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ßÅ¹Å£ˆç†f£¨†Í˜®Ž

IC. Pacific
Trading
Inc.
مهاجرت
کلیه امو ر
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صرافی و انتقال

I.C.P.Z }£®ÁŽ
Inc. ç›£`` ` `¿† ä… Zd£œ£˜ }£®ÁŽ ç›£¿† gZ gfZ v£`º¥œZxZ®`
 تبدیل ارزها بصورت عمده،■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس
x£›g ã ®†y£`` ` †Â˜ fd Ô¼“®… z ,£fÂ²˜ ® £ z
 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات
علیfdخامن
توسط:مهاجرتی
}fZ™ä £›®،)محمدی(بهبهانی
Ý ®‘ gZ \®‰£Á› fÂ›Z
äÅšzZç³³ª†
yfz£`` `²امور
›- ■ کلیه
مهاجرت
مشاورین
عضو رمسی
\®‰£Á› fÂ›Z áÅ˜z ä¾ÅÂ…
úÅ¿¼†
\£›¬‹کانادایی
w£¨œZ z اجنمن
d¯›f£˜xz¬…

_________________
998  شماره،17 سال
1389  اسفند24

موسسه مالی

_______

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

998
_____

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Tel.:
(514)
(514)Free)
289-9022,
(514) 289-9044
Fax:
(514)289-9011,
289-9022, (Toll
1-866-289-9011
Fax:
289-9022,
1117(514)
Ste-Catherine
W., # 511(Toll Free)
Mtl. QC.1-866-289-9011
H3B 1H9
Peel
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

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

www.ic-pacific.com
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گل را نگر ز لطف سوی خار آمده
دل ناز و باز کرده و دلدار آمده
مه را نگر برآمده مهمان شب شده
دامن کشان ز عامل انوار آمده
خورشیدرانگرکهشهنشاهاخرتاست
از بهر عذر گازر غمخوار آمده
منگر به نقطه خوار تو آن را نگر که دوست

اندر طواف نقطه چو پرگار آمده
5Star
2178
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
دلربان ربود
 همهI.P.M.
که دل زInc.
دلربی
آنSte-Catherine W.
£…
…
Á
¥
Tel.:(514)
585
2345
®
(ç¿ffZ¬…£±Š)
ç·Å¹Ži£¤“
آمده
بیمار
دل
این
وثاق
اندر
ã
jgfZ z ç £¤ g ä…
®œ ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
دراینخاکدانغریب
همچوروح
 اینعشقäÀ ¯zb
(514)
846-0221
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹
Tel.: (514) 806-0060
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
مانند مصطفاست به کفار آمده
همچون بهار سوی درختان خشک ما
® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
TORONTO
 حسن به ایثار آمدهGeneral
نوبهارSales
 آنAgent
VANCOUVER
YONGE St., PH-A
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd 1006 DE LA MONTAGNE, 7368
1410 Lonsdale
پنه��انب��ودبه��ارویلدراث��رنگ��ر
Toronto, Ont. H3J 8H9
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
£¼` ®›ò z
Tel.: (905) 762-0700
زو باغ زنده گشته و در کار آمده
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (905) 762-0800
Fax: (514) 938-4978,
Fax: (604) 982-0910
ج��انرااگ��رنبین��یدردل�براننگ��ر
Toronto@pars.ca
E- Mail: montreal@pars.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
www.pars.ca
با قد سرو و روی چو گلنار آمده
گر عشق را نبینی در عاشقان نگر
Ninous Givargiznia, BSc.
منصوروار شاد سوی دار آمده
Agent Immobilier Affilie
RE/MAX
در عنی مرگ چشمه آب حیات دید
\ë¸¥±› z të›Z fz£²›
}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
آن چشمه ای که مایه دیدار آمده
South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
 درهمبستگی با همه دربندانã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
}f£¨† z çœÂ¼±› سیاسی
!
آمد بهار عشق به بستان جان درآ
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
ç†£Åš£›
ù£› بهfz£²›
اقرار آمده
برگ بهzشاخ و
 بنگر,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
Lasalle, South Shore,
„ ,k£ªŽZاست
ç†£Åš£›
ä›£œf£Á’Z
âÅ¶À†
z
äÅÁ†
Nun’s Island , N D G
اقرارمیکنندکهحشروقیامت
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž
groupe SuttonClodem Inc.
آم��ده
آنم��ردگانب��اغدگرب��ار
Office: (514) 694-0840
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
£ßœ£… کن
gZ مخوش
}f£¨† رو
wZzباخربی
‹Z z چو
Í˜®Ž
z ÔÅÆ†
9515 Lasalle boul.
ز خودÍ¤‡
ای دل
Fax
(514) 694-4291
3535 St-Charles, Suite 304
Agent
Immobilier
Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Res.
(514) 696-5169
Tel.:
(514)
486-5547
Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
Kirkland, Quebec H9H 5B9
Cell: 514-827-6364
آمده
اخبار
به
مباش
خرب
ی
ب
چون
fhemmatiyan@sutton.com
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)

yf£¥5ç•Z®

dZ®`` ` `Á…

ÍÅœZ®™

IranAir

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

gfÂ†if£ˆ

GESTION FINANCIERES EXACTE

ç¿†£‹ xÂ £¿

،نوروز خجسته و آبسنت حتوالت
x£Å¥¿gz®Å`• £Åœ¯Å™fÂÅ™
...گرد راه می رسد
 باز ازiÂÀÅœ
!باد
نوروز گرامیn این
364-3315

www.sutton.com

®´‹خضر
}f£¨`` † Í˜®Ž
gfZv£`º¥œZ
صرافی
dZ®`
` ` `Á…
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
انتقـال ارز
GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

ÍÅœZ®™

 به مناسبت نوروز ارسال: توجه
 بدون هزینه اجنام،ارز به ایران
gzf b®œ
ã سال
®¥Á…(تاãÅ¿´†
)حتویل
.میشود£… z

z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
xZ® Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z®
}gfZ
jgfZx£`z` `ç` ¿Åˆ£¤ ã`g ä…` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
NEW address:
\Zfd£
1449 St. Catherine
O ®›Z fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd

Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹
MontrealDe
Quebec
H3G 1S6
1006,
La Montagne,
Suite 201,¬ÅMontréal,
Qc H3G 1Y7
Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
Fax :Free:1-866-989-2229
514 989 0029
Toll
khazarexchange
Toll Free : 1-866 989 2229
info@khazarexchange.com
Email:
.com
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY

Luciene
l'Allier

Bur.: (514)

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2
Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

çœ£`›
¯ Zz
ã¼±› wZz Tel.: 514-903-4726

آخرین اخبار و مقاالت روزانه ما را در مورد

: کار و حتصیل در کانادا خبوانید، زندگی،مهاجرت
:سایت رمسی شرکت خدمات مهاجرت کن پارس

yf£¥5ç•Z®

6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
مشاورت های مالی
 انواع
5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.: (514)
آموزش
 483-5370
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492

1998

}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
حسابداری
های
سیستمorder
 ازfz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
ç Zd£œ£˜
z ç £¼ ®›ò
Money

514.567.3169Suite 308
5450Mobile:
Cote-des-Neiges,
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Tel.:msaghafi@miagesolutions.com
(514) 731-1443
Metro: CDN

(ç¿ffZ¬…
Tel.: (5

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
£¼`
®›ò
z
Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
5Star I.P.M. Inc.
2178 Ste-Catherine W.

gfÂ†if£ˆ

حمیدصدیقکاغذچی

Fax: (514) 938-4978,
Tel.: (514) 585-2345
E- Mail:
<<
هزینه
و
نرخ
بهترین
>> باmontreal@pars.ca
www.pars.ca
(514) 846-0221

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

1253 Guy

\£Åš£›

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

مدیکال آلفامدیکEXACTE
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES


(514) 816-4080

www.ParsCanada.com

کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine
5Star
Inc.
W.
لیسانس در رشته مدیریت مالی
از دانشگاه
xZ®)H.E.C(
Z ä… £مونترال
gfZ
v£fZ
CGA حسابداران
Tel.:(514)
®¥Á… …کاندیدای انجمن
D.D.S.
1155
Rene Levesque w. 585
#2500
D.M.D.-2345
£› â¥±Å
vZ®¥œÂ›
fd ä¤·Ž 3£…£… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
 مالیاتیã
خدمات حسابداری و
 کلیه m£ºœ w£¿† fd
œ ,£Åœd
xZ®Á†y£½²œZd
®
vZ®¥œÂ›y£½²œZd
b
z
اشخاص
و
ها
شرکت
برای

\fÂä…
fêd
z á ¬¤†
äÀ ¯
:¬ fZd g£Åœ x£›gv£fZäºÅ–d
10 ä… Øº•
1973 (514) 846-0221
6600 Trans-Canada, Suite 750

Cell: (514) 928-5415

 کوتاه کردن مو
's cut
 man
n cut highlight
 رنگ
e
m
o
w

perm,
r,
ابرو
و
 بند
lo
o
c

hair cuct e & eyebrow
 فر
 kids
a
f
cleaning
 هایالیت

Cell

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

مالیات
 حسابداری:مهتاب ثقفی
ßŽ¯§œZ¬œdوaZ®‰

ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

مریم خالقی

inousgivargiznia@hotmail.com

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

IranAir

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

Fax: 364-3649

روز7
هف
Tel.: (514) 933- 8383 ته دکترریموندرضایی

ç¿†£‹ xÂ £¿

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
_____________________
Firouz
ã¼±›
wZzHemmatiyan
äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
Chrtrd. Real Estate Broker

فیروز همتیان

groupe
SuttonClodem
Lasalle,
South Inc.
Shore,
جتاری
 مسکونی و:مشاور امالک
„
,k£ªŽZ
ç†£Åš£›
ä›£œf£Á’Z
âÅ¶À†
z
äÅÁ†
courtier
immobilier
agrée
Nun’s
Island
,NDG
3363 Cavendish
9515
Lasalle
boul.
در آمریکای شمالی
 تهیه وام مسکن `Ž
 ارزیابی رایگان
Cell: (514)827-6364
(514)487-0800 Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®`
groupe SuttonClodem Inc.

____________________

Unisex

£ßœ£… gZ }f£¨† گیورگیزنیا
wZz ‹Z z Í˜®Ž
Í¤‡ z ÔÅÆ†
نینوس

x£Å¥¿gz®Å`•

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

با جتربه طوالنی در امور
fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
مدیریت بازاریابی
9515
Lasalle
boul.
______________________
Agent
Immobilier Affilié
CENTURY
21 Max-Immo
Office:
(514) 990-4666 X594 Lasalle Qc. H8R 2M9
Tel.: 1-866-486-5547,
Fax:
(514) 484-1657
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
620 boul, St-Jean, Suite 202
Res.: (514) 696-5169

Tel.: (514) 486-5547
AMIR SAM
امیرسام
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Chartered Real Estate Broker

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

Pointe Claire, QC, H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com

Cell.: 514-702-2309
DIRECTOR OF CENTURY 21
IMMO-PLUS ( LASALLE)
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca

www.amirsam.ca

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £… z

Cell.: (514) 816-4080 www.sutton.com

:نائینی
دکتر شریف
®´‹ }f£¨`
`دندانپزشک
† Í˜®Ž
جراح
D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

gfZv£`º¥œZ

_______________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
xZ® Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z®
}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
\Zfd£ ®›Z fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd

Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
 ارزیßŽ¯§œZ¬œd
خدماتaZ®‰ سال جتربه۱۰ با



 در کمترین زمان
 بهترین بها

514-844-4492

1405 Maisonneuve W.

D.D.S.

xZ®Á†y£½²œZd

:Guy

جنب دانشگاه

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

2
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رضا زرین

2008 Mercedes-Benz
B-Class B200

2011 MercedesBenz C-Class
C250 4MATIC

$23,000

2008 Mercedes-Benz
B-Class B200
$20,500

2010 MercedesBenz B-ClassB200
$25,850

3 months PAYMENT WAIVER
(some conditions apply)

2007 Mercedes-Benz
B-Class B200 Turbo
$18,750

2009 MercedesBenz B-ClassB200
$25,250

در خدمت هموطنان گرامی

New and
Pre-owned
cars
Reza Zarin

2008 Mercedes-Benz
B-Class B200

2006 MercedesBenz C-Class C350
Elegance Sedan

$20,400

$26,000
2008 Mercedes-Benz
B-Class B200

2007 Mercedes-Benz
E-Class E280 4MATIC

$21,300

$27,500

Assistant pre-owned
Sales Manager
Tel.: 514-735-3581 Ex.: 494
Direct call: 514-993-7085
___________________
Automobiles Silver Star
Montréal Ltd.

7800 boul Décarie
Montréal, QC H4P 2H4

Tel.: (514) 735-3581
rzarin@silverstar.qc.ca

www.silverstar.ca

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

2011 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 995

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

$

transport, preparation
and tax for A/C included.

2011 TOYOTA COROLLA

شـم
خ
ج
!نوروز رب ا سته باد

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

STARTING AT

16 595

$

transport, preparation included.

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

Contact Alex
for additional rebates.

Financing

وام با نرخ بهره

%
0

for certain
cars only

2

3
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به پیشواز بهار با کنسرت جدیدی از گروه کنستانتینپل

پـی
نوروز روز!
راهی به سوی قله

دستیافته های جدید از موسیقی دوران صفویه

سیامک آقایی:

سنتور و آواز

ک .کاالزیدیس:

عود

کیا طبسیان:

سه تار وآواز

ضیا طبسیان:

متبک ،دف ،دایره ،دایره زنگی

پی یر-ایو مارتل:
دیدم باشار:

ویول دو گامب

قانون

پنجشنبه ۲۴ ،مارس ،ساعت  ۸شب

3

همایشنوروزیایرانیانمونتریال
را هرچه بزرگ تر و غرورانگیزتر برگزار کنیم...

امسال نیز چون سال ها ی پیش
ایرانیانمقیممونتریال
از هر دین ،بینش ،آئین ،مسلک و
با هر گویش و زبان و قومیت،
همراه با سایر پارسی زبانان کشورهای دیگر،
که نوروز جشن باستانی و ملی آنان است،

روز یکشنبه  27مارس
از  11صبح

لن باشکو
ا

در س

دی جی

درمحلشاتورویال

فرارسیدن سال نوی 1390را

شادی کنان و پایکوبان

ت
شا و رویال

 27مارس 2011
یکشنبه
ه

Al-Capone

جشن خواهند گرفت،

Château Royal:
3500, ch du Souvenir,
Laval, QC H7V 1X2
Tel.: 514-333-1000 

ور
و
د
ر ی
ا
ی
گ
ا
ن

همراه با
شادترین دی جی شهر

و گروه رقص
خورشیدخانوم
....................................

دوستان و هم میهنان گرامی
بیائید دست در دست هم
نام ایران و ایرانی را
سرفراز نگه داریم...

همایش نوروزی
نمایشگاه غرور و افتخار ایران است

شما نیز به ما بپیوندید

ن وروز
پی روز!

و این حضور غرورانگیز را
هرچه عظیم تر برگزار کنیم...

هم
ب
س
پـیروزی ما رد تگی ماست!
همراه با
قرعه کشی جوایز
بسیارارزشمند،همچون
بلیت رفت وبرگشت به ایران
(هدیه پارس تورز)
فرش های نفیس ایرانی

منونه ای
ا
ز
ه
د
ا
ی
ا
بلیت رفت و برگشت ی ارزنده:

قالیچهن
به ایران
کوپ فیس،سیستمهای  ،دو قطعه
ص
ن آر
وتی
دن ایشگاه و اسپا،بُن س تصویری،
فی
دا
د
ن
ک
ر
دن
ها ،بن تاکس
قا صنایع دستی ،سبد ی اطلس،
ب عک
های متن
س ،کوپن سرویس و وع هدیه،
ت
ع
می
و بسیاری دیگر ر اتومبیل،

و بسیار جوایز ارزشمند دیگر

 صنایع دستی ایرانی
ارائه برنامه های هنری،
رقص ،موسیقی ،خنده و شادی
 مسابقات متنوع رقص
و سرگرمی های جالب
 سورپریزهای هیجان انگیز
غذاهای سرد و گرم
با حضور چهره های فرهنگی
و سیاستمداران معروف کبک و کانادا
و بسیاری دیگر...

فراخوان به هنرمندان

از نوازندگان و هنرمندان گرامی که عالقمند
به ارائه هنر خود در همایش بزرگ نوروزی
می باشند ،تقاضا می شود با ما تماس بگیرند:
با هم تالش کنیم تا حضور نوروزی ایرانیان
را در میان کانادائی ها هرچه گسترده تر و
شکوهمندتربرگزارکنیم.

پارکینگ بزرگ :رایگان
 5دقیقه فاصله با مترو
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Metro:

Montmorency
Autobus: 40

)Chateau Royal (Laval
>> Direction:
15 North,
boul. St-Martin W.,
boul Chomedy,
Ch. du Souvenir

Info.: 514-945-5259
514-223-3336
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هموط�ن عزیز ،از ش�ما بخاطر خرید بلیت های قرعه کش�ی،
م
ح
ل
514-996-9692
ف
ر
جهت همیاری و مشارکت برای تامین هزینه های همایش نوروزی،
وش
قرعه ک بلیت های
طرف
از
(که
را
جوائزی
قدرشناسی
عنوان
به
کرده،
سپاس�گزاری
ش
514-258-8186
ç¼Ž¯§œZ¬œdروfòش£گاه های در تپش
ودر ف
W.اهدا
بازرگانان ایرانی مقیم مونتریال ،به هدف برپایی این گردهمایی
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine
ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
infojashn@GMAIL.COM
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می توانید

بروی همه ی (514) 846-0221 äÀ ¯zb
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متا  1834با تلفن ما
Tel.: (514) 806-0060
Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
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بستگی
سیاسی ،مذهبی و بازرگانی
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 سبگیرید.
ایرانیان با هر مرام و مسلک و مذهب و بینش سیاسی باز است.
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
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Member of International Association of Orthodontics
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Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
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 7368 YONGE St., PH-A
1006 DE LA
MONTAGNE,
1410
Lonsdale
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Toronto, Ont. H3J 8H9
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
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Tel.: (905) 762-0700
Tel.:


)Tel.: (514) 938-7277(PARS
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)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
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Toronto
@pars.ca 5780 Sherbrooke

E-treatments
Mail: montreal@pars.ca
Tel.:
)369-3474(FISH
E-W.,
Mail:



•Facial
•Bodycare•Hand
care
•Manicure
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! removal•Waxing and more
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Main Sponsors:
IranAir

General Sales Agent

&TRAVEL

GESTION FINANCIERES EXACTE
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پی
ن
وروزاتن روز!
نوروز طبیعت و زندگی

نوروزی که امسال بهار آزادی خلق هاست
تونس،مصر،لیبی،الـجزایر،

بحرین ،اردن ،یمن و ...ایران

نوروز اتـحاد و شهامت مردم

نوروز عشق عمومی

1390

که تنها در هوای تازۀ آزادی

تـحقق می پذیرد

این نوروز -واقعا-

به امید فردا و دنیای بهرت



























 
 
















































مطعم الریاض

درحال و هوای «هزارو یک شب»

شب های زیبا و بیادماندنی و پرشور

اغذیه مراکشی و مدیترانه ای
کیفیت عالی ،بهای مناسب

محلی زیبا جهت برگزاری مجالس
و ضیافت های شما

عید سعید باستانی امسال را با ما باشید

جهت اطالع بیشتر و آگاهی از برنامه های متنوع به سایت ما رجوع کنید:

www.leriyadmontreal.com

گرامی باد!

AMIR KHADIR
Député de Mercier
1012 Mont-Royal Est, Bureau 102
Montréal, H2J 1X6
Tél.: 514 525-8877

با رقص جادویی
و زیبای بلدی:

کارمن

حالل

6
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مدرسه دهخدا
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www.Seena.ca
-----------------------

fondation.nima@gmail.com
--------------------------

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

کتابفروشیزاگرس

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

یبرایبزرگساالنغیرایرانی
فارس 

 کالسهای فوق العاده

5155 Décarie
514-489-8686
info@zagros.ca
-------------------

(514) 299-1787

 رقص ،نقاشی همچنین ساز وآواز
هر شنبه  :از  ۴تا  ۵بعدازظهر
4976 Notre Dame W.
514-220-1559/514-952-2165
www.dehkhodaschool.com

www.addhi.org
addhi2005@gmail.com
-------------------

سازمانآموزشی

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

مدرسه فردوسی

و انتشاراتی مولتی ساژ
Tél.: (514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

اوتـــاوا

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

3333 Cavendish Suite 500
)(Corner: Sherbrooke
514-962-3565

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

خانـه ایران

(514) 651-7955

تلفن)514( 626-5520 :

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

بنیاد سخن آزاد

Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

)Tel.:613-232-5900 (Ex.444
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca
www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

رادیو همصدا اتاوا

--- 97.9FM -پخش زنده ،یکشنبه ها 11 :تا13
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net

مناشـــوم

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

IBNG

خورشید خانوم

همبستگیبازرگانی

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن

-------

Info: 514-865-7146

دانشنامهایرانیکا

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2
5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

Ottawa Persian Radio

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

جلسات هفتگی و
مشاورۀ تلفنی برای
دگرباشان ایرانی

را فراموش نکنیم!

mssunfound@hotmail.com

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

8043 St-Hubert
Tel.:514-619-4648

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

ایرانیکاازآنهمهماست

MEK IC
-----------------------

514-651-7955

www.iranica.com
---------------کافهلیت:هرپنجشنبه

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

کتابخانهنیما

www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

5206 DECARIE #3

514-488-3000
6528 St- Jacques W.

Tel.: 514-485-3652

ویژهنامه نوروزی
بخارا منتشر شد

ویژه نامه ن��وروزی مجلۀ بخ��ارا در
 730صفح��ه ،در کتابفروش��ی ها و
دکه های روزنامه فروشی در دسترس
عالقمندان قرار دارد.
ای��ن ویژه نامه تصوی��ری از مجتبی
مینوی را بر روی جلد دارد.
در این شماره از مجلۀ بخارا مقاالتی
از :عبدالحس��ین آذرن��گ ،داریوش
آشوری ،آیدین آغداشلو ،ایرج افشار،
محمدابراهی��م باس��تانی پاری��زی،
محمدرضا باطنی ،سیمین بهبهانی،

سازمان دگرباشان ایرانی ()IRQR
خدمات جدید خود را به دگرباشان
ایران��ی ارائه می نمای��د .از تمامی
ایرانیان دگرباش دعوت می نماییم
که در جلسات هفتگی ما شرکت
کرده و نگرانی ها و مسائل عاطفی
خود را در محیطی کامال دوستانه و
امن مطرح کنند.
ما همچنین با ارئه ی یک ش��ماره
تلفن می توانیم تماسدوستانی که
به هر دلیل ام��کان حضور در این
جلسات را ندارند را فراهم نماییم.
این جلسات چهارشنبه ها از ساعت
 2تا  3بعدازظهر در اتاق جلس��ات
سازمان برگزار خواهد شد.

چهارمینجلسهدرسهای
فلسفه در زاگرس برگزار
شد
چهارم�ین جلس��ه ی
درسهای فلسفه عصر روز
مجعه  11مارس در زاگرس
و بطور زنده از طریق رادیو
پارازیت برگزار شد.
در این جلسه،

 20 Bay Street, 12th Floorدکترعطاهودشتیان
Toronto, ON M5J 2N8

همچنین می توانید با شماره
416-214-1840
بهاء الدین خرمش��اهی ،هوش��نگ تماس گرفته و از اپراتور بخواهید تا
دولت-آب��ادی ،محمدرضا ش��فیعی ش��ما را به  Ontario Roomوصل
کدکنی ،محم��ود طلوعی ،عزت الله کند.
فوالدوند ،حسن کامشاد و  ...به چاپ Iranian Railroad for Queer
)Refugees Inc. (IRQR
رسیده است.
www.irqr.net
همچنین در این ش��ماره بخشی از
info@irqr.net
مجله به یادبود مینوی اختصاص یافته
Tel.: 416-548-4171
و نیز به مطالبیدربارۀ هشتاد سالگی
Fax: 416-214-2043
محم��ود طلوعی،
نق��د و بررس��ی
کتاب ،ایرانشناسی
 ،زبان شناس��ی
و مباح��ث دیگر
پرداخته است.... .
تماس با سردبیر:
علیدهباشی:

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

IBNG

@dehbashi.ali
gmail.com

Iranian Business Network Group

Tel.: 514586-7753

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-865-7146

تهیه بخارا
در مونتریال:

زاگـرس

چهارشنبه ها 8 :بامداد

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :

در رابط��ه ب��ا فلس��فه ی
ارسطو صحبت کرد .مفاد
اصلی این جلسه ،برمبنای
نق��د پای��ه ای ارس��طو از
فلسفه ی افالطون بود.
حمت��وای این نق��د بر دو
پایه می چرخید .خنست:
(مثُل) و
نظری��ه ی ایده ها ُ
سپس نظریه ی کلیات.
در این باره ،ارسطو نکات
بسیار هومشندانه یی را در
رابطه با نظریه ی معرفت
ِ
متافیزی��ک
شناس��ی و
افالطونی عنوان کرد.
اس��اس نظریه ی ارس��طو
ب��ر پایه ی ج��زء نگری و
اس��تقرا می باشد .پس از
خب��ش اول ،خب��ش دوم
بررسی
جلسه مربوط بود به
ِ
ِ
اخالق ارسطو،
فلسفه ی
و سپس در خبش پایانی،
فلس��فه ی سیاسی ارسطو
مورد بررسی قرار گرفت.
در اینج��ا ،ارس��طو ِ
بنیان
نظریه ی "مدینه ی فاضله"
ی افالطونی را مورد نقد
قرار م��ی ده��د و از این
طریق "مدین��ه ی فاضله"
ی افالطون را حمورگرا و
تس��اوی گرا می دانست.
در جلسات بعد به فلسفه
ی اسالمی و سپس به آغاز
ش��کل گریی عصر جدید
در اروپا پرداخته می شود

اجنمنشاهنامهخوانی
زاگرس برای دو هفته به
تعطیالت نوروزی می رود

اجنمن ش��اهنامه خوانی
زاگ��رس ش��نبه  12مارس
برگزار نش��د .این اجنمن
ش��نبه  19مارس نیز برگزار
منی ش��ود .جلسه بعدی
ش��نبه  26مارس ساعت 6
خواهد بود.
گشت گرداگرد مهر تابناک
ایران زم�ین  /روز نو آمد
و ش��د ش��ادی برون زندر
کمنی  /ای تو یزدان ای تو
گردانندهی مهر و سرپ  /بر
ترینش کن برامی این زمان
و این زمنی

جمعه  25مارس جشن
نوروزی در زاگرس
مجع��ه  25مارس جش��ن
ن��وروزی در زاگ��رس
برگ��زار م��ی گ��ردد .این
جش��ن از س��اعت 7:30
بصرف شام (سبزی پلو با
ماهی) و پذیرایی در خور
ش��ب نوروز و ب��ا اجرای
موسیقی زنده برگزار می
شود .سخرنانی خمتصری
ب��ه زبان انگلیس��ی برای
مهمانان غریفارسی زبان
نی��ز در برنامه می باش��د.
عالقمن��دان م��ی توانند
برای رزرو با مشاره تلفن
زاگ��رس 5144898686
متاس حاصل فرمایند
کالس های آموزش
طراحی در زاگرس برگزار
گردید
کالسهای آموزش نقاشی
م��داد رن��گ و طراحی،
توس��ط خ��امن فی�روزه
حیدری (دارای نشان برتر
ی از یونسکو)
صنایع دست 
در زاگرس آغ��از گردید.
ای��ن دوره از 12م��ارس
شروع ش��ده و شنبه ها از
س��اعت  4ت��ا  5:30عصر
مبدت  13هفته ادامه می

یابد.
 19مارس  :برگزاری
کالس آموزش فتوشاپ
از  19م��ارس ،ش��نبه ه��ا
ساعت  11تا  12:30کالس
آم��وزش فتوش��اپ برای
ی��ک دوره ی  13جلس��ه
یی برگزار می شود .هزینه
دوره  ۱۳۰دالر است.

 16مارس :جلسه درس
"درک منطقی کالم
حافظ" توسط دکتر محمد
استعالمى
ب��ه دع��وت کاف��ه لیت و
زاگ��رس ،چه��ار ش��نبه،
 16م��ارس ،جلس��ه درس
"درک منطق��ی کالم
حافظ" توسط دکرت حممد
اس��تعالمى در نگارخانه
زاگرس س��اعت  7برگزار
میگردد.
پخشزندهجلساتفلسفه
از رادیو پارازیت
از این به بعد جلسات آتی
فلسفه بطور زنده از طریق
رادی��و پارازی��ت ،مجعه
ها یک هفت��ه در میان از
ساعت  6خپش می گردد.
عالقه مندان م��ی توانند
برای گوش دادن به سایت
رادیو پارازیت
www.radioparazit.
com
مراجع��ه مناین��د و یا در
نگارخانه زاگرس حضور
یابند
 2آوریل سخنرانی با

عنوان"طریقعرفانی
معرفت"توسطدکترجنفی
افرا
 2آوریل سخرنانی با عنوان
"طری��ق عرفانی معرفت"
توسط دکرت جنفی افرا در
زاگرس برگزار می گردد.
دک�تر مهدی جنف��ی افرا
دكرتای فلس��فه ،دانشیار
گروه فلسفه دانشگاه آزاد
اس�لامی واح��د ته��ران
مركزی و همكار حتقیقاتی
دانش��گاه مك گیل كانادا
می باشد .وی نویسنده و
مرتجم پنج كتاب و دارای
بیش از  20مقاله در مورد
فلس��فه و كالم اسالمی و
فلسفه تطبیقی می باشد.
ای��ن برنام��ه در زاگ��رس
و همزم��ان بط��ور زن��ده
از طری��ق رادی��و پارازیت
س��اعت  7بر گزار خواهد
شد
جلسهپنجمدرسهای
فلسفهباسخنرانیدکتر
هودشتیان و دکتر جنفی
افرا
جلس��ه پنج��م درس��های
فلسفه ،مجعه  25مارس،
س��اعت  ،6در رابط��ه با
فلس��فه ی اسالمی و آغاز
شکل گریی عصر جدید در
اروپ��ا خواهد بود .در این
جلسه دکرت عطا هودشتیان
و دک�تر مهدی جنفی افرا
صحبت خواهند کرد.

بنیـــاد
کـودک

www.childfoundation.org
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فاجعه ژاپن...

ویرانیهای عظیم و هزاران کشته در پی سونامی ژاپن

است.
انفجار تازه در یک
هنوز هیچ گزارشی در مورد علت
نیروگاه امتی ژاپن
انفجار روز سه شنبه وجود ندارد،
 15مارس :یک نریوگاه امتی زلزله اما نش��انه های اولیه حاکیست که
زده در ژاپن برای سومنی بار ظرف در ابعاد انفجارهای قبلی نیست.
چه��ار روز منفجر ش��ده اس��ت و کارمندان راکتور مشاره دو ختلیه
همزمان نسبت به ذوب میله های شده اند.
س��وختی در آن ابراز نگرانی می پیشرت در روز دوشنبه انفجاری در
راکتور مش��اره  3نریوگاه دائیچی
شود.
این انفجار در راکتور مشاره دو در در فوکوش��یما  -در اث��ر انباش��ت
نریوگاه دائیچی در فوکوشیما روی هیدروژن  -باعث زمخی شدن 11
داد .این درحایل است که تکنسنی نفر شد و ساختمان اطراف آن را
ها تالش داشتند این راکتور را پس ویران کرد .آن انفج��ار در فاصله
از انفجار در دو راکتور دیگر پایدار  40کیلومرتی احس��اس شد و دود
غلیظی را راهی آمسان کرد.
کنند.
یک وزیر کابینه ژاپن گفت "خیلی انفج��ار اول روز ش��نبه در راکتور
حمتم��ل" اس��ت ک��ه میل��ه های مشاره یک روی داده بود.
همه انفجارها در پی از کار افتادن
سوختی این راکتور ذوب شود.
می��زان تشعش��عات رادیواکتیو در سیس��تم های خنک کننده اتفاق
نزدیک��ی ن�یروگاه افزای��ش یافته افت��اده اس��ت  -هر چند ش��رکت
ن�یروی ب��رق توکی��و گف��ت که
انفجارها در دیوارهای ضخیمی
که هس��ته راکتور را می پوشاند
نفوذ نکرده است.
مهندس��ان ت��ا اولنی س��اعات
روز س��ه شنبه سعی کردند برای
خنک نگ��ه داش�تن میله های
س��وختی س��طح آب در راکتور
مشاه  2را باال نگه دارند ،اما در
MONTREAL:
دو مورد میله ها به طور کامل از
Sunday, March 20, 2011,
آب خارج شده است.
19:20:45 PM
در صورتی که میله ها برای مدتی
طوالنی از آب بریون مباند خطر
Iran:
ذوب وجود دارد.
Monday
March
21, 2011,
این حوادث به دنبال وقوع زمنی
02:50:45AM
لرزه شدید و سونامی در ژاپن در
_________
روز مجعه (ی��ازده مارس) روی
In Montreal, Daylight
می دهد.
Saving Time starts on
در اثر زلزله و سونامی دست کم
Sunday, March 13, 2011 at
هزاران نفر کش�ته و هزاران نفر
2:00:00 AM
ناپدید شده اند.
(clocks are turned forward
یک��ی از پیامدهای ب��روز زمنی
)1 hour
لرزه و سونامی در ژاپن ،آسیب

به تاسیسات هس��ته ای این کشور
بوده که آسیب به نریوگاه فوکوشیما
بدترین مورد بوده است.
از آغ��از حب��ران در این ن�یروگاه،
بیس��ت و دو نفر ب��ه دلیل تاثریات
مواد رادیواکتیو حتت درمان قرار
گرفته اند.
عملیات جنات وسیعی در منطقه
آغاز شده اس��ت و دهها هزار نفر
از مناطق اطراف نریوگاه هسته ای
فوکوشیما دائیچی رفته اند.
کشف هزاران جسد در سواحل
میاگی
امواج آب با خود اجس��اد حدود
دو هزار نفر را به س��واحل منطقه
میاگ��ی ،در مش��ال ش��رق ژاپن،
آورده است.
هزار جسد در شبه جزیره اوجکا و
هزار جسد دیگر در شهر کوچک
مینامیسانریکو که در سونامی روز
مجعه با خاک یکسان شده است،
پیدا شده اند.
سرنوش�ت دهها هزار نفر روش�ن
نیست.
بس��یاری از ش��هرهای کوچک و
دورافت��اده هنوز قابل دسرتس��ی
نیس��تند و تاکنون کمکی دریافت
نکرده اند.
خربگزاری کی��ودو ژاپن می گوید
بی��ش از پانصد ه��زار نفر به دلیل
بروز زمنی لرزه ،س��ونامی و خطر
انتشار مواد رادیواکتیو آواره شده
اند.
در حببوحه سرمای نزدیک به صفر
درجه زمستانی ،میلیون ها نفر نیز
سه شب است که آب ،غذا و وسیله
گرمازا نداشته اند.
در همنی حال ،بانک مرکزی ژاپن
می گوید رقم بی سابقه  180میلیارد
دالر را از صندوق پول اضطراری
این کشور به نظام مایل تزریق کرده
ت��ا به دنب��ال فاجعه زم�ین لرزه و

هب پیشواز نوروز زبرگ
حتویل سال 1390

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مسکن و جتاری

سونامی اخری ،ثبات اقتصادی را
تامنی کند.
ترزیق خبش بیشرت این وجه فوری
خواهد بود و هفتاد میلیارد دالر هم
در آینده نزدیک ارائه خواهد شد.
نیکی ،ش��اخص بهای س��هام در
بورس توکیو ،تا پایان روز دوشنبه با
شش درصد افت ،سقوط شدیدی
داشت.
برخ��ی از بزرگرتین ش��رکت های
ژاپن��ی ،از مجل��ه خودروس��ازی
تویوت��ا ،فعالیت خ��ود را متوقف
کرده اند و دولت برای جلوگریی از
قطع نریو ،برنامه سهمیه بندی توزیع
برق را معرفی کرده است.
پلیس ژاپن تاکنون مرگ  1597نفر
را تائید کرده اس��ت اما انتظار می
رود که آم��ار نهایی تلفات خیلی
باالتر باشد.

بهنامآفریدگار
عشق

گرهخواهیمزد
دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

زمین لرزه شدید
دیگری در راه است،
کارشناس��ان م��ی گوی��د اتف��اق
افتادن فاجع��ه ای در ابعاد حادثه
تاسیس��ات چرنوبی��ل روس��یه در
دهه  1980بس��یار بعید است چون
رآ کتورهای فوکوشیما با استاندارد
بسیار باالتری ساخته شده و حتت
مقررات امینی شدیدتری بوده اند.
دولت ژاپن به مردم گفته است که
روز دوشنبه به حمل کار یا مدرسه
نروند چون ش��بکه مح��ل و نقل
عمومی ق��ادر خنواهد بود هجوم
مجعیت بزرگ مسافران را حتمل
کند.
در حایل که کارشناس��ان هش��دار
داده ان��د که به احتمال زیاد زمنی

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

مینو اسالمی

Agent immobilier affilié
Email:
minoo.eslami@century21.ca

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

2087 rue Guy
Metro: GUY

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604
لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

½ رانندگیهنگاممستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله،تهدید،تخلفاتجنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد

5263, boul Cavendish,
Montreal, Quebec, H4V 2R6,
Email: loyale.accounting@gmail.com

Criminal
& penal

law
Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432
Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications

امیرکفشداران











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

Tel.: 514-303-2977

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
Fax: 514-303-6522
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
www.ak-law.ca email: info@ak-law.ca

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

38 Place du Commerce # 280
Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

Cell.: (514) 571-6592

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

Montreal, QC, H3H 2L9

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

جواهری
نیک آذین

514-939-2700

514-825-3170

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

Minoo Eslami

سفرۀ
ع عقد
روس

و کانادائی

www.nouraie.com

Cell.: 514-967-5743

لرزه ش��دید دیگری در راه است،
پ��س لرزه ه��ای متعدد هن��وز در
توکیو ،پایتخت ژاپن ،احساس می
شود.
در همنی حال ،دهها هزار امدادگر،
سرباز و مامور پلیس بسیج شده اند
تا به مناطق حبران زده کمک کنند.

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو 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
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ازخودمان....

خ
ج
س
ت
بهار و نوروزاتن ه باد!

سیروس
یحیی آبادی

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

امسال سال حتول بنیادی و اجباری در
سراسر دنیا است.
پرویز قدیریان

طبیع��ت آبس�تن
به��ار دیگ��ر و دنیا
آبس�تن حت��والت
غریقاب��ل تصوری
اس��ت که نتیجه آن
خوش بنی باشیم!-برابری و برادری و
فقدان تفاوت ها و
پای��ان ظل��م و س��تم ب��ر
مظلومان می باشد.
امس��ال ش��کفنت هر گلی
در گوش��ه ای از دنیا مژده
فروپاشی کاخ ظلم و ستم
و بساط جبارانی است در
گوشه دیگر دنیا.
ما در مس�یر سیل تارخیی
انق�لاب ه��ا و حت��والت
عظیم��ی ق��رار گرفته امی
که متاسفانه بی تفاوت به
پیش م��ی رود و زمینه را
برای ساخنت دنیای جدید
و قرن��ی بدیع آم��اده می
سازد.
امس��ال ما ش��اهد همبس��تگی ملت های
خمتل��ف بوده و هس��تیم که با مش��ت های
گره و قلوب مملو از عش��ق و حمبت و صفا
و هم��دردی ،فرمانفرمایان بی مقدار تاریخ
را از خت��ت های تزویر و ظلم و س��تم پائنی
کشیده ،می روند تا تاریخ جدیدی خلق کنند.
من ب��ر این باورم ت��ا نوروز س��ال آینده این
گردباد و طوفان تارخیی تغیریات چشمگریی
را در سیاس��ت دنیا و چهره بشریت بوجود
خواه��د آورد و خار و خس باطل را به کنار
خواهد زد.
عنقریب اسریان سیاه چال ها و زندان های
ظلم و ستم ،زجنری اسارت را درهم خواهند
شکست و این امکان پذیر نبوده و خنواهد
ب��ود مگر با اتفاق و احت��اد و همدیل و هم

صدائی مردم ،یعنی
همه ما.
در این هنگامه تاریخ
ش��اهد آن ب��وده و
هستیم که مردم با کنار
گذاشنت تفاوت های
عقیدتی و مذهبی و
منطقه ای و نژادی و
غریه نزدیک تر از اعضاء یک خانواده به هم
پیوسته و کاری کردند که تصورش غریممکن
بود.
ما ایرانیان «خودتبعید»ی و یا برگزیده
گان وط��ن دوم در ای��ن گوش��ه دنیا
باید از هم��کاری و همدیل مردمان
دیگ��ر که در س��خت ترین ش��رایط
مردانه ایستادند و عاشقانه همدیگر
را همراه��ی منودن��د درس مهمی
بیاموزمی و بیشرت بهم نزدیک شومی.
بعن��وان ی��ک ایرانی که ه��ر روز در
حسرت بازگشت به وطن می سوزم،
وقتی م��ی بینم که در بنی ما احتاد و
اتف��اق وجود ندارد و به پیش��رفت و
ترقیات همدیگر بی توجه هس��تیم و
ناکامی ه��ا و گرفتاری های دیگران
را نادیده می گریمی و تنهایش��ان می
گذارمی قلبم به درد می آید.
مگر م��ا از نواده ه��ای همان هائی
نیستیم که به ما آموخته اند «بنی آدم اعضای
یک پیکرند»؛
مگر ما از یک کشور و از یک ملت نیستیم
ک��ه به حک��م نابرابری طبیع��ت و چرخش
ناموزون روزگار به این گوشه دنیا آمده امی؛
پس چرا س��رهای پر درد عزیزانی را که نیاز
ب��ه عطوفت و دلداری دارند بر ش��انه های
همدردی خود منی پذیرمی؟
پس چرا در غم و درد همدیگر شریک منی
شومی؟
و چرا از ترقیات و پیش��رفت های فرزندان
خلف وطن ،در اینج��ا منی بالیم و افتخار
منی کنیم.
طب��ق آم��ار موج��ود م��ا ایرانی��ان مونرتال
در صحن��ه فعالی��ت ه��ای خمتلف خوش

سایت مجموعه آثار

س��نجش آرای��ی که س��رویس
جهانی بی بی سی هرساله
اجنام می دهد و نظر مردم
جهان را در باره کشورهای
خمتل��ف جوی��ا می ش��ود
امسال نش��ان می دهد که بر
حمبوبیت آفریق��ای جنوبی و
برزیل افزوده شده است.
آملانکماکانبعنوانحمبوب
ترین کشور جهان مقام اول
را حفظ کرده است.
حال آنکه منفی ترین نظر ها
در م��ورد ایران ،کره مشایل و
پاکستان ابراز شده است.
بیش از  ۲۸ه��زار نفر از ۲۸
کش��ور جهان بنی ماه های دسامرب
 ۲۰۱۰تا فوریه  ۲۰۱۱توس��ط سازمان
س��نجش آرای جهان��ی در مورد
تاثری منفی و یا مثبت کش��ور ها بر
عرص��ه جهانی و تصوی��ری که از
خود ترسیم می کنند مورد پرسش
قرار گرفتند.
نتیجه این نظر س��نجی نش��ان می
دهد ک��ه میزان حمبوبیت آفریقای

جنوب��ی و برزی��ل بیش�ترین
افزایش را داشته است.
دی��دگاه مثب��ت در باره
برزی��ل از چه��ل درصد
در سال  ۲۰۱۰به چهل و نه
درصد در سال  ۲۰۱۱افزایش
پیدا کرده است.
ب��ه گفته خربن��گار بی بی
سی برگزاری جام جهانی
فوتبال در آفریقای جنویی
و انتخاب��ات ریاس��ت
مجه��وری در برزی��ل دو
رویدادی ب��وده که انعکاس
وسیعی در جهان داشته است و
احتماال همنی عوامل در آرای
مردم جهان نیز تاثری گذار بوده
است.
یکی از عوامل��ی که بر حمبوبیت
برزی��ل اف��زوده اس��ت رون��د
دموکراتیک انتقال قدرت از لوال
داسیلوا رئیس مجهوری پیشنی به
خامن دیلما روس��ف بود که اولنی
رئیس مجهوری زن در تاریخ این
کشور است.

آگهی :پیوند

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

گدای در میزبان نبوده امی.
به هر تقدیر امس��ال س��ال حتول بنیادین و
اجباری در سراس��ر دنیا است .همانطوری
ک��ه فرارس��یدن بهار را منی ت��وان به تعویق
انداخت ،این حرکت گردباد زمانه و چرخش
غریقابل کنرتل انقالبات درحال حتقق را نیز
منی توان عوض منود.
مسلما نتایج آن خلق دنیای جدیدی است.
پس بهرت است کمربندها را حمکم تر سازمی
و دوش بدوش و دس��ت در دست همدیگر
با یک دنیا مه��ر و حمبت و صفا و یکدیل
خود را برای گذشنت از این طوفان تارخیی
که آینده اش بس روشن است آماده سازمی و
با به کنار گذاشنت همه تفاوت ها و احرتام به
یکدیگر برای ساخنت دنیای جدید و قرنی
بدیع آچنه که سزاوار یک ایرانی است عمل
منائیم.
به روان همه انس��ان هائی که خباطر آزادی
نوع بشر جانشان را از دست داده اند درود
می فرس��تیم و با س��پاس از همه آنهائی که
به همنی دلی��ل در خموف ترین زندان های
سراس��ر دنی��ا در بندند ،بهار دیگ��ری را با
یکدیگر آغاز می کنیم.
نوروزتان پیروز و
هر روزتان نوروز باد

درخشیده امی و نسبت به مهاجرین کشورهای
دیگر و مجعیت میزبان با وجود اقلیت بودن
از هر نظر بهرت خودمنائی کرده امی.
ما س��نگینی بزرگی را از دوش دولت اینجا
در زمینه اقتصاد برداشته امی و نه تنها به خود
پرداخت��ه امی ،بلکه نان آور خان��واده های
میزبان هم هستیم .در مدارس و دانشگاه ها
خوش�تر درخشیده امی و هر ساله چندین نفر
از فرزندان پر کار ما مدارج عالیه خود را از
دانشگاه ها و مراکز شناخته شده حتصیلی
و حتقیقی بدس��ت می آورند .پزش��کان و
دندانپزش��کان و داروس��ازان ،پرستاران و
دیگر دس��ت اندرکاران بهداش��ت عمومی
ایرانی این ش��هر با خوش نامی معروفیت و
اعتبار علمی و انس��انی خمصوص بدس��ت
آورده اند.
بازرگانان ،پیشه وران و مسئوالن حرفه های
خمتلف ،که با دس��ت خایل ب��ه اینجا آمده
بودند ،اینک قس��متی از اقتصاد منطقه را
می چرخانند.اس��تادان ما در دانشگاه ها و
مراکز حتقیقات علمی به تربیت و تدریس و
آموزش هزاران نفر از هر گوشه دنیا مشغول
هستند و از نظر کیفیت تدریس و حتقیق در
کنار بهرتین های این گوش��ه دنیا قرار دارند.
پ��س چه افتخاری بهرت از این و چه موهبتی
باالتر از آچنه که نصیب ما گردیده است.
اگ��ر بظاهر
و موقت��ا
از وط��ن
عز یز م��ا ن
دورمی ویل
هرگز دست
انواع ساندویچ های سرد و گرم
روی دست
نگذاش��ته و
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

کلبهعموجمال
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

نظر سنجی جهانی بیبیسی
و دید منفی نسبت به ایران

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

آمل��ان همچن��ان در نظ��ر
م��ردم جه��ان حمب��وب تری��ن
کشورهاست و تصویر آمریکا هم
برای چهارمنی سال متوایل در
نظر مردم جهان بهبود پیدا کرده
است.
بیش�ترین نظ��ر منف��ی در باره
آمریکا در کش��ورهای مسلمان
ابراز شده است.
با وجود این حمبوبیت آمریکا در
اندون��زی تغیریی قابل مالحظه
داشته و تا میزان پنجاه و هشت
درصد بهبود پیدا کرده است.
مردم جه��ان در باره ایران ،کره
مشایل و پاکس��تان منفی ترین
دیدگاه را داشته و معتقدند تاثری
این سه کشور در عرصه جهانی
بسیار منفی است.
دید مردم نسبت به ایران از سال
 ۲۰۰۶ب��ه تدریج منفی تر ش��ده
است.
در مصر نگرش مردم به آمریکا
که در سال  ۲۰۱۰بهبود پیدا کرده
بود در نظرسنجی  ۲۰۱۱که پیش
از حت��والت مصر اجنام ش��ده
بود ،به سرعت تغیری پیدا کرد و تا
پنجاه درصد منفی تر شد.

کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی
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انتقاد شدید دبیرکل سازمان ملل متحد از وضع حقوق بشر در ایران

كوچ بنفشه ها

سازمان ملل روز دوشنبه  14مارس در
گزار که در ژنو منتشر شد اعالم کرد که ایران سرکوب
خمالفان را ش��دت خبش��یده ،و بر اع��دام زندانیان
سیاس��ی و نوجوانان جمرم و قاچاقچیان مواد خمدر
افزوده است.
در گزارش بان کی مون ،دبریکل سازمان ملل متحده،
نس��بت به اجرای احکامی چون شالق ،قطع عضو و
سنگسار زنان و مردان ابراز نگرانی شده است.
ب��ان کی م��ون در این گزارش تصریح کرده اس��ت که
ایران همچن��ان به زندان��ی ک��ردن روزنامهنگاران،
وبال گنویسان و وکال ادامه میدهد یا مانع از کار آنها
میشود و گزارشهای شکنجه و حماکمات ناعادالنه
در این مورد فراوان است.
بان کی مون ،در گزارش خود به ش��ورای حقوق بشر
سازمان ملل در ژنو گفت:
«دب�یرکل از گزارشهایی ک��ه از افزایش اعدام ،قطع
عضو ،دس��تگرییها و بازداش��تهای خودس��رانه،
حماکمهه��ای غریمنصفان��ه و ش��کنجه احتم��ایل و
بدرفتاری با فعاالن حقوق بشر ،وکال ،روزنامهنگاران و
فعاالن اپوزیسیون حکایت دارد ،عمیقا نگران است».

محمد رضا شفیعی كدكنی
در روزهای آخر اسفند،
كوچ بنفشه های مهاجر،
زیباست.
در نیمروز روشن اسفند،
وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد،
در اطلس مشیم بهاران،
با خاك و ریشه
سیارشان -
 میهن ّدر جعبه های كوچك چوبی،
در گوشه ی خیابان ،می آورند:
جوی هزار زمزمه در من،
می جوشد:
ای كاش...
ای كاش آدمی وطنش را
مثل بنفشه ها (در جعبه های خاك)
یك روز می توانست،
همراه خویشنت بربد هر كجا كه خواست.
در روشنای باران ،در آفتاب پاك.

		

بهار
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بان ک��ی مون روز دوش��نبه از تهران خواس��ت که به
منایندگان ویژه حقو 
ق بشر سازمان ملل اجازه دهد که
برای بررسی اوضاع به ایران سفر کنند.
به گفته وی ،با وجود درخواس��تهای مکرر سازمان
مل��ل متح��د ،ایران از س��ال  ۲۰۰۵به مناین��دگان این
س��ازمان ،اجازه نداده برای تهیه گزارشهای خود به
ایران سفر کنند.
ق��رار اس��ت روز س��وم فروردی��ن  ۲۳( ۱۳۹۰مارس)
گ��زارش  ۱۸صفحهای دبریکل س��ازمان مل��ل درباره
ایران ،در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد حبث
و گفتوگو قرار گرید.
خربگزاری رویرتز گزارش میدهد که ایاالت متحده در
تالش است قطعنامهای علیه ایران در شورای حقوق
بشر سازمان ملل به تصویب برساند.
قرار اس��ت پیشنویسی که سوئد در حمکومیت ایران
تهیه کرده و مورد محایت آمریکا است ،در روز پنجم
فروردین در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به
رای گذاشته شود.
نزدیک به دو هفته پیش هیالری کلینتون با اش��اره به
س��رکوب خمالفان در ایران خواستار آن شده بود که

دادستان مب از بازداشت تعدادی بهایی خبر داد

فریدون مشیری

دادستان عمومی و انقالب شهرستان مب در جنوب ایران
می گوید که تعدادی از پریوان دین بهایی به دلیل ترویج
این دین از مجله در مهد کودک ها دستگری شده اند.
به گزارش منابع خربی ایران حممدرضا س��نجری گفت
که این افراد در پی 9ماه کار اطالعاتی نریوهای وزارت
اطالعات دستگری شده اند.
او ب��دون اش��اره به تعداد افراد دس��تگری ش��ده و زمان
بازداش��ت ها گفت که علت بازداش��ت آنه��ا "ترویج و
گسرتش بهائیت در پوشش کارهای آموزشی و فرهنگی
در تع��دادی از مه��د کودک های مب ،کرم��ان و تهران"
است.
او افزود که "این گروه در یکی از نشریات حملی استان
کرمان نفوذ یافته و به القاء مطالب و دیدگاه فرقه بهائیت
در قالب داس��تان و قصه های کودکانه از اقدامات این
افراد در نشریه مذکور پرداخته است".
حکومت مجهوری اسالمی بهاییت را "فرقه ضاله" می
نام��د و پ�یروان آن را از آموزش عایل و مناصب دولتی
حمروم می کند.
آقای سنجری همچننی گفته است که "تشکیالت بهائیت
از فضای بعد از زلزله سال  82در شهرستان مب که نیازمند
اجنام اقدامات فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی خمتلفی
بود سوءاستفاده کرده اند".
ای��ران در ماه اوت هفت نفر از چهره های ممتاز جامعه
بهائیان ایران را "به جرم" جاسوسی ،اقدام علیه امنیت
ملی و حماربه ،هر یک به  20س��ال حبس حمکوم کرد.
وکالی آنها و جامعه بهائیان این اتهامات را بی اس��اس
دانسته اند.

خوش به حال غنچه های نیمه باز
بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده پاک
آمسان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس رقص باد
نغمه شوق پرستو های 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 دخرت میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لربیز از شراب
خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگنی منی پوشی به کام
باده رنگنی منی نوشی ز 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 نگریمی از بهار
گر نکویی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

فرش پرس

Tapis Perse

(تهران سابق)
 خرید و فروش انواع
فرش های دست بافت ماشینی
 شستشو و ترمیم
 فرش آنتیک
 با  22سال سابقه

______________________

9514 boul De L'Acadie
Montreal, QC, H4N1L8

Tel.: (514) 387-0006

 با مدیریت خامن سعیده دشت

Cell.: (514) 806-5595

ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل ،با اجیادی پستی
مستقل ،به وضعیت حقوق بشر در ایران نظارت کند.
در گزارش بان کی مون تاکید ش��ده اس��ت که فعاالن
ق بشری در ایران با اتهامات امنیتی مواجهاند و
حقو 
احکام سنگنی برای آنها صادر میشود.
در گزارش دبریکل سازمان ملل آمده است« :روندی
که نگران کننده است ،افزایش مشار پروندههایی است
که زندانیان سیاسی در آن به حماربه متهم شدهاند که
جمازات مرگ را در پی دارد».
ای��ن گ��زارش میافزاید« :ب��ه رغم تعلی��ق جمازات
سنگس��ار که از سوی رئیس قوه قضاییه در سال ۲۰۰۲
اعالم ش��د ،قوه قضاییه همچنان م��ردان و زنان را به
سنگسار حمکوم میکند».
دبری کل س��ازمان ملل همچننی اظهار داش��ت که در
گفتوگو با حممد جواد الرجیانی دبری س��تاد حقوق
بش��ر و امور بنیامللل قوۀ قضاییه ،در ماه دسامرب در
ش��هر نیویورک ،موضوع فشار بر فعاالن حقوق بشر و
نیز جمازات اعدام را در میان گذاشته است.

در س��ازمان ملل می گوید که خامن اشرف خاجنانی
زندگ��ی اش را صرف نگهداری از ده ها کودکی می
کرد که والدین آنها توانایی تامنی خوراک و پوش��اک
آنها را نداشتند.

البته جمازات این هفت نفر به نام ها فریبا کمال آبادی،
مجال الدین خاجنانی ،عفیف نعیمی ،س��عید رضایی،
به��روز توکلی ،وحید تیزفهم و مهوش ثابت به  ۱۰س��ال
حبس ختفیف داده شده است.
وبس��ایت خ�بری جامعه
جهانی بهایی روز 20اسفند
نوش��ته بود که دولت ایران
مجال الدین خاجنانی را
از شرکت در مراسم تدفنی
همس��رش حم��روم ک��رده
است.
جامع��ه جهانی بهائی این
برخورد را "بسیار ظاملانه"
توصی��ف ک��رد و گفت که A M H A D I d . d .
"هیچ نش��انی از رافت و
Denturologiste
عدال��ت اس�لامی در این
رفتارها دیده منی شود".
5165 Queen-Mary,

دی��ان عالئ��ی مناین��ده
جامع��ه جهان��ی بهائی

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

_________________________

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

 Marché Ferdousمواد غذایی ایرانی و شرقی

اسپشالما:
 12سیخ کباب کوبیده:
20.99
 12سیخ جوجه بدو ن
استخوانباربکیوروی
زغال23.99 :
انواعکارتتلفن

>> یک مرغ کامل:
باربکیو روی زغال13.99 :

جنب دانشگاه کنکوردیا
در قلب مرکز شهر

انواع صنایع دستی

1451 Ste-Catherine w.
Corner: Mackay
Montreal H3G 1S6

Tel.: (514) 664-5544

AFKH

#502 Montreal, H3W 1X7
Tel: (514) 737-6363

رستوران و فروشگاه فردوس
 12سیخ چنجه23.99 :
و یا میکس  4سیخ
از هر دو23.99 :

{>> ادامه در صفحه}10 :

فتوشاپ

9
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حمل و نقل پارس ماریتایم

ایران 10 :اسفند...
گام بعدی خامنهای؟

محسن حیدریان

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632
Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca
مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین

CSAI

www.centrecsai.org

با بیش از 60سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خدمات رایگان ما شامل:

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ ½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
½ ½ تنظیمدعوتنامهرسمی
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
اصل کردن مدارک
½ ½ تایید اسناد و برابر
EN
AIDE
AUX
NOUVEAUX
اینترنت (با
استفاده از
کامپیوتر و
 ½ ½ ARRIVAکالس آموزش
پرداخت هزینه ناچیز)
AVEC
PLUS
DE
60 ANS D'EXPERTI
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه
AUPRÈS
IMMIGRANTS
DESاز گردش های
اجتماعی اعم
های تفریحی و
اتاواoffre،
کبکdes،
services
dans plusieurs lan
gratuitsو سفر به
دسته جمعی
(français, anglais,
espagnol,
arabe,
dari, farsi, créole, serb
چینی و غیره
سیب
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
VENANT
EN AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

 deبرای رفت و
 téléphoneناچیز
(: (514) 9با پرداخت هزینه ای
آمد) Un seul
numéro

AVEC PLUS DE 60 ANS D'EXPERTISE
AUPRÈS DES IMMIGRANTS

Francisation (cours / ateliers
)de conversation
offre
des services
gratuits dans plusieurs langues
کار:
ساعات
)anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, serbo-croate, ...
Aide à la recherche de (français,
logement
Un seul
numéro
téléphone : (514) 932-2953
جمعه
دوشنبه تا
>>decounselling,
Aide à la recherche d'emploi
(cv,
)ateliers, placement
• Francisation (cours
/
ateliers
de
)conversation
بعدازظهر
4ونیم
تا
صبح
نیم
و
8
Orientation
/ Conseils
• Aideet
à laréférence
recherche de logement
• Aide à la recherche
d'emploi
(cv,
counselling,
)placement
ژولیکور
مترو:
فاصله تا
ateliers,دقیقه
5
Aide à l'intégration
à
la
société
d'accueil
• Orientation et référence / Conseils
•
Aide
à
l'intégration
à
la
société
d'accueil
Interprétariat
et traduction
• Interprétariat
et traduction
__________________________________
d'hébergement
Certificat• Certificat
d'hébergement
Centre
Social
D’Aide
Immigrants
• Programme d'accès
Internet
/ CoursAux
d'informatique
Programme
d'accèsà l'assermentation
Internet
/ Cours d'informatique
• 3 Commissaires
6201 rue Laurendeau
• Cuisine collective
3 Commissaires
l'assermentation
Montreal,
QC H4E
3X8
• Activités et à
sorties
(Québec, Ottawa,
cabane
)à sucre, cueillette de pommes, ...
Cuisine collective 6201 rue Laurendeau, Montréal
au vendredi
de 8 h 30 àOttawa,
16 h 30 et certains
soirs à sucre, cueillette de p
Activités et Lundi
sorties
(Québec,
cabane
www.centrecsai.org

Tel.: (514) 932-2953

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

2445340

Jolicoeur

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

J

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خامنهای پس از طرد اصالحطلبان
و سرکوب خمالفان و منتقدان ،با
زندان��ی کردن موس��وی و کروبی
و س��راجنام برکن��اری هامش��ی
رفس��نجانی از ریاس��ت جمل��س
خربگان ،گام بزرگی بس��وی مترکز
هرچه بیشرت قدرت در دست خود
برداش��ت .او ک��ه از س��اهلا پیش
ایدئولوژی و نقشه مدل حکومتی
مطلوبش را که یک خالفت شیعی
ستیزهگر و ضدغربی است ،در رویا
پرورانده بود ،با حذف رفسنجانی،
آخرین هم��اورد و رقیب احتمایل
خ��ود را از ب��ازی ق��درت کن��ار
گذاشت.
معنای سیاس��ی تصمیم خامنهای
این اس��ت که همه راههای گفتگو
برای تغیری سیاست مسدود است و
مجهوری اسالمی در وضع موجود
هرگونه توانایی مصاحله و سازگار
شدن با افکار عمومی را از دست
داده است.
ای��ن وضعیت به این معنی اس��ت
که س��رکوب و خشونت و کوشش
برای نابود کردن جنبش سبز باز هم
افزایش خواهد یافت.
ب��ه این ترتیب خامن��های همراه با
س��پاه و امحدینژاد تصمیم خود
از ابتدا تا پای��ان و فرجام کودتای
انتخاباتی و سرکوب جنبش سبز را
گام به گام به پیش بردهاند.
اینک با حذف رفسنجانی نه تنها
تصمیم خامنهای بلکه نقشه راه و
پروژه سیاسی او به یک واقعیت در
دسرتس تبدیل شده است.
اما اصلیترین ابزار این نقشه راه،
کاربرد خشونت و حذف رقباست.
اب��زاری ک��ه کارب��رد آن در ایران
ام��روز ،هزینه گزاف��ی در بر دارد.
هی��چ حکومتی در ش��رایط صلح
منیتواند بطور ناحمدود و طوالنی
م��دت ،برای بقای خود تنها روی
خشونت و حذف حساب کند.
خامن��های ک��ه در نربد سیاس��ی و
اخالقی در افکار عمومی و حتی
در میان هواداران رژمی هم همچون
هدایت کننده متام حوادث بعد از
کودتا ،به شدت بیآبرو شده است،
در اس��اس ،تنها با اتکا به قدرت
س��پاه و ارگانهای امنیتی قادر به
حفظ سلطه سیاسی خود است.
او ش��خصا از س��پاه بعنوان حزب
وف��ادار به خ��ود س��ود میجوید
و در سیاس��تگذاریهای کالن و
گماردن فرماندهان سپاه و سازمان
اطالعات آن و تصفیههای درونی
آن نق��ش کلیدی ب��ازی میکند.
ام��ا در ش��رایط حبرانی کش��ور و
چالشهای بزرگی که که از هر سو
در براب��ر رژمی قرار دارد ،در آینده
نزدیک دیگ��ر نه گوش ش��نوانی
برای ش��نیدن پیامهای خامنهای
و ن��ه گلولهای در تپاچن��ه او برای
ش��لیک وجود خواهد داش��ت.

سرکوب بهائیان...

با زندانی کردن موسوی و کروبی
و سراجنام برکناریهاشمی
رفسنجانی از ریاست مجلس
ش خامنهای همچون
خبرگان ،نق 
ولی فقیه در صحنه سیاسی ایران،
در ظاهر حتکیم ولی در واقع دچار
یک دگرگونی و زوال بازگشت
ناپذیر شده است.

بنابرای��ن ب��ا زندان��ی کردن
موسوی و کروبی و سراجنام
برکناریهامشی رفسنجانی
از ریاست جملس خربگان،
ش خامنهای همچون ویل
نق 
فقیه در صحنه سیاسی ایران،
در ظاهر حتکیم ویل درواقع
دچار یک دگرگونی و زوال
حکومت دینی خس��ته شده،
بازگشت ناپذیر شده است.
ش��کل گرفته و در پ��ی اجیاد
اما زوال سیاسی خامنهای هنوز
تغیریاتی در روبنای حاکمیت
به معنای پایان نظام جمهوری
سیاسی بعنوان ناجی بزرگ و
اسالمی و یا پیروزی جنبش سبز
بهرتین مدافعان امنیت ،ثبات و
نیست.
توسعه کشورند .بنا به این طرح
زیرا هنوز طرح جاجبایی مستقیم
فش��ارهای اجتماعی کاهش
ق��درت سیاس��ی در مجه��وری
مییاب��د ،آزادیه��ای فردی
اس�لامی ،بازی کردن در زمینی
افزای��ش مییاب��د و برقراری
است که پرهزینهترین و خوننیترین
مناس��بات عادی ب��ا امریکا و
خش��ونت حکومت��ی را در پ��ی
جلب گروههائی از کارفرمایان
دارد.
و طبقه متوسط جامعه ،همچون
هنوز اکثریت بزرگی از ایرانیان ،با
راه حتول کشور بسوی دوران
وجود بیاعتمادی به حکومت،
ت��ازه و نظ��م س��ازی
بدنبال عادی شدن
مدرن قلمداد خواهد
زندگی خود هستند
شد.
و از ه��ر کس که در
این راهی است که دیر
جهت عادیسازی
یا زود بعنوان آلرتناتیو
مس��ائل داخل��ی و
و رقی��ب نرماف��زاری
خارج��ی ایران قدم
جنبش س��بز در برابر
مثبتی بردارد ،بدون
حکوم��ت ل��رزان و
آنکه هزین��ه خوننی
بیثبات خامنهای قرار
و س��نگینی در پ��ی
میگرید.
داشتهباشد،محایت
بنابرای��ن م��اه عس��ل
خواهند کرد.
ش��یعی
خالف��ت
عالوه براینها نریوی
خامنهای با از دس��ت
مقت��در س��پاه که به
دادن مش��روعیت
یک نه��اد ب��زرگ
سیاسی او به احتمال
اقتصادی هم مبدل
قوی طوالنی خنواهد
ش��ده و خ��ود را
وارث انقالب و نزدیکترین متحد بود.
خامنهای و حافظ بیت او میداند،
{>> ادامه در صفحه}37 :
ب��رای پر ک��ردن خال ق��درت ،از
نظر خامن��های و خبش مهمی از
روحانیت بیش�ترین مش��روعیت
و آمادگ��ی روان��ی
را دارد .در چن�ین
وضعی بهرتی��ن
گزینه جلسات مشارکت
خامنهای زمینهسازی
نظامیان��ی
ب��رای
اس��ت که تا کن��ون با
وج��ود عملگرای��ی و
خمالف��ت ب��ه برخی
از سیاس��تهای او ،در مونتریال
خ��ود را وفادارتری��ن
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
و نزدیکتری��ن متحد
514-261-6886
تماسبگیرید.
او نش��ان دادهان��د.
نظامیان عملگرا اما از
 برنامه تلویزیونی
سوی گفتمان شناخته
«مژده آمسانی»
ش��دهای منایندگ��ی
میشوند که مشائی و
هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
موس��وم
امحدینژاد
از کانال تصویر ایران پخش می شود
به ایرانیت اس�لامیت
___________________
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
طراحی کردهاند.
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
ای��ن ط��رح در گفتار
(متا)28-11 ،
و رفت��ار در خمالفت
با روحانیت س��نتی و نشانی کلیساGrace Ministry :
از روی ش��ناخت از
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
روانشناس��ی جامع��ه
Mtro: Cote Vertu
کنون��ی ای��ران ک��ه از

ماه عسل خالفت شیعی خامنهای طوالنی خنواهد بود.

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

10

مسیحیان
فارسیزبان

>> ادامه از صفحه9 :

به گزارش جامعه جهانی بهائی ،هزاران نفر در مراسم
تشییع جنازه او شرکت کردند.
مج��ال الدین خاجنانی همراه ش��ش بهائی دیگر در
اردیبهشت س��ال  1387دستگری شده بود .او پیش از
آن حداقل سه بار دستگری و زندانی شده بود.
خامن عالئی به س��رویس خربی جامعه جهانی بهائی
گفت" :زندگی در س��ه سال گذش��ته ،از زمان آخرین
دس��تگریی او برای همس��ر و خانواده اش دشواری

خاصی داشته اس��ت .پس از انتقال آقای خاجنانی
به زندان گوهردش��ت در مرداد ماه گذشته ،طی کردن
حدود  100کیلومرت مسافت رفت و بازگشت هر دو هفته
یک بار فش��ار مضاعفی بر دوش خانواده بود که باید
حتمل می کردند".

11
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آژانس مسافرتی

بحران امتی..
بحران امتی در ژاپن ،پرسشهایی برای ایران
سعید شروینی

جهان در این س��الها «رنس��انس
امت��ی» جدی��دی را جترب��ه کرده
اس��ت .اما حبران امتی ژاپن این
«رنس��انس» را در براب��ر عالمت
سوال بزرگی قرار داده است.
ایران نیز با این سوال روبروست که
هزینهها و خماطرات نریوگاه امتی
و چرخه س��وخت بیش�تر است یا
زیانهای آن.
ژاپ��ن از برخی جه��ات وضعیتی
یگانه دارد .روی نقش ه که نگاهش
کن��ی ،گویی که از انگلس��تان هم
منزویتر اس��ت ،در شرقش فقط
دریاس��ت و دری��ا و در غ��رب و
مشال��ش قدرتهایی ک��ه مریاث
ستیزهای گذشته چندان مناسبات
حسنهای با آنها باقی نگذاشته.
همنی انزوای جغرافیایی و نس��بت ًا
سیاسی موجد دستاوردهای مثبتی
بوده:
ت�لاش و ن��وآوری و خالقی��ت و
اتکای به خویشنت خویش...
و در عنی حال زاینده نکاتی منفی:
حمافظهکاری و اعتماد به حکومت
و ارب��اب تکنول��وژی ک��ه چ��رخ
اقتصاد کشور را گرداندهاند و ژاپن
را دوباره در دریایی ا ز خصومت
و س��تیزها ب��ر ویرانهه��ای جنگ
جهانی دوم ساختهاند.
بهوی��ژه در میان احس��اس انزوا و
بیپناه��ی ،حکومت ب��رای مردم
پناهگاه و مامنی به حساب آمده و
تبعیت نس��بت ًا بیچون و چرا از آن
هم امری رایج بوده.
این که در  ۵۰س��ال پس از جنگ
عمدت ًا یک حزب سیاس��ت ژاپن
را چرخانده قس��م ًا ریشه در همنی
پدیده دارد.
امیان بیچون و چرا به تکنولوژی
حکومت و ارب��اب اقتصاد که در
ژاپن رابط��هی تنگاتنگ��ی با هم
دارنددردهههایگذشتهتوانستهاند
پیوس��ته مردم را متقاعد کنند که به
قدرت تکنولوژی و تکنیک امیان

بیاورند و حت��ی طبعیت را هم در
کلیتش با این تکنولوژی مهارپذیر
بدانند.
از همنی رو مردمی که یگانه جتربه
جهان��ی را از انفجار دهش��تناک
امت��ی در هریوش��یما و ناکازاکی
در خاطره مجعی خود داش��تند،
باز هم به تبلیغ��ات ارباب صنایع
و اقتصاد باور آوردند که در کشور
فوق مدرنش��ان که دائم ًا با جتربه
زلزله درگری بوده ،استفاده از انرژی
امتی بسیار مفید و سازنده است و
نریوگاههای امتی هم چنان ساخته
میشوند که در بدترین حالت هم
خطری از آنها برخنیزد.
این ک��ه دفع زبالهه��ای امتی هم
هنوز در هیچکجای جهان راهحلی
قطعی نیافته ب��رای ژاپنیها کمرت
حمل نگرانی و پرسش بوده است.
زلزل��ه «کوبه» در س��ال  ۱۹۹۵هم
خدشه چندانی در باور ژاپنیها به
تهدیدآمیزبودن استفاده از انرژی
امتی پدید نیاورد.
صاحبان نریوگاههای امتی با این
قول شریین که نریوگاهها را طوری
جمه��ز میکنن��د که خودش��ان در
شرایط خطر خاموش شوند ،جایی
ب��رای تام��ل و نگران��ی مجعیت
و احتم��اًال اع�تراض آنه��ا باقی
نگذاشتند.
زلزل��ه روز مجعه  11مارس اما این
امیان و یق�ین عمومی ژاپنیها را
همچون حبابی ترکان��د و زندگی
ه��زاران نف��ر را نابود ک��رد یا در
معرض نابودی قرار داد.
اینک ژاپن با  ۵۵نریوگاه امتیاش
و مش��ار دیگ��ری ک��ه در دس��ت
س��اخت دارد ،ب��ا ای��ن واقعیت
روبروس��ت که فاجعه چرنوبیل که
هم�ین روزها به  ۲۵س��الگیاش
میرسیم ،فاجعهای منحصر به فرد
نبود و هر زمان میتواند در اشکال
و ابعاد دیگری تکرار شود.
به عبارت دیگ��ر ،جهان بار دیگر
ب��ا این واقعیت روبروس��ت که در
اس��تفاده از ان��رژی امتی امینی

مطلقی وجود ندارد.
ای��ن ام��ر البت��ه در م��ورد س��ایر
فناوریها هم صادق اس��ت ،ویل
پیامدهای فاجعهای که از انفجار
امت��ی و خپش مواد رادیو اکتیو به
وجود میآید ،چه به حلاظ ابعاد و
چه به حلاظ تدوام زمانی آن گریبان
انس��ان و طبیعت را قس��م ًا برای
دههها و سدهها رها خنواهد کرد.
از ای��ن حیث فاجع��هی احتمایل
ناشی از اس��تفاده از انرژی امتی
تقریب ًا قابل مقایسه با کمرت فاجعهای
است.
در ژاپن که استانداردهای کنرتل و
امینی و س��طح مهارتها در این
زمینهه��ا در باالترین می��زان خود
بودند ،اینک حبران امتی میرود
که فاجعهای ب��زرگ را برای مردم
رقم بزند.
در م��ورد کش��ورهایی مانند ایران
که ابد ًا در این س��طح نیستند بروز
فاجع��هی مش��ابه مس��تلزم وقوع
س��ونامی نیس��ت و میتوان��د در
وضعیتهای خیلی عادیتری هم
رخ دهد:
خطاه��ای انس��انی ،کنرتله��ای
ناکافی و س��طح ن��ازل مهارتها
در اعم��ال کنرتلها و بازرس��یها
و ...هم��ان چیزی که در چرنوبیل
اتفاق افتاد .این که کش��اکشهای
سیاسی و منطقهای پای پدیدههایی
مانند استاکس نت را هم به ماجرا
بکشد ،وضعیت را باز هم وخیمتر
میکند.

چرخه سوخت برای چیست؟
پ��س از حب��ران امت��ی ژاپ��ن
بیآیندگی انرژی امتی و تعلق آن به
گذشته بیش از پیش در برابر چشم
جهانیان قرار گرفت.
ب��ر بس�تر هم�ین درک و دریافت
مکرر ،میتوان انتظار داش��ت که
«رنسانس امتی» که در این سالها
پ��ر و پایی در دنیا گرفته بود و اکثر
کش��ورها ،چه از سر نیاز به انرژی

{>> ادامه در صفحه}37 :

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

½
½
½
½

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند
Darius Hozhabr
Zandi

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA(Cand
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

Tel.: 514-652-4887

ZAND
personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General Business
management

Montreal, QC, H4A2C2

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

مهاجرت
کانادا 15 :دال منوده به
ر

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
ید کبک:
د

Driving School

iving
12 hrs Dr :
exam
+ Car for x.
ta
$300.00 +

ج

قانون
>> مربی ایرانی:
مخصوص
کار
سابقه
با  21سال
یمتهای
ق

طنانعزیز
>>سواالتفارسیامتحان
شماست...رانندگی برایهمو
رایگان در اختیار

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

621-3456

>>

)Tel.:(514
________________________

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

C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

Plamondon

راه با
هم عربی
قاصه
ر

شیراز
رستوران

دلیوری :رایگان

<لطفا جای خود را
از قبل رزرو بفرمائید!

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

514

5905 Upper-Lachine

تن
ظیم فرمها
برای ایرانیان تازه ی مالیات

www.ZandConsulting.com

شنبه و یکشنبه 19و20مارس
شب های زیبا
بیادماندنی
شاد و پرشور،
حتویلدرمحل:رایگان
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ZandC

Fax: 450-937-3654

گارباانتی Pièces d'Autos N.D.G.

____________________
Pièces d'Autos NDG

come
Personal Inaration
Tax Prep ce hours on

داریوش هژبر زندی

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

فرنازمعتمدی

485-2929

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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کانادا :خبر...

www.skylawn.net

مهاجران کانادا هنوز از تبعیض در میزان حق الزحمه
دریافتی رجن می برند
 5مارس ،ایرانت��و :فرزندان
مهاجران ،از وضعیت شغلی
بهرتی نس��بت ب��ه فرزندان
والدین کانادای��ی برخوردار
هستند.
اداره آم��ار کان��ادا با انتش��ار
گزارش��ی ،ضم��ن اع�لام این
مطل��ب در عنی ح��ال افزود،
هنوز فاصل��ه زیادی بنی میزان
ح��ق الزمحه دریافتی توس��ط
آن��ان ،بویژه در ب�ین نژادهای
سیاه ،آس��یای جنوبی و چینی
با همکارانشان که جزو اقلیت
مشهود نیستند ،وجود دارد.
بر اس��اس این گزارش ،در س��ال
 ،2006یک سوم از مجعیت کشور
را مهاجران یا فرزندان آنها تشکیل
می داده است.
بطوریک��ه از هر پنج نفر مجعیت،
یک نفر مهاجر و 15درصد بقیه نیز
مربوط به نسل های بعدی آنها بوده
است.
در تورنتو س��ه چهارم مجعیت را
مهاجران و فرزندان آنها تش��کیل
داده اند.
"فنگ هو" از کارشناس��ان اداره
آمار ،در گفت و گو با تورنتو استار،
ضمن ستایش از پیشرفت آموزشی

فرزندان مهاجران با مدارک باالی
علمی و ساکن در مراکز شهری نیز،
بطور متوسط درآمد کمتری دارند.

و شغلی نسل دوم مهاجران گفت:
"نرخ اش��تغال آنها ب��ه مراتب از
فرزن��دان والدین متولد ش��ده در
کان��ادا بهرت ب��وده و ش��غل های
ختصصی را انتخ��اب می کنند.
به همنی دلیل ،متوسط درآمد آنها
از همتای��ان کانادایی خود بیش�تر
است".
گ��روه ه��ای مهاجری ک��ه مورد
مطالع��ه اداره آمار ق��رار گرفتند،
متعلق به جوامع اروپایی ،آسیایی،
هند ،آفریقا و کارئیب بودند.
فنگ هو م��ی افزای��د" :اگر این
گروه ها را کن��ار هم بگذارید ،در

جمموع وضع مناسبی دارند،
اما در بررسی های فردی به
اختالف مهمی می رسید که
به میزان حقوق و دس��تمزد
مربوط می شود.
اگر والدین آنها اروپایی باشند،
وضعی��ت آنه��ا در ب��ازار کار
بهرت خواه��د بود .اما فرزندان
مهاجران س��یاه پوست ،حتی
تا 20درص��د ،کمرت از فرزندان
والدی��ن کانادایی دریافت می
کنند".

فرزندان والدین چینی و آسیای
جنوب��ی هم ب��ا در نظر گرفنت
فاکتورهای آموزش��ی و حمل کار،
از  5ت��ا  9درص��د دریافت��ی کمرت
نس��بت به کانادایی ه��ا برخوردار
هستند.
ای��ن گ��زارش م��ی افزای��د حتی
فرزندان مهاجران با مدارک باالی
علمی و س��اکن در مراکز شهری
نیز ،بطور متوس��ط درآمد کمرتی
دارند.
این کارش��ناس آمار تأ کی��د کرد،
نتوانسته است دلیلی بر این تبعیض
و فاصله دستمزها بیابد!

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان
با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

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

متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

Tel.: 514-594-0344
yasmeen@skylawn.net
ytaquiali@yahoo.com

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

شادی

514-388-1588

shadim.sky@gmail.com

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

Tel.: 514-660-7135

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE

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

Tel.: (514) 846-0019

برایترمبهارهنامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
SPRING SESSION: MARCH 28 – JUNE 29, 2011

LATE REGISTRATION:
CALL NOW FOR INFORMATION
NON-REFUNDABLE SERVICE FEE:
)$30.00 (CASH OR INTERAC ONLY

WE OFFER
BASIC ENGLISH (all levels) 8:30 A.M. - 12:30 P.M.
)Schedule: Classes are Monday to Friday (20 hours

)BASIC FRENCH (beginners’& intermediate
8:30A.M. - 12:30 P.M.
)Schedule: Classes are Monday to Friday (20 hours
********************
DOCUMENTS REQUIRED :
(original documents only) CANADIAN CITIZENSHIP CARD... or
			PERMANENT RESIDENT CARD… or
			
VALID IMMIGRATION PAPERS… or
			
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 OR RA
)MEDICARE (copy for your file

			ONE SMALL PASSPORT SIZE PHOTO
			
)(compulsory for all students
N.B.STUDENTS WHO ARE UNDER THE AGE OF 18
MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها

واکنش ها به مصدوم شدن بازیکن
هاکی مونترآل

پنجشنبه  ۱۰مارس :ایرانتو:
در پی برخورد ش��دید دو بازیکن
مس��ابقات لی��گ  NHLهاک��ی
آمری��کای مش��ایل ،ک��ه منج��ر
ب��ه شکس��تگی گ��ردن Max
 Paciorettyبازیکن  HABSتیم
مونرتآل در مقابل بوس��تون آمریکا
گردی��د ،مردم و مقامات مس��ئول
خواستار اعمال قواننی سختگریانه
تر مبنظور جلوگریی از خشونت در
این ورزش شدند.
هارپ��ر ،خنس��ت وزی��ر ،ب��ا ابراز
نگران��ی از رون��د روب��ه رش��د
خش��ونت در بازی های هاکی از
برگزارکنندگان خواس��ت ،در این

زمینه تصمیم ج��دی اختاذ کنند.
وی در عنی حال تأ کید کرد ،وظیفه
دولت نیس��ت در این باره دخالت
کند.
واکنش ها در باره ماجرای مذکور
زمانی افزایش یافت که مس��ئوالن
لی��گ  NHLحاض��ر نش��دند
هیچگونه تنبیه��ی را برای کاپیتان
تیم بوس��تون Zedeno Chara ،
اعمال کنند.
در ح��ایل که پلی��س مونرتآل یک
پرونده جنای��ی را به همنی منظور
گشوده است ،ش��رکت ایر کانادا،
بزرگرتین حامی لیگ  NHLتهدید
کرده اس��ت که در ص��ورت عدم

اقدام مقتضی نسبت به جلوگریی
از خش��ونت ه��ا ،ممکن اس��ت
کمک های خود را به مس��ابقات
قطع کند.
ایرکانادا ،مشهورترین زمنی بازی
تورنت��و را در اختی��ار دارد که تیم
 Maple Leafsتورنتو ،از س��ال
 1999تاکنون در آن بازی می کند.
با ای��ن وجود ریی��س لیگ ملی
هاکی در واشنگنت با اعالم این که
چننی رویدادی اگرچه وحشتناک
اس��ت ،اما جزئی از بازی هاکی
حبساب می آید افزود:
"ایر کانادا  ،نام بزرگی برای هاکی
اس��ت .اگر آنها مایل باش��ند پول
خود را در برنامه دیگری س��رمایه
گذاری کنند ،خمتار ند .همانگونه
ک��ه باش��گاه های م��ا نی��ز اگر از
سرویس پروازهای ایرکانادا راضی
نباشند ،بدنبال شرکت دیگری می
گردمی".
ای��ن گزارش حاکیس��ت برخالف
ایرکانادا س��ایر اسپانسرها عکس
العمل تندی از خود نش��ان نداده
اند.
اسکوش��یا بانک و کافی ش��اپ
های تیم هورتونز ،اعالم کرده اند
به محای��ت خود از بازیه��ا ادامه
خواهن��د داد ،ام��ا امیدوارند که
مسئوالن مربوطه  ،حرکت مناسبی
را در این رابطه بعمل آورند.

بوی دل(نا)پذ انتخابات فدرال؟!

رییسپارملان،دولترابهبیصداقتیوعدمشفافیتمتهمکرد

پنجشنبه ۱۰مارس،ایرانتو:
«پیرت میلیکن» رییس (سخنگوی)
پارمل��ان فدرال با تأیی��د دو مورد
از ش��کایت های اجنام ش��ده از
سوی خمالفان علیه دولت حمافظه
کار ،آن��ان را یک قدم به برگزاری
انتخابات زودرس امیدوار کرد.
به گ��زارش  ،CTVوی در جلس��ه
عصر روز چهارش��نبه گفت دولت
با خ��ودداری از ارائ��ه اطالعات
مربوط به هزینه های طرح مقابله با
جرائم و کاهش مالیات شرکت ها،
مقررات پارملان��ی را نقض کرده
است.
در دوم�ین مورد ،میلیکن از خامن
"بیو اودا" وزیر امور همکاریهای
بنی املللی ،خباطر شهادت دروغ
در مقاب��ل کمیت��ه پارملان��ی ،در
زمین��ه بی اطالعی از دس��تکاری
اسناد اعطای کمک مایل به یک
س��ازمان مذهب��ی خریی��ه انتقاد
کرد .اودا بعدا اعرتاف کرد ،خود
شخصا با افزودن واژه "  "Notدر
مقابل مجل��ه مربوطه ،از پرداخت
میل��غ  7میلی��ون دالر به س��ازمان
 KAIROSجلوگریی کرده است.

این س��ومنی ب��ار طی یک س��ال
گذشتهاستکه سخنگویپارملان،
دولت را متهم ب��ه عدم صداقت
م��ی کند .پی��ش از ای��ن  ،دولت
خباطر خمفی کردن اسناد مربوط
به ماجرای شکنجه زندانیان افغان
توس��ط دولت آن کش��ور و نقش
نظامیان کانادای��ی در این زمینه،
مورد انتقاد قرار گرفته بود.
س��خنگوی پارملان ،درخواست
ارائه اطالع��ات از دولت را حق
طبیع��ی و ناحم��دود مناین��دگان
برمشرد و گفت ،آچنه که در برخی
موارد در اختیار ما قرار می گرید،
بس��یار ناق��ص و کم�تر از انتظار
است.
"جان برید" رهرب منایندگان دولت

در پارمل��ان ،ادع��ای ه��ای
سخنگو را در راستای بازیهای
سیاس��ی خمالف��ان جه��ت
تضعیف دولت اقلیت ارزیابی
کرد و گفت ،به هر حال منظور
آقای میلیکن این است که یا ما
اطالعات بیشرتی را به پارملان
ارائه کنیم و یا دالیل خود مبنی
بر علت عدم ارائه اطالعات را
بیان کنیم.
بنابراین ،ما ب��ه یکی از آنها عمل
خواهیم کرد.
اح��کام س��خنگوی پارملان ،هم
اکنون به کمیته ویژه ای ارائه شده
تا درباره حنوه برخ��ورد با دولت
تصمیم گریی کند.
خمالف��ان در ص��دد هس��تند ،تا
قب��ل از  22ماه مارس ،یعنی زمان
ارائ��ه الحیه بودجه ،به روش های
خمتل��ف ،موجب��ات بران��دازی
حمافظه کاران و برگزاری انتخابات
زودرس را فراهم کنند.
دولت اقلیت حمافظه کار کانادا،
از  5سال پیش ،زمام امور کشور را
برعهده دارد.

بزودی قیمت مواد غذایی در کانادا افزایش می یابد

شنبه  5مارس ایرانتو :خربها حاکی
از افزای��ش قریب الوق��وع بهای
مواد غذایی در س��ال ج��اری در
کاناداست.
ش��رکت تولیدکنن��ده ن��ان جورج
وستون اعالم کرد امسال 5درصد
بر قیم��ت کاالهای خ��ود خواهد
افزود.
ای��ن ش��رکت ک��ه صاح��ب اکثر
ش��عبه های فروش��گاه زجنریه ای
 Loblawsاس��ت ،قیم��ت های
جدید خود را از روز اول ماه آوریل
اعمال خواهد ک��رد و دلیل آن را
افزای��ش بهای برخی م��واد اولیه
از مجل��ه گندم و روغن و همچننی

هزینه نقل و انتقال دانسته است.
چننی عواملی می توانست امسال
 65میلی��ون دالر ب��ر هزین��ه های
ش��رکت بیافزای��د و حتی ممکن
اس��ت باعث افزایش 5درصدی
دیگر تا پایان سال گردد.
س��ازمان مل��ل نی��ز اخ�یرا اعالم
کرده بدنب��ال افزایش حب��ران در
خاورمیانه و رشد بهای نفت قیمت
مواد غذایی در سراسر جهان رو به
فزونی نهاده است.
در گزارشی که از سوی سازمان غذا
و کشاورزی (فائو) منتشر شده آمده
است شاخص بهای مواد غذایی
طی ماه فوریه گذش��ته 2.2درصد

رشد داشته و این امر برای هشتمنی
ماه پیاپی ادامه داشته است.
فائو بیش�ترین میزان گران��ی را در
کاالهایی نظ�یر انواع س��ریال ها
گوش��ت و لبنی��ات ذکر ک��رده در
حالیک��ه قیمت ش��کر را متعادل
اعالم کرده است.
واردکنندگان ب��زرگ مواد غذایی
نظری مصر مراکش لبنان بنگالدش
و اجلزای��ر حت��ت تأث�یر وضعیت
جدید قرار گرفت��ه اند ،بطوری که
افزایش بی رویه مواد غذایی تبدیل
به یکی از عوامل تشدید حبران در
مشال آفریقا گردیده است.
ای��ن امر موجب ب��روز نگرانی ها

ماریا کُـتنه

کارشناسرمسیمهاجرتبهکانادا
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
Registered with the Government of Quebec

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

کامی منفرد مدیر امــور ایرانیان

خط مستقیم و رایگان
از تهران  :بدون هیچگونه پیش شماره ای به مونترال وصل میشوید
از شهرستان :میباید پیش شماره ( )021را قبل از شماره بگیرید
(بعضی مواقع شاید بیش از یک بار باید سعی کنید)
به وقت ایران :از دوشنبه تا جمعه و از ساعت  19:00تا 24:00
 )021( 971-1864داخلی3747

با تعیین وقت قبلی

___________________
980 St-Antoine W. Suite 308
Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178 Fax: 514-656-8179
mariacottone@hotmail.com

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
کانال های فارسی زبان،
ترکی ،عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال با
کیفیت باال ببینید.

نوروز اتن
خ
ج
س
ته باد!

Tel.: 514-571-6564
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کانادا :خبر...

..........
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خنست وزیر کانادا در هفته نژاد پرستی اسرائیل " :کانادا در کنار
اسرائیل می ماند".
مجع��ه ،۱۱ایرانتو :اس��تفن هارپر،
خنست وزیر حمافظه کار و مایکل
ایگناتی یف ،رهرب حزب خمالف
لی�برال ،بار دیگر ب��ر محایت بی
چ��ون و چرای کانادا از اس��رائیل
تأ کید ک��رده و خمالفت خود را با
هر گونه انتقاد علی��ه اقدامات آن
دولت ،ابراز داشتند.
به گزارش روزنامه نش��نال پست،
همزمان با برگزاری مراسم "هفته
نژادپرس��تی اسرائیل" در دانشگاه
ه��ای کان��ادا ،ره�بران دو حزب
اصل��ی کانادا نیز  ،در مرامسی که
توسط " کمیته امور سیاسی یهودیان
کان��ادا " در تورنت��و  ،برگزار ش��د
حضور به هم رساندند.
هارپ��ر در این مراس��م ،ب��ا انتقاد
از حرک��ت های دانش��جویی ضد
اس��رائیلی در کشور گفت" :کانادا
ی��ک تعه��د اخالق��ی نس��بت به
تهدیدات علیه اسرائیل دارد".
وی اف��زود" :برخی ه��ا معتقدند
کانادا راه خود را گم کرده است و
به ما توصیه می کنند که باید موضع
متعادل تری را در روابط با اسرائیل
و حق اساسی آن نسبت به دفاع از
خ��ود ،در پیش بگریمی .اما من در
اینجا اعالم می کنم که حزب من،
همواره در کنار اس��رائیل خواهد
ایستاد".
در این مراس��م که حدود  1،000نفر
از یهودی��ان مقیم تورنتو ش��رکت
داشتند ،مایکل ایگناتی یف ،رهرب
ح��زب لیربال نیز گف��ت" :ممکن
اس��ت ما در م��وارد متع��ددی با
ش��خص خنس��ت وزیر اختالف

>> پخـــش وسیع <<
چراتنهامونتریال؟!
آبونه مان گسترده،
پخش ایمیلی وسیع،
وبسایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به
اقصا نقاط جهان ببرید!

514-996-9692

..........

نظر داشته باشیم و به همنی دلیل،
بدنبال برگزاری انتخابات زودرس
باش��یم  .اما اجازه دهی��د درباره
اینکه چه حزبی بهرت می تواند از
اس��رائیل محایت کند ،انتخابات
برگزار نکنیم!"
مای��کل ایگناتی ی��ف در خبش
دیگری از سخنان خود ،با انتقاد
از برنام��ه های هفته نژادپرس��تی
اس��رائیل در دانشگاه های کانادا
گفت" :چننی حرکت هایی کامال
غری قاب��ل قبول اس��ت .انتقاد از
دولت اس��رائیل م��ی تواند اجنام
ش��ود  ،اما همانند دانس�تن آن با
دولت نژاد پرست آفریقای جنوبی،
کاری نادرست است".
ایگناتی یف از دولت درخواست
کرد ،ضمن حفظ تعهد خود نسبت
به حفظ امنیت اسرائیل در منطقه،
رهربی جهانی مقابله با دیکتاتوری
در خاورمیانه را برعهده بگرید".
خنست وزیر کانادا هر گونه تهدید
علیه اسرائیل را معادل تهدید علیه
ارزش های آزادی و دمکراس��ی
کانادا ارزیابی کرد.
اظهارات رهربان دو حزب رقیب
کانادا در حایل مطرح می ش��ود
که ناظران سیاسی ،عدم کامیابی
کانادا در عرصه روابط بنی امللل
طی س��ال های اخری را ،ناشی از
جانبداری افراطی این کش��ور از
اسرائیل دانس��ته اند ،بطوری که
در سال گذش��ته ،کانادا در کمال
ناباوری ،نتوانس��ت رأی الزم را
برای عضویت در شورای امنیت

سازمان ملل کسب کند.
در جریان محله اسرائیل به غزه در
سال  ،2008که منجر به کشته شدن
بی��ش از  1،000فلس��طینی گردید،
کان��ادا تنها کش��ور جه��ان بود که
حاضر به حمکوم کردن اقدامات
اسرائیل نشد.
اضاف��ه م��ی ش��ود دانش��جویان
دانش��گاه های کان��ادا طی هفته
نژادپرس��تی اس��رائیل ک��ه ب��رای
هفتمنی س��ال متمادی در س��طح
جهان برگزار می ش��ود ،با اجنام
برنامه ه��ای خمتلف ،به اعرتاض
علیه نقض حقوق بش��ر توسط آن
کشور و عدم تعهد اسرائیل نسبت
به معاهدات و قواننی بنی املللی
می پردازند.
جیس��ون کنی ،وزی��ر مهاجرت و
شهروندی نیز که به عنوان مسئول
محای��ت از اس��رائیل در دول��ت
حمافظه کار کانادا مطرح اس��ت،
بشدت از دانش��جویان خواست،
قب��ل از پیوس�تن به چن�ین برنامه
هایی ،در این زمینه تأمل کنند.
وی ب��ا اش��اره به مضر ب��ودن این
فعالی��ت ه��ا نس��بت ب��ه امنیت
دانش��جویان و اس��اتید یه��ودی
دانشگاه ها افزود" :تکرار حرکت
های ضد اس��رائیلی در سال های
متمادی ،باعث ترویج نفرتی می
شود که نه تنها به آزادیهای فردی
کانادا بلکه به دمکراسی ،حقوق
بش��ر و قواننی کش��ور آسیب می
رساند ".

p»oÃQ p»n¼º

imprimerie.com ¾ºIhQIa

Imprimerie de documents d’affaires en ligne
Business Document Printing Online

Impression offset , numérique , grand format et de plan
Offset, digital, large format and plan printing
2319 rue Bélanger est Montréal, Qc, H2G 1C9
Tél.:514.384.8043 • info@clickimprimerie.com
4511 Boul. Des Sources Roxboro, Qc , H8Y 3C2
Tél.:514.542.0555 • ddo@clickimprimerie.com
5145 Boul. des Laurentides Laval, Qc, H7K 2J7
Tél.:450.937.3487 • laval@clickimprimerie.com
2002 Mackay Montréal, Qc, H7K 2J7
Tél.:514.439.6389 • concordia@clickimprimerie.com
1099 Boul. Curé-Poirier O., Longueuil,
Qc, J4K 2E6 BIENTOT

خانواده های محترم مهاجر!
با همکاری گروهی از بهترین دانش آموختگان

دانشگاههای فرانسه و کانادا،مولتیساژ

کالس های زیر را برگزار می کند:

مهاجرتکبک
دبیرستانهای بین المللی
 کمک درسی و کمک به انجام
 نامه نگاری اداری
و خصوصی فرانسوی
تکالیف مدرسه دانش آموزان
دبستانی و دبیرستانی و دانشجویان  آماده سازی مهندسین ،پزشکان  فرانسۀ عمومی در  3سطح پایه،
و دیگر متخصصان برای آزمونهای میانه و پیشرفته
کالج (فرانسه ،ریاضی و فیزیک)،
 آماده سازی دانش آموزان برای فرانسه جهت استخدام دولتی
(گفتگو و نوشتار)
 تمرین مصاحبه های اداره
شرکت در آزمون های ورودی

Tel.: 514-770-1771
Montréal (Qc) H4B 2M5

Tel.: 514-942-9811

3333 Cavendish Blvd. Suite 250

cours@multissage.ca

www.multissage.ca
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گردهمائی نوروزی اریانیان مونتریال

مرکز آموزشی بزرگساالن گالیله
GALILEO ADULT CENTRE

2011  مارس27 یکشنبه

10 921 Gariépy, Montréal-North, Québec • H1H 4C6
Telephone: 514.721.0120
Fax: 514.721.0827

Spring Registration 2010-2011

2011  بهار:نامنویسی

ACADEMIC DAY COURSES – SECONDARY 1 TO 5

MATH, ENGLISH, FRENCH, HISTORY, PHYSICAL SCIENCE, GEOGRAPHY
March 15, 16, 21, 22, 2011
9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 5:00 p.m. to 8:00 p.m.

REGISTRATION FEE:
DOCUMENTS REQUIRED:

$80.00 (Cash / Visa / Interac), plus the purchase of books
One of the following:
Original Birth Certificate • Canadian Citizenship Card •
Permanent Residence Card
Bring your latest transcript (relevé de notes) and a passport photo

N.B.

1 از
 صبح1 در
محل
دو پالس
کانادا

Classes begin March 28, 2011

COURSES:
REGISTRATION DATES:

Students who are under the age of 18 as of July 2011
must be accompanied by a parent or legal guardian.

REGISTRATION DATES:

DAY CLASSES:
EVENING CLASSES:
REGISTRATION FEE:
DOCUMENTS REQUIRED:

سا
ختمان
م
دیکال

March 15, 16, 21, 22, 2011
9:00 a.m. to 12:00 p.m. and 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
Classes begin March 28, 2011
Monday to Friday, 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
Monday to Thursday, 6:00 p.m. to 9:30 p.m.
$30.00 (Cash / Visa / Interac), plus the purchase of books
One of the following:
Canadian Citizenship Card • Permanent Residence Card •
Certificat de Selection du Québec (R8 or RA) • IMM 5292 • IMM 1000

اوکازیون عالی

سرمایه گذاری مطمئن و بی درد سر
ساختمان مدیکال با استاندارد بسیار باال

RIVE SUD در قلب شهر بروسارد
 بامتخصص دیگرSPA 
 امکان خرید کلینیک بطور جداگانه نیز وجود دارد
 امکان ایجاد یک یا چند دفتر تجاری یا پزشکی
 شرایط فروش بسیار عالی

 بازنشستگی:دلیل فروش

450-466-6693

 فوت مربع8000  باحدود
 در دو طبقه
طبقه هم کف
 مجهز، کلینیک پزشکی و زیبایی
 سال سابقه22  با
 دکتر و متخصص20  و
:طبقه دوم
:تلفن تماس

داروخـانه

 داروساز:دکتر لوئیز داداش زاده
اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروسازفارسیزبان
صبح

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

 عصر:ساعات کار

6 :30
دوشنبه
6 :30 سه شنبه
6 :30 چهارشنبه
6 :30 پنج شنبه
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

 نسخه خود را به ما فکس کنید
.داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه

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

پیوند را
مشترک شوید

1390 فرارسیدن سال نوی
را شادی کنان و پایکوبان
جشن خواهیم گرفت

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

همراه با موزیک زنده
و دی جی
و توزیع جوایز ارزنده

Peel & Rene Levesque

Info: 514-212-0159

تانراSchool
دبیرستان
دیپلمپایان
Get!بگیرید
Your High
Leaving
Diploma!
Bمقدماتی
ASIC ENGLISH
LITERACY Cهای
OURSES
انگلیسی
کالس

 صبح11  مارس از27 روز یکشنبه
در محل پالس دوکانادا

گروه برگزارکننده همایش نوروزی

Jaleh Hafezi, Real Estate Broker

ROYAL LEPAGE DU QUARTIER
Real Estate Agency

514-207-9000 / 514-353-8770

6322, rue JEAN-TALON EST
MONTREAL (QC) H1S 1M8

jaleh.hafezi@gmail.com
http://www.royallepageduquartier.com/

با بیش از2004  ساخت، آپارمتان دو خوابه
،یرفون
>>درمنطقه
 گاراژ2 >> sq 1000
MLS®
No. پی
8460808
(Active)
>> بهترین
قیمت
Asking
price:
230000

____________

تهیه وام مسکن

Property Type
Style
Condominium Type
Year of Conversion
Building Type
Floor
Total Number of Floors
Total Number of Units
Building Size
Net Living Area
Ground Area
Lot Size
Lot Area

Apartment
One storey
Divided

Cadastre

3303575

Zoning

Residential

Jaleh Hafezi

Affiliated real estate Broker
Detached
Royal LePage du Quartier
2nd floor
6322 JEAN-TALON EST
16
Montréal QC, H1S 1M8
Tel: 514.353.8770 1,050.00 sqft
jaleh.hafezi@gmail.com

Municipal Assessment
2011
$26,500
$141,300

Year
Lot
Building

Total

$230,000

14410 Rue Jolicoeur, apt. 201
Pierrefonds-Roxboro (Montréal)
H9H 5M4

:مشاور امالک
مسکونیوجتاری
Region

>>

Neighbourhood
Near
Body of Water

>>

Built
رایگانYear
ارزیابی
Expected Delivery Date

ژاله حافظی

HAQUE
Taxes (annual)

Expenses/Energy (annual)

$1,698 (2010) Condo Fees ($118/month)
$357 (2010) Common Exp.

Municipal
School
Infrastructure
Water












514-996-9692
info@paivand.ca

$1,416

Electricity
Oil
Gas

CONSULTANTS
ریاض حق
$167,800

$2,055 Total

Total

$1,416

Room(s) and Outdoor Feature(s)
No. of Rooms
Level

2
2
2
2
2
Outdoor features
Balcony

5

No. of Bedrooms

2+0

No. of Bathrooms and Powder Rooms

Room

Size

Floor Covering

Dining room
Living room
Master bedroom
Bedroom
Kitchen

11 X 9.5 ft
17 X 11 ft
14 X 12 ft
14 X 8 ft
9.5 X 9 ft
Size

Wood
Wood
Carpet
Carpet
Ceramic

1+0

Additional Information

Riaz Haque

Cadastre/Unit number

سرویس کامل حسابداری و دفترداری
QST  وGST تنظیم اظهارنامه های
،تنظیم اظهارنامه های مالیاتی
 شرکت ها و پیشه ها،افراد
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
 ساملندان،نرخ های ویژه برای دانشجویان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
 وکالت نامه و قسم نامه،تهیه دعوتنامه
12 X 6.6 ft
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COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
، اردو،زبان های انگلیسی
پنجابی و فارسی

 دالر در سال65

:به ما ایمیل کنید

2004

Specifications
Decl. of Condominium on File
Special Contribution
Meeting Minutes
Financial Statements
Building Rules
No
Repossession
Trade possible
Yes (2004)
Cert. of Loc. (divided part)
File Number
Possession Date
30 days PP/PR
Accepted
Deed of Sale Signature
30 days PP/PR
Accepted

Cell.: (514)207-9000

با پست سریع

نشانی خود را

Montréal
Pierrefonds/Central West
harry-worth
municipalty

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS

d
fun
e
R
File
ter
Fas ugh E
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پرسه درگوشه و کنار مونتریال ایرانی ...
Mahin Shafei,
owner of

House of Seven Moons
has been selling persian Kilims,
textiles and crafts in Montreal for
years. She works in a beautiful loft
on the Lachine Canal. Her space
is filled with wonderful colours,
— fabrics, textures and best of all
beautiful light...

به انگیزۀ دهمین سالگرد گشایش خانه هفت ماه

و برگزاری بازارچه ساالنه گلیم
و صنایع دستی ایران در مونترال

( 14تا  ۲۷فوریه )۲۰۱۱

این 8
گذ مارس که
ش
سال ت صدمین
گر
د
ر
و
ز
جهانی
زن
را
پ
ش
ت سر
گ
ذاشتیم...

برای متاس با خامن شافعی:

________________
زندگی چیزی نیست
که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود...

4710 St.Ambroise #208
Tel.: 514 686-7446
E-mail:
mahingelim@sympatico.ca

از  11آوریل آینده در فرانسه اجرایی
میشود.
از تاریخ فوق ،هر زنی كه با پوش��ش
برق��ع در اماك��ن عمومی فرانس��ه
تردد كند ب��ه  150یورو جرمیه نقدی
حمك��وم خواهد ش��د و در صورت
سرپیچی از وی خواسته میشود تا به
عنوان جمازات در خدمات عمومی
بیگاری اجنام دهد.
گفتنی اس��ت هر فردی ك��ه زنان را

وادار به پوش��یدن برقع و روبنده كند
نیز به پرداخت 30هزار یورو جرمیه و
یك سال زندان حمكوم خواهد شد.
این در حالیست كه وادار كردن زنان
اقلیت ب��ه اجنام این كار ،دو س��ال
حبس و  60هزار یورو جرمیه نقدی
به دنبال خواهد داشت.
با تصویب این قانون ،دولت فرانسه
از  11آوری��ل ب��ه بع��د ممنوعی��ت
اس��تفاده زنان مسلمان از پوشش را

زنان با پوشش روبنده
در فرانسه  150یورو
جریمه میشوند
 9م��ارس ،ف��ارس :در پی تصویب
قانون ممنوعیت استفاده از پوشش
روبنده و برقع در فرانس��ه این قانون

 11هفته :از  4آوریل >> تا  17ماه جون 2011
نامنویسی :تا  19ماه مارس
La Communauté Coréenne du Grand Montréal
Cours de français GRATUITS avec la collaboration
du Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

مبتدی متوسط پیشرفته

 زمان کالس ها:
صبح ها 9 :صبح تا 12
عصرها 12/30 :تا 15/30
شبانه 18 :تا 21

 Période du cours:
)Du 4 avril au 17 juin 2011 (11semaines

 Niveaux:
Débutant, Intermédiaire et Avancé

 Horaire :

توجه :مصاحبه برای تعیین
سطح ضروری است.
تاریخ مصاحبه 22 :مارس
>> با تعیین وقت قبلی

Matin : de 9h00 à 12h00
Après-midi : de 12h30 à 15h30
Soir : de 18h00 à 21h00

 Période d'inscription:
au 24 mars 2010
 Date d'évaluation:
Jeudi 24 mars 2010
sur rendez-vous SEULEMENT
Document requis:
C.S.Q(Certificat de Séléction du Québec) ou
Résident permanent ou
Citoyen canadien naturalisé ou
Réfugié reconnu sur place

 شرایط:
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
و دارندگان ویزای 20
Décarie

در گوشه وکنار شهر هرازگاهی به زنان موفق ایرانی بر می خورمی که
در کامیونیتی کمرت از آنها شنیده امی ،کمرت آنها را دیده امی.
اما آنها با سخت کوشی ،پشتکار ستودنی ،و تالش بی وقفه در زندگی
جامعه بزرگرت حضوری در خور و غرورانگیز داش��ته و دارند با تالش
خ��ود نام ایران و مریاث س�ترگ فرهنگی ما را زن��ده نگه میدارند،
برمی کشند .
ای��ن بار با مه�ین ،مهین ش�افعی،مدیر «خانه هفت ماه» نشس��تیم،
منایشگاهی از گلیم و صنایع دستی ایرانی،انفجار رنگ های هوش
ربا و زیبا...
ای��ن فوریه ده س��ال از فعالیت مه�ین در این گال��ری می گذرد،
پیشرتهای نش��ریات معترب ش��هر ،همچون (Gazette,Montreal
 home magazine,Traces magazineاز مه�ین و گال��ری او ب��ه
تفصیل نوشته اند...
او داستانی زیبا برای گفنت دارد ،میکروفون را در اختیارش گذاشتیم
س��اده و بی پریایه از خ��ودش ،از جتربه ه��ای دور و نزدیک ،تلخ و
ش�یرینش در س��ال های پرتالطم و گاه صعب مهاج��رت ،از فرود و
فرازهایش در زندگی با مشاحرف می زند ،گوش کنید ،به دقت...
ـــــــــــــــــــــــ
& Richter,usher
 Vinebergب��ه عنوان
حس��ابدار و مش��اور
شرکت شروع به کار کردم
و ط��ی م��دت کوتاه��ی
مس��ئولیت بایگانی به من
داده شد.
همیش��ه می خواس��تم که
بیزینس خودم را داشته باشم
و به همنی دلیل بعد از  7سال
کار خ��ود را ترک گفته و با دو
تا از دوس��تان خومب یک نان
فروش��ی در منطق��ه مانکلند
( )NDGباز کردمی که به مدت
 7سال مشغول به کار بودمی.
بعدها جمبور شدمی مغازه نان
فروش��ی را به علت س��اعات
اس��م من مهین شافعی و متولد طوالنی و رقابت چندین مغازه نان
مهاباد ،شهر کردنش�ین و هم مرز فروشی دیگر ببندمی.
طی مدت  22س��ایل که در کانادا
عراق و ترکیه هستم.
من اول�ین فرزند از خان��واده ده اقامت داش��تم هرگز به ایران سفر
نفری هستم که در سن  19سالگی نک��رده بودم تا اینکه مطلع ش��دم
ایران را ترک گفته و به دانش��گاه یکی از برادرامن مریض اس��ت و
کنکوردی��ا برای گرفنت لیس��انس در ضمن متوجه شدم که سال های
آمده و تصمیم داشتم بعد از پایان زیادی همراه با صرف هزینه زیاد
کاری را اجن��ام ب��دم که دوس��ت
حتصیالت به ایران برگردم.
آن روزه��ا بندرت ایرانی ها قصد دارم.
مس��افرت به کشور دیگر و مهاجر بعدها نظرم به فرش ،خصوصا به
شدن را داش��تند .هدفم خواندن گلیم جلب شد.
بیوشیمی و برگش��ت بود .دو سال ب��رای اولنی بار حدود  35گلیم با
به گرفنت مدرکم باقی مانده بود که خودم آوردم و با کمک دوس��تامن
انقالب ش��د و خانواده ام قادر به موفق شدم در منزمل در  NDGهر
 35گلیم را بفروشم.
فرستادن پول از ایران نبودند.
من ب��رای تامنی خ��رج حتصیلی ده س��ال قب��ل کمپان��ی ب��ه ن��ام
ام ش��روع ب��ه کار نیم��ه وقت در HOUSE OF SEVEN
 MOONSرا باز کردم و ش��روع
فروشگاه

ک��ردم چندین س��فر به ای��ران2 ،
ت��ا  3بار در س��ال ...کس��ب و
کارم را از خان��ه ،به یک الفت
LOFT850اس��کور فوت ،در
یک س��اختمان جتاری منتقل
کردم.
ای��ن حم��ل واق��ع اس��ت در
خیاب��ان ST-AMBROISE
در نزدیکی کانال «الش�ین» ...
اینجا منطقه ای است که بیشرت
حمل تردد هرنمندان و خانواده
ه��ا و کمپان��ی ه��ای کوچک
است...
هر بار که به ایران سفر می کنم،
به مناطق خمتلف ای��ران برای
پیدا کردن گلیم م��ی روم .و هر
منطقه از ایران نقش و نگارهای
خ��اص خ��ود را در گلیم های
خودش��ان دارن��د ...و همزمان
به منایشگاه ها برای پیدا کردن
گلیم های گلچنی شده می روم و
هر بار که به ایران س��فر می کنم
حدود  300ت��ا  400عدد گلیم به
کانادا می فرستم.
متام گلیم هایی که من انتخاب
می کنم کار دس��ت و در اغلب
آنها رنگ هائی که استفاده شده
رنگ گیاهی است.
ای�ن گلی�م ه�ا توس�ط زن�ان در
خانه ی آنها و به دس�ت آنها بافته
می شود.
دلی��ل عم��ده ای که م��ن گلیم را
دوس��ت دارم ،به این خاطر است
که آنها کار دس��ت زنان و مناینده
اصالت و زیبایی روستایی است...
افرادی که گلی��م ها را می خرند،
تفاوت ارزش کار دست را با گلیم
های ماشینی می دانند.
مش�تری ه��ای م��ن غالب��ا
دکوراتوره��ای من��ازل ،طراحان
داخلی ساختمان و آرشیتکت ها
و هرنمندان هستند ،و البته کسانی
که می خواهند گلیمی در منزلشان
داشته باشند.
من ،در کنار گلیم ،صنایع دستی و
هرنی و مبلمان هم می فروشم.
من معموال  4بار در سال منایشگاه
دائر می کنم ...بقیه س��ال با تعینی
وق��ت قبل��ی مش�تریان خ��ود را
می پذیرم.
امسال در دهمنی سالگرد گشایش
آتلیه ام ،یک منایشگاه به مدت 2
هفته داشتم ...خیلی خوشحامل از
اینکه موفق است و کمک خواهد
کرد که این سنت زیبا را زنده نگه
دارم .

ترم بهاری2010
کالس های رایگان فرانسوی

________________________________
Pour plus de renseignements:
La Communauté Coréenne
du Grand Montréal
Sherbrooke O
3480 Décarie, bur 201, MTL.QC. H4A 3J5
)Tél.: (514) 481-6661 (poste 201
Métro
Vendôme
Courriel: montrealhanin@hotmail.com
www.fr.montrealkorean.com
Heure d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00

در سرتاسر جامعه فرانسه و حتی در
اماكن عمومی این كشور از مجله در
ادارات ،بیمارس��تانها ،مدارس و
سرویس محلونقل اجرا خواهد كرد
و همانطور كه پیشرت اعالم كرده زنان
بای��د برای ورود ب��ه اماكن عمومی
فرانس��ه از اس��تفاده از این پوشش
خودداری كنن��د و در صورت عدم

3480

16

 سال  17شماره  24  998اسفند 1389

PAIVAND: Vol. 17  No.998  Mar. 15, 2011

16

رعایت این مسئله ،این دسته از افراد
از دریافت خدمات مورد نیاز حمروم
خواهند شد.
فرانس��ه پس از بلژیك دومنی كشور
اروپایی اس��ت كه پوش��ش صورت
را در اماك��ن عموم��ی ممنوع كرده
است.
فرانسه تنها كشور احتادیه اروپاست

كه در س��ال  2004داشنت حجاب در
مدارس را ممنوع اعالم كرد.
مسلمانان فرانسه بزرگرتین مجعیت
مسلمانان اروپا را تشكیل میدهند و
بنا بر اعالم دولت این كشور در حال
حاضر دو هزار نفر از زنان مسلمان
س��اكن فرانس��ه از برق��ع اس��تفاده
میكنند.
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مسینار کانون مهندسین و آر شیتکهای ایرانی کبک

ایران ...

موضوع:

ایرج افشار؛ ایرانشناس و کتابشناس ایرانی درگذشت
ایرج افشار ،کتابشناس و پژوهشگر
ح��وزه ایرانشناس��ی و مول��ف،
مصحح و مرتجم حدود  ۳۰۰عنوان
کتاب درگذشت.
آقای افشار پس از طی یک دوره
بیماری خونی در  ۸۵س��الگی در
بیمارستان جم تهران درگذشت.
اسکندرنامه ،اجنونامه ،گاهمشاری
در ایران قدمی ،و جستارها درباره
نسخه خطی ازمجله آثار اوست.
ایرج افشار در سال  ۱۳۰۴در تهران
به دنیا آمد و در دبستان زرتشتیان و
شاهپور جتریش و دبریستان فریوز
بهرام حتصیل کرد.
او فرزند حممود افش��ار ،روزنامه
نگار و شاعر موسس جمله آینده،
بنیادگذار موقوف��ات دکرت حممود
افش��ار یزدی و یکی از اس��تادان
مدرسه دارالفنون بود.
ایرج افش��ار در س��ال های ۱۳۲۳
ت��ا  ۱۳۲۵به عنوان مدی��ر داخلی
جمله آینده فعالیت داش��ت و پس
از درگذشت پدرش ،سردبریی این
جمله را بر عهده گرفت.

آق��ای افش��ار در س��ال  ۱۳۲۸با
ارائه رس��اله اقلیت ها در ایران در
رش��ته حقوق قضایی
از دانش��کده حقوق
دانشگاه تهران فارغ
التحصیلشد.
سردبریی جمله سخن
به صاح��ب امتیازی
پرویز نات��ل خانلری،
مدیریت جمله کتاب
ه��ای م��اه (ک��ه ب��ا
هم��کاری موسس��ه
انتش��اراتی فرانکلنی منتش��ر می
ش��د) ،س��ردبریی جمله راهنمای
کتاب (به صاحب امتیازی احسان
یارش��اطر) از مجله فعالیت های
او در ح��وزه مطبوع��ات پیش از
انقالب ایران بوده است.
ایرج افشار جمله کتابداری ،نشریه
کتاخبان��ه مرک��زی ته��ران را راه
اندازی کرد و مدتی مدیر فنی دوره
کتابداری"شورایخواندنیهای
نوس��وادان" (کمیس��یون مل��ی
یونسکو) بود.

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...
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راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC



او همچننی مدتی ریاست کتاخبانه
مرکزی و مرکز اس��ناد دانش��گاه
تهران و ریاست مرکز
ملی کتاب وابس��ته
ب��ه کمیس��یون ملی
یونسکو را بر عهده
داشت.
ایرج افشار همچننی
عض��و هیئ��ت ناظر
دانشنامه ایرانیکا،
عض��و افتخ��اری
اجنم��ن مطالعات
ایرانی در آمریکا و کتابشناس آثار
فارسی در دانشگاه هاروارد بود.
یادداشتهای حممدعلی فروغی
آخرین کتاب منتشرشده از اوست
و آخری��ن یادداش��ت او با عنوان
تازهه��ای ایرانشناس��ی در زمین ه
فرهنگ ،تاریخ و ادبیات ،در تازه
ترین مشاره جمله خبارا منتشر شده
است.
آقای افشار قرار بود در ماه سپتامرب
 ۲۰۱۱در رش��ته تاریخ از دانش��گاه
اسکاتلند دکرتای افتخاری بگرید.

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 65دالر در سال

BARG www.paivand.ca

ZAR

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692

paivandmtl@gmail.com

برخورد با بافتهای فرس��وده و
مساله دار و ساماندهی آن
سخنران:مهندسبهزاداسکندر
افشار ،فارغ التحصیل :
س��خرنان :مهن��دس م��ژگان
حممودی راد ،فارغ التحصیل :
زمان :دوشنبه  28مارس ،2011
از ساعت  19تا 21

مکان:
Centre Communautaire
St-Raymond
5600, rue Upper Lachine
à l’ouest de l’avenue
Girouard
Métro Vendôm

l'Association des
Ingénieures et des
Architectes Iraniens du
Québec / Association of
Iranian Engineers and
Architects of Quebec,
AIEAQ

کانون مهندسنی و آر شیتکهای
ایرانی کبک

lEARN TODAY
EARN TOMORROW

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدرpROfESSIONAl DIplOMA IN: :
حسابداری
ACCOUNTING

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
منشی گری اداری

AlSO:

STARTING A BUSINESS
شروع بیزنس

شهریه رایگان!

همینامروزمتاسبگیرید! !free tuition! call now
shadd.com
1000 Old Orchard
Montreal QC H4A 3A4
Bus 90, Métro Vendome

514 484 0485
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شخصیت عیسی مسیح 3

>> بخش3
پایانی

هم
صم
با یماهن رتین شادباش اه ،هب مناسبت فرارسیدن بهارو نوروز هب شما ایماندا ران و وطنان گرامی

نویسنده ای در كتابش نوشته:
اگ��ر میخواهی��د ،سلس��له همه
فیلسوفان بزرگ و قدیسان را از
نظر بگذرانید و از میان آنها یكی
را كه بسیار صاحل و بزرگ باشد
انتخاب كنید ،یا اگر اتفاقا یكی
از مش��ا – چنانك��ه گاهی دیده
میش��ود – خ��ود را همپایه و هم
مقام عیس��ی مسیح میداند ،این
گ��وی و این میدان ؛ پیش بیایید
و بگوید:
دنبال من بیایید ،من نور جهامن،
كسی برتر از سلیمان اینجاست
و… ،همه این مقام��ات را ادعا
كنید و آنگاه می بینید كه چگونه
نگاه كنجكاو شنوندگان بزرگی
مشا را زیر سئوال میربد و چگونه
حتقری مردم شوكت و جالل مشا
را تریه خواهد ساخت!
چرا منی خواهید در این میدان
آزمایش گویی بزنید؟
آیا ش��رایط رقابت و مب��ارزه را
عادالنهمنیدانید؟
مگر مشا منی گویید كه میتوانید
س��خنان ملكوتی مانند سخنان
عیسیبگویید؟
مگر مشا در صف اول ترقیات و
پیشرفتبشرینیستید؟

جلو بیایی��د و در ای��ن امتحان
شركت كنید و ببینید كه انسانید و
عیسی مس��یح برتر و عایل تر از
انسان است.
عیسی مسیح همیش��ه از وجود
منابع قدرت اهلی آ گاه بود.
هر گاه معجزه ای از او سر میزد،
الزم نبود كه قبل از آن دس��ت به
عمل خارق العاده ای بزند.
عیس��ی س��اده و آس��ان سخن
میگفت و همنی برای آش��كار
شدن قدرت اهلی او بس بود!
پیالطوس ،حاكم رومی ،به دیده
ش��گفتی بر مردی ك��ه در تاالر
حماكمه رو برویش ایستاده بود
مینگریست.

عیس��ی تنها كس��ی بود ك��ه در
آن غوغ��ای حماكم��ه و طوفان
اتهام��ات وارده ب��ر او آرام و
خونسرد ایس��تاده بود .مجعیت
فریاد میزد:
او را به دار آویزید!
ویل عیس��ی س��اكت بود .پس
حاكم رومی به او نگریس��ت و
گفت:
مگ��ر منیدان��ی كه م��ن قدرت
دارم كه تو را آزاد سازم یا اعدام
منامی؟
و عیسی فرمود:
«اگر خ��دا این قدرت
را به تو منی داد ،با من
هیچ كاری منیتوانستی
بكنی…»
(یوحنا )19 : 11
عیسی میدانست كه در
پن��اه اراده پدر خود در
امان است.
اكنون به اعماق وجدان
عیسای ناصری بنگرید.

باز هم ش��خصیت ثاب��ت او را
خواهید دید ،كه كامال بش��ری و
همچننی كامال اهلی است و در
در همه حال هر دو جنبه را كامال
دارد.

عیسی با اطمینان كارهایی را كه
از نظر انسان ناشدنی است را بر
عهده میگرید.
او كارهای��ی را بر دوش میگرید
كه هیچكس در ختیالت خویش
جرات اجنام آن را ندارد .عیسی
اس��تقرار فرمانروای��ی خ��دا را
بر جهان و جهانیان پیش��گویی
میكن��د ،ب��ر خ�لاف نظ��رات
حمدود و سطحی زمان خود ،او
قصد دارد كه فرمانروایی خدا را
بوجود آورد و جامعه اخالقی و
معنوی جدیدی از انسانها ،ملتها
و كشوررها بسازد!
عیسی مس��یح میخواهد كه همه
انس��انها را به ملكوت خدا باز
گردان��د و زمین��ه نزدیكی همه
آدمها را به خداوند فراهم سازد.
عیس��ی به ش��اگردانش دستور
میدهد كه به مت��ام نقاط جهان
بروند و همه انس��انها را بس��وی
خداوند دعوت كنند.

عیس��ی مسیح پادش��اهی خود
را ب��ه طرز خارق الع��اده ای بنا
نهاد ،نه بوس��یله قدرت مادی و
زور مشش�یر ،نه با ظلم و بیداد
و اشغال نظامی ،بلكه با عشق و
فدا كردن جان خود!
ای��ن س��لطنت را هیچ انس��انی
منیتواند حتی ب��رای حلظه ای
تصور كن��د! چه كس��ی میتواند
با م��رگ خود ب��روی صلیب –
بدس��ت خمالفان  -سلطنتی را
پایه گذاری كند كه بر بدیها چریه
یك مرد س��اده جلیلی را در نظر شده و برای همیشه پایدار مباند؟
بگریید كه نقشه بزرگ و وسیعی عیسی مسیح این كار را كرد!
را عرضه كرد كه كش��ور گش��ایی
اسكندر مقدونی در برابر آن ذره جهانگش��ایی به ای��ن واقعیت
ای خرد و ناچیز است!
اعرتاف كرد كه من س��لطنتی را
عیس��ی از كجا یقنی و اطمینان بوجود آوردم كه پایه آن هوش و
داشت كه ماموریت و نقشه اش ذكاوت و زور بود،فقط عیس��ی
در آینده پریوز خواهد شد؟
مسیح است كه سلطنت خود را
ب��ر پایه حمبت و عش��ق بنا نهاد
در اجنی��ل مت��ی داس��تان و ام��روزه میلیونها نفر حاضرند
خدمتگذاری زنی را میخوانیم خباطر او جان بدهند!
كه شیشه عطری را بر سر عیسی
رخیت ،اما مسیح كه میدانست درب��اره این مرد عیس��ی نام چه

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

ش جالل عادل
کشی



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک
فكری باید كرد؟ اگ��ر مشابه آچنه او درباره خودش
میگوید ش��ك دارید ،میتواند از او خواهش كنید كه
در جتربیات روزمره زندگیتان ،گقته هایش را حتقق
خبش��د و به حقیقتی كه درباره مش��ا خواهد گفت:
تسلیمشوید.
او فرمود« :من ش��بان خوب و دلسوزم ،شبان خوب
از جان خود میگذرد تا گوسفندان را از چنگ گرگها
جنات دهد« .اجنیل یوحنا»10 : 11
عیسی مس��یح براس��تی یگانه فرزند خدا و خداوند
ماست ،آمنی .

هر یکشنبه

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

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

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

مصلوب خواهد شد ،با اطمینان
فرمود:
«باور كنید در هر نقطه جهان كه
اجنیل موعظه شود ،خدمتی كه
این زن ب��ه من كرد ،ذكر خواهد
شد .
«اجنیل متی)»26 : 13
با گذشت بیش از دو هزار سال
در این س��و و آن س��وی جهان،
هن��وز خدم��ت آن زن فراموش
نشده و همگی آن را بیاد دارمی.
عیس��ی یقنی داشت كه كلمات،
اعم��ال ،اوام��ر و فرمانروای��ی
روحانیش عاملگری خواهد شد
و برای همیش��ه باق��ی و پایدار
خواهد بود.
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بلیط در محل جشن نیز فروخته می شود .
ﺩﺭ

ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ ﻫﺭ ﺷﻧﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﻫﺧﺩﺍ ﻳﺎ ﺩﻡ
ﺑﺭﺍی ﺍﻁﻼﻉ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻥ  (۵۱۴) ۲۲۰-۱۵۵۹ﻳﺎ  (۵۱۴) ۲۵۸-۸۱۸۶ﺗﻣﺎﺱ ﺣﺎﺻﻝ ﻓﺭﻣﺎﻳﻳﺩ
ﻣﺣﻝ ﺟﺷﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻥ ﺷﻬﺭﺩﺍﺭی : TMR

90 Roosevelt Avenue. H3R 1Z5

ﺑﻠﻳﺕ:

ﺑﺎ ﺷﺎﻡ )ﭼﻠﻭ ﮐﺑﺎﺏ  +ﺟﻭﺟﻪ(  ) $۲۵ :ﺑﭼﻪﻫﺎی  ۷ﺗﺎ  ۱۲ﺳﺎﻝ($۲۰ :
ﺑﯽشام
بدون
ﺷﺎﻡ ) $۱۵ :ﺑﭼﻪﻫﺎی  ۷ﺗﺎ  ۱۲ﺳﺎﻝ($۱۰ :
ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ ﺑﭼﻪﻫﺎی ﺯﻳﺭ  ۷ﺳﺎﻝ :ﻣﺟﺎﻧﯽ
ﻓﺭﻭﺵ ﻏﺫﺍ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ$۱۲ :
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کوپ رنگ هایالیت فر شینون
مانیکور /پدیکور وکس آرایش بند و ابرو

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

خاصه
ان
ن غانی:
ف
ا  1دالر
فقط

خوشمزه و تازه:
پخت روزانه

با مدیریت شهرزاد

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

سرویس ماساژ :ویژه بانوان  16سال جتربه >>همراه با رسید برای بیمه

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

حواله
پولی
مرکزپخش پیوند

مشاور امالک در سراسر مونتریال

انواع صنایع دستی

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Cell : 438-838-7770

Tel.: 450-812-7369

____________
Groupe Sutton
-Performer

Salim Sadat

سلیم سادات

Real Estate Broker
123 Place Frontenac,

	
  

Pointe-Claire, H9R 4Z7

Tel.: (514) 426-9595	
  

ssadat@sutton.com
www.salimsadat.com

Advanced Aesthetics
La Maison de Beaute LASER,BOTOX & FILLERS

پیشرفته
استتیک
کلینیک
ª
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پوست توسط پزشکان ایرانی
زیبایی
و
مراقبت

20

با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا
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Therapy
لیزرتراپی
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خدمات کلینیک :

_______________
700 Bord du Lac,

 رفع موهای زائد صورت و بدن، درمان آکنۀ مقاوم،Dorval, Quebec H9S 2B8
 جوانسازی پوست و رفع خال های عروقی کوچکTel.:514-949-2116 / 514-639-1097
 -بوتاکس ،ژل ،انواع  Peelingو ...

 ختفیف دانشجوئی

Zaman.talieh@gmail.com

آب انار
طبیعی،
آذربایچان
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فرارسیدن بهار و عید سعید باستانی را به شما هموطنان گرامی تبریک و شادباش
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:
همه گونه وام مسکن
اخذ

LiLi

خدماتآرایشی

ﯽﻧﺎﺧﺎﺑﺎﺑﺎﻗﺁ ﺯﻭﺮﻬﺑ
 CBICﻡﺍﻭ ﺭﻭﺎﺸﻣ
CBIC
:: 7711334400332266668811ﻦﻔﻠﺗ
گرامی::6622ﻞﻳﺎﺑﻮﻣ
درخدمت 6-4-41155
هموطنان6655--66006
:: mﻞﻴﻤﻳﺍ
@moocc..ccbbicic
@aahhggaa.z.zoooorhrheeBB

بهروزآقاباباخانی،

ﯽﺳﺭﺎﻓ ،یﻮﺴﻧﺍﺮﻓ ،ﯽﺴﻴﻠﮕﻧﺍ :یﺎ:ﻬﻧﺎﺑﺯ ﻪﺑ ﻩﺭﻭﺎﺸﻣ

Tel.:514-606-5626

________________
6060 Sherbrooke W.

ﻪﺑ ﺪﻴﻨﮐ ﻪﻌﺟﺍﺮﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺕﺎﻋﻼﻁﺍ ﺐﺴﮐ ﺖﻬﺟ
rosivdasseeegggaaaggtgtrrootrm
moo/ccm
oc.wcwwbwwic.www
mo
m
//m
..ccbbiicc..w

حسابداری و مالیات
عباس شفیعی ثابت:

sr

متخصص حسابداری و مالیات

عادی" :ﺖﺳﺍ ﻢﻬﻣ ﻪﭽﻧﺁ ﺮﻫ
خدمات ﺖﻣﻼﻋ
ﺑ ﯽﻣ  CBICﻩﺪﺷ ﺖﺒﺛ یﺭﺎﺠﺗ
 تهیه و تنظیم مالیات بردرآمد سالیانهدانشجویان 15 :دالر به باال
 دفتر داری Bookkeeping تهیه گزار ش های مالیات فروشGST & PST
 -و پرداخت حقوق Payroll

 خدمات مربوط به کارهایآخر سال برای شرکت ها
 ثبت شرکت هاIncorporation :West Island:
4684 Des Sources, Suite 001A
D.D.O. (QC) H8Y 3C4

روبروی بانک رویال

XL-ON TAX SERVICES INC.
Authorized E-Filer

CBIC
.
		McGill
University

Montreal H3G 1S6

خدمات ویژه:

CBIC . "CBIC

"

لوله کشی ونصب شوفاژپارس

MT

preparation For:
Taxﺗ ﺖﻣﻼﻋ
planningیﺭﺎﺠ
& ﻩﺪﺷ ﺖﺒﺛ
CB
یﺍﺮﺑ IC. "CBIC
- High income earners
- Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits.....
- Trust
- U.S. Personal tax return preparation
)(For Canadians with U.S. Income
- Audit representation
- Investment -Business
& Managements Consulting
- Business Plans
- Budgets & Forecasts

Tel : (514) 880-0022

MT

•ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
•بازکردن لوله های فاضالب
•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ
• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ

Motreal:
18 Westminster N., Suite 20,
QC H4X 1Y9

• تعویض تانک آبگرمکن
•( Degelبازکردن لوله های یخزده)
•نصب،آزمایش و تایید
Back-Water Preventor

•فیلمبرداری
و تشخیص عیب فاضالب

با

Tel.: (514) 806-0060
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهساابراهیمنژاد
در خدمت هموطنان گرامی

خدمات عبارتند از:

مهاجرت

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

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

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 تغییر نام

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی

 مدنی
 کاری
 تجاری
 خانواده

Montreal Office

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

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

بیمه و 6ماه ضمانت

>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
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
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ﺟﻤﻌﻪ  25ﻣﺎرس از ﺳﺎﻋﺖ ٧

zagros

ﺟﺸﻦ
ﻧﻮرﻭﺯي

چلوکبابکوبیده:
با ساالد
فقط6/99 ........

کامبو 1
 +برنج ،گوجه و ساالد

فقط 12/99
کامبو 2

$20
5155 Décarie
Montréal, Québec,
H3W 3C2 CANADA
514-489-8686 & 514-690-6343
www.zagros.ca/academy

رستوران یـاس
Cuisine Perse

ن
وروز اتن
خ
ج
ش
ب
ه
ا
س
ی عید
ت
ه باد!
RESTAURANT

Yas Yas
Cuisine Perse

Persian Shields

بستنی و
فالوده

گل و بلبل!

 حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی
 کیرتینگ یاس در
خدمت میهمانی های مشا

سبزی پل
و
ب
ا
م
ا
ه
ی
همراه با
ک
و
ک
و
س
ب
زی

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

 2سیخ کوبیده گوشت
2سیخ کوبیده مرغ
 1سیخ چنجه،
 1سیخ جوجه بی استخوان
 4 +پرس برنج و ساالد و گوجه
فقط 29/99
------------

کامبو 3

 1سیخ جوجه بی استخوان
 1سیخ جوجه با استخوان
 2سیخ چنجه
 2سیخ کوبیده گوشت
2سیخ کوبیده مرغ
 6 +پرس برنج و ساالد و گوجه
فقط 39/99

کبابترکی
شاوارما
فقط3/89..... :

شیشلیک بره
با پلو و ساالد

فقط9/99................
کوبیدههر نفر  140گرم!

کیترینگ با سرویس و قیمت مناسب
قیمت ویژه برای مراکز و موسسات

حالل

طبخ در حضور مشتری

ﺑﺼﺮف ﺷﺎم ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ در ﺧﻮر ﻧﻮروز
و اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﻧﺪﻩ

RESTAURANT

 2سیخ کوبیده
با گوجه و نان پیتا
فقط 5/50
 6سیخ کوبیده
 4گوجه و نان پیتا
فقط  17دالر

 1سیخ کوبیده
 1سیخ جوجه
 1سیخ چنجه

ﺩر ﺯﺍﮔﺮﺱ

Métro Snowdon

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

1390
ﺧﻮرﺷﯿﺪي

ﺑﻬﺎي
ﻭرﻭﺩي

22

 7روز هفته :دوشنبه تا 4شنبه 11 :تا 18
جمعه 11 :تا  20شنبه و یکشنبه 11 :تا 17

3طبقه پارکینگ رایگان

________________
Plaza Cote des Neiges











)(food court
6700 Cote Des Neiges

CDN
bus 165

Tel.: 514-564-9790

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

هزینه محضر

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

______________
Nader Khaksar

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

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !

23
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شرابی مست می خواهم که مردافکن بود زورش مگر یک دم ربآسایم ز دنیا و شر و شورش
سـم یم
ی سلح
بـیاور می که نتوان شد ز مکر آ ان ا ن هب لعب زـهره چنگی و مر خ شورش
سـم
تل
اط دهر دون رپور ندا رد شـهد آسایش مذا قحرصوآزایدلبشویاز خوازشورش
بی
کم
پیم
ـند صید بـهرامی فکن جام می ربدار کهمن ودماینصحراهنبهراماستوهنگورش

کافه صوفی
مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

نوروز را با ما باشید!

شیراز

شنبه و یکشنبه 19و20مارس
شب های زیبا
بیادماندنی
شاد و پرشور،

 %10ختفیف
دانشجویی

<لطفا جای خود را
از قبل رزرو بفرمائید!

آماده پذیرایی از
جشن های شما
2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

دوشنبه تا جمعه 7 :صبح تا  10شب
شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  10شب

دلیوری :رایگان

Tel.: 514-989-8383
www.cafesufi.com
info@cafesufi.com

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

514

محلی گرم و صمیمانه برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
وایرلس اینتر نت
با غذاهای متنوع ،آمبیوه های تازه،
هویج بستنی و فالوده شیرازی

راه با
هم عربی
قاصه
ر

485-2929

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

رستوران

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح













کلینیکمدیکالآلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در



















دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










حیدری 


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر









زمانی 


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

پزشکانخانواده:

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr Bader

Clinic
Travelers es

دکترعطاانصاری

vacin
- for all
- for all s
on
)destinati ointments

(podotherapist
)/foot specialist

p
(with ap

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

)(Without Appointment

پزشکان متخصص:








جراح ارتوپدی
روانشناسبالینی
قلب
جراح عمومی
متخصص زنان
جهاز هاضمه
انکولوژیست

Dr. Faramarz Dehnad
Dr. Bita
Dr. Abed G.Kahwati
Dr. David Kass
Dr. Michael J.V. Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr George Wakil:
Oncologist & prostate
)  Dr Bourque (urologistجراح کلیه و مجاری ادرار






















 

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از بدو تولد تا  6ماه

Invisalign





















 

خدمات:
ماساژ تراپی
w














 


Ne
لیزر :برای از بین بردن
 Rapid Orthodontics
موهای زائد








Botex, Fillers
Implant









برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت
 Root Canal






_____________________________
Zoom 2 ACP























1834 Ste Catherine west, Suite 200
)(Metro: Guy



















www.circumcisionmontreal.com
7روز










Tel
: (514) 933-3337
1253
Rue Guy




هفته
www.clinique-arya.com
Montreal, Qc. H3H 2K5
Guy Concordia

















































































Tel.: (514) 933-8383









Montreal, Quebec H3H 1M1

24

1389  اسفند24  998  شماره 17 سال

PAIVAND: Vol. 17  No.998  Mar. 15, 2011

•Facial treatments •Bodycare•Hand care •Manicure
• Pedicure •Thread hair removal•Waxing and more!

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
 درخدمت جامعه ایرانیNDG در قلب

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

www.ginsengclinic.ca

همراه با رسید برای بیمه شما

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

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

Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586
5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil)
Montreal, QC, H4A1W3

،متیز

بسیار راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

High-speed Laser hair-removal
standard
••Gold
استاندارد باال
•Pain-free
•• درد
Fastبدون
Results
•
Best
prices in
• نتیجه سریع
town
 بها درin
بهترین
•• شهر
Results
6

sessions or less!

Buy
4 sessions
and get

2 sessions
FREE!
Gift
Limited time offer!

Mention
Paivan
and receive
a mirror and
 جلسه6  • درکمتر ازa nail file!

بهترین نتیجه را ببینید

Tel: 514•369•3333

www.laquafure.com

5674, Avenue Monkland, Montreal, QC H4A 1E4

Visit our website for more services and great packages!

KamNic

WEB SERVICES INC.
 با ارائه خدمات کامپیوتری و اینترنتیKamNic شرکت
.در خدمت هم میهنان عزیز و ارجمند میباشد

>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

TEL: (514) 2240224

www.KamNic.com

• میزبانی وب و ایمیل
• طراحی وب سایت
• سخت افزار
• نرم افزار

1117 Sainte-Catherine West, Montreal, QC H3B 1H9, Canada
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Zoroastrian Association of
)Quebec (since 1967







Madjid Movahedkhah











خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
ساقی كجاست گو سبب انتظار چیست
هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار
كس را وقوف نیست كه اجنام كار چیست
پیوند عمر بسته به موییست هوش دار
غمخوار خویش باش غم روزگار چیست
معن�ی آب زندگ�ی و روض�ه ارم
جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست
مستور و مست هر دو چو از یك قبیلهاند
ما دل به عشوه كه دهیم اختیار چیست
راز درون پرده چه داند فلك خموش
ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست
سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست
معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست
زاهد شراب كوثر و حافظ پیاله خواست
تا در میانه خواسته كردگار چیست

 















جشن نوروز 1390

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6
(514) 481-0671

اجنمنفرهنگیایرانیانوستآیلند

بهار با همه طراوت و زیبائیش از راه مریسد
و ما نیز مقدمش را گرامی می دارمی.
به امید آن که مشا عزیزان نیز با مقدم خود به شکوه این جشن بیفزائید.

جمعه  25مارس 2011

در محل جدید :سالن املپیا
3855 blvd. St-Jean

شبی شاد،
پرشور و
بیادماندنی
.........

به صرف
شام

سرگ
رمی های
م
خ
ص
و
ص
برا
توس ی بچه ها
ط wn
TIKITI clo
قرع

هک

شی جوایز

محل فروش بلیت :مدرسه ایرانی
هر شنبه از ساعت  12 :30تا 3 :30

)2900 LAKE (DDO
WEST ISLAND
Tel.: 514-296-3029
Tel.: 514-626-5520

همراه با

حاجیفیروز

دی جنی
آلکاپ�و

بهای بلیت:

چبه های زیر  12سال  25دالر
بزرگساالن 35 :دالر
شروع برنامه ساعت 6 :30
و صرف شام ساعت 7 :30
برنامه تا پاسی از نیمه شب











93 Boul. St-Jean Batiste
Chateauguay, Qc., J6J 3H8
(450) 692-2959
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تقدیم به همه خوبان

کبک و کانادا :بازار امالک...

از نازی بپرس!!...

زالل که باشی آسمان رد تو پیدا ست...
پرسیدم :چطور  ،بهتر زندگی کنم؟
با كمی مكث جواب داد:
 گذشته ات را بدون هیچ
تأسفی بپذیر ،
 با اعتماد  ،زمان حالت را
بگذران،
 و بدون ترس برای آینده آماده
شو .
 ایمان را نگهدار
 و ترس را به گوشه ای انداز.
 شک هایت را باور نکن،
 وهیچگاه به باورهایت شک
نکن.
 زندگی شگفت انگیز است،
در صورتیكه بدانی چطور زندگی
کنی.
پرسیدم :آخر....
و او بدون اینكه متوجه سؤالم شود،
ادامه داد:
 مهم این نیست که قشنگ
باشی...
 قشنگ این است که مهم
باشی! حتی برای یک نفر.

خواب بر خیزی و برای زندگیت ،با
تمام توان و با تمام وجود شروع به
دویدن كنی...
به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود
ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و
باز هم به....
كه چین از چروك پیشانیش باز كرد
و با نگاهی به من اضافه كرد :
 زالل باش ،....زالل باش،....
فرقی نمی كند كه گودال كوچك
آبی باشی ،یا دریای بیكران،
زالل كه باشی...
آمسان در تو پیداست!

 دو چیز را همیشه فراموش
كن:
بدون اراده متولد می شویم - ،خوبی كه به كسی می
با حیرت زندگی میکنیم
كنی و
و سپس با حسرت می میریم - ،بدی كه كسی به تو می
اما آنچه که هرگز فروغش رنگ كند
فنا منی پذیرد ،دوستی های  همیشه به یاد داشته
باش:
پاک و بی آالیش است!
 در مجلسی وارد شدیزبانت را نگه دار
 كوچك باش و عاشق...
 در سفره ای نشستی شكمتكه عشق ،خود میداند آئین بزرگ
را نگه دار
كردنت را...
 در خانه ای وارد شدی بگذارعشق خاصیت تو باشد،
چشمانت را نگه دار
نه رابطه خاص تو با کسی.
 در نماز ایستادی دلت را نگه موفقیت پیش رفتن است نه
دار
به نقطه ی پایان رسیدن...
 دنیا دو روز است:
داشتم به سخنانش فكر میكردم كه یك روز با تو و یك روز علیه تو
نفسی تازه كرد وادامه داد:
 روزی كه با توست مغرور مشوهر روز صبح در آفریقا ،آهویی
 و روزی كه علیه توست مایوساز خواب بیدار میشود و برای
نشو.
زندگی كردن و گذر عمر در صحرا
چرا كه هر دو پایان پذیرند.
میچراید ،آهو میداند كه باید از شیر  -به چشمانت بیاموز كه هر كسی
سریعتر بدود ،وگرنه طعمه شیر
ارزش نگاه ندارد
خواهد شد،
 به دستانت بیاموز كه هر گلیشیر نیز برای زندگی و تنازع در
ارزش چیدن ندارد
صحرا میگردد ،كه میداند باید از
 به دلت بیاموز كه هر عشقی
آهو سریعتر بدود ،تا گرسنه نماند ...ارزش پرورش ندارد
مهم این نیست كه تو شیر باشی
 دو چیز را از هم جدا كن:
یا آهو،
عشق و هوس
مهم اینست كه با طلوع آفتاب از
 -چون اولی مقدس است و دومی
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شیطانی،
 اولی تو را به پاكی می برد و دومیبه پلیدی.
 در دنیا فقط  3نفر هستند كه
بدون هیچ چشمداشت و منتی و
فقط به خاطر خودت خواسته هایت
را بر طرف میكنند:
>> پدر و مادرت
>> و نفر سومی كه خودت پیدایش
می كنی،
مواظب باش كه از دستش ندهی
و بدان كه تو هم برای او نفر سوم
خواهی بود.
 چشم و زبان  ،دو سالح بزرگ
در نزد تواند،
چگونه از آنها استفاده میكنی؟
مانند تیری زهرآلود یا آفتابی
جهانتاب ،زندگی گیر یا زندگی
بخش؟
 بدان كه قلبت كوچك است
پس نمیتوانی تقسیمش كنی،
هرگاه خواستی آن را ببخشی با
تمام وجودت ببخش كه كوچكیش
جبران شود.
 هیچگاه عشق را با محبت،
دلسوزی ،ترحم و دوست داشتن
یكی ندان،
همه اینها اجزاء كوچكتر عشق
هستند نه خود عشق.
 همیشه با خدا درد دل كن
نه با خلق خدا و فقط به او توكل
كن ،آنگاه می بینی كه چگونه قبل
از اینكه خودت دست به كار شوی،
كارها به خوبی پیش می روند.
 از خدا خواستن عزت است،
اگر برآورده شود رحمت است و اگر
نشود حكمت است.
 از خلق خدا خواستن خفت
است ،اگر برآورده شود منت است
اگر نشود ذلت است.
 پس هر چه می خواهی از خدا
بخواه و در نظر داشته باش كه برای
او غیر ممكن وجود ندارد و تمام
غیرممكن ها فقط برای شماست...

همــدردی

Time
Share

ی آن
و معضالت فعل 

امیرسام

ملک تفرحیی مش�ترک Time
 shareنوع��ی از
ملک میباشد با
صاحب��ان متعدد
که هر ک��دام حق
اس��تفاده از آن را
به مدت حمدود و
ی از
تاریخ مشخص 
سال دارا میباشند.
تقریب��ا  ۸میلی��ون نف��ر( )%۷از
ی دارای
صاحبان خان��ه آمریکای 
ای��ن نوع مل��ک ب��رای گذراندن
تعطیالت خود هستند.
افرادی که در حدود  ۳۵-۳۰سال
پیش اقدام به خرید این نوع ملک
س��ن
من��وده بودند ،این روزها به
ّ
بازنشستگی رسیده و همچننی به
دلی��ل حبران اقتص��ادی همگی
اقدام به فروش این نوع ملک خود
منوده اند.
سایت های اینرتنتی Craigslist,
 ebayو  ...ممل��و از ای��ن ن��وع
آ گهیهای فروش میباشند.

ی آنها در بازار
اما ارزش واقع 
امالک امروز چقدر میباشند؟
در ح��ال حاض��ر ای��ن ن��وع
ملکها به قیمت  1/۱۰قیمت
خری��داری ش��ده ب��ه فروش
میرسند.
(اگر خریداری باشد!)
ی از فروشندگان به
حتی بعض 
پاینی تر از این حد هم راضی
هستند.
فروش این نوع ملکها هیچ
وقت به این حد مشکل نبوده
است.
ی که فروش��ندگان به
معم��وًال وقت 
این اندازه ناامید هستند سر و کله
کالهبرداران پیدا میشود.
کاله برداری در این زمینه به حدی
ی از بزرگرتین
رسیده اس��ت که یک 
کالهربداریهای سال  ۲۰۱۰حمسوب
شد.
معم��وال کاله برداریها بدین ترتیب
اس��ت که این نوع افراد که معموال
به ص��ورت ش��رکتهای حقوقی
هس��تند با اظه��ار این ک��ه دارای
خری��داران زی��ادی هس��تند ،ب��ه
فروشندگان پیشنهاد میکنند که در
ازای دریافت حق الزمحه معینی
از پیش ،ملک آنها را به فروش می
رسانند و بعد از دریافت این وجه

امیرسام

با آرزوی سالی خوش همراه
با شادی و سالمتی ربای تمام
اریانیان و پارس ی زباانن

یا دیگر از آنها خربی منیشود و یا
با جوابهای س��رباال و وعده های
دروغ�ین به فروش��ندگان  ،آنها را
ناامید و س��رخورده کرده که دیگر
سراغی از آنها منی گریند.
ایال��ت فلوری��دا س��خت گ�یری
سرتاس��ری در ای��ن اس��تان را به
منظور جلوگ�یری از این نوع کاله
برداری اختاذ منوده است؛ حتی
دادس��تان کل این ایالت در حال
جستجو و تفحص از دهها کمپانی
فعال در این زمینه میباشد.
ی از مالکان این نوع
هنوز هم بعض 
ملک قدرت پرداخت به موقع وام
ماهیانه آن را ندارند با وجود اینکه
درصد قصور در پرداخت به موقع
وام این نوع ملک نسبت به باالترین

{>> ادامه در صفحه}37 :

Cell.: 514-702-2309

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

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

م
جـل
ب
سیاد ود
در نهایت
اندوه و تاسف
درگذشت غم انگیز
پدرارجمندمان،
بزرگ خاندان آقائی

زنده یاد مصطفی آقائی

عمو جمال آقایی عزیز و ارجمند ،خانواده های سوگوار

در ایران را به اطالع یاران و دوستان می رسانیم
بدین مناسبت مجلس یادبودی
در روز پنجشنبه  17ماه مارس 2011
از ساعت  6تا 9بعدازظهر
در محل :فرهنگسرای سینا

همدردی

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

در اندوه از دست رفتن پدر عزیزت ،شادروان آقای مصطفی آقایی،
با تو و همه بازماندگان شریکیم و برایتان آرامش و تندرستی آرزو می کنیم.

فرشاد فضلی و دیگر دوستان شما در «تپش»

دوست عزیز جناب (عمو) جمال آقایی نازنین

ما نیز با شما صمیمانه در اندوه از دست رفتن پدر ارجمندتان شریکیم
و برای شما و دیگر سوگواران گرامی بهروزی و آرامش آرزو می کنیم.
محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

Tel.: 514-488-3000

)6528 St- Jacques W. (Corne: Cavendish
-----------------------

از طرف خانواده آقائی  ،بهشتی زواره
(عمو)جمال آقائی
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هـم
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دردی

بس
بس
ردیغ مدت عمرم که رب امید وصال ررسید و نیامد ر زمان فراق

طاهره عزیز ،مهدی مهربان،
خانواده محترم متبسم

رنج از دست دادن عزیزان ،بویژه مادر،
درد غربت را دو چندان می کند...
ما چشیده ایم.
در اندوه از دست رفتن مادر دلبندتان با شما صمیمانه شریکیم؛
در آستانه بهار ،برای شما عزیزان ،آرامش،
بهروزی و روزهای روشن آرزومندیم.

هـم

دردی

راضیه رضوی ،کاوه میرفتاحی ،نیما میرفتاحی

خرم آن روز کزین منزل وریان ربوم
طل
راحت جان بم وز پی جاانن ربوم

هـم

دردی
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طاهره خامن ،مهدی و هادی متبسم،

دوستان ارجمند و گرامی ،خانواده های محترم سوگوار

از دست رفتن اسفناک مادر گرامی تان در ایران را
به شما دوستان گرامی صمیمانه تسلیت گفته ،برای فردفرد شما عزیزان
آرامش و بهروزی آرزومندیم

رضا امیری ،اکبرخجسته ،ناصرباجگیران،
نادر باجگیران ،علی چنگیزی

هـم

دردی
خانواده محترم متبسم
طاهره ،مهدی ،هادی عزیز

مهدی نازنین و مهربان و خانواده محترم متبسم

هـم

ما را نیز در غم از دست دادن مادر گرامی تان سهیم بدانید.

دوستان شما در کافه صوفی

دردی

سرکا رخامن طاهره ،مهدی و هادی متبسم ارجمند

دوستان گرامی ،خانواده های محترم سوگوار

ما نیز از دست رفتن غم انگیز مادر گرامی شما در ایران،
با شما و کلیه بازماندگان سوگوار شریکیم و
برای شما عزیزان آرامش و تندرستی آرزو داریم.

فیروزهمتیان،موساسیستانی،
شهاب سیستانی ،جعفر خدیر،
شاهین شفی پور ،خسروخسروآبادی،
علی چنگیزی،
شهریار طاهری،غالمرضا قهوه رخی

همدردی
سرکار خامن طاهره ،آقایان مهدی و هادی متبسم
خانواده های محترم متبسم و زرکاری

اندوه جانگداز فقدان مادر گرامی و عزیز خاندان شما را در ایران،
تسلیت گفته ،برای شما عزیزان آرامش
و تندرستی آرزو داریم.

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

دوستان شما در اجنمن ادبی
و دوستداران دانشنامه ایران «ایرانیکا»

در غم از دست دادن مادر گرامی تان
ما را شریک بدانید

کاوه ،علی،
خانواده های احمدی و انضباطی

هـم

دردی

دوستان گرامی ،خامن طاهره و آقایان مهدی و هادی متبسم،
خانواده های محترم سوگوار

با نهایت اندوه ،درگذشت مادر ارجمندتان را در ایران،
به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید

نسرین و مهدی اخوان

همدردیبادوست

خامن ها و آقایان متبسم،
دوستان ارجمند و گرامی ،خانواده های محترم سوگوار

صبح دوشنبه سرد و توفانی و برفی هفت مارس ،در دیدار با مهدی عزیز،
باخبر شدیم خانوادۀ متبسم ،مادر ارجمندشان

شادروان بانو قمر گالبی (متبسم)

را در مشهد از دست داده اند ...در این درد با دوستان دیرین مان طاهره،
مهدی و هادی عزیز
همچنین خامن ها معصومه ،صدیقه و آقایان محمود ،رضا و حمید متبسم
صمیمانه همدردیم و برایشان آرامش ،بردباری و تندرستی آرزو داریم.
باشد که باز بر چهره تان تبسم ببینیم و در شادمانی شما سهیم باشیم.

محمدرحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال
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زندگی و سالمت....
غذاهای مفید برای حاالت روانی مختلف ما

ویتامنی  Dزیادی باش��ند .این ها
می توانند افس��ردگی را ختفیف
دهند و موجب آرامش فرد شوند.
ب��رای دریافت اس��یدهای چرب
امگا  3می توانید ختم بزرک (بذر
کتان) و ماهی ه��ای چرب مانند
قزل آال را انتخاب منایید.
از مناب��ع خوب ویتامنی  Dنیز می
توان به شری های غنی شده با این
ویتام�ین و زرده ختم مرغ اش��اره
کرد.
البته نور خورشید نیز منبع خوبی از
این ویتامنی است.

استرس دارید؟
در جس��تجوی غذاهایی باش��ید
که غنی از ویتام�ین های گروه B
باشند ،تا تولید سرتوننی در مغزتان
افزایش یابد و در نتیجه آرامش به
سراغ مشا آمده و راحت شوید.
برای دریافت ویتامنی  ، B6بادام،
پسته و گردو انتخاب های خوبی
هستند.
ب��رای دریاف��ت ویتام�ین ،B12
بشقاب تان را پر از قزل آال یا میگو
کنید و یا این که یک کاس��ه بزرگ
ماست کم چرب میل منایید.

مطالعات جدید نش��ان میدهد:
خواب کمرت از  7ساعت در شب
عالوه ب��ر بیماریه��ای مزمن به
مش��کالتی چون خواب آلودگی
هنگام رانندگی و عدم مترکز س��ر
کار میاجنامد.
طبق پژوهش��ی که از س��وی مرکز
کن�ترل بیم��اری ه��ای ای��االت
متحده در رابط��ه با خواب در 12
ایالت این کش��ور به اجنام رسید،
مش��خص ش��د حدود یک سوم
افراد بزرگس��ال کمرت از  7ساعت
در ش��ب میخوابند و اکثر آنها
طی روز خواب آلودند.
نکته قابل توجه در این پژوهش آن
است که حدود  5درصد این افراد
اظهار كردند هر روز حنی رانندگی
در حال چرت زدن هستند.
بر پایه آمار ساالنه تصادفات امریکا
مش��خص ش��د :خواب آلودگی و
چرت زدن هنگام رانندگی موجب

ب��روز  1500جراح��ت حیاتی و40
هزار جراحت غریحیاتی میشود.
حمققان در ای��ن خصوص اظهار
كردند :کمب��ود خواب همچننی با
بیماریهای مزم��ن مانند چاقی،
بیماریهای گردش خون و دیابت

شب ها حداقل  7ساعت بخوابید!

مرتبطهستند..
همچن�ین این مطالعه نش��ان داد:
اف��رادی که کمرت از  7س��اعت در
شب میخوابند ،بیشرت از سایرین
دچار مشکالت مترکز و حافظه در
اجنام کارها میشوند.

گرانیت،مرمر،سنگهایساختمانیوکابینت

سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را وسیله ای
برای ارتقای خدمات خود می یابیم

نقــد و اقسـاط

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

-کابینت،گرانیتوسرامیک-

وست آیلند:

2352 Heron
H9S 1C5

Dorval

Tel.: (514)996-2725

رضا علیدوستی :در خدمت هموطنان

راهه��ایبرط��رفك��ردنب��ویب��دده��ان

بوی بد دهان پدیدهای آشناس��ت
ک��ه اغلب اوق��ات ،اول صبح در
بسیاری از افراد شایع است.
زمان��ی که در تاکس��ی کنار فردی
مینش��ینیم و ی��ا در برخ��ورد ب��ا
همکاران در هنگام احوالرپس��ی
س��اعات اولیٔه کار ،بوی بد برخی
از اش��خاص باعث آزردن خاطر
میش��ود و چه بس��ا خود ما از آن
دست افرادی باشیم که با بوی بد
دهان خود دیگران را میآزارمی و
باعث دوری آنان از خود میشومی.
بوی بد دهان مشکلی متداول در
جامعه و بنی افراد خمتلف است،
این امر میتواند به دلیل بروز علل
خمتلف و گوناگونی رخ دهد ،اما
دلیل اصلی آن وجود یک باکرتی
غریهوازی اس��ت ک��ه روی زبان
شکل میگرید.
ای��ن باک�تری پروتئنی موج��ود در
غذاها را شکسته و گازهایی مانند
اس��کاتول تولید میکن��د و از این

چندتوصیه
برایکاهش
و چربی خون

طریق دهان را بد بو میمناید.
این مشکل را میتوان با بهداشت
و نظافت ده��ان ،از بنی برد و یا
کنرتل کرد.
(با این حال در خصوص برخی از
افراد حتی پس از رعایت مداوم
بهداش��ت دهان و دندان نیز این
معضل کماکان برطرف منیشود
و از بنی منیرود).
پژوهشگران بروز برخی بیماریها
را نیز دلیل بدبو شدن دهان افراد
می دانن��د؛ در این صورت علت
اصلی این بیماری باید شناسایی
    مصرف میوه جات،
شود تا برای اقدامات درمانی آن 
    نوشیدن آب و

تدابریی اختاذ گردد.
    اس��تفاده از خنک کنندههای

استفاده از
    تکنیکهای درست و صحیح دهان

از دیگ��ر راهکارهایی اس��ت که
مسواک زدن،
کرم��ی به عن��وان راههایی عملی
    متیز کردن زبان،

برای از بنی بردن بوی بد دهان به
    استعمال خالل دندان،

آنها اشاره کرد.
    غرغره کردن آب ولرم،

    توجه به عادات غذایی و

ك��رده و ب��ه هی��چ عن��وان از
روغنهای جامد استفاده
نکنیم.
می��زان چربی
خون خود را
ب��ه ط��ور
مر ت��ب
كنرتل كنید.
قب��ل
خپ��ت،
از
چربیهای قابل رویت گوش��ت و
مرغ را جدا منوده و از سرخ كردن
مواد غذایی خودداری كنید.
حت��ی االمكان بهرت اس��ت از
غذاه��ای آب پز ،خبارپز و كبابی
استفاده شود.
افرادی كه دارای چربی خون
هستند گوشت قرمز را فقط  3بار
در هفت��ه به میزان ك��م ،مصرف
منایند.
مصرف ماهی به دلیل داشنت
چربی مفید امگا  3به صورت دو
بار در هفته توصیه میشود.

مصرف میگو به دلیل داش�تن
مق��داری کلس�ترول ب��ه صورت
مداوم چندان مطلوب نیست.
بهرت است مصرف ختم مرغ به
 3عدد در هفته حمدود شود.
انواع مربا ،كره ،خامه و سرشری
را كمرت مصرف كنید.
مصرف م��واد غذایی حیوانی
كه دارای كلسرتول باال میباشند
مانند مغز گوسفند ،جگر مرغ ،كلیه
گوسفند ،قلب ،احماء و احشاء و
میگو را حمدود كنید.
قندهای ساده مثل شكر ،قند و
شریینی را كمرت مصرف كنید.
با اجنام آزمایش خون دورهای
میزان كلسرتول خون خود را كنرتل
ك��رده و از میزان كلس�ترول بد و
كلسرتول خوب خود آ گاه شوید.
یادت��ان باش��دمصرف بیش از
حد آجیل ،چربی خون را افزایش
میدهد.

مصرف روزان��ه  ۱۰۰تا ۱۲۰
گرم گوشت قرمز فراوری
ش��ده مانن��د کالب��اس و
سوسیس احتمال ابتال به
سرطان روده را  ۲۰تا ۳۰
افزایش می دهد.
بعضی از کارشناسان با
ابراز تردید در توصیه
جدید دولت بریتانیا
گفت��ه ان��د کاه��ش
مص��رف گوش��ت
قرم��ز م��ی تواند
باعث فقر آهن و
کم خونی شود.
گوش��ت قرم��ز
یک��ی از منابع
غن��ی آه��ن
است.
اما مشاوران
س�لا مت

دول��ت بریتانیا م��ی گویند کاهش
مصرف گوشت قرمز در حد اعالم
شده باعث کم خونی ناشی از فقر
آهن خنواهد شد.
پروفس��ور س��ایل دیویس ،از مقام
های ارش��د بهداش��تی در بریتانیا
می گوید مصرف متعادل گوش��ت
قرمز باید به عنوان خبشی از رژمی
غذایی افراد در نظر گرفته شود.
بنیاد خرییه سرطان روده در بریتانیا
از توصی��ه دول��ت اس��تقبال کرده
اس��ت ویل بعضی از کارشناسان
گفته اند ک��ه بهرت ب��ود مقام های
بهداشتی تفاوت میان گوشت قرمز
و گوشت فراوری شده را مشخص
می کردند.
صندوق جهانی حتقیقات سرطان
توصیه می کند گوش�ت فراواری
ش�ده به طور کلی از رژیم غذایی
افراد حذف شود.

ترول
کلس

اغلب ما بعد از یک روز س��خت
و دش��وار ،یک وع��ده غذایی یا
میان وع��ده ای را م��ی خورمی که
م��ا را آرام کند مانن��د :کلوچه ها،
چیپس س��یب زمینی ،بیسکوئیت
و...
وقتی جشن می گریمی کیک می
خورمی.
وقتی که ناراحت می ش��ومی و می
خواهیم خرب بدی را که شنیده امی
به قول مع��روف راحت هضمش
کنیم ،بستنی را ترجیح می دهیم.
خوب این چه اشکالی دارد؟
مشکلی که در این جا به وجود می
آید این است که به همان سرعتی که
مزه این خوراکی ها در دهان مشا
از بنی می رود ،اندازه دور کمر تان
از بنی خنواه��د رفت ،خمصوص ًا
اگر آن ها مملو از قند و چربی نیز
باشند (مانند کیک شکالتی)!
این گون��ه خوراکی ها موجب می
شوند که سطح قند خون به سرعت
باال رود و برای جربان این حالت
در بدن ،انسولنی به سرعت ترشح
ش��ده و در نتیجه قند خون خیلی
سریع تر از آن پاینی می آید ،به همنی
دلیل است که وقتی مشا غذایی را
می خورید که شریین است ،بعد از
مدت کوتاهی احس��اس گرسنگی
بیشرتی می کنید.
در واق��ع مش��ا در ی��ک س�پرخۀ
معیوب قرار می گریید.
با این حال حتقیقات علمی نشان
می ده��د که مشا می توانید وضع
روحی  -روان��ی خود را با غذاها
بهبودببخشید.
نکات زی��ر را زمانی که به جتدید
قوای ذهنی نیاز دارید ،به کار برید:

غمگینهستید؟
غذاهای��ی را انتخ��اب منایید که
دارای اسیدهای چرب امگا  3و


درسختیهستید؟
یک راست بروید سراغ غذاهایی
که غنی از ویتامنی  Cهستند .این
ویتام�ین رادیکال ه��ای آزاد را
کاهش می دهد و سیس��تم امینی
مشا را تقویت می کند.
در واق��ع این ویتام�ین یک آنتی
اکس��یدان ف��وق العاده اس��ت.
زغ��ال اخته ،کل��م بروکلی ،فلفل
سبز ،کیوی ،توت فرنگی و گوجه
فرنگی گزینه های خوبی برای این
ویتامنی می باشند.

عصبانیهستید؟
این حالت خود را با پتاسیم از بنی
بربید .پتاسیم ،الکرتولیتی است که
به کاهش فش��ار خون کمک می
کند.
موز ،آواکادو ،ذرت ،سیب زمینی
و لوبیا س��فید از منابع خوب این
ماده معدنی می باشند.

بی خوابی به سرتان زده است؟
برای یک خواب عمیق به مست
غذاه��ای غن��ی از منی��زمی مانند
خن��ود ،عدس ،جو دو س��ر ،ختم
کدو و اسفناج بروید.
ای��ن م��اده معدن��ی ب��ه آرام��ش
عضالت ،رگ های خونی و لوله
گ��وارش کمک می کند تا س��طح
م��اده ش��یمیایی آرامبخش یعنی
همان س��رتوننی در مش��ا افزایش
یابد.
حاال با دقت پیشنهادهای غذایی
ب��اال را نگاه کنید و ببینید همه این
ها عالوه بر این که نیازهای تغذیه
ای مشا را ب��ه خوبی برآورده می
س��ازند ،از افزای��ش وزن تان نیز
جلوگریی می کنند.
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بهرت است به جای طبخ غذا با
روغنهای جام��د و كره حیوانی
و مارگاری��ن از روغنه��ای مایع
خمصوصا روغن زیتون و كانوال در
برنامه غذایی خود استفاده كنید.
الزم اس��ت مصرف غذاهای
چرب و آغشته به روغن را كاهش
داده و از خ��وردن سوس��یس و
كالب��اس ،ش�یرینیهای پرچربی
و پرخامه ،س��سها و كبابهای
كوبی��ده ك��ه پر از چربی اس��ت و
همچننی آبگوشت پرچربی پرهیز
كرد.
خوب است در خپت غذاهای
خانگی از حداقل روغن استفاده

مصرف زیاد گوش��ت
احتمال کاهش
قرمز افزایش
ابتال به سرطان روده را
مصرف
به همراه دارد
دول��ت بریتانی��ا ب��ه
ش��هروندان توصیه کرده گوشت
اس��ت برای کاهش خطر
مصرف قرمز
ابتال به سرطان از
گوشت قرمز بکاهند.
بر اس��اس توصیه مسووالن خطر
بهداش��تی در بریتانیا ،میزان
قرمز بروز
مصرف روزانه گوش��ت
نباید بیشرت از  ۷۰گرم باشد.
کارشناس��ان م��ی گوین��د در سرطان
صورت کاهش مصرف گوشت
مرگ را کم
قرم��ز می ت��وان مان��ع از
هزاران نفر در اثر ابتال به سرطان
روده شد.س��رطان روده از موارد می کند

شایع انواع سرطان است.
حتقیق��ات نش��ان م��ی ده��د که

چرت زدن ،مغز را برای یادگیری شارژ میکند!

نتای��ج ی��ک حتقی��ق نش��ان داد
چرت ه��ای کوت��اه و ب�دون رویا
توانایی یادگریی مغز را شارژ جمدد
میکنند.
پژوهش��گران دانشگاه کالیفرنیا با
اجن��ام حتقیق ب��ر روی  44نفر به
این نتیجه رس��یدند که چرت زدن
باعث میش��ود ام��واج مغزی به
نام دوک های خواب یا (Sleep

 )spindlesفعال ش��ده و باعث
درهم تنیدگ��ی مناطق خمتلفی از
مغز شده و مسری را برای یادگریی
مطالب جدید فراهم کند.
دوک ه��ای خ��واب در واق��ع
پالسهای سریع الکرتیکی هستند
که مطالب ذخریه ش��ده در خبش
هیپوکامپوس مغ��ز را به کورتکس
پیش��انی منتقل میکنند و این امر

باعث میش��ود تا فضای الزم در
حمیط حمدود هیپوکامپوس برای
ضبط اطالعات جدید فراهم شود.
بر اس��اس نتایج این حتقیق که در
جمله  Current Biologyمنتشر
شد ،فعالیت دوکهای خواب بیشرت
در زم��ان چرت های ب��دون رویا
شروع میشود( .ایسنا)
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XA�Ë
È—u?N?L� —uA� ≠ q�œ Ë dÖÅtKO� ≠∏
b?�«Ë U?� Èe?�d� ÈUÄË—« —œ v�U���u�
uN�� Ë Ê«dO� _ —ôu� v�uÄ
_ ¯d??� ÈU??�ÅÅÊU??�“ _ Ê«b???~??�œ ≠π
v�U~�U�
b�u�Ä _ V?�u?� Ë d��« ≠„UJ� ≠±∞
vK�U�
v�U�N� _ v�«œU� Ë Èœd�Åv� _ ÈeOÇ v�U��“ Ë c� “« V�F� ·d� ≠±±
—UD� ÁœU� _ r� È«b� _ œu�Ë b{ ¨Êœd�ÅrÖ ‡ ’U� q�UI� ≠±≤
—œ«d� _ ÊU�«d� _ tM�œ Ë tKOK� ËUÖ ≠±≥
(Easy, difficulty rating 0.22)
u�¬ _ Ê“Åv� œd� _ È—UJ� Áb�dÄ t�UO�¬ ≠±¥
p?�® v?�U?J?�d?�¬ Áœd� —UJ�« d~�“U� Ëd� q�«— v�UL�dM� U� vLKO� ‡ jK�� ¨ÁbMM�Å t�K� ≠±µ
©UJ�ô¬ “«— ≠U��“ s�–
∫ÈœuL�
—œ oA� _ œu?� Áœd� t� Èœd�® v�OK~�« f�—Ëô d�d� b�u�œ “« v�U��«œ _ v�U�œ tLK� ≠±
©t��u� ÈU�Åt�u� ÊUO�
X��U� Ë ÊU�UÄ _ U��d� “« _ X�—œ aO� Å≠≤
dO� ÈU�œ _ Âu�— Ë U�ÅsO�¬ ≠ ”—U� ÊU��« —œ ÈdN� ≠≥
d�b� nH�� _ Êœu� ÁeM� Ë „UÄ _ —uÖ „U� _ g�dÄ tLK� ≠¥
—U� Ë t��d� _ vLK� U�—œ “« _ °t��J� d�� ≠µ
o�Ë— _ s� sO~�— ÁdH� _ v�UE� È«u� ŸuL�� ≠∂
Ê«d~�œ tB� Ë r� p�d� _ v�U� t�—b� _ Áu� Ëœ sO� vÖœUAÖ ≠∑
Êœd� b�— _ ”UL��« Ë g�«u� _ ◊d� «œ« “« ≠∏
@MN� _ vM�dO� v�u� _ qL� “d� ≠π
≥≥µ∂ Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
d?O� “UÖ _ u?�JM� _ «b� ·d� ≠±∞
s�d�Ë—bO� Áb� ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
Ê « — Â „ Õ
— « Ã Ê Á » « Ê ±
_ œU???N???� Ë X???�d???�Å¨v??�U??�«u??� ≠±± Œ — ”
» «
È »
Á Â È
È ≤
œ Ÿ « Ë ‚
— « Ê „ ≥
ÊUJ� _ d�U� Ë ÁbMM�ÅpL� ‰ « Ë Ã
” Â « œ «
œ ÷
È ” « Ê
‰ ¥
_ Âœd� “« nM� p� _ ÕdH� ‘“—Ë ≠±≤
‘
« » — œ
” È “
« ” µ
«
Ê
—
«
Ë
«
È
«
È
‰
Ë ∂
Âb� ÊUA� _ bO�Åv� Ë œ«“¬
Ê Â «
“ « “ »
— « „ Ë Ê ∑
ÊU�d� _ p�� v�“—Ë _ «—c� —U� ≠±≥
‚ ‘ Ÿ Ê È ‰ Ë « Ë Á È ” «
∏
Â Á
« È Ê œ
« — ı π
t���¬ _ œ«d� Ë X�U� _ U�u�� “« ≠±¥ » «
— Ë «
« „ È —
« “ « Ê
È ±∞
Â«—¬ Ë « Â
— œ » ‘
Â œ « Á
» — ±±
œ Ë Ê —
Û „
— Ë ‘ « Á ±≤
Ë v???�d???� ≠ ‚d???� Áu???� Êe???�???� ≠±µ Ê
œ Ê Ë «
« ” — « Û
Ê « Œ œ ±≥
ÆX�uA�b{ « È « — ”
Á « — „ «
Â
” ±¥
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∫vI�«
∫vI�«
±
d?�u?K?� ËU?�?�u?Ö “« È—uNA� »U�� Å≠± t?��UF� —œ Ë—«œ “« ÁœUH��« ≠±
≤ _ v?�«Ë— U� v�UL�� ôö��«
vA�Ë—œÅt�d� _ Èu��«d� ÁbM��u�
v�u�År�
v�U�u� ‰Ë« ·d� _ v�UMÖÅv� VK� ≠≤
≥ Ëb� Âd� _ »ôU?� Ë d���« ≠≤
pÇu� dO� _
dOL� ¯—e� ·d� _
_ X??�¬ Ë t?K?O?�Ë _ —U?B?� Ë t?F?K?�¥
≠≥
_ U?F?�U?� È«d� È«Åt�ULOÄ ≠≥
ÈbM�Åµ
v�
”UM�—U� _ v�UE� p�“u�
ÊU�u� e�d� _ p�� v�u� _ —«d� ≠¥ œË— ÂU� _ È—«u?�?�« d?NE� ≠¥
∂
v�Ë Ë X�dÄd� _ X�—œ _ v�ö�« c�P� —œ U~�Ë
È—UO�u� Ë v�d�“ _ XLF� v�Ëe�«∑
≠µ
ÁbMMO�dÄ v�“—Ë t�U�d� _ u�
V�U� dOL{ _ v�UÖ¬ Ë _ ÊœU?�?�d� _ ‰u?Ä Êe�� ≠µ
∏
Êœd� ‘U�
Ëd?Ö —œ tâ�¬ _ —«e?~?�Uá� _ »U?F� ≠∂
π X??�œ t?� _ X??�« v??�U?� ≠∂
b�U� Èd~�œ
_ d??~?�œ ÈU?O?�œ _ Ád??�??J?� Ë q?�±∞
≠∑ _ Èe???O??Ç X??O??J??�U??� Êœ—Ë¬
v�UE� È«u� ŸuL��
XA�Ë
±±
_ Á—“ ¨@?M� t�U� _ “U�� ≠∑
È—u?N?L� —uA� ≠ q�œ Ë dÖÅtKO� ≠∏
±≤ È—U?L?O� _ Z?M?J?� Ë sOÇÁËU��
b?�«Ë U?� Èe?�d� ÈUÄË—« —œ v�U���u�
≠∏
uN�� Ë Ê«dO� _ —ôu� v�uÄ
±≥ v�UÄË—« VI� _ q�UH� œ—œ
_ ¯d??� ÈU??�ÅÅÊU??�“ _ Ê«b???~??�œ ≠π Ë Ê«œ—U� ≠ d�År�b� ¨d�AOÄ ≠π
±¥
v�U~�U�
œUN� XA~�« _ d�U�
b�u�Ä _ V?�u?� Ë d��« ≠„UJ� ≠±µ
±∞ e?�d?� _ ”U??M?�ÅÁ—U?�?� ≠±∞
vK�U�
U�—œ _ ÊU��“u�
ö?C?� ÊU?O� —œ Ë Ã—U� ŸU�� Ë ⁄U�œ “«v�U�N�
t� @�—
bOH� “«—œ
ÈU�Åv
t��—
_ v?ÖbMA�—
_ v�«œU�
Ë Èœd�Å
� _ ÈeOÇ
v�U��“ Ë≠±±
c� “« V�F� ·d� ≠±±
«d��«Ë—U�
¨t�U� __b�u�Å
� dA�M�
—UD� ÁœU�
_ r� È«b�
œu�Ëvb{
¨Êœd�ÅÊb�
rÖ ‡ ’U� q�UI� ≠±≤
bML� Ë tK� _ d�ÅX�� _ v�H~� Ë dO� _ r�ö�
—œ«d� 0.44)
_Ë nOD�
ÊU�«d�≠±≤
_ tM�œ Ë tKOK� ËUÖ ≠±≥
Puzzle 36 (Easy,
difficulty
rating
ÁbM�U�— _ d~�œu�¬ÈUO�œ
_
v��UO�
±≥ Áb�dÄ t�UO�¬ ≠±¥
_ Ê“Åv� œd� _ ≠È—UJ�
Áb� t��d� X�uÖ _ pM�« Ë ÊuM�« _ d�«u� ≠±¥
p?�® v?�U?J?�d?�¬ Áœd� —UJ�« d~�“U� Ëd� q�«— v�UL�dM� U� vLKO� ‡ jK�� ¨ÁbMM�Å t�K� ≠±µ
v�u�U�¬ _ °⁄ô« q�U� È«b� ≠±µ
©UJ�ô¬ “«— ≠U��“ s�–
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
r�œ“u� Áb� v�OK~�« ¯—e� Ê«bOFO�� ¨s�Ë—«œ e�—UÇ ·ËdF� d�« _ —«u�« Ë «œ« ≠±
—œ oA� _ œu?� Áœd� t� Èœd�®
d�d�»U��«
b�u�œv�u�
“« v�U��«œ
Ëd�Ë—v�OK~�«
¨ÈËU�� _f�—Ëô
œ“œ _ È“U�
≠≤ _ v�U�œ tLK� ≠±
ÈU�Åt�u� ÊUO�
tO�U� Ë l�� U� s�� _ ÊULOAÄ _ t��Ëd�«d� ≠©t��u�
≥
Ë ÊU�UÄ
_ U��d�
_ ‚uAF�
Ë X�Ëœ
≠¥ “« _ X�—œ aO� Å≠≤
“«ËdÄ _ tJ� —œ v�UJ� _ s� ·U� ”U��X��U�
pÇu� ‚ËbM� _ d��UOÄ
Ê«—U� _ Âu�—
ÈËUL�
dG�«
≠µ ÊU��« —œ ÈdN� ≠≥
Ë U�Å
sO�¬Ë d��«
≠ ”—U�
dO� ÈU�œ
t�b�
_ XL�“
È—U��dÖ
≠∂ _ g�dÄ tLK� ≠¥
d�b�
nH��
_ Êœu�ËÁeM�
Ë „UÄ__g�U�
—uÖ „U�
—œUÇ __ vLK�
eK� Ÿu� d�
≠∑“« _ °t��J� d�� ≠µ
ÊU�d�u�U� ·ËdF� ÊU�— _ ÁœdÄ ¨‘uÄË—
—U� ËËt��d�
U�—œ
v��uÄ ÁUO� tDI� _ ©Ÿ®sOM�RL�«dO�«
X�“ ËÁdH�
VON�_ ≠v�UE�
∏ È«u� ŸuL�� ≠∂
o�Ë— tOM�
_ s�_sO~�—
È“U� ‘uÖd�
È«b�
_ v�eÖ—
≠π Ëœ sO� vÖœUAÖ ≠∑
_ v�U�
t�—b�X�¬
_ Áu�
Ê«d~�œ
tB� Ë _r�V�«
p�d�
V�— Ë ”d� _ v�UOÖ dDF� ÁœU� _ v�UL�¬ o�bB� ≠±∞
Êœd� b�— _ ”UL��« Ë g�«u� _ ◊d� «œ« “« ≠∏
ÈU�ÅÁU~�œU�� _ ÁU�Ë— XH� ≠±±
@MN� _ vM�dO� v�u� _ qL� “d� ≠π
� å‘u�òÁ—UL�
U� _ sOLK��
≥≥µ∂ Á—UL�
‰Ëb�_ «b�
q�·d� ≠±∞ b�¬Åv≥≥µ∂
Áó�Ë ‰Ëb� q�
d?O� ÈœU�
“UÖ _ u?�JM�
_ t?MN� tÇ—UÄ tJ� _ t?KO�Ë ≠±≤
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥s�d�Ë—bO�
≥ ≤ ± Áb�
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
°‰uC�
v�bOA� _ t�«œ Ë—r��« Ã Ê Á » « Ê ±
œ Ë —
‘ Á
Ê «
” — « ¯ Ê ±
Ê « — Â „ Õ
« ’ Ÿ
» «_ œU???N???�
È »Ë X???�d???�Å
” Ë ¨—v??�U??�«u??�
È Ë ≤≠±±
— ” d�»Ê«u���«
«
È
»
Á Â È
È ≤
t�d�Œ_ XA~�«
≠±≥
Ê « È Â
È — « Ê ÊUJ�
‚
œ ≥
« Ë Ã
Ÿ « Ë ‚
— « Ê „ ≥
_Êd�U�« ËÊÁbMM�Å
pL� U�Å‰gJAOÄ
¨U�ËœU�œ_ vA�Ë—œ
‘ È
·
« Â
« Â Â
Ë ¥
” Â « œ «
œ ÷
È ” « Ê
‰ ¥
«— tKL� ‘“« vA��
_ Âœd�
“« ÊnM�
Â «
«
‘
« p�
» _
« ÕdH� ‘“—Ë
Ê µ≠±≤
« t�
» È«Å
— Á˛«Ë
œ ≠±¥ ” È “
« ” µ
Ê
— È Ã «
« Ë ‰Âb�
» ÊUA�
”_ ËbO�ÅÁv�∂Ë œ«“¬
« v?� Êb?�u?O?Ä
— « d?~�œ
Ë g�� t�
« È «
È ‰ Ë ∂
_ b?�œÅ
œ ” Õ
œ « Õ «
Á ” — œ Â ∑
Ê Â «
“ « “ »
— « „ Ë Ê ∑
Ê¬ v�—U�
‰œUF�
p��
—U�∏≠±≥X�« åœ—Ë¬dN�ò
È Â Ÿ ‰ »ÊU�d�
‰ ÷_ ·
‰ v�“—Ë
« Ë »_ «—c�
«
‚ ‘ Ÿ Ê È ‰ Ë « Ë Á È ” «
∏
U�—«e�
_
Á Â « œ «
»
«
‰
◊
Á
—
«
»
«
Â
Á
«
È
Ê
œ
« — ı π
t���¬ _ œ«d� Ë X�U� _ U�u�� “«π≠±¥
‰ « Ê
« È Ë —
Â œ ‚ «
” ±∞ X?O?�ËR?�?�
— Ë «q?�« s?�«
« „o��
È ≠
— ±µ « “ « Ê
È ±∞
Â«—¬ Ë « Â
” »
» ‚ ‰ Â
— Á » «
Û ±±
— œ » ‘
Â œ « Á
» — ±±
U?????�U????�????�????�«
d????� —U????E????�
È
„ « ‰ œË v???�d???�
œ È ≠ ‚d???�
Á Áu???�
— « Êe???�???�
È « ±≤
œ Ë Ê —
Û „
— Ë ‘ « Á ±≤
≠±µ Ê
Ê « È œ
« » È „ ‘
Á Ë « Ê ±≥ È«—u?�
œ Áb?N�
Ê Ë d�
« È—uNL�Å
« ”X—�U�—
« Û
Ê « Œ œ ±≥
„
· È »
— » « — »
Ê ÂÆX�uA�b{
È ±¥
« È « — ”
« — „ «
Â
” ±¥
ÆÁœu�U�
Ë œUOM� _ X�«Á ÊU�N~�
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ÈœU� ‰Ëb�

∫vI�«
t?��UF� —œ Ë—«œ “« ÁœUH��« ≠±
_ v?�«Ë— U� v�UL�� ôö��«
v�u�År�
Ëb� Âd� _ »ôU?� Ë d���« ≠≤
dOL� ¯—e� ·d� _
_ U?F?�U?� È«d� È«Åt�ULOÄ ≠≥
”UM�—U� _ v�UE� p�“u�
œË— ÂU� _ È—«u?�?�« d?NE� ≠¥
X�—œ _ v�ö�« c�P� —œ U~�Ë
ÁbMMO�dÄ v�“—Ë t�U�d� _ u�
_ ÊœU?�?�d� _ ‰u?Ä Êe�� ≠µ
Êœd� ‘U�
X??�œ t?� _ X??�« v??�U?� ≠∂
_ Èe???O??Ç X??O??J??�U??� Êœ—Ë¬
v�UE� È«u� ŸuL��
_ Á—“ ¨@?M� t�U� _ “U�� ≠∑
ÁËU��
È—U?L?O� _ Z?M?J?� Ë sOÇ ≠∏
v�UÄË—« VI� _ q�UH� œ—œ
Ë Ê«œ—U� ≠ d�År�b� ¨d�AOÄ ≠π
œUN� XA~�« _ d�U�
e?�d?� _ ”U??M?�ÅÁ—U?�?� ≠±∞
U�—œ _ ÊU��“u�
ö?C?� ÊU?O� —œ Ë Ã—U� ŸU�� Ë ⁄U�œ “« t� @�— bOH� “«—œ ÈU�Åt��— _ v?ÖbMA�— ≠±±
«d��«Ë—U� ¨t�U� _ b�u�Åv� dA�M� Êb�
bML� Ë tK� _ d�ÅX�� _ v�H~� Ë dO� _ r�ö� Ë nOD� ≠±≤
ÁbM�U�— _ d~�œ ÈUO�œ _ v��UO� ≠±≥
Áb� t��d� X�uÖ _ pM�« Ë ÊuM�« _ d�«u� ≠±¥
v�u�U�¬ _ °⁄ô« q�U� È«b� ≠±µ
∫ÈœuL�
r�œ“u� Áb� v�OK~�« ¯—e� Ê«bOFO�� ¨s�Ë—«œ e�—UÇ ·ËdF� d�« _ —«u�« Ë «œ« ≠±
Ëd�Ë— ¨ÈËU�� _ œ“œ _ È“U� »U��« v�u� ≠≤
tO�U� Ë l�� U� s�� _ ÊULOAÄ _ t��Ëd�«d� ≠≥
“«ËdÄ _ tJ� —œ v�UJ� _ s� ·U� ”U�� _ ‚uAF� Ë X�Ëœ ≠¥
pÇu� ‚ËbM� _ d��UOÄ Ê«—U� _ ÈËUL� dG�« Ë d��« ≠µ
t�b� _ XL�“ Ë È—U��dÖ _ g�U� ≠∂
ÊU�d�u�U� ·ËdF� ÊU�— _ ÁœdÄ ¨‘uÄË— Ë —œUÇ _ eK� Ÿu� d� ≠∑
v��uÄ ÁUO� tDI� _ ©Ÿ®sOM�RL�«dO�« tOM� _ X�“ Ë VON� ≠∏
È“U� ‘uÖd� _ V�« È«b� _ v�eÖ— X�¬ ≠π
V�— Ë ”d� _ v�UOÖ dDF� ÁœU� _ v�UL�¬ o�bB� ≠±∞
ÈU�ÅÁU~�œU�� _ ÁU�Ë— XH� ≠±±
b�¬Åv� å‘u�ò U� _ sOLK��
≥≥µ∂ Á—UL� ÈœU� ‰Ëb� q�
LÀterlier Tailleur Zari
_ t?MN� tÇ—UÄ tJ� _ t?KO�Ë ≠±≤
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
°‰uC� v�bOA� _ t�«œ Ë r��
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Ê «
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« ’ Ÿ
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È »
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‘ È
·
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Ë ¥
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Õ سال
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تجربه
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دکترعطاانصاری در کلنیک آلفامدیک مونتریال

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

درمانکلیهمشکالت ارتوپدیپا

l’Université de Kisangani, R.D.C.

ساخت کفی های طبی

انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی

داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

کلینیکمدیکالآلفامدیک

دیابتوآلزایمر

آیا بیماری آلزایمر نوعی دیابت نوع سوم می باشد؟!
& Diabetes
Alzheimer's
Diabetes may increase your
risk of Alzheimer's. Reduce
this risk by controlling
your blood sugar. Diet and
exercise can help.

ممکن اس��ت عجیب بنظر برس��د
ویل مغز هم انسولین تولید می کند.
ت��ا به حال فقط فکر می کردند که
این لوزاملعده (پانکراس) است که
تولید انسولنی می کند و بدکاری آن
باعث دیابت می شود.
ویل اخ�یرا دانش��مندان متوج��ه
ش��ده اند ک��ه در مغ��ز مبتالیان به
آلزایمر کمبود انسولنی وجود دارد.
آی��ا ای��ن کش��ف نش��ان دهن��ده
نوعسوم دیابت می باشد؟
برای حمققنی ش��اید نوع جدیدی
از دیابت باش��د که آن را نوع سوم
دیاب��ت نامیده اند ک��ه البته کامال
متفاوت با انواع دیگر آن است.
ختریب س��لول ه��ای عصبی در
بیماری آلزامیر ب��ا انواع دیگری
از ناهنجاری ها همراه است مانند
از بنی رفنت س��لول ها و رس��وب
آمیلوئی��د -بت��ا AMYLOIDE
 BETAو غریه.
اخ�یرا کمب��ود مص��رف گلوکز و
کمبود سوخت و ساز (متابولیسم)
انرژی زا در مراحل اولیه بیماری
کشف ش��ده و یک مشکل کمبود
انس��ولنی می توان��د نقش مهمی
در ختریب س��لول ه��ای عصبی
داشته باشد .پس از اینکه قابلیت
ساخنت انسولنی در مغز جوندگان
(موش آزمایشگاه) کشف شد توجه
دانشمندان به این مسئله جلب شد
که روی بیماران آلزامیری مطالعه
کنند ونتیجه را با ساخلوردگان سامل
مقایسهکنند.
نتیجه مطالعات نشان می دهد که
مغز انسان و سلول های عصبی نیز
تولید انسولنی می کنند و پانکراس
تنها عضوی نیست که این هورمون
را ترشح می کند البته مقدار ترشح
آن در مغز بسیار کمرت از ترشح آن
در پانکراس است و اثری بر روی
مقدار قن��د در خون ندارد باید در
نظر داش��ت که بیماری قندی نوع
 1و  2بر اثر کمبود انسولنی ساخته
ش��ده توس��ط پانکراس و یا عدم
قابلیت استفاده از آن در بدن می
باشد.
در مغزهای آلوده ش��ده به بیماری
آلزامی��ر در ناحی��ه ای از مغ��ز که
هیپوکم��پ HIPPOCAMPE
نامیده می ش��ود ،میزان انس��ولنی
تولید شده بس��یار کمرت از معمول
است و این قسمت از مغز است که

مسئولیت حافظه را
به عهده دارد.
کمب��ود کام��ل تولید
انس��ولنی هم��راه با
م��رگ س��لول های
عصبی اس��ت و این
مسئله برای اولنی بار
نش��ان دهندۀ رابطه
انس��ولنی مغ��زی و
بیم��اری آلزامیر می
باشد.
بنظر حمققنی بیماری
آلزامی��ر م��ی تواند
نوع��ی ناهنج��اری
NEUROEDOCRINIEN
نروآندوکری ننی باشد که شبیه ویل
متف��اوت با دیابت اس��ت که این
مکانیس��م جدید می تواند دیابت
نوع سوم نامیده شود.
مطالعات باید ادامه داش��ته باشد
تا این مس��ئله بهرت فهمیده شود و
همنی رابطه این مس��ئله با س��ایر
بیماری های ختریب کننده سیستم
عصبی روشن شود.
این کش��ف بس��یار مهم می تواند
باعث دستیابی به متدهای جدید
ب��رای کش��ف زودرس بیم��اری
آلزامیر و بهرت ش��دن سیستم های
تصویری پزشکی برای معنی کردن
مقدار انس��ولنی تولید شده توسط
مغز بشود.
همنی طور در درمان می شود آثار
انس��ولنی را در مغز تقویت کرد و
همنی طور بای��د مطالعات درباره
وجود آلزامی��ر در بیماران دیابتی
اجنام بشود.
این مسئله بسیار مهم است زیرا 15
درصد افراد  65س��ال به باال و 50
درصد افراد  85سال به باال دچار
کمب��ود فعالیت ه��ای مغزی می
شوند و میزان افراد مبتال به دیابت
نیز رو به شدت می رود.
علت اینکه دانشمندان آلزامیر را
نوع سوم دیابت می نامند اینست
ک��ه مطالعات دیگری نش��ان می
دهد که در هر دو بیماری سلول ها
نس��بت به انسولنی مقاومت نشان
می دهند و این هورمون مس��ئول
وارد ش��دن گلوک��ز و س��ایر مواد
غذائی به سلول هاست و دریافت
کنندگان پیام انسولنی منی توانند
این پیام را خبوبی دریافت کنند و
یا اصال پیام را نگریند.
مسئله بسیار مهم دوم وجود رسوب
م��واد آمیلوئی��د AMYLOIDE
(نوعی چسب) در بنی سلول های
عصبی در افراد مبتال به آلزامیر و
در سلول های پانکراس افراد مبتال
به دیابت می باشد.
دانشمندان دانشگاه کلرادو متوجه
ش��ده اند که ساختار و فیزیولوژی

نش��ان می دهد که روابطی در بنی
بیماری های قلبی عروقی و مغزی
س��اخلوردگان وجود دارد و نتیجه
در دو ط��رف آتالنتیک یکس��ان
است.
بهرحالآچنهکهدانشمندانبرایشان
جالب است اینست که آیا دیابت و
آلزامی��ر انواع مترکز یافته در یک
عض��و از یک مش��کل س�لامتی
عمومی نیست زیرا که همنی عناصر
آمیلوئید در جدار عروق یا روده ها
نیز یافت می شوند و عقیده دارند
ک��ه آمیلوئیدوز بدون هیچ عالمتی
در مدت طوالنی بدون صدا باعث
بیماری هاست و بیش از آچنه که
فکر م��ی کنم در اش��خاص مبتال

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

وجود دارند.
مطالع��ات در آزمایش��گاه ه��ا و
شرکت های داروئی در حال اجنام
اس��ت تا نش��ان دهد آیا داروهای
ض��د دیابت م��ی توان��د از بروز
آلزامیر جلوگریی کند و یا سرعت
بیماری را کم کند ویل دانشمندان
دیگ��ری مانن��د GREGORY
 COLEاز دانش��گاه کالیفرنی��ا
عقی��ده دارد ک��ه دارو ب��ه تنهائی
من��ی تواند درمان کننده باش��د و
باید به س��رعت به پیشگریی های
اولیه پرداخت می دانیم که چربی
های��ی می خ��ورمی باع��ث مقاوم
ش��دن در مقابل انس��ولنی و مجع
ش��دن مواد بتاامیلوئی��د BETA-

1253 Rue Guy

 AMYLOIDEدر مغز می ش��ود
پیشگریی های اولیه شناخته شده
عبارتند از:
 کم کردن وزن،
 دوری از خانه نش��ینی و عدم
حترک،
 غذاه��ای س��امل و پ��ر از
سبزجیات،
 مصرف میوه های رسیده و پر
از آنتی اکسیدان،
ورزش یعن��ی نوعی زندگی جدید
که بس��یاری از مبتالیان به دیابت
برایش��ان سخت اس��ت که عادت
کنند.
همیشه خوب و خوش باشید.

اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران  -مونترال
این مواد در هر دو بیماری بس��یار
شبیه یکدیگر اس��ت و مقدار این
مواد به تدریج زیاد ش��ده و تولید
حجمی می کند ک��ه باعث از کار
افتادن س��لول ها و نسوج و باعث
کم ش��دن جریان گردش خون در
عروق بسیار نازک و به تدریج بسته
شدن کامل آنها بشود .علت بوجود
آمدن ای��ن پال ک ه��ای آمیلوئید
را دانش��مندان  AGEمی نامند.
ADVANCED

(GLYCATION

 )AND PRODUCTSک��ه نوع��ی
کاراملی ش��دن پروتئنی ه��ا بر اثر
مق��دار ب��االی قند در خ��ون می
باش��د و فعالیت های خمصوص
آنزمی های س��لویل را هدف قرار
می دهد که نقطه مشرتکی بنی دو
بیم��اری اس��ت و در نتیجه در هر
دو سیس��تم دفاعی بدون نتیجه به
بال ک های آمیلوئید محله می کند
که باعث انفالماسیون می شود.
چندی��ن مطالع��ه اپیدمیولوژیک
رابطه بنی دو بیماری را نشان می
دهد مانند مطالعه اجنام ش��ده در
شیکاگو بر روی  842پدر و خواهر
روحانی ساخلورده اجنام شده در
شروع مطالعه هیچ بیمار آلزامیری
وجود نداش��ته ویل بعد از  9سال
 151بیمار دیده شده و نتیجه مطالعه
در سال گذشته در ARCHIVES
 OF NEUROLOGYنش��ان
داده ک��ه  65درص��د بیمارانی که
آلزامی��ر گرفته اند دچ��ار بیماری
دیابت نوع  2بوده اند.
فش��ار خون باال و بیم��اری های
قلبی عروقی که در بیماران دیابتی
به وفور وج��ود دارند ،در بیماران
آلزامیری نیز وجود دارند و کسانی
که از بیماری ه��ای قلبی عروقی
رجن م��ی برن��د ،دچ��ار آلزامیر و
بیماری های روانی می شوند.
این موضوع را دانشکده بهداشت
عموم��ی دانش��گاه ه��اروارد در
INTERNAL
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 2006چاپ کرده است.
مطالعات اپیدمیولوژیک مش��ابه
در نیجری��ه و س��یاهان آمریکائی

مونرتال  4 -مارچ 2011
برای همبس��تگی با م��ردم ایران و
حمک��وم ک��ردن خش��ونتهای رژمی
مجه��وری اس�لامی طی ماههای
بهمن و اسفند 1389
بدنبال م��وج اعدامه��ای ماههای
ژانویه و فوری��ه  2011که مشار دقیق
آنها در دس�ترس هی��چ نهاد رمسی
و بیطرف��ی نیس��ت ،خش��ونتهای
مستمر مجهوری اسالمی بار دیگر
توجه خ��ود را معطوف س��رکوب،
بازداش��تهای غری قانونی و ضرب و
شتم عمومی منوده است.
دس��تگرییهای خودس��رانه ،محله،
ارعاب و جم��روح کردن مردمی که
در روز  25بهم��ن در تهران و چند
ش��هر دیگر برای ابراز همبستگی و
پشتیبانی از مردم مصر و تونس قصد
راهپیمایی و تظاهرات مساملت آمیز
داش��تند با مرگ دو جوان در تهران
بدست عوامل شناسایی نشده به اوج
خود رسید .علریغم درخواست جموز
برای این راهپیمایی و عدم دریافت
هر ن��وع جواب رمس��ی ،نریوهای
امنیتی به ش��دت با گردهمایی های
مردم مبارزه کرده و در اس��تفاده از
خشونتهای جسمی و گاز اشک آور
هیچ میزان خودداری از خود نشان
ندادند .عکسهای مس��تند روز ،از
مترکز و اس��تفاده وسیع از گارد ویژه
نریوهای امنیتی ،بسیجی ها و افراد
معروف به لباس ش��خصی ها خرب
می دهند .در تظاهرات اول اسفند،
جوان دانش��جوی دیگری در شریاز
در ش��رایطی بس��یار مشکوک جان

بیانیهمطبوعاتی
خود را از دست داد.
ناپدید ش��دن آقای��ان مهدی کروبی
و م�یر حس�ین موس��وی ،دو تن از
کاندیداهای سابق انتخابات ریاست
مجهوری سال  1388و از خمالفان
سرشناس دولت همراه همسرانشان،
خ��امن ه��ا فاطم��ه کروب��ی و زهرا
رهنورد طی دو هفته گذش��ته موارد
آش��کار دیگ��ری از نق��ض حقوق
بش��ر می باش��ند .قطع ارتباط کامل
آنها با اعضای خانواده ش��ان ،عدم
دسرتس��ی به وکیل دعاوی و اخبار
متناق��ض در مورد حمل یا ش��رایط
نگهداری آنها ب��ه غریقانونی بودن
وضعیت موجود می افزایند.
ج��و امنیتی ش��دیدی ک��ه در هفته
ه��ای اخ�یر در تهران و ش��هرهای
دیگر ای��ران حاکم گردی��ده نه تنها
مغایر با حق��وق و آزادیهای مندرج
در اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر که
ای��ران از امضاء کنندگان آن اس��ت
می باش��د ،بلکه مطاب��ق اصل 79
قانون اساسی مجهوری اسالمی نیز
غریقانونی می باشد.
برای پیشگریی از تشدید تعدی ها
به حقوق و آزادیهای فردی ،مدنی و
اجتماعی مردم ایران ،اجنمن دفاع
از حقوق بشر در ایران – مونرتال ،در
عنی همبستگی با متامی شهروندان
ایرانی که از دسرتسی به حقوق مدنی
خود حمروم ش��ده اند از جوامع بنی
املللی و خبص��وص دولت کانادا و
پارمل��ان کبک درخواس��ت کمک
دارد تا با پافشاری در فرستادن یک
گروه حقیقت یاب از طرف سازمان

گرانی مواد غذایی ...

درباره تک��رار اوضاع نابس��امان
بازار طی س��ال های  2007تا 2008
شده است.
مشاور ارش��د بانک غذای کانادا
نیز گفت رشد قیمت فراورده های
گوش��تی بطور غری مستقیم مربوط
به افزایش قیمت گن��دم و ذرت و
حمصوالت کش��اوری می شود که
تغذیه اصلی حیوانات را تش��کیل
می دهد.
وی افزود" :برای کشورهای وارد
کننده مهمرتین عامل ثبات قیمت
در بازار اس��ت که ه��م اکنون ما

ملل متحد به ایران ،به این اقدام وزن
بیش�تری بدهند .جلسات کمیسیون
حقوق بشر س��ازمان ملل متحد در
 12مارچ باز به رسیدگی به وضعیت
حق��وق بش��ر در ای��ران اختصاص
دارند .این فرصتی با ارزشی میباشد
برای حمکوم کردن رژمی مجهوری
اس�لامی برای پامیایل برنامه ریزی
شده و مستمر بس��یاری از حقوق و
آزادیهای نهادین شهروندان ایرانی
و درخواست :
• آزادی ب��ی قید و ش��رط متامی
زندانیان سیاسی و عقیدتی ،منجمله
آقای��ان کروبی و موس��وی و بانوان
شان،
• پای��ان دادن ب��ه خش��ونت ها،
اعدام ه��ا و رعایت حق مردم برای
اعرتاض مس��املت آمیز و ابراز بیان
و عقیده
• پاس��خ گوی��ی دولت مجهوری
اس�لامی ای��ران ب��ه س��واالت و
تقاضاهای نهادهای حقوق بشری
• پذیرش س��ریع گ��روه حتقیقاتی
س��ازمان مل��ل متح��د در پیام��د
مذاکرات ب�ین آقایان بان کی مون،
دب�یر کل س��ازمان مل��ل و رئی��س
کمیس��یون حقوق بش��ر قوه قضائیه
مجهوری اس�لامی ایران در س��ال
2010
اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران
 مونرتالwww.farsi.addhi.org
Info@ADDHI.org
Tel.:514-299-1787

>> ادامه از صفحه13 :

چننی چیزی ندارمی".
یک کارشناس مواد غذایی مشکل
موجود را ناشی از حمدود بودن گونه
هایتولیدیدرسطحجهاندانست
و گف��ت" :در حال حاضر می توان
ح��دود  8000نوع م��واد غذایی در
جهان کشت کرد ،اما موارد موجود
بسیارحمدودهستند.
وی اضاف��ه کردب��رای س��ال های
خمتلفیکیازدغدغههایموجود
تصمیم گریی درب��اره مواد غذایی
اضافیبودهاماهماکنونکمبودغذا
مسئله اصلی ما شده است.

این کارش��ناس یک��ی از راه حل
های موج��ود را حرکت به مست
حمصوالتی دانست که کمرت وابسته
ب��ه ش��رایط آب و هوای��ی خاص
باشند.
اضاف��ه می ش��ود در حال حاضر
بهای بنزین در کانادا به باالترین حد
طی سه سال گذشته رسیده و تأثری
آن بر قیمت های موجود در بازار
مشاهده می شود.
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پرسه در مونتریال ایرانی...

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی

هادی خرسندی و

مازجبرانیدرمونتریال

ش��هر ایرانی ،این ش��نبه  12مارس ،به ش��کل
بی سابقه ای شلوغ بود!
زمان��ی ک��ه چبه ه��ای خانه ایران و مدرس��ه
دهخدا کرکره های بازار نوروزی (را درحمل
مدرسه) پاینی می کشیدند ،هادی خرسندی و
ماز جربانی دو غول اس��تنداپ ایران ،در دو
س��اختمان مقابل به هم دانشگاه کنکوردیا،
(هال و س��اختمان مولس��ون) ،در برابر انبوه
خماطبان مش��تاق بروی صحنه رفتند ،و شبی
زیبا و بیادماندنی آفریدند.
هادی خرس��ندی در تور طن��ز «رنگ علف»
برنامه خود را زمانی ش��روع کرد 8 ( ،ش��ب)
که ساعتی از برنامه ماز جربانی می گذشت.
(برنامه خرس��ندی به زبان فارسی و استنداپ
جربانی به زبان انگلیسی برگزار شد).
خرسندی همچون همیشه ،ش�یرین و گزنده،
شوخ چشمانه به «افشای» کجی ها رفت ،از
حکومت و اپوزیسیون وراست و چپ مذهبی
وسوکوالر و ...و ...گفت در میان خنده و کف
زدن های ممتد دوستدارانش...
م��از ،ام��ا پیش روی خماطب��ان غالبا ج��وان ایرانی
(70درصد ،بقیه بیش�تر از کامیونیت��ی عرب مونرتیال
بودند) ،و بسیار پرشور و پرسروصدا مدت دو ساعت
از ویژ گی های کارآ کرت اجتماعی ،روانی ،سیاس��ی
ایرانی وعرب و ...گفت و باانفجار خنده ،سالن بزرگ
 H110را لرزاند.
خرس��ندی به دعوت پیوند به مونرتی��ال آمد و ماز با
همیاری اجنمن دانشجویی ایرانیان کنکوردیا بر روی
صحنه رفت.

عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک.O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)
___________
456 Blvd St-Joseph Est
Montreal, QC H2J 1J7
جنب Métro Laurier

Tel.: (514) 267-3454

منایشگاهآثارهنریحمیرامرتضوی

فراز آن ش��ب اما ،حضور این دو هرنمن��د ،در پایان
برنامه ب��ود که فرصت خوبی ب��رای عکس گرفنت به
دوستداران آنها داد( .عکس باال)
گفتم شنبه شلوغ ،پس از برنامه های خرسندی و ماز،
ش��ب هنوز جوان بود ،مجعی از دوستان جوان تر به
کنسرت بزرگ ش�هرام صولتی به هتل «کراون پالزا»
(کت دیل یس) رفتند و ش��نبه ش��ب پرشور را تا سحر
یکشنبهرقصیدند.
راستی شما کجا بودید؟!
>> عکس زیر:گوشه ای از استنداپ خرسندی

بازار نوروزی برگزار شد

Homeira Mortazavi

""New Beginning

یکش��نبه  13م��ارس در حم��ل
منایش��گاه زیبای«ران��ده وو» در
پرومناد کاتدرال (مرتو مک گیل)
به دی��دار منایش��گاه آث��ار هرنی
محریا مرتضوی ،هرنمند نام آشنای
جامعه ی ایرانیان مونرتیال رفتیم.
اگرچه گش��ایش رمسی منایشگاه
 13مارس بود ،اما منایش��گاه از 6
تا پایان ماه مارس درهایش بروی
هرندوستان باز بوده و هست.
در ای��ن منایش��گاه  26قطع��ه کار
نقاش��ی ،غالبا رن��گ و روغن در
ان��دازه ه��ای متنوع ب��ه منایش

گذاشته شده.
همچننی جمموعه ای از جواهرات
زیبای طراحی شده توسط ایشان،
ب��ا مت های ایرانی ،همراه با کتاب
نفیس��ی از آثار هرنی و اشعار (به
زبان انگلیسی) خامن مرتضوی در
دس�ترس و در مع��رض دید عموم
است.
دیدار از این جمموعه ی زیبا را به
همگان توصیه می کنیم.
عک��س خامن مرتض��وی را در
گوش��ه ای از منایشگاه نشان می
دهد.

در مشاره آینده گفتگوی پیوند را با
خامن مرتضوی خبوانید.
La galerie
The-Rendez-Vous,
des Promenades Cathédrale
de Montréal. Entrée:625
Ste-Catherine O.,
Metro Mcgill
The show continues from
)March 6 to March 31

www.homeira.ca

!Born In Iran

فیلم کوتاه «متولد ایران»،یکشنبه شب 6
ماه مارس ساعت  7شب ،در حمل
The Segal Centre for
Performing Arts
5170 Côte-Ste-Catherine
)(Montreal
در دو س��ئانس ،در حضور بیش از 200
بیننده اکران شد.
این فیلم (تولید گروه رایان) س��اخته ی
Jeannette Popeو دک�تر بنفش��ه
حجازی ،پزشک نام آشنا وهرندوست
شهر اس��ت .دکرت حجازی همچننی در
این فیلم بازی کرده است.
داس��تان ،بر اساس یک داستان واقعی
نوشته شده.
فیلم برغ��م نهایت س��اده گ��ی ،برای
آن دس��ت از دوزخی��ان روی زم�ین

این ش��نبه  12مارس به روال همه ساله« ،استارت» نوروز
امسال در جامعه ایرانیان مونرتیال با بازار نوروزی «خانه
ایران» در حمل مدرسه دهخدا زده شد.
این برنامه که از ساعت  11صبح تا غروب ادامه داشت،
از ش��ور و حال خاصی امسال برخودار بود؛ از شری مرغ
تا جان آدمی��زاد (!) هرآچنه ب��ه ادوات نوروزی مربوط
می شد ،شریینی ،سبزه و ماهی و دیگر خملفات و اقالم
سفره س��نتی نوروز ...همه بر میزهای پرمشار دور سالن
اجتماع��ات بزرگ دیده می ش��د ،جایت��ان خایل ،این
تاریخ را در تقومی برنامه نوروزی سال آینده از همنی حاال
یادداشت کنید!
یادداش��ت زیبای زیر را آق��ای علریضا فروتن ،چهره نام
آشنا و فعال ایراندوست ،به همراه چندین عکس برامیان
ارسال داشته اند ،با سپاس ویژه از ایشان.
برای همه دوس��تان خانه ایران و مدرسه دهخدا آرزوی
موفقیت های بیشرت دارمی ،خسته نباشید!
عیدتان مبارک!
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که گذارش��ان ب��ه مرز
آمری��کا( ،خمتص��ات
جغرافیای��ی اش ف��رق
منی کند ،مرز نیویورک
باش��د ،یا پلتزبرگ)،به
شدت موضوعیت دارد
واکـنشنده است:
و
ُ
دو زن ج��وان که برای
دیدار مادربزرگ قصد
سفر به آمریکا می کنند،
لب م��رز ،با مرزبانان س��ختگری روبرو
می شوند و آن سوال سخت که (پس از
اجی��اد  )Home-land securityاز
وحش��ت مو بر اندام هر ایرانی راست
میکند:
 متولد کجا یی؟!و سواالت س��خت و بی ربط دیگر که

صاب��ون آن به جامه ی بس��یاری از ما
خورده است...
اما راه خروج خامن ِ
دکرت داستان «متولد
ایران» بس��یار جذاب است ...که خود
باید ببینید و جتربه کنید.
برای خامن دکرت بنفشه حجازی وگروه
شان آرزوی موفقیت می کنیم.

از میان نامه ها....

با درود،
ره ای زیبا از یگانگی
آنچه باقی ماند خاط
ی آن از هزاران سال
فرهنگی که باورها
در
رانمان پا برجا ی ماند
ش تا کنون باتالش پد
پی
که بعنوان نگهداری
ار خود شاهد آنچه
واین ب
رانی ،شناس�اندن و
ت ه�ا و هنرهای ای
ازس�ن
ک�ه در بخش های
آن ب�ه فرزندانمان
ال
انتق
قرار داشت بودیم.
گوناگون در کنار هم
سه دهخدا به برپائی
«خانه ایران» و مدر
تالش
زگاران مهربانی که
وروزی ،بویژه آم�و
بازار ن�
ن فرهن�گ ایران به
ش�ق برای شناس�اند
با ع
مان این چنین می
ن دور از س�ر زمین
فرزندا
شند ،ستودنی است.
کو
یروز باشید ،فروتن
پ

استنداپ کمدی ماز جبرانی گویی به این بی برنامه بودن ها عادت کردیم
دیشب برنامه استنداپ کمدی ماز
جربانی بود.
ای��ن برنامه رو چب��ه های اجنمن
دانش��جویی دانش��گاه کنکوردیا
برگزار کردند.
برنامه هم بی حاشیه نبود.
قرار بر این بود که برنامه س��اعت
 6شروع شود که برنامه اگر اشتباه
نکنم حدود س��اعت  10دقیقه به
هشت ش��روع شد  ...خب علت
مش��کل فنی ب��ود ،اما پرس��ش
همیشگی این اس��ت که چرا این
مشکالت فنی همواره گریبان گری
برنامه های ما ایرانی ها می شود؟

زم��ان فروش بلیط که بود چندین
بار ت��وی همنی فیس ب��وک پیام
تبلیغاتی می گرفتیم  ...اما دریغ از
یک عذرخواهی خشک و خایل
از دوستان بابت مشکل فنی ....
مشکالت جامعه از همنی موارد
کوچک شروع می شود.
از طرفی دیگر صدای اعرتاضی
هم از کس��ی بر نیامد...گویی به
این ب��ی برنامه بودن ه��ا عادت
کردمی  ...گفتم بد نیست گاهی به
خودمون هم یک سوزنی بزنیم!
رضا پ( .مونتریال)
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 Email: pirekhorasani@yahoo.caهرکه خواهد گو بیا،
Tel.: 514-884-2106
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز و حاجب
و
در
با
ن
در
ای
ن
درگاه نیست
اختالط
پناهی گزیده است
ش
م!
ای
هرکس برای خوی «وارث الیوت ترودو»
می کنیم!
ما در پنـاه
شی
کشی
کنی
یس نج

در کشکول...پیر خراسانی

واف م و مالمت م و خوش با م که رد طریقت ما کافر ت ر یدن

دعای حتویل سال نو

تقریبا
متام مردان بزرگ
جهان ما مرده اند،
موتزارت ،بتهوون،
پوشکی
ن ،الیوت ...حال
خ
ودم هم زیاد تعریفی
د
ن ار
د( ...مجله پانچ)

شخص ما مطمئن
هس��تیم که منظور
نگارنده مجله شعار گونه فوق زنان
اهل و ساکن خیابان دربند تهران
بوده است و نه زنان مبارزی مانند
"شادی صدر" و "نسرین ستوده"
و "شیوا نظر آهاری" وهزاران زن
ش��جاع و دلری دیگ��ر ایرانی که با
دس��ت خایل و فقط با قلم و زبان
و کمک به مردم دردمند در مقابل
رژمی تا دندان مس��لح و جنایتکار
اسالمی ایستاده اند.
ای��ن توضیح را ه��م از این جهت
می دهیم که که با توجه به عادات
ضد اسالمی و روحیه استکباری
و فس��اد اخالقی که در نزد بعضی
از هموطنان عزیز خودمان که مقیم
و س��اکن مدینه من��وره مونرتال و
خواننده آن نش��ریه وزین هستند،
س��راغ دارمی ،فکر ک��ردمی نکند
خ��دای ناک��رده کس��انی از ای��ن
تعارف شاه عبدالعظیمی بازاری
ها برداشت دیگری منوده و برای
چرخانن��دگان حم�ترم آن جریده
شریفه شر به پا کنند!؟

شعیب و :...عالئم ظهور
اخری ًا ویدیوئی از سیمای مجهوری
اس�لامی (یعنی هم��ان تلویزیون
پش��م و شیش��ه مع��روف) خپش
ش��ده اس��ت که در آن عده ای از
کارشناسان برجسته رشته مهدویت
در دانش��گاههای معترب ام القراء
اس�لام ناب حممدی با استناد به
روایات و احادیث معترب ش��یعه و
ب��ا دالئل و ادله ف��راوان حضرت
رهرب معظم را "سیدخراس��انی" و
رئی��س مجهوری حمب��وب چهل
میلیونی منتخب ایشان را "شعیب

بن صاحل"
ی��ا ر ا ن
و زمین��ه
س��ازان ظه��ور امام زم��ان (عج)
معرفی می کنند!
و در ای��ن راه با مقایس��ه اعمال و
گفتار و ش��کل و قیافه این دو فرد
با اص��ل جنس ،س��عی در اثبات
ادعای خود را دارند و زمان ظهور
"آقا" را هم ح��دود  72ماه دیگر
اعالم کرده اند و ادعای اخری هم
این معنی را می دهد که احتماال به
این بهان ًه جناب "شعیب"یک دوره
دیگر یعنی برای بار سوم هم مقام
ریاست مجهوری امت همیشه در
صحن��ه را عهده دار خواهد بود و
شاید بر اساس حدیث شریف "از
این ستون به اون ستون فرج است"
تا آن موقع "سید خراسانی" صالح
ببینند که "حمم��ود آقا" هم مانند
"بش��اربن اس��د" همتای س��وری
خودش به مقام ریاست مجهوری
مادام العمر ایران منصوب ش��ود
و خی��ال هم��ه خبص��وص کفار و
منافقنی و فتنه گران راحت شود!؟
با توجه به این که در س��نوات اخری
چن��د ابن الوقت نان ب��ه نرخ روز
خور خودشان را امام زمان معرفی
ک��رده و اکنون در زن��دان ها آب
خنک م��ی خورند ،بنابر این وای
به ح��ال آقای اصل��ی (ارواحنا و
ارواح العاملنی هلم الفدا) که می
توان تصور کرد با اوضاع و احوال
کنون��ی در صورت ظه��ور به چه
سرنوشتی مبتال خواهند شد؟!
زبامن��ان الل ش��اید ه��م با حکم
حکومتی ،گرفتار حصر خانگی و

{>> ادامه در صفحه}36 :
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

در کش��ور  11برابر
متوسط دنیا در آغاز چون م�دت مدیدی اس�ت ک�ه خداوند
ق��رن اول میالدی تبارک و تعالی در مرخصی به س�ر برده و
است!؟
همه قدرت و اختیاراتش را کلهم اجمعین

به نای�ب برحق ام�ام دوازده�م پیغمبر
آخرالزمانش ،حض�رت رهبر معذب ،امام
گوبلز پیغمبر!
حتم ًا مشا با نام و عملکرد خامنه ای ،تفویض فرموده اس�ت ،بنابرین
"گوبل��ز" وزی��ر تبلیغ��ات دعای مخصوص زمان تحویل سال جاری
آملان هیتلری آشنا هستید؟ را خطاب به ایشان قرائت می کنیم:
آن حضرت دی��ن و آئینی یا مخرب القلوب واالفکار
را پایه گذاش��ت که اکنون یا مشبه الگرگ والکفتار
در سراس��ر جهان هزاران یا مروج الظلم و االدبار
پریو موم��ن و معتقد دارد
شرت کم کن من راس االحرار!
ّ
ک��ه از مجل��ه مهمرتین و
معروفرتی��ن آن ها می توان
شادباش
از "الصح��اف" تبلیغاچتی برادر توسط یکی از بانک های ایرانی
فرا رس��یدن عید نوروز و س��ال نو ص��دام حس�ین کاف��ر تکریتی و و با گشایش اعتبار پرداخت شده
ایران��ی را از صمیم قلب خدمت سیف االسالم فرزند برومند معمر است البته واضح و مسلم است که
کلیه هم میهنان و هم زبانان نازننی قذاف��ی ،بیمار روان��ی معروف و این اولنی بار نیست که نظری چننی
مان تربی��ک ،و بالفاصله و بدون حتت تعقی��ب مراجع قضائی بنی موردی در ام القرا اسالم پیش می
فوت وق��ت حضور ره�بر معظم املللی و اکثر سران و سخنگویان آید فقط مش��کل این است که این
مسلمنی و مستضعفنی جهان و همه و طرفداران رژمی شرور مجهوری بار به جای این که هواپیمای مذکور
اراذل واوباش طرفدار و مزدور آن اسالمی خبصوص پرزیدنت دکرت در یکی از فرودگاههای ناشناخته
حضرت علی اخلص��وص رئیس حممود آقا آهنگر و جانیانی مانند در گوش��ه و کنار کش��ور که حتت
مجهوری چهل میلیونی حمبوب حمسنی اژه ای دادستان کل کشور نظارت و تسلط برادران پاسدار و
و منتخب معظم له تسلیت عرض و عب��اس جعفری دول��ت آبادی بسیجی قرار دارد فرود آمده و آن
دادستان عمومی و انقالب تهران حمموله گرانبها بدون س��ر و صدا
می کنیم!
و چند هزار رسوای دیگر نام برد .ختلیه و در سراس��ر کشور اسالمی

خپش شده و به دست مستحق اش

هفتسین
برسد و یا به "هروئنی ناب" تبدیل
اقالم موجود در س��فره هفت سنی خر مانده و معطل ُچش
برادران پاسدار و بسیجی و لباس کمیته ملی املپیک ایران با ارسال و به دیار کفر صادر شود ،اشتباه ًا
ش��خصی و زندانبانان و شکنجه نام��ه ای رمس��ی ب��ه کمیت��ه بنی در ف��رودگاه پر ازدحام و ش��لوغ
گران و تواب س��ازان و بازجویان املللی املپی��ک ،به لوگوی بازی امام مخینی فرودآم��ده و اندکی
عزیز و دیگر اراذل و اوباش ذوب های املپیک تابستانی  2012لندن دردسرساز شده است.
شده در والیت به شرح زیر است .اعرتاض کرده اس��ت به این بهانه 
سیخ – س��وزن – سرب – سنبه – ک��ه این لوگو به گون��ه ای طراحی قدرتماوراالطبیعه
ساتور – سرنیزه – سیانور
شده که واژه "صهیون" را در ذهن
آیت اهلل مصباح یزدی،

کند!
می
متبادر
بیننده
مدرس حوزه علمیه قم
حقیق��ت این اس��ت ک��ه رژمی به
در گفتگو با خربگزاری
اصالح یک اشتباه
بنا بر گزارش "ایرنا" س��ان "خر مانده و معطل ُچش"
فارس گفته است:
حممود امحدی می مان��د که می خواه��د به بهانه
فتن��ه گ��ران برتس��ند از
ن��ژاد در س��الن ای از شرکت ورزشکاران ایرانی روزی که روحانیون جمبور شوند از
همای��ش ه��ای در ای��ن بازی ها ممانعت به عمل قدرت ماوراءالطبیعه خود استفاده
ص��دا و س��یما و آورد ت��ا از تبع��ات احتم��ایل آن کنند چ��ون در آن صورت همه به
پ��س از رومنائی مانند خمارج سنگنی این برنامه و عینه عام الفیل را خواهند دید.
از نقش��ه جام��ع خبصوص خطر تقاضای پناهندگی ش��خص ما ه��م هم�ین توصیه و
علم��ی کش��ور سیاسی بعضی از این ورزشکاران نصیحت را به فتنه گران می کنیم
گف��ت :حرک��ت ب��ه کش��ورهای اروپائ��ی وع��دم چون برابر آچنه که تاکنون مشاهده
علم��ی در مجهوری اس�لامی پر بازگشت آن ها به میهن اسالمی و شده است این آقایان روحانیون به
ش��تاب اس��ت و تصریح ک��رد که درنتیجه بی آبروئی بیشرت در انظار کمک همنی قدرت ماورءاالطبیعه
س��رعت رش��د علمی در کشور  11مردم جهان به دور مباند.
عملیات حمری العقویل اجنام داده

اند که که چند تا از کوچولوترین آن
برابر متوسط دنیا است!
ها عبارتن��د از تبدیل  2تن مشش
فک��ر نکنی��د ک��ه جن��اب رئیس اشتباهفاحش
مجه��وری حمرتم از ح��ال و روز اخری ًا یک حمموله ش��امل  29تن طال به آهن ،تعیری یک کشور نیمه
دنیای متمدن بی خرب اس��ت و یا تریاک (بعد از چند س��اعت آب آزاد و نیمه آب��اد به جهنم وتبدیل
خدای ناکرده عقل و شعور درست رفت و به  20تن تبدیل ش��د) که در انسان آزاد و بالغ و عاقل به گاو و
و حسابی ندارد که این مزخرفات چنی بارگ�یری و از طریق مببئی و خر!
را به هم بافته اس��ت .بلکه در این توس��ط هواپیمای اختصاصی به 
جا تقصری اصلی به گردن خربنگار فرودگاه "امام مخینی" وارد شده سالح ضد گوساله!
مربوطه اس��ت که مجله حضرت بود توسط ماموران مربوطه توقیف س��ردار حممد رض��ا نقدی رئیس
پرزیدنت را ناقص گ��زارش کرده شده است .دست اندر کاران امور س��ازمان بس��یج مس��تضعفنی در
است؟!
در ام القرا اس�لام ناب بالفاصله واکن��ش به حترمی خود از س��وی
برابر حتقیقاتی که شخص ما اجنام اعالم کردند که ورود این تریاک ها آمریکا با متسخر گفته است:
داده امی اص��ل مجل��ه ایش��ان به به س��فارش یکی از کارخانه های اگر ثرومتن��د بودم پومل را در یک
ش��رح زیر بوده است .رشد علمی داروسازی معترب کشور و هزینه آن کش��ور امن و نه در آمریکا سرمایه
گذاری می کردم!
وی اوضاع داخلی آمریکا را
حبرانی خوان��د و خطاب به
سران آمریکا گفت :به صالح
مشاس��ت که ادوات نظامی
و نریوهایت��ان را از منطق��ه
خ��ارج کنید چرا ک��ه بزودی
برای سرکوبی ملتتان به آن ها
نیازمند خواهید شد .ایاالت
متحده جعلی آمریکا با حبران
عظیم اجتماعی مواجه است
عرض کردم در زمانه ما متیز طنز از واقعیت دشوار
و ش��ش ایالت جنوب��ی این
است،یکی نیست بگوید خوب حاال عکس هم گرفتی،
کشور که به زور اسلحه اشغال
بعد چطور می فهمی کی به کی است!

ش��ده ان��د آم��اده قی��ام و
خواهان استقالل اند!
خدمت آن سردار شجاع
و دلری اس�لام ع��رض می کنیم
که دولت آمریکا برای سرکوبی
قیام آن ش��ش ایالت نریوهای
الزم را تربیت ک��رده و آماده به
خدم��ت دارد و نی��از به خارج
کردن ادوات و نریوهای نظامی
اش از منطق��ه را ن��دارد چون
آن ادوات و ن�یرو ه��ا را برای
مقابله با گاو و گوساله هائی
نظری برادر شهیدتان صدام
حس�ین کاف��ر تکریت��ی در
عراق و طالبان در افغانستان
و خبصوص اربابان و همپالکی
های حضرتعایل در منطقه انبار
کرده است!؟

بازار و روز جهانی زن
روی جلد مشاره  246نشریه وزین
بازار مورخه م��ارچ  2011بر زمینه
عکس��ی از گل ه��ای بس��یار زیبا
نوشته شده است:
روز جهانی زن بر زنان «دربند»
خجستهباد!
با توج��ه به حمتوی��ات وعملکرد
چندین ساله اخری نشریه فوق الذکر،
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ک.مازلال :
سرود زنان از

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

عشقوعدالت

موسیقی از گروه کورال زنان اسرتالیا

هشت
مارسی
دیگر

ماه در پشت ابرها پنهان گشته است
و واپسنی فروغ خورشید ناپدید می شود
در تاریکی حلبی آباد ها و در کوچه و خیابان
زنان و مردان و کودکان فریاد بر می آورند:

ما بیکاریم و بیکاری

یعنی نداری و مردن از گرسنگی!
مادر  ،من دوباره کودکی بدنیا آورده ام
و احساس می کنم که می مریم!

زنان زیبا و دلیر من!

فریبا ثابت

قلم  ،قلم سالح مشاست
بگذار نام خود را هزاران بار
بر روی لوح آزادی بنویسیم
که دستیابی بدان چه دشوار می مناید!
نگذارمی که ترس و خشم،
با دست سرتگ خشونت برما حکم براند!
هنگامی که ما سکوت خویش را بشکنیم
ماه رخشان دوباره در آمسان جلوه خواهد کرد.

هیچ ترسی از تغییر دنیا برای بهتر
کردن آن نداشته باشیم.
نلسون ماندال
براس��تی که دنیای دیگری ممکن
اس��ت باید ب��ه آن اعتقاد داش��ته
باشیم.
مبارزات اخری مردم تونس ،مردم
مصر ،مردم لیبی ،عمان ،حبرین،
اجلزای��ر و آغاز دوب��اره مبارزات
مردم��ی در ایران این مهم را به ما
یاد آوری می کند.
آری جهان بهتری ممکن است.
جهان��ی ع��اری از تبعی��ض و
نابراب��ری ،جهان��ی ع��اری از
خشونت و جنگ.
ما حمکومان ابدی مدل تا کنونی
این جوامع نیستیم.
هرگز فراموش نکنیم که مردم تاریخ
رامی سازند.
زنان و مردانی که هرگز تس��لیم
ش��رایط نش��دند و با مبارزه بی
ام��ان و پیگ�یر خود ق��دم های
موثری در راه براب��ری و آزادی
برداشته اند.
در ای��ن راه زن��ان هم��واره نقش
مهمی در پیشربد مبارزات داشته
اند.
روز جهانی زن ،تاریخ زنانی
است که خود تاریخ را ساخته
اند.
این تاریخ ریشه خود را در مبارزه
زنانی که در جامعه ،از یک طرف
ب��رای آزادی و برابری کل جامعه
و از ط��رف دیگر ب��رای ،برابری
با م��ردان مبارزه کرده اند ،یافته
است.
روز جهانی زن،فرصتی اس��ت
برای بررسی ش��رایط زنان ،برای
ی��ادآوری اینکه پیش��رفت زنان،
پیشرفت بشریت است و هر قدمی
که زن��ان به جلو م��ی نهند گامی
بشریت را به جلو مریانند.
یکصدم�ین س��الگرد روز زن و
ُ 34ام�ین س��الگرد ب��ه رمسی��ت
شناخنت این روز به وسیله سازمان
ملل ،بهانه ای است برای نگرشی
ب��ه نقش جنبش زن��ان در خیزش
های مردمی اخری.
 جمهوری اسالمی
مب��ارزه زن��ان از هم��ان ف��ردای
انقالب اسالمی آغاز شد.
زن��ان که ب��ه صورت گس�ترده در
انقالب  57ش��رکت کردند (البته
بدون هیچ گونه مطالبات فمینیستی
و در پرت��و ش��عارهای کل��ی ضد
دیکتات��وری) ،ب��ه زودی متوج��ه
ش��دند که اولنی قربانی آن هستند
و سرنوشت آنها دچار ضربه جدی
خواهد شد.
مجهوری اسالمی قبل از هر چیز
به حقوق زنان محله برد.از امروز
به فردا زن به ش��هروند درجه دوم
تبدیل شده و دیگر نه به عنوان یک
انسان کامل ،که نیمه شد.
استقرار مجهوری اسالمی با رفرم
جایگاه زن و تطابق آن با شریعت
شروع شد.

حق��وق زن��ان رمسا و
قانونا به نصف مردان تقلیل
پیدا کرد .تبعی��ض و آپارتاید
جنس��ی نهادینه شد .حجاب
اجباری گردی��د برای همه
زن��ان و ب��دون توج��ه به
ملی��ت و مذهب .ش��عار
معروف یا روس�ری یا
تو سری! آغاز خشونت
دولت مذهبی به زنان بود.
جداسازی در مراکز دولتی
و دانشگاه ها ،اتوبوس ها
و غریه آغاز ش��د .مخینی
گفت:
«اگر تن زنی به تن مردی
خب��ورد پایه های حکومت
اسالمی لرزان می شود».
 8مارس  1357زنان بسیاری
و البته بدون حجاب و عمدتا
الئیک ب��ه خیابانها رخیته و
برای دفاع از حقوق خود،
و علی��ه قوان�ین ض��د
زن دول��ت مذهب��ی به
تظاهراتپرداختند.
زن��ان فری��اد ب��ر آوردن��د:
«انقالب نکرده ایم که
به عقب برگردیم».
زن��ان از  8تا  11م��ارس به
تظاهرات خود ادامه دادند.
در روز  11م��ارس ح��دود
 20000نفر در دانشگاه تهران
مجع ش��دند تا بر حقوق
خود پافشاری کنند.
ام��ا متاس��فانه از یک ط��رف به
دلیل عدم محایت اکثریت زنان و
حتی زنان الئیک و زنان سازمان
های چپ و در کل س��ازمان های
دموکرات و چپ و از طرف دیگر
س��رکوب رژمی ،به مرور جمبور به
عقب نشینی شدند.
در ای��ن ج��ا اندکی مک��ث الزم
میدامن .متاس��فانه ع��دم درک و
بی توجهی س��ازمان های چپ،
دموکرات و روش��نفکران مستقل
اع��م از زن و مرد ب��ه این مهم که
حجاب اجباری ،مناد سرکوب و
عقب راندن زنان بوده و سرکوب
زن��ان یعنی نیمی از جامعه ،زمینه
ای ب��رای س��رکوب کل جامع��ه
اس��ت ،ضررهای جربان ناپذیری
ب��ه بار آورد که ح��وادث بعدی به
خوبی آن را نشان داد که حبث در
باره آن خارج از حوصله این نوشته
است.
انق�لاب بهم��ن و آچنه گذش��ت
س��ئوال ه��ای بس��یاری را بر می

انگیزد ،اما شاید سئوایل که بیش
از هم��ه توجه بر انگی��ز و آموزنده
باش��د و بای��د درس ج��دی از آن
آموخت،مس��ئله زن��ان و آچن��ه بر
آنان رفت می باش��د .مسئله زنان
که بدرستی مس��ئله روز است اما
همیشه ،آن گونه که تصور می کنیم
روش��ن و واضح نیست و بدرستی
و عمیق به آن پرداخته نشده است.
هدف از مبارزه زنان چیست؟
چه منی خواهیم؟
چه می خواهیم؟
انقالبات و قی��ام های مردمی ،نه
فقط اعرتاض یک جنبش به نظم
موجود بلکه اساسا وسیله ای برای
برپائی یک روابط اجتماعی جدید
است و طبیعتا جنبش زنان هم منی
تواند از این قاعده مستثنی باشد و
نی��از به ی��ک هویت جدی��د زنانه
دارد .در این جا اساسا باید نگرش
روشن باشد.
در ای��ن راس��تا درک درس��تی از
وضعیت موجود ما زن��ان از یک
طرف وت��وان و ظرفیت هامان در
حال حاضر از طرف دیگر ،کمک
موثری به پیشربد مبارزه است.
بی��ش از س��ی س��ال از اس��تقرار
حکوم��ت مجه��وری اس�لامی
ایران ،زنان همواره مورد تبعیض و
خشونت برای ابتدایی ترین حقوق
خود بوده اند.
متامی ابعاد زندگی زنان از خانه تا
باالترین سطح جامعه قانون گذاری
ش��ده و هیچ حرمی��ی خصوصی
ب��رای آنان باقی منان��د.زن حتی
مالکیت بر بدن خود را از دس��ت
داد .زن در بعض��ی ح��وزه ها ،نه
حت��ی نیمه ک��ه هیچ ش��د .اجازه
ازدواج ،اجازه مسافرت،حق نگه
داری فرزن��د و ...به دس��ت پدر
و ش��وهر افت��اد .زن موج��ودی تا
ابد حت��ت قیمومیت در آمد.حتی
جن��ازه او را مردان ب��ر دوش می
کشند.
و اما زنانی که قرار بود به مردگانی
متحرک تبدیل شوند تا بر جسدهای
آن��ان حکومتی مذهبی بنا ش��ود،
رستاخیز کردند و دولت دینی را با
شجاعت وبی هیچ ترسی به چالش
کشیدند.
آنها در خیزش مردمی دو ساله اخری
نشان دادند که منرده اند ،که دیگر
دنباله رو نیستند ،که کنشگر و پیشرو
هستند ،که ظرفیت و توان خود را
باز یافته اند،که زندان و شکنجه،
جتاوز و اع��دام منی تواند مانعی

همنوایان:
عشق و عدالت پرچم من است
هر آچنه باشیم من با حقیقت خواهم زیست!
سوگند یاد می کنم که تا رسیدن به برابری
حلظه ای از پا خنواهم نشست!
بگذار که عشق و عدالت پرچم من باشد
من با حقیقت خواهم زیست
هر آچنه بر سر راه من پیش آید
و اگر گذراز هزاران رودخانه گذرگاه من باشد!
هان آنان که زمنی خسته را می کاوید

برای خواسته ها یشان باشد.
حضور گسرتده و خط مقدم ،زنان
حتی از چش��م جهانیان هم پنهان
منان��د و هم��گان را به حتس�ین
واداش��ت .قدرت و توانایی زنان
در به دست گرفنت سر نوشت خود
نه تنها مجهوری اسالمی که جامعه
مرد س��االر ما را بشدت غافلگری
کرد.مجهوری اس�لامی تکلیفش
روش��ن است .سر کوب شکنجه و
کشتار برای عقب راندن زنان .اما
خطرات جدی دیگری هم برای به
هرز دادن و منحرف کردن جنبش
زنان وجود دارد.
 :باوران��دن ای��ن امر ک��ه گویا
در چه��ار چوب هم�ین قانون
اساسی ،خواسته های زنان امکان
پذیر است.
 :منح��رف ک��ردن مطالبات
زنان ب��ه طرف مطالبات کلی
برای دموکراسی و حق شهروندی
و قبوالن��دن حل خود ب��ه خودی
خواسته های زنان در این راستا.
اوال:
قانونی و نهادینه بودن قواننی ضد
زن ،گره گاه اصلی اس��ت که باید
به چالش کش��یده شود .نشناخنت
عمق این فاجعه یعنی قانونی بودن
نابراب��ری بنی زن و م��رد در قانون
مدن��ی و قانون جزائی و در نتیجه
در قان��ون اساس��ی ای��ران ،توهم
زا بوده و مبارزه زنان را از مس�یر
اصلی خود منحرف می کند .برابر
حقوقی زن و م��رد اولنی و اصلی
ترین قدم ب��رای از بنی بردن دیگر
تبعیضات جان سختی است که در
جامعه ما ریشه عمیقی دارد .تصور
بیهوده ا ی است که با زدن شاخه
ها ،ریشه خود به خود خشک می
شود.اگر ریشه را از بن خنشکانیم،
شاخه با طراوت بیشرتی سر بر می
آورد .زمان بیشرت از هر وقت آماده
قطع ریش��ه است .فرصت ها را از
دست ندهیم.
دوما:
جتربه قیام های مردمی در سراسر
جهان و انق�لاب  57به خوبی به
ما نشان می دهد که زنان هرگز در
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جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  3آوریل

 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648
اندکی فراتر از خویشنت را نظر کنید!
زنان گوهر راستنی و گنجینه همگانند
ِ
شهره ای
چرا که در برابر هر نام
هزاران زن بی نام وبی نشان
زنده به آنند که با عشق و عدالت
جهان بهرتی بپا سازند!
هان ای دخرت ای خواهر
ای مادر ای همسر
زمانی که تو بر خیزی
دیگران نیز قد علم خواهند کرد،
سعادت بر فرزند و پدر و همسر و برادر
لبخند خواهد زد،
در خانه و در کوچه و خیابان  ،در شهر و روستا،
بگذار تبسم ما در بیفشاند!
آه چه رؤیای غریبی داشتم
که درنیمه شبی پرستاره به سراغ من آمد:
زنان و مردان دست در دست ،
صلح و عشق و دوستی داشتند
دل های شکسته  ،زنگار غم برشسته بودند
و تنهای فرو کوفته جانی دوباره یافته بودند!
کوه و رود و صخره وسنگ
به شادی در آمدند و
و ناقوس آزادی طننی خویش را بنواخت!

پرتو شعارهای کلی به خواسته های
خود نرس��یده اند .انقالبات اخری
کشورهای تونس و مصر وهشیاری
زن��ان می تواند جتربه آموزنده ای
برای ما باشد.
 تونس
در تون��س جنبش زنان با ش��رکت
فع��ال خود در کن��ار دیگر جنبش
ه��ای اجتماع��ی باعث س��قوط
بن علی شدند اما حلظه ای خواسته
های خود را فراموش نکردند.
و امروز عالوه بر خواسته عمومی
ن��ان و آزادی ب��ه طور مش��خص
خواستار :
حف��ظ و ابقای برابری زن و مرد
در قانون اساسی ،برقراری الئیسته،
رفرم در قانون خان��واده از مجله
نابرابری در ارث ،قبول کنوانسیون
رف��ع هر گون��ه تبعیض علی��ه زنان
هستند.
 مصر
در مص��ر پ��س از آنکه به نقل
از نوال الس��عداوی فمینیست
مش��هور مصری زنان در کنار
م��ردان ب��ی توجه ب��ه ملیت،
مذهب به ش��ورش گرسنگان
پیوستند.بالفاصلهپسازسقوط
مبارک ،به عدم حضور خود در
کمیسیون طرح و تدوین قانون
اساسی جدید اعرتاض کردند
و خواستار:
شرکت فعال زنان در کمیسیونطرح و تدوین قانون اساس��ی،
برقراری دول��ت الئیک ،لغو
متامی قواننی نابرابر در مورد
زنان شدند.
 اجلزایر
در اجلزایر ضمن ش��رکت در
تظاهرات مردمی خواستار :
 پای��ان دولت اضط��راری وبرق��راری دول��ت قانومنن��د،
برابر حقوق��ی زن و م��رد ،بر
ق��راری آزادی ه��ای فردی و
اجتماعی ،عدالت اجتماعی و
کار برای همه ،لغو قانون اخری
خانواده و قانون مدنی مساوی
برای همه شدند.
 امروزه ما زنان ایران دو

راه بیشتر در پیش رو نداریم:
ی��ا آچنه را که هس��ت بپذیرمی یا به
نفی آن برس��یم و نظم��ی دیگر را
جایگزین آن کنیم.
از جتربه ه��ا بیاموزمی و در ارتباط
تنگاتنگ با جنبش های اجتماعی
دیگ��ر ،جنبش کارگ��ری ،جنبش
دانش��جوئی ،جنبش مل��ی ،برای
نان ،آزادی ،حقوق مساوی زن و
مرد در متامی عرصه ها ،به مبارزه
پی گری خ��ود برای نفی مجهوری
اس�لامی و جدائی دین از دولت
ب��ه عن��وان پیش ش��رط ه��ر گونه
دموکراس��ی ،تا رسیدن به خواسته
هامیان بی امان ادامه دهیم.
فریبا ثابت  6مارس 2011

اسکی در بل ِنژ

اگر می خواهید سرمای زمستانی
این دیار قابل حتمل تر باشد،
می توانید در یک ساعتی مونرتیال

روزهای چهارشنبه

با قیمتی مناسب  7دالر
(کالس اسکی  7دالر باصندیل
باالبر  7 ،دالر یک ساعت کرایه
وسائل اسکی )
به شرط آن که زن باشید
و از  18ساله به باال
از پیست اسکی بل نژ بهره مند
شوید.
Belle Neige

Tel.: 819-322-331
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Fatima.meghdadi@gmail.com

تاتوی دائم

S_akbar79@hotmail.com
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فــروش

تایپ فارس�ی
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LOCKSMITH

خدمات خیاطی
.نیازمندیم
تبدیل فیلم و عکس های شما
 با چندین سال،مونتریال
با سابقه چندین ساله
گرافیک
 DVD روی
کلیهتعمیراتخیاطی
Tel.:
514-909-0444
دائمی
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پیشرفته
تا
GREAT OPPORTUNITY!
قیمتدرمرکزشهر
بهترینقیمت
 اتومبیل
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ترجمهمدارک
دارالترجمهرمسی
 تعمیر و عیب یابی
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(NDG)
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±¥ویروس
±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±Locks:
نصب
و
زدایی
514-889-3243
Tel.: 514-488-9102
MULTI LOCK
931-5404
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 بهترین آنتی ویروس ها
∫vI�«
،یکتا
آرزو
مدیریت
به
514-588-9922
، برترین سرویس± ¨‰
عضوجامعه،مترجمرسمی
t?� v?�U?�Åt5753
?�U?�d?�Boul
“« È«ÅMonk
t?�u?L�� ≠±  طراحی صفحات وب
Montreal, QC, H4E 3H2
 نازلترین بها
،مترجمان رسمی کبک و ایران
È
d
œU??�??�« —«b??�U?�“
s?�d?�¬ n?ÇU?�—u?Ö
شرکتی و شخصی
≤ Ët��
Reduce 0
مترجم رسمی دادگستری
0
:موموخواهان
,0
5
6
$
سیستم
سرعت
افزایش

Ë
v?�UO�
—U��U�
dOOG�
È«d�
ÈË—u�
ترجمه رسمی اسناد و
 ترجمه رسمی کلیه اسناد
Price:
nov15+dec1P

Large space, well
located in NDG. Great
potentials for buyers.
Must visit to experience
its atmosphere.

 ربتکا زا )یفطصم( یدمحا نویامه1

خدماتکامپیوتر

شهریاربخشی

یکتـا

arman:toendofFeb2011>P

maryamazdec01free

ترجمهرمسی

استخدام

فال تاروت

کمپانی معتبر هری روزن
≠ œd??� Âö??�« —u??A??� Ê¬ ÈœU??B?�?�«  آموزش و نصب نرم
≥درخدمت هموطنان گرامی
“« È
شما
دخلواه
افزارهای
 ساعته24  سرویس
v�bO�u�
به یک نفر خیاط مجرب لباس مردانه
¥
www.systemexpert.ca
q??
نغمه سرورانÈd?N� ≠ œd�هاË خامن
Tel.:
514-999-4341
pM� ویژه
≠ XAÖ“U� ≠≤
:با شرایط زیر نیازمندیم
514-294-8242
مترجم رسمی و عضو
Tel.: 514-762-6774 µ
ÊU�d� ÊU��« —œ
__________
Èd
انجمن مترجمان کبک
کیمیا
توسط
≠
‰u?K?�
≠
¯d?�
Ë
ŒU�dÄ
v��—œ
≠
≥
عالی
مزایای
و
مکفی
حقوق
تدریس ریاضیات
4155 Verdun ∂
514-889-8765·ö??�Åd??� t?�?�u?�
U?� b?M?� s?�?�U?�
(Corner Galt)
(514) 699-1380
v?
و فیــزیک
Harry Rosen Menswear:
XIOI�
∑
_r
Les Cours, Downtown Montreal
توس�طمهندس
 مترجم رمسیU?�ö�« ≠ d�ÅXAÄ ≠ ËdOÄ Ë l�U� ≠¥ قابلتوجهخامنها
 انیt�b� ≠ vF�«Ë
Êb�œ
 ∏ سرویس اتاواg
الکترونی�ک
1010 Sherbrooke
ر
ی
م
محمودایزدی
ا
È“U� d�� ≠ d� „u�
 ≠ خدا‰U� ÁuO� ≠µ
Experienced: Bespoke Tailor
رفت و آمد هرروزه به اوتاواπ
W. Suite 1800
)(آرش کشوری
ستn�
!
d�«u�
≠
—«eKÖ
Ë
⁄U�
≠
Ë
n�œ—
≠
∂
ا
Downtown
Office:
•
Must
be able to hand sew pockets, and
کبک
مترجمین
عضوجامعه
د
Ëv
:>> کلیه مقاطع
: از مونتریال:رفت
ی
کن
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
Tel./Fax: 514-439-8501
ورق
و
±∞
suit
jacket
lining
on
mens
suits
È—–¬
College,University
t�U


■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با









West Island
Office:



<<  صبح7
>>



•
Full-time
~
40
hours
per
week

های
سازمان
و
ادارات
تائید
تضمین
High-Shool

≠
Áu??�«
Ë
t??�u??L??�
≠
—«œd??�“
—U?�
≠
∑

q??

Tel./Fax:
 514-624-7581


¯







 مرکزشهر




ایالتی و فدرال

اوتاوا
 از:برگشت±± Ë v
tutoring با سابقه
(benefits/pension plan)

Cell:®
514-730-7462

UN�UJ� Ë UNA�M� توسط شادی



استخدام




Tel.: 514-745-0318
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درمدارس مونترال و


°


Ë ‘U??I??� ≠ Áb??�U?�Åv?� Ë Áœu?N?O?� ≠∏

±≤
<<
بعدازظهر
5 >>

®
 Cell.: 514-246-8486
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تدریس در موسسات

²
Call:
Carmela,
(514)
678-6451
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کنکورتهران

to set up appointment anytime:
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Keeping
FH


ÊU
ÁbM�œÅ
rJ� ≠
 .جلسهاولرایگانمیباشد
Tel.:416.272.0901
وست آیلند به چند
 وNDG
abehn082@uottawa.ca±¥
³́
²

q


متیزکردن محل
خدمات
v����UÄ ≠ساده
”ö�
b�—«
≠ ÁœdÄ«d�


Tel.:(514)
966-4572

کارگر
 وCashier
≠ نفرπ
 با ظرفیت محدود:ثبت نام
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UÄË—« —œ کامپیوتری
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 درقلب مرکزشهر


≠
Êb?�¬
U?O�œÅ
t
�
≠
vM��—
Ë
ÁUOÖ
≠
±∞



نگهداری
 سرویس
514-827-6329



اخوان
شعبات
به
لطفا
_
v
سابقه
ها
سال
با
اینترنتی
و

PHOTOGRAPHY


q��

سالمندان
و¥
کودکان
از
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:مراجعهکنید
«
514-620-3255
، مشتری ثابت،بیزنسی
PROFESSIONAL








مرکز شهرÁbM�œ
در قلبÃ«Ë— ≠ qH� Ë s�d� ≠ eOÇ ≠±±
 تمیز درخانه شما


در مرکزخرید قدیمی و
“U�¬d� _ t�U� »U��« _ t
514-485-4744
،مسکونی
منازل
کردن
مونتریال
ÊU�œ
ÊË—b�« ≠ œ«d� Ë œuBI� ≠ √d�År� Ë
‰œe�
≠
È—«b�
·d�
≠±≤
 به بهای عالی و،پرتردد
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@M�
_
XL�� Ë VOB� _ °U�—U�
¥
پنجره،دفاترتجاری
514-620-5551
شرایط بسیار مناسب
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ÂdÖ t�K�« ≠ Áb�U� Ë “d� ≠ Á“«Ë—œ ≠±≥



514-224-0-224
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vK��
XOF�u� t� È«ÅtAI


فرستادن کودکیار و
لطفامتقاضیان جدی تماس
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„u� U� È«Åt�d{ ≠ œ«b��« ≠±¥

استخدام
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:بگیرند

،شما
خانه
به
پرستار
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بهیکپیتزامیکرباتجربه

، بصورت نیمه وقت




Tel.:514-935-2424



















کاردرناحیه مرکز
 برای
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ماندن
تمام وقت و



©‚ÆÁ µ∞
5301 QUEEN MARY (Decarie
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.شهرمونتریالنیازمندیم
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SNOWDON
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بطورهفتگی
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Tel.: 514-746-9271
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5780
Sherbrooke
W.,
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369-3474(FISH)
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کنید و داروی
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مدارک و تنظیم
دعوتنامهرسمی

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

Pd:jan'10

ربماتپس: ریمااضرUP

azfev11Pd

فال قهوه






































ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک
پزشکانمطابقبااستانداردهای
MCC  وPCRC
 تنظیمدعوتنامه رسمی
 گواهی امضاء و کپی برابر
اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
... مربوطه



































$55,000
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Nikpour:ربماتپسزا
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Uazfeb1 Mohammad_ghaenian2006@yahoo.com






















farkhondeh>>120todec'09UP

سالن آرایش

داروخانه
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Coiffure
 



 

 سال سابقه16 با بیش از
مسوولیتی در




پیوند

.برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد
:توجه
upینالساب شرآ: نوجزا15
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997 Decarie,

(514) 336-5666
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5780
W.,
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Ê«d�«Sherbrooke
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فرشایرانی TV repair
TAPIS

ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشوی دستی

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم
)(wholesale price

Tel.: 514-904-1028
az15fev11factrd-vic

تعمیرهمهگونهتلویزیون
ادوات صوتی و تصویری
بهای عالی ،سرویس برتر
با مدیریت ایرانی
در خدمت هموطنان گرامی

Microrepair
1924 St Regis,

(Dorval) H9P 1H6

Tel.:(514)566-6653
www.microrepair.ca

در کلیه سطوح

نی
ایرا ام

tilMar'10P

استخدام

استخدام

رستوران شیراز

aznov15up

استخدام

نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ ،نقاشی،
حمام ،سرامیک ،کفپوش
چوبی ،رنگ ،تکمیل
زیرزمین و...

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

Nettoyeurs
EXPRESS

به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.
514-484-8072

Tel.: 514-996-9692

دنمدوس  15ربماون

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

آژانس مسافرتی

آموزش رانندگی

آری��ا 621-3456 ..............................................

آموزش موسیقی

ج��وادداوری 567-4789 ...........................
نص��ر 653-5107 ...............................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسه فارس��ی دهخدا484-2098 ........
مدرسه فردوس��ی 962-3565 .................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520.........

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا 1-800 780-3103................
الگان��س لیزین��گ482-4500 ..............

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

نویس��ندگان ،مرتمج��ان ،روزنامه نویس��ان جوان و
تازه وارد ،حتی ش�ما ...اگر دستی به قلم دارید ،
اگر عالقه مندید ،ذوق دارید  ،در گزارش نویس��ی،
ترمجه و ...با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.
توج�ه :لطفا از پی��ش برای گزینش س��وژه ها با ما
هماهنگیکنید:

رستوران عموجمال

فرنازمعتم��دی 842-8000 .....................
پارس.ت�ورز 938-7277 ........................
اس��کای.الن 388-1588 .....................
یونی.گل��وب 849-7711 .......................

TORONTO

با پیوند همکاری کنید

استخـدام

آرایشـــــگاه

تـورونتو

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

ربماون لوا زا میرم

آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
ش��هرزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
وی��دا 846-2800 ..................................
م��ژگان 620-4729 .......................................

س�فر روزانه به

خشکشویی

514-962-5630

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

از
ایرانی
ب
خرید!

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

سفرتورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند
و ...هستید ،آگهی استخدام خود را در
صفحه پرتردد نیازمندی های پیوند درج
کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

ازدواج

احمـد

نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت های
آشپزخانه و نصب کانترتاپ،
نقاشی ،تکمیل زیرزمین
 با بهترین کیفیت
 و قیمت مناسب

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.

Tel.: 514-298-1393
514-265-0973

paivandmtl@gmail.com

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

ارز

الیک��و 917-9988 .....................................
پاسیفیک 289-9022 ...................................
5اس��تار 585-2345 ..................................
989-2229 ....................................... GIT
ش��ریف 223-6408 ....................................
844-4492 .......................... Export-FX

امالک و مسکن

همتی�ان ،فی�روز827-6364 ........
امیرس��ام 223-6408 .............................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژال��ه 702-2309 .....................
زن��دی ،پروان��ه 909-4765 ......................
گیورگیزنیا،نینوس 816-4080....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نص��ر ،مس��عود 571-6592 .......................
عین الهی نسرین 839-7978 .....................
اس�لامی ،مینو 967-5743 .....................
CSAIکمکبهمهاجرین932-2953.........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
مکی��ک 373-5777 .......................................
بنی��اد س��خن آزاد 944-8111 .................
مدرس��ه دهخ��دا 952-2165 .................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................
865-7146 ..................................... IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................

فرهنگسرایسینا488-3000.......................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهوستآیلند626-5520.......................
خانه ای��ران 951-4721 ...............................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
تلویزیون ایرانی��ان 385-4726.................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 489-8686 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
paivandmtl@gmail.com
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
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

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران ،کافه
پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت،
ایو ،UN-SAT ،اتوکلیفتون و  ،NDGفتوشاپ ،کلینیک
برایمابنویسیداما...
آریا و آلفامدیک ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،آذین ،صادق،
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،خضر ،کبابسرا و ...نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و...
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و ...الوال:
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
موروالتوس ،ادونیس و ...سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های
بزرگ عربی
------------------------

•
•

Distributed Free

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

Tel.: 438-323-0793
azfeb01UP

& all Major Cities

نیـازمنـدی هـای پیوند

ش��یخ صال��ح 366-1509 ...................
لی لی صمیمی 777-3604 .....................

اجنمن ها و سازمانها

خدمات
ساختمانی

به یک بازیگر خانم
باتجربه و یا عالقمند
بین سنین 30-45سال
برای اجرای یک نمایشنامه
به زبان فارسی نیازمندیم.
ایمیل تماس:
@said_montreal
yahoo.ca

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

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

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

جویای
بازیگر

PAYVAND

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

azfeb1up

رفت و آمد هرروزه

www.
nettoyeursexpress.
com
Your garments fresh
and cleaned as early
!as the same day
CEL: 514-889-7392

به چند نفر آقای باتجربه
برای کار در کارواش
محدوده وست آیلند
نیازمندیم.

2011هیروفاتP? bobymoradian

سینابطحایی

Tel.: 514-284-6607

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

RENOVATION

آموزش سنتور

نگهداری از فرزندان دلبند
شما توسط خانم ایرانی
همچنین امور آشپزی
تلفن تماس >> :مهری

PARTICIPATE in our
CO
MMUNITY

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

نگهداری کودکان

AKHAVAN FOOD

CARWASH

Tel.:514-573-4477

بابهترینشیرینیها
برایجشنهایشما
514-487-5172
514-562-6453

خنواهیم جامعه
کوچکمان
ضعیف شود؛
کامیونیتیمان را
تقویت کنیم!

(هر طرف)

استخدام

ساختمانی

شیرینی
سـرو

هوای هم را داریم!

بها و سرویس عالی

به یک آشپز درجه یک
ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-334-2380

تعمیرات
جزئی و کلی

azsep10-feb11P

514-769-4075

AKHAVAN
FOOD

آمادگی برای امتحان
 TOEFLو IELTS
تسلط بر متون کتاب های
دانشگاهی

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

خانممجربازسالمندان
و کودکان شما در تمام
مدتشبانهروز
(حتیویکندها)
نگهداریمیکند:

514-585-6178

 1ربماون زا ناوخا رهچونم

خواندن و بحث در مورد
مقاالت روزنامه ها
تمرین مکالمه و مصاحبه
نوشتنمقاالتدانشگاهی

پرستارساملندان

خد
است ید!
کن

صابر جلیل زاده

به یک نفر راننده برای
دلیوری پیتزا در ناحیه
السال نیازمندیم.
Tel.: 514-363-4444

در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.

UPaz15mar15 saeid@microrepair.ca

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

استخدام

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه
کنکوردیا ،استاد سابق زبان انگلیسی دانشگاه
تهران با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان

info@microrepair.ca

آموزش سنتور

بهچندنفرویترس
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

مونتریال ایرانی:

PAIVAND: Vol. 17  No.998  Mar. 15, 2011

35

Ottawa, Toronto, Vancouver

تعمیراتساختمان

س��تون 212-6858 .........................................

جواهری

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

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................

®لوگوی پیوند®

کار استاد علی اصغر معصومی

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

ش��یراز 485-2929 ....................................
ی��اس 483-0303 ......................................
کارتیه.پ��رس 488-6367 ............................
شومینه.پرس 564-9790 ............................
کوپول��ی 483-0000 ...................................
کوپول��ی(989-8580 ..................... )2

گل فروشی

دکت��ر بیت��ا 998-2482 .........................

گرافیک و طراحی

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

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

گاراژ (درب)

249-4684 ...................... UNI-TECK
وحی��د 983-1726 ..............................
پیون��د

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

عینک سازی

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخ��وان620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی س��ن ل��وران 369-3474 .................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداس��ارانورائی 397-9284 .....................

اطل��س 485-8585 ......................................

ااکس��پرس 889-7392 .................................

س��روین 562-6453 .................................

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

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

دکترلوئیزداداشزاده288-4864..................

فتوش��اپ 846-0221 ..............................
فتو ُرز 488-7121 ............................................

نازگلفالح697-0225.....................................

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

پزشک

آلفامدیک کلینیک 933-8383 ...................
بنفشه حجازی 288-4864 .........................

تابلوسازی

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

تاکسی

تبلیغات

تدریس خصوصی

حمل و نقل بین املللی

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

حمل و نقل

المپی��ک 892-5433 ..............................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی
داروخانه

دیش و ساتالیت

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

یون��ی س��ات 571-6564 ............................

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

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
ش��ریف نائین��ی 731-1443 ..................

تدریس رقص
ترجمه

یکت��ا 439-8501 .........................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،ش��هریار 624-5609 ....................
نغمه سروران 889-8765 .............................

دندانپزشک

دندانسازی (البراتوار)

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

رستــوران

عموجم��ال 484-8072 .............................
صوف��ی 989-8383 ........................................

شیرینی پزی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـال

ش��ادی 678-6451 ...................................

کامپیوتر

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 677-9882 .....................

وکیل

ویدیو

محضر

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

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

ارکستردریا(رستمی)955-4886.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

هم��ا 484-2644 .........................................

پارس ماریتایم

کارواش

کایروپرکتیک

کلینیک ابن سینا 288-4864 ....................

کلیسا

Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca
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نوروز و رسم حق گزاری...

بهرام فوالدی :قدردانی و یادی از یک
ایراندوست ،به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی

است در تورنتو اقامت دارد.
وی یک��ی از بنیادگ��ذاران اجنمن
فرهنگی فردوسی بش��مار می آید.
گفتنی اس��ت اجنمن فردوسی کار
خ��ود را با خدمت به ت��ازه واردین
شروع کرد و سپس با اجرای برنامه
های دیگر ،از مجله برگزاری جشن
ها و بزرگداشت های تارخیی ایران
زم�ین را نیز ضمیم��ه فعالیت های
خود کرد ،از مجله به برگزاری جشن
های نوروزی این اجنمن می ش��ود
اش��اره کرد که بسیار معروف و سر
زبان هاس��ت و اکنون بی��ش از 26
سال است که ادامه دارد.

در دریای کشکول پیر خراسان...
اینگونه مقوالت بشوند به این بهانه
که مبادا ایادی اس��تکبار جهانی
و مفس��دان و مغرض��ان و خس و
خاشاک ضد والیت فقیه با ایشان
متاس بگریند!؟

خبر خوش
حس�ین طائ��ب رئی��س اداره
اطالعات و اخبار فرماندهی سپاه
پاس��داران و فرمانده سابق نریوی
مقاومت بسیج واز اعرتاف گریان
و ش��کنجه گران و تواب س��ازان
معروف ،زمان س��رنگونی رژمی را
اواخر س��ال آینده پیش بینی کرده
است!
حاج حسنی آقا خدا پدر و مادرت
را از بهش��ت جنات دهد که برای
اول�ین ب��ار در عم��ر ننگ�ین ات
باالخره یک کلمه حرف درست و
حسابی زدی؟!
چه خرب خوشی چون بیش از سی
سال است که ما از اینگونه حرف
ها و قول ها زیاد ش��نیده امی شش
ماه دیگر  ...سه ماه دیگر  ...سال
آین��ده  ...ویل هیچک��دام عملی
نشده اس��ت علت اش هم واضح
اس��ت چون همه کس��انی که این
حرف ها را می زنند یک مش��ت
ضد انقالب ف��راری و طاغوتی و
فاسداالخالق هستند ویل مشا که
برای خودت کس��ی هس��تی ،مرد
خدائی و در خدمت رهرب مسلمنی
و مس��تضعفنی جهان و نایب امام
زمان (عج) و خادم اس�لام ناب و
حتم ًا با آن ب��اال باال ها هم ارتباط
داری پس انشااهلل تعایل پیش بینی
ات درست از آب در خواهد آمد
به امید آن روز که آرزو دارمی نفس
ات ح��ق باش��د و دمت گ��رم و با
عملی شدن پیش بینی ات شصت
و ن��ه میلیون و پانص��د هزار نفر از
ملت ایران از دس��ت این جانیان
جنات پیدا کنند!
آن پانصد هزار نفر دیگر را هم به
تو خبشیدمی که به حساب بستانکار
خود و رهرب و رئیس مجهور و هم
پالکی هایت بگ��ذاری تا مدیون

{>> ادامه در صفحه}41 :

Si vous ne savez pas si cette
plante requiert de l’ombre
ou du soleil, mais que vous
aimez aider les gens…nous
!voulons vous rencontrer

Vous n’êtes peut- être pas un exper t en matière de rénovation
résidentielle, mais vous le deviendrez grâce à nos formations théoriques
et pratiques. Home Depot, l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada,
recrute du personnel pour le printemps. Offrez-nous votre volonté de
faire passer les clients avant tout, et nous vous offrirons des récompenses
concurrentielles dont un régime de soins médicaux et dentaires, des
avantages sociaux pour les personnes de 70 ans ou plus et un programme
de remboursement des droits de scolarité.

Plusieurs postes sont à pourvoir dont ceux de :
Caissier • Associé des Ventes • Chef de rayon
Préposés à la dépalettisation de nuit
Postulez en ligne à
homedepotemplois.ca/9117
Nous favorisons la diversité et souscrivons au
principe de l’égalité d’accès à l’emploi.

beau

TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT STIMULANT, c’est

Au fait, le muguet préfère l’ombre. Vous voyez, vous avez déjà appris
!quelque chose

تورنتو :پیشنهاد به رمسیت شناخنت
نوروز ،که از س��اهلا پیش جس��ته و
گرخیته توس��ط گ��روه های خمتلف
ایرانی��ان انتاریو ب��ا مقامات رمسی
کانادا مط��رح می ش��ده ،اولنی بار
ب��ه طور رمس��ی توس��ط مجعی از
متخصصان ایران��ی مقیم تورنتو در
جملس فدرال طرح شد و با پیگریی
های هم�ین افراد چن��دی پیش به
جملس انتاریو رفت.
روز سه شنبه  28فوریه  2006نامه ای
رمسی از طرف دکرت رضا مریدی به
روزنامه های حملی تورنتو مبنی بر:
«عید نوروز در ش��هر رچیموند هیل
رمسی ش��د!» ب��ه اط�لاع همگان
رسید .در آن نامه آمده بود:
پ�یرو خرب مرب��وط ب��ه ارائ��ه طرح
رمسیت عی��د نوروز توس��ط حزب
لیربال به پارملان استان انتاریو ،که به
کوشش آقای بهرام فوالدی و مجعی
از ایرانی��ان میس��ر گردی��د ،اجنمن
ش��هر رچیموند هیل (واقع در حومه
مشایل تورنتو) نیز در جلس��ه مورخ
 13فوریه خود عید نوروز را به عنوان
سال نو ایرانیان به رمسیت شناخت.
در مضمون این نامه اش��اره شده به
نام آقای بهرام فوالدی ،که سال ها

یکی از فعالیت های چشمگری آقای
بهرام ف�والدی در پیون��د با حزب
لیربال کانادا است.
ایش��ان بارها از سران این حزب در
گردهمائی ها و نشست های ایرانیان
دعوت به شرکت کرده و می کنند.
به باور ایشان اگر جامعه ی مهاجر
و ت��ازه به این آب و خاک رس��یده،
خبواهد در سرزمنی میزبان به جائی
برسد و بتواند در نگهداری و ارتقاء
ای��ن س��رزمنی پهن��اور و پرقابلیت
(کان��ادا) و نهاده��ای سیاس��ی و
اجتماعی و غریه آن ش��ریک باشد،
اول بای��د قواع��د و اص��ول آن را
بشناسد.
در هم�ین راس��تا حاص��ل یکی از
ت�لاش های ب��ی دریغ آق��ای بهرام
فوالدی ب��رای کاندیداتوری و دکرت
رضا مریدی از ش��هر رچیموند هیل
بود ،که باعث ش��د ایش��ان به عضو
پارملان اس��تان انتاری��و راه یابند که
افتخاری ب��ود برای هم��ه ایرانیان
تورنتو و حتی ما که در شهر مونرتال
زندگی می کنیم .
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>> ادامه از صفحه32 :

ات هم نباشیم!


سنگ روی سنگ بند منی شود

!!B . B . Q
بنا به گزارش س��ایت آفتاب ،چند
فرد ناش��ناس با مراجع��ه به منزل
حجت االسالم و املسلمنی "شیخ
مهدی اس��ناوندی" از روحانیون
سرشناس منطقه ورامنی در استان
ته��ران از وی تقاض��ا می کنند که
برای اقامه مناز میت بر جنازه یک
شخص بی بضاعت با آنها همراه
ش��ود ،اما در مسری حرکت وی را
رب��وده و به "امامزاده هاجر" واقع
در جاده چرمشهر به ورامنی منتقل
من��وده و در داخل این حمل او را
با طناب به ضریح امامزاده بسته و
پس از ضرب و شتم با رخینت بنزین
به آتش کش��یده و به قتل رسانده و
متواری می شوند!
ضم��ن اظه��ار تاس��ف از مرگی
چننی دخلراش یک انس��ان با هر
عقیده و تفک��ری و حمکوم کردن
اینگونه جمازات های بدون رای
دادگاه صاحل��ه و حض��ور قاضی
عادل و دادس��تان و وکیل و هیئت
منصفه و توس��ط افراد غری مسئول
و بی صالحیت ،معلوم نیس��ت که
این روحانی ب��ه انتقام اعمایل که
خودش اجنام داده به قتل رسیده و
یا جنایاتی که همکاران و هم لباس
های��ش در حق مردم بی گناه و بی
پناه مرتکب شده اند؟
البته این احتمال هم وجود دارد که
این روحان��ی خمالف رژمی بوده و
این جنایت توسط سربازان گمنام
امام زمان (عج) اجنام شده باشد
چ��ون اجن��ام آن می توان��د برای
رژمی دو نوع سود در بر داشته باشد
شاید نزد
اول این که خمالفی را که
ً
م��ردم حمبوب ًو با نف��وذ هم بوده
ح��ذف کرده اس��ت و دوم این که
می تواند آن را به گردن مردم یا به
قول خودش "فتنه گران" بیندازد تا
هم آن ها را نزد طرفداران س��اده
لوح خ��ودش بدنام منوده و هم به
این وسیله عده ای از مردم بی گناه

دیگر را بر اس��اس حدیث شریف
"النصربالرعب" دستگری و حماکمه
ُ
و احتماًال اعدام کند؟!
و در اینجا جمموع ًا این خطر بزرگ
ایران و ایرانی را تهدید می کند که
در صورتی ک��ه تغیریی در اوضاع
ایران اجنام شود با توجه به دریای
خونی ک��ه بنی م��ردم و حکومت
وجود دارد جامعه به جائی کشانده
ش��ود که به ق��ول مع��روف دیگر
سنگ روی سنگ بند نشود و این
باید درس عربتی باشد برای کسانی
که بیش از سی سال از اجنام هیچ
جنایتی در حق این مردم خودداری
نک��رده اند آقایان باید برتس��ید از
روزی که این فرن مجع شده از جا
در برود آنوقت وای به حال مشا،
سرنوشت جنایتکاران تاریخ را که
انصاف ًا یک دهم مشا هم جنایت
نکرده بوده اند ب��ه خاطر بیاورید
و اگر نه به خودتان و نه نس��بت به
مردم کش��ورتان ترمح��ی ندارید،
حداق��ل ب��ه زن و فرزن��د و دیگر
عزیزانتان رحم کنید!؟


بخشنامه

به منظور حفظ بیضه اس�لام ناب
و لبیک به ندای رهرب مس��لمنی و
مس��تضعفنی جهان و زدن مشت
حمکم به دهان حامیان سران فتنه
یعنی اس��تکبار جهانی آمریکای
جهاخنوار و صهیونیسم بنی امللل
و بر اساس فتاوی اکثر آیات عظام،
از ام��روز و تا اطالع ثانوی و بنا به
مصلحت نظ��ام ،خرید و فروش و
مص��رف و ورود و ص��دور اقالم
زیر در کش��ور مجهوری اس�لامی
ضدیت با نظام اهلی اس�لامی ما
حمس��وب ش��ده و حرام و ممنوع
اعالم می شود و با متخلفان از این
دستور به ش��دت برخورد خواهد
شد.
•چای سبز• ،گوجه سبز• ،کشمش
س��بز• ،انواع س��بزجیات• ،همه
اقسام انگور س��بز و غوره• ،سبزه
پای س��فره هفت س�ین شب عید
نوروز• ،سبزی پلو ماهی خمصوص ًا


با
س��بزی• ،برگ درختان
•کوکو
سبز (خبصوص در نظر هوشیار!)،
•قس��مت س��بز رنگ پرچم ایران
(به ویژه با آرم ش�یر و خورشید که
"من��اد طاغوت" اس��ت)• ،برگ
س��بزی (که حتفه درویش گنابادی
ملعون باشد!)• .خیار و کدو و موز

س��بز،علی اخلصوص خیار چنرب
و لیمو و •اجنری س��بز که به خاطر
هیبت ظاهری شان مصداق کامل
"تربج" می باشند.
ُ
(در م��ورد حرمت انواع بادجمان
با آن�تن و عمام��ه س��بز در باال و
لکه های س��بز رنگ در قس��مت
نشیمنگاه نزد اغلب آیات عظام و
حجج اسالم اختالف نظر فقهی
وجود دارد)
تبصرهِ :
سر سبزی که معموًال با زبان
سرخ به باد می رود جهت مصرف
داخلی و شال سبزی که سادات به
س��ر یا کمر می بندند به شرط این
که س��ادات مربوطه خ��ودی و از
ذوب شدگان در والیت باشند در
شرائط خاص و به ضرورت حفظ
نظام ،از مشول مفاد این خبشنامه
مستثنی می باشد.
مسئول امور فرهنگی و مطبوعاتی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی
برادر سردار سرلشکر دکرت اسداهلل
خان تیغ االسالم (اسدوال تیغ کش
سابق!)

کم لطفی :ترک رهبر = ترک مناز
حجت االس�لام "حمسن قرائتی"
رئیس س��تاد اقامه مناز (و دلقک
معروف رژمی اسالمی) در همایش
مناز نریوهای مسلح گفته است:
ره�بر را تنه��ا نگذاری��د چ��ون
همانطور که از آیات قرآن می توان

 
 
زمنی
فساد در
انواع
سایر
اجنام
فهمید ،تنها گذاشنت رهرب از ترک و
و خبصوص دریا بوده است و یا بی
مناز بدتر است!
حضرت حجت االس�لام اختیار حجابی و برهنگی و لرزش س��ینه
دارید قربان ،چرا کم لطفی فرموده های زیبارویان چشم بادامی؟
و اشاعه اکاذیب می فرمائید مگر ضمن ًا ب��ه این س��وال هم پاس��خ
بنا ب��ه گزارش رس��انه های حتت بدهند که چرا وقتی که نظری چننی
نفوذ و تس��لط خودتان در روز  22بالهائی بر س��ر کفار اس��تکباری
بهمن امسال بیش از  50میلیون نفر غربی یا مالح��ده و زنادیق ژاپنی
از امت همیش��ه در صحنه طالب و اس�ترالیائی می آید ه��م تعداد
الساندیس و الساندویج اسالمی جمروحنی و کشته ش��دگان بسیار
به خیابان ها نیامدن��د و یک بار کم اس��ت و بالفاصله هم دولت
دیگر با رهرب معظم بیعت نکردند؟ های خودشان و هم مردم و دولت
آن دوازده نف��ر و نصف��ی های سایر کشورها به کمک آن ها
خسوخاش�اکی هم که در روز  25می آین��د و در ختفیف آالم آن ها
بهمن و روز های قبل و پس از آن می کوش��ند ویل وقتی عنی همنی
به خیابان ها آمدند و ندای مرگ بر واقعه با شدت بس��یار بسیار کمرت
اصل والیت فقیه و دیکتاتور برو گم برای خواهران و برادران مسلمان
شو سر دادند هم که رقمی نیستند در پاکستان و بنگالدش و ترکیه و
که باعث نگران��ی و تکدر خاطر امثاهلم و خبصوص ش��یعیان موال
مش��ا و دوس��تان و هم افس��اران علی (ع) در ام القرا اس�لام ناب
جانی مشا بش��ود خیالتان راحت پیش می آید تعداد تلفات س��ر به
ه��زاران بلکه صد ها هزار تن می
باشد انشااهلل که گربه است!؟
زن��د و اولی��اء امور کم��ک های

کش��ورهای دیگر به مردم شان را
فاجعه در ژاپن
با کمال تاس��ف و تاثر ب��ار دیگر هم باال کشیده و به جیب خودشان
کش��ور ژاپن با زلزله ای به قدرت می ریزند و مردم دردمند را به امان
 8.9درجه ریشرت و سونامی حاصل خدا رها می کنند؟
از آن مورد محله قرار گرفته است واقعه دردناک زلزل��ه مب و ناپدید
که بر اس��اس اخب��اری که تا زمان ش��دن کمکهای کالن کشورهای
نوش�تن این مطلب رسیده باعث پیشرفته و مرفه و حتی فقری یادتان
خراب��ی و خس��ارات ف��راوان و هست؟!
شاد و آزاد و سربلند باشید
جمروح شدن هزاران نفر و کشته و
پریگدای خراسانی
ناپدید شدن بیش از هزار تن شده
به تاریخ دوشنبه چهاردهم مارچ
است.
از رفیق شفیق خودمان علی اصغر احلرام سال  2011ولفری دربدری
خان محمدی س��رباز گمن��ام امام
زمان (عج) مستقر درمدینه منوره
مونرتی��ال تقاضا می کنی��م که به
عنوان یک کارش��ناس دوره دیده
و کارکش��ته این رش��ته و بر اساس
یک وظیفه ش��رعی به فوریت قلم
ویژه خامن ها
به دست گرفته و با حتریر مقاله ای
مطول رمس ًا اع�لام کنند که نزول
توسط کیمیا
این بال بر س��ر مردم ژاپن به علت
(514) 699-1380
ش��رب "عرق ب��رجن خمصوص"
تولید آن سرزمنی و ُمسکرات دیگر

فـــا ل
تاروت
azfev11Pd
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HIGH SCHOOL OF MONTRAL
ADULT CENTRE
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
Tel. (514) 788-5937

بهاران خجسته باد .سال نو رب مردمان کار و زحمت
و تمامی نو اندیشان خجسته باد.امید که سال نو سال هب

انگلیسی مقدماتی :

نشس
بار تن آ روزاهی ملتی باشد که رد  ۳۲سال گذشته
هم
واره مبارزه کرده است ات که هب آ زادی ربسد و غم

روزانه

شبانه

		

زمان نامنویسی:

توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.

یکشنه  ۲۰مارس

یکی از مدارک زیر(نسخه اصلی)مورد نیاز است :

مدارک مهاجرت یا کارت اقامت یا  کارت سیتیزنی

پذیرائی با غذا ،شیرینی ،میوه و آجیل
همراه با دی.جی

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

زمان  :یکشنبه  ۲۰مارس ساعت  ۶بعد از ظهر

بلیت ۲۰ :دالر

نشانی ۵۲۰۶ :مشاره  ۳خیابان دکاری
تلفن های آگاهی:

514-299-8841 -5145692233 :

به علت حمدود بودن جا لطفا بلیط خود را از قبل تهیه منائید

و چه از حلاظ امنیتی یا پرستیژی،
به اجرای برنامههای امتی متمایل
شده بودند ،روندی معکوس پیدا
کند.
مجهوری اس�لامی هم اینک بار
دیگ��ر با این س��وال روبرو اس��ت
که تالش و تقال ب��رای پایان بردن
نریوگا ه امتی بوش��هر به راستی در
خدمت کدام نیاز و هدف است؟
و مشغولیت  ۳۵ساله با این نریوگاه
و هزینههای چندبرابری که صرف
تکمیل آن شده براستی قرار است
چه س��ود و هودهای برای کش��ور
داشته باشد؟
بالموضوعشدن بیشرت استفاده از
نریوی امتی برای انرژی در جهان
و در ایران ،مجهوری اس�لامی را
به طریق اویل با این س��وال روبرو

«تایم شرینگ»...
حد خود در ژانویه  )۱۰%( ۲۰۱۰کمی
بهبود یافته اس��ت؛ درصد سالیانه
این قصور در دس��امرب  ۲۰۱۰به ۸.۵
درصد رسید.
این روزها م��ردم دیگر به Time
 shareب��ه چش��م یک س��رمایه
ی مطمئن نگاه
یل یا ملک 
گذاری ما 
منی کنند ،چ��را که خرید این نوع
ی به نوع زندگی
ملک رابطه نزدیک 
ی آن
اف��راد دارد و ارزش واقع�� 
همان استفاده ایست که مالک آن
در هر سال از آن میمناید.
ی از این افراد نظری Bernie
بعض 
 ۷ Wiklundس��ال اس��ت ک��ه به
ملکش��ان ک��ه در منطق��ه Cape
 Codeواقع ش��ده نرفته اند ،وی
که مهندس بازنش��ته اس��ت و در

آوریل  4تا جون 2011 29
		
روزانه:
دجمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
وشنبه تا
		
آوریل  4تا جون 2011 29
		
شبانه:
دپنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر
وشنبه تا
		
شهریه 120 :دالر باید تماما -و نقدا -پرداخت شود
 شهریه شامل کتاب می شود  .برای کالس های روزانه یا شبانه.
__________________________________
مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی و مترو سن لوران :اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com

خامنه ای...

>> ادامه از صفحه11 :
تامنی صلح و امنیت مجعی وزن و
ی و بنیاملللی خود
اعتبار منطقها 
را به حنوی چش��مگری برکشیدند،
جتربهی مثبتتری نیست؟
ورای ای��ران ،کل منطق��ه ه��م با
پرسشهای مشابهای روبروست.
به ویژه دولت اسرائیل هم ،چه از
رهگذر حتوالت در جهان عرب و
چه به اعتبار وقایع ژاپن به سختی
ق��ادر خواهد بود که حل مس��ئله
فلس��طنی را همچن��ان در حماق
تعویق نگه دارد .حتول ش��رایط به
گونهای است که با اتکای صرف
به نریوی قهر و ت��وان امت 
ی ادامه
وضعیت موج��ود در منطقه برای
اس��رائیل هم بیش از پیش دشوار
میشود.
 ۱۳مارس ۲۰۱۱

>> ادامه از صفحه26 :
 Ramseyایال��ت Minessota
ی میکند در ح��ال حاضر
زندگ�� 
ی به عنوان
برای تامنی خمارج زندگ 
نگهبان مشغول به کار است و منی
تواند هر س��ال به Cape Code
ی پرداخت
برود  ،وی حتی توانای 
یل  ۱۰۰۰دالر هزین��ه نگهداری
س��ا 
 Time shareخود را ندارد
 KIM Koolbrookک��ه در
 Brooklyn Parkایال��ت
ی میکند نیز
 Minessotaزندگ�� 
ی کرده
مدت  ۶س��ال است که سع 
 ۴ملک تفرحیی خود را که ساهلا
قبل با همسرش خریداری کرده اند
را به فروش برساند.
آنه��ا در اوای��ل از Time share
خود استفاده میکردند اما در حال

تاریخنامنویسی:

مارس 24 ،23 ،22 ،21
مارس 31 ،30 ،29 ،28
 5تا  7بعدازظهر

		

جشن و مراسم حتویل سال نو
در کتابخانه نیما

میکن��د که چرخه س��وخت امتی
در مقی��اس صنعتی را ب��رای چه
میخواهد؟
آیا م��یارزد که تکمیل و توس��عه
این چرخه صرف ًا برای «برهمزدن
توازن اسرتاتژیک در منطقه» دنبال
شود؟
آی��ا بق��ای حکومت دس��تیابی به
چننی چرخهای را الزامی میکند؟
فروپاشی شوروی پاسخی منفی به
این سوال نبود؟
و اگ��ر ق��رار اس��ت که ب��ا چرخه
سوخت و پنانسیل دستیابی به سالح
امتی قدرت و وزن منطقهای ایران
افزایش یابد ،آیا جترب ه کشورهای
دیگر که با تقویت توان اقتصادی
خ��ود و ب��ا در پی��ش گرفنت یک
سیاست منطقهای پویا و مبتنی بر

تاریخنامنویسی:

مارس 24 ،23 ،22 ،21
مارس 31 ،30 ،29 ،28
 9تا  11صبح

زمان نامنویسی:

انن ندا شته باشد.کمیته یادمان

ژاپن و نیروگاه هسته ای...

اطالعات نامنویسی2011 :

حاضر که چبههایشان بزرگ شده
ان��د و خرج نگه��داری از ملک
تفرحییشان به بیش�تر از  ۲۰۰۰دالر
در سال رسیده  ،توان پرداخت آن
را ندارن��د .آنها به عالقمندان این
ملک توصیه میکننند که اگر توان
و قصد اس��تفاده هر ساله از آن را
ندارن��د از فکر خرید بریون بیایند
ی س��خت
چرا که فروخنت آن خیل 
و همراه با ضرر فراوان میباش��د
و تنها منفعت آن فقط به استفاده
سالیانه ایست که از آن میمنایند.
_______

برگرفته و خالصه شده از روزنامه گازت

مونرتال  ۴مارس ۲۰

>> ادامه از صفحه10 :

اما همه تالشه��ای او در عمل با
حذف همه مردان و زنان سیاسی
مس��تقل و منتق��د اصالحطلب و
رقی��ب ،به ظهور س��ریع نظامیانی
در عرصه قدرت منجر خواهد شد
که با درفش نوگرایی و عملگرایی
تازه با گفتمان ایرانیت اس�لامیت
و برخ�لاف روحانی��ت س��نتی با
روی مثب��ت به تکنولوژی جدید و
ابزارهای تازه کش��ور را به س��وی
یک دیکتاتوری نظامی نرم افزاری
سوق خواهند داد.
ب��ه س��خن دیگ��ر همه نقش��ه راه
خامنهای بس��وی خالفت ش��یعی
س��تیزهگر و ضدغربی ،در واقعیت
همچون ختته پرش و قدرتسازی
برای یک دیکتاتوری نظامی نرم

افزار و خواه��ان رابطه با امریکا
میتواند عمل کند.
در چننی وضعی جنبش سبز برای
پاس��خ به این پرس��ش که بیشرتین
نریوی ممکن را برای دست یابی
ب��ه دمکراس��ی و آزادی ،در کجا
بای��د متمرکز کرد ،راه��ی جز این
ندارد که بر اس��اس منش��ور خود
ب��ر پایه یک گفتم��ان دمکراتیک
از یک س��و به چال��ش صریح اما
مس��املتآمیز با خالفت ش��یعی
خامن��های که ضد قانون اساس��ی
اس��ت برپدازد و از سوی دیگر با
نرمش و فکر اس��تمرار جویی ،در
جس��تجوی مصاحله با هر نریوی
خمالف دیکتاتوری بکوش��د .اما
خطری که بطور بالقوه جنبش سبز

را تهدید میکند ،رفتار واکنشی در
برابر افزایش خشونت حکومت در
فضای دو قطبی کنونی است.
چال��ش با حکوم��ت خامنهای به
معنای رادیکالیس��م بیشرت و بازی
کردن در زمنی آنها نیست.
در ن�برد ب��رای کس��ب اعتم��اد
ش��هروندان ،جنبش س��بز تا کنون
بس��یار موفق بوده ،اما با پیچیدهتر
ش��دن صحنه سیاس��ی ،ه��ر گونه
اش��تباه تاکتیکی یا روی آوردن به
رادیکالیس��م و نیز طرح خواست
بیموقع تغیری قانون اساسی و چشم
بس�تن بر روند فرسایش��ی مبارزه،
میتواند به سود در کمنی نشستگان
دیکتات��وری نظام��ی در لب��اس
نرمافزاری قرار گرید .

تپـشدیجیتــال
www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
½طراحی و تهیه وب سایت
½
½انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½
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HEY! I’M NOT FINISHED, YET!

Immigration

I adore Norouz.
Norouz for me is reunion
with family, and friends
and not only Iranian friends
and family, not at all, in my
home we celebrate it the
Persian/Italian Style Norouz
for me never gets boring;

it's always surprising;
it surprises me each year,
Norouz is a moment to start
again.
Out with the old and in
with the new.
Cultures and Traditions, it
really is what makes every
nationality so different from
one another, if it weren’t for
the different cultures and
traditions in the world, we
would all be alike, it would
be quite boring actually,
چهارشنبهسوری
Chahar Shanbeh Suri, the
last Wednesday before
Norooz, where there is a fire
festival, children and the
young at heart jump over it
chanting,

...زردی من از تو

(Zardiye man az to,
sorkhiye to az man) may
my yellowness go to you
and your redness come to
me. This ceremony has a
religious background that
goes back to Zoroaster who
introduced fire as a cleansing
and purifying element on

W

....خانه تکانی
(Khouneh Tekoni), baking,
germinating their seeds,
whether it be mung, lentil or
wheat. The children being
off from school, spring truly
being in the air. Families
getting together, starting
by visiting their elders,
Eid didani, how beautiful
this must be if one were
in Iran right now, the sort
of excitement one would
experience only by being in
Iran. In Canada it’s not the
same, some of us don’t have
their families here with us,
some of us will travel to Iran
to be with our loved ones
during the most celebrated
holiday in Iran.
ut wherever we will be
during this NoRooz,
it is a tradition that we
treasure in my heart, and
all Iranians carry cherished

B

Quebec: flashes from the past...
That insignificant detail
the language Basijis of my
youth!
and so on!!
Nadime Rahimian

memories of their Norooz
in Iran, and making new
memories for their children
here in Canada.
This year, again I will be
attempting to make my
own sabzi, this time I am
germinating mung, in hopes
that it will not end up like
my lentil of last year, my
sabzi last year was bald,
(kachal shodeh), why, I ask,
why, I do the exact same
thing like all my Iranian
woman friends, is it maybe
that the sabzi senses that
my hand is not perisan, well
I’m not one to give up, I
will keep trying till I get it
right, so this year it is mung,
and like every year, I do my
Eid-e Norooz shopping at
Akhavan and this year they
did not have ready samanoo,
but instead they are selling
wheat samanoo, which I am
supposed to make myself,
this is going to be a laugh,
I will be attempting in
trying to make home made
samanoo, I am hoping that it
looks like samanoo, I have
no hope of it tasting good, as
long as it looks good on my
Sofreh Haftsin.
Eideh Shoma Mobarak!
hamishe shad o salem
bashid!!
Stay healthy, keep safe and
make sure laughter is in your
everyday life.
_______________
Maria Cottone
Certified Canadian immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

...some Immigration Consultants!!

I

am sure everyone
has seen the new
TV commercial on CTV
warning again unscrupulous
immigration consultants,
who guarantee you a job
offer, a visa, a fool proof
application, promises they
cannot deliver, no one, not a
lawyer, not a notary and not
an immigration consultant
can give any guarantees
about immigrating to
Canada, but we do secure
that your file will be
complete and well presented,
a good consultant knows
what steps are best for you
what and what not to do.
uring the course of the
consultant-candidate
relationship, many questions
arise, situations happen,
plans are changed, having
a certified consultant that
works in your best interest
assures you a continuous

D

attention from someone
who knows you well
and who you know well.
Preparation in native
Canadian English or French,
this applies mainly but not
exclusively to the Quebec
immigration candidates.
Having a preparation in
French will likely lead you
to a successful interview.
An adequate preparation
helps you feel more relaxed
at your interview and
maximize the points you
obtain for adptability.
A good preparation is not
about learning pre-written
questions off by heart.
An interview has a science,
a purpose, an essence,
there is some art to a good
preparation and to learn how
to get the best out of it.
A Certified Consultant must
fulfill many obligations to
obtain and maintain his/her

professional title.
We study hard, we study
a lot, and constantly, we
must pay high membership
fees, maintain a legal
library, attend courses &
seminars and pass exams,
all of which represent a high
investment. A Certified
Consultant must respect a
rigorous Professional Code
of Conduct and if we were
to breach it, we are likely to
loose our lisence and with
that, all the money and time
invested. Therefore, if the
consultant acts unethically
or makes a mistake, the
consequences can be quite
high. This gives the client
the assurance that his/her
consultant has the obligation
to be extremely professional
and responsible at all times.
We withstand the winter
with the memories of

While I was taking
the metro today, I was
bombarded with news
headlines about the
Oscars’ decision to give
the award for “Best
Foreign Film” to another
film than Incendies. I
haven’t seen the movie
(I have read the play by
Wajdi Mouawad and it is
AWESOME!) and I wasn’t
really surprised that Denis
Villeneuve (Director)
didn’t win the award:
the competition seemed
really tough. But
something caught me
completely off guard
and I don’t know why
it did. When they were
announcing the countries
these films were made in,
for Incendies, they said
Canada instead of Quebec.
Of course, it’s absolutely
true: this film was done by
Canadian man (whether he
likes it or not).
ut why did that
insignificant detail
bother me so much today?
For many years, I have
been stuck between this
huge debate about the
separation of Quebec from
Canada. I know for a fact
that for many people, this
is a touchy subject, but
who gives a hoot?!
It’s a free freaking country
and I have the right to
rant about whatever the
hell I want! Anyhow, here
comes my flashes from the
past.
When I was in elementary
and high school, being
Persian, being the daughter
of an immigrant family,
speaking perfect English,
I was the victim of, you
could say, racism.
I remember one day, in
sixth grade, when our
substitute teacher asked
each of us what we wanted
to do when we grew up,
some idiot exclaimed in
front of everyone that
“Nadime wants to become
a terrorist!” The whole
class laughed (even the
substitute) and I,scared of
being left out, laughed a
bit too.
Coming home, I told my
parents what happened.
They were shocked, but
they said that if it was
only once, it shouldn’t be
such a big deal. They were
spineless kids. Who could
blame ‘em?
Well, this “terrorist joke”
went on for a nice long
while. Kids would ask
me if I set off a bomb in a
school somewhere; they
would yell out “terrorist”
instead of saying my
name; they asked if I
worked with Osama Bin
Laden (I bet they didn’t
even know who he was).
Sick and tired of their
hurtful, teen idiocy, I
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confronted these
bullies and asked
them why they
were doing this.
They said, without
hesitation, it was
because I was
Arab! (-_-) I then
explained to them
that I wasn’t Arab,
but Iranian. They
then said that
they called me a
terrorist because I
was Muslim. (-_-)
I then explained to
them that I was an
atheist (they didn’t
know what that
meant!)
So, after this confrontation,
they kept on calling me a
terrorist and some other
hurtful names until I
decided to grab one of
them by the collar and
shout at him that I knew
that he must’ve heard this
from the mouths of their
ignorant parents and that
they thought it was cool
to copy assholes, but I
warned them that if they
called me a terrorist one
more time, they were
going to pay for it (I meant
that I was going to talk to
the principal, but I didn’t
really tell them that. It’s
nice to let the imagination
soar.)
Since then, no one ever
called me a terrorist.
Actually, no one ever
spoke to me ‘till the end
of the year. Ah well. I’d
rather have no friends than
ignorant ones.
In high school, because the
students were more mature
(well, most of them), I was
called a terrorist a lot less
often (those who did call
me that are now afraid of
my ass-whooping).
However, I was struck by
another discriminatory
issue and this peaked
during the last year of
high school. In my first
few years of high school,
the Advanced English
students were always
together, in class and out.
In secondary 4 and 5, the
“Ministre” (government)
decided to mix up all the
students together.
So, I was now with the
“Frenchies” (as my
English pals would gladly
call them). In this class,
80% of the students were
Quebecois Souche, spoke
“perfect” French and less
than mediocre English.
These guys were, of
course, separatist and were
always proud of showing
it off. I was now a twofold
minority in my own class.
Whenever I spoke a single
word of English in front
of them, they yell out
that “icette”, we are in a
French school and that the
only “tolerated” language
was French.
The first few times didn’t

immig
rave!

Norouz revives us. It
revitalizes us like sweet,
thick syrup.
Just imagine the scent of
Haftsin, the taste of Ajil;
the warmth of the spring
sun, and the cool, pleasant
breeze...
It's wonderful, amazing, and
marvelous.

TEEN'sCorner....

immig
rant!

Norouz...

the globe, which
removes all kind
of uncleaniness
from the earth. So
fire is regarded as
Holy. Through
this ceremony, people,
symbolically burn their
old year’s weaknesses,
sins, bad habits and
even their misfortunes
with hope of starting a new
and fresh life in the coming
New Year.
e don’t really get
to feel the whole
aspect of the excitement of
NoRooz here in Canada, or
anywhere else in the world
for that matter, but there is
one place on earth, that can
be felt in all its splendid
nature, and excitement,
to really experience it, we
would have to be in Iran,
yes this is where we would
be able to feel the hustle
and bustle of people spring
cleaning
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bother me
that much, but
then it became
some kind of
job or patriotic
role for them
to literally yell
at me to speak
French. It annoyed and
angered me oh so very
much because who the
hell gave these bozos
the right to act like
language Basijis?!
Then, they would
huddle up together and
“diss” the English speakers
of Quebec, the federalists
of Quebec, and how they
should all just leave this
province and give it back
to the real Quebecers.
Oh, how pissed and
disrespected was I when
I heard them say those
disgusting words.
ey don’t get me
wrong, I love Quebec.
I really do. I was born
here. I love living in
Montreal. I feel lucky
to be here. I never take
my education, my home,
the health care, and my
freedom for granted. I
am thankful for speaking
both perfect French
and English, and I am
immensely proud when a
Quebecois artist struts his
stuff around the world and
reminds them that we do,
indeed, exist, that we, too,
are a “distinct” people!
(Even though I sometimes
want to slit my wrists
whenever the freaking cold
is unbearable, even though
the political systems here
are corrupt, even though
the STM can give me a
mental breakdown from
time to time, I still adore
my home and I really wish
the whole world could
have what I have.)
The majority of Quebecers
have awesome taste in
music, cinema, and art
in general, and I adore
sharing my passions with
them.
I just wish these racist
dudes would just lay
off before my complete
respect for Quebec would
be utterly annihilated.
felan, bye!

H
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Accounting & Business

Should you borrow

Finacial Management

Debtors
money for your company? rights in

I

Most business owners
eventually reach a point
where they have to decide
whether to borrow money
for their company. It may
be to plug temporary cash
flow gaps or meet shortterm
working
capital
needs. Maybe it’s to take
advantage of a growth
opportunity by purchasing
equipment, inventory, or
raw materials, or maybe
even
buying
another
business.
So should you borrow
money for your business,
or shouldn’t you? There’s
no simple answer. Used
wisely and under the right
circumstances, debt can
be a valuable management
and growth tool. Of course
there is a cost to borrowing
money and too much debt
or debt that isn’t structured
properly
can
quickly
become a noose around the
neck of an unsuspecting
business owner.

Uses And Structure
Of Debt
A common mistake many
people make when it
comes to debt is how they
use borrowed money and
structure the debt.
One of the primary uses of
debt is to finance capital
items, such as a plant,
equipment, fixtures, and
computers. It often makes
sense to finance these
purchases even if you have
enough cash to pay for
assets outright. Financing
capital items via a bank
term loan saves your
operating cash for the dayto-day expenses incurred in
running your business.

n short you’re
usually better
off dedicating your
operating cash to
working
capital
expenses, such as salaries,
rent, utilities, and supplies,
rather than using it to pay
for long-term assets. Also
keep in mind that the term
of the business loan should
match the useful life of the
asset being purchased. As
in you shouldn’t finance
computer equipment that
has a three-year life with a
five-year term loan.
There may also be times
when it makes sense to
borrow money to help fund
daily operating expenses.
A working capital loan or
line of credit can help cover
temporary cash flow gaps
caused by a lag in accounts
receivable
collections.
This scenario is common
among manufacturers who
must buy raw materials upfront but may not receive
payment for finished goods
until months later.

Build A Cash Flow
Model
Before assuming any
kind of loan, it’s wise to
construct a cash flow model
that will help you determine
whether your business will
be able to generate enough
cash to service the debt.
This model will show your
projected monthly cash
position so you can see
any potential shortfalls
and plan ahead for how
to meet them, whether it’s
by borrowing or reducing
expenses.
f you believe you do
need to borrow money
for your business, whether
for capital items or to fund
working capital, start by
talking to your banker.
Bring your business plan
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and
current
financial
statements with you, along
with your cash flow model,
and be prepared to explain
in detail how you plan to
use the money. Your banker
will help you decide if a
business loan is feasible
and if it is what kind of
loan and structure is best
for your situation.

Pull Up Your
Bootstraps
There’s another kind of
financing that doesn’t
involve borrowing any
money at all. Known as
bootstrap financing, this
involves looking for cash
that’s already in your
business that you haven’t
uncovered yet.
The best place to start
bootstrapping
is
by
scrutinizing your credit and
collections procedures. Are
you enforcing your credit
terms and aggressively
pursuing
past-due
receivables?
What about payables? If
your suppliers are offering
30-day terms and you’re
paying within 15 days,
you’re lengthening your
own cash flow cycle.
Shortening your cash flow
cycle by 10 or 15 days by
accelerating
collections
and stretching out payables
could eliminate the need for
working capital financing
altogether.
_______
For any Financing Advices
or help to make your
business plan:
Email:
msaghafi@miagesolutions.
com with
“Financing Help” in your
email subject line.
Or, pick up the phone and
call Mahtab Saghafi at
514-426-7200 ext.101
now.
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he economic collapse
that occurred in
2008 led to a rapid
deterioration of the
ability of debtors to
pay their obligations.
Unfortunately for
collection agencies
the debtors it also
get paid only on
meant that many cash
a commission
strapped companies
basis.
increased their efforts
Z A N D Simply put they
in ensuring that any
don’t get paid if
debt owed to them was
they don’t collect!
collected.
In Quebec these collection
Creditors now needing the
agencies are governed by
money more than ever are
“An Act respecting the
pursuing their debtors in
collection of certain debts”.
ways and with an amount
These collection agencies
of aggressiveness that was
are prohibited by the
rarely seen before.
act from disclosing any
Which bring us to this
information that might
month’s column:
cause undue injury to the
We know that the creditors
debtor, his or her security,
have every right to demand
their married or civil union
for their money back, but
spouses or members of
how far can they go in
their families; this includes
asking for their money?
talking to your employer
More specifically what are
without your permission,
the rights of debtors?
unless it's to confirm your
n important
employment.
distinction needs to
nder no circumstances
be made before we can
can a collector claim
accurately outline your
or collect an amount that
rights as debtors. This
is greater than the amount
distinction is in regards to
actually due.
the differences between
Most importantly under no
collectors working directly
circumstances is anyone
for the creditor and
but yourself or your cocollection agents working
signer responsible for the
for outside agencies that
debt you have incurred.
are hired by the creditor for
Collection Agencies
the purpose of collecting
can't and have no right
overdue accounts (usually
to demand for repayment
past 3 months).
from family members,
As we will see below
spouse/wife, parents or
outside agencies due
any other associate of the
to being regulated by
debtor.
provincial and federal
The collection agency is
legislation have certain
also not allowed to contact
obligations when it comes
you by telephone until
to collecting debt that the
they have informed you
creditors themselves don’t.
in writing of the fact that
In both cases, under no
they have taken over the
circumstances can the
mandate of collecting your
creditor make a charge
debt for the creditor.
or threat that has nothing
t should also be noted
to do with the collection
that they are prohibited
of the debt; i.e. personal
from giving any false or
threats, threats of arrest or
misleading information
other penal proceedings.
something that happens
he collectors cannot
more often than not with
make abusive calls
collection agencies.
in which they lose their
If you are constantly being
temper and use profanity or
hassled by a collection
other verbal abuse.
agency, there are two
As mentioned above
different things that you
outside credit collection
can do to buy yourself
agencies are regulated
some time.
by provincial and federal

law some of these laws
Cease Contact
can help you cope with
Letters:
these collectors, this
The law entitles you to
protection can be quite
demand that the collection
useful given the fact that
agent contact you in
outside agencies tend to be
writing only.
more aggressive then the
creditors themselves, this is Simply send him a written
notice to this effect.
mainly due to the fact that

A

U

I

T

This notice is valid for
three months and may
be renewed by sending a
new notice. By doing this
you are effectively taking
away the most useful
tool the collector has in
collecting the debt, which
is the telephone. It should
be warned however that
by telling the collector
this you are effectively
increasing the likelihood
that your debt will be taken
to court immediately.


Disputed claim
letter
The collection agent may
not communicate verbally
with you if you have
advised him in writing that
you are contesting the debt
and that the creditor should
contact the courts; this
effectively means that you
don’t agree with the debt
and that they should prove
it in court.
his might not be the
most attractive thing to
do but you must realise that
depending on the amount
you owe most creditors
will usually write off the
debt and never pursue the
debt in court. This comes
down to simple economics
for the creditors since they
will not spend thousands
of dollars in court fees
in order to get back an
amount that is lower then
what their court expenses
are!


T

Credit Rating
It should be noted that
the biggest victim of any
collection proceedings
against you is your credit
score, which will decrease
considerably after your
file has been past due for
more then 90 days and it
will take even a bigger hit
if your file is forwarded to
a credit collection agency.
As mentioned in our
column on Credit scores:
good credit is extremely
important in you being
able to procure a variety
of necessities so be careful
what you get yourself into
before actually spending
money you don’t have!
__________
Dariush Hozhabr Zandi,
MBA, CSC, CGA (cand)
Tel.: 514-652-4887

 سال  17شماره  24  998اسفند 1389

مونتریالایرانی:دخترانما...
بارها در این صفحات از دیدارمان با چبه های نس�ل س�ه حرف زده امی،
گفته امی و نوشته امی که چه زیبا و چه غرورانگیز است وقتی در گوشه و کنار
جامعه ی کوچک ایرانیان این دیار به آنها بر می خورمی ،سراس�ر آ کنده از
ش�ور و انرژی ،کار ،دیس�یپلنی و مهم تر از همه سرشار از نبوغ و ایده های
تازه و نغز...

این بار به دیدار یکی دیگر از چبه
های جوان مان می رومی.
البت��ه ای��ن دوم�ین بار اس��ت به
دیدارش می رومی.
آذر ،دخ�تر ارش��د هم��ا خ��امن
(علیزاده) و مجش��ید جزس��تانی،
یادتان هس��ت ،اول بار با او حول
و حوش آغاز ب��ه کارش در نوامرب
 2007دیدار داشتیم.
او آن وقت ها در آغاز راه طراحی
و راه ان��دازی ضیافت ها و پارتی
های ب��زرگ و کوچک ب��ود؛ آذر
این روزها آن عش��ق را به فرجامی
درخور رسانده است ،کافی است
سری به وبسایت معترب او بزنید ،و
یا از مهمانان عروسی ها و سفارش
دهندگان کارها پرس و جو کنید:
Our Azar is a great
!Wedding Planner
با او در  2ndCupنبش کلرمونت
و ش��ربروک (پات��وق جدید پیوند)
قرار می گذارم.
زودتر می رسم .پشت پنجره میزی
می گریم .کت��م را از صندیل می
آویزم ،به دور و بر نگاه می کنم.
دخ�تری ،ری��زه نق��ش و خردینه،
دو میز آن س��وتر نشس��ته با «بلک
بری» سفیدش( ،مماس بر نصف
س��رش!) ،تند و هیجانزده س��عی
دارد رای کس��ی را از اجنام کاری
بزند.
پیش از همه شیوه لباس پوشیدنش
نظ��رم را جلب می کن��د .جنی به
پا دارد ،و چکمه جری س��اق بلند،
بلوز کشمری سفید پوش��یده ،با یقه
ای غول آسا و ...انگشرتی بسیار
درش��ت( ،مثل یق��ه ی بلوزش) بر
انگشت میانی دست چپ!
پرگوی��ی های ش��تابزده دخرتک،
هرچند حلظ��ه با تکیه کالم Hold
 on, I have a lineقط��ع م��ی
شود.
چند دقیق��ه ای میگذرد ،به زمان
قرارمان نزدیک می ش��ومی نکند
آذر قرارمان را از یاد برده.
ندایی دلدارمی میدهد :نه! اساس
کار او همنی قرار گذاشنت هاست.
مش��اره اش را م��ی گ�یرم ،و
زیرچش��می دخرت ب�لا ک بری را
می پامی:
!Hold on
آه آقای رحیمیان کجائید؟
و بعد حرف در دهانش می ماسد،
به س��وی می��ز من م��ی چرخد و
لبخن��دی په��ن و پذیرا ب��ر پهنای
صورتش می شکفد.
!I gotta go

آذر زیبا س��ت و ایرانی ،این را در
چهره و ن��گاه تی��ز و هومشندش
بوضوح می بینی ،چشمانش قهوه
ای ،همرنگ موی بلندش آش��نا،
مهربان و ...جدی است و مصمم.
در لباس و آرایش ،هر چند س��عی
می کند س��اده و «ریلکس» بنظر
بیاید ،اما س��خت وسواسی و تابع
مد است.
آذر پرحرف است! (زبان-موتوری
است!) پرگو ،شریین سخن و بذله
گو اس��ت؛ دهانش پر از داس��تان
و لطیفه اس��ت ،و ش��وخ چشمی
هایش سرشار است از تصاویر نغز
و دقیق.
از مصاحبت او س�یر منی شوی،
و منی فهمی زمان چه س��ریع می
گذرد
گفتگ��وی نوامرب  2007م��ان با آذر
به زبان انگلیس��ی او بود ،این بار
خواس��تیم فارس��ی او را حم��ک
بزنیم ،چپ و راست گفتگومیان را
به فارسی می کشامن ،زور می زند،
اما کم من��ی آورد ،برایش چالش
اس��ت ،اما از پس کار بر می آید و
گه گاه هم ،وقتی اصطالح و حرف
نغزی به فارس��ی م��ی گوید ،ذوق
میکند.

سیگار ،پسرها و «گاندی»!

از گذش��ته های��ش می گوی��د ،از
مدرسه فارسی که علریغم میل پدر
و مادر جیم می شده ،از دبریستان
می گوید از عادت های بد ،از این
که از خیلی قبل سیگار می کشیده،
گاه دور از چشم پدر (و با غرور و
افتخار اعالم میکند ،پس از سال
ها امروز سومنی روز است که این
عادت قدمیی را ترک کرده است.
وقت��ی می پرس��م از کج��ا معلوم
دوباره شروع نکند ،بی درنگ می
گوید که آنها که او را می شناسند با
انضباط و ارادۀ آهننی او آشنایند!)
از پ��درش م��ی گوی��د ،از حس و
حساسیت ها و عادت های یگانه
اش( ،پدر را گاندی می نامد!)
از روزهایی یاد می کند که با پسرها
به خانه می آمد (دومنی عادت بد،
پس از س��یگار!) و کفر پدر را در
می آورد!

«مادرترزا»

از مادرش هما علیزاده حرف می
زند .به تفصیل .و در متام مدت در
حلنش و نگاهش غرور و عش��قی
عمیق موج می زند.
مادر ،قویُ ،ر ک ،عاشق ،کوشنده
و ف��داکار اس��ت( .در تقاب��ل ب��ا

پدر ،ن��ام «مادرترزا» را روی مادر
گذاشته است!)
آذر ب��ه عق��ب ب��ر م��ی گ��ردد به
دبریستان و کاجل و بعد از دانشگاه
می گوی��د ،از روزهای بالتکلیفی
و بالتصمیم��ی .آن وق��ت ه��ادر
کنکوردیا در رشته ی علوم سیاسی
درس می خوانده .ترم آخر ناگهان
تصمیم میگرید این رشته را دوست
ندارد ،و دانشگاه را پیش از فارغ
التحصیلی ترک می کند .در خانه
تصمیمش را با خان��واده در میان
میگ��ذارد :این رش��ته را دوس��ت
ن��دارد ،و برای��ش فرقی منی کند
مدرکش را بگ�یرد یا نه ،از همنی
حاال ت��رک حتصیل می کند و می
خواهد به کار برنامه ریزی مهمانی
ها و عروسی ها وارد شود!
پدر برمی آشوبد .او به دخرت خردینه
اش "اعتم��اد ن��دارد" .دلنگران
شکس��ت اوس��ت .می گوید :این
میدان ،جای کارزار تو نیس��ت! و
گرگ ها یک ش��به تو را از میدان
بریونمیکنند!
!Marion Nous

آذر کار برنام��ه ریزی عروس��ی را
پس از جترب��ه ی «نافرجام» علوم
سیاس��ی با یک کمپانی ،به عنوان
انرتن و بعد دستیار آغاز می کند.
 Wedding Planningشاید در
ظاهر آسان به نظر برسد ،اما فریب
ظاهر شاد و ش��نگول عروسی ها
را خنورید ،در پش��ت آن شب زیبا
که قرار است عمری خاطره افروز
زندگی مشا باشد ،کسی و کسانی
با سخت جانی ،سازماندهی دقیق
ش��بانه روزی ،با عرق ریزان جسم
جان ،با صرب و حوصلۀ بی انتها ،با
دقت و با مهارت و جتربه چندین
س��اله و ...بله ،اس�ترس فراوان،
برگ��زاری بی نقص هر حلظه و هر
ذره جش��ن و برنام��ه را ضمانت
کرده اند.
آذر از همان ابتدا به کار عاش��قانه
پیوند می خورد؛ گسرتۀ پهن فضایی
را ک��ه کار برای بی��ان (و ِاعمال)
حس و س��لیقه و دید یگانه ی آذر
در اختی��ارش میگ��ذارد ،برایش
بسیار جذاب است.
بعدتر از کمپانی جدا می ش��ود و
کار خودش را مس��تقل شروع می
کند
اول از برگزاری پارتی های کوچک
و برنامه های مجع و جورتر تا بعد
به کار برنامه ریزی عروسی ها می
پردازد.
از جتربه های س��خت و روزهای
پراسرتس و بی اطمینانی و نگرانی
از شکست روزهای اول می گوید.
سال اول دو مشرتی بیشرت ندارد!
(پدر ،شاید راست می گفت!)
و بعد رفته رفته با پشتکار و تالش
بی وقفه و با سرویس خوب ،خود
را ب��ه ب��ازار «حتمیل» م��ی کند،
مش�تری ه��ای اولی��ه کار او را به
مشرتی های آینده توصیه می کنند.

هر «ویکند» یک عروسی!

ام��روز آذر فق��ط کار wedding
 planningمی کند.
(به جز یک��ی دو پارتی خاص در
سال-مثل کریسمس و سال نو -آن
هم برای مشرتی های نزدیک).
و همیشه متام سال کاریش book
است .س��ایل  20تا (ماکزمیم) 25
عروسی بیشرت منی پذیرد.

>> to Contact Azar

www.principalplanner.com

Our Azar is a
great Wedding
!Planner
 20عروس��ی در سال که تقریبا همه
ب�ین ماه های جون تا نوامرب اجنام
می شود.
(برای ما بن��دگان فانی ،تصورش
حتی به کابوس می ماند!)
م��ی گوی��د ،ه��ر «ویکن��د» یک
عروسی!
آذر «فلت» (نرخ ثابت) چارج می
کند .مهم نیست یک عروسی 150
نفره مج��ع و جور «یه��ودی» در
وس��ت مونت برگزار کند ،یا یک
جش��ن  700نفره ایتالیایی مثال در
سنت لئونارد!
مهم نیس��ت بودجه ی مشا چقدر
است .دستمزد او ثابت است.

Principal
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از  Aتا ! Z

آذر همه چیز عروسی را کنرتل می
کند ،از بای بسم اله تا تای متّت!!
از دس��ته ه��ای گل ت��ا لیموزین،
موزی��ک ،ت��ا ش��ام ،دک��ور میز و
صندیل و بشقاب و قاشق چنگال،
تا کی کجا می نشیند ،کی چه می
گوید تا به آخر ...
آذر عروس��ی های مج��ع و جور
را بیش�تر می پس��ندد و دخلوشی
از عروس��ی های بزرگ ایتالیایی
ندارد .جشن های آنها بزرگ است
و باید در س��الن هایی برگزار شود
که «کارآ کرت»ی ک��ه او به دنبالش
اس��ت ،ن��دارد ،حس و ح��ال و
ظرافت هایی را که او می جوید در
این سالن ها کمرت یافت می شود؛
او باید با س��ختی و صرف بودجه
های کالن حمل های بیحال را به
فضایی که می پسندد تبدیل کند.
می گوید همه چیز در این جشن که
(قاعدتا) ی��ک بار در زندگی مشا
اتفاق می افتد ،باید خاطره انگیز
باش��د ،متفاوت باشد ،فرق کند و
 uniqueباشد.

خاطره افروز...

او دائم��ا به دنبال فضاهای تازه و
«یونیک» ،می گردد ،در ساختمان
ه��ای قدمیی ب��ا معم��اری های
منحصربفرد ،کلیساها ،در موزه ها،
در بناهایی که عقل جن هم به آنها
منی رسد!
آذر طی سال ها جتربه (گاه سخت)
تیم خ��ودش را یافته اس��ت .مثال
ب��رای گل فقط با دو س��ه کمپانی
خ��اص کار می کن��د .لیموزین و
میز و صندیل و تی��م دلیوری و...
همینطور.

گول لبخندش را خنورید!

صبح روزی که عروسی برگزار می
ش��ود ،وقتی با یک «الته گرانده»
از خانه بریون م��ی آید ،همه چیز
از هفته ها پیش برنامه ریزی شده

اس��ت ،لیزری ،دقی��ق .همه چیز
س��ر جای خودش ق��رار دارد .او
تنها شاسی شروع را می زند و...
بع��د نظارت می کن��د ،به دقت و
سختگریانه.
آذر ج��دی اس��ت .گ��ول حضور
متواض��ع و خنده های مهربانش،
(گول این عکس) را خنورید .زیر
این لبخند الیه ای از دیسیپلنی نهان
است.
می گوید باید از  supplierهایش
برپسیم!
آذر در مورد برداشت اعضای تیم،
از ش��خصیت کاری او از لفظ��ی
اس��تفاده می کند ،که سخت گویا
است ،اما با مفاد شناسنامه پیوند
در تضاد است!

!a deal to refuse
اگر می خواهید برنامه عروس��ی
دخرتت��ان ی��ا ن��وه ی دلبندتان را
بپذیرد ،یادتان باش��د ،این درست
که مشا باید او و کارش را بپسندید،
ام��ا او هم باید از مشا خوش��ش
بیاید!
همانطور که در دف�تر کارش با او
آش��نا می شوید ،گفتگو می کنید،
قرار مدار میگذارید ،او غریمستقیم
با مشا مصاحبه می کند ،س��بک
سنگنی تان میکند ،آیا می تواند با
مشا کار کند یا نه!
Because wedding planning
!is very personal
رابط��ه آذر با ع��روس و خانواده
ه��ای درگ�یر بس��یار نزدی��ک و
شخصی است .او ،مثل هر «پلرن»
حرفه ای دیگری با هر کسی منی
تواند کار کند.
و وقتی می بیند آب��ش با مشا در
ی��ک ج��وی من��ی رودPrice ،
 talkمی کند ،مشا را رد منیکند،
فاکتوری جلوی تان می گذارد که
مش��ا ،خود عطای او را به لقایش

ببخشید!
خاطره های زیادی دارد .جش��نی
به خاط��ر فوت دام��اد به جملس
س��وگواری تبدی��ل میش��ود ،و یا
زمانی دیگر ،سه ماه مانده به موعد
برگزاری جشن ،عروس سرخورده
تلفنی همه چیز را (که از پیش متاما
پرداخت شده) کنسل می کند!
مرافعه مادرزن ها و مادرشوهرها،
سیاه مس��تی «کازین» ها ،غرولند
باجناغ ه��ا و ...و  ...می گوید که
نق��ل آن مثنوی هفتاد من اس��ت!
همه سرش��ار از تصویر ،آذر راوی
بس��یار خوبی اس��ت ،خبصوص
وقتی چانه اش گرم می شود!

عروسی های ایرانی

می پرسم آیا با ایرانی ها کار کرده
ای.
دو عروس��ی نس��بتا کوچ��ک در
تابس��تان پیش رو در دس��ت دارد
که یک طرف پیون��د فرخنده (زن
و ی��ا مرد) ایرانی اند .و می افزاید
این دو عروس��ی ب��رای او تفاوت
چندانی با دیگر برنامه ها ندارد.
اما در ادامه این س��وال از بیزنس
تازه اش در تورونتو می گوید،
در تورونت��و ،جامع��ه ایرانی چند
برابر کامیونیتی مونرتیایل ما دارد،
روی بیزنس سفره های عقد سنتی
ایرانی با طراحی مدرن حرف می
زند .قول میدهد خربمان کند...
وقت��ی خداحافظ��ی م��ی کنی��م
برایش صمیمان��ه آرزوی موفقیت
می کنم .وقتی بلند می شوم دوباره
بال ک بری راه می افتد،مثل موتور
می غرد و بیپ بیپ:
- yeah, we just finished, i'll
!be there in 5
 ....................عکس ..................
DAVINA PLUS DANIEL
www.davinaplusdaniel.com
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

210 St-Jacques W.
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Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan @sutton.com
www.sutton.com
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Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
Cell: 514-827-6364
Bur.: 514-364-3315
Fax: 364-3649

آقای بهرام فوالدی به دلیل حضور
مستمر و فعالیت های بی وقفه شان
که طی ساهلا از نزدیک با مشکالت
و مس��ائل و خواس��ت های جامعه
ی ایرانی��ان تورنتو در متاس بودند،
برای شناساندن جامعه نوپای ایرانی
با مسائل و مشکالت و درخواست
های جامعه ای ایرانیان از شخصیت
هائی همچون دیوید کولونت (وزیر
پیش�ین مح��ل و نق��ل و دف��اع در
دولت فدرال ،مل لس��تمن شهردار

س��ابق تورنت��و ،النور کاپ�لان ،وزیر
سابق مهاجرت دولت فدرال ،وزیر
بهداشت استان و چند دوره مناینده
ی جملس حملی و فدرال و پسرش
دیوید کاپالن که او نیز عضو پارملان
انتاریوس��ت و ی��ک دوره ه��م ب��ه
وزارت رسید؛ ِگرگ سوربا را که چند
دوره مناینده و مغز متفکر اقتصادی
دولت های لیربال در انتاریو و چند
شخصیت برجسته دیگر که معروف
ترین و نام آورترین آنها ،باب ری بود

بهرام فوالدی...

ارتباط و دوستی برقرار کردند و برای
معرفی هرچه بیشرت جامعه ایرانی به
ای��ن اف��راد سرش��ناس از هیچ گونه
کوشش و همکاری دریغ نکردند.
آق��ای به��رام ف��والدی ک��ه دارای
حتصی�لات ع��ایل آ کادمیک می
باشند را انسانی افتاده ،کم حرف و
متواضع و شخصی مهربان ،خانواده
دوس��ت ،پدری فداکار و همسری
الیق معرفی می کنند.
یادآوردنی است که به پاس زمحات

>> ادامه از صفحه36 :
و فداکاری های انس��ان دوس��تانه
این هموطن ایرانی خستگی ناپذیر
ش��ب بزرگداش��تی در روز پنجشنبه
 25نوامرب  2010در س��الن جملل LE
 PARCاجنام می گرید.
در این ش��ب باش��کوه آقای بهرام
فوالدی همراه همسرش��ان که گفته
میشود همیش��ه در کنارشان در متام
فعالیت ها حضور داش��تند و پسر و
دخرت ایشان و  400تن دیگر از افراد
برجسته و بنام کانادائی در این شب

بیاد ماندنی شرکت داشتند.
در ای��ن مراس��م باش��کوه از آقای
بهرام فوالدی برای سال ها تالش و
زمحات ایشان جتلیل کردند.
م��ن هم بنوب��ه خود به عن��وان یک
ایران��ی در مونرتال به این ش��خص
بزرگ انساندوست افتخار می کنیم
و برای او و خانواده حمرتمشان سال
هائی پر از موفقیت و سالمتی آرزو
می کنیم.
باشد که ش��اهد باخرب شدن و دیدن

هرچه بیشرت این انسان های فداکار و
نیکوکار در جامعه خود باشیم و نسل
های ما که ریشه ای در این سرزمنی
نوپا ندارند ،با دیدن همچون انسان
هائ��ی به خود و جامع��ه و فرهنگ
و زبان مادری خ��ود افتخار کنند و
س��ربلند و پریوز با مش��کالت کنار
بیایند.

عیدتان مبارک -نوروزتان پیروز
سورنا عابدی (مونرتیال)
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www.parscargo.ca
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Supermarket Meat & Wholesaler
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امساعیل خویی
خیزد ز میان و همچنان ما هستیم















































هستیم
ما
ما دمشن مرگ و جنگ و غوغا هستیم































  
























هستیم
ما
بدان
مرگدین
دمشن
هستیم برای زندگی تا هستیم
























ای

















هستیم
ما
و
امید
به
زنده
ایمرگ پرستان هم از این رو به یقنی














آرمان































کشنت
را
آرمان
و
امید
نتوانی
فردای نبودن مشا ما هستیم


















هستیم
ما
جاودان
به
تا
که
است
این
در میهن خود هردم و هر جا هستیم
  





















هستیم
فردا
به
امید
زندۀ
ما
آماده برای رزم فردا هستیم























































پویندۀ




هستیم
ها
آرمان
راه
امروز بر آنیم كه با خشم و غریو










اعالم بدارمی كه هان :ما هستیم! 
می دان و مبری دمشن ای مرگ آینی!
تا هست امید و آرمان ما هستیم
ما لشكری انبوه و دم افزا هستیم
__________________________
ما پریو فردوسی ی دانا هستیم
هم رای و هم اندیش و هم آوا هستیم
Head
officeCargo
in Montreal:
ParsQuarter
Maritime
Inc.
از نریوی آرمان توانا هستیم
فرداست اماما كه كَرت خواهد كرد
6475
Des
Grandes
Prairies
#15
#209-9150
L'Acadie,
این نظم جهان ستیز ایرانی کُش
پژواك شعار ملتی :ما هستیم!
Saint-Leonard, QC, H1P 1A5,
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North of Rockland
Montreal
QC
Tel:
514-384-5632
Tel:
1-514-384-5632
Fax: 514-384-1838
Fax:1-514-384-1838
Mobile:
514-983-4590
Email:info@parscargo.ca
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1951 Jean-Talon
East.,
Montreal,
QC., H2E 1T9
1951 Jean-Talon
East.,
Montreal,
QC.,
Tel. 514-728-4524 H2E 1T9
Tel. 514-728-4524
Fax:
Fax:514-728-8490
514-728-8490
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Outremont:

St-Sauveur: Beautiful cozy chalet,
view of lake, 3 bdrms, 1+1 bath,
private access to lake Breton, large
family room with wood fireplace, very
large terrace w/beautiful view, few
minutes from the St-Sauveur village. .

$798,000. Penthhouse,
3 bdrm corner unit on 2 levels, 2 baths,
2 garages, fireplace.

Downtown:
$998,000. Port Royal.
2 bdrms, 2 baths,
garage, a/c.

Cote des Neiges: Place Decelles.
$182,000. Sunny 2 bdrm condo, 2th
floor, near hospitals and University
of Montreal and HEC.

St-Adele:
Spa with 9 rooms,
located in the Hotel St-Gabriel.

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

Cell: (514) 983-5415

AKHAVAN WEST-ISLAND

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

Ouvert 7 jours

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

AKHAVAN N.D.G.

Open 7 Days

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

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

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

See stores for more specials

Nun’s Island:
$598,000. Corner unit
2 bdrms, 2 baths, 2 garage,
view of the water.

N.D.G.:
$1 650,000. Revenue property,
17 units,
very good investment.

ProFusion Realty RF

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

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

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

Specials valid from February 23rd to March 1st 2011. Until quantities last. • Spéciaux en vigueur du 23 février au 1 mars, 2011, jusqu’à épuisement des stocks.
قیمت نازل
کیفیت عالی
خورش های
انواع کباب ها و
READY
TO وEAT
• ایرانی باPRÊT
À MANGER

FRUITS & VEGETABLES • FRUITS ET LÉGUMES

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

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

PRÊT À MANGER

PRÊT À MANGER
MANGER

Sandwich Kebab Koobideh 12”
12”
aux concombres, tomates,
oignon, persil
oignon,
persil

Sandwich Kebab
Sandwich
Kebab au
au Poulet
Poulet 12”
12”
aux concombres,
concombres, tomates,
oignon,
oignon, persil

Take out only
only
Pour emporter seulement
seulement

Take out
out only
only
Pour emporter
emporter seulement
seulement

READY TO EAT

READY TO EAT

500 g Riz Basmati Rice
Rice
300 g Ghymeh

500
500 gg Riz
Riz Basmati
Basmati Rice
Rice
300 g Ghoemeh Sabzi

CANTALOUPE

گوجه
فرنگی

150 g

SPECIAL

فالفل

PASTEURIZED RED
RED
VINEGAR

VINAIGRE ROUGE
ROUGE
3L

سرکه قرمز
پاستوریزه

ANGELINO
ANGELINO
GRAPESEED OIL

L’HUILE DE GRAINES
DE RAISINS
RAISINS
2L

روغنزیتون

BORSEC MINERAL WATER

EAU MINÉRALE
6x1.5 LL

آب
معدنی
ST-CHARLES
ST-JEAN

ANJAR PICKLED
EGGPLANT
EGGPLANT

بادمجان
مارینه

WONDERFARM
WONDERFARM
COCONUT WATER

EAU DE NOIX DE COCO
520 ml

760 g

هریسه
KAMBIZ PICKLED
CUCUMBERS

CONCOMBRES MARINÉS
700 ml

آبنارگیل

خیارشورکامبیز

SUNICH
POMEGRANATE JUICE

SUNBEC TABLE SALT
SALT

SEL DE TABLE
Boîte 1 kg Box

JUS DE GRENADES
1L

بروکلی

WHOLE
WHOLE RED
RED CHILIES

POIVRONS ROUGES
ROUGES ENTIER
125 g

هویج ریز

WHOLE GRAIN
GRAINFED
FED
CHICKEN
CHICKEN

POULET DE
POULET
DE GRAIN ENTIER

AKHAVAN SOY
SOY
BEANS

GRAIN FED
FED VEAL
VEAL BLADE
BLADE

GROUND VEAL
VEAL

بادام
بوداده

سویای
اخوان

گوشت گوساله
Halal عالی
Halal

گوشت چرخ کرده
گوساله
Halal

EXTRA LEAN
LEAN
BEEF CUBES

MERGUEZSAUSAGES
MERGUEZ
SAUSAGES

گوشت خورشتی
چربی
بدون
Halal

سوسیس
مرگز
Halal

AMANDES RÔTIES, NON-SALÉES
NON-SALÉES
$6.58 kg

ROASTED, SALTED
SALTED
PISTACHIOS

PISTACHES RÔTIES, SALÉES

ADORA
ADORA
BASMATI RICE
BASMATI
RICE

آرد
 رز5

برجن
بامساتی

514 620-5551

POITRINES DE POULET DE GRAIN
$

ROASTED, UNSALTED
ALMONDS

FIVE ROSES
ROSES
BAKER’S FLOUR
FLOUR

Pierrefonds, H9H 3P6

COUSCOUS MOYEN

GRAIN FED
GRAIN
FEDCHICKEN
CHICKEN
BREASTS
BREASTS

مرغ دانهخوار
کامل
Halal
Halal

ASTRO PLAIN
PLAIN
YOGURT

FARINE
20 kg

AKHAVAN MEDIUM
COUSCOUS

سینه مرغ
خوار
دانه
Halal

منک

15760 boul. Pierrefonds

سیب زمینی
شیرین

کوس کوس

آبانار
ماست
معمولی

PATATES SUCRÉES

فلفل قرمز تند

پسته
بوداده

YOGOURT NATUREL
0%, 1%, 2%, 3.25%
3.25%

SWEET POTATOES

PETITES CARROTES

MEATS • VIANDES

SICAM HARISSA

AUBERGINES MARINÉE
1000 g

لیموترش

BABY CARROTS

GROCERY • ÉPICERIE
FALAFEL
FALAFEL

CITRONS

منگو

BROCCOLI

TOMATES
TOMATES SUR
SUR VIGNE

Take out only
Pour emporter seulement

Take out
Take
out only
only
Pour emporter seulement

قارچ

VINE TOMATOES
TOMATOES

LEMONS
LEMONS

MANGUES
ATAULFO
MANGOES

CHAMPIGNONS
Cello pkg

طالبی

PRÊT À MANGER
MANGER

PRÊT À MANGER
MANGER

MUSHROOMS

RIZ BASMATI
10 lbs.

اخوان

FÈVES DE SOYA
750 g

AKHAVAN MEDIUM
MEDIUM
BULGHUR

BOULGOUR
BOULGOUR MOYEN
750g Imported/ Importé

بلغور
اخوان

Halal

SAUCISSES MERGUEZ
$8.78 kg

CUBES DE BOEUF MAIGRE
$

AKHAVAN SULTANA
RAISINS

Halal

GROUND BEEF

BOEUF HACHÉ
HACHÉ
.

RAISINS SULTANES
SULTANES
1 lb.

کشمش
اخوان

6170 Sherbrooke St. W.

گوشت
چرخ کرده

Halal
Halal

We are open from 8 a.m. everyday
Nous sommes ouverts
dés 8H tous les jours
(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

VEAU HACHÉ

PALETTE DE VEAU DE GRAIN
GRAIN
$ .

CHICKEN SAUSAGES
SAUSAGES

SAUCISSES AU POULET

Halal

سوسیس
مرغ
Halal

SHERBROOKE

D E C A R IE

READY TO
TO EAT
EAT

C AV E N D I S H

READY TO EAT

B LV D.
P IE R R F O N D S
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ارزیابی رایگان

Parvaneh ZANDI
Real Estate Broker
3675 DES SOURCES,
SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686
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 Mailing Address:

پروانه زندی

Fax:514-313-5656
Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri)

Cell.: (514) 909-4765

FORTI INTENSIF

ب�ا اس�انس روغ�ن های
طبیعی
ب�رای ناخ�ن ه�ای زرد و
قارچی
ب��رای اطالعات بیش��تر لطفا به
سایت زیر مراجعه فرمائید
برای س��فارش با کلینیک دکتر عطا انصاری
:تماسبگیرید

dZ®`` ` `Á…

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

Tel.: 514-996-9692

Email: paivandmtl@gmail.com

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

www.paivand.ca

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

کلینیکمدیکالآلفامدیک

 حواله پولی سریع و مطمئن
.در افغانستان و پاکستان پذیرفته میشود
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های
انــواع
ترکی زیبا در اندازه های مختلف
کارتتلفن
... افغانی تازهDVD  وCD 

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار

Dr. Raymond Rezaie

yf£¥5ç•Z®

 2550 Lapiniere (Brossard)
LAVAL
5Star I.P.M.وزInc.
Tel.:Ste-Catherine
(514) 933- 8383 W.
Tel.: (450) 676-9550
ر7 2178
2شعبه
www.circumcisionmontreal.com
 398, boul. Curé-Labelle, Laval
£…
 هفته-2345
Tel.:(514) 585
1253 Rue Guy
ã ®¥Á… œ ,£Åœd m£ºœ w£¿†Tel.:
fd £›450-934-7744
â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
®
b
(514) 846-0221 äÀ ¯z
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ÍÅœZ®™
!نوروزتان مبارک! نوروزتان مبارک! نوروزتان مبارک! نوروزتان مبارک! نوروزتان مبارک! نوروزتان مبارک

www.feet-care.com
Tel.: 418-666-9494
Fax: 418-977-6778 email:ataansari@videotron.ca

jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

IranAir

General Sales Agent

Metro: Guy Cond

رز
رس
تو
پا
gfÂ†if£ˆ

Fax: (514) 938-4978

www.pars.ca

GESTION
FINANCIERES
EXACTE
\£Åš£›
z
}fZ¬…£±Š
yf£¥5ç•Z®
yf£¥5ç•Z® \£Åš£› z }fZ¬…£±Š

ç¿†£‹ xÂ £¿

f£ˆ
if£ˆ

TE
CTE

(ç¿ffZ¬…£±Š)
(ç¿ffZ¬…£±Š)ç·Å¹Ži£¤“
ç·Å¹Ži£¤“
Tel.:
806-0060
Tel.:(514)
(514) 806-0060
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درخشان
سابقهßÅÀÅ¾˜
سال18
با

،کافهرستورانپرشیابهرسمهمهساله
E- Mail:
montreal@
:یوآجیلراعرضهمیکند
 انواعشیرین
،یتواضع
 آجیلوشیرین
محصوالت
.آجیل چهار شنبه سوری
تواضع
،یخانگیسرو
 شیرین
شاملشیرینیهایسنتیوریزایرانی
.در بسته بندی زیبا و کیفیت باال
.باقلوایتواضع، باقلواترکی
،انواعشیرینیهایخشک
. زولبیا و بامیه، نان خامهای،رولت
ی مخصوص شب عید
  سبزی پلو ماه
 مارس۲۰ و۱۹شنبه و یکشنبه
. ظهر آماده میباشد۱۲از ساعت

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

در خدمت هموطنان سراسر کانادا

1834
W.,W.,Suite
301,
Tel.:
933-3337
1834Ste-Catherine
Ste-Catherine
Suite
301,Shore
Tel.:(514)
(514)
933-3337
ونکوور
،تورونتو
،مونتریال

South
z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
مناینده شرکت های هوایی معتبر جهان
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