﻭ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻴﺘﻰ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﭘﺴﺘﻰ ﻭ ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﺯ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻴﻢ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺎک ﺁﻥ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭﻭﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭﻃﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ .ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ ﻭ ﻗﺪﻡ ﻧﻮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ.
ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ ﺷﺎﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﻠﻰ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻫﻢ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺁﺋﻰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﻧﺸﺪﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﺪﺍﺭک ﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﻪ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺑﻬﺸﺖ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺯﺍﺭی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻘﻴﻢ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ
ﺑﺎ ﻛﺴــﻰ ﻛﺎﺭی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻛﺸﻮﺭی ﺭﺍ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﻡ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﺭﺍﺩ ﻧــﻮﺭﻭﺯی ﻭ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﻰ
ﻭ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎﻥ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻧﻌﻰ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﻧﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﺮﻗﻰ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی
ﻭ ﻗﻮﻣﻰ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺁﺳﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﻗﺪﺭ ﻣﻰ ﻧﻬﻨﺪ.
ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺗﺼﻮﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ
ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻴﺘﻰ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﻮﺩ.
ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳــﺘﺎﻳﺶ ﺍﺳــﺖ .ﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﻼی ﻧﺎﻡ ﻭﻃﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺵ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ،ﻛﻠﻴﻨﻴﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﻧﺎﻣﻰ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻗﺪﺭ ﻣﻰ ﻧﻬﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺩﺭ ﻛﺴﺐ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﻫﺎ ،ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ
ﺳــﺎﻝ
ﻣﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ
ﻫﻤﻴﺎﺭی ﻫﺎ ،ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻭ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﻃﻦ


ﻣﺤﺒﻮﺏ 
 
ﺟﺸﻦ
ﺭﻳﺤﺎﻥ
ﻭ
ﮔﻞ
ﻫﺎی
ﻏﻨﭽﻪ

ﺍﺛﺮ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻧﻴﻜﻰ ﺑﺠﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻧﻮ ﻭ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ 
ﺩﺭﻭﺩ
ﺑﺮﻑ
ﺍﺯ
ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳــﻰ
ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻰ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧــﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻭ ﻭﺭﺍی   
ﻓﺮﺳــﺘﻴﻢ ﻭ ﺳــﺎﻟﻰ ﭘﺮ ﺑﺮﻛﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻭ
ﻣﻰ
ﻛﻨﻴﻢ.
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ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻟﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻰ
 
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﻟﺨﻮﺷﻰﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻳﻢ.
" !"#!$
%


)

*


+

ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ
ﺩﺭ ﻧﻮﺳﺎﺯی ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﻥ
ﻧﻮﺭﻭﺯ
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ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻴﺘﻰ ﺍﻳﻦ
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ﺷــﻬﺮ ﺣﻞ ﺷﺪﻳﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﺩﮐﺘﺮ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻗﺪﯾﺮﯾﺎﻥ
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بامابهاوتاوابیایید!

درمونتریال

>> ص21 :

 5بعدازظهر <<

 -یک طرفه 20 :دالر -- --دو طرفه 35 :دالر --

OTTAWA

پیوندخرسندی

>>  7صبح

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572
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www.08tapesh.com
جدیدترین آلبوم های ایرانی
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 Tکاست ،دیسک ،کتاب ،کارت تلفن را می توانید از تپش دیجیتال تهیه کنید
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نوآو
 Tفروش جدیدترین کتاب های ایرانی
T
در
 Tتعمیر کامپیوتر شما :در منزل یا محل کار شما
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Tel.: 514-223-3336
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مشاور امالک:مسکونیوجتاری

پروانه زندی

>>

ارزیابی رایگان

>>

تهیه وام مسکن

)Cell.: (514

به خویشان به دوستان به یاران آشنا...

بهاران خجسته باد!

909-4768
____________
Parvaneh ZANDI
Ramier Realty
3675 BOUL DES SOURCES, SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7
Tel.: 514-683-8686
Fax: 514-685-7429

نزدیک بهار است...
لـخت است
نزدیک بهار است و تنم تنبل و َ
این وضع هوا هم چو عروس دم بخت است
آوردگه جنگ بهــــــار است و زمستان
پیروز ،بهار است ،خیال همه تخت است
اینجا چه قشنگ است بهار و چه لطیف است
بااینکهزمستانخشنووحشیوسختاست
امید شکـــــــــوفا به دل گرم تو و من
چون برگ جوانی به سر شاخ درخت است
محمدرضاعلیدوستی(مونتریال)

Accounting

Tax Solutions
---------------

Income Tax Service
--------------تنظیم اظهارنامه مالیاتی در خدمت
هموطنان و دانشجویان در مرکز شهر
---------------Tel : 514-844-9731
Cell : 514-867-8379

از طرف دوستان و همکارامن
که با قلم صمیمی و قدم مصمم خود
مبانی عدالت را جامعه میزبان
پدیدار می کنند
نوروز ،بهار بشریت و طبیعت را
به هم میهنامن شادباش می گومی...
 ...و یادآوری میکنم که در آستانه این حبران
جو دگرگون طلیه دار روزنه ای
اقتصاد ،این ّ
است برای نگرش از زاویه ای نو به جامعه،
به اقتصاد و به حمیط زیست.

آرزو دارم این بهار هرچه زودتر پدیدار شود...

امیرخدیر
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ایران و  11کشور
دیگر به عنوان
دشمناناینترنت
معرفی شدند
س�ازمان گزارش�گران بدون م�رز ،با
انتشار گزارشی زیر عنوان «دشمنان
اینترنت» ،وضعیت سانس�ور و تهدید
آزادی بی�ان ب�ر روی ش�بکه جهانی
اینترنت را در  ۲۲کش�ورمورد بررسی
قرار داد.
در ای�ن گ�زارش ،ایران ه�م از جمله
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«کشورهای دشمن اینترنت» شناخته
شده است.
 ۱۲کشورِ دشمن اینترنت که نام آنها
درگزارشمذکورآمدهعبارتنداز:برمه،
چین ،کوبا ،مصر ،ایران ،کره ش�مالی،
عربستان س�عودی ،س�وریه ،تونس،
ترکمنستان،ازبکستان،وویتنام.
در حال حاضر  ۷۰نفر ،در کش�ورهای
مذک�ور ،به اته�ام انتق�اد اینترنتی از
سیاس�ت دولتها در زندان هستند.
چین بزرگتری�ن زندان برای منتقدان
اینترنتی است و پس از آن کشورهای
ویتنام و ایران قرار دارند.
--------------------------------------

یک اوکازیون عایل برای خریدخانه
@ Starting

$305,000

plus Taxes
Preconstruction Price

خانه های پرستیژ و نوساز در کرانه «لیک شور» زیبا

New Townhouse Development
همین امروز برای ویزیت این مجموعه زیبا با ما متاس بگیرید:

Les Cours des Sources
)>>> Boul. Des Sources (near Lakeshore Road
)30-40 Boul des Sources (Pointe Claire
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;زیر بنای تقریبی  235مرت مربع
;گاراژ دوبل
;بالکن بزرگ و گسرتده
;نزدیک به دریاچه زیبای سن لویی
;پارکت چوبی
;آشپزخانه و سرویس های با سرامیک
;تهویه مطبوع مرکزی
;ایزالسیون حرفه ای صدا
;پنجره های با کیفیت باال

<< For Appointment

>> Reza Nejad
Affiliated Real Estate Agent

(514) 865-7146
----------------

>> Michael D’Arrisso
Affiliated Real Estate Agent

(514) 867-0868

 ...و بسیاری امکانات و جتهیزات
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با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9صافکاری و نقاشی اتومبیل
9تعمیر ات شاسی
9تعمیرات کامل مکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal
______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

>>
>>

&

ســـاده و
کارآ،
ارزان...
راهنمای
اینترنتی

www.paivand.ca
نوروز باستانی ،این یادگار
ماندگار نیا کامنان را به مشا
هموطنان شادباش می گوئیم

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

ارزیابی رایگان
تهیه وام مسکن

ژاله حافظی

)Cell.: (514

207-9000

____________
Jaleh Hafezi

Affiliated real estate agent
CENTURY 21 Max-Immo
953 boul St-Jean
Pointe-Claire, QC H9R 5K3
Tel: 514-630-1799
Fax: 514-312-9388
jaleh.hafezi@century21.ca

Cell.: (514) 969-2492

نادر خاکسار

________________________
Agent Immobilier Affilié
Ramier Realty
3675 Boul. Des Sources, # 109
Dollard-Des-Ormeaux
Quebec, H9B 2T6
Tel.: 514-683-8686
Fax: 514-685-7429
www.montreal21.com

24
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سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

<<با گرمترین شادباش های نوروزی
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سالن آرایش شهرزاد

__________
>
>
ب
پدیکور
	•مانیکور
ا
دی ما
س
ا
ژ
_
ک
_
	•اپیالسیون
امل
____
>> با م
	•رنگ _____ ش دیریت
	•ماکیاژ
هرزاد
	•
ف
ر
	•بند و ابرو
	•
____________
ک
و
ت
اه کر
	•هایالی د ن مو
______ ت
Unisex
_________________________
___
____
Coiff. Shahrzad 1001 coupes
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

G

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D

کارواش الگانت

Elegant Carwash
اسپشیال ویژه تاکسی های
>> همه روزه

Inside & Outside

،کامپلت
تور شویی
رویس مو
امپو و...
س
ش
،
وکسینگ
__________________________________
داخل،
Elegant Carwash

با مدیریت ایرانی

398 st Jacques W.
Lacinel, QC H8R 1E8

ساعات کار:

هر روز هفته از ساعت  7ونیم
صبح تا  6بعدازظهر

Tel.: (514) 366-4050
Tel.: (514) 577-1450

25
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رکت

ین ش

خنست

ای

ه شما

و خان

مبیل
ی اتو
ویس
برا
ن سر
برتری ن بها
کمتری

with
monthly
instalment

دکتر علی شفیعی

MOTO
COMMERCIAL
نوروز باستانی ،این یادگار ماندگار
نیا کامنان را به مشا هموطنان
شادباش می گوئیم

Clinique Dentaire PEARL

جراح دندانپزشک

فارغ التحصیل 1981
دانشگاه تهران
با  27سال سابقه
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

Open week-ends
& evenings
Financing Available

Assurance CAR
Elegance HOUSE
Insurance TAXI

بیمه

رانی

ـــ

___ ___ www.paivand.ca
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افتتاح مطب در وست آیلند

• دندانپزشکی زیبایی
• جراحی دندان های عقل
• درمان بیماری های لثه
• درمان ریشه دندان ها
• دیجیتال رادیوگرافی و پانورکس
- Porcelain Veneers - Whitening
- Crowns & Bridges
- Mini-implants

________________________
4531 Boul Des Sources

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

 SPAو سالن زیبایی  Matisدر وست آیلند

با محصوالت زیبایی ماتیس پاریس

½ ½ IPL hair removalبرای ازبنی بردن
مـــوهای بدن ،سریع و موثر ،ویژه خامن ها
و آقایان
½ ½ فیشال و جوان سازی پوست بدون عمل
جراحیباحمصوالتپارامدیکالObagie
½ ½ درمانا کنه
½ ½ روشن و یکنواخت شدن لکه های صورت با
ویتامنیثوهایدرکینون
½ ½ برنامههایویژهکاهشوزناضـــافیبامتد
طبی(طبیعی)پروتئنیمکمل
½ ½ ماسوتراپی:
ماساژ  relaxingو شیاتسو
(بادریافت رسید بیمه)
½ ½ بندوابرو،مانیکور،پدیکور،الکرتولیز

باکادر مجرب

شیرینی پزی
بهپیشوازنوروزبزرگ...
با کیفیت عالی ،بهای مناسب
در خدمت هموطنان گرامی

>> نون خشک یزد ی
>> نون سنتی تازه یزدی
>> انواع شیرینی خشک
>> شیرینی و کیک یزدی
>> کیک و شیرینی با شیره ی

خرمای خانگی (ویژه دیابتی ها)
ساعات متاس همه روزه:

از ساعت  4بعدازظهر

)

Tel.: (514) 562-6546

مشاوره رایگان

___________________________

Spa, institut beaute matis:
وبروی
15755 de Pierrefonds Blvd
ر
اخوان
Pierrefonds, QC H9H 3X6

Tel.: (514) 626-0982

پ
ر
ی
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کلینیکزیبایی
و اسپــای
www.esthemedica.com
از بین بردن موهای زائد
با لیـــزر

½½لب باال هر بار  29دالر -زیر بغل و بیکینی  39دالر
½½الغری -زدودن سلولیت ،سفت کردن پوست هر بار  70دالر
½½لیف ماساژ برای چنی و چروک ،لیزر و بوتاکس
½½پیلینگ بد جوش ها و لک و مک قهوه ای هر بار  99دالر
½½لیزر برای رگ های پا و پوست قرمز ،فیشیال ،مانیکور ،پدیکور

مشاوره رایگان با خامن دکتر

Acupuncture

& Natural medicine

طب سوزنی و داروهای طبیعی
Soliman Noory

N.D.
ختصص در درمان بیماری های مزمن مانند:

Í Íکمر درد ،سیاتیک ،شانه درد ،زانو درد ،میگرن و دردهای
مفاصل  ،ضعف جنسی ،ترک سیگار و اعتیاد
Í Íداروی طبیعی برای مرض قند و کلسرتول موجود است.
Í Íکپسول و عسل  DGSبرای تقویت سیستم دفاعی موجود است

_____________

&

Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277
Tel.: (514) 659-4726
_______________________

6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

)(Metro Vendome, Bus: 105: W

___ ___ www.paivand.ca
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خانه ایران را
از آن خود بدانید
خانه ایران که با اهداف انس��ان دوس��تانه و فرهنگی برای پیوند دادن بیشرت افراد جامعه ایرانی
مونرتال به وجود آمده است موفق گردید که از ماه دسامرب  2008دفرت خود را به منظور تامنی خبشی از
نیازهای جامعه ایرانی بازگشائی مناید.
در حال حاضر تعدادی از مددکاران اجتماعی فارسی زبان برای ارائه سرویس رایگان اعالم آمادگی
کرده اند.
قابل ذکر است که خدمات ارائه شده متناسب با نیازهای مشا و با هماهنگی دفرت خانه ایران برنامه
ریزی خواهد شد.
خانه ایران را از آن خود بدانید و ما را با پیشنهادات و انتقادات خود یاری منائید .از همه افرادی که
مایل به ارائه سرویس در زمینه حرفه خود هستند تقاضا می کنیم که با دفرت خانه ایران متاس بگریند.

«مهمانی شام نوروز»
وهمزمان گرامیداشت و بزرگداشت

هفته جهانی دانشنامه ایرانیکـــا

سومنی برنامه شام سال نو ،دید و بازدید نوروزی و مجع آوری  Fund Raisingخانه ایران
و بزرگداشت هفته جهانی دانشنامه ایرانیکا و تقدیر و قدرشناسی از کوشش ها و فعالیت های
چشمگری اجنام شده در تدوین ایرانیکا،

در تاریخ جمعه  20مارس،

(اول فروردین) برگزار می مناید.
>>>توجه :به دلیل حمدود بودن تعداد صندیل ها ،لطفا با دفرت
خانه ایران هر چه زودتر متاس گرفته ،بلیت خود را خریداری کنید.

برای اطالعات می توانید با ما متاس بگیرید:
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :
فکس)۵۱۴( ۵۴۴ -۵۹۶۳ :

Email: khanehiran@gmail.com

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

1117 Ste.Chatherine W, Suite: 420
)(Metro: Peel

ساعــــاتکار:

دوشنبهوچهارشنبه:
از ساعت  ۹صبح تا  ۲بعد از ظهر

بهار
می شود...
یکی دو روز از پگاه
چو چشم باز می کنی
زمانه زیر و رو
زمینه پر نگار می شود.
زمین شکاف می خورد
به دشت سبزه می زند
هر آنچه مانده بود زیر خاک
هر آنچه خفته بود زیر برف
جوان و شسته رفته آشکار می
شود.
به تاج کوه
ز گرمی نگاه آفتاب
بلور برف آب می شود
دهان دره ها پر از سرود چشمه
سار می شود.
نسیم هرزه پو
ز روی الله های کوه
کنار النه های کبک
فراز خارهای هفت رنگ
نفس زنان و خسته می رسد
غریق موج کشتزار می شود.
در آسمان
گروه گله های ابر
ز هر کناره می رسد
به هر کرانه می دود
به روی جلگه ها غبار می شود.
درین بهار  ....آه
چه یادها
چه حرف های نا تمام
دل پر آرزو
چو شاخ پر شکوفه باردار می
شود.
نگار من
امید نو بهار من
لبی به خنده باز کن
ببین چگونه از گلی
خزان باغ ما بهار می شود...
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جنگل آمازون در معرض نابودی
گروهی از دانشمندان هشدار داده اند که ادامه روند
افزایش دمای کره زمین سبب نابودی جنگل آمازون
خواهد شد.
اهمی��ت جنگل آمازون در تنوع زیس��تی گونه های
گیاه��ی و جانوری آن ،و همچنین در نقش مهم این
جنگل در جذب گاز دی اکس��ید کربن از هوا و تولید
اکسیژن به جای آن است.
به موجب نتایج پژوهشهای محققان اداره هواشناسی
بریتانیا ،در دیدی محافظه کارانه ،افزایش متوسط دما
به اندازه دو درجه س��انتیگراد باالتر از متوسط دما در
دوران پیش از صنعتی شدن ،سبب نابودی  40درصد
پوش��ش جنگلی آمازون تا پایان قرن جاری میالدی
خواهد شد.
در همین سناریوی محافظه کارانه ،افزایش متوسط
دما به اندازه س��ه درجه ،س��بب ناب��ودی  75در صد
پوشش جنگلی در منطقه آمازون خواهد شد.
اما جنگل آمازون که به "ریه تنفسی کره زمین" شهرت
یافته تنها توسط افزایش دما تهدید نمی شود ،بلکه
قطع درختان و تخریب عمدی جنگل برای مصارف
گاوداری و کشاورزی هم به مشکالت افزوده است.
علی رغم اظهارات مقامات دولتی برزیل مبنی بر اقدام
برای حفظ آمازون ،س��االنه بطور متوس��ط 19،400
کیلومتر مربع از آن جنگل برای چنین مصارفی نابود
می شود.
نابودی جنگل اما ،تاثیرات مخرب گس��ترده تری هم
خواهد داشت .تحقیقات گذشته نشان داده که برای
هر کیلومتر مربعی از جنگل آمازون که نابود می شود،
 22،000تن دی اکس��ید کرب��ن به جو زمین افزوده
می شود.
پیتر کاکس ،اس��تاد اقلیم شناس��ی دانشگاه اکستر

انگلستان ،می گوید که "مناطق حاره ایجاد کننده سامانه
های هوایی جهان هستند و نابودی جنگل آمازون سامانه
های هوایی را برای همیش��ه تغییر خواهد داد....باید در
انتظار تغییرات بنیادین در آب و هوا بود•".

خدماتحسابداری
مشاور مالی و مالیاتی

>> آرمان ُبغیری<<
g
g
g
g
g
g

gتهی�ه و تنظی�م اظهارنام�ه مالیاتی
اشخاص و شركتها و مشاغل ،بصورت
كامپیوتری
PAYROLL ACCOUNTINGg
 gتنظیم BUSINESS PLAN
gتاسیس و ثبت شركت ها
 gاخذ وام تجاری از بانك ها
 gسرمایه گذاری و امور مهاجرت
------------------------------با سابقه بیش از  20سال جتربه
و هزینه مناسب
------------------------

Tel.: (514) 830-5757
Email: armanbogheiri@videotron.ca

علی سلیمی

هیپنوتراپیست

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود:
½
½
½
½
½
½
½
½

½ .1ناراحتی های بی دلیل،
مبهم و مجهول
½  .2عصبانیت و عدم
توانایی در کنترل رفتار
½ .3خستگی و کسالت دائم
وهمیشگی
½  .4پریشانی و افسردگی
دائم و ادواری
½  .5بی میلی به کار،
تحصیل و فعالیت کردن
½  .6زود رنجی ،احساس
حقارت ،ترس و نگرانی
های بی دلیل
½  .7بدبینی و سوء ظن
½  .8فراموشی ،ضعف حافظه

½
½
½
½
½
½
½

و ضعف روحیه
½  .9سستی و تنبلی مداوم
½  .10غمگینی و بی ارادگی،
افسردگی و گوشه گیری
½  .11خستگی های فکری و
بی میلی بکار و زندگی
½  .12انحراف جنسی و افراط
در شهوترانی و بی میلی
جنسی (سرد مزاجی)
½  .13لکنت زبان و ضعف
اعصاب
½  .14هیجان ،التهاب،
دلشوره ،نگرانی و اضطراب
½  .15وسواسهای فکری و
عملی ،سر دردهای مزمن

>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

>> شهال و نوید:

دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!

--------->> تلفن514-799-8330 :

همراه با تکنیک کاموفالژ

	• زیباترین آرایش های شرقی ،غربی ،خلیجی
	• آموزش خودآرائی

آموزش کلیه موارد آرایشی توسط خامن شروینا ،مدرس بین الــمللی زیبایی ،دارای مـــدارک عالی و
بین املللی گریم و میک آپ

Tel.:514-573-9595

رستوران گیالن
انواع

اهای محلی گیالن
غذ

کلچهاشنی ها
ز کباب
یتو
بادمجن پرورده
ماس انبرانی
ساالت و خیار
د

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

خورشت ها:
القاتوق
 بماقیرزاقاسمی ترش ترهسنجان
 ف (انار بیج)ورمه سبزی
قویشگاه مرغ
وا و گوشت
-

کباب ترش
ماهی پلو
(ماهی سفید)
کباب چنجه
جوجه کباب

_______________________________

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

)514-807-8747


Fax. 450-689-1051

514-979-2120
Email:
@ga_salimi
hotmail.com

و یا موقتی
½ ½ .16الغر شدن
½ ½  .17بی خوابی شبها و عدم
تمرکز فکر ،یاس ،نامیدی،
حسادت و خودخوری
½ ½  .18ترک اعتیادات به
مشروب ،سیگار و غیرهو
دهها مورد دیگر

سرویس«گرومینگ»حیوانات
در خانه شما

	• گریم و میک آپ عروس

هیپنوتیزم

Professional Grooming

27
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ایران:انتخابات...
متقاعد کردند که این
زم��ان ،زم��ان دیگری
است و حضور را ایجاب
می کند".
وی درباره این "دالیل
و عوام��ل" توضی��ح
بیشتری نداده است.
آقای موسوی در بیانیه
انتخاباتی خود ،تلویحا
از آنچه "قانون شکنی
های گس��ترده با نیت
خیر" خوان��ده ،انتقاد
کرده است که به نظر
می رس��د منظ��ور او
اقدام��ات دولت آق��ای احمدی نژاد
باشد.
آقای موس��وی در عین حال نوشته
اس��ت" :ش��اید نتوان یک انتخابات
جدی را در فضای��ی خالی از خرده
گیری ،به ویژه نسبت به دولتی که
حاکم اس��ت ،در نظ��ر آورد؛ با این
همه الزم است احترام دولت قانونی
جمهوری اس�لامی به دقت رعایت
شود".
وی در باره شیوه تبلیغات انتخاباتی
خود نوشته است که ستاد انتخاباتی
اش ،عکس��ی از او چ��اپ و تکثی��ر
نخواهد کرد و "دلنشین ترین الگوی
تبلیغاتی" برای او" ،نوشته ساده یک
ش��هروند عالقه مند به سرنوش��ت
کشور در پش��ت شیشه مغازه اش"
خواهد بود.
به نظر می رس��د آقای موس��وی و
اطرافیانش برای جلب آرای مردم تا
حدودی بر تصویری متکی هستند
که بخشی از قشر کم درآمد جامعه از
نحوه توزیع کاالهای اساسی در دوره
نخست وزیری او دارند.
توزی��ع کوپنی کااله��ا در آن دوره،
دسترسی عموم مردم را به حداقلی
از مایحتاج زندگی ممکن کرده بود.
با این حال س��طح زندگ��ی و توقع
مردم نی��ز در دوران جنگ با اکنون
که بیست سال از آن دوره می گذرد
تفاوت داشت.

موسوی نامزدی
خود را در
انتخابات ایران
اعالم کرد
میرحسین موس��وی ،نخست وزیر
ای��ران در دوران جنگ با عراق ،می
گوید برای دهمی��ن دوره انتخابات
ریاست جمهوری نامزد خواهد شد.
آقای موسوی تصمیم خود را روز سه
شنبه  20اسفند با انتشار بیانیه ای
اعالم کرد.
وی در این بیانیه نوشته است که پس
از بررسی "وضعیت کشور"" ،حوادث
پیش رو" و "ظرفیت های موجود"،
تصمیم گرفته که در انتخابات نامزد
شود.
آقای موسوی که در عرصه سیاست
ایران ،ش��خصیتی نزدیک به جناح
اصالح طلب شناخته می شود ،پس
از آن ک��ه دوره زمامداری خود را به
عنوان آخرین نخست وزیر ایران به
پایان رساند ،نوعی انزوای سیاسی را
برگزید و کمتر در مورد مسائل بحث
برانگیز کشور اظهار نظر می کرد.
او به رغم درخواست نیروهای موسوم
به جن��اح چپ ،در انتخابات س��ال
 1376که به پیروزی آقای خاتمی
انجامید و همچنین در سال 1384
که آق��ای احمدی نژاد به ریاس��ت
جمهوری برگزیده شد ،در انتخابات
حضور نیافت.
عده ای از فعاالن سیاسی اخیرا گفته
اند با توجه به این که استدالل های
آقای موس��وی برای حضور نیافتن
در انتخاب��ات ه��ای گذش��ته هنوز
پابرجاس��ت ،معلوم نیست چرا وی
این بار تصمیم به نامزد شدن گرفته
است.
آقای موسوی در بیانیه خود ،ظاهرا
در پاسخ به همین ابهام ،نوشته است:
"همان دالیل و عواملی که در وهله
های گذشته [مرا] به عدم حضور در
انتخابات فرا می خواندند ،بیشتر مرا

خاتمی و کروبی
پیش از آقای موسوی ،مهدی کروبی
و محمد خاتمی نامزدی خود را برای
انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال
آینده ایران اعالم کرده بودند.
آقای خاتم��ی پیش از آنکه نامزدی
خود را اعالم کند ،گفته بود از بین او
و میرحسین موسوی ،یک نفر نامزد
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انتخابات خواهد شد.
او هنگام اع�لام نامزدی خود گفت:
"متاسفانه مهندس موسوی هنوز به
تصمیم نرسیده اند و در این زمینه
تامالتی دارند".
اکنون که آقای موسوی نامزدی خود
را اعالم کرده است ،ناظران سیاسی
در انتظ��ار واکن��ش آق��ای خاتمی
هستند.
عده ای از آنها پیش بینی می کنند
که آقای خاتمی به نفع آقای موسوی
از انتخاب��ات کنار ب��رود .اما عده ای
دیگر می گوین��د همگی نامزدهای
اصالح طلب فع�لا در صحنه باقی
م��ی مانند تا در زمانی نزدیک تر به
انتخابات تصمیم نهایی خود را اتخاذ
کنند.
این در حالی است که مهدی کروبی
که پیش از همه وارد عرصه انتخابات
شده بود ،تاکنون بارها گفته است به
نفع هیچ کس کنار نخواهد رفت.
آقای کروبی تش��کیل یک ش��ورای
حکمی��ت را برای انتخ��اب نامزدی
واحد برای اصالح طلبان پیش��نهاد
کرده بود ،اما گروهی از اصالح طلبان
این پیشنهاد را نپذیرفتند.
آقای کروبی می گوید فرصت عملی
کردن این پیشنهاد گذشته و مصمم
اس��ت تا آخر در انتخاب��ات حاضر
باشد.
چندی پیش اسماعیل گرامی مقدم،
سخنگوی حزب اعتماد ملی که آقای
کروبی دبیرکل آن اس��ت ،به بی بی
سی گفته بود" :حضور آقای موسوی
در انتخابات و تعدد نامزدهای جناح
اصالح طل��ب ،باعث جل��ب توجه
عمومی مردم می ش��ود که به نفع
اصالح طلبان است ،اما از سوی دیگر
دش��ورای هایی نیز برای این جناح
سیاسی به دنبال خواهد داشت".
او در زمان��ی که هنوز نامزدی آقای
موسوی قطعی نشده بود گفت" :اگر
تع��دد نامزدها باق��ی بماند و طرف
مقابل هم با یک نامزد در انتخابات
ش��رکت کند ،پیروزی در انتخابات
برای اصالح طلبان دش��وار خواهد
شد".
ب��ا این همه انتظار م��ی رود حضور
میرحس��ین موس��وی در صحن��ه
انتخابات ایران ،تغییراتی را در آرایش
نیروهای سیاسی ایجاد کند.
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منشور کوروش پس از  ۳۷سال
به ایران می رود
منش��ور کوروش پ��س از ۳۷
سال به ایران می رود
منش��ور کوروش که نخستین
منش��ور حق��وق بش��ر جهان
اس��ت،اردیبهشتسال آینده
خورشیدی برای نمایش دوباره
در ای��ران از م��وزه بریتانیا به
تهران منتقل می شود.
به گفته مس��ئوالن س��ازمان
میراث فرهنگی و گردشگری
ایران ،این منشور به مدت چند
م��اه در موزه ملی ای��ران به نمایش
درخواهد آمد.
منشور کوروش کبیر دربخش ایران
باستان در موزه بریتانیا نگهداری می
ش��ود اما اخیرا در جریان برگزاری
نمایش��گاه تمدن بابل در این موزه،
منش��ور کوروش در کنار مجموعه
آثار این نمایشگاه پربازدید کننده به
نمایش در آمده است.
لوح کوروش تنها یک بار در جریان
جشنهای  ۲۵۰۰ساله برای نمایش
در ایران از موزه بریتانیا خارج ش��د.
آن زم��ان یعن��ی در س��ال ۱۳۵۰
خورشیدی ،منش��ور را  ۵هزار پوند
بیمه کردند و ش��ی یاد شده تنها به
مدت  ۱۰روز در ایران و در موزه برج
آزادی تهران به نمایش در آمد.
یک کپی از منشور کوروش به عنوان
فرمان شناختهشده تفاهم
کهنترین ِ
و همزیس��تی ملتها در ساختمان
س��ازمان ملل متح��د در نیویورک
نگهداری میش��ود .این استوانه در
فضای بین تاالر اصلی شورای امنیت
و تاالر قیمومت قرار دارد.
تالش برای بازگشت دوباره منشور
کوروش به ایران
در جری��ان برگ��زاری نمایش��گاه
"امپرات��وری فراموش ش��ده :جهان
هخامنشی" در دی ماه سال ۱۳۸۳
اعالم ش��ده که موزه بریتانیا منشور
کوروش را در مقابل بیش از  ۵۰شی
تاریخی که برای نمایش��گاه جهان
هخامنشی از موزه ملی ایران امانت
گرفته بود ،به ایران امانت می دهد.
اس��توانه کوروش در س��ال ۱۲۸۵
خورشیدیتوسطهرمزرسام،باستان

شناس بریتانیایی اصل آسوری تبار،
در معبد بزرگ ا َِسـگیلَـه (نیایشگاه
َمـ��ردوک ،خدای ب��زرگ بابلی) در
شهر باستانی بـابـل در بینالنهرین
کشف شد.
این اس��توانه  ۲۳سانتیمتر طول و
 ۱۱س��انتیمتر عرض دارد و دور تا
دور آن در ح��دود  ۴۰خط به زبان
آکادی و به خط میخی بابلی نوشته
شدهاست.
گمان نخس��تین باس��تان شناسان
این بود که این لوح توس��ط یکی از
پادشاهان بابلی نگاشته شده است.
اما پس از بررس��ی خط شناس��ان
مشخص شد که این استوانه در سال
 ۵۳۸پی��ش از میالد به هنگام ورود
س��پاه ایران به بابل و فتح ای شهر
به فرمان ک��وروش کبیر بنیانگذار
پادش��اهی ایران و آغازگر سلس��له
هخامنشیان نوشته شده است.
ترجمه و انتشار متن این استوانه گلی
نشان داد آن چه از خاک بابل کشف
شد"،نخستین منشور جهانی حقوق
بشر" است.
به همین مناس��بت در سال ۱۳۴۸
در گردهمایی حقوق دانان سراس��ر
جهان که در کن��ار آرامگاه کوروش
برگزار شد ،او را نخستین بنیانگذار
حقوق بشر نامیدند.
ب
اس��توانه کوروش به ش��دت آسی 
دیده است ،بسیاری از سطرهای آن
از بین رفته یا بر اثر فرسودگی بیش
از اندازه قابل خواندن نیست.
بازت��اب احترام به اق��وام و ادیان در
منشور کوروش
نوشتههای بخشهای آسیبدیده را
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انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی

تنها با توجه ب��ه اندازه فضای خالی
و برخ��ی حروف باقی مان��ده در آن
میتوان تا حدودی بازسازی کرد که
در این بازسازی احتمال اشتباههایی
وجود دارد.
عالوه ب��ر از آنجا ک��ه در خوانش و
ترجمه نوشتههای بابلی ،هنوز اتفاق
نظر وجود ندارد ،متن منشور کوروش
در ترجمههای گوناگون تفاوت دارد
با این وج��ود محتوای اصلی آن که
در بردارنده احترام به اقوام و ادیان و
مذاهب گوناگون است از سوی همه
باستان شناسان تایید می شود.
بر اساس نوش��ته های این منشور،
کوروش کبیر ،پس از تسخیر بابل،
در این شهر تاجگذاری کرد و اعالم
عفو عمومی داد.
ک��وروش ب��رای جل��ب نظرم��ردم
بینالنهرین ،مردوک که کهنترین
خ��دای باب��ل ب��ود را به رس��میت
شناخت.
او بر اساس اسناد تاریخی در جریان
فتح باب��ل هیچ گروه انس��انی را به
بردگ��ی نگرفت و س��پاهیانش را از
تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت.
ک��وروش تمامی کس��انی را که به
اسارت به بابل آورده شده بودند گرد
هم آورد و منزلگاه آنها را به ایش��ان
بازگرداند .ک��وروش همچنین قوم
یه��ود را نیز از اس��ارت در بابل آزاد
کرد.
به فرم��ان کوروش ،ش��رح وقایع و
دستورات وی روی یک لوح استوانهای
سفالین نگاشته شد به عنوان سنگ
بنای یادبودی در پایههای شهر بابل
قرار گرفت.

کبک...
خدیر رهبر
واقعی
کبک
سولیدر
میشود

>> به عنوان تنها عضو
حزب در مجلس ملی کبک ،او
همتای خود در رهبری حزب
– (فرانسوآز) دیوید -را کنار
می زند.
_____________________
دان مک فرسون -گازت
سه شنبه 3 ،مارچ
_____________________
آیا هرگز نام «بنوآ رنو» به گوش شما
خورده است؟
احتماال نه!
بنوآ ب��ا آن که رس��ما رهبر یکی از
 4ح��زب دارای کرس��ی نمایندگی
در مجل��س ملی کبک اس��ت ،دو
«سخنگو»ی جناح چپ حزب کبک
س��ولیدر( ،فرانس��وآز دیوید و تنها
نماینده حزب در مجلس ملی کبک،
امیر خدیر) از او بسیار شناخته شده
تر هستند.
کبک س��ولیدر سه س��ال پیش از
اتحاد جنبش فمینیس��تی انتخاب
ش��هروندان دیوی��د و ح��زب اتحاد
نیروهای پیشرو ،که خدیر کاندیدای
آن بوده ،تشکیل ش��د .از آن تاریخ،
حزب نتوانست در مورد این که کدام
یک از آنها رهبر واقعی حزب باشد به
نتیجهبرسد.
و ب��ه همین خاطر
بود که (بن��وآ) رنو
برایتطبیقباقانون
انتخابات کبک ،که
مقرر م��ی دارد هر
حزب باید تنها یک
رهبر داش��ته باشد
برگزیده شد.
ام��ا همانن��د طنز
تل��خ و نقدگون��ه
استالینیستی جرج
اورول در ،1945

«مزرع��ه حیوان��ات» ،یک��ی از دو
سخنگوی کبک سولیدر «برابرتر» از
دیگری است .این موضوع در شامگاه
انتخابات در  8دس��امبر گذش��ته،
زمانی که خدیر به عنوان نخستین
نماینده حزب انتخ��اب گردید و 4
سال دسترس��ی مطمئن به باشگاه
رس��انه ها به عن��وان نماینده حزب
کبک سولیدر برایش تضمین شد،
بدیهی گردید.
حتی پی��ش از آن ،خدیر در جلب
توجه عموم ،به عنوان یک پزش��ک
ک��ه در ماموریت هایی ب��ه عراق و
کشور زادگاهش ایران سفر کرده بود
و به عنوان یک معترض علیه جنگ
عراق ،یک مداف��ع مهاجران و یک
نامزد توفی��ق نیافته بلوک کبکوآ را
توانایی های خود را نشان داده بود.
او همچنی��ن با گفت��ن این که تیم
هاکی کانادین مونتریال باید دوباره
در تلویزی��ون فرانس��ه زب��ان بطور
رایگان و نه در شبکه پولی  ،RDSدر
دسترس هواداران بازی هاکی باشد،
امتیازهایی برای کبک سولیدر کسب
کرده بود.
اما این توجه ها همیش��ه به س��ود
کبک سولیدر نبوده است.
خدیر به خاطر درخواست تحقیقات
بین المللی در پیوند با این موضوع
که آیا حمالت  11سپتامبر توسط
آمریکایی ها س��ازماندهی شده بود،
مورد تمسخر قرار گرفت.
و پس از انتخاب (به عنوان نماینده
مجلس مل��ی کبک) ب��رای تقلید
از روزنام��ه ن��گار عراق��ی در پرتاب
لنگه کفش به س��وی تصویر رییس
جمهوری پیشین آمریکا ،جرج دبلیو
بوش ،در یک تظاهرات اعتراضی ،از
او انتقاد شد.
به دنبال این رویداد ،خدیر با گفتن
این که نمی خواهد یک سیاستمدار
متعارف و مصالحه گر باشد از خود
دفاع کرد.
او در یک پایان هفته،
با غیبت از نخستین
کنگره حزب خویش
پ��س از انتخاب��ات،
غیرمتع��ارف بودن
خود را نشان داد .و با
این غیبت فرصت را
از همتای سخنگوی
خ��ود (فرانس��وآز)
دیوید و  150عضو
کبک س��ولیدر که
انتظار داشتند درباره
اولوی��ت ها ب��ا تنها

تاثیر بحران اقتصادی بر
فقرا پدیدار می شود
صندوق بین الملل��ی پولIMF ،
اخطار م��ی دهد ک��ه فقیرترین
کش��ورها به تدریج ضربه ناشی از
بحران مالی جهانی را احساس می
کنند.
به عالوه این سازمان می گوید که
این کشورها احتماال در سال جاری
نیازمند  25میلی��ارد دالر تامین
مالی اضافه خواهند بود.
آی ام اف این تحول را "موج سوم"
چرخش نزولی اقتصاد می نامد چرا
که ابتدا کشورهای پیشرفته و بعد
کشورهایی با اقتصاد درحال ظهور
را تحت تاثیر قرار داد.
این سازمان از کشورهای اهداکننده
می خواه��د از حمایت های خود
نکاهند.
آی ام اف در گزارشی تازه می گوید
کش��ورهای فقی��ر در برابر بحران
کنونی آسیب پذیرتر هستند زیرا
آنه��ا اکنون در قیاس با گذش��ته
بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شده

عض��و حزبش��ان در مجلس
کبک گفتگو کنند ،ربود.
خدیردعوتدانشجویانایرانی
تبار در تورنتو را از مش��اوره با
حزب خودش مهم تر یا جالب
تر دانست.
دیوید به خبرنگاران گفت:
«این تصمیمی است که ما با
هم گرفتیم».
فرانس��واز برای رف��ع و رجوع
قضیه ادامه داد:
«از او چنین دعوتی شده بود،
او می خواس��ت برود ،ما به او
گفتیم که به رغم ناراحتی ها،
م��ا او را درک می کنیم و در
تمایلش به اجاب��ت این دعوت
سهیمهستیم».
از آنج��ا ک��ه خدیر به ه��ر حال به
تورونتو می رفت ،دس��ت کم دیوید
تالش کرد وانمود کند که برای این
کار به اجازه او نیاز داشته است.
رای دهندگان حوزه انتخابیه هنری
پالتو م��ون رویال ،که کفه آراء را به
نفع خدیر س��نگین کردند ،ممکن
اس��ت از غیرمتعارف ب��ودن خدیر
خش��نود باش��ند ،اما ای��ن انتخاب
همچنین او را رهب��ر واقعی حزبی
کرده که اگر بخواهد دوام بیاورد به
نحوی ناگوار به گسترش حمایتش
نیاز دارد.
به اس��تثنای خدی��ر و دیوید ،دیگر
نامزدهای کبک سولیدر در انتخابات
اخیر بطور متوس��ط ه��ر یک 884
رای داشته اند.
و حتی (می توان گفت که) زیر پای
خدیر سس��ت و بی ثبات اس��ت .او
رقابت انتخاباتی در مرسیه را با %38
آراء و برتری  810رای برد .او پیروزی
خود را بیش��تر مدیون باخت حزب
کبکی ه��ا در فاصل��ه دو انتخابات
است ،تا بُرد خودش .حزب کبکی ها
در این انتخابات (به نسبت انتخابات
پیشین) بیش از  1600رای از دست
داد در صورتی که خدیر حدود 300
رای بیشتر آورد.
در انتخابات بعدی ،می توان انتظار
داشت که حزب کبکی ها با کوششی
قاطعان��ه کرس��ی از دس��ت داده را
بازپس گیرد.
از این رو ،نخس��تین نماینده کبک
س��ولیدر باید از بودن زیر تابش نور
افکن ها ،تا زمانی که چنین اس��ت،
لذت ببرد ،گرچه دوره نمایش امیر
خدیر تنها  4سال باشد.

ام اف گفت این وضع "دستاوردهای
عمده نظیر رشد باالتر ،فقر کمتر و
ثبات سیاسی بیشتر را که بسیاری
از کش��ورهای کم درآمد طی یک
دهه اخی��ر حاصل ک��رده اند در
معرض خطر قرار می دهد".
وی از کشورهای اهداکننده کمک
اند.
افت تج��ارت و س��رمایه گذاری ها خواست برای "جلوگیری از یک
خارجی از جمله جنبه های مختلف بحران انس��انی" پول مورد نیاز را
این تاثیر اس��ت .به عالوه از مبلغ تامینکنند.
پولی که مهاجران به کش��ورهای آی ام اف ک��ه  185کش��ور را
خود می فرس��تند نیز کاسته می نمایندگی می کند می گوید کمک
خود به کش��ورهای کم
شود.
این گ��زارش می "موج سوم"
درآمد را طی یک س��ال
گوید بیش از  20چرخش نزولی اخیر افزایش داده و آماده
است کمک بیشتری ارائه
کش��ور که نیمی
کند.
از آنه��ا در جنوب
صحرای آفریق��ا قرار دارند به ویژه اما خبرنگار بی بی سی می گوید
آس��یب پذیر هستند و اخطار می این کمک ها هنوز به نس��بت کم
دهد که اگر "رشد جهانی و شرایط است.
تامین مالی بیش از این به وخامت به گفت��ه خبرنگار م��ا آی ام اف
گراید ،شمار این کشورها می تواند ق��ول کمک های بیش��تری را به
کش��ورهای با درآمد متوسط که
تقریبا دو برابر شود".
و بنابه ای��ن گزارش در آن صورت به ش��کلی مس��تقیم تر از بحران
کمکی که این کشورها به آن نیاز اقتصادی آس��یب دیده ان��د داده
پیدا خواهند کرد به  140میلیارد است( .بی بی سی)
دالر نزدیک خواهد شد.
دومینیک استراس کان رئیس آی

چهار پرسش از خدیر

بناب��ر این ،همه آنها
در ای��ن دام گرفتار
شدند.

Marc Allard

Le Soleil

در آستانه شورای ملی
(حزب) کبک سولیدر که
آخر هفته گذشته برگزار شد،
«سولی» ( )Soleilبا نماینده
مرسیه ،امیر خدیر مصاحبه
کرده است.
_______________
مارک آالر «سولی»
(  28فوریه )2009
_______________
(کبک) در دس��امبر ،امیر خدیر
نخستین نامزد حزب کبک سولیدر
( )QSب��ود ک��ه به عن��وان نماینده
مجلس انتخاب ش��د .از آن پس او
ش��روع به نرم ک��ردن مجلس ملی
کرد و ناگزیر ش��د هزار ب��ار درباره
ضرورت پرتاب لنگ��ه کفش بروی
تصویر س��یاه و س��فید جرج دبلیو
ب��وش در برابر کنس��ولگری ایاالت
متحده در مونترال توضیح دهد .در
زمانی که در پایان هفته شورای ملی
حزب کبک س��ولیدر در آخر هفته
(گذش��ته) در کبک برگزار می شد،
«س��ولی» به گفتگو با او درباره کار
تازه اش ،صندوق پس انداز و سرمایه
گذاری ،بازسازی نبرد دشت آبراهام
و گفتگوهای��ش با ه��واداران جوان
حزب  ADQپرداخت.
پرس�ش :پس از آن که ش�ما به
عن�وان نماینده مجلس انتخاب
ش�دید ،اوضاع در مجلس ملی
(کبک) چگونه است؟
پاس��خ :خیلی خوب اس��ت .من به
نحو دلپذی��ری از برخورد با خود در
مجلس ملی ش��گفت زده شدم .در
آنجا روحیه رفاقت و گروهی برقرار
است .شک نیست که کمی واقعیت
تازه وارد بودن من وجود دارد .کمی
هم حس کنجکاوی .از این رو ،نوعی

خ��اص از تعلق خاط��ر ( )...حتی از
س��وی همکارانم در حزب آکسیون
دموکراتیک به چشم می خورد.
به عنوان نمونه ،در سمت چپ من
آقای ژرار دلتل نشس��ته که فردی
اس��ت سرش��ار از مهربانی و التفات
برای همکارانش ،از جمله من ،است
و ای��ن برغم این واقعیت اس��ت که
از نظر اندیش��ه و برنامه فاصله های
زی��ادی ما را از هم جدا می کند ،در
بخش دولتی نیز به همچنین.
اما آنچ��ه که بطور اخ��ص من می
بینم ،این است که در سطح جامعه
سطح انتشارات بسیار باالست ،حتی
مردمی که به ما در کبک س��ولیدر
رای نداده اند ،از این که می بینند ما
سرانجام جایگاه خود را یافته ایم و از
این که حرفمان ار می شنوند خیلی
خوشوقتهستند.
پرسش:دربارهزیانهایصندوق
پس انداز چه فکر می کنید؟
پاسخ )...( :چرا ،در ماجرای صندوق
پس ان��داز تمایل ب��ه متهم کردن
آقایان ش��اره یا الندری وجود دارد.
این اشخاص –شاره یا الندری -که
صندوق پ��س انداز را به این گرداب
کش��انده اند .گن��اه از عملکرد آنان
نیست .این محیط زیست سیاسی،
و بویژه باورهای اقتصادی به عنوان
یک جزم اس��ت که آنان را به اینجا
کش��انده ،باوری که م��ی گوید بازار
همه چی��ز را تنظیم م��ی کند ،در
اقتصاد دخالت نکنید.
ب��ه خاطر این باور اس��ت ک��ه آنان
رسالت اقتصادی صندوق پس انداز
را به حال خود رها کردند.
از سوی دیگر ،ماریو دومون که گفته
است زنگ خطر را در مورد زیان های
صندوق پس انداز ب��ه صدا درآورده
بوده؛ این همان ماریو دومونی است
که نخستین بار درخواست کرده بود
که صندوق پس انداز به سوی بدست
آوردن بیشترین سود حرکت کند.

Le député Khadir en quatre questions
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پرس�ش :درباره
بازس�ازی نب�رد
دشت آبراهام چه
فکر می کنید؟
پاس��خ )...( :تردی��د
نیس��ت ک��ه ای��ده
جش��ن گرفتن یک
شکس��ت قابل دفاع
نیست .این موضوع
روشنی است .اکنون
باید از ای��ن رویداد
برای تغییر فرهنگ
بهره برد ،زیرا دشت
آبراهام ب��ه هر روی
یک نبرد است .پایان
بخش��یدن ب��ه یک
درگیری بین ملت ها
از راه جنگ است ،در
حالی که ما به عنوان
یک گروه صلح طلب
ش��یوه های دیگری
را ب��رای پایان دادن
به درگیری پیشنهاد
م��ی کنی��م .بویژه،
ای��ن انتقاد هس��ت
که تم��ام آنچه که
رخ داده ،مانن��د راه
حل سیاسی ،مانند
فرمانب��رداری ی��ک
مل��ت از دیگری ،در
ای��ن جا ی��ک ملت
سوم ،سرخپوستان
بومی هم وجود دارند
که کامال به فراموشی
س��پرده ش��ده اند
و بهای��ی س��نگین
پرداخته اند.
زم��ان بازبینی این
مجموع��ه اکنون یا
هرگز اس��ت تا یک
ن��وع فرهنگ تازه صل��ح حکمفرما
ش��ود )...( .آنچه مس��لم اس��ت این
اس��ت که این بحث بای��د بر کنار از
هر گونه ملی گرای��ی افراطی انجام
ش��ود .مردم کبک آزادی خود را به
شکلی متفاوت با بغض و کینه جویی
نسبت به انگلیسی ها می خواهند.
مردم کبک خواستار آزادی خود به
ش��کلی متفاوت با گفتارهای زشت
بنیاد گرایان افراطی که توسط برخی
از شخصیت های متاسفانه ملی گرا
ابراز شده هستند.
{>> ادامه در صفحه بعد}30 :

نوروز بزرگ...
ریشه
های
نوروز
در آثار
فارسی

درباره ریش��ه ه��ای نوروز
در آثار فارس��ی روایت های
گوناگونی آمده است.
ش��اعران و نویس��ندگان
س��ده های چهارم و پنجم
هجری بویژه در دوره غزنوی
از پیدای��ی ن��وروز در زمان
پادشاهی جمشید جم یاد
می کنند .ش��عر فردوسی
در ش��اهنامه از همه گویاتر
است:
به نوروز نو شاه گیتی فروز
بر آن تخت بنشست فیروز
روز
بزرگان به شادی بیاراستند
می و رود و رامشگران
خواستند
اما محم��د جریر طبری در
تاریخ مع��روف خود ضمن
تأکید بر آنک��ه این آیین از
دوره پادش��اهی جمش��ید
به ی��ادگار مانده ،ن��وروز را
س��ر آغاز دادگری جمشید
دانسته است.
«جمشید علما را فرمود که
آن روز که من بنشستم به
مظالم ،شما نزد من باشید تا
هرچه در او داد و عدل باشد
بنمایید ،تا من آن کنم ،و آن
روز که به مظالم نشست روز
هرمز( )۱بود از ماه فروردین.
پس آن روز رسم کردند».
ابوریح��ان بیرون��ی نیز در
"آثارالباقیه" نوروز را از روزگار
جمش��ید بر می شمارد ،اما
می گوید نوروز از آن روزی
آغاز ش��د که جمش��ید به
آسمان پرواز کرد.
«چون جمش��ید برای خود
گردون��ه بس��اخت ،در این
روز بر آن س��وار شد و جن
و ش��یاطین او را در ه��وا
حمل کردن��د و به یک روز
از کوه دماون��د به بابل آمد
و م��ردم برای دیدن این امر
در شگفت شدند و این روز
را عید گرفته و برای یادبود
آن روز در تاب می نشینند و
تاب می خورند ».
اما گردیزی معاصر ابوریحان
و از برجستگان دوره غزنوی
در "زین االخبار" می نویسد
جمش��ید جش��ن نوروز را
به ش��کرانه اینک��ه خداوند
«گرما و س��رما و بیماری و
م��رگ را از مردمان گرفت

فروغ جاودان دارد کهن ایرانِ جاویدان
خدایا در امان دارش تو از خصم سیه روزش
درود من به جمشید و بر آئین دل افروزش
که تا زنده زمین ماند بماند ف ّرِ  نوروزش...
و سیصد سال بر این جمله اگرچه پیش از آن هم نوروز

بود » برگ��زار کرد و هم در
این روز بود که « جمش��ید
بر گوس��اله ای نشست و به
سوی جنوب رفت به حرب
دیوان و سیاهان و با ایشان
ح��رب کرد و همه را مقهور
کرد ».
در نوروزنامه ،منسوب به عمر
خیام آمده که جمش��ید به
مناسبت باز آمدن خورشید
به برج حمل ،نوروز را جشن
گرفت.
« سبب نهادن نوروز آن بوده
اس��ت که آفتاب را دو دور
بود ،یکی آنکه هر س��یصد
و ش��صت و پنج شبان روز
و ربعی از ش��بان روز به اول
دقیق��ه حمل ب��از آمد و به
همان روز که رفته بود بدین
دقیقه نتوان��د از آمدن ،چه
هر س��ال از مدت همی کم
ش��ود؛ و چون جمشید ،آن
روز دریافت [آن را] نوروز نام
نهاد و جشن و آیین آورد و
پس از آن پادشاهان و دیگر
مردمان بدو اقتدا کردند ».
تا اینجا پیداس��ت که همه
کارهای نیکو به جمش��ید
منس��وب اس��ت ،و هر یک
علت جشن نوروز را یکی از
کارهای نیک او بر می شمارد
و تنها این عمر خیام است
که موضوع را به گاه شماری
ایرانی نسبت می دهد.
اماازبینمعاصرانصدرالدین
عین��ی نویس��نده نام��دار
تاجیک در "یادداشت ها"ی
خود که به کوشش سعیدی
سیرجانی در تهران منتشر
شده اس��ت نیز به باز آمدن
خورشید به برج حمل اشاره
می کند.
وی ضمن اشاره به برگزاری
جشن نوروز در تاجیکستان
و ازبکستان می نویسد:
«  ...به س��بب اول بهار ،در
وقت به حرک��ت در آمدن
تمام رس��تنی ها ،راس��ت
آم��دن این عی��د ،طبیعت
انسان هم به حرکت می آید.
از اینجاست که تاجیکان می
گویند:
«حمل ،همه چیز در عمل
».
در حقیق��ت ای��ن عید به
حرکت آمدن کش��ت های
غله ،دانه و سر شدن (آغاز)
کشت و کار و دیگر حاصالت
زمینی است که انسان را سیر
کرده و سبب بقای حیات او
می شود».
ب��ه هر حال آغاز ن��وروز در
بیش��تر متون کهن با آغاز
پادشاهی همزمان پنداشته
می شود ،اما تردیدی نیست
که نوروز پیش از تش��کیل
حکومت های پادشاهی در
ایران جشن گرفته می شده
است چنانکه ابوریحان تأکید
می کند
«آن روز را ک��ه روز تازه ای
بود جمش��ید عید گرفت،

بزرگ و معظم بود ».
در اینج��ا ذک��ر این نکته
ض��رورت دارد ک��ه اگرچه
برگزاریعمومیوشکوهمند
نوروز مختص ایران و حوزه
فرهنگی و تمدنی ایران است
اما در نقاط دیگر نیز این روز
را جشن می گرفته اند.
چنانکه از بی��ن معاصران،
محم��ود روح االمین��ی در
«آیین ها و جشن های کهن
در ایران امروز » می نویسد:
«گذشته از ایران ،در آسیای
صغی��ر و یون��ان ،برگزاری
جش��ن ها و آیین هایی را
در آغ��از بهار س��راغ داریم.
در منطقه لیدی و فری ژی
[منطقه شمال غرب آسیای
صغیر] بر اس��اس اسطوره
های کهن ،به افتخار س��ی
بل ،الهه باروری و معروف به
مادر خدایان ،و الهه آتیس،
جش��نی در هنگام رسیدن
خورش��ید به ب��رج حمل و
هنگام اعتدال بهاری برگزار
می شد.
مورخ��ان از برگ��زاری آن
در زمان اگوس��ت ش��اه در
تمامی سرزمین فری ژی و
یونان و لیدی و آناتولی خبر
می دهند .بویژه از جش��ن
و ش��ادی بزرگ در سه روز
 ۲۵ت��ا  ۲۸م��ارس ( ۴تا ۷
فروردین).
 – ۱در ای��ران باس��تان
روزهای هفته نامی نداشت
ام��ا برای ه��ر روز ماه نامی
گذاش��ته بودن��د .هرم��ز
(اورم��زد) ن��ام روز اول هر
م��اه بود .پ��س روز هرمز از
ماه فروردین یعنی روز اول
فروردین.
نام روزهای دیگر ماه بدین
قرار اس��ت = ۲ :بهمن= ۳ ،
اردی بهشت = ۴ ،شهریور،
 = ۵سپندارمذ = ۶ ،خورداد،
 = ۷امرداد = ۸ ،دی به آذر،
 = ۹آذر = ۱۰ ،آب��ان= ۱۱ ،
خ��ور = ۱۲ ،ماه = ۱۳ ،تیر،
 = ۱۴گوش ( گئوش )۱۵ ،
= دی به مهر = ۱۶ ،مهر۱۷ ،
= س��روش ۱۸ ،رشن= ۱۹ ،
فروردین = ۲۰ ،ورهرام۲۱ ،
= رام ۲۲ ،ب��اد = ۲۳ ،دی به
دین = ۲۴ ،دین = ۲۵ ،اِرد،
 = ۲۶اشتاد = ۲۷ ،آسمان،
 = ۲۸زامی��اد = ۲۹ ،مانتره
سپند = ۳۰ ،انارام.
پی نوشت:

_________________
نقل از آیین ها و جشن های کهن
در ایران امروز نوشته محمود روح
االمینی انتشارات آگه چاپ سوم
پاییز .۱۳۸۳

>>> امیر خدیر...
{>> ادامه از صفحه}29 :
پرسش:
اکنون که شما (ش�هر) کبک را
بیشتر می بینید ،دوست چه چیز
را بیشتر در این شهر ببینید؟
پاسخ :دوست دارم مردم را با طرز فکر
کمی بازتر ببینم ( )...مردمی که طرز

فکرشان وابسته به رادیوهای عوام گرا
نباشد که همه صحنه رسانه ای را در
اختیار کسانی مانند آندره آرتور ،جف
فیلیون و سیلون بوشارد گذارده اند
که اث��ر بدی بر روزنامه نگاری کبک
گذاشته اند .من در شامگاه  14ژانویه،
بخاط��ر این که نشس��ت مجلس تا
ساعت  11/30به درازا کشید ،جوانانی
را در اشتون دیدم .من برای خوردن
یک پوتین خوب به توصیه فردی که

سینا سعدی

مجید کفائی

من بنام یک ایرانی
سال نورا به دوستان
و آشنایان و به همۀ
ایرانیان شادباش می
گویم و آرزو دارم سال
 2568آریائی ،برای
همه ی ایرانیان و
پارسی زبانان جهان،
از افغانستان گرفته
تاتاجیکستان،سالی
سرشار از تندرستی
خوشی و خرمی باشد

نوروز

هزاران سال است که
می آئی
و بهار را
همراه خود می آوری
و شکوفه ها را.....
هزاران سال است که
دشت های سر سبز
الله ها و الدن ها
یاس ها و بنفشه ها
سوسن ها و سنبل ها
باغ ها و راغ ها
مقدم تو را گرامی می
دارند
و بتو خوش آمد می
گویند.....
هزاران سال است که
آبشارها و چشمه سارها
و آبِ زاللِ جویبارها
بزبان تو سخن می گویند
و نغمه ی شور و شیدائی
سر می دهند....
هزاران سال است
که شبنم ها
در آغوش سرخ گل ها
پاکی و تابناکی تو را
باز می تابند
و
هزاران سال است که
بلبالن
در گلزار ها
از دیدار تو
بی تابند.....
نوروز
هزاران سال است که
بر َرخشِ پر توانِ تاریخ
درخشان ایران سواری
و هر ساله
برای ما آریائی ها
زیبائی و دوستی و
دوستداری
به ارمغان می آوری
نوروز
تو همچون دماوند
سربلندی

از هواداران اکسیون دموکراتیک بود
به آنجا رفته بودم.
جوانانی ک��ه در آنجا دیدم خیلی به
ما خیلی لطف داشتند ،اما هواداران
اکس��یون دموکراتی��ک نی��ز بودند.
مردمی بودند که همان پرس��ش ها
را داش��تند .بریدن آنها از حزب های
س��نتی همان انگیزه را داشت .آنها
این احس��اس را داشتند که از سوی
نخبگان سیاس��ی و اقتص��ادی رها
ش��ده اند .من به آنان حق می دهم.
اما این دلی��ل خوبی برای افتادن در

همچون آسمانی پر ستاره
شکوهمندی
همچونخورشید
زرینی
و همچون عسل
شیرینی
درست است که در این
تیره روزگاران
اهریمنانِ بیگانه پرست
با سنگسار ها
و سیاهکاری ها
کام ایرانیان را
تلخ نموده اند...
درست است که
سیاهی دستارشان را
به دل ها نشانده اند.......
درست است که
برسرِ دختران ما
َ
چادر خواری افکنده اند
و پرچم گریه و زاری را
در سرزمین جشن آفرین
ما
برافراشته اند...
اما
سرانجام
فرزندان راستین ایران
زمین
بپا خواهند خاست
و بساط ریاکاری ها
ستمگری ها
و واپسگرائی ها را
از میان بر خواهند داشت
و درخت آزادی و
شادمانی
مهربانی و سربلندی را
به جایش خواهند کاشت
و دیگر نخواهند گذاشت
تاریکی بر سرزمین ما
سایه افکن باشد
هم میهن
تو نومید مباش
ایران
باز به روشنائی خواهد
رسید
به دوران کوروش
به دورانی که هدف ایران
رهبری بود و نه پیروی
به دورانی که ایرانی
سربلند بود
و ِخ َرد و مهربانی
در سرزمینش فرمانروا
بود
نه تیغ و شالق و چماق
و مردم آزاری و خواری و
یاوه نشخواری.
مجیدکفایی
مونترآل
اول فروردین ماه 2568

دام عوام فریبی راس��ت ها و داشتن
بغض و کینه نسبت به محروم ترین
ها ،سندیکاها ،زنان ،مهاجران ،دولت
و فرام��وش کردن مس��ئوالن اصلی
که ثروتمندترین نخبگان سیاسی و
کسانی اند که از وضعیت کنونی بهره
می برند ،نیست• .
_________________
گروه ترجمه پیوند :باسپاس و
بااجازه رسمی از «لو سولی»
________________

Immigration-CANADA
those," Mr. Kenney
said.
Mr. Kenney
also announced
the government
is increasing to
3,900 the number
of refugees it will
accept this year from
war-ravaged Iraq.
The new total is up from about
2,000 last year.
He noted that Canada is the
only developed country that
has not reduced its immigration
levels in the face of the global
economic downturn. However,
given the fast-pace of economic
changes, Kenney said that the
situation will be monitored very
closely.
On February 20th, Minister
Kenney announced that Canada
welcomed 247,202 permanent
residents in 2008, 70,000 more
than in 1998, and well within
the government’s planned
range of 240,000 to 265,000
new permanent residents for
the year. An additional 193,061
temporary foreign workers and
79,459 foreign students resulted
in a combined total of 519,722
newcomers for the year.
“Our government will not
follow the advice of those who
believe that Canada should take
steps to reduce immigration
levels. In fact, we are maintaining our planned immigration
levels for 2009,” said Minister
Kenney.
Liberal MP Jim Karygiannis
said the economic downturn is
no excuse to lower immigration
levels because newcomers are
still needed to "fill the void of
what Canadians don't want to
"do.
Mr. Karygiannis told reporters he interprets some of Mr.
Kenney's remarks as a sign the
government is going to "cut
back massively" on the number
of foreigners it will allow into
the country as prospective immigrants.
------------------------Getting off the present topic,
I want to keep my readers
informed that I have not heard
any news from either the
Minister of Immigration Jason
Kenney, Minister of Foreign
Affairs Lawrence Cannon or
from Susan Scarlet (Program
Manager) at The Canadian Embassy in Tehran, concerning the
current situation at the Embassy
of Canada in Iran. I will be following up and will keep you all
informed of the outcome.
Getting off the topic a second
time, my deepest thanks and
appreciation to Mr. Rahimian
editor and chief of the Payvand
Newspaper who has given me
the opportunity to print the
English version of the article on
the 15th of every month.
I along with my staff here in
Montreal and Tehran wish everyone Eidetoon Mubarak, it is
a beautiful culture and tradition,
let us not forget to celebrate
with our friends and families,
let us all make time for this
precious Holiday, hopefully it
will be recognized as a national
holiday in the very near future.
Wishing everyone a safe month
of March, and enjoy the Nowrooz Festivities.
Maria Cottone, ccic
www.mariacottone.ca
info@mariacottone.ca

OTTAWA CtizenCanada is prepared
to consider a cut
in the number of
newcomers allowed
into the country if
necessary over the
short term to respond
to a soaring domestic
job and economic
scene, Immigration
Minister Jason Kenney says.
"We don't want
people to be coming
to Canada and facing
unemployment," Mr.
Kenney said Tuesday. "So, we need
to be sensitive to a
changing labour market, and if we need
to make changes, we
"will.
Mr. Kenney made
the comments to
reporters after telling
an all-party Commons committee that federal,
provincial and territorial officials plan to meet at the end
of next month to review the
economic data to see if modifications to immigration levels
are needed.
For now, though, the minority Conservative government
plans to maintain its current
immigration target of accepting
up to 265,000 new permanent
residents in 2009, Mr. Kenney
told the committee on citizenship and immigration.
He said the government must
be careful about turning off the
flow of immigrants into the
country because they will be
needed after post-recession to
fill jobs and help fuel Canada's
economic growth.
"We don't want to turn off the
switch of our future growth that
"is represented by immigration.
"We need to be flexible,
prudent and ensure that our response to short-term conditions
does not counter our long-term
goals, in which immigration
will play a significant role," Mr.
Kenney said.
Mr. Kenney added, however,
that bad economic news could
spur some potential immigrants
to abandon plans to move to
Canada.
"There is no doubt that newcomers, like all Canadians,
will have a tougher time this
year," he said. "And I suspect
some people will take that into
consideration in their decisions
about whether or not to actually
use the visas that were offered
to them to come here as foreign
"workers.
Speaking later to reporters,
Mr. Kenney said that although
demand for temporary foreign
workers will shrink this year,
it will not disappear because
there are still some labour gaps
Canadian workers are unable
to fill.
He promised to introduce a set
of regulations this spring to
protect foreign workers who,
according to recent media reports, have been left in a lurch
after being laid off from their
jobs in Canada.
"Obviously there are issues of
abuse (and) we want to address
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آخرین مصوبه کانادا...
کمک مالی به نوسازی خانههای شخصی
رضاعلیدوستی
در میان ملیتهای مهاجر ،برخی به واسطه همکاری
و هم بستگی با هم و تشریک دانش و اطالعات در
باره ی موقعیتهای خوب و دستگیری از هم سریعتر
از سایر ملیتها پیشرفت میکنند و همگی با هم
موقعیتهای خوب و ثروتها را تقسیم مینمایند.
متاسفانه بر اثر تجربیات تلخ مواجهه با نمک
پروردگان نمکدان شکن ،خودکامگی عمومی ،درد
حسادت و بیماری عقده و منیت برخی دیگر از ملیتها
از نعمت همکاری و همبستگی محرومند.
خوشبختانه بسیاری از ایرانیان افرادی موفقند و
پیوسته در صدد کمک به سایرین و قالب گرفتن برای
دیگر هم وطنانند تا با هم قله های کامیابی را تسخیر
کنیم.
همچنین برخی گروههای مهاجر به محض رسیدن
به فرودگاه به دنبال راههای در رو و بیراهه میگردند
و در نهایت هم زندگی های مفلوک ولی مفت خورانه
ای برای خود دست و پا میکنند .گروه دیگر که به
یاد دارند برای چه از کشور خود دورند زندگی شغال
گونه را نپسندیده و شیر صفت لقمه های تازه و
تمیز برمیگیرند .مالیاتی که این دسته میپردازند در
حقیقت همان پس مانده غذای شیر است که نصیب
شغالهامیشود.
گروه شیران خود را نسبت به موقعیتهای قانونی
معافیتهای مالیاتی و مزایای اجتماعی آگاه میکنند و
با استفاده از آنها سر فراز مانند همه شهروندان کشور
محل اقامت خود روزگار میگذرانند و در نهایت هم
موفقتر و ثروتمند تر از سایرین می شوند.
این گفتار کوتاه در باره مصوبه جدید وزارت اقتصاد و
دارایی کانادا و بخشی از محرک اقتصادی است که به
نوسازی و تعمیرات ساختمان مربوط میباشد.
پیش بینی میشود که حدود  4ملیون و ششصد هزار
خانواده ازاین موقعیت بهره ببرند:

>> به طور خالصه:
دولت کانادا مع�ادل  15درصد
مخارجنوسازیراکهواجدشرایط
باشد به خانواده ها میپردازد.
برای روش��ن تر ش��دن جزئیات این
طرح پاره ای پرسش را مطرح نموده
و به آنها پاسخ میدهیم:
 -1اعتب�ار مالیات�ی نوس�ازی
س�اختمان Home Renovation
 Tax Credit HRTCچیست؟
 HRTCیک معافیت مالیاتی غیرقابل
استرداد است که برای مصالح و کار
مرتبط با نوسازی واحد های مسکونی
واجد شرایط در نظر گرفته شده.
 -2منظور از مسکن واجد شرایط
چیست؟
مس��کن واج��د ش��رایط دراینج��ا
ساختمانی است که برای هر مدتی
بی��ن  27ژانویه  2009ت��ا  1فوریه
 2010محل زندگی اصلی ش��خص
یا حداقل یک��ی از اعضای خانواده او
باشد.
به طور کلی یک واحد مسکونی وقتی
مسکن اصلی فرد محسوب میشود
که آن شخص صاحب آن ساختمان

ب��وده ،خ��ود ،همس��ر،
شریک قانونی زندگی ،یا
فرزندانش در آن زندگی
کنند .بدین ترتیب منزل
مسکونی و ویالی خارج
از ش��هر ش��ما cottage
مش��مول ای��ن مصوبه
میباشند.
 -3دوره ی واج�د
ش�رایط ب�ودن چ�ه
زمانیست؟
نوسازی های مشمول این
مصوبه و کاالهای مرتبط
به آنها باید بین  27ژانویه
 2009و  1فوریه 2010
انجام یا خریداری ش��ده
باشند .مخارج هزینه شده
بر مبنای قراردادهایی که
قبل از  28ژانویه 2009
منعقد شده مشمول این
مصوبهنمیشوند.
 -4چه کس�انی واجد
ش�رایط ای�ن مصوبه
میباشند؟
ش��رایط ای��ن مصوبه بر
مبن��ای خانواده اس��ت.
خان��واده عموما ش��امل
یک ف��رد یا ی��ک فرد و
همسر یا شریک زندگی
او و فرزندانی که در پایان
سال  2009زیر  18سال
داش��ته باش��ند میشود.
هر خانواده تنها یک بار
اعتبار دریافت میکند که
بین اعضای آن تقس��یم

مدارک مناسب باید گواه این هزینه
ها باشند.
 -7از نظر اداره مالیات کانادا چه
مدارکی قابل قبولند؟
اس��نادی از قبی��ل قرارداده��ا،
صورتحسابها و رسیدها باید به وضوح
بیانگر نوع و مقدار کاالهای خریداری
و خدمات ارائه شده بوده دست کم
اطالعات زیر را دارا باشند:
>> اطالعاتی که فروشنده یا پیمانکار
را با ن��ام ،آدرس و در صورت امکان
ش��ماره های مالیاتی مل��ی و ایالتی
 GST/HSTمشخص کند.
>> توضیح کاالها و تاریخ خرید آنها
>> تاریخ تحویل کاالها و ارئه خدمات
(فاکتور تحویل را نیز به عنوان مدرک
نگه دارید)
>> توضیح خدمات ارائه شده شامل
آدرس محل انجام خدمات
>> مبلغ صورتحساب
>> م��درک پرداخت (کاغذ خرید یا
صورتحساب باید گویای پرداخت شد
یا همراه نوع دیگری از سند پرداخت
از جمله چک پرداخت شده یا قبض
کارت اعتباری یا مدارک اقساط بانک
و غیره باشد)
>> توصی��ه میش��ود در ص��ورت
اس��تفاده از پیمانکاران ثبت نش��ده
فقط با کسانی که کار کنید که مورد
شناخت و تایید خودتان یا افراد مورد
اعتمادتان هستند .قبل از انجام کار
با کمپانی های ثبت نشده بد نیست
نگاهی به توصیه ها و نکات س��ایت
"اقتصاد زیرزمین��ی" برای امنیت و
آرامش خاطر خود قبل از استخدام
پیمانکاران داشته باشید.

میشود.
اگر دو یا چند خانواده مالک مسکنی
واجد شرایط باشند هر یک از خانواده
ها سهم خود را تا سقف  1350دالر و
بر مبنای هزینه هایی که کرده است
خواهد داشت.

>> برای اینکه مطمئن شوید شماره
های مالیاتی پیمانکار یا فروشگاهی
صحی��ح و به روز اس��ت میتوانید به
تارنمای زر مراجعه کنید:

 -5ای�ن اعتب�ار مالیاتی چگونه
محاسبهمیشود؟
این اعتبار مالیاتی فقط برای س��ال
مال��ی  2009و قابل اس��تفاده برای
هزینه های بیش از  1000دالر ولی
نه بی��ش از  10000دالر میباش��د.
یعنی هزار دالر اول هزینه ها کس��ر
ش��ده و  15در ص��د بقی��ه مبلغ به
مالیات دهنگان مسترد میشود( .حد
اکث��ر  9000و  Xیا  )%15یا 1350
دالر.
 -6هزین�ه ه�ای واج�د ش�راط
کدامند؟
هزینه ه��ای مربوط به نوس��ازی یا
تغییرات در مس��کن واجد ش��رایط
(یا زمین متعلق ب��ه آن) باید از نوع
دائمی باش��د و جزئی از مس��کن به
حس��اب آید .مخارج کارگر ،مصالح،
لوله و شیر آالت ،کرایه لوازم و پروانه
های ساختمانی همگی مشمول این
مصوبه اند.

 -8اگر کس�ی ی�ک خانه و یک
ویال داش�ته باشد و در هر دو جا
هزینه های واجد شرایطی انجام
دهد آیا میتواند از اچ آر تی سی
بهره ببرد؟
بله هم برای خانه و هم ویال میتوان
از اچ آر تی سی استفاده کرد ولی باید
به خاطر داش��ت که حد اکثر هزینه
های برای ه��ر خانواده  10000دالر
است.
 -9آیا میتوان از بس�تگانی مثل
باجناغ و دوس�تان ب�رای انجام
پروژه ها استفاده کرد؟
اگر فرد مزبور دارای ش��ماره GST/
 HSTمرتبط با فعالیت انجام ش��ده
باشد بله.
 - 10آی�ا هزین�ه ه�ای فض�ای
مشترک نیز مش�مول این طرح
میشوند؟

http://www.cra-arc.gc.ca/
gncy/lrt/ndrgrnd-eng.html

http://www.cra-arc.
gc.ca/esrvc-srvce/tx/bsnss/
gsthstrgstry/menu-eng.html

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت
نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

_____________________
تولید گرانیت مان به دست پرتوان
هموطنان مان اجنام می شود.

___________________
4055 Ste-Catherine W.
Suite 99
Westmount, QC H3Z 3J8
Metro: Atwater
سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

)Tel.: (514
996-2725

بله اما فقط به اندازه
سهم هر فرد از آن
فضای مشترک.
 -11آی�ا تعمیرات
طبق�ه ای از خانه
که در اجاره باشد
نیز مش�مول این
طرح میشود؟
خیر برای اطالعات
مربوط به ملک در
اجاره به تارنمای زیر
مراجعهنمایید:
http://www.
cra-arc.
gc.ca/E/pub/
tg/t4002/README.html

HIGH SCHOOL OF MONTRAL
ADULT CENTRE
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
Tel. (514) 788-5937

انگلیسی مقدماتی :

روزانه

اطالعات نامنویسی:مارس 2009

تاریخنامنویسی:

مارس 19 ،18 ،17 ،16
مارس 26 ، 25 ،24 ،23
 9تا  11صبح

تاریخنامنویسی:

مارس 19 ،18 ،17 ،16
مارس 26 ،25 ،24 ،23
 5تا  7بعدازظهر

		

زمان نامنویسی:

شبانه

2009
2009

2009
2009

 -12اگ�ر هزین�ه
های واجد شرایط
زمان نامنویسی:
اچ آرت�ی س�ی
مشمول مقررات
اعتب�ار مالیات�ی
توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
درمانی Medical
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.
Expense Tax
)Credit (METC
مدارک مورد نیاز:
نی�ز باش�د آی�ا
 )1شناسنامه کبک (نسخه کامل)
متولدینکبک:
میش�ود از هر دو
 )1شناسنامه
متولدینکانادا:
اعتبار اس�تفاده
متولدین خارج از کانادا:
نمود؟
 )1مدارک مهاجرت کانادا و کبک
		
بله .وقتی هزینه ای
 )2کارت شهروندی (سیتی زنی) کانادا
		
واجد هردو شرایط
 )3شناسنامه کانادا (اگر دارید)
		
 METCو HRTC
باش��د ،هر دو مبلغ
قابل دریافت است.
کالس های انگلیسی مقدماتی:روزانه و شبانه
 -13آی�ا اگ�ر
2009
مارس  30تا جون 26
		
روزانه:
ب�رای بخش�ی از
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
		
این هزین�ه ها از
2009
مارس  30تا جون 25
		
شبانه:
کمکه�ای دیگر
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر
		
دولتی بهره ببریم
چی�زی از ای�ن
شهریه 120 :دالر باید تماما -و نقدا -پرداخت شود
اعتبار مالیاتی کم
>> شهریه شامل کتاب می شود.
میشود؟
>> برای کالس های روزانه و شبانه.
خیر .استفاده از اچ
__________________________________
آر تی سی منافاتی
مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی و مترو سن لوران :اتوبوس  55شمالی
با هیچ یک از سایر
کمکه��ای دولت��ی
Website: www.hsmontreal.com
ندارد.
 -14آی�ا کارهای
سیم کشی ،لوله
کش�ی ،نج�اری،
و معم�اری و غیره مش�مول این
>> هزین��ه های مرتبط از جمله باشد
اعتبارمیشوند؟
مجوزها ،خدمات تخصص��ی ،اجاره  -18چگون�ه میت�وان  HRTCرا
دریافت کرد؟
معموال خدمات مربوط به امور فوق ابزارها و هزینه های غیر مترقبه
واجد ش��رایط این مصوبه میباشند
در س��ال  2009س��طر جدیدی به
پرسش��نامه مالیاتی ش��خصی برای
به شرطی که مدارک مستند کافی غیرواجد شرایط
مکتوب چنانکه در باال ذکر شد وجود
اینکار اختصاص یافته است.
داشته باشد.
>> مبلمان ،اس��باب آش��پزخانه --------------------
 -15نمون�ه های�ی از فعالیتهای و من��زل مثل یخچ��ال و گاز ،لوازم برای هرگونه کمک و کسب اطالعات
واجد شرایط و غیر واجد شرایط الکترونیک سمعی و بصری
بیشتر با ما تماس بگیرید:
کدامند؟
>> خرید ابزارها
514-996-2725
>> شستشوی فرش
واجد شرایط:
--------->> نظافت منزل
>> نوس��ازی آش��پزخانه ،حمام >> ،قراردادهای نگهداری و تعمیر با آرزوی بهترین ها
یا زیر زمین (ش��امل تغییر کابینت مانند نظافت مش��عل  ،ب��رف روبی،
در سال جدید
و کانتر ت��اپ یا رو کابینت��ی اعم از چمن زنی و نظافت استخر
قابل
هایی
 -16چ�ه نوع هزین�ه
گرانیت ،مرمر ،کوارتز و امثال آنها)
عیدتان مبارک !
>> ف��رش و پارک��ت و کف پوش مطالبهنیستند؟
چوبی جدید
هزینه های زیر مشمول  HRTCنمی --------
>> افزایش بنا اعم از گاراژ ،بالکن ،باشند:
>> هزینه های تعمیر و نگهداری
باغچه ،انباری و یا نرده
>> بازسازی سقف و سفال جدید که معموال به صورت سالیانه یا بیش
>> مش��عل ،شومینه ،منبع و آب از سالی یکبار انجام میشوند.
>> هزینه هایی که جزء ساختمان
گرمکن و تصفیه آب
مونــا گالبی
>> اسفالت یا کف ورودی پارکینگ محسوب نشده و نیز هزینه های غیر
اولین محضردار ایرانی
مس��تقیم که ازرش جدا از نوسازی
باز یا بسته
در مونتریال
>> نقاش��ی داخ��ل ی��ا خ��ارج برای خ��ود حفظ کنند (مثل خرید
Chambre des notaires
ابزار)
ساختمان
du Québec
>> ل��وازم صوتی تلوزیون و نظایر
>> پوشش پنجره ها به شرطی که
خدمات ما شامل:
به قاب پنجره وصل باشد و برداشتن آنها
>> هزینه و بهره بانکها و موسسات وصیت نامه ،وکالتنامه ،گواهی
ان تغییر در بنا محس��وب شود (این
امضاء ،امور مستغالت،
مالی
شامل پرده نمیباشد)
ازدواج و عقد رسمی
 -17آی�ا باید مدارک�ی را هنگام
>> چمن جدید
در مرکز شهر مونتریال
>> اس��تخر دائمی درون یا روی تنظیم فرم بازگشت مالیاتی پر
کنیم؟
زمینی
mona.golabi@gmail.com
>> لوس��تر ،پنکه سقفی و امثال خی��ر ،اما باید این مدارک آماده ارائه
www.MonaGolabi.com
در صورت درخواس��ت اداره مالیات
آنها
514-318-6373
		

محضردارایرانی
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 9پیشنهاد کارساز
برای موفقیت در رژیم
ش��اید همین االن درصدد کاهش
وزن قاب��ل توجهی می باش��ید و از
طرفی زمان کافی برای مطالعه انواع
رژیم های غذایی ندارید .در ادامه به
بعضی از مهم ترین و بهترین توصیه
های رژیم های غذایی متنوع اشاره
می کنیم که با عمل به آن به نتیجه
دلخوا خود خواهید رسید.
 1 .1از ق��رار گرفتن در معرض
غذاهای ناسالم اجتناب کنید و
آنچه شما را تحریک به خوردن
می کند از مقابل دیدتان دور
کنید .شاید الزم باشد که کمتر
به آشپزخانه رفت و آمد کنید.
 2 .2به ج��ای تمرکز روی یک
وزن خ��اص  ،دامنه ای از وزن
ایده آل را در نظر بگیرید .با این
کار تغییرات جزئی وزن که در
روزهای مختلف مشاهده می
شود و البته طبیعی است شما
را نگران نخواهد کرد.
 3 .3در پی��روی از ی��ک رژی��م
غذایی ،تنوع را فراموش نکنید،

<<با گرمترین شادباش های نوروزی

اینکه هر صبح و ظهر یک نوع
خوراک خورده ش��ود شما را
خسته و ناامید خواهد کرد.
 4 .4در هنگام خرید محصوالت
حتما به ترکیبات موجود در آن
توجه کنید .اگر ترکیبی برای
شما ناآشنا می باشد از خرید
آن محصول اجتناب کنید.
 5 .5گرایش محض روی گیاهان
و یا گیاهخواری رژیمی تقریبا
سخت است .در حالیکه حفظ
تع��ادل در مص��رف غذاهای
حیوانی و گیاهی ش��ما را در
رس��یدن به هدف دلخواهتان
بیشتر یاری می کند.
 6 .6در حرکات ورزش��ی حتما
تمرینات مداری را بگنجانید.
ش��امل مجموعه ای از ورزش
ه��ای خاص اس��ت که مدت
های کوتاهی انجام می ش��ود
و به صورت سریع و پشت سر
هم و با استراحت اندک یا بدون
اس��تراحت در بین آنها تکرار
می ش��ود .برنامه های تمرین
مداری س��نتی  ،هم قدرت و
هم اس��تقامت را می سازند و
می تواند بس��ته به ب��رآوردن
اهداف تمرینی هر ورزشکار به

روش های مختلف انجام شود.
ای��ن حرکات به کاهش وزن و
سایز ،ارتقا متابولیسم ،تقویت
استخوانها و مقاومت بیشتر در
مقابل تنش کمک می کند.
 7 .7ش��ما حت��ی در حی��ن
رعایت یک نوع رژیم غذایی
خاص می توانی��د از تمام
غذاهای م��ورد عالقه خود
تناول کنید منتها به مقدار
کمتر.
 8 .8س��عی کنید بین میل
و هوس به خ��وردن و نیاز
واقعی برای رفع گرسنگی
تف��اوت قائل ش��وید ،اگر
بتوانی��د ای��ن دو را از هم
تشخیص دهید  ،دریافت
کال��ری اضاف��ی از برنامه
غذایی به طور خود به خود
حذف خواهد شد.
 9 .9از مص��رف غذاهای بیش از
حد پردازش ش��ده بپرهیزید
و ی��ا کمتر بخوری��د .غذاهای
سرش��ار از فیبر و طبیعی به
کاهش وزن کمک بیش��تری
می کند.

ترم بهــاری
کالس های رایگان فرانسوی

 11هفته :از  6آوریل >> تا  21ماه جون 2009
نامنویسی :از  2ماه مارس >> تا  25ماه مارس

مبتدی 1و2و 3متوسط1 :و 2پیشرفته1 :

>>

زمان کالس ها:
صبح ها 9/30 :صبح تا 12/30
عصرها 1 :تا 4
شبانه 6 :تا  9شب

2009 SPRING: FREE FRENCH COURSE
)(April 06 – June 21, 11 weeks

Levels

Beginner 1•2•3, Intermediate 1•2•3, Advanced 1

>>
>> کالس های مبتدی:

Class schedules

 2تا  4بار در هفته

توجه :مصاحبه برای تعیین
سطح ضروری است.
تاریخ مصاحبه :چهارشنبه  25مارس
>> با تعیین وقت قبلی

>>

شرایط:
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
و دارندگان ویزای 20
>> پرداخت کمک مالی جهت هزینه
مهد کودک در صورت نیاز

Morning: 9:30-12:30, Afternoon: 1:00-4:00,
Evening: 6:00-9:00, 2 to 4 times/week

Condition

Permanent residents, Canadian citizens, CSQ holders,
Refuges, Applicants for refuge status,
Nannies with working visa 20
>> Registration: March 2 to March 25
>> Level test: From beginner 2 level
)Interview date: March 25, Wed (by appointment
* Financial assistance to cover daycare fees
is provided if applicable.

or visit montrealkorean.com
→ Courses → Français
_____________________________
For more information & Registration call

Tel.: (514) 481-6661 ext 201
Office hour: Mon-Fri: 9:00-17:00
La Centre Communautaire
Coréenne de Montréal
3480 Décarie #201 Montreal, QC, H4A 3J5

www.montrealkorean.com

یک ایرانی
بزرگرتین
پازل دنیا را
چید
یك جوان ب��ا ذوق موفق به
چیدن بزرگترین پازل دنیا
شد.
ندا ترابی  ،شهروند  30ساله
مشهدی طی  5ماه توانست

24
هزار
قطعه

پ��ازل "الیف" ك��ه تصویری از
زندگ��ی تمام موج��ودات روی
زمین است را به اتمام برساند.
وی كه تاكنون رتبه اول انفرادی
در ایران و ش��صت و چهارمین
نف��ر در دنیا را كس��ب كرده ،
گفت :این پازل شامل  24هزار
قطعه  1/5در  1/5سانتی متری می
باشد.
تراب��ی ب��ا بیان
اینك��ه تاكن��ون
فق��ط پازلهای با
قطعات  18هزار
و  13ه��زار ب��ه
عنوان بزرگترین
پازل دنیا به اتمام

رس��یده ،افزود :این پازل
 24هزار قطعه ای پس از
اتمام ،دارای  4متر و 28
سانتی متر طول و یك متر
و  57سانتی متر عرض می
باشد .
وی كه تكمیل پازلهای 8
هزار و  5ه��زار تایی را نیز
تجربه كرده اس��ت  ،اظهار داشت :
كوچكی قطعات  ،فراوانی قطعه ها
و تنوع رنگها از جمله س��ختی های
چیدمان پازلهای تصویری است .
گفتنی اس��ت  ،پیش از وی نیز یك
زوج ایرانی دیگ��ر رتبه اول گروهی
تكمیل این پازل را كسب كرده اند.

___ ___ www.paivand.ca
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گوناگون...

بوی بد دهان و
راهكارهاییبرای
برطرف كردن آن
چون فرد مبتال
به بوی بد دهان خیلی زود به
آن عادت می كند ،چه بسا
نتواند بوی بد دهان خودش
را تشخیص دهد .یعنی اینكه
خودمان احساس بوی بد در
دهان نكنیم ،دلیل نمی شود كه
دهانمان بوی بد نمی دهد.
البته به خاطر رعایت رسم عیب
پوشی و خطابخشی ،دوستان و
اطرافیان معموالً از بیان چنین
ایرادهایی خودداری می كنند.
از نزدیكان تان بخواهید كه این
عیب ها را به شما گوشزد كنند.
--بوی بد دهان به تنهایی یك بیماری
نیست بلكه عالمت بیماری های
مختلف است .در برخی موارد ،بر اثر
عوامل خاصی ،بوی دهان به طور
موقت و ناشی از علتی در اشخاص
ایجاد می شود و در صورت رفع
علت ،برطرف خواهد شد .بوی بد
دهان می تواند دالیل عمومی یا
موضعی داشته باشد.
بوی دهان صبحگاهی؛ ناشی از
كاهش جریان بزاق طی شب است.
مسواك زدن قبل از خواب در كاهش
بوی دهان صبحگاهی تاثیر زیادی
دارد .سعی كنید پیش از صبحانه
خوردن ،زیاد صحبت نكنید و
صورت تان را زیاد به كسی نزدیك
نكنید،

گرسنگی

بوی بد دهان در زمان گرسنگی با
مسواك زدن هم از بین نمی رود.
سعی كنید زمان غذا خوردن خود
را منظم كنید یا در زمان گرسنگی
قرار مالقات ترتیب ندهید.

خستگی و ضعف
در این حالت بدن نمی تواند
محصوالت فرعی زائد را با سرعتی
بیش از سرعت تولید آنها دفع كند
و امكان بوی بد دهان هست .سعی
كنید آب فراوان بنوشید و از آدامس
های شوگرفری استفاده كنید .در
برخی موارد ،وضعیت سالمتی یا
دوره خاصی از زندگی باعث ایجاد
بوی نامطبوع دهان می شود.
دوران قاعدگی
دوران قاعدگی معموالً بوی بد
دهان را به دنبال دارد .در حاملگی،
یائسگی و در بلوغ نیز به دلیل
تغییرات هورمونی بوی بد دهان
وجود دارد.

كهولت سن

در افراد مسن بوی بد دهان به
سبب تغییرات متابولیك و سایر علل
نظیر كم آبی بدن ،كاهش مقاومت
به عفونت ،كاهش اشتها و ...وجود
دارد.

نقش تغذیه در بوی دهان

باید در نظر داشته باشیم دهان بوی
چیزی را می دهد كه می خوریم ،به
عنوان مثال بوی غذاهایی مثل سیر
و پیاز و ...كام ً
ال واضح است.

كسانی كه گوشت
فراوان در غذای خود مصرف می
كنند ،دهانشان بوهای بیشتری
نسبت به كسانی دارد كه تغذیه
گیاهی بیشتری دارند.
همچنین مصرف رژیم پرچربی و
غذاهایی كه پروتئین زیاد و مواد
قندی كمی دارند باعث بدبوشدن
دهان می شوند .سیگار ،نه تنها به
خاطر بوی خود سیگار و توتون،
بلكه به سبب ایجاد زبان مودار و
كاهش جریان بزاق به بدبویی دهان
كمك می كند.

دالیل عمومی و عدم
رعایت بهداشت دهان و
دندان
بهداشت ضعیف دهان ،انباشته
شدن غذا در البه الی دندان ها و
عفونت لثه (ژنژیویت) ،باعث بدبویی
دهان می شود .بزاق انسان به طور
طبیعی و مداوم ،مخاط و دندان
ها را می شوید و میزان رطوبت
و نظافت آن را تنظیم می كند.
كسانی كه از دهان نفس می كشند
یا آب كم می نوشند ،دهانشان بوی
بد می گیرد.
بسیاری افراد هنگام مسواك زدن از
پاك كردن سطح زبان خود غافل
می شوند .تجمع مواد غذایی روی
زبان یكی از عوامل بدبو شدن دهان
است.

بیماری هایی كه باعث
ایجــاد بــوی بد
دهان میشود

>>

كسانی كه لوزه های بزرگ
دارند ،به دلیل كم شدن جریان
بزاق و خشك شدن دهان ،دهانشان
بوی بد می گیرد.
بیماری های سینوس و
بیماری های حلق نیز از علل بوی
بد دهان هستند.
آبسه ریه بوی گندیده شبیه
به بوی گوشت فاسد دارد كه حتی
گاهی اولین عالمت بیماری است.
سل ریوی در حالت
پیشرفته و سایر بیماری های
ریوی نظیر برونشیت مزمن ،باعث
بدبویی دهان و بازدم ناشی از تنفس
می شود.
در اختالالت گوارشی ،زخم
های معده  ،یبوست و عفونت های
روده یی نیز بوی بد دهان مشاهده
می شود.
در دیابت بوی استون در
هوای بازدم به مشام می رسد.
در نارسایی كلیه بویی شبیه
آمونیاك و در سیروز كبدی بوی
كیك گندیده به مشام می رسد.
كمبود ویتامین و هر بیماری
كه سبب تب شود نیز از علل بوی
بد دهان است.

>>

>>

>>

>>

>>
>>

>>

بوی بد دهان در اثر استفاده
از بعضی داروها
ایزوسورباید می تواند باعث
بوی بد دهان شود.
آنتی هیستامین ها،
آمفتامین ها ،آرامبخش ها ،دیورتیك

>>
>>

ها ،فنوتیازین ها و داروهای شبه
آتروپین باعث كاهش تولید بزاق و
كاهش شست وشوی خودبه خودی
حفره دهان و ایجاد بوی بد دهان
می شود.

خالصه مطالب

به طور كلی افراط در مصرف
دخانیات ،كهولت سن ،یائسگی،
بیماری های عمومی با تب باال،
اضطراب ،كم آبی بدن ،مصرف بیش
از حد ادویه جات و غذاهای گوشتی
زیاد ،افراط در مصرف مواد چربی
دار و عدم رعایت بهداشت دهان از
علل ایجاد بوی بد دهان هستند.
چون اغلب بوهای بد دهان به علت
عوامل موضعی است ،بنابراین حذف
این عوامل و اصالح ناهنجاری های
موجود در دهان اولین قدم درمان
است .رعایت بهداشت دهان شامل
مسواك زدن دندان ها ،لثه ،زبان
و استفاده از نخ دندان در كاهش
بوی بد دهان با منشاء دهانی بسیار
موثر است .زبان یكی از جایگاه های
اصلی میكروب ها در دهان است و
باید به بهداشت زبان توجه كرد.
بیمارانی كه به سبب خشكی دهان
(به دنبال مصرف دارو یا بیماری)
بوی بد دهان دارند ،می توانند از
آدامس های بدون شكر استفاده
كنند.
بوی بد دهان ناشی از بیماری زمانی
از بین می رود كه بیماری درمان
شود و بهداشت دهان رعایت شود.
استفاده از دهان شویه ها عالوه بر
موقت بودن اثر ،ممكن است بیماری
را نیز از دید پزشك مخفی دارد.
خوردن میوه های تازه و سبزیجات
و رژیم غذایی غنی از فیبر بهتر
است .همین طور نوشیدن آب
زیاد در كاهش بوی بد دهان تاثیر
بسزایی دارد .زمان وعده های غذایی
خود را منظم كنید.
توجه؛ لطف كنید هنگام مراجعه
به دندانپزشكی ،دندان های خود را
مسواك بزنید و از مصرف غذاهای
بودار مانند سیر و پیاز خودداری
فرمایید.

•

پروژهپژوهشی
دعوت به همکاری در پروژه
پژوهشی
>> پس از جلس ه آخر  $100به
مشا پرداخت خواهد شد.

حنوه همکاری:

 یادگریی لغات فرانسه بهکمک برنامه کامپیوتری ساده
 روزی  15دقیقه:به مدت  1ماه در منزل
 3 -5ساعت در مرکز حتقیقاتی
دانشگاه مونرتآل
(شامل  2جلسه )MRI
>> شرایط 30 :سال به باال

سطح فرانسه :حد اکثر متوسط
* نداشنت هر نوع خالکوبی

(514) 340-3540 EX.: 4047
infoL2acq@yahoo.ca
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(کبک)\u77 (\qno\7!lenI»w7 ;ėHo\wn7!'»Xė O! oqH» wK1 Xė F ' O
انصاریQü nl
دکتر عطا 7 nK(ė
\u7Ę OH3»nl\nu7n7ėwqH!7ºF ėî ~l7/
¤FH!5»u7n7ėwqH!nl\nQ!-q
Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine
l’Université
de Kisangani, R.D.C.
\H ¤Fn725»n7ėX»;ėHw\H»qslKw\H»OĘ2
nl l\H\ a7!qn Q1ėnK
X» ¢FKîde Q
Kn
qln\lXZu[X»XėF l}7#\\nwn7ėQ'ėH\Xė QH»¤;\aq7/ W 7»n7ėU!% aZĘ( P»70
\QlKHn7 lH2ė ;\n7o7I!sl\F-\7» U!% nlOHn\H7»qFn\lL/X»l72\l\H\o
خارجی¤lKî Q1.
n7ėnlQ\l7ü7NK(ºu[nlv7 u\K X»Xėwn7ė
کنی��د .از
اکوفن شنیدن صدائی است
سن ،بر اثر پیری سفت شدن
o\ wH!K1
اثر u\HF
M0
\9!ºHº O
7»lK~K!X»qFKî2QlKHn7ش��دن »X
!'; lW
که
»w\Hآس��پیرین
مص��رف
که فقط ش��خص بیمار می شنود و
ش��نوائی بر
کانال
جدار عروق باعث می شود که حس بسته
¤ln\lQº7!;!2
\n7ėU!% nlQ1.QlKH
( FKî n\KaZĘ
H»7F
[î
n7
(ėaZĘ
حساس
عصب شنوائی را
ترشحات گوش
در حقیقت وجود خارجی ندارد ،می شنوائی تغییر کرده و فرکانس های
nln7ėU!%
کرده
nl;HFخودداری
» ę¢FKî Q \H3می کند
(سنگینی(H»aZĘ
XėF lî
نمی~o7
\y7&\o\QH»7
تواند شدید یا نسبتا آرام باشد و \
ش��ود
بطور باال ش��نیده
اس��تامینوفن
آن
بجای
دائمی شنیده شود.
¤;\ n\GH!¸8º u7 ėn7ė nl Q1. QlKH
چند \l7#
'QlKH F-
¤lK
[n\K 73
»!(Hاست.
\l\Hهمراه
\Oاکوفن
که با
گوش)
راهنمائی
M7اس��تروئیدی
 ėn7ėغیر
ضد تورم
{7ºn\ F\Kºî2 Xė wHF QlKH n7 l wlH Xė O\ w\H» ¤F ' Q1.یا داروی
این صدا توسط بدن بیمار تولید شده
7» 97
اکوف��ن بر اثر
مقابل!صداهای اس��تفاده
معموال اذیت کننده نیست ولی گاهی
O"2+رسوب
عروق بر اثر
}oشدن
 lK( Q1.تنگ
س��عی کنید
»• o\ F7
اگر F
کنی��دėW.
\H\n73[Q\nq~7nX
»ėn\HHدرo7F
X!7
\; Xė
آسپیرین باعث
!Oقطع
آسپیرین$2باشد
Q7زیرا باعث
نگیرید
Q HHqa7%H/º¤lKîشدید
 ;72M\HFحاوی کلسترول زیاد
در س��کوت میتواند ناراحت کننده پالک های
u\HF
تشدید¤;\l F
\K ~lKH
w7قرار ėn7ė
بین qرفتن کامل
صدا یا از
sqlشدن
 o\ \n Q7\ n7» F \Kºîکم
باشد (مثال موقع خوابیدن).
Q1.می شود.
 QlKH o\ F\Kºî W n7ė P% o\ fn7اکوفن
»Fn\lH
u7 ėn7ė
شود.
می
آن
دو
هر
یا
یک
صدا می تواند توس��ط
گوشی
با
موسیقی
کردن
گوش
•
ناگهانی
بطور
Meniere
بیماری
»w7 n7(7»X1»70 w\H»QoK [w7 X 7H»73[w\H
¤F ėwH!K1
گوشFها .میله های
کردن
تمیز
ها
وقت
بعضی
گوش شنیده شود و
اگر
باشد
کننده
اذیت
صدایش
نباید
بعد
و
گوش
در
وزوز
و
س��رگیجه
با
•
\Kºî 73[¤F l9!ºHºQ1.QlKHqQ\qn ÕÁZ» ,|Z»Z¿ Z¯ Ìv» ,½YÂeZ¿ Ë
 |»Ĝ
تشخیص
را
آن
جهت
بیمار نمی تواند
بظهور
ناشنوائی
 \nn7ėwqH!qFمی ش��وند
 ė=H-ºQnlX»\nl\H\=7qکننده گوش باعث
میرسد و بر اثر زیاد در محل پر سر و صدا کار می کنید یا تمیز
Ö¸¤Ö³{Â§Z]dY
میان
در
ای
ناحیه
از
میگوید
بدهد و
از
را
هایتان
گوش
روید
می
شکار
به
که
طبیعی
آندولنف
مایع
فشار
شدن
\ l\Hعقب کانال
Q»7بطرف
گوش
واکس
که
Q 7on\qN
NK(º¤Fn725»n7ėX»97 w7 nl ;! \ O\F  97 tK0 ulHĘ ;7nl
جمجمه می آید.
در گوش میانی وجود دارد می باشد .صدا محافظت کنید.
شنوائی در گوش خارجی رانده شده
7 \ ¤;\ Q1. QlKH o\ wH!K1 w7 ~\n o\  l7ojK n_7»n\O\l l7own7ėa77 Q1.
بنظر میرسد که بیماری «اکوفن» بر
• مواظب خواب خود باش��ید .در و باعث بش��ود که کانال بسته شود.
Q '7XW
WKQ X \K wl\H\7»X7/8 7
P \_H 7» ~\H2 l7o rH\ 7» wn7ė O\l
اثر بدکار کردن آورنده های پیام های
'Q5بهتر است از
تمیز کردن گوش
سکوت حساسیت شنوائی بیشتر می برای
ب��ر اث��ر صدمه ه��ای بوجود
(qF\~FvK.
n7X»7آرام w7یکQ
موسیقی\Fn\l
'F7یک »Q7
اث��ر Q7
;lqF%برo w7
عصبی می باش��د این پیام ها q
استفاده کرده و
Q'üدستمال مرطوب
آرامش بخش
 7 wn7ėشود.
w7کردن
U!%گوش
صدا مانند
امواج آمده
!o\\nu7~I
I
!
\5
\F
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Qlov\qnn7
Q
lX#
#
!
nl
snK7qln\lwl7ow\FqHXėQ+!%
F
7
عصبی را در تمام طول عصب حمل موسیقی با گوش��ی با صدای بلند و صدای شنیده شده در گوش را خفه آنرا بطرف داخل گوش فرو نبرید.
گوش X
Kº7»uK
F\~F;HqP
º7qF\~l\l;l
 ;\K
U!%
O\l
می کنند و به عل��ل غیر معلوم 7کار 97
شما ترشح زیاد
داخلی
اگر غدد
کند و راحت می خوابید.
wn7ėکه Ęمی
محیطی
کردن در
\;یا کار
طوالنی
¤Fn\Fn\H
Q7
Q
استفاده ~7557
»qn7nlu7l\F-\X
وج��ودsK
q Q5'7
ulK
خود را بدرستی انجام نمی دهند97  .
تولید می کنند با
واکس زیاد
دارند و
Xėروش های آرام بخش
lHمی» •wn7ė 7از
دارد و
صدای زیاد
س��رو
}72ºnlwF
*aZO!'%º
NK(º
تواند به F
\lî }7#
گرچه بن��درت غیرقابل تحمل می
گرم (نه داغ که
آب دزدک آب
 o\QĘQ1.QlKHی��ک
میانیqصدمه
گوش
wKبا اینکه اس��ترس عامل اصلی
بزندo\ uF(.کنید.
73[ o\ a7-Kº
(&S
7 -u\HF
ش��ود ولی در وض��ع زندگی و خلق
 w\H»7بشوئید که
 nK(ėo\wn7!'»¤;\u\H\X12گوش را
o\u73رابطه مهمی بین بسوزاند) داخل
» ulKداروها
بعض��ی
داروه��ا.
 l7oنیست ولی
مخصوصا n7ėاکوفن
\o
wH!5(!ü
»X
u7n7ė
!wqH
»wnq~H3
\M\I
oqH»PlOH23
o\QHºu7Ę
\lK
»BH/ºuqF
واکس ها نرم شده خارج بشوند (یا از
و خ��وی بیمار و رفت��ار او با دیگران آسپیرین اعصاب شنوائی را تحریک آنها وجود دارد.
7 Xėwn7ė¤F
wl7o;!2
\Q1.QlKH
بگیرید).
 lîخود کمک
پزشک
تاثی��ر می گذارد و م��ی تواند همراه می کند.
کردن کمک
¤lKî ~lH2n7ėwqH!nlQ1.QlKHآرام بودن و اس��تراحت
 ¤Wo\lH»u[X»wFکمک بگردید .ارگانیزم
• دنب��ال
مغزی
عروقی
حادثه
با سرگیجه ،عدم تعادل و کم شدن \ T
nKX»;\}oWکننده
کند که ص��دای ناراحت
می
wlH¢FKî
;HF
هایr7
n7ė
!Q T\H3»H
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شنوائی بشود.
 T Tغده های اعصاب شنوائی
کمتر بشود.
های زیر می توانند به شما کمک ها
از ه��ر دو نفر یکی در زندگی خود با  T Tشکس�تگی در اس�تخوان از پزش��ک خود بخواهید که شما را و راهنمائی های الزم را بکنند با آنها
{sÁ{¶uÄ]¶ËZ¼ecÂ
شود و 5
موقتا روبرو می
این مشکل
جمجمه
dYÃËÁÁÕ{ZsÁ{ÕYY{½YËYÄ»Z¿ÁµÁ|mمتخصص تکنیک های آرام
به یک
تماسبگیرید.
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|ËY{b]¹Á{s¶uÄ],µÁYs[YÂm½{¯ZaZ]bÁÃ{¯¶u{Y|»Z]YZÆuYÖ°ËY|f]Y
- Le regroupement quebeدرصد افراد مسن بطور دائم دچار می
بخش معرفی کند.
cois pour personnes avec a ÃËÁµÁ|m
شوند .صدای شنیده شده در بیماری
گیرندهµÁهای
او م��ی تواند با
ÃËÁ
نص��ب m
میانی     
گوش 
مشکالت 
     -2
couphenes.
اکوفن بصورت های زیر شنیده می
بدن عکس العمل
الکترونیکی بر روی
گوش میانی   .
کردن 
چرک 
    • 
استرس ها را بر روی بدنÊ¬§Y ،
- Institut de readapthation
شود:
عضالت و
í7 íK  o\ –7 W7
o\í\XPhysique
( 7
)( 72 –nF
en deficience
de W\X7(ěò
ضبط کرده راه حل مناسبی
تنفش
کانال
شدن
بس��ته
باعث
التهاب
این
              H7 î q7 u721
î 74
î
4H \~F 'KA
!AnF [I22
Quebec.
برایتان پیشنهاد کند.
 TTصدائی مانند زنگ کلیسا شنوائی می شود.
íH
               
q `Kº sonqDewar
– ;nl q ;\n ěó
- Institut Raymond• سوراخ شدن پرده گوش.
صدای انسان
!(TT ~75
– u727
– ( !ü
íKu\Fll –u7K
ماسک الکترونیکی.
 TTنجوا
تجربه 
کردن  •  
چرک 
صدایبسیارقوییا 
    یک 
تحری��ک !Z
;~7 –u7»o
م��یH
!% ě
گوش میانی یا یک ضربه روی گوش متخصصی��ن س��معک ô
س��از
! ílZها اس��تفاده
کننده
! • 4 –Hاز
سقف
روی
باران
صدای
\TT L!15
!                ~K P% – L
–î5HM
»MKX»7
میتواند پرده گوش را پاره کند.
توانند دستگاهی بسازند که صدای
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درمان:

 -1مشکالت گوش داخلی
در نزد اش��خاص مسن و افرادی که
دچار ضربه ه��ای صدائی (صداهای
بسیار قوی) صدمه های عروقی مغزی
وجود غده یا شکس��تگی استخوان
جمجمه شده اند یک بیماری مزمن
بشمار می رود و بیمار باید عادت کند
که از موسیقی آرام و یا تکنیک های
آرام بخش استفاده کند.
داروهای گشاد کننده عروق می توانند
کم��ک کنند تا س��مپتوم را کنترل
کنند .البته اثر آنها محدود است در
مواقع خیلی اذیت کننده پزشک می
تواند از کورتیزون استفاده کند.

•

درمان کلسترول باال

تغیی��ر رژیم غذائ��ی و اگ��ر از دارو
استفاده می شود تغییر نوع دارو می
توان��د کمک کند ک��ه عالئم اکوفن
کمتر شود.
در مورد اش��خاصی ک��ه از بیماری
مزمن  Meniereرنج می برند درمان
می تواند حساسیت شنوائی را کمتر
کند .رژیم غذائی کم نمک و داروهای
زیاد کننده ادرار به کم کردن فش��ار
آندولنف کمک می کند.
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اگر صداهائی ش��نیدید که وجود
خارج��ی ندارند به پزش��ک مراجعه
کنید.
پزشک شما یکسری سواالت کرده و
آزمایشات کلینیکی را انجام می دهد.
در صورت لزوم شما را نزد متخصص
شنوائی فرس��تاده تا فعالیت اعصاب
شنوائی را اندازه گیری کند .در اکثر
مواقع در جلس��ه اول تشخیص داده
می شود.
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اگر این درمان ها
موثر نبود پزشک
م��ی توان��د از
طریق پرده گوش
Gentamycine
به گ��وش میانی
تزریق کن��د .این
آنتی بیوتیک اکثرا
باعث کم ش��دن
عالئ��م بیم��اری
م��ی ش��ود .این
نوع درمان که به
کمک بی حسی
محل��ی انجام می
ش��ود به راحتی
توس��ط بیم��ار
تحمل می شود.
مشکالت گوش

میانی
با یک درمان کافی اکوفن از بین می
رود.
 Otiteگوش میانی با آنتی بیوتیک به
سرعت درمان می شود .پارگی پرده
گوش اکثرا خود به خود بس��ته می
ش��ود ولی گاهی عمل جراحی الزم
می شود.
  Otospongiosنیز با عمل جراحیدرمان می شود.

مشکالت گوش خارجی
پزشک شما بسادگی واکسن گوش
را که باعث بسته شدن کانال شنوائی
شده خارج می سازد.
همیشه شاد،
همیشه خوش باشید.

اولین مجموعه از كارتون خانواده سیمس��ون در
دسامبر س��ال  1989میالدی در آمریكا پخش
شد.
 44قس��مت جدید این مجموع��ه در طول دو
فصل ،تعداد كل قس��مت های این كارتون را به
 493می رساند.
در ای��ن كارتون پرطرفدار كه ش��خصیت های
اصلی آن بارت ،هومر ،مارج و دیگر ساكنان شهر
كوچك اسپرینگ فیلد هستند ،در طول  20سالی
كه نمایش داده می ش��ود 24 ،جایزه «امی» را
دریافت كرده است.
خانواده سیمس��ون ،سال ها اس��ت در بهترین
ساعت های پربیننده تلویزیون نمایش داده می
شود و از این نظر در آمریكا ركورد دار
است و در عرصه جهانی هم بسیار
موفق بوده است.
پیش��تر ،مت گرونینگ ،خالق این
اث��ر ،گفت��ه بود كه
س��اخت ای��ن
مجموعه تا زمانی
ادامه خواهد یافت
ك��ه او و همكارانش
بتوانن��د ایده های تازه
تولیدكنند.
چندسالپیشهمنتیجه
یك نظرس��نجی در آمریكا
نشان داد كه آمریكایی ها
در باره خانواده سیمسون
اطالعات بیشتری دارند تا
درباره اولین متمم قانون
اساسی آمریكا.
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

بمناسبت روز جهانی زن
دکتر فیروز نجومی

• آنچه حکومت اسالمی را
روزی با سرنوشت محتوم خود
رو در رو خواهد ساخت ،ستیز
و مقاومت است و خیزش و
جنبش زنان .چرا که آنچه
زنان میخواهند سازگار نیست با
احکام ،اوامر و اراده الهی.
چرا که خدای اسالمی مرد
است و مردانه میاندیشد ...
اخبار روز:
www.akhbar-rooz.com
 ۹مارس ۲۰۰۹
آنچ��ه حکوم��ت اس�لامی را روزی با
سرنوشت محتوم خود رو در رو خواهد
ساخت ،ستیز و مقاومت است و خیزش و
جنبش زنان .چرا که آنچه زنان میخواهند
سازگار نیست با احکام ،اوامر و اراده الهی.
چرا که خدای اسالمی مرد است و مردانه
میاندیشد .قوانینی که صادر کرده است
در سوی حفظ و تداوم سلطه مرد بوده
است بر زن .خدای اسالم زن را برای رضا
و خشنودی مرد آفریده است .زن مستقل
از م��رد موجودیت ن��دارد .او را از حق و
حقوق انسانی محروم نموده ،در خدمت
مرد گمارده و ب��ه مالکیت مرد درآورده
اس��ت .چ��ون خداون��د ،زن را همچون
گوهری نادر ،زیبا و فریبنده ،خلق کرده
اس��ت ،بمرد امر نموده است که او را در
درون پنهان و در بیرون نیز زیر حجاب
مخفی نگاه دارد .مبادا که در معرض نگاه
ه��ای آلوده مردان قرار گیرد و یا مردان
نامحرم را شیفته خود ساخته ،به انحراف
کش��انده و آنان را بسوی ارتکاب گناه و
گناهکاری س��وق دهد و الجرم امنیت
اخالقی و روانی جامعه را مختل و سبب
هرج و مرج گردد.
این نگرش الهی که ب��ا حرکت جامعه
بس��وی تجدد ،ضعیف گردی��ده بود با
س��لطه دین بر جامعه ،هرچه بیش��تر
تقویت یافته و در قوانین مدنی ،جنائی
و جزایی انعکاس عملی یافت .سنگسار
زن��ان متهم به زنا که یکی از ناانس��انی
ترین مجازاتی ست که تاکنون بشر خلق
کرده است ،قانونی گردید .خون زن نیز
چون از جنس خون مرد نیس��ت دارای
دیه ایست نصف دیه ی مرد .شهادت دو
زن نیز برابر اس��ت با شهادت یک مرد.
در ام��ور خانوادگی ،ازدواج و طالق ،مرد
چیره اس��ت و ممتاز .لیست محرومیت
های حقوقی زن نس��بت ب��ه مرد البته
بس��یار طوالنی ست .اما همین بس که
انقیاد و اس��ارت زن در جامعه ،ریشه در

احکام الهی و آموزش دینداران
حرفه ای ،آیت الله ها ،حجت
االسالمها ،فقها و علما ،دارد.
ظه��ور حکومت اس�لامی
در س��ی س��ال پی��ش از
ای��ن همراه گردید با یک
جنب��ش واپس��گرایی و
سنت پرس��تی ،بلحاظ حق
و حق��وق انس��انی .دینداران
حرف��ه ای به رهب��ری فقیه
اعظم ،اص��رار بر آن دارند که
نگاه کتاب قرآن به زن قانونی
ست الهی ،از آغاز تا قیامت .بنا
براین مشروع است و معتبر و
اج��رای آن ضامن امنیت
اخالقی است و روانی و مانع
بروزهنجارشکنی.
برابری زن و مرد را دینداران
حرفه ای پندارند که یک
اخت��راع بش��ری س��ت.
عق��ل و خرد بش��ر را در
برابر عق��ل و خرد خدا ناقص
و کوتاه میدانند .اینس��ت که
دیندار حرفه ای به گذش��ته
ب��از میگ��ردد ،زمانیکه خدا
زنده بود و پیامبرانی گسیل
میداشت که مخلوق ش را
هش��دار دهند که آخر و
عاقبتی هست و بهشت
و جهنمی .مبادا که یاغی
تمرد و سرپیچی کنند
شدهّ ،
از احکام اله��ی .دیندار حرفه
ای نمیتوان��د بپذیرد که
بشر امروز همان نیست
که در  ۱۴۰۰سال پیش
از این میزیس��ت ،که شرایط
و مناسبات و روابط اجتماعی
در آنزمان بسیار متفاوت بوده
است با آنچه امروز رایج است.
تعجبی نتوان کرد که الگوهای
خوبی و پاکدامنی ،عفت و عفاف ،بینایی
و دانایی ،عدل و انص��اف همه وارد اتی
از گذش��ته اند .بعنوان مثال الگوی زن
ایران��ی ،حضرت فاطم��ه فرزند پیامبر
اس�لام اس��ت که در تقلید و تبعیت از
وی زن ایرانی باید کوش��ا باشد .بعبارت
دیگر ،از زن ایرانی نیز باید انتظار داشت
که فرزندانی مافوق بش��ر مثل حسن و
حس��ین بدنیا آورد .اما زن ایرانی به آن
س��طح از آگاهی نائل گردیده است که
بتواند محدود بودن وجود خویش را در
برابر یک فرشته الهی ،همچون حضرت
فاطم��ه زهرا ،به س��ادگی در یابد .زن
ایرانی نمیتواند از کسی تقلید و تبعیت
کن��د که مثل آن ش��دن هرگز نتواند.
شاید اگر زن ایرانی در آنزمان میزیست
او نی��ز در برابر منزلت و جایگاه خوار و
پستی که نظام اسالمی برایش فراهم
آورده است ،تسلیم شده ،اطاعت نموده
و دس��ت به س��تیز و مقاومت نمیزد.

اعتراض و مقاومت زنان در برابر
بی عدالتی ها و نابرابری یک
پدیده اجتماعی ست که
تعلق ب��دوران مدرن
دارد ن��ه دوران بدویت
بشری.

گرم و هم معلم!
ن هستم ،هم کار
هم ز

اما ممکن است
ک��ه عنوان ش��ود که
نت��وان نظامی را که

پاکسازی شدم.

در پی دستیابی به فن
آوری انرژی هسته ای و تکنولوژی و فن
آوری های علمی است ،واپسگرا و شیفته
بازگشت بگذشته خواند .شکی نیست که
حکومت اسالمی در بکار گیری در ابزار
و وس��ایل مدرن که در خدمت زندگی
مادی و کسب و تداوم قدرت موثرند،
هرگز امتناعی از خود بروز نداده اند.
تلویزیون و س��ینما و تاتر بد و زشت
بودند و پلی��د و ح��رام در آنزمان که
تحت تسلط و کنترل رژیم شاهی بودند.
دیندار حرفه ای از برق و تلفن موبایل ،از
کامپیوتر و یخچال استفاده میکند .سوار
مرس��د س بنز هم میشود .توپ و تانک
و موش��ک و بمب های مخرب نیز
میسازد و با تکیه بر آنها وارد میدان
جنگ میشود .بدین لحاظ نیست که
دیندار حرف��ه ای از تجدد و مدرنیزم
میهراسد .بلکه شناسائی خود مختاری،
استقالل و آزادی انسان  -نهفته در آرمان
مدرنیزم -است که دیندار حرفه ای
را هراسان ساخته است .برابری زن
با مرد و آزادی آنها بر اس��اس منشور
حقوق بش��ر است که س��اختار نظام
اسالمی را متزلزل میسازد.
زنانایرانیتاکنونتسلیمارادهنمایندگان
ذات اله��ی و یا دینداران حرفه ای ،آیت
الل��ه ها و حجت االس�لام ه��ا و فقها و
علما ،نشده اند و سر تعظیم و اطاعت در
برابرشان فرو نیاورده اند و نخواهند آورد.
آزادس��ازی جامعه بسته به آزادی زن .با
آزادی زن اس��ت که مرد نیز آزاد شود.
و گرنه مرد به اسارت و بندگی تن دهد
و سر تسلیم و اطاعت فرو آورد بی آنکه
خود بدان آگاهی داشته باشد.
---------------------

------------• از بند
نسوان زندان
اوین تماس
گرفت.
عالیه اقدام
دوست بود.
کلی پرسش بود و وقت
تنگ و وقت های تلفنی که
عالیه از دوستان همبندش
قرض می گرفت .ولی با همه
اینها توانستیم شمه ای از
زندگی اش را از او که کمتر
در مورد خودش صحبت می
کند بشنویم ...
---------------

مدرسهفمینیستی:

از بند نسوان زندان اوین تماس
گرفت .عالیه اقدامدوس��ت بود.
کلی پرس��ش بود و وقت تنگ
و وق��ت های تلفنی که عالیه از
دوس��تان همبندش قرض می
گرفت .ولی با همه اینها توانستیم
شمه ای از زندگی اش را از او که
کمتر در مورد خودش صحبت
می کند بشنویم.
_ عالیه اقدام دوس�ت ،شما
چه سالی متولد شده اید؟
روز اول مردادم��اه  ۱٣٣۲در
شهرستان فومن به دنیا آمدم.

_ ش�ما روزی معلم بودید و
در دبیرس�تان تدریس می
کردید ،ولی گویا از آموزش و
پرورش اخراج
شدید ،آیا این
درست است؟
جلسه ماهیانه اجنمن زنان

زمان :یکشنبه  5آوریل
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بل��ه ،درس��ت
در
اس��ت،
س��ال ۱٣۵۹
از آم��وزش و
پ��ر و ر ش

_ چه دروسی را در
دبیرستان تدریس
می کردی ؟

فوق لیس��انس ام را در رش��ته
مدیریت صنعتی با گرایش تولید
گرفتم.

_ شما چند تا خواهر و برادر
هستید؟

درس های��ی ک��ه
تدری��س م��ی کردم
مختلف بود از ریاضی
گرفته تا تاریخ و تربیت

م��ا مجموعا  ۷ت��ا خواهر و  ٣تا
ب��رادر بودیم .ول��ی االن ما  ۴تا
خواهر و یک برادر هستیم .بقیه
فوت کرده اند و من آخرین بچه
خانواده هس��تم ،ب��رای همین
خواهرها و برادرم همه س��ن و
سال باالیی دارند و خیلی مسن
هستند.

مدتی در شهرستان فومن ،محل
زندگ��ی ام تدریس می کردم و
مدتی هم در ناحیه  ۱۰آموزش
و پ��رورش ته��ران و یک زمانی
در دبیرس��تان هدف دخترانه،
وقت��ی خانم ملین��ا ملکومیان
سهام دارش بود جامعه شناسی
تدریس می کردم.

_ واکن�ش خواهرهای�ت در
براب�ر حکم زندان ش�ما چه
بود؟

بدنی.

_ در کجا تدریس می کردی؟
آیا در شهر زادگاه ات یا...؟

_ در دانش�گاه در چه رشته
ای تحصیل کرده اید؟
لیس��انس تاریخ ام را از دانشگاه
تهران گرفتم .البت��ه در زمانی
که می خواستم رشته تحصیلی
انتخاب کنم می توانستم با توجه
به نمرات درس��ی ام ،در رشته
پزشکی ثبت نام کنم .چون آن
موقع مثال نمره ،هوش و استعداد
تحصیلی ام را  ۹۹ /۲درصد بود و
در مدرسه هم شاگرد اول بودم.
ولی چون تحمل دیدن مرده را
نداشتم و اساسا آدم رقیق القلب
هستم ،پیگیر تحصیل در رشته
پزشکی نشدم.
 چ�ه س�الی از دانش�گاهفارغ التحصیلشدید؟
ـ فکر می کنم سال  ۱٣۵٣بود
که از دانش��گاه تهران لیسانس
گرفتم .اما بعده��ا دوباره ادامه
تحصیل دادم و در سال ۱٣۷۶

وقتی شنیدند که این اتفاق برایم
افتاده خیلی حال ش��ان بد شد
و نزدیک بود سکته کنند .برای
همین واقعا نمی خواهم آنها در
این سن و سال صدمه بخورند.
 ۲۵سال پیش (در دهه شصت)
که زن��دان ب��ودم ،خواهرهایم
در س��نین جوان��ی بودند و می
توانستند به من برسند ،گرچه
من هم��ان موقع هم دوس��ت
نداش��تم که آنها ب��ه خاطر من
آزار ببینن��د .ولی حاال که دیگر
واقعا سن و سالی دارند و امکان
جسمی این کار را هم ندارند.
_ پدر و مادرتان ش�غل شان
چه بود؟
پدر من بازاری بود و فرد بسیار
خیری بود .مادرم هم همینطور،
ایشان هم خیر بودند و هم فوق
الع��اده فردی اجتماع��ی .برای
نمونه ،مادرم بع��د از وقایع ۲٨
م��رداد س��ال  ۱٣٣۲می رفت
مجلس ش��ورای ملی و تحصن
می کرد و به مجلسیان اعتراض
می کرد.
{>> ادامه در صفحه}42 :
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در سیامین

نوروز
مهاجرت!

شما ایرانی هستید؟

مارس  – 1979مونترال ...یکی
از معمولترین عباراتی که در
کوچه و خیابان و فروشگاه و
مدرسه و مترو شنیده میشد
همین بود که آیا شما ایرانی
هستید؟ و جالب این بود که همه
هموالیتیهای تازه یافته ،بیچون
و چرا و با صورت و دست باز،
دعوت ما را به تنها جشن نوروز
سال در دانشگاه کنکوردیا قبول
میکردند.
سی سال گذشت!
امروز دیگر پاسخ چنین سوالی
مانند  30سال پیش نیست.
تجسم کنید که اگر هنوز با همان
عالقه و کنجکاوی در جستجوی
یکدیگر بودیم ...عجب نیروی
بزرگی شده بودیم.
شاید خلیج عرب نیز هنوز خلیج
فارس بود.
در سیامین نوروز مهاجرت
چندین دسته و گروه محترم
فعاالنه بدنبال بسیج نیرو برای
شرکت در چندین جشن بزرگ
برای نوروز هستیم.
جل الخالق که ما ایرانیها چه
استعدادی برای ایجاد چند دسته
و گروه داریم و چه مبارزه سختی
با یکدستگی میکنیم.
	•آیا میدانیم که از کجا فرار
کردیم؟
	•و به کجا پناه آوردیم؟
	•آیا میدانیم که چرا فرار
کردیم؟
	•و به چه کسی پناه آوردیم؟
	•ما با هم چه کردهایم و
چگونه یکدیگر را آزردهایم
که از هم فراری هستیم؟
	•مگر قرار نبود که به
یکدیگرپناهبیاوریم؟

سالم بابا!صدای پسرم بود که چند هفته قبل
روابطمان با هم شکراب شده بود.
قلب��م ریخت که حتم��اً اتفاق بدی
افتاده .وگرنه عصبانی اس��ت و تلفن
نمی زد!

فروشی نیست!
و هر نکته مقامی! ما
شاید بدنبال بدست
که نمیتوانیم در کنار هر
آوردن تجدد ،دچار
کسی عید را جشن بگیریم!
کار نک�ن ...بلکه هوش�مندانه کار
این همه چند دستگی
حق با شماست ...شاید هم
کن»
شدیم...
درک نکرده باشم!
را شنیده باشید.
ولی صبر کنید تجدد
شاید بهتر باشد که
این مثل صادقی است با این تفاوت که
هم خریدنی نیست
از آقای هارپر متولد
باید بس�یار باهوش و با ذکاوت عمل
و اگر هم باشد شکی
کالگری (کانادا) بخواهیم که
کرد.
نیست که بهای گزاف
مرکز کامیونیتی ما ایرانیان
عرض کردم که
آن ،خود ما هستیم.
(خانه ایران) را از لحاظ مالی
شرایط عوض شدهاند راهحلها نیز
به نظر میرسد که برای
پشتیبانی کند تا شاید بقیه
بایستیتغییرکنند.
رسیدن به تجدد داریم
ما از لحاظ اجتماعی
یکدیگر را به خرج
آن را پشتیبانی کنیم.
میرسانیم.
کارها
این
برای
که
ما
خود
حقایق مالی زندگی
آن وقت شکایت می
دستمان به جیب نمیرود!
کنیم چرا فالن گروه
معموالً همه جای دنیا
در هتلی مجلل به
رقابت به قصد رشد
همراه مطرب و (حتی
است اما داخل ما
خالف عقاید خود) شبی
از آغاز سال  ،2009چه بخواهیم و چه همیشهازبرنامهریزانیکهبرنامهشکنجه
ایرانیان به نظر میرسد
را هماهنگ کرده اند؟
نخواهیم زندگی همه ما عوض ش��ده مالی را توصیه میکردند تنفر داشتم و
که رقابت به قصد حذف
است .سرنوشت ما بطور غیرقابل باوری در دوران دانشآم��وزی نی��ز با این نوع
باشد.
آنها سهم امام
وابسته به امور مالی است .همه ما به این تدریس مخالفت و مبارزه میکردم.
سهم امام یا هیچ توجه
دارند،
من همیشه گفتهام و هنوز میگویم:
حقیقت اذعان داریم.
سهم حیثیت! کردهاید که
ما نیز بایستی
خاطرات شیرین
الزم اس��ت که ام��ور مالی و ش��رایط اگر درآمد انس�ان ق�ادر به ایجاد
سهم آبرو و
گذشته ما همه و اقتصادی را بخوبی بشناسیم.
لذت در زندگی نباش�د ،آن امرار
حیثیت را به
همه هنوز به روابط داخل ایران
توضی�ح ش�رایط اقتص�ادی ،بیان معاش نیست بلکه بردگی است.
گروهی بپردازیم تا شبی
متعلق است و در سی سال
حقایقاقتصادیاستوبرنامهریزی مهم نیست که چه مقدار درآمد داشته
رایگانتهیهببینیم.
گذشته ،خاطرات شیرین جمعی مالی،عکسالعملیبهوقایعمختلف باشیم ،همیشه انس��ان میتواند با هر
یک نفر به من جواب دهد که
در این وانفسای سقوط اقتصادی نداریم؟
اقتصادی است .آنچه که در این ستون درآمدی حتی درآمد «ولفر» (بیمههای
چگونه یک خانواده  4نفری برای عجب فاصلهای میان دهان و
بیان میش��ود ،همان عکسالعمل به اجتماعی) قادر به ایجاد لذت از زندگی
قلب و دست ما ایجاد شده؟
شرایط روز اقتصادی است .برنامهریزی باشد.
استمرار فرهنگ و دسترسی به
تجدد قادر به شرکت در چندین بیائید که شب عیدی دستهایمان مالی ،حتا در مقایسه با سال پیش عوض هدف من از این س��تون این اس��ت که
شده است.
را به آسمان بگیریم و از تمدن
روش��ی ارائه دهم تا هر کس با هر نوع
جشن به بهای گزاف و به خرج
 3000ساله...
قوانین گذشته ،در شرایط امروزی کارگر درآمدی قادر به لذت از زندگی باشد.
متوسط  200دالر برای خانواده
نیستن .د
 ...خود کمک بطلبیم که مستی
تا کی باید نگران حساب و کتاب بانکی،
خواهد بود؟
حاکی از  30سال ویراژ و باال و
امروزه دیگر کار زیاد و فعالیت ش��بانه و گزارش اعتباری و پرداخت اجاره و وام
اگر حتا در  2جشن شرکت
پائین و چپ و راست را از سر
روزی ،آینده مالی کس��ی را به تنهائی مسکن ،و صورت حسابهای بیحساب
کنند و مراسم تزئینات و دید و
بردارد و حداقل ما را بر این
تامی��ن نمیکنن��د .همه م��ا امنیت و باشیم؟
بازدید نوروز را هم رعایت کنند
نکته واقف کند که با وجود آنکه آس��ایش و استمرار مالی میخواهیم و اگر بتوانیم بیاموزیم که چگونه کنترل
و هدایای کوچک نوروزی را
همه ما متفاوت هستیم ،آنقدر
البته برایش به سختی کوشش میکنیم .امور مالی را بدس��ت بگیریم ،همه این
در حدی متعادل نگه دارند ،در
حساسیت و ابتکار داریم که یک اما چرا به نظر میرسد که هر چه بیشتر مشکالت حل خواهد شد.
این شب عیدی ،یک خانواده
نقطه مشترک بنام نوروز داشته
کار و فعالیت میکنیم ،امنیت و آسایش اما تا زمانی که همه ما در زندانی که
ایرانی مجبور به پرداخت 1500
دالر هزینه اضافی است که قب ً
از ما دورتر میشود؟
باشیم و سبک همان کوروش
بدست موسسات مالی لعنتی ،بنام
ال
بزرگ که برابری و برادری را
همه ما آموختهایم و به فرزندانمان نیز «گ�زارش اعتباری» ب�ه حبس ابد
برایش برنامهریزی نکرده بود.
آموختهایم که:
تشویق می کرد ...یک شب و
محکوم ش�دهایم ،چگونه میتوان
مگر نه اینکه ما در آغاز یک
فقط یک شب را بنام و به احترام فرزندی خلف باش ...بازیگوشی نکن ...کنترل امور مالی را بدست آورد؟
بحران اقتصادی هستیم؟
یکدیگر در یک محل مشترک
درس بخوان و به دانش��گاه برو و شغلی اعتبار و گزارش اعتباری ،مانند اسلحهای
چه اشکالی داشت که همه ما
جشن بگیریم و بعد از آن دوباره پی��دا کن و ...ازدواج و فرزند و ...عاقبتی که بقیه زندگی افراد را تهدید میکنند
نیروهایمان را متحد میکردیم
هیزم به آتش های خود بریزیم و خوش و آسوده! مگر نه؟
توسط موسسات مالی استفاده میشود.
و یک شب زیبا را در محلی
تفاوت هایمان را جشن بگیریم.
متاسفانه این قوانین و قواعد نیز متعلق همیشه توصیه کردهام که خوش حساب
بزرگ و با شرکت ایرانی و شام
همشهریاناگرنتوانیم
به گذشته هستند و در شرایط امروزی ،باشید ولی این سیستم گزارش اعتباری،
عید و ...را برگزار میکردیم و
دوست را از دشمن تمیز
هر چند که بیتاثیر نیستند اما راهحل هیچ ربطی به خوش حسابی ندارد .شاید
مخارج متوسط آن را برای یک
اصلینیستند.
دهیم به این دلیل است
الزم باشد که در بخش دیگری در مورد
خانواده در حدود  100دالر
شایدضربالمثل:
که دکان فرهنگ و تمدن
اعتبار و گزارش اعتباری و سازمانهای
نگاه میداشتیم و بقیه مخارج
و تجدد ما به ورشکستگی
«اگر میخواهی موفق شوی ،سخت اخ��ذ طل��ب لعنت��ی (Collection
از همان «سهم حیثیت» به
رسیده است.
 )Agenciesتوضیح��ات
سبک «سهم امام» پرداخته
اگر هنوز از خاطرات
جداگانهای بدهم.
می شد؟
سالهابودکههمهمیگفتیم 30 :سال پیش تغذیه یادداشت های کله سحری
زمان�ه عوض ش�ده و
می کنیم شاید به این
روشها نیز باید عوض
اگر خانه ایران داشتیم ،این
هنوز هوا تاریک بود و به نظر می رسید که رحیمیان از
دلیل است که در این
شوند.
مسائل حل بود.
شب تا صبح چشمش به هم نرسیده دوباره کله سحر
یک��ی از روشهای جدید
حاال که داریم و مشکالت اولیه
دکان چیزی به فروش تلفن زد ...که :انصاری ...دوباره فیلت یاد هندوستان
نمی رسد و شاید
این است که امور کوچک
آن حل شده چرا اینقدر با آن
کرد و قرار بود راجع به مدیریت مالی نوروز بنویسی
مخالفت میکنیم و آن را بصورت هم به این دلیل که
را فراموش کنیم و به امور
اما ش��ب عیدی چوب برداشتی و به جان این گروه
یک گروه جدید به گروههای دگر بهای آن برای ما قابل
مهمتربپردازیم.
و آن دس��ته و ...مگر نگفتم کاری به چند دس��تگی
همه
پرداخت نیست از
ضربالمث��ل مع��روف
اضافه شده مینگریم و این تازه
نداشته باش؟
قدیمی که میگوید:
وارد را با تهاجم تیشه میزنیم؟
این حرفها که بگذریم ،اگر همه اینها متحد شدند و به ما پشت کنند دیگر
این شب عیدی!
«پنیه��ا را بش��مار و
خود ما سالها و سالها آن را
کسبی برای ما نخواهد ماند!!!
شما ایرانی
دالرها خودبخود ساخته
خواستیم! و آن را خواستیم تا
تا آمدم جواب دهم گوشی را قطع کرد و یک
هستید؟
میشوند»
تمام گروههای دیگر را به خود
هفته است که جز پیام  3زبانه پیغام گیر پیوند
همانبرنامهریزیشکنجه
جذب کند!
دستم به او نرسیده.
است.
شاید شما هم بگویید آقاجان
فقط می خواس��تم خواهش کنم که
من میگویم:
چرا شب عیدی یقه مردم را
مقاله چند دستگی و برنامه ریزی های مالی
«پنیها را فراموشکن
میگیری؟
نوروز را چاپ نفرمائید که اینها حرف دل چاکر
و به دالرها رس�یدگی
هر چیزی جایی دارد
بودند اما رحیمیان پیغام هایش را نمی گیرد .یا
ک�ن ت�ا ه�زاران دالر
شاید پیغام های مرا نمی گیرد!

Hosein Ansary RLU
Tel: 514-483-2070 Ex: 235
1-877-483-2070

برنامهریزی

مـالی
خانواده

Let’s get started

پرسیدم تصادف کردی؟ همه زنده و
سالم هستند؟ چه خبر بدی داری؟
 خبر بد ندارم .فقط می خواس��تمت
ببینم !
ب��ا ناباوری کارهای��م را قطع کردم و
منتظرش شدم.
ما والدین مهاجر ،از آنجا که زندگی
و جوان��ی خود را وق��ف فرزندانمان
کرده ایم ،همیش��ه خیال می کنیم
بچه ها مدیون ما هستند.
در حالیکه این بچه ها در هر لحظه از
زندگی پرفراز مهاجرت ما را از مرگ
حتمی نج��ات داده اند .از همان بدو

بهترین عیدی !! عیدی عشق
تولد ...همان نف��س اول ...و از همان
اولین ن��گاه عمیق نوزاد در چش��م
پدر ،مسیر آینده زندگی را از دریچه
چشمانش��ان به ما نشان می دهند و
س��پس در هر لحظه از زندگی ما را
همراهی و راهنمایی می کنند.
هر بار ک��ه پدر را «باب��ا» یا «»dad
خطاب می کنند م��ا را از تنهایی و
تنگدستیرهاییمی بخشند.
با خود فکر می کردم عش��ق و ایثار
جوانی ما برای فرزندانان عجب ذخیره
پرباری بوده است فرزندانمان امانت
عشق را چه زیبا پاس می دارند.

Cell.: 514-804-5756
215 Av. Redfern, Suite 210
Westmount, QC. H3Z 3L5

مدیریت مالی در

به نظر منیرسد که من و رحیمیان آمبان به یک جو برود!

 ....بعدازظه��ر جمع��ه ب��ود میان
انبوه��ی از کاغذ و پرون��ده ،آخرین
تدارکات هفته بعد را می دیدیم که
همکارم وارد دفتر شد و گفت تلفن
اورژانس داری!
گوشی را برداشتم و...

k

حسین انصاری

ح�ال چگونه ج�واب این همه
سخاوت را بدهم؟
برحسب عادت به فکر هدیه ای مالی
افتادم ولی هیچ رقمی درخور اینهمه
سخاوت او نبود.
می بینید که این ج��وان بی تجربه،
شب عیدی چه بالیی بر سرم آورد؟
مگر قرار نیست که پول ح ّ
الل همه
مشکالت باشد؟
خود م��ن بارها گفت��ه ام و احتماالً
خواهم گفت که پول ح ّ
الل مشکالت
است .پول قدرت است.

خودبخود ساخته شوند».
این روزها وقت آن اس��ت ک��ه از خود
بپرسیم:
همین امروز در همین لحظه چه قدمی
میتواند برای آینده موثر باشد.
برنامهریزی امروز بیشتر و بیشتر در مورد
«اعتدال» است .چگونه میتوان اعتدالی
ایجاد کرد که تمام صورت حسابها به
موقع پرداخت شوند ،تفریح و لذت از
زندگی به جا و به موقع انجام ش��ود
و لیست آرزوهای انسان رفته رفته
بوقوعبپیوندد.
آنچه را که در شماره آینده با شما
در میان خواهم گذاش��ت،
در مورد ایجاد این اعتدال
است.
و س��پس چن��د روش
پیشنهاد خواهم کرد که
ه��م تفریح و ه��م لذت
انجام ش��ود و هم آرزوها
به س��رانجام برسند .این
برنامهای خواهد بود که
ب��رای تمام عم��ر و در
ه��ر مرحل��ه از زندگی
و
ب��دون توجه به س��ن
اجرا
تع��داد درآم��د قاب��ل
باشد.
تا ش��ماره آینده که قدم اول را در مورد
ایجاد «تعادل» با شما در میان خواهم
گذاشت.
خوش قول و خوش حساب باشید
--------------------

توفان
سهمگنی
اقتصاد...

با درود

«نان آجرکن!»

شاید مهاجرت ما (و فقط
شاید) به علت جستجو برای
چیزی بود که از ما گرفته بودند.
شاید برای نجات جان و پناه به
امنیت خارج از کشور بود...
شاید هم بدنبال قافله مهاجر راه
افتادیم و بیمقصد کوچ کردیم.
باور کنید چیزی را که قب ً
ال
نداشتیم و ما را به کوچ واداشت
را نمیتوان با روشهای گذشته
بدست بیاوریم.
اگر همه ما از یک منبع فرهنگ
و تمدن تغذیه میکردیم ،این هم
پشت چشم نازک کردن و دماغ
باال گرفتن ،طبقهبندیهای از
ما بهتران ،و از ما بدتران به چه
دلیل است؟
مگر همه ما فرهنگ و تمدن
مان را از یک مغازه خریداری
نکردهایم؟
چه می گویم ...فرهنگ که
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اگر چنین است ،چگونه نوجوان آس و
پاس من اینگونه را مدیون کرد؟ حتا
زمانی که به انس��ان نیاز مالی دارند،
نوعی ارضاء روحی ایجاد می کنند.
اما اکنون به نظر می رسد که نیاز ما
به فرزندان بیشتر است و آنان هدیه
عشق را با سخاوت هر چه تمامتر و
بدون توجه به هدایای مالی ،بی دریغ
اعالم می دارند.
حاال شب عیدی من مانده ام و دریایی
از شرمندگی که مبادا متقاب ً
ال به اندازه
کافی عشق در عمق وجودم نداشته
باشم تا هدیه کنم .قدری فکر کردم...

در ش��ماره پیش ی��ک دیدگاه
منف��ی از اقتصاد را ارائه دادم که
حساس��یتها و مخالفته��ای
زیادیبرانگیخت.
در پاسخ به هموطنی که در پیام
تلفنی نامش را ذکر نکرده است
و مرا «نان آجرکن!» خوانده باید
بگوی��م که اگر من
نگوی��م ،دیر یا زود
مطبوعات دیگر آن
را عن��وان خواهند

عش��ق واحد و پیمان��ه اندازه گیری
ن��دارد ...حتا ک��م و زیاد ن��دارد ....یا
هست و ...یا نیست.
نفس راحت��ی کش��یدم واز گرمای
عشق درا ین وانفسای سرمای کانادا،
لذت بردم و شکوفه های عشق جای
شکوفه های نوروز وطن را گرفت.
آرزو می کنم که نوشکوفه های عشق،
نوروز شما را نیز معطر و رنگارنگ و
پربار کرده باشد.
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اول آنک��ه آیا آمریکا و
انگلیس و اتحادیه اروپا
موفق ب��ه توقف نزول
اقتصادی خواهند بود
یا خیر .به نظر میرسد
که حتی اگر موفق به
توقف آن باشند ،قادر
ب��ه تغیی��ر جهت آن
به س��وی باال حداقل
تا  2یا  3س��ال دیگر

>> بازهم
امالک

طبق گزارشی که روز  6مارس
 2009از طرف مسئولین بخش امالک
بانک ناسیونال منتشر شد ،در حال
حاضر وقت خرید امالک است و شرایط
مناسبی برای خریداران ایجاد شده
است.
بررسی  6منطقه مختلف از
نقطه نظر امالک در کانادا نشان
میدهد که ارزش امالک بطور
متوسط در ماه دسامبر  1درصد
در مقایسه با ماه پیش نزول
کرده است.
این گزارش برای اولین بار بعد از  5سال
بازار امالک را وارد یک چرخه نزول
گزارش میدهد (کارنامه پایان سال
بانکناسیونال).
همزمان بانک اسکوشیا در پایان ماه
ژانویه  ،2009اعالم کرد که ارزش امالک
بیش از  11درصد در مقایسه با ژانویه
 2008رکود کردهاند ولی اکثر معامالت،
رکودی مطابق  6درصد را گزارش
میدهند.
بانک اسکوشیا ادامه میدهد که بعد
از رکود تعداد خانههای فروش رفته
به میزان  17درصد در سال ،2008
میرویم تا رکود دیگری اضافه بر آن
به میزان  20درصد در سال  2009را
نیز شاهد باشیم (رکود تعداد فروش نه
ارزش فروش).
بزرگترین مناطقی که تعادل عرضه،
تقاضا در بخش امالک را گزارش
کردهاند به ترتیب :ونکوور ،سادبری،
کالگری و بزرگترین میزان رکود فروش
را گزارش کردهاند.
در هفته گذشته ،پس از نزول نیم
درصد نرخ بهره توسط بانک مرکزی
کانادا انتظار میرود که بازار امالک
از سرعت نزول خود بکاهد اما این
حقیقتی است که در ماه آینده به
گزارش خواهد رسید .این به شرطی
است که بانکها شرایط تصویب وامهای
مسکن را برای خریداران آسانتر کنند
که حتا بعد از یک هفته از نزول نرخ
بهره از آن خبری نیست.
آنچه که ارزش امالک را افزایش
میدهد ،نرخ پائین بهره به شرط
تصویب آسان وام ،نرخ پائین بیکاری
(که در حال حاضر در حدود  9درصد
است) و گزارشات مثبت اقتصادی (که
از آن خبری نیست) ،ورود بیش از حد
مهاجرین (که اداره مهاجرت کانادا
شرایط ورود را مشکلتر کرده) می
باشد.
تمام شواهد حاکی از آن است که بازار،
بازار خرید است و میرود که تا چند
سال آینده ادامه یابد•.

روزگار سقوط...

متغیر
یا ثابت؟!
با وامهای
مسکن چه باید
کرد؟!!!
>> سوال خوبی است.
ایکاش میتوانستم جوابی قاطع برایش
داشته باشم .اکنون که نرخ بهرهها نزول
کردهاند و به نظر میرس��د که دولت و
بانک مرکزی کانادا درصدد هستند که
برای تش��ویق مردم به س��رمایهگذاری
و خرید مس��کن ،تا حد امکان کوشش
کنند ،چند نکته را باید در نظر گرفت.
اول آنکه اگر وام مس��کن را با نرخ ثابت
اخذ کردهاید که چ��ارهای جز ادامه آن
ندارید.
دوم ،اگر وام را با نرخ متغیر اخذ کردهاید،
تاکنون از آن لذت بردهاید و هم اکنون
نرخی بین  2تا  3درصد برایتان در نظر
گرفته شده است.
سوال اینجاست که آیا این گرایش نرخ
پائین ادامه خواهد داشت یا خیر.
 2موضوع را باید در نظر گرفت:
کرد.
دنی��ا عوض ش��ده و
لزوماً ب��ه پیشبینی
من س��یر منف��ی یا
مثبتنمیگیرد.
این دی��دگاه چاک��ر اس��ت و البته
امیدوارم صحیح از آب در نیاید!
اما تجربه و دیدگاه و حس عجیبی از
داخل به من گوشزد میکند که این
پیشبینی صحت خواهد داشت!
اگر آن را هش��دار در نظر نمیگیرد،
آن را نادیده بگیرید.
عرض کردم که توفان ش��روع شده
است.
تاثیر این توفان را در  3بخش امالک،
س��هام و نیازه��ای اولی��ه و روزمره
( )Commoditiesخواهیم دید.
با شروع توفان ،در این  3بخش ،یکی
از بزرگتری��ن انقباض��ات اعتباری را
مشاهده خواهیم کرد .زندگی همه ما
عوض خواهد شد.
 Wells Fargoاز بعضی از مشتریانی
که پرداخت��ی دیر دارند ،خواس��ته
اس��ت که در مدت کمت��ر از  3ماه،
یا تم��ام بدهی خ��ود را بپردازند ،یا
حسابهایش��ان را ببندند و یا آماده
باشند که از بهره  4درصد در سال به

نخواهند بود.
در کانادا هر چند که اوضاع به بدی آمریکا
و اروپا نیست ولی آتش آمریکا دیر یا زود
دامن کانادا را نیز خواهد گرفت.
در چنین شرایطی (که توضیح مفصل
دارد ولی دراینجا به همین اکتفا میکنم)
آمریکا مجبور به ارتقاء نرخ بهره خواهد
شد و کانادا نیز آن را دنبال خواهد کرد.
اگر من صاحب خانه بودم و وام مسکن با
نرخ متغیر داشتم ،هر چه زودتر به بانک
مراجعه میکردم و ش��رایط تبدیل نرخ
متغیر به نرخ ثابت را جویا میشدم.
س��پس با چش��م و گوش ب��از منتظر
میماندم و با اولین ارتقاء نرخ بهره ،حتی
اگر یک چهارم درصد باش��د ،بیچون و
چرا نرخ متغیر را به نرخ ثابت  5س��اله
تبدیل میکردم.
این در موقعیتی است که بیشتر وامداران
از این عمل اجتناب میکنند زیرا تفاوت
ن��رخ متغیر و نرخ ثاب��ت گاه به  3یا 4
درصد میرسد.
________________
اگ�ر اوض�اع اقتص�ادی تا چند
م�اه دیگر بهبود نیابد و اگر روابط
اقتصادی آمریکا و چین و هند به
نوع دلخواه تغییر نیابد ،میرویم تا
نرخ وامهای مسکن را تا میزان 15
درصد در سال آینده ( )2010شاهد
باشیم.
________________
اگر اخالق شما با ریسک جور در نمیآید
توصیه میکنم که ت��ا  2ماه دیگر نرخ
ثابت را به نرخ متغیر ترجیح دهید .اما
اگر اهل کازینو هستید و از ریسک لذت
میبرید ،تا ماه سپتامبر هم میتوان صبر
کرد و از نرخ متغیر بهرهمند شد.
فرام��وش نفرمائی��د ک��ه پیشبینیها
براساس نمودارهای امروز است و همیشه
قابل تغییر هستند .سعی خواهم کرد که
در این ستون تغییرات احتمالی را هر چه
زودتر به اطالع برسانم

•

 16درصد در سال تن دهند!

کدامی�ک از م�ا چنی�ن
شرایطی را دیده بودیم؟

تغییرات  2سال آینده ،شغل ،خانواده،
کسب ،سرمایهگذاری و بازنشستگی
همه ما را تغییر خواهد داد .باید برای
تغییر آم��اده ش��ویم .ارزش امالک
را بایس��تی به این روش سنجید که
بهترین قیمت آن در سال  2000و
بدتری��ن آن در س��ال  96را در نظر
بگیریم .یکی از این ارقام ارزش واقعی
امالک (مسکونی یا تجاری) در حال
حاضر خواهد بود.
علت اصلی این توفان ،تقلبهای
بانک�ی و ی�ا س�قوط سیس�تم
اعتباری نیس�ت (هر چند که به
شدت آن افزود).
علت اصل�ی ،تغییر عادات خرج
کردن میانساالن مرحله آخر (60
سالهها) و کهنساالن (از  70تا 100
سال) است .این گروه عظیم که
در  8تا  10سال گذشته ،با نیروی
مال�ی خ�ود تکلیف هم�ه چیز،
از س�هام تا امالک ت�ا مواد مورد
نیاز تولید را تعیی�ن میکردند،
وارد ف��از دیگری از زندگی ش��دهاند

___ ___ www.paivand.ca

که سرنوش��ت همه چی��ز را عوض
خواه��د کرد .عین همین وقایع بین
س��الهای  90تا  2003در ژاپن که
از لحاظ جمعیتی و تعداد (BABY
 )BOOMERSحدود  10س��ال از
بقیه دنیا جلوتر بود اتفاق افتاد و در
تمام این سالها ،اقتصاد ژاپن را ضعیف
و به یک حالت دفاعی نگاه داشت.
همین بال به س��ر ما و اهالی تمامی
آمریکا در  5تا  7س��ال آینده خواهد
آمد.
یکی از بزرگترین حبابهای اعتباری
در سال  2008یک انقباض سریع و
دردناک را شروع کرد و تا آخر 2009
ادامه خواهد یافت.
تورم از پایان همین دوره (نزدیک
اواخر س�ال  )2009رشد خود را
ش�روع خواه�د کرد و ت�ا اواخر
 2010ادامه خواه�د یافت .بعد از
آن ،هنگام��ی که نرخ بیکاری به 15
درصد رسید و نرخ بهره  2رقمی در
ضد
همه جا مشاهده شود ،یک دوره ّ
تورم ( )deflationشروع خواهد شد.
ارزش همه چیز پائین خواهد رفت.
ای��ن بزرگترین اتف��اق غیرمنتظره
اقتصادی خواهد بود.
دوره ضد ت��ورم ،نیاز ب��ه روشها و
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مدیریت
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پیشبینی،
پیشبینی،
پیشبینی...

کلم��های ک��ه بی��ش از
ه��ر چی��ز دیگر فک��ر و خیال
س��رمایهگذاران در س��هام و
سبد س��هام را به خود مشغول
میکند .در اینجا خیال ندارم
ک��ه پیشبین��ی دیگ��ری ارائه
دهم زی��را جام جه��ان منای
بازار س��هام و در حال حاضر
در فضای��ی م��ه آلوده به س��ر
میبرد و هر پیشبینی ...همان
پیشبینی است و بس!
اما چند اصل را بازگو میکنم
ک��ه در ه��ر فضائ��ی ،چ��ه در
پیشبین��ی مثب��ت و چه منفی
غریقابل تغیری است.

>> اول

آنکه شکی نیست که سرمایه
گ��ذاران در س��بد س��هام این
روزها نگران هستند .این چیز
تازهای نیست و حتا در بهرتین
ش��رایط ب��ازار ج��ای نگرانی
وجود دارد.

>> دوم

اصلی که ربطی به پیشبینی
ندارد اینکه ،زمانی که س��هام
تقریب�� ًا ب��ه نصف قیم��ت در
مقایس��ه با چن��د م��اه قبل به
فروش میرس��ند ،بدون شک
وقت خرید س��هام است .هم
اکنون این ش��رایط اجیاد شده
است.
س��رمایهگذاری یک پروس��ه
مج��عآوری اس��ت .بای��د از
موقعیته��ا اس��تفاده ک��رد و
زمانی که سهام ارزان هستند به
خرید ادامه دهیم.
همچن�ین زمان��ی که س��هام
ارزان هس��تند ،ب��ه هیچ وجه،
وقت فروش نیست،
مگر آنکه:
 -1برای ادامه زندگی به آنها
نیاز داشته باشیم.
 -2اه��داف س��رمایهگذاری
تغیری کنند.

راهحلهایی کام ً
ال متف��اوت از دوره
انبساط تورم دارد (.)Inflation
در ای��ن دوران تجرب��ه و تحصی��ل
باالترین ارزشها را خواهد داشت.
آنچ��ه مه��م اس��ت اینکه ،بع��د از
پیشبینیهایمنفیباالاگرمعتقدید
که نزول اقتصادی فقط در همان 3
بازار (امالک ،س��هام ،مواد اولیه) و یا
فقط به همان دلیل است ...دوباره فکر
کنید.
نزول اقتصادی به دالیلی اس�ت
که از کنترل ما خارج است.
جمعیت جهان به س��نی رسیده که
خ��واه یا ناخ��واه این ن��زول را حکم
خواهد کرد.
تنها راهی که میتوان از آن جلوگیری
ک��رد این اس��ت که ی��ک بمب اتم
بسازیم که فقط  60س��ال به باال را
نابود کند.
ای��ن گروه ،تمام رش��د و باروری 10
سال گذشته را به جهان هدیه کردند
و االن که همه دنیا از آن مست شده
است ،صبح مخمور اقتصادی را آغاز
خواهد کرد.
دیگر به این زودیها کسی را نخواهیم
دید که فقط از طریق رش��د قیمت

سبد سهام

 -3سهام یا سبد سهام به طور
مرموزی غریطبیعی عمل کند.
بنابراین چناچنه برای ادامه
زندگی به فروش سهام یا سبد
س��هام نیاز باشد ،به هیچ وجه
صالح نیست که در سبد سهام
نگاهداری ش��وند و بایستی به
سبدهای باند و یا اوراق بهادار
و غریه تبدیل شوند.
همیشه پیشبینی برای کوتاه
م��دت در ب��ازار س��هام امری
مشکل است اما چناچنه یک
پروسه  10س��اله در نظر داشته
باش��یم ،از آجن��ا که س��رمایه
گ��ذاران ت��ا زمان��ی ک��ه یک
پیشبینی ارائه نشود خوشحال
خنواهند بود ،پیشبینی درآمد
چند نوع سرمایه گذاری را در
 10سال آینده به شرح زیر اعالم
می دارم:

 -1سبدهای نقد (MONEY
 4 :)MARKETدرص��د بهره
مرکب در  10سال
 -2سبدهای باند (BOND
 5/5 :)Fundsدرص��د به��ره
مرکب  10ساله
 -3س��هام (EQUITY
 5/5 :)Fundsدرص��د به��ره
مرکب  10سال
پیشبینی من در  3سال آینده،
قابل قیاس با کازینو که احتمال
ضرر همیشه بیشرت از استفاده
است.
و اما معرفی چند س��بد که از
همه حل��اظ آنها را بررس��ی و
مطالعه کردهام و چناچنه قصد
خرید سبد سهام داشته باشید
آنها را اکید ًا توصیه میکنم:
1- BiSSETT CANADIAN EQUITY
این سبد شامل مقدار زیادی
از س��هامهای موسسات مایل
اس��ت که البته در حال حاضر
رک��ود داش��تهاند و ب��ه قیمت
خوب��ی ب��ه فروش میرس��ند.
بانکهای کانادا در مقایسه با
بقیه دنیا در سال گذشته کارنامه
خوبی در دست دارند و طویل
خنواهد کشید که دوباره یکی
ازعزیزترین س��هامهای کانادا

ملک امرار معاش کند.
پدیده دیگری که خواه یا ناخواه سیر
نزولی شروع خواهد کرد و دلیل دیگر
شروع توفان شده ،دنیای تکنولوژی
است 15 .تا  20سال است که از رشد
مدام تکنولوژی بهرهبرداری کردهایم.
م��ن نمیگوی��م ک��ه دوران رش��د
تکنولوژی به پایان رسیده...
به هیچ وجه!
من میگویم ک�ه دوران جدید و
کام ً
ال متفاوتی از رشد تکنولوژی
آغاز ش�ده که با گذش�ته کام ً
ال
متفاوت است.
آنچه و آنکه در  15س��ال گذش��ته
وابستگی به تکنولوژی پیدا کرده بود
(یعنی همه چیز!) بایستی کام ً
ال تغییر
جهت دهد و یک سیر رشد ناشناس
و نادیده کام ً
ال متفاوتی از گذشته را
پیش گیرد.
این تغییر عمده و بزرگ و غیرمترقبه
نیز آنچنان بادی به توفان جمعیتی
میدم��د ک��ه گردبادهای ق��وی و
متع��ددی را در هر گوش��ه خواهیم
دید و خاصیت گردباد ...نابودی است.
انتظار چند نابودی اقتصادی در
زمینههای متعدد میرود.
این  2پدیده (تغییر عادات نس��لی،

خواهند بود ( 2تا  3سال).
این س��بد (Bissett CDN
 )Equityمتعل��ق به ش��رکت
 Templetonمیباش��د .از
یک سیستم ثابت شده استفاده
میکن��د و آن اینک��ه چناچنه
نسبت به ارزش سهام به درآمد
آن در مقایس��ه با س��هامهای
مش��ابه پائنیت��ر نباش��د آن را
خریداری منی کند.
من این س��بد سهام را در رده
«بس��یار حمافظه کار» قلمداد
میکنم و خرید آن را در شرایط
امروزی ،چناچنه اهداف بلند
م��دت داش��ته باش��ید توصیه
میکنم.
2- C.I CANADIAN INVESTMENT FUND

ای��ن س��بد از س��ابقه بس��یار
طوالنی برخوردار است .بیش
از  15س��ال اس��ت که درصدر
س��بدهای موجود ق��رار دارد.
مق��دار زی��ادی س��رمایه دارد
(مض��اف بر  2میلی��ارد دالر)،
سهامهای موجود در این سبد،
موسس��ات مایل ،تولید لوازم
اولی��ه ،ش��رکتهای حفاری
نفت��ی ،ش��رکتهای دارویی
میباشد .این س��بد را در رده
«حمافظ��ه کار» بای��د در نظر
گرفت.
& 3- PHiLiPS HAGER
NORTH DiViDEND
FUND

این سبد با  2سبد باال متفاوت
اس��ت و عموم ًا از سهامهایی
شرکت تشکیل شده که ماهیانه
یا س��الیانه ،خبش��ی از درآمد
سهام را با سرمایهگذار شریک
میش��وند .چناچن��ه س��رمایه
گ��ذاران این درآم��د را دوباره
در خود س��هام سرمایه گذاری
کنند ،ترکیبی اجیاد کردهاند که
چه در بازار مهاجم  BULLو
چه در ب��ازار مدافع ()BEAR
نتایج خوبی ارائه میدهند.
این سبد در بلند مدت «بسیار
حمافظه کار» و در کوتاه مدت
نامعلوم است.

پیدایشتکنولوژی)همیشهوهمیشه
باعث توفان بودهاند .اتومبیلسازی،
برق ،تلفن ،جنگ جهانی ،تولد نسل
نو بین س��الهای  1945تا ،1961
هیپیها ،بحرانهای سیاسی ،نفت،
اوپک ،بحرانهای مذهبی (اسرائیل و
فلس��طین) همه و همه در اثر تغییر
نس��لها و نیازه��ای جدی��د آنان و
تکنولوژی جدید بوده است.
س��ال  2009آغاز توفان اقتصادی و
پایان یک دوره نسلی و آغاز یک دوره
تکنولوژی است و شروع دوره جدید
توام با درد رشد خواهد بود ....و البته
هیچ رشدی بدون درد نیست .امیدوار
هستم که بتوانم نوشدارویی برای این
درد ارائه دهم.
البته همیش��ه در توف��ان اقتصادی،
بهترین موقعیتها برای رشد ایجاد
میشود ،سعی دارم این موقعیتها
را نیز گوشزد کنم .هر چرخهای یک
نقطه آغاز ،یک نقطه اوج و یک نقطه
نزول دارد .این چرخه نیز مس��تثنی
نیست .در این سیر با هم خواهیم بود
و تغییرات اجتنابناپذیر و بعضی از
راهحلهای تجربه شده را ارائه خواهم
داد.
آماده و آگاه باشید
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«شامورتی بازی»...
 -شماره  890پیوند -

تبریک به رحیمیان
و انصاری:

_________________
 ...اتفاقا احترام من برای انصاری
دو چندان شده است...
_________________
...ش��ما مسائل را ساده می کنید
تا نتایجی بگیرید که محافل غیبت و
پش��ت هم اندازی و دروغگویی های
بی شرمانه تان را گرم کنید .اما مساله
اینطور نیست .آقای انصاری نزدیک
با ده س��ال به نشریه پیوند همکاری
می کرده اس��ت ،س��پس به انتخاب
خودش ماهنامه ای را به مدت بیش
از دو سال منتشر کرده است ،بعد به
دالیلی که خود در مقدمه آغاز به کار
دوباره اش در پیوند نوشته ،آن نشریه
را متوقف و س��پس ب��ه در پیوند به
نوشتن مشغول شده است.
ش��ما حاال چرا پش��ت این موضوع
توطئ��ه و ش��امورتی ب��ازی و دروغ
می بینید ،والل ُه اعلم!
دوستان ،چش��م هایتان را بشوئید،
جور دیگر نگاه کنید.
در «م��وو» (حرک��ت) انصاری من
موضوع جالبی را دیدم...
ما ایرانی ها ،حتی در بدترین شرایط،
بخصوص در جمع ،بسیار کم پیش
می آید که به اش��تباه خود اعتراف
کنیم ،و باالتر از آن ،غرور و تعصب و
حس  belongingخرکی خودمان را
قورت بدهیم ،راه مان را در «پابلیک»
عوض کنیم و هزار بار س��خت تر از
آن به ( competitionرقیب) قدیمی
مانبپیوندیم!
ایــن کار ،نش�ان کارآکتر قوی
آقای انصاری است.
ب��ه ج��ای خ��راب کردن��ش بای��د
گف��ت آفرین بر انص��اری که پس از
کالهب��رداری ابوتراب ،در دورانی که
جامع��ه ایرانیان مونتری��ال بیش از
همیش��ه به اتحاد و یکپارچگی نیاز
دارد ،این حرکت را انجام داد..
الف .تقی زاده
-----------------

شیرین
پول
ِ
سوزان روشن!

سلام عمورحیمی�ان ،من
سوزان روشن هستم .حتما یادتان
هست که چند ماه پیش برای شما
درد دل کردم راجع به کامیونیتی و
اینکه مادرم می گوید س��عی کن با
ایرانی بیزینس کنی از آنها خرید کنی
و ...راستش من آن موقع زیر  18سال
بودم و فکر می کردم اگر پیش یک
عمو جان ایرانی رفتم و پول کارکردم
را به بهانه ای ساختگی نداد ،عیب از
کامیونیتی است ،نه ،نه ،نه!
االن ک��ه چند روز پیش  18س��اله
شدم یک کشف عجیب کردم و آن
این اس��ت که پول من شیرین است
و همه آنهایی که با آنها کار می کنم،
دوست دارند آن را بخورند!
چون چند روز پیش با ش��وق و ذوق
که حاال  18ساله شده ام و می توانم
یک ماش��ین بخرم مبلغ��ی دپازیت
دادم.
از عمو جان پرس��یدم اگر تصمیمم
عوض شد پول را پس می دهید؟!
گف��ت بله .بعد از  18س��اعت پیش
عموجان رفتم و گفت��م من قادر به
خرید ماشین نیس��تم .گفت پول را
پس نمی دهم!
و آنجا بود که استکان چای خالی را
دیدم و فهمیدم عیب از کامیونیتی
نیست ،پول من خیلی شیرین است
و عموجان مثل نقل با چایی خورده
است.
باور نمی کنید بیایید تا من برای شما
کار کنم.
یک استکان چای تلخ بیاورید ،ببینید
چقدر پول من شیرین است!
ن��وش جانت عموجان ،فقط مواظب
باش مرض قند نگیری!!
با احترام سوزان روشن
(مونتریال)
----------------------

خامن دریا دادور!
دکولته یا لچک؟

..من عاشق صدای دریادادور هستم
و از لحظه ای ک��ه در پیوند خواندم
در مونتریال برنامه دارد با دوس��تان
و خانواده بلیت خریدیم ،به کنسرت
او رفتیم و الحق که چه ش��بی و چه
برنامه ای! س��ی دی او را خریدیم و
برایش کف زدیم .اما دوستی ویدئوی
کوتاه��ی از این هنرمن��د معروف و
جهانی در فس��تیوال زج��ر [فجر!]
جمهوری اسالمی برایم فرستاد ،واقعا
برای من ش��وک آور و مهوع اس��ت،
وقتی می بینیم هنرمن��دی که در
سطح جهانی این چنین محبوبیتی

___ ___ www.paivand.ca

ب خود را
شرا
ه بیاورید!
همرا
B

همانطوری که قبال نیز به آگاهی رسید
مراسم سالیانه گردهمائی پاراد نوروزی
در س��ال جاری انجام نگردیده و امید
اس��ت با همکاری و کوش��ش گروهی
بتوانیم نوروز  2010این مراس��م را به
گونه گس��ترده تر و با حرکت در مرکز
شهر برگزار کنیم.
متاس��فانه این روزها در گوشه و کنار
صحب��ت هائی در رابطه ب��ا عدم انجام
پاراد به دلیل ارتباط آن با جمشید ترابی
که بصورت بسیار زشت و ناپسند و در
کمال نامردمی با صدمه زدن سنگین
مالی به بسیاری از هموطنان ،از صحنه
شهرمان ناپدید شد به گوش می رسد.
جای تاسف است که زحمات و خدمات
دهها نفر داوطلب که در طول همه این
سالها در برگزاری مراسم پاراد صمیمانه
کوشش نمودند ،اینگونه نادیده انگاشته
گردد .جمشید ترابی نیز یکی از کمک
کنندگان این سازمان بود و ما حتی در
مواردی بدلیل حضور و وجود وی مورد

هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز
و حاجب و دربان
در
ای
ن
د
رگ
اه
نی
س
ت

ring your
o
هیپنوتیزم
Emporter wn wine
دارد ،در براب��ر وزارت votre vin
و دکت��ر علفی های
گوناگون و( ...ش��ما
«حقیقت» [ارشاد] یک
که غریبه نیستید به اصرار مادرم
رژیم آزادی کش و ضد
زن سر فرود می آورد و لچک به سر برای آرامش مدتی ب��ه ذن و یوگا و
قرآن و ادعی��ه و اوراد پناه بردم) اما
می کند! واقعا چرا؟!
ن��ه ،باید در ه��ر بزنگاهی نه گفت و هیچکدام افاقه نکرد...
حیثیت هن��ری خود را حفظ کرد و بیش از این سرتان را به درد نیاورم.
تا چند ماه قبل دوست عزیزم ،جناب
در هر بزنگاهی نه گفت!
آقای فرشاد فضلی (تپش دیجیتال)
شما چه فکر می کنید؟!
جعفر الف .از س��ر محبت و لطف خاصی که به
من دارد ،سریال «پاورچین» و بعدها
----------------------س��ریال طوالنی «نقطه چین» آقای
مهران مدیری را ب��ه منظور آن که
پزشکی!
دختران جوان من تماش��ا
کنند و فارس��ی از آن یاد
بیخوابی من
بگیرند به من داد ...البته
و لطف مهران
بچه ه��ا توجه چندانی
ب��ه آن نکردن��د ،اما ،
مدیری!
یکی از شب هایی که
طبق معمول با بیخوابی
آقای رحیمیان عزیز
می جنگیدم (عیال مرا به کاناپه در
 ...در بخش خانواده و «گوناگون»
پیوند مس��ائلی را که بیشتر مربوط پذیرایی فرستاده بود!) سی دی یک
به بهداش��ت و تغذیه و خواب وغیره سریال در «پلی یر» گذاشتم ،صدایش
هس��ت درج میکنید که کار بسیار را کم کردم و تماشا کردم...
پسندیده ای است ،خواندن این گونه تم��ام این داس��تان را برایتان گفتم
مطالب ،خالف آنچه در ظاهر به نظر که به اینجا برسم ،آن شب به شکل
می آید تنها سرگرمی و تفنن نیست ،نامحسوس��ی زودت��ر بخ��واب رفتم
این مطالب تنه��ا اگر بتوانند بخش و صب��ح بعد احس��اس م��ی کردم،
کوچکی از عادات بد و ُمزمن ش��ده استراحت نسبتا خوبی کرده ام!
ما را تغییر دهند و قسمت کوچکی از شما چه پنهان شب بعد برای آن
از آن را ب��ا عادات خ��وب جایگزین که بدانم در داس��تان چه اتفاقی می
کنند ،خیلی موثر است ،مثال کاهلی افتد ،هنگام خواب دوباره ادامه سی
را با ورزش زندگی فعال؛ و یا سیگار دی را دنب��ال ک��ردم ،این بار پس از
مدت کوتاه تری به خواب رفتم و....
نکشیدن و غیرو...
اخیرا در یکی از ش��ماره های قدیم دردسرتان ندهم،
پیوند خودم��ان مطلبی در مورد بی وامعجزتا ،پس از تنها یک هفته ،ده
خوابی و کم خوابی و مشکالت خواب روز هر شب با صدای مهران مدیری
درج کرده بودید که نظر مرا به خود در کمت��ر از چند دقیقه بخواب می
رفت��م ،و اگر در نیمه های ش��ب از
جلب کرد.
 ...حقیقت این است که من که اینک خواب بیدار می ش��دم ،به جای آن
در میانسالی هستم ،و سال های مدید که مثل گذش��ته ،با خودم و روزگار
خارجه نش��ین و دور از وطن ،مدت پراس��ترس و کابوس کشتی بگیرم،
هاست با این موضوع یعنی بیخوابی چند دقیقه به مزخرفات بی سروته
(بهتر است بگویم بدخوابی و آشفته و لوس آقای مدی��ری و همکارانش
گوش می ک��ردم و خواب همچون
خوابی) دست و پنجه نرم می کنم.
مش��کل اساس��ی من آن است که عروسی آرامبخش خرامان و مالیم به
خواب��م بس��یار حس��اسُ ،منقطع و بستر من می آمد!
آش��فته است .دیر بخواب می روم ،با اینک که این نامه را برای ش��ما می
کوچکترین صدای��ی از خواب بیدار نویسم مدت هاست مشکل بی خوابی
حد زیادی حل شده است.
می ش��وم ،و سپس در رختخواب تا ام تا ّ
دیروقت با خودم و جهان کشتی می حال بماند که همه آثار مهران مدیری
گیرم ،روح و روانم از استرس پر می بارها و بارها دیده ام (در حالت نیمه
شود .حاال روز بعد را تصور کنید ،سر خواب!) تمام لوس بازی های بچگانه
کار خسته و کوفته و عصبی هستم ،خودش و همکارانش را از بر شده ام،
با خانواده ام همچنین .اعصابم خرد و اما هموار دعایش می کنم که باعث
شد ،خواب و آرامش به زندگی من و
خراب است..
در ط��ول ای��ن س��ال ه��ا و بارها با خانواده ام برگردد.
متخصصین مشورت کرده ام ،قرص این را نوشتم شاید به کار خوانندگان
های ب��ی خوابی متفاوتی را «ترای» خوابزده شما بیاید ،می دانید راه حل
کرده ام ،هرگونه تغذیه که تصورش مشکالت پزشکی همیشه دارویی و
را بکنی��د ،رعای��ت ک��رده ام ،حتی شیمیایی نیست ،گاهی می توانید راه
حل های غیر متعارف دارد.
سری به فرشاد عزیز بزنید.
رضا روانبخش (الوال)

اطالعیه سازمان فرهنگی پاراد نوروز
شکایت و گله نیز قرار می گرفتیم.
هزینه های انجام پ��اراد یک دالر یک
دالر با کوشش دسته جمعی داوطلبان و
از کسانی که عالقمند پاراد بودند جمع
آوری میگردید و به هیچ عنوان جمشید
ترابی تامین کننده مالی اصلی نبوده و
او نیز مانند دیگران ما را یاری می نمود
(آخرین چک وی به مبلغ  500دالر نیز
برگش��ت خورد) .و اینکه گفته شود با
رفتن ترابی ،پاراد هم تعطیل شد کمال
بی لطفی و بی انصافی در حق دهها نفر
از ایرانیان و صاحبان مشاغلی است که
در سالهای گذشته با کمک خود اجازه
دادند تا مراسم برگزار گردد.
برگزاری مراسمی چند ساعته به ماهها
کار و پیگیری دسته جمعی نیاز داشت
و متاس��فانه تعداد داوطلبان نیز بدلیل
گرفتاری های فردی و کاری کاس��ته
شده و در مجموع وقفه در انجام مراسم
جاری بوجود آمد.
جشن پاراد نوروز متعلق به همه ایرانیان

مونت��رال اس��ت و امیدواری��م تمامی
س��ازمان های فرهنگ��ی و اجتماعی
ایران��ی در مونت��رال و افراد عالقمند با
احساس مس��ئولیت در این مورد قدم
پیش گ��ذارده تا در فرصت چند ماهه
ای ک��ه در پیش رو داریم ،پروژه بزرگ
پاراد واقع��ی و حرکت در خیابان های
مونترال را مورد بررسی و نقد قرار داده و
با یک برنامه ریزی دقیق و به موقع این
مراسم در نوروز  2010با شکوه بیشتر
برگزار گردد.
برای��ن واقعیت نیز واقف هس��تیم که
نمیتوان و نباید تم��ام اظهار نظرها را
مورد نقد و بحث قرار داد ،لیکن کارنامه
ش��ش ساله گذش��ته ما پاسخ به تمام
سوالها و اظهار نظرها است.

رضا زرین
مسئول پاراد نوروز
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توسری
و روسری در
مونتریال!
خجالتبکشید!
در محل تعمیرات کامپیوتر در انتظار
اتمام پایان ویروس زدایی کامپیوترم
ایستاده بودم ،به محاوره دو هموطن
گوش میدادم ....چیزی ش��نیدم که
خالی از لطف نیس��ت با خوانندگان
عزیز پیوند ِ
«شر» کنم...
هموطنی می گفتم چندی قبل در
یک شاپینگ سنتر ،هموطن بسیار
خشمگینی به همسر « ُمحجبه»ی
من ،در برابر چش��مان وحشتزده ی
دختر کوچ��ک مان ،لفظاً و فیزیکی
حمله کرده اس��ت؛ چرا که روسری
او را نشانه حمایت از رژیم جمهوری
اسالمی قلمداد کرده است ...کار باال
گرفته و نزدیک بوده به  911و پلیس
بکش��د که با پادرمیانی ناظران تمام
ش��ده ...هموطن می گف��ت خانواده
ما از دیرباز معتقد ب��وده اند ،مادر و
خواهران من بسیار پیش از انقالب به
انتخاب خود حجاب را انتخاب کرده
اند ،و اینک که به دلیل بدبختی هایی
که رژیم جمهوری اسالمی به سر ما
آورده ،به مهاجرت آمده ایم ،بس��یار
ناجوانمردانه اس��ت که یک عده آدم
نفهم اینطوری با ما برخورد کنند...
----------------

دهان بدبو
و محبت هموطن

دوس�تان پیوند ،مدتی است جای
س��تون اتیکت آقای علیدوستی در
پیوند خالی است.
خواستم داستانی را برایتان بنویسم
که در مراسم خاکسپاری پدر دوستی،
ماه پیش در مونتریال برای خود من
اتفاق افتاد .در سالن ترحیم ،در جمع
کوچک��ی ،نزدیک به هم ایس��تاده
بودیم و به یادآوری خاطرات خوش از
مرحوم مشغول بودیم .دوست دیرینی
که نزدیک به من ایستاده بود ،بدون
آن کالمی بگوی��د و یا حتی به من
نگاه کند ،به آرامی چیزی کف دستم
گذاشت .نگاه کردم .قطعه ای آدامس
بود .اول سخت به من برخورد .حس
کردم به من توهین ش��ده .نگاهش
کردم .یعنی چ��ه؟! دهان من بو می
دهد! بروی خ��ودش نیاورد .آدامس
را در دهان گذاشتم .جویدم .بعد در
خانه فکر کردم؛ دیدم چه کار زیبا و
باکالسی کرده است.
آفرین بر او.
هموطن شما ،م.

رحیمیان
خودفروخته!
و نوروز مرکز اسالمی
ایرانیان

...رحیمی��ان آب��روی م��ا ،خودش و
پیوند را در برابر چندرغاز به مسجد
و سفارت فروخت؟ حیف.
ناشناس

رحیمیان و
ُترابی ِتراپی!؟

ول بده ،آقـاجان!
آقای رحیمیان این نوس��تالژی
ش��ما که دوست دارید خودتان را به
ابوتراب ها بچس��بانید ،ریشه اش در
کجاس��ت؟ ای آقا ،آن یکی باالخره
شرش را از سر کامیونیتی ما کم کرد؛
باز یکی دیگر را پیدا کرده اید!
امضاء محفوظ

کنسل شدن پاراد
نوروز و ابوتراب
الو آقا ،راست است که می گویند
دلیل کنسل شدن «پارادنوروز»
در مونتری�ال آن اس�ت ک�ه
«ابوتراب» دررفته اس�ت و دیگر
نیس�ت تا از دزدی هایش خرج
برنامه را بدهد؟
>> ناشناس
Ba salam, Dar shomareyeh
890 Paivand khandam ke
Paradeh nouroz cancel shodeh...Kheili moteasef shodam bekhosoos ke vaghti
ke ye sari be siteh montreal
presian mizanam aksayeh
norouz paradeh saalhayeh
gozashtaro mibinam,
aghayaeh Torabi (JT) ro
mibinam ke az har 10 ta aks
9 ash ishoon toosh hastan.
Kheili moteasef shodam ke
hala ishoon nistan in jashn
ham cancel shodeh? Yani
ma be ye adami mesleh JT
ehteyaj darim ke in kara
ro bokoneh? Adamayeh
"salem" va vatan doost vojood nadaran ke in charkho
becharkhoonan...
Heyf. Khoda konheh in 2 ta
mozoo yani naboodaneh JT
va cancel shodaneh jashn
be ham rabti nadashteh
basheh...
Ishala ba khoondaneh in
matlab Iran doostan ye kami
be khodeshoon beyano in
jashno rah bendazan.
Eidetoon pishapish mobarak,
Farnaz

بنــــامخدا

همدردی

خانواده محترم شادمان

درگذشت شادروان جناب آقای سید ضیاءالدین شادمان را به شما

تسلیت عرض نموده ،بقای شما را از خداوندخواهانیم.

شیخ صاحل سیبویه،
مرکز اسالمی ایرانیان
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<<با گرمترین شادباش های نوروزی

سپــــا س
از تمامی دوستان و عزیزانی که
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن عزیزان خاندان مان
که در ایران به هستی ابدی پیوستند،
با دیدار و حضور گرم و مهربان ،با پیام های کتبی ،تلفنی همدردی ،ارسال
گل و ...ما را همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزارینموده،
اگر فرصت تشکر حضوری در اختیار نیست،
از حضورتان پوزش می خواهیم.
با آرزوی طول عمر ،سالمتی وبقای عمر برای فردفرد شما.

___ ___ www.paivand.ca
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بازگشت همه به سوی اوست

یادبـــود

در نهایت اندوه و تاسف
درگذشت مادر و مادربزرگ عزیزمان

خانواده های درخشان ،معتمدیان

زنده یاد بانو بتول الدوله خاکسار (زرین)
در مونتریال را به اطالع یاران و دوستان می رسانیم
بدین مناسبت مجلس یادبودی
------------------------------

همــدردی

خانواده های محترم دیبایی،شایان ،گدازگر

بدینوسیله همدیل و تسلیت ما را در این غم فراموش نشدنی بپذیرید.
_________________________________________

سرهنگ سعید پرهیزگار و خانواده

همــدردی
دوست ارجمند ،جناب آقای رضازرین

خانواده های محترم زرین و ROUSSAKIS
سرکار خامن نسرین زرین؛نازنین ،لیال ،آریانا ،میترا و امیررضا
دیگر وابستگان و خانواده های سوگوار

دراندوه از دست رفنت مادر ،مادربزرگ و عزیز خاندان مشا،

زنده یاد بانو بتول السادات خاکسار (زرین)

با مشا عزیزان صمیمانه همدردمی و برای فرد فرد مشا آرزوی آرامش و سالمتی دارمی.

محمدرحیمیان و خانواده و همه دوستان شما در پیوند مونتریال

تسلیت

خانواده محترم زرین

درگذش�ت وال�ده گرام�ی جنابعال�ی را ب�ه ش�ما تس�لیت ع�رض نم�وده ،بق�ای ش�ما را از
خداوندخواهانیم.

شیخ صاحل سیبویه ،مرکز اسالمی ایرانیان

در روز یکشنبه  15ماه مارس 2009
از ساعت  5تا 7و نیم بعدازظهر
--------------------------------در محل:
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال واقع در
)210 St-Jacques W (Lachine
Tel.: 514-366-1509

برگزار خواهد شد.
حضور شما دوستان موجب تسالی بازماندگان خواهد بود.

خانواده های زرین ،بهتاش،
یگانه بابایی مهر و ROUSSAKIS
------------------------------------------تلفن اطالعات:
514-993-7085

بازگشت همه به سوی اوست

سپاسگزاری

از تمامی دوستان و عزیزانی که
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن مادر و مادربزرگ مهربان و عزیز خاندان مان

زنده یاد بانو بتول الدوله خاکسار (زرین)

که در مونتریال به هستی ابدی پیوست،
با دیدار و حضور گرم و مهربان خود ما را همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزارینموده،
از این که در حال حاضر فرصت تشکر حضوری در اختیار نیست،
از حضورتان پوزش می خواهیم.
با آرزوی سالمتی و شادمانی شما و خانواده های عزیزتان.
-------------------------------------------

خانواده های زرین ،بهتاش،یگانه بابایی مهر و ROUSSAKIS

و لیال ،آریانا ،میترا و امیررضا
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بامابهاوتاوابیایید!

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -- --دو طرفه 35 :دالر --

تدریس ریاضیات
کشوری
و فیزیک

توسطمهندسالکترونیک
کلیه مقاطعCollege :
University, High-Shool

با سابقه  tutoringدر مدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکورتهران
*در صورت عدم رضایت جلسه
اول رایگان می باشد.

باظرفیتمحدودثبتناممیشود
514-827-6329
514-488-3653

سالن آرایش

سیروس

 7روز
هفته

)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

جویای شریک

پیمانکار برق نیاز
به شریک وارد به
کــــــارهایبرقیدارد:
(514) 824-4505
jalini:jan01

& Astrologist
Spiritual Advisor
امتحان کنید!

یک جلسه مشاوره می تواند به
شما در زمینه های عشق ،ازدواج،
سالمتی ،خوشبختی  ،شغل و کار
یاری رساند.

ما رازدار
شما هستیم!

باتجربه و دارای دیپلم
514-487-9186
callMsghafari-ok

514-768-9485

متـرجم

رضانوشادجمــــال
  -ترجمه کلیه مدارک - -دعوتنـــــامهرسمی
514-575-7080

با مدیــریت جدید

 W Wسرویس نگهداری از کودکان
و سالمندان عزیز در خانه شما
 W Wتمیز کردن منازل مسکونی و
دفاتر تجاری
 W Wفرستادن کودک یار و پرستار
به خانه شما  ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور هفتگی در
خانه شما
لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondehPmay/july

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:

تدریس خصوصی
زبان فرانسه

تدریس خصوصی زبان فرانسه
توسط فوق لیسانس آموزش زبان فرانسه
و مترجم کاخ دادگستری مونتریال
 ----با بهترین قیمت -----* سرویس ترجمــه (شفاهی)
جهت دادگاه  ،اداره مهاجرت و پلیس

(514) 984-8944
SalimiPjul15

مترجم رمسی

آرزو تحویلداری یکتا

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

مترجم رسمی دادگستری

 ترجمه کلیه اسناد ومدارک، تنظیم دعوتنامه رسمی و گواهیامضا ،تکمیل فرم های مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات مربوط

514-730-7462
514-624-7581

منایشگاه عکس صادق رضی:

دکتر کیـوان فرداد
 15سال تجربه

514-476-2075
UPnov01

تشکیل کالس های گروه نوازی دف

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف
(ردیف و تصنیف) ش دف

فرو

485-0739
993-0739

)(514
)(514

تدریس دروس فیزیک و
شیمی ( - 4010,4011,4012
 ) 5041,5042,5043به همراه
جزوه و نمونه سواالت امتحاتی
توسط سید مهدی شهرستانی
smm_sh@yahoo.com
514-690-6343
UPdjuly-sep08

استخدام
Cafe Depot
9311570nader

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

به چند خانم آشنا به زبان انگلیسی
و فرانسوی برای کار کافی شاپ
در مرکزشهر مونتریال (متروگای)
نیازمندیم.

شیفت کار6 :ونیم صبح تا 2بعدازظهر

لطفا حضوری مراجعه کنید.
 -----باشرایط و حقوق عالی----

شهریاربخشی

دعوتنامهرسمی،ترجمهمدارک
514-624-5609
514-889-3243

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

514-889-8765
Pd:jun08

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعهمترجمینکبک

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
Fax: 514-745-1136

به یک کارگر در امور
ساختمانی (درمرکز شهر)
فورا نیازمندیم.

>> یک آپارتمان برای زندگی در
اختیار شما قرار خواهیم داد.

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

>> رستوران عموجمال<<
---------------به یک نفر خانم آشپز
برای کار در رستوران فورا
نیازمندیم.
Tel.: 514-484-8072

www.nationaldrivingschool.ca

نوامبر  15سودمند

کیترینگ

کالس های رایگان

فرانسوی

R & F

ویژه مهاجرین

>>باآشپزحرفهای
>>ومدیریتجدید

Free French Courses
برای آگاهی بیشتر و
نامنویس همین امروز
با خامن کریاکی متاس
بگیرید:

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondehPmay/july

استخدام

سوپراخــوان

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

خدماتکامپیوتر
	• آموزش از مبتدی تا پیشرفته

	• تعمیر و عیب یابی
	• نصب انواع ویندوز
	• ویــروس زدایی
	• و نصب بهترین آنتی ویروس ها
	• طراحی صفحات وب
	• آموزش و نصب نرم افزارهای دلخواه شما
	• فروش سیستمهای ارتباطی ( تلفن تصویری
 /معمولی ،اینترنت پر سرعت ،موبایل)

www.expertsystem.blogfa.
com
514-294-8242

a
c
.
d
n
a
v
i
a
www.p
در خدمت ارت

بفرو ش می رسد

(514) 813-1971

hagigi:(m:1)Ptoendofaug08

ای بیزنس شما!
ق

مجموعه ای از فرش های
ایرانینفیس
در اندازه های مختلف
به علت مسافرت

استخـدام

صرافی 5
ستاره استخـدام
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

شخصی

با قیمت های بسیار
مناسب

آموزش دف

BabaiPjan09

ترجمه رمسی

www.youtube.com/user/rose1950S

کالج،دانشگاه،دبیرستان
ریاضی در هر سطحی
مهندسی،مکانیک،ریاضی
فیزیک،شیمی
(بهزبانانگلیسیویافرانسوی)

فروش اکازیون
فـرش هـای

(514) 274 8117
Apr15may01

the Shield of Athena

مــادری مهربان

از سالمندان و کودکان شما در تمام
مدت شبانه روز ،حتی ویکندها،
(همچنین در حومه مونترال و تورنتو)
نگهداری می کند.

محل کاروخانه

تدریسفیزیکوشیمی

(514) 620-4334

پرستارساملندان

متیـزکردن

تدریسریاضیات

آموزشگاه رانندگی

514-333-7309

OTTAWA

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر مونتریال:

House keeping
company R&F

___ ___ www.paivand.ca
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ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

مشاور امالک

X :(514) 937-2888

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

سحر کریمیان
514-880-7171
درمان بیماری ها با

کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!

سالن آرایش

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

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

>> کالس آموزش آرایشگری

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.
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PARTICIPATE
inCOMMU

استخدام

NITY

PAYVAND

نیازمنــدیها

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

شانـــس اول را
به آنها بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره،
کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ،
آژانس ،کارواش و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
---------------اگ�ر جویای کم�ک ،کارگر،
کارمند و ...هس�تید ،آگهی
اس�تخدام خود را در صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
جویای دوس�ت ،همسر ،هم
خانه ،هم صحبت هستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش
دارید؟
آی�ا فن�ی و حرف�ه ای م�ی
شناسید که به درد دیگران
میخورد؟
آیا به سفر می روید ،جویای
همسفرهستید؟
چی�زی برای ف�روش ،جایی
برای اج�اره ،حرفه و هنری
برای عرضه دارید؟...

Mailing Address:

Box 1122 STN. H.
Montreal, Québec, H3G 2N1

514-996-9692
Fax:514-422-8996
Email:
Payvand@videotron.ca

Offre d'emploi
Patisserie Iranien est
à la recherche d'un
patissier ayant un
minimum de 2 années d'experience de
la patisserie du moyen
orient et européenne.
Capacité de production
de grandes quantités.

Vancouver:

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه
های پیوند نیست.
پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و
مخالف با نوشته های چاپ شده است.
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

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران گیالن ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،یو-ان-سات،
اتوکلیفتون ،فتوشاپ ،المیزان ،PI ،نور ،آذین،
صادق ،پاسیفیک ،پارس تورز ،خضر ،اتوپارتس
(جنب کبابسرا) ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپر بولمیچ ،
عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

کبک سیتی و اوتاوا:
سوپرآریا ،شیراز ،پردیس،
و دیگر فروشگاه های ایرانی

تورونتو:

farkhondehPmay/july

استخـدام

به چند ویترس برای کار در

رستــوران گیالن

در  NDGفورا نیازمندیم.
(514) 807-8747
azMar01

آپارمتان:سابلت
آپارمتان 2و نیم
>>> در مرکز شهر
با کلیه لوازم و مبلمان کامل
>> و شامل همه سرویس ها
به علت مسافرت واگذار
می شود:

 520دالر ماه
(514) 842-2904
pirooz mar01

رستوران

برای فروش
رستوران فست فود درناحیه
وردان ،به علت مسافرت
بفروش می رسد:
(514) 884-9455
(514) 670-8400
Dec01

جویـــای کار

خانم ایرانی آماده انجام کارهای
آشپزی در منازل شما و نگهداری
از فرزندانتان >> (مهری)
(514) 284-6607

جویای شریک
free

به یک نفر شریک جدی در
کار فروش اتومبیل در ناحیه
الوال (کبک) نیازمندیم.

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

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

Distributed Free

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگــویپیوند:

(514)484-1657

کار استاد علی اصغر معصومی

گـ ـ ـداپرس

(هنرمند و نقاش معاصر)

پیر

Pir-Gueda PRESS

پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...

بصورت گاهنامه منتشر می شود:

نه آگهی می پذیرد و نه کمک مالی...
تکفروشی و فاندزیرینگ هم منی کند؛
514-884-2106
نه زیر چتر محافل است و نه در انتظار
امدادهای غیبی!
pirekhorasani@yahoo.ca
--------------

استخـدام

س�فر روزانه به

تـورونتو

به یک نفر فروشنده برای
کار در فروشگاه بزرگ لوازم
صوتی تصویری در ناحیه
شاتوگینیازمندیم:
>> وقت شناس ،باتجربه،
خوش برخورد ،مسلط به
انگلیسیوفرانسوی
با خانم سیلوی تماس بگیرید:

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

مونتریال >>> تورونتو
تورونتو >>> مونتریال
بهای باورنکردنی
و سرویس عالی

(450) 691-8801

>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی

azfeb01

جویای شریک

>> دلیــــوری روزانه
با آقای قربان تماس
بگیرید:

پیمانکــاربرق

>> Montreal:
Tel.:(514) 887-0432
>> Toronto:
Tel.:(647) 822-2529

نیاز به شریک وارد به کارهای
برقی دارد.
عالقمند لطفا پیام بگذارند:
(514) 824-4505
jalini:jan01

استخدام

Hair-Dresser
به یک نفـــر
خامن و یا آقای آرایشگر

با جتـــربه

برای کار در ناحیه وست مونت
فورا نیازمندمی( .آقای ِادی)

(514) 933-5501
حسین فکور20:

آموزشانگلیسی

توسط مدرس کیش تهران
>> با بیش از ده سال سابقه
>>> خصوصی
و گروه های  6-4نفره

(450) 671-9400
infoL2acq@yahoo.ca

پروژهپژوهشی
دعوت به همکاری در پروژه
پژوهشی
>> پس از جلس ه آخر  $100به
مشا پرداخت خواهد شد.

شرکتساختمانی

کیمیـا

حنوه همکاری:

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
------------------------با لیسانس RBQ CCQ
------------------------با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان

1200, de Bleury #9
Montréal, Québec H3B 3J3
Tel.: (514) 523-1047
info@accesasie.com
www.accesasie.com

 یادگریی لغات فرانسه بهکمک برنامه کامپیوتری ساده
 روزی  15دقیقه:به مدت  1ماه در منزل
 3 -5ساعت در مرکز حتقیقاتی
دانشگاه مونرتآل
(شامل  2جلسه )MRI
>> شرایط 30 :سال به باال

سطح فرانسه :حد اکثر متوسط
* نداشنت هر نوع خالکوبی

(514) 340-3540 EX.: 4047
infoL2acq@yahoo.ca

(514) 934-3192
bagherinov-janUPak

مرگ بر مرد ساالری!

پسری در تهران برای دفاع از
حقوق زنان روسری به سر كرد

صبح  8مارس كه برای دریافت حقالتالیف یكی
از جش�نوارهها در خیابان ولیعصر میرفتم این
صحنه را دیدم.
این آقا كه محمد نام داش�ت در روز جهانی زن،

( 8مارس) برای حمایت از زنان ایرانی روس�ری
پوشیده و روی تیشرتاش هم نوشته است :
چن�د فریم بیش�تر عك�س نگرفتم ت�ا مزاحم
حركتش در اعتراض به مردساالری نباشم.
بعد از تمام شدن كارم از كسبهی اطراف میدان
ولیعصر شنیدم كه توسط پلیس دستگیر شده
یک تهرانی
است•

لطفا متقاضیان جدی
متاس بگیرند.

>> Exigences:
Certificat de pâtissier
exigé et ainsi la connaissance de l'anglais.
Veuillez faire parvenir
votre CV par télécopieur au

(514) 677-4726

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

جای شما در این •
صفحه خالی است!
با ما تماس بگیرید• .
514-996-9692

X



به تعدادی کارگر خامن و آقا در
ناحیه وست ایلند
و همچننی به تعدادی کودکیار،
پرستار و کمک پرستار نیازمندمی

___ ___ www.paivand.ca
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محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال
Chambre des notaires
du Québec
خدمات ما شامل:
وصیت نامه ،وکالتنامه ،گواهی
امضاء ،امور مستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
در مرکز شهر مونتریال
mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com

514-318-6373

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

>> پخـــش وسیع <<

آبونه مان گسترده،
وب سایت قدرمتند

با

بیزنس خود را

به اقصا نقاط جهان ببرید!

42

 sسال s 15شماره  25 s 892اسفند 1387

<<با گرمترین شادباش های نوروزی

نگاهی کوتاه
به آمار خرید و
فروش امالک
مسکونی در
کالن شهر
مونترال*

در ح��د پایینی ق��رار دارد ،صاحب
خانه ها( ،برخالف آنچه که درآمریکا
شاهد آن هستیم) ،هیچ تمایلی به
فروش خانه هایشان ندارند در واقع
نسبت به دیگر شهرهای بزرگ کانادا
مانند ونک��وور ،تورنتو و کلگری ،که
نه تنها در تع��داد معامالت بلکه در
قیمت امالک نیز کاهش چشمگیری

امیر سام
فوریه 2009

افزایش قیمت و
کاهش خرید و فروش
تعداد معامالت امالک مسکونی در
فوریه امس��ال نسبت به فوریه سال
قبل %30کاهش داش��ته اس��ت،در
حالیک��ه میانگین قیمت خانه های
یک واحدی،نس��بت به مدت مشابه
سال قبل %2،افزایش نشان میدهد.
بنا به نظرآقای میشل بوسژورMichel
( Beausejourرئیس هیئت اجرائی
س��ازمان مش��اوران امالک مونترال
بزرگ) در مقایس��ه با فوریه س��ال
گذشته،امسال خرید و فروش کند
پیش میرود اما نکته مثبت اینست
که قیمتها نس��بت به سال گذشته
افزای��ش پیدا کرده اند ک��ه در این
میان آپارتمان با  %6افزایش قیمت
نس��بت به فوریه  ،2008بیشترین
رشد را داشته است.
برای دومین ماه پیاپی ،در تعداد خانه
های��ی که برای فروش به سیس��تم
 MLSوارد شده اند ()New listing
کاهش مش��اهده می شود که خود
بیانگراین نکته جالب اس��ت که با
توجه به موقعیت اقتصادی کنونی که
در آن شاخص اعتماد مصرف کننده

زنان...
{>> ادامه از صفحه}35 :
_ چطور ازدواج کردید؟
در سال  ۱٣۵۷قرار بود که به عنوان
اولی��ن زن از شهرس��تان فوم��ن به
آلمان بروم برای ادامه تحصیل .ولی
با ش��روع خیزش ه��ای مردمی ،در
فومن ماندگار شدم .در آن موقع من
از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم
و در شهرس��تان فوم��ن معلم بودم،
برای همین به همراه دانش آموزان ام
(دختر و پسر) شهر فومن را تعطیل
کردی��م ،چون در آن ش��هر ،همه از
بازاران گرفته تا کارمندان ادارات مرا
و خانواده ام را می ش��ناختند ،آن ها
هم به ما پیوستند و شهر را تعطیل
کردن��د .در آن زمان م��ن به عنوان
نماینده فرهنگیان از ش��هر فومن و
همچنی��ن نماینده آنان در اس��تان
گیالن انتخاب شدم و ارتباطاتی هم
با سایر استان ها داشتیم برای اینکه
انسجام فرهنگیان را به وجود بیاوریم.
در ه��ر صورت آن زم��ان ها بود که
ش��وهر سابق ام به من نزدیک شد و
به رغم مخالفت های خانواده ام ،ولی
با اصرار و گریه در سال  ۱٣۵۷با من
ازدواج کرد .و فکر می کنم در س��ال
 ۱٣۷۷بود که با وضعیت خیلی بدی
از من جدا ش��د و از آن زمان تا سال
 ۱٣٨٣که رسما طالق گرفتیم از هم
جدا زندگی می کردیم .البته ماجرای

می بینیم،مونترال در موقعیت خوبی
قرار دارد.
در فوریه  ،2009قیمت متوسط خانه
یک واح��دی ( )single- familyبه
 225000دالررسید که نشاندهنده
افزایش  % 2نسبت به فوریه 2008
میباشد.
همین مقیاس ب��رای آپا رتمان %6
افزایش ب��وده درحالیکه برای خانه
های چند واح��دی (Duplex and
 )upکاهش قیمت %1را در بر داشته
است.
از لح��اظ تع��داد معام�لات%30،
کاه��ش ب��رای خان��ه ه��ای تک
واحدی%32،کاه��ش برای آپارتمان
و  %27ب��رای چند واحدی گزارش
شده است.
از لحاظ جغرافیای��ی ،منطقه الوال
( ، %20 )Lavalودروی ( Vaudreuil-
،%25 )Soulangeمنطق��ه ش��مال
( ، %30 )North Shoreمنطق��ه
جنوب جزیره (%31 )South Shore
و جزیره مونترال  %32کاهش خرید
و فروش نس��بت به فوریه پارس��ال
داشته اند.
در تاری��خ  28فوریه2009تع��داد
امالک موج��ود برای فروش بر روی
سیستم  %13 MLSافزایش نسبت
این جدایی آنقدر دردآور
و زنن��ده اس��ت که نمی
توانم اینجا توضیح بدهم.
شوهر س��ابق ام عالوه بر
این ضربات روحی ،در طی آن سال
ها برایم مشکالت کیفری بسیاری به
وجود آورد ،اما من در ابتدا ،به دلیل
آن که در یک جامعه سنتی زندگی
می کردم و نمی خواستم مشکالت
«زن ط�لاق گرفته» را نی��ز با خود
حمل کن��م فکر ک��ردم که همین
جدایی فیزیکی کافی است و اصراری
به طالق نداشتم ولی در سال ۱٣٨٣
بود که همسر سابق ام بدون اطالع به
من ،در دادگاه مرا مجهول الهویه اعالم
کرد و غیابی از من طالق گرفت .البته
این کار هم خیلی ساده بود ،چون من
در زمان ازدواج مهریه تعیین نکرده
بودم چون اعتقادی به آن نداش��تم،
برای همین او خیل��ی راحت و حتا
ب��دون این که مرا در جریان بگذارد،
غیابا مرا طالق داد .درحالی که من در
تمام طول زندگی زناشویی ام شاید
بتوانم بگویم بیشترین بار مالی و خرج
خانواده را برعهده داش��تم .در دوران
زناشویی هم دو بار حامله شدم که در
هر دو مورد بچه ام سقط شد .دفعه
اول که حامله ش��دم که به دلیل آن
که به یک کوه پیمانی سنگین رفتم،
بچه سقط شد و یک بار دیگر هم در
سال  ،۱٣۶۹دوباره حامله شدم ولی
به دلیل فشارهای عصبی شدیدی که
در آن دوره تحم��ل می کردم ،کبد
و کلی��ه ام از کار افتاده بود ،بنابراین
بچه که  ۶یا  ۷ماهه بود ،متاس��فانه
سقط ش��د .بعدها متوجه شدم که
اگر در آن زمان بیمارستان ها دارای

مونترال در موقعیت خوبی قرار دارد!

بازار امالک...

___ ___ www.paivand.ca

به همی��ن تاریخ در
سال گذشته داشته
است.
>> توج��ه:
آمارهای ارائه شده،
آماری کلی و مربوط
ب��ه کالن ش��هر
مونترال Montreal
Metropolitan
 Areaمی باشد.
*برگرفت��ه ش��ده از
س��ایت مش��اورین
ام�لاک مونت��رال
بزرگ.
____________
>> امی��ر س��ام
با س��الها تجربه در
س��اخت و ف��روش
ام�لاک ،از ژانوی��ه
 2004در مونترال به
عنوان مشاور رسمی
امالک مش��غول به
فعالیت می باش��د.
وی ه��م اکن��ون
مشغول به گذراندن
دوره «بروکری»
Real Estate
Broker Program Chartered
در کالج امالک کبک (College de
 )L`immobilier Du Quebecمی
باشد.
WWW.AMIRSAM.CA
@AMIR.SAM
CENTURY21.CA
CELL:514-702-2309

استخدام

Hair-Dresser
به یک نفـــر
خامن و یا آقای آرایشگر

با جتـــربه

برای کار در ناحیه وست مونت
فورا نیازمندمی( .آقای ِادی)
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امیرسام

با سال ها جتربه در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه
>> پرداخت تا  %100هزینه محضر برای خریداران

Cell.: 514-702-2309
نوروز باستانی ،این یادگار
ماندگار نیا کامنان را به مشا
هموطنان شادباش می گوئیم.

AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT
________________________

CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.

www.amirsam.ca

مصرف الکل در ایران

پیر و جوان مست
می کنند ،اما
مست در خیابان
دیده منیشود

س��ردار روزبهان��ی رئیس پلیس
امنیت اخالقی  :سن مشروب خواری
به  15و  16سال رسیده
س��ردار احمدی مقدم فرمانده ناجا:
در سال  1385بیش از چهار میلیون
لیتر مش��روب الکلی کش��ف شده

است.
هفته نامه سالمت :الکل سفید بدون
نسخه پزشک و چند برابر قیمت در
داروخانه ها فروخته می شود.
مشروبات دست ساز با درجه الکلی
بیش از  90درصد که به عرق سگی
معروف شده همچنان پرفروش ترین
مش��روب الکلی اس��ت 20 .شرکت
تولیدکننده الکل اتیلیکی با ظرفیت
اسمی  16میلیون و  281هزار لیتر
در ایران الکل سفید تولید می کنند
و حاضر نیس��تند تولید واقعی خود
اعالم کنند.
س��ایت خبری الف :متوس��ط سن

آیا می دانستید...

مصرف الکل در ایران به  20س��ال
رسیده است و هیچ رابطه ای میان
سطح سواد ،مصرف یا عدم مصرف
ال��کل وجود ن��دارد 47.6 .درصد از
دانش��جویان زیاد و ی��ا خیلی زیاد
مش��روب الکلی مصرف می کنند.
در محاف��ل خانوادگی ،دوس��تانه و
مراسم مختلف مانند برخی جشن
ها و میهمانی های خانوادگی حتی
نوجوانان در حضور بزرگان خانواده
مشروب مصرف می کنند.

«
ُچس فیل»
«چ
سترفیلد»

س
آیا میدانستید چرا ما ایرانیها ( و نه فقط مشهدی ها!) به ذرت بو داده میگوییم ُچ ِ
فیل؟
حتماً خیلی چیزها به ذهنتان میرسد ،اما صبر كنید خیلی پیچیدهاش نكنید .اولین
ذرت بو دادههایی كه در ایران به فروش میرسید محصول كارخانهی آقای «چستر
فیلد» بود .ما ایرانیها هم كه در كوتاه كردن و از سر و ته اسمها زدن استادیم ،رفته
س فیل تقلیل دادیم!
رفته واژهی چستر فیلد را به ُچ ِ
بیچاره آقای چستر فیلد!
ُ
ْ
اما خوب است این را هم بدانید كه فرهنگستان زبان فارسی واژهی مناسب برای ذرت بوداده را گل بالل انتخاب
س فیل
كرده است .حاال این به سلیقهی شما بستگی دارد كه هنوز هم بخواهید به ذرت بو داده بگویید ُچ ِ
یا از این به بعد به جای این واژهی نادرس��ت میگویید « ُگ ْل بالل» یا ش��اید هم همان ذرت بو داده را بیشتر
میپسندید!

(514) 933-5501
حسین فکور20:

دستگاه های پیشرفته تری بودند می
توانس��تند بچه را در دستگاه بزرگ
کنن��د ولی در هر ص��ورت به دلیل
وضعیت جسمانی ام ،پزشکان بچه را
تخلیهکردند.
_ از چ�ه زمانی به مس�ائل زنان
حساس شدید؟
مس��ائل زنان جدا از مس��ائل مردم
ایران نیس��ت ول��ی در قوانین ،زنان
واقعا دچار تبعیض هس��تند .من از
زمانی که ک��ودک و نوجوان بودم با
مطالعه آثار «جان اش��تاین بک» با
واژه های نابرابری ،فقر و تبعیض آشنا
ش��دم به همین دلیل همیشه فقر و
بی عدالتی و تبعیض برایم موضوعی
مهم و حساسیت برانگیز بود .از همان
کودک��ی وجود این نابراب��ری ها در
جامع��ه برایم آزاردهن��ده و تلخ بود.
هرچقدر هم که بزرگتر ش��دم دیدم
ک��ه زنان پا به پای مردان تالش می
کنند ولی با توجه به قوانین تبعیض
آمیز حاکم بر جامعه ،زنان از نابرابری
بیشتر رنج می برند و در زندگی شان
اثر می گذارد.
_ قب�ل از تجمع  ۲۲خ�رداد ،آیا
ش�ما در س�مینارها و تجمعات
دیگری که زنان برگزار می کردند
شرکت کرده بودید؟
راس��تش خیلی نه ،بیش��تر دورادور
فعالیت ها را دنبال می کردم .دو سه
بار در سال های  ۷۴و  ۷۵در مراسم
روز زن شرکت کردم ولی معموال در
تاریخ هایی که شما تجمعاتی داشتید

در پ��ارک الله یا پارک دانش��جو به
مناس��بت  ٨مارس م��ن در تهران
نب��ودم و یا مش��کالتی برایم پیش
آمده بود که نتوانستم شرکت کنم.
مثال در سال  ۱٣٨۴که تجمع جلوی
دانش��گاه تهران بود ،من در آن زمان
قصد داشتم هر طور شده در تجمع
شرکت کنم ولی به دالیل مشکالت،
نتوانستم که در  ۲۲خرداد خودم را
به تهران برسانم .ببینید من با پوست
و گوشت ام این قوانین نابرابر را لمس
ک��رده ام ،برای همین وظیفه خودم
می دانم که این مسئله را اعالم کنم.
_ پ�س از چ�ه طریق�ی خبردار
شدید که تجمع  ۲۲خرداد قرار
است در میدان هفت تیر برگزار
شود؟
از طری��ق رادیو فردا که اطالعیه این
تجمع را خواند مطلع شدم و یکی دو
تا مصاحبه هم با فریبا داودی داشت
که ش��نیدم او می گفت این تجمع
فقط برای حقوق زنان اس��ت و هیچ
مسئله دیگری نیست .خالصه از این
طریق خبردار ش��دم که این تجمع
قرار است در روز  ۲۲خرداد در میدان
هفت تیر برگزار شود و چون عمومی
بود من هم در آن ش��رکت کردم به
خاطر این که در مورد حقوق زنان بود
و من هم وظیفه خودم می دانس��تم
که در این تجمع شرکت کنم.
_ آی�ا هیچ فکر م�ی کردید که
ممکن اس�ت در تجم�ع میدان
هفت تیر درگیری ایجاد ش�ود و
احیانا بازداشت شوید؟

ببینید ،برای من مسئله ای نبود چون
بحث حق��وق زنان مطرح بود و قبال
هم که  ۶سال زندان کشیده بودم.
_ در می�دان هفت تیر چه ش�د
که دستگیر شدید یعنی چگونه
اتف�اق افت�اد؟ و آی�ا پی�ش از
دستگیری ،شما هم مورد ضرب
و شتم قرار گرفتید؟
به میدان هفت تیر رسیده بودم که
مام��وران آمدند و گفتند که این جا
نایس��تید ،ولی من به ماموران گفتم
که من این جا آمده ام که اعالم کنم
که من هم موافق برابری حقوق زنان
هس��تم و می خواهم که در قوانین
ایران تبعیض از بی��ن برود .بعد هم
مام��وران مرا گرفتند و در ماش��ین
انداختن��د و بردند زن��دان .البته من
در آن ج��ا کتک نخوردم ولی برخی
را دیدم ک��ه کتک خوردند از جمله
برخ��ی از هم بندی هایم در موقعی
که بازداشت شده بودم .برخی از آنها
دختران دانشجوی دانشگاه صنعتی
شریف بودند .حتا من در دفتر خانم
عبادی شهادت نامه نوشتم و کسانی
را ک��ه دیده بودم کت��ک خورده اند
نوشتم ولی خودم کتک نخوردم.
_ عالی�ه جان خود ش�ما به چه
مواردی از پرون�ده تان اعتراض
داری؟
یادم می آید در مرحله بازپرسی دو تا
پالکارد آبی رنگ در پرونده ام گذاشته
بودند و می گفتند که این پالکاردها را

از من گرفته اند ،درحالی که من اصال
در آن روز هیچ پالکاردی نداش��تم
یعنی من بدون پالکارد در این تجمع
شرکت کرده بودم .در دادگاه هم بعدا
دیدم که آن پالکاردهای آبی نیست و
به جای آن یک کپی های سفید رنگ
آن هست .همین جا اعالم می کنم
که م��ن به تبعیض های قانونی (که
اتفاقا روی آن پالکاردها نوشته شده
بود) اعتراض داشتم و برای همین به
تجمع آمده بودم ولی مش��خصا این
پالکاردها که در پرونده من گذاشته
اند در دس��ت من نبود و اعتراض ام
این است که طبق قانون ،نباید چیزی
به پرونده من اضافه می شد و نه کم
می ش��د و این به نظرم نقض آشکار
قانون اس��ت .در ضمن من هرگونه
اتهامی را که به من منتس��ب کردند
رد م��ی کنم ،چون طب��ق ماده ۲۷
قانون اساسی ،آن تجمع و هر تجمعی
که در رابطه با حق��وق زنان و معلم
ها و کارگران باش��د حق دارم در آن
شرکت کنم .چون من اوال زن هستم
و بعد هم معلم بوده ام و در دوره ای
نماینده فرهنگیان بودم و هم این که
در دوره ای در کارخانه مزدا کار می
کردم .یعنی بعد از این که از آموزش
و پرورش پاکس��ازی شدم مدتی هم
در کارخان��ه «م��زدا» کار می کردم.
بنابراین هم زن هس��تم ،هم کارگر
هستم و هم معلم هستم ،پس طبق
قانون می توانم در مورد حقوق صنفی
خود در چنین تجمعاتی شرکت کنم
و این کار را به هیچ وجه مغایر قانون
نمی دانم.
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خامتی منیماند؟
احمد زیدآبادی (روز)
پنجشنبه  22اسفند 1387
پس از ورود میر حسین موسوی به صحنه انتخابات ،آیا محمد
خاتمی در این صحنه باقی میماند؟
به باور من ،نه .دوستان اصالح طلب حامی آقای خاتمی از این
"نه" رنجیده خاطر نشوند ،زیرا این "نه"تالشی برای تشویق
آقای خاتمی به خروج از صحنه رقابت انتخاباتی نیست ،بلكه
نتیجه طبیعی زاویه ورودآنان به انتخابات است.
مسلما در اینجا تاكید من بر آن جمله معروف آقای خاتمی
كه بر حضور تنها یكی از دو نفر در صحنه انتخاباتانگشت
گذاشته بود ،نیست چرا كه در عالم سیاست این قبیل سخنها
در صورت ضرورت ،قابل هزار نوعتاویل و تفسیر است.
در واقع آنچه سبب خروج آقای خاتمی از صحنه انتخابات
خواهد شد "منطق" ورود حامیان ایشان به عرصهانتخابات
است ،همان منطقی كه مانع از حمایت آنها از عبدالله نوری
شد.
دوستانی كه از كاندیداتوری آقای نوری حمایت نكردند ،دلیل
شان این بود كه وی كاندیدایی حسیاست برانگیزو پر هزینه
است و مردم هم حوصله دعواهای سیاسی و تحمل پرداخت
هزینه را ندارند و در پی كاندیداییبرای بهبود مختصر شرایط
زندگی خود و خالصی از دست سیاست های آقای احمدی نژاد
هستند.
حتی یكی از دوستان اصالح طلب تصریح كرده بود كه ریاست
جمهوری فقط  20درصد ،قدرت و اختیار داردو هدف اصالح
طلبان حامی آقای خاتمی از ورود به صحنه انتخابات استفاده
از همین  20درصد قدرت استو نه بیشتر.
خب! این هم برای خودش منطقی است و خیلیها مدافع
آنند ،اما مشكل این است كه آقای خاتمی با توجه به همه
خصوصیاتش با این منطق سازگار نمیافتد.
به عبارت دیگر ،از اصالح طلبان میتوان پرسید كه اگر قرار
به عدم ایجاد حساسیت ،پرهیز از چالشهایسیاسی و
قانع بودن به بخش اندكی از قدرت برای دستیابی به اهداف
حداقلی است ،چرا آقای خاتمی از نظرآنان مرجح بر میر
حسین موسوی یا مهدی كروبی است ؟
از قضا ،آقای خاتمی برای طرف مقابل حساسیتزا است،
هویت خود را بر مبنایی متفاوت از ماهیت نظامكنونی تعریف
میكند و جامعه هم از وی انتظاراتی فراتر از  20درصد مورد
نظر برخی مدافعان وی دارد.
جالب اینكه آقای خاتمی بیش از همه اطرافیانش به این نكته
واقف است و بارها تصریح كرده كه در موردفردی مانند میر
حسین موسوی حساسیت كمتری وجود دارد ،موانع پیش
روی وی چندان نیست ،هویت وی باماهیت نظام سازگارتر
است و سرانجام اینكه مردم هم توقع محدود و واقع بینانهای
از وی دارند.
در حقیقت ،از منطق حامیان آقای خاتمی حمایت از میر
حسین موسوی و یا آقای كروبی بیرون میآید و نهحمایت از
شخصخاتمی.
بر این اساس ،آن دسته از یاران خاتمی كه با تكیه بر تهدید
آمیز بودن شرایط كشور و لزوم كنار رفتن آقایاحمدی نژاد
از قدرت ،آقای خاتمی را تا اندازهای مجاب كردند كه فقط به
منظور جلوگیری از ادامهسیاستهای كنونی و نه لزوما اصالح
نظام ،برای كاندیداتوری اعالم آمادگی كند ،اینك با ورود میر
حسینموسوی به صحنه انتخابات خلع سالح شدهاند ،زیرا
آنچه آنان از آقای خاتمی انتظار داشتند ،از آقای موسویبهتر
بر میآید.
بدین ترتیب ،با ورود آقای موسوی ،محمد خاتمی دالیل قانع
كنندهای برای كناره گیری از رقابت انتخاباتی كهاز روی بی
میلی و بنا به اصرار و پافشاری دوستان و نزدیكانش آن را
پذیرفت ،به دست آورده است.
در این میان ،حامیان آقای خاتمی برای ادامه حضور ایشان
در صحنه انتخابات ممكن است به تدریج منطقخود را عوض
كنند و هدف از ورود به عرصه انتخابات را ،نه استفاده از 20
درصد قدرت برای دستیابی بهحداقلی از شرایط مناسبتر بلكه
تالش برای اصالح نظام و دستیابی به دمكراسی از طریق ایجاد
یك جنبشسیاسی گسترده در طول مبارزات انتخاباتی اعالم
كنند ،چیزی كه نه میر حسین موسوی و نه مهدی كروبی
داعیهای نسبت به آن ندارند.
پاسخ آقای خاتمی به این منطق اما روشن است .او خواهد
گفت اگر به دنبال این نوع برنامه ها هستید چراسراغ عبدالله
نوری نمیروید؟
-----------------------------------------------------

www! .paivand.ca
تقای بیزنس شما
در خدمت ار

موسسه
مالی

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu
St-Laurent, QC H4N 1C8
Cote vertu, Bus 121 E

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

شــریف
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www.iranianislamiccenter.com

زمان :شنبه  28مارچ 2009
>> از ساعت  7لغایت  12شب
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آسمانی نوروز باستانی را این تحول بزرگ
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س
ر
زم
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ن
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ن
ا
حیا کنیم حض
ور شما عزیزان یکی
شدن است.

>> توجه:

½ ½این جشن تنها به همت و با حمایت
چهار تن از جتار مقیم آمریکا و جمعی از
هموطنان خ ّیر مونتریال برگزار می شود.
½ ½این جشن ،و ایضا مرکـــز اسالمی
ایرانیان مونتریال کامال مستقل میباشد و به هیچ
نهاد دولتی وابسته نیست.
½ ½خامن ها در پوشش ،کامال آزاد هستند.
½ ½هموطنان عزیزی که مایلند بصورت
همت عالی به برپایی این جشن و دیگر
برنامههای ما کمک کنند ،با ما متاس بگیرند.
½ ½برای ورود بچهها ،در هر سنی،
محدودیتی وجود ندارد.

برنامه ها:

½½ باحضورقاسمگلیکمدینمعروف
½ ½گروه موزیک و آواز سنتی

½ ½روحوضی و سیاه بازی :فتاح خضرائی
½ ½اجرای برنامه ویژه کود کان و نوجوانان
½ ½دادن هدایای عید به چبه ها...

½ ½سخن چند تن از میهمانان کانادایی و ایرانی

½ ½سفره هفت سنی و...

½ ½به صرف میوه ،شریینی ،نوشیدنی

>> توجه:

ب

حضور
ا

صوری
ن من

متی

ی...
وسیق

نابغهم

 ...و
شام

دع��وت عمومی و جمانی میباش��د ویل حتما باید کارت
دعوت را از مرکز اسالمی ایرانیان دریافت فرمایید چون از
ورود افراد بدون کارت دعوت جلوگریی خواهد شد.

>> مکان:

هتل هیلتون بناونتور
Hilton Bonaventure Montreal
900 rue de la Gauchetiere
Metro: Bonaventure

Montreal Qc.

برای تهیه کارت دعوت

همین امروز با مرکز اسالمی متاس بگیرید:

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
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زماسیب

www.akhavanfood.com

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

47

فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

عینک فرهت

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب

جوادایراخنواه

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

____________________
5655 Sherbrooke W.

Mar. 15, 2009

kVol. 15 k No.892 k

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

H4A 1W6

½ گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله
جات ،ترشیجات ،مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج
باسماتی ،میوه جات خشک
½ حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
½ انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا در اندازه
های مختلف
انواع کارت تلفن
½ CDو  DVDافغانی تازه...
ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550

Tel.: 514-481-0671

دکتر ریموند رضایی

Cell.: (514) 969-2492
	•پرداخت  %50هزینه محضر
برای خریداران
	•تهیه وام مسکن
برای تازه واردین به کانادا
	• مشاور رایگان جهت بازسازی
و  Stagingپیش از فروش

دریادادور در مونتریال 5 ،مارس :ص22 :
_______________________
W Wمناینده پاناسونیک و سونی در
«ریوسود»
W Wآدیوویدئوکبک ،بزرگترین فروشنده
پاناسونیک
در سراسر کبک
W Wگنجینه ای از بهترین و برترین سیستم
های صوتی
W Wتصویری ،دوربین فیلمبرداری و...
W Wنصب حرفه ای بر اساس نیاز شما
_______________________

نادر خاکسار

________________________
Agent Immobilier Affilié
Ramier Realty
3675 Boul. Des Sources, # 109
Dollard-Des-Ormeaux
Quebec, H9B 2T6
Tel.: 514-683-8686
Fax: 514-685-7429
www.montreal21.com

Yamaha
RX-V363
5.1-Channel
Home Theater Receiver
)(Black
Regular Price $899
Our Price

>> $699

بامشاورفارسیزبان
زماسیب

Panasonic Viera
TC-37LZ85
1080p LCD HDTV
Regular Price $1,199
Our Price

>> $999

س...
ش ،عد
دم ،ما
دن...
گن
سبز کر
برای
کلیه اقالم ولوزام نوروزی
در شعبات سوپراخوان

توجه :روز جمعه 20ماه مارس،
اول فروردین (روز عید) تعطیل است.

TH50PZ80U:
plasma 1080p
Regular Price $1,999
Our Price

>> $1,699

www.akhavanfood.com

NDG

Tel.: 514-485-4744

>> Montreal
Tel.: (514) 521-5555
>> Brossard:
Tel.: (450) 462-0863
>>Green field Park:
Tel.: (450) 672-5577

حراج بزرگ آدیوویدئوکبک (به تعداد حمدود) while quantities last

وست آیلند

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.

www.circumcisionmontreal.com

______________________
Audio Video Quebec
46 Saint-Jean-Baptiste Blvd
Chateauguay, QC J6K 3A4
Tel.: (450) 691-8801
Fax: (450) 691-4086
www.audiovideoquebec.com
______________________

برهمگانگرامیباد!

>> $799

>> West Island:

پزشک خانواده
ختنه کودکان >> تا  6ماهه

بدون وقت قبلی

بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

نوروز 1388

”SAMSUNG 40
LN40A450
720p LCD
HDTV - Regular Price $999
Our Price

15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

NDG,

