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IC. Pacific
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مهاجرت
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علیfdخامن
توسط:مهاجرتی
}fZ™ä £›®،)محمدی(بهبهانی
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›- ■ کلیه
مهاجرت
مشاورین
عضو رمسی
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w£¨œZ z اجنمن
d¯›f£˜xz¬…
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موسسه مالی

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.ic-pacific.com

_______

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

____________________________________________
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

_________________
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همینیکشنبه
 بی ور لیک: آوریل3 \£Åš£› z }fZ¬…£±Š
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
 آخرین اخبار و مقاالت روزانه ما را در موردÁ…£…
go habs go!
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥
(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å
£… gfZ ç £¨…£‰
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)مونتریال
(پارک
: کار و حتصیل در کانادا خبوانید، زندگی،مهاجرت
zb®œ

dZ®`` ` `Áwww.ParsCanada.com
…
jgfZ z ç £¤ g ä…
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همۀمردانقذافی
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yf£¥5ç•Z®

(514)
846-0221
äÀ ¯
:مهاجرت کن پارس
خدمات
سایت رمسی شرکت



بهـار امسال
10
!شماره باشما
TORONTO 00
MONTREAL

Tel.: 514-903-4726

IranAir

General Sales Agent

Tel.: (514) 806-0060

:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•

gfÂ†if£ˆ

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
£¼` ®›ò z

1006 DE LA MONTAGNE,
9 :ص
MONTREAL, Qc., H3G
1Y7
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

www.pars.ca

Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

 حسابداری و مالیات:\مهتاب ثقفیë¸¥±› z të›Z fz£²›
ç¿†£‹
South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
سابقه کاری در کانادا
 سال18 باxÂ £¿

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

شات
رویال
و
çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

Lasalle, South Shore,
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À†
z وäÅÁ†
مالیاتی
 کلیه خدمات حسابداری Nun’s Island , N D G
ها و اشخاص
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®`
`Ž برای شرکت
groupe SuttonClodem Inc.
مالی
انواع مشاورت های
 immobilier agrée
courtier
£ßœ£…
gZ
}f£¨†
wZz
‹Z
z
Í˜®Ž
Í¤‡
z
ÔÅÆ†
9515 Lasalle boul.
Mobile: 514.567.3169
آموزش استفاده

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal, Qc., H3B 2K4
Business
Plan
Tel.:
514.426.7200
Fax: 514.426.3596

x£Å¥¿gz®Å`•

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
Lasalle
Qc.
H8R
2M9
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
Cell: 514-827-6364
سیستم های حسابداریfhemmatiyan@sutton.com
از
msaghafi@miagesolutions.com
5253,
Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com

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

ÍÅœZ®™

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ

3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰
5Starشهبازخنعی
I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine
W.
سیروس
آبادی
یحیی
xZ® Z ¥ä…Á…£gfZ
… v£fZ
14  و7 >>

IranAir

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

ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

مریم خالقی
Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

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

1253 Guy

Unisex

AMIR SAM
امیرسام
485-4744
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal,
Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Fax: (514) 484-1657

Tel.: 514-

Chartered Real Estate Broker

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

www.amirsam.ca

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

$

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

RAV 4 2010
À PARTIR DE

transport et préparation en sus

مشاور امالک در مونتریال

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

NDG:
•6170Tel.:
Sherbrooke
W.
1-866-486-5547,

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

(ç¿ffZ¬…
Tel.: (5

37 >>...امالک

b®œ>>ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
30

À PARTIR DE

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

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

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

...}پیر£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“

\£Åš£›

® ZxZ®15Z 460
‚¬À £¿œ MONTREAL
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
،درمتام نقاط دنیا
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.

£ßœ£… gZ }f£¨† Tel.:
wZz 514‹Z620-5551
z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

DIRECTOR OF CENTURY 21

:کانادا/کبک

COROLLA 2010

ç¿†£‹ xÂ £¿

Tel.: (514) 486-5547

yf£¥5ç•Z®

ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
3363 Cavendish
West Island:
•15760
\fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž
(514)487-0800 Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜
boul Pierrefonds
____________________

(514) 816-4080

çœ£`›
¯ Zz
دکترانصاری
ã¼±› wZz

5774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370
36 >> مهاجرت
1405 De Maisonneuve
O Tel.: (514) 844-4492

مدیکال آلفامدیکEXACTE
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES


(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169

Fax: (514) 938-4978,
$
Tel.: (514) 585-2345 24 595
E- Mail:
<<
هزینه
و
نرخ
بهترین
>> باmontreal@pars.ca
www.pars.ca
(514) 846-0221

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415
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Cell
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حمیدصدیقکاغذچی

Cell: (514) 983-5415

Office:
Fax
Res.
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1973
6520 St-Jacques
Tel.: (514) 485-6000
ماریاخامنکوتونه
:امیرسام
در کشکول

MontrealDe
Quebec
H3G 1S6
1006,
La Montagne,
Suite 201, Montréal,جتاری
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
دبی
در
 دارنده منایندگی5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Fax
:
514
989
0029
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Luciene
Toll Free : 1-866 989 2229
Metro: CDN
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.: (514) 731-1443
info@khazarexchange.com
Email:
GUY

چرخش:نوروز
، درجه ای180
!از با اونا به با ما

مونتریال
همایشنوروزیایرانیان
}gfZ\£›¬‹¯˜®›

24  انتقال ارز به ایران در کمتر ازz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
نرخ روز
بهترین
xZ® Z ä… \ZdfZz z ارز
\Zfd£`انتقـال
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}gfZjgfZ
x£``z` `ç¿Åˆ£¤ã`g `ä…` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
NEW address:
xZ®Á†
y£½²œZd
\Zfd£
äº…£
ç™¬Àارز£¿œانتقال
‚¬œfZd
1449 St. Catherine
O ®›Z fd çœêÂ‘ }ZX¬Å
عمده
 تبدیل و
Z¯¹Å…£…dÂ‹z ç…d
äœ£‹ fdبصورت

E-mail: GIT110@yahoo.ca

چنانکه پیش بینی می شد و در این
،س��تون هم به آن اشاره ش��ده بود
 بعدازظهر روز س��ه شنبه4 س��اعت
 وزیر، جیم فالهرتی،2011  مارس22
،دارائ��ی دولت کنس��رواتور کانادا
 را2011-12 الحیه بودجه س��ال مایل
11 : >> ص.تقدمی پارملان کرد
ـــــــــــــــــــ

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›

لیسانس در رشته مدیریت مالی
)H.E.C( } از دانشگاه مونترالf£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
CGA کاندیدای انجمن حسابداران

6600 Trans-Canada, Suite 750

6 :ص
>>
1410
Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

 سال زنـدان۲۰ بازگـرداندن حکم
18 : >>صNinous
بهائی
رهبران
Givargiznia,
BSc. بـرای

 ماه می28 شنبه

GESTION FINANCIERES EXACTE

7368 YONGE St., PH-A

>> Toronto, Ont. H3J 8H9

روشنفکران بریتانیایی و امریکایی
پولهای کالنی گرفتند تا سیمایی
بزکک��رده از دیکتات��وری قذافی
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd
ßÅÀÅ¾˜غرب
£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
.نشان دهند
برای جهان
تون�ی بل�ر پ��س از یک��ی از
1834:گفت
Ste-Catherine
W., Suite
301, Tel.:
(514) 933-3337
،قذافی
معمر
دیدارهایش با
"او ش��ریکی ب��ا ثب��ات و م��ورد
."اطمینان برای جهان غرب است
VANCOUVER

14>> :ص

بدر13

وحید خلجی محضردار ومشاورحقوقی

یـک
انتخابات
زودرس
دیگـر
در کانادا

groupe
SuttonClodem
Lasalle,
South Inc.
Shore,
courtier
immobilier
agrée
Nun’s
Island
,NDG
9515 Lasalle boul.

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

gz®Å`•
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364

groupe
SuttonClodem
Inc.
Lasalle
Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent
Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com

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

Bur.: (514) 364-3315

فیروز همتیان

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

مطعم الریاض

با رقص جادویی
و زیبای بلدی:

کارمن

درحال و هوای «هزارو یک شب»

شب های زیبا و بیادماندنی و پرشور

اغذیه مراکشی و مدیترانه ای

حالل

کیفیت عالی ،بهای مناسب

محلی زیبا جهت برگزاری مجالس
و ضیافت های شما
جهت اطالع بیشتر و آگاهی از برنامه های متنوع به سایت ما رجوع کنید:

www.leriyadmontreal.com

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
$

STARTING AT

16 595

transport, preparation included.

Financing

وام با نرخ بهره

%
0

for certain
cars only

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

Contact Alex
for additional rebates.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

کنس

بی
ـن
سی
ـم
ا

رت زبرگ

ا

نت
م
رد و ریال

بهای بلیت:
 40 ،30و  50دالر

شنبه  28ماه می 2011

Joyeux Norouz!
Chères amies, chers amis,
La fête traditionnelle de la nouvelle année iranienne est l’occasion de
célébrer ensemble l’arrivée du printemps et des jours de prospérité
qu’il nous apporte. Que les mois à venir soient florissants, tant sur le
plan personnel, familial que professionnel. Poursuivons notre
épanouissement collectif et contribuons à bâtir un Québec plus riche,
plus ouvert et plus accueillant pour ceux et celles qui le choisissent
comme terre d’accueil et d’intégration.

Autorisé par l’agente principale du Bloc Québécois

!سـیزدۀ شما بدر

PAIVAND: Vol. 18  No.1000  avr. 01, 2011
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Dr. Bernard Patry, M.P.
Pierrefonds-Dollard,

to the Iranian Community,

عـی
داتن
مـب
!ارک
Happy Nowrooz

May the new year bring you and yours all the very best!

Have a wonderful New year!
Always at your service:

_________
3883 St-Jean blvd.
Office 303
D.D.O. - Quebec
H9G 3B9

GILLES DUCEPPE

Tel.: (514) 624-5725
Fax: 514-624-5728

Marc Garneau, Député/MP

Chef du Bloc Québécois

Westmount-Ville-Marie

3730, boul. Crémazie Est, 4e étage
Montréal (Québec) H2A 1B4

514 526-3000
4060 Ste-Catherine O./W.
Suite 340
Montréal, Québec
H3Z 2Z3
(514) 283-2013

garneau.m@parl.gc.ca

Chambre des Communes
House of Commons
Édifice de la Confédération
Confederation Building
Pièce/Room 147
Ottawa, Ontario
K1A 0A6
(613) 996-7267

www.marcgarneau.ca

NDG

www.akhavanfood.com





 











 
















































































6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744
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15760 boul Pierrefonds

(PFDS.) Tel.: 514-620-5551
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سـیزدۀ شما بدر!

 سال  18شماره  12  1000فروردین 1390

فاجعه ژاپن...
>>اوباما:
جهان بدون
قذافی ،دنیای
بهتری است!
بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق
و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

سینما« :کپی برابر اصل»
عباس کیارستمی در سینما AMC

Director: Abbas Kiarostami
Cast: Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude
Carrière, Agathe Natanson
In Italy to promote his latest book, a middle-aged English
writer meets a young French woman (Binoche) and jets
off to San Gimignano with her.
)AMC cinema (Metro: atwater
2:10pm, 4:45pm, 7:35pm, 10:20pm

دوچیه وله :رئیسمجهور آمریکا از
شرکت در عملیات نظامی در لیبی
دفاع ک��رد و آن را دفاع از اعتبار
قطعنامههای سازمان ملل دانست.
وی گفت ،به عنوان رئیسمجهور
برای اینکه وارد عمل شود ،منتظر
ت و گوره��ای
تصاوی��ر پرخش��ون 
دستهمجعیمنیماند.
ب��اراک اوبام��ا ،رئیسمجه��ور
آمریکا روز دوشنبه ( ۲۸مارس ۸ /
فروردین) در "دانش��گاه پدافند
ملی واش��نگنت" از مش��ارکت
ایاالت متحده در عملیات علیه
دول��ت لیب��ی دفاع ک��رد .وی
گفت:
«چش��م بس�تن بر بیرمحی و
خشونت ،خیانت به آمریکاست
و تردی��دی نیس��ت ک��ه لیبی و
جه��ان ،ب��دون قذاف��ی دنیای
بهرتی است».
رئیسمجهور آمریکا حضور در
لیبی را مایه حفظ اعتبار سازمان
مل��ل متح��د دانس��ت و گفت:
«جمال دادن به وقوع کشتار در
لیبی باعث میشود قطعنامههای
سازمان ملل چیزی جز کلمات

__________________________

توخایل نباشد و این کار ،بیاعتبار
کردن سازمان ملل متحد است».
به گفته وی« ،دولت آمریکا حاضر
نبود پی��ش از تصمیمگریی درباره
اقدام در مورد لیبی ،منتظر دیدن
تصاویر کش��تار و گورهای دس��ته
مجع��ی باش��د و چشمبس�تن بر
بیرمحیه��ا ،خیانت ب��ه ایاالت
متحدهآمریکاست».
اوباما تصریح کرد« :هیچ ش��کی
وجود ندارد که لیبی و جهان بدون
معمر قذافی جای بهرتی خواهد
بود».
به اعتق��اد رئیسمجه��ور آمریکا

نسرینعینالهی

«خش��ونت در مقیاسی وحشتناک
در انتظ��ار لیبی ب��ود» ،اما اکنون
قطعنامه ش��ورای امنیت ،ائتالف
گس�ترده بنیامللل��ی ،محای��ت
کشورهای عرب و درخواست مردم
لیبی ش��رایط را ب��رای توقف این
خشونتها فراهم کرده است.
«نگراننباشید؛پیشترمنیرویم»
در ح��ایل ک��ه مناب��ع آمریکای��ی
میگویند  ۴۷درصد از مردم آمریکا
عملیات نظامی علیه لیبی را اقدام
درستی میدانند و  ۳۶درصد با آن
خمالفاند ،رئیسمجهور آمریکا
حوزه حض��ور ای��االت متحده در
لیبی را تعینی کرد و به مردم کشورش
اطمینان داد که از این حوزه پیشتر

خنواهد رفت.
رئیسمجه��ور آمری��کا در نط��ق
خ��ود گفت که «ای��االت متحده به
هم��کاری با دیگر کش��ورها برای
ش��تابان ک��ردن س��قوط قذاف��ی،
نرس��یدن س�لاح و پول به او و نیز
کمک به اپوزیس��یون و حفاظت از
غرینظامیان ادامه میدهد».
اوبام��ا در واکن��ش ب��ه برخ��ی
انتقادها نس��بت به درگری شدن در
جنگی دیگر در خاورمیانه پس از
افغانستان و عراق گفت« :گسرتش
دادن ماموریت بنیاملللی و افزودن
تغیری رژمی لیبی به آن ،یک اش��تباه
خواهد بود

{>> ادامه در صفحه}35 :

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

>> برآورد رایگان

Real Estate Broker
5890 Avenue Monkland
Montréal, Québec H4A 1G2
Office Tel: 514-482-1111
nasriney2000@yahoo.ca

cell: (514) 839-7978

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

مسکن و جتاری

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
www.nouraie.com

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

2087 rue Guy

Montreal, QC, H3H 2L9

Metro: GUY

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

514-939-2700

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

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری خرید و فروش
_________________
امالک و مستغالت
Nasrin Eynollahi
در سراسر مونتریال بزرگ

جواهری
نیک آذین

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

درخدمت هموطنان گرامی

>>
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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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خاورمیانهدرآتش....

ِ
مردان قذافی
همهی

روشنفکران بریتانیایی و امریکایی
پولهای کالنی گرفتند تا سیمایی
بزکک��رده از دیکتات��وری قذافی
برای جهان غرب نشان دهند.
تونی بلر پس از یکی از دیدارهایش
با معمر قذافی ،گفت:
"او ش��ریکی ب��ا ثب��ات و م��ورد
اطمینان برای جهان غرب است".
دوستان بلر در دربار ،و در حمافل
سیاسی ،اقتصادی ،و دانشگاهی
توصیف او را جدی گرفتند.
شاهزاده اندرو ،شریک بازرگانی
س��رهنگ لیبیای��ی ش��د ،و پی�تر
ماندلسون ،س��ایهی جدائیناپذیر
بل��ر ،از ثروته��ای لیب��ی به��ره
ب��رد .ش��رکتهای غولآس��ای
سرمایهگذاری همچون بال کستون و
کارالیل گروپ نیز بیکار ننشستند.
و هیچ جای ش��گفتی نیس��ت که
شرکت نفت لوندین ،و کارل بیلت
وزی��ر امور خارجهی س��وئد نیز از
قبل این دیکتاتور سود بردند.
ش��گفت آن اس��ت ک��ه برخ��ی
دانش��مندان ن��امآور و "اتاقهای
فکر" ،دس��ت یاری ایدئولوژیک
بهسوی قذافی دراز کردند .مانیتور
گ��روپ  Monitor Groupدر
بوستون س��االنه س��ه میلیون دالر
دریاف��ت میک��رد ت��ا بهاصطالح
"تصویر جهان غرب از قذافی" را
بزک کند.
پژوهشگران جامعهشناسی که در
خدمت این ش��رکت بودند ،بنا بر
توافق با قذافی قرار بود به جهانیان
بیاموزند که لیبی را بستایند.
یکی از این اندیشهپردازان عبارت
است از جامعهش��ناس برجسته و
آفرینندهی "راه س��وم" تونی بلر،
آنتونیگیدنز.
گیدنز قذافی را مردی که لیبی را
بازس��ازی کرده و کش��وری مدرن
آفری��ده قلم��داد میکن��د و او را
میس��تاید .نوش��تههای او را هم
در الپائیس و ه��م در الرپوبلیکا
میتوان یافت.

از چهرهه��ای دیگری که در گروه
اندیشهپردازان در خدمت قذافی
بودند ،جامعهشناسان برجسته در
س��طح جهانی از قبیل فرانسیس
فوکویاما و رابرت پوتنام Putnam
بودهاند.
ج��وزف ن��ای Joseph Nye
اندیش��مند نولی�برال و پرنف��وذ
دانشگاه هاروارد به دیدار قذافی
رف��ت ،پ��ول گرف��ت ،راهنمایش
کرد ،و از تأث�یرات مثبتی که از او
گرفتهبود سخن گفت.
این پروفس��ورهای سرش��ناس هر
چه از دستشان بر میآمد کردند
تا بنا بر توافق قذافی را ش��خصی
"اندیش��مند و روش��نفکر" جلوه
دهند.
اندیش��هپرداز
بزرگتری��ن
ایدئولوژی��ک قذاف��ی پروفس��ور
بنجام�ین باربر مناین��دهی اصلی
اتاق فکر دموس  Demosاست
که بهطور سنتی در مواضع نزدیک
تونی بلر قرار دارد.
اکن��ون دم��وس ب��رای کام��رون
خنس��توزیر حمافظ��هکار نیز کار
میکن��د .فاصل��هی می��ان آن دو
سیاستمدار ناچیزی است.
باربر مدتها حامی سیفاالسالم
پس��ر معم��ر قذاف��ی بود ک��ه در
آموزش��گاه اقتصاد لن��دن ،یعنی
درست در مرکز فساد روابط بریتانیا
و لیبی درس میخواند.
سیفاالس�لام را کمک کردند تا
درجهی دکرتا بگرید.
عنوان پایاننامهی او چننی است:
نقش جامعهی مدنی در دموکراتیزه
کردن نهادهای مدیریت جهانی.
ای��ن پایاننام��هی  ۴۲۹صفحهای
در اینرتن��ت موجود اس��ت و گفته
میش��ود که او آن را از نوشتههای
دیگران کپی کردهاست.
باربر تا همنی تازگیها عضو بنیاد
جهان��ی اجنمنه��ای نیکوکاری
قذاف��ی ب��ود ک��ه هدف خ��ود را
گسرتش آزادی و حقوق بشر اعالم

سیروس
یحیی آبادی

کردهاست.
بنی��اد قذاف��ی از مجل��ه ب��ا
ِ
کارنگی
بنیاد صل��ح نریومن��د
 ،Carnegieو البت��ه ب��ا
س��ازمانهای عفو بنیامللل و
دیدهبان حقوق بش��ر همکاری
داشت.
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

•
•
•
•
•

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

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL, local 148,

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

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

آگهی :پیوند

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

514-996-9692
-------------------

بلغار و یک پزش��ک فلسطینی از
لیبی دست داشت.
این��ان به اتهام آل��ودن لیبیاییها به
ویروس اچآیوی به مرگ حمکوم
شدهبودند.
اولری در آن هنگام به سارکوزی که
تازه به ریاس��ت مجهوری برگزیده
ش��دهبود ،برای خارج ک��ردن این
گروگانها از لیبی کمک کرد.
بهای ای��ن معامله عب��ارت بود از
حتویل اس��لحه به لیبی و کمک به
برنامهی نریوی هستهای لیبی.
و هم��هی معامل��ه در خ�لال یک
بازدید دولتی جنج��ایل در پاریس
صورت گرفت:
قذافی بریون کاخ ریاست مجهوری
فرانسه خیمه و خرگاه بهپا کرد.
آن سالحهای فرانسوی (و اروپایی)
امروز کاربرد غریبی یافتهاند:
هم برای کشتار خمالفان رژمی لیبی

بهکار میروند ،و هم نریوی هوایی
ِ
فرانسوی لیبی را مبباران میکنند
ِ
– جنگندههای مریاژ فرانسوی در
برابر جنگندههای مریاژ لیبیایی.
بنجامنی باربر هم�ین تازگی در ۲۵
فوریه در وبال گ خود نوشت که:
"اجیاد مناطق ممنوعی��ت پرواز بر
آمسان لیبی بعید است .این کار تنها
وجههی قذافی را تقویت میکند".
ادع��ای خنس��ت باربر ،دوس��ت
ایدئولوژیک قذافی و بلر ،غلط در
آمد .ش��اید ادعای دوم او نیز غلط
در آید .اما این نیز روش��ن است که
عالقهی جهان غرب به لیبی هرگز
ربطی به دموکراسی نداشتهاست.
___________
برگردان :ش .فرهمند راد
منت اصلی:
www.aftonbladet.se/kultur/
article12762727.ab

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

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

سایت مجموعه آثار

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

(مونتریال)

از هنگامی که سیفاالسالم بهتازگی
ق�ول داد که جنبش اعرتاضی لیبی
را در خ�ون غ�رق کن�د ،هم�کاری
دوس�تانهی او با روشنفکران غربی
فروکش کرد.

گروههای��ی از سیاس��تمداران
و پژوهش��گران با س��وابقی در
ایدئولوژی "راه سوم" ،در پنج
– شش سال گذشته کوشیدهاند
که به قبیل��هی قذافی جاذبهی
ایدئولوژیکببخشند.
از آن طریق قرار بودهاس��ت که
همکاری اقتصادی تقویت ش��ود
تا هم رژمی قذافی حتکیم ش��ود و
هم این شرکتهای جهانی پویل به
جیب بزنند.
س��یلویو برلوس��کونی ،ک��ه در
خری��د و فروش خدم��ات متقابل
مهارت دارد ،نیز با قذافی معامله
کردهاست:
س��رهنگ پن��ج میلی��ارد ی��ورو
گرفت ،بهظاه��ر به عنوان غرامت
برای تع��دی و جت��اوز در دوران
مستعمرات ،اما در واقع برای آن
که راه پناهجویان لیبیایی را بهسوی
ایتالیاببندد.
فرانسه نقش جتهیز ارتش لیبی را
بر دوش گرفتهاست.
سال گذش��ته فرانس��ه بیش از دو
میلی��ارد یورو تس��لیحات به لیبی
فروخ��ت ،و این بالغ بر دو س��وم
متامی خرید نظامی لیبیست.
پاتریک اولری  Ollierوزیر فرانسوی
دهها س��ال اس��ت که توانس��ته به
برکت نقش برجستهاش در اجنمن
دوستی فرانس��ه و لیبی بر سر کار
باقی مباند .اوا ژویل Eva Joly
دادستان و منایندهی پارملان اروپا
از سوی سبزها ،بهتازگی اولری را
متهم کرد که ب��ا قذافی معاملهی
پنهانی اسلحه داشتهاست .اولری
پشت پرده در آزادی چهار پرستار

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

ش هــر
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غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.: 514-484-8072
________________
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

ساندویچ مرغ $5.00 ............................................................
ساندویچ زبان $5.00 ............................................................
ساندویچ مغز $5.00 ...............................................................
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دل و جگر مرغ $5.00 .............................................................
خوراک لوبیا $4.00 ....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 ....................................................................
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
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•

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

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

■ توضیح مهم:

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاری
دوهفتهنامهپیوندمونتریال،باپیوند
ونکوور(کهبصورتهفتگیمنتشر
میشود)تنظیممیگردد.

•

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از 500کلمه
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس
ایمیلکنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island, & all Surrounding
suburbs...

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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دو سه جرعه از بهاران،

لودگی
سیاسی!

ویدا فرهودی

چه شود اگر گذارم سر خود به دوش باران
و بنوشم از لبانش دو سه جرعه از بهاران
تن تشنه را سپارم ،به طراوت جسورش
و چو بید گیسوان را کنم از شعف پریشان
نفسش مسیح گونه بدمد شفای مستی
رهانـدم ز حرمان
به عروق سرد هستی و
َ
بشوم چو الله دربست ،ز شراب ژاله سرمست
برسد ندا" :بنوش و به بهاریان بنوشان!"
و بنفشه ها به شبنم ،سر و روی خویش شویند
کـندشان ،به ترانه بوسه باران
که پرنده ای ُ

شهباز خنعی
snakh@live.com

روز پنجش��نبه  24م��ارس
 ،2011ش��ورای حق��وق بش��ر
س��ازمان ملل در ژنو به قطعنامه
تعینی گزارشگرویژه برای بررسی
وضعیت حقوق بشر در مجهوری
اس�لامی رأی مثب��ت داد و آنرا
با اکثریت چش��مگری به تصویب
رساند.
ش��ورای حقوق بش��ر س��ازمان
ملل ک��ه از س��ال  2006جایگزین
کمیسیون حقوق بشر این سازمان
شده 47 ،عضو دارد .قطعنامه با
 22رأی موافق 7 ،رأی خمالف و
 14رأی ممتنع به تصویب رسید و
 4کشور عضو شورا در رأی گریی
شرکت نکردند.
کش��ورهایی که ب��ه قطعنامه رأی
موافق دادند عبارتند از:
آرژانتنی ،بلژیک ،برزیل ،شیلی،
فرانس��ه ،گوامتاال ،جمارس��تان،
ژاپ��ن ،مالدیو ،مکزی��ک ،نروژ،
هلس��تان ،کره جنوبی ،س��نگال،
اس��لواکی ،اس��پانیا ،اوکرای��ن،
بریتانیا ،امریکا و زامبیا.
هفت کشوری که به قطعنامه رأی
منفی دادند:
بنگالدش ،چنی ،کوبا ،اکوادور،
موریتانی ،پاکستان و روسیه بودند.
کش��ورهای بورکینافاسو ،حبرین،
کام��رون ،جیبوتی ،غن��ا ،اردن،

چوشکوفه های بی تاب و جوانه های بی خواب

هـزاران
غزمل به رقص آید ،به ّ
ترمن َ
چه شود اگر نسیمی بوزد ز مست البرز
که به بی ِ
قرار غربت خربی دهد از ایران؟
ِ
سرخی گل و به حلن سبز بلبل
خربی به
همه مژده ی رهایی ،ز حصار هر چه زندان
خرباز طلوع امید به مرام گرم خورشید
که زروزگار مجشید شده چریه بر زمستان
چه شود که ِ
سـحر نوروز ،به غمان کهنه پریوز
ندهد دگر به بیداد ،پر و ِ
بال فتنه این سان؟
برسد صدای عاشق ،به شفاعت شقایق
به هر آن کجا که شاید ،برسد صدای انسان
به َچکاد بی قراری ،به خلوص  ،استواری
به نهایت شکفنت و صعود سرخ عصیان...
دگرم مگو چه شاید؟ بگذر ز هر چه" باید"
بگذار تا گذارم ،سر خود به دوش باران

آید چو بهار

آید چو بهار
جان من شاد شود
ُمرغ ِ دمل
از بند ِ غم آزاد شود
هر باغ که ُمرده بود و
هر دشت که خراب
خرم
از سبزه و گل ّ
و آباد شود

مال��زی ،نیجری��ه ،اوگان��دا،
اوروگوئ��ه ،تایلن��د و ...نی��ز ب��ه
قطعنامه رأی ممتنع دادند.
قطعنامه به پیشنهاد امریکا و سوئد
در شورای حقوق بشر مطرح شده
بود .نق��ش و وظیفه
گزارش��گر ویژه این
است که به ایران سفر
کند و بطور مستقیم به
نظ��ارت بر وضعیت
حق��وق بش��ر در
مجهوری اس�لامی
برپدازد و گزارش آنرا به ش��ورای
حقوق بشر بفرستد تا در صورت
لزوم در ش��ورای امنیت سازمان
مل��ل مطرح گ��ردد و احتماال در
مورد عامالن نقض حقوق بش��ر
به یک دادگاه بنی املللی ارجاع
گردد.
توجه در تصویب
درخور
نکات
از
ّ
قطعنامه ،تغیری موضع کشورهای
برزیل و کره جنوبی است که پیشرت
به قطعنامه جممع عمومی سازمان
ملل رأی ممتنع داده بودند ویل به
قطعنامه شورای حقوق بشر رأی
موافق دادند.
با تصویب این قطعنامه ،مجهوری
اسالمی در کنار دو کشور بدنام و
بدس��ابقه در عرصه نقض حقوق
بش��ر یعنی ک��ره مش��ایل و برمه
(میامن��ار) ق��رار می گ�یرد که از
میان بیش از دوست کشور عضو
س��ازمان ملل ،تنها کش��ورهایی
هس��تند که ش��ورای حقوق بشر
ب��رای آنها گزارش��گر ویژه تعینی
کرده است.
مجهوری اسالمی خود جزء 47
کشور عضو ش��ورای حقوق بشر
س��ازمان ملل نیس��ت زیرا در 24
آوریل  ،2010پ��س از ناامیدی در

دکتر فرهنگ هالکوئی
در مونتریال
 28ماه می 2011
دانشگاهکنکوردیا

مجیدکفایی

اتاوا –  11فروردین ماه  2570آریایی

جزئیات در شماره آینده پیوند

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
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کس��ب رأی کافی برای عضویت
در این ش��ورا ،تقاضای عضویت
خود را پس گرفت.
حکوم��ت مجهوری اس�لامی،
پی��ش از نشس��ت ای��ن ش��ورا و
تصوی��ب قطعنامه ،تالش بس��یار
کرد که از تصوی��ب آن جلوگریی
کن��د و از مجله هیئت هایی را به
کشورهای خمتلف فرستاد.
از مجله این تالش ها س��فر علی
اکرب جوانفکر ،مش��اور امحدی
نژاد به برزیل بود که این تالش ها
با شکس��ت روبرو شدند و زمانی
که قطعنام��ه به تصویب رس��ید،
سجادی ،فرستاده
سی
دحممدرضا ّ
ّ
ّ
مجهوری اس�لامی به ش��ورای
حقوق بش��ر در ژنو ،تصمیم این
موجه"
شورا را "غری منصفانه و نا ّ
خواند و گفت:
«این حرکت حمکوم به شکست
است».
ده روز پیش از تصویب قطعنامه،
حممود امحدی نژاد در گفتگو با
خربنگار تلویزیون اسپانیا در مورد
"سرکوب معرتضان" در مجهوری
اسالمی گفت:

{>> ادامه در صفحه}34 :

سیاوش کسرایی

وطن! وطن!

نظر فکن به من ،که من
به هر کجا،
غریبوار که زیر آمسان دیگری ،غنودهام
همیشه با تو بودهام ،همیشه با تو بودهام
اگر که حال پرسیام ،تو نیک میشناسیام
من از درون غصهها و قصهها برآمدم
چه غمگنانه سالها
که بالها زدم به روی حبر بیکنارهات
که در خروش آمدی به جنب و جوش آمدی
به اوج رفت موجهای تو
که یاد باد اوجهای تو
کنون اگر ز خنجری میان کتف خستهام
اگر که ایستادهام و یا ز پا فتادهام
برای تو ،به راه تو شکستهام
سپاه عشق در پی است
شرار و شور کار ساز با وی است.
درچیههای قلب باز کن،
سرود شب شکاف آن
ز چارسوی این جهان
کنون به گوش میرسد
من این سرود ناشنیده را،
به خون خود سرودهام
وطن! وطن!
تو سبز جاودان مبان که من
پرندهای مهاجرم که از فراز باغ با صفای تو
به دوردست مه گرفته پر گشودهام

AFKHAM HADI d.d.
Denturologiste
5165 Queen-Mary,
#502 Montreal, H3W 1X7
Tel: (514) 737-6363

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

رستوران و فروشگاه فردوس

 Marché Ferdousمواد غذایی ایرانی و شرقی

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

 12سیخ چنجه23.99 :
و یا میکس  4سیخ
از هر دو23.99 :
>> 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

فتوشاپ
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حمل و نقل پارس ماریتایم

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

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

www.parscargo.ca
مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
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

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

ایران :سرکوب اقلیت ها...
بازگرداندن حکم  ۲۰سال زندان برای
رهبران بهائی
جامعه بنی املللی بهائیان
می گوید که حکم بیس��ت
س��ال زندان برای رهربان
بهای��ی زندان��ی در ایران
تائید شده است.
هفت رهرب جامعه بهاییان
ایران ابتدا به بیس��ت سال
زندان حمکوم شده بودند
ویل دادگاه جتدید نظر پس
از ح��ذف اتهاماتی چون
جاسوس��ی و همکاری با
دولت اسرائیل ،این حکم
را به ده سال کاهش داده بود .آنها
نزدیک به سه سال پیش بازداشت
شدند.
دیان عالیی مناینده و س��خنگوی
بهائیان در س��ازمان ملل متحد در
گفت و گو با بی بی س��ی فارسی
درباره حکم جتدید نظ��ر دادگاه
درباره رهربان سابق جامعه بهایی
گف��ت" :در دادگاه اول آنه��ا ب��ه
بیست سال زندان حمکوم شدند و
وکالی آنها درخواست جتدید نظر
دادند.
چن��د ماه پیش هم بع��د از دادگاه
جتدید نظر به صورت ش��فاهی به
خودشان و وکالیشان اعالم شد که
این حکم به ده س��ال کاهش پیدا
کرده است".
خامن عالی��ی در ادامه اعالم کرد

ک��ه چند هفت��ه پی��ش منایندگان
مجه��وری اس�لامی در پارملان
اروپ��ا خ�بر کاهش حکم س��ران
سابق بهایی را به صورت کتبی به
اعضای پارملان دادند.
مناینده و س��خنگوی بهائیان در
س��ازمان ملل متحد گف��ت" :اما
خربی که به تازگی به دست جامعه
بهایی رس��یده این است که به این
هفت نفر و یکی از وکالیشان گفته
ش��ده که دادستان کل کشور اعالم
ک��رده که حکم دادگاه جتدید نظر
درست نیست و ضد شریعت است
و به همنی دلیل حکم آنها دوباره
به حتمل بیست سال حبس تبدیل
شد".
فریبا کمال آب��ادی ،مجال الدین
خاجنانی ،عفیف نعیمی ،س��عید
رضای��ی ،به��روز توکل��ی ،وحید

تیزفه��م و مه��وش ثابت،
هف��ت بهای��ی حمک��وم
ش��ده هس��تند که در زمان
بازداش��ت ،عضو گروهی
بن��ام "ی��اران" بودن��د که
سرپرستی جامعه بهایی در
ایران را برعهده داشت.
ش��ش نفر از این افراد از
تاریخ  ۲۵اردیبهشت ۱۳۸۷
(مه  )۲۰۰۸در جریان محله
همزم��ان نریوهای امنیتی
به منازلش��ان در بازداشت
به سر می برند و نفر هفتم ،مهوش
ثاب��ت ،پیش از آنها و در تاریخ ۱۵
اسفند  ۱۳۸۶در مشهد بازداشت
شده بود.
مق��ام ه��ای قضای��ی ای��ران این
هفت بهایی را به جاسوسی برای
اسرائیل ،توهنی به مقدسات و تبلیغ
علیه نظام متهم کرده بودند.
جامعه جهانی بهای��ی و خانواده
های این هفت نفر این اتهام ها را
بی اساس می دانند.
دس��تگریی و بازداشت موقت سه
ساله این افراد انتقادات زیادی را
به ویژه در آمریکا در پی داشت و
از مجله کنگره آمریکا در قطعنامه
ای در س��ال  ۲۰۰۹خواهان آزادی
آنها شد.

مراسمتشییعپدرمیرحسین
موسویبادخالتنیروهایامنیتی
نامتامماند

CSAI

AVEC PLUS DE 60 ANS D'EXPERTISE
AUPRÈS DES IMMIGRANTS
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مریامساعی��ل موس��وی ،پ��در
مریحسنی موسوی ،آخرین خنست
وزی��ر ای��ران و یک��ی از ره�بران
خمالفان دولت فعلی این کشور روز
چهارشنبه  ۱۰فروردین ( ۳۰مارس)
در اث��ر کهولت س��ن درگذش��ت.
وی  ۱۰۳سال داش��ت و در تهران
زندگی می کرد .او پسر دایی سید
جواد خامنه ای ،پدر آیت اهلل علی
خامنه ای ،رهرب مجهوری اسالمی
ایران بود.
مریحس�ین موس��وی و همس��رش
زه��را رهن��ورد از روز  ۲۵بهم��ن
سال گذش��ته در حصر خانگی یا
بازداشت به سر می برند.
صبح پنجشنبه گزارش شد مراسم
تشییع جنازه پدر مریحسنی موسوی
به دلیل دخال��ت ماموران امنیتی
نیمه مت��ام مان��د و در جریان آن،
چند نفر بازداشت شدند.
به گزارش س��ایت کلمه ،مأموران
امنیتی حمدودیت هایی برای تردد
در جاده ها و خیابان های منتهی
به بهشت زهرای تهران اجیاد کرده
ان��د و این گورس��تان را به حالت
'نیمه تعطیل' در آورده اند.
این حمدودیت ها برای جلوگریی
از جتمع هواداران آقای موس��وی
در قطعه  9بهشت زهرا اعمال می
شود که قرار است جنازه پدر او در
آن دفن شود.
به گزارش کلمه ،مسریهای منتهی به
بهشت زهرا پر از نریوهای امنیتی
و پلیس ضد شورش است که "در
مواردی" به بازرس��ی خودروهای
عب��وری و ثب��ت مش��اره آنها می
پردازند یا آنها را توقیف می کنند.

کلمه نوش��ته اس��ت که مأموران
با کس��انی ک��ه قصد حض��ور در
اطراف قطعه  ۹بهش��ت زهرا را
دارند برخوردهای "تند و زننده"
داشته اند.
ی��ک ش��اهد عین��ی به ب��ی بی
س��ی فارس��ی گفت که مجعیت
ه��واداران آقای موس��وی قابل
توجه بوده است.
به گفته این شاهد عینی ،مأموران
اطالعاتی با لباس ش��خصی در
میان مجعیت حضور داشته اند و
تعدادی از حاضران را بازداشت
کرده اند.
سایت کلمه در گزارشی
دیگر نوش��ته است که جلسات مشارکت
مریحس�ین موس��وی،
یک��ی از ره�بران
خمالفان دولت ایران
و همسرش که از اواخر
بهمن ماه سال گذشته در مونتریال
در حب��س خانگی به
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
س��ر می برند ،دیشب
514-261-6886
به همراه تعداد زیادی
تماسبگیرید.
مأم��ور امنیتی به خانه
 برنامه تلویزیونی
پدرش منتقل ش��ده تا
بر سر جنازه او حاضر
«مژده آمسانی»
شود و فاحته خبواند.
هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
که
کلمه نوش��ته است
از کانال تصویر ایران پخش می شود
مأموران برخوردهایی
___________________
"زشت و زننده" داشته
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
اند ،اما آقای موسوی
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
اطرافی��ان خ��ود را به
(متا)28-11 ،
صرب و مقاومت دعوت نشانی کلیساGrace Ministry :
کرده است.
1345 Rue Lapointe

مسیحیان
فارسیزبان

Saint-Laurent, QC H4L 1K4

Mtro: Cote Vertu

8

9

سـیزدۀ شما بدر!

 سال  18شماره  12  1000فروردین 1390

آژانس مسافرتی

ازخودمان...
انتشار یکهزارمین شماره پیوند را
قدر می دانیم
پرویز قدیریان

اف��رادی ک��ه دس��ت ان��درکار
مطبوعات و روزنامه نگاری هستند
دقیقا می دانند که دوام یک رسانه
گروهی برون مرزی و یک روزنامه
مردم��ی در خ��ارج از ایران تا چه
اندازه پیچیده و دشوار است.
به عب��ارت دیگر روزنام��ه ای که
بتواند س��الروز یکهزارمنی مشاره
انتشارش را ببیند در حقیقت بیانگر
چند نکته مهم است.
اول اینکه توانس��ته است پیوندی
در قل��وب و نزدیکی بنی طبقات
خمتلف اجتماع بوجود آورده دوام
پیدا کند.
و در ثان��ی ب��ا وجود مش��کالت
بزرگ اقتصادی دنیا و حمدودیت
امکانات م��ایل هنوز بتواند گردن
برافراش��ته و چنان کند که شایسته
است.
ما این بار شاهد انتشار یکهزارمنی
مشاره دو هفته نامه پیوند مونرتال
هس��تیم که تقریبا  18س��ال است
بصورت منظم منتشر می گردد.
چون از نزدیک س��ردبری و دست
ان��درکاران دو هفت��ه نامه پیوند را

می شناس��م و مدت
ها افتخار همکاری
با پیون��د را داش��تم
،بوض��وح م��ی دامن
که این رسانه گروهی
پ��رارزش چط��ور
و چگون��ه توس��ط
خان��واده کوچ��ک
پیوند و عالقمندان و
دوستان نزدیک تهیه
و تنظیم و انتشار می
یابد.
بعنوان یک هم وطن وظیفه خود
می دامن که موفقیت ،پابرجائی و
استقامت همه آنهائی را که در تولد
و رشد و پیشرفت پیوند فداکاری
من��وده اند ق��در نه��اده ،تربیک
بگومی و آرزوی دوام و س��ربلندی
بیشرت این رس��انه مردمی و دست
اندرکاران آن را بنمامی.
برای همه ما مسلم است که پیوند
در ط��ی  18س��ال انتش��ار نقش
انکارناپذیری در فرم گرفنت جامعه
ما در این منطقه و پا برجائی سنن
و آداب و رس��وم مل��ی م��ا ایفاء
منوده و سبب پیوند قلوب همگان
گردیده و در معرفی ایران و ایرانی

به جامع��ه میزبان چنان
کرده است که شایسته نام
و نشانش می باشد.
مس��لما همراه��ی و
پش��تیبانی بازرگان��ان و
پیش��ه وران و ارباب��ان
حرف��ه ه��ای خمتلف و
نویسندگان و متخصصان
ف��ن و ...در مراح��ل
دش��وار رشد و پیشرفت
پیوند هرگز فراموش منی
شود.
به س��هم خود از همه عزیزانی که
در تولد و رشد و سربلندی پیوند،
یکی از بادوام ترین رسانه گروهی
مونرتال نقش داش��ته اند و شاهد
یکهزارمنی مش��اره آن هس��تند،
قدرشناس��ی می کنیم و دوس��ت
دیرین ،حممدرحیمیان ،س��ردبری
حم�ترم پیون��د و فردف��رد اعضاء
خان��واده ایش��ان که روز و ش��ب
کوشیدند تا پیوند را به یکهزارمنی
پله نردبان رشدش برسانند تربیک
می گوئیم.
با آرزوی موفقیت بیشرت

مسکونی،جتاری و سرمایه گذاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مسکن و جتاری

نانسیمعلمی

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

فرنازمعتمدی

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

come
Personal Inaration
Tax Prep ce hours on

داریوش هژبر زندی
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
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ZandC

تن
ظیم فرمها
برای ایرانیان تازه ی مالیات

مهاجرت
کانادا 15 :دال منوده به
ر

Fax: 450-937-3654

www.ZandConsulting.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال

Cell.: 514-929-6263
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Akhtar (Nancy) Moallemi
Real Estate Broker
3675 Boul. Des Sources #109
D.D.O., Quebec H9B 2T6

Tel 514-929-6362
Fax 514-685-7429
nancy.moallemi@gmail.com

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

گارباانتی Pièces d'Autos N.D.G.

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

Driving School

گاناگر..
ی

ماشینرا
ا در مراکز
متحان شم
>> ا
النگی باشد
> بوراسا و یا
هانری

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

621-3456

>>

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

شیراز

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

Plamondon

هر شنبه ش

ب

رستوران

شب ه
ا
ی
ز
ی
ب
ا
و
بی
شا ادماندنی
دوپ
رشور...

حتویلدرمحل:رایگان

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

514

Montreal, QC, H4A2C2

آماده پ
ج ذیرایی از
شن تولد و
مه
مانی های
شما

دلیوری :رایگان

<لطفا جای خود را حتما
از قبل رزرو بفرمائید!

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine

>>

)Tel.:(514
________________________

راه با
هم عربی
قاصه
ر

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

iving
12 hrs Dr :
exam
+ Car for x.
ta
$320.00 +

485-2929

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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سـیزدۀ شما بدر!

کانادا :خبر...

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

خرید پی در
پی فروشگاه
های زجنیره ای
کانادایی توسط
آمریکایی ها

سه ش��نبه  ۲۹مارس ،ایرانتو :در
پی تصمیم ش��رکت فروش��گاه
ه��ای زجن�یره ای ""Target
آمریکا برای تأس��یس ش��عبه در
کان��ادا فروش��گاه های مش��هور
لباس کانادایی نظ�یر clothiers
 Le Chateau Jacobو
 Reitmansنی��ز ممک��ن اس��ت
توس��ط ش��رکت ه��ای آمریکایی
خریداری گردد.
به گزارش روی�ترز دالیل خمتلفی
ب��رای حمبوبیت فروش��گاه های
کانادایی برای خریداران و سرمایه
گ��ذاران آمریکای��ی وج��ود دارد
که می توان ب��ه بازار خوب خرده
فروشی در این کشور اقتصاد سامل
جم��اورت با بازار عظی��م آمریکا
زبان مشرتک و باالخره بهای کمرت
شرکت های کانادایی اشاره کرد.
اما چرا ش��رکت ه��ای آمریکایی
برای تأسیس فروشگاه های مورد
نظر خود شرکت های کانادایی را
می خرند؟
دلی��ل آن ام�لا ک و فضای های
آم��اده و خری��داری ش��ده برای
فروشگاه های فعلی و درگری نشدن
آمریکایی ها در این زمینه است.
همچننی س��اخت فروش��گاه در
فضاه��ای دور دس��ت منی تواند
اهداف س��رمایه گذاران را تأمنی
کند.
خباطر همنی ش��رکت ""Target

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان
دومنی فروشگاه بزرگ زجنریه ای
آمریکا تصمیم گرفت در ماه ژانویه
گذشته  220ش��عبه فروشگاه های
زجن�یره ای  Zellersکانادا را به
قیمت  1.83میلیارد دالر خریداری
کند.
ضمن اینکه فروشگاه های زجنریه
ای مش��اره ی��ک آمری��کا یعنی
" "Wal-Martبی��ش از دو ده��ه
است که در کانادا شعبه های خود
را دایر کرده است.
ی��ک کارش��ناس بان��ک مونرتآل
معتق��د اس��ت در ب��ازار رقاب��ت
و ج��ذب مش�تری ش��رکت ها و
فروشندگان همواره بدنبال توسعه
فعالیت خ��ود و اجنام ابتکارهای
جدیدهستند.
"ک��ن تامچن" می گوی��د" :دیگر
شرکت های خرده فروشی آمریکا
با خود فکر می کنند که آیا درست
اس��ت که ما بازار شریین کانادا را
ب��ه ش��رکت «تارگت» بس��پارمی و
خودمان حمروم مبانیم؟"
وی افزود مشا بزودی عالقمندی
های بیشرتی را در خصوص ادغام
با فروشگاه های کانادایی یا خرید
آنها مشاهده خواهید کرد.
گزارش رویرتز به نقل از برخی منابع

مطلع حاکیس��ت احتم��ال خرید
فروش��گاه های لب��اس Tristan
و فروش��گاه ورزش��ی Forzani
 Groupنیز وجود دارد.
فروش��گاه ه��ای Clothier Le
 Chateauاز دو س��ال پی��ش
چن�ین موضوعی را مط��رح کرده
و فروش��گاه ه��ای زجن�یره ای
لب��اس زنان��ه  Jacobه��م اعالم
ورشکستگی کرده است.
ش��رکت وال م��ارت نیز در س��ال
 1995با خرید  120شعبه فروشگاه
های کانادایی  Woolcoکار خود
را در این کشور آغاز کرد.
حتی ش��رکت  Best Buyنیز در
سال  2001فروشگاه های Future
 Shopرا خریداری کرد.
بنابراین عجیب نیست که فروشگاه
ه��ای زجن�یره ای «تارگت» که به
داش�تن جنس های ارزان مشهور
اس��ت با داش�تن  1700ش��عبه در
 49ایال��ت آمریکا قصد اجنام کار
مشابهی را در کانادا داشته باشد.
کارشناسان معتقدند فروشگاه های
بزرگ زجنریه ای دوالراما ،شاپرز
دراگ مارت و هادسون بی کانادا
نیز در لیست عالقمندان آمریکایی
قرار دارند.

پرستاری که نادیا را وادار به خودکشی کرد ،به  15سال
زندان محکوم شد
شنبه  ۱۹مارس ایرانتو :یک پرستار
مرد اهل مینسوتا که دخرت افسرده
ای را در اوت��اوا از طری��ق چ��ت
اینرتنتی ،به خودکشی ترغیب کرده
بود ،به زندان حمکوم شد.
نادیا کجوجی ،دانشجوی دانشگاه
کارلت��ون ات��اوا ،در س��ال ،2008
درحالیک��ه تنه��ا  18س��ال س��ن
داشت ،خود را به رودخانه یخ زده
ریدو انداخت و جس��دش  30روز
بعد پیدا شد.
پلیس پ��س از جس��تجوی رایانه
نادی��ا ،ف��ردی به ن��ام "ویلیام مل
چرت" پرستار س��ابق  48ساله را
جبرم تش��ویق نادیا بازداشت کرد.
وی همچننی در اقدام مش��ابهی،
یک فرد انگلیس��ی به نام "مارک
دریباگ" را نیز جمبور به خودکشی
کرده بود.
ویلی��ام در هنگام چ��ت ،از نادیا
خواس��ته بود در مقاب��ل وب کم،
خود را حلق آویز کند.
برادر نادی��ا ،با اب��راز رضایت از
حکم صادره ،گفت ":اگر چه این
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 BEST Fares to Iran & from Iran,
& all over the world
 BEST deals for all inclusive
South packages & anywhere else.

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

___________________________________
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

مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده مژده
طرحی نو ،فـضایی نو ،ـغذااهی نو

ن ُ
«ـها ی رز»
رستــورانایرانی

حکم خواهر م��را برمنی گرداند،
اما بیانگر آنست که هر نوع جنایتی
با پیگرد مواجه می شود".
م��ارک کجوج��ی ،پ��س از مرگ
خواهرش ،به فعالیت در تشکیالتی
ب��ه ن��ام ""Your Life Counts
پرداخت که به مقابله با خودکشی
جوان��ان و ترغی��ب آن��ان به حل
مش��کالت و مبارزه با سختی ها
می پردازد.
پرستار مذکور ضمن رد اتهام وارده
در دادگاه گفت ،قربانیان ،پیش از

گف��ت و گو ب��ا وی دارای انگیزه
خودکشی بوده اند و به هر حال به
این کار مبادرت می ورزیدند.
اما قاض��ی ،با رد ادعاه��ای او،
اظهار داش��ت ،ترغی��ب یک فرد
افس��رده به از بنی ب��ردن خود ،به
او در تصمی��م خود ،اطمینان می
خبشد.
بدی��ن ترتیب ،ویلی��ام مل چرت،
به  15س��ال زن��دان و  30،000دالر
جرمیه حمکوم ش��د .وی خود را
گناهکار نش��ناخت اما حاضر به
دفاع از خود نشد.

>> پخـــش وسیع <<

چرا  4بار 2 ،بار در ماه کافی است!
چرا تنها مونتریال؟! آبونه مان گسترده،
>> پخش ایمیلی وسیع ،وب سایت قدرمتند

با پیوند بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

زبودی ردقلب مرکز شهر مونتریال گـشایش می یابد

ستثـن ی بی ل
ل
م
ل
با غذا اهی ا ا ی ن ا ی
جزئیات در شماره های آینده

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

cell.: (514) 865-7146

>>

تهیه وام مسکن

_______________
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
rezan@sutton.com
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها

یک انتخابات زودرس
دیگر در کانادا
_______
______
علی اشرف
شــادپور

چنانکه پیش بینی می شد و در این
س��تون هم به آن اش��اره شده بود،
س��اعت  4بعدازظهر روز سه شنبه
 22م��ارس  ،2011جی��م فالهرتی،
وزی��ر دارائ��ی دولت کنس��رواتور
کانادا ،الحیه بودجه سال مایل -12
 2011را تقدمی پارملان کرد.
بودج��ه پیش��نهادی وی ،با پیش
بینی درآم��د  249 .1بیلیون دالری
و هزین��ه  278. 7بیلی��ون دالری،
کسر بودجه ای معادل  29/ 6بیلیون
دالری دارد ک��ه ح��دود  5بیلیون
دالر از میزان کسر بودجه پیش بینی
شده قبلی کمرت است.
آقای فالهرتی می گوید این کس��ر
بودجه در سال های آتی به تدریج
کمرت شده و در سال مایل 2014-15
به کمرت از یک بیلیون دالر رسیده و
در سال بعد از آن  4/ 2بیلیون دالر
هم اضافه درآمد خواهیم داشت.
اما داستان به همنی جا ختم منی
شود.
رهربان س��ه ح��زب اپوزیس��یون:
میکائیل ایگناتیف از حزب لیربال
کانادا ()PLC
ژیل دوسپ از حزب بلوک کبکوا
( )BQو
جک لیتون از حزب نیو دموکرات
()NDP
حتی قبل از دیدن بودجه و مطالعه
دقی��ق آن تصمی��م خ��ود را گرفته
و قص��د بران��دازی دولت اقلیت
کنسرواتور را پنهان منی کردند.
ی��ادآوری م��ی کنم ک��ه رد الحیۀ
بودجه به منزلۀ رای عدم اعتماد به
دولت و در نتیجه سقوط آن است.
وقتی ک��ه الحیه بودج��ه روی میز
رئیس جملس ع��وام قرار گرفت و
اقالم آن رمسا اعالم ش��د ،هر سه
رهرب یاد ش��ده قاطعان��ه آن را رد
کردند و اعالم داش��تند ک��ه از آن
محایت خنواهند کرد.
در جلس��ه بعدی جملس عوام ،که
در ساعت  2بعدازظهر روز مجعه
 25مارس تش��کیل شد ،و درواقع
آخری��ن جلس��ه چهلم�ین دوره
پارملان کانادا بود ،قبل از بررسی
اقالم بودجه ،سه حزب اپوزیسیون
تقاضای رای عدم اعتماد به دولت
کردن��د و با اکثری��ت  156رای (از
جمموع س��ه حزب اپوزیس��یون)
در مقاب��ل  145رای (فقط حزب
کنس��رواتور) تصویب شد و دولت
کنس��رواتور و اقلیت هارپر سقوط
کرد.
گفته شد که این اولنی بار در تاریخ
کاناداس��ت که دولت��ی این چننی
حتقری می شود.
اما بودجه چه دارد و چرا
اپوزیسیون آن را رد کرد؟
قبل از همه به مورد اعرتاض BQ
اشاره می کنیم.
دوس��پ پیش��نهاد کرده بود که در
بودج��ه امس��ال  2/2بیلی��ون دالر
کمک به دولت کبک منظور شود
تا بتواند مالیات ف��درال خرید را
ب��ا مش��ابه آن در کبک هماهنگ
سازد.
این یک ماجرای قدمیی و پیچیده
است که جای حبث آن نیست.
ام��ا در بودج��ه اث��ری از اجابت
ش��دن این درخواس��ت دیده منی
ش��د و همنی کافی بود که  BQاز
آن محایت نکند .دوسپ صراحتا

می گوید هرآچنه به نفع کبک باشد
مورد تایید ماست و هر آچنه نباشد
ما به آن رای منی دهیم.
بودجه پیشنهادی فالهرتی نه کسر
مالیاتی چشم گریی دارد و نه امتیاز
خاصی به مردم می دهد.
اما از س��خاوت های کوچک هم
خایل نیست.
از مجله به مستمری ساملندان کم
درآمد جمرد ماهانه  50دالر (ساالنه
 600دالر) و برای متاهالن مش��ابه
ماهانه  70دالر (س��االنه  840دالر)
اضافه خواهد شد.
ای��ن یک��ی از موارد درخواس��ت
 NDPب��ود که س��االنه بالغ بر 300
میلیون دالر می شود.
درخواست دیگر  NDPکه پذیرفته
شده بود ختصیص  400میلیون دالر
برای نوسازی سیس��تم اکو انرژی
منازل است.
در مقاب��ل ای��ن دو درخواس��ت
پذیرفته شده ،س��ه تقاضای دیگر
 NDPپذیرفته نشده اند که عبارتند
از:
حذف مالیات ف��درال از قبوض
مصرف انرژی برای گرمایش خانه
ها،
استخدام تعداد قابل مالحظه ای
دکرت و پرستار و باالخره
اصالحسیستمبازنشستگی.
با توج��ه به مالقات جک لیتون با
هارپ��ر ،احتمال داده می ش��د که
«معامله» ای اجنام ش��ود و NDP
از بودجه محایت کند و از سقوط
دولت هارپر جلوگریی گردد .ویل
پذی��رش دو امتیاز و رد س��ه امتیاز
دیگ��ر ج��ک لیت��ون و  NDPرا
راض��ی نکرد و آن��ان هم به جرگه
براندازانپیوستند.
در این مورد یکی از مقاله نویسان
الپ��رس در مشاره  23مارس آن از
مجله چننی می نویسد:
«وزیر دارائی با پاشیدن  2/3بیلیون
دالر در اق�لام بودجه ،نتوانس��ته
است  NDPرا گول بزند.
بودجه  278/7بیلیونی فالهرتی به
بعضی از درخواست های NDP
پاسخ مثبت داده است ،بدون آنکه
خطوط اصلی کنس��رواتورها را به
خطر انداخته باشد».
جک لیتون خودش هم می گوید:
«هیچ نش��انی برای قانع کردن من
به اینک��ه هارپر رفتار خود را تغیری
داده باش��د در بودج��ه دیده منی
شود ،تغیری رفتاری که اجازه دهد
پارملان ب��ه کار خ��ود ادامه دهد
و جمال تنفس��ی هم ب��رای طبقه
متوسط باشد».
در مورد لیربال ها 40 ،میلیون دالر
برای کس��ر 15درص��د از مالیات
کس��انی که در منزل از خویش��ان
بیمار خ��ود نگه��داری می کنند
اختصاص یافته ب��ود 160 .میلیون
دالر هم برای س��ال آینده به همنی
منظور پیش بینی شده بود.
به عالوه ،وزیر دارائی با اس��تفاده
از ای��ده لی�برال ه��ا ،پذیرفته بود
ک��ه به منظ��ور بهبود خبش��یدن به
وضع بهداش��ت و درمان در نقاط
روس��تائی و دور افتاده و تش��ویق
دانش��جویان پزش��کی به گرویدن
به ختصص پزش��کی خان��واده و
خدمت در آن نق��اط ،مبلغ 40000
دالر از وام حتصیلی دانش��جویان
پزش��کی و  20000دالر از وام

پرستاران را کم کند.
از مجله نقطه نظره��ای انتقادی
لی�برال ها اینس��ت که م��ی گویند
اولویت های کنس��رواتورها همان
هائ��ی نیس��تند که خان��واده های
معمویل کانادائی دارند.
بنابر این ،آنان (کنس��رواتورها) به
بهان��ه اینکه اجن��ام اولویت های
خانواده ها اقتصاد را ترمز خواهد
کرد ،از اجنام آن سرباز می زنند.
آقای ایگناتیف هارپر را متهم می
کند ک��ه «او هزار بار بیش�تر برای
زندان ها خرج می کند تا جلوگریی
از جرائ��م بنی جوانان ،ه��زار بار
برای هواپیماهای ش��کاری خرج
می کند تا آموزش بعد از دبریستان.
او برای  72س��اعت جلسه سران
 G20و ( G8کش��ورهای صنعتی)
یک بیلیون دالر هزینه کرده است،
مبلغ��ی ک��ه م��ی توانس��ت برای
ساملندان کمک برساند».
در بودج��ه پیش��نهادی ب��ه منظور
تشویق اجیاد شغل و در عنی حال
برای کسب آراء صاحبان مشاغل
کوچ��ک ،ختفیف ه��ای مالیاتی
معینی هم در نظر گرفته شده بود.
از س��خاوت ه��ای کوچک دیگر
بودجه یک��ی هم پرداخ��ت 3000
دالر به آتش نشانانی بود که به گونه
داوطلبی کار می کنند ،به شرط 200
ساعت کار.
همچن�ین ختفی��ف مالیات��ی 15
درصدی برای خان��واده هائی که
فرزندان خود را به کالس موسیقی
می فرستد 500 ،دالر برای هر چبه
امتیاز دیگر بودجه بود.
بعد از رای ع��دم اعتماد جملس
ع��وام به دولت هارپر ش��خص او
و ره�بران احزاب اپوزیس��یون با
عب��ارات نه چن��دان دوس��تانه از
یکدیگر انتقاد کردند.
آق��ای هارپر بع��د از دریافت رای
عدم اعتماد پارملان ،نطق کوتاهی
ایراد کرد و پاسخ به خربنگاران را
به روز بعد (شنبه  26مارس) موکول
منود.
صبح روز ش��نبه ،خنس��ت وزیر با
حلن انتقادآمیزی گفت در بودجه
پیشنهادی چیزی نبود که اپوزیسیون
خنواه��د و یا نتواند با آن موافقت
کند ،ویل آنان ترجیح دادند دولت
را از کار بیندازند و کانادائی ها را
به انتخاباتی به کشانند که کسی آن
را من��ی خواه��د و الزم هم نبود،
چون این چهارم�ین انتخابات در
مدت هفت سال است.
وی گفت اکن��ون کانادائی ها در
مقابل دو انتخاب ق��رار دارند :یا
یک دول��ت اکثریت کنس��رواتور
انتخاب کنن��د که حاصل آن ثبات
است و یا به یک ائتالف به رهربی
حزب لیربال با شرکت یک حزب
جدائی طلب (یعن��ی  )BQتن در
دهند.
او در توضی��ح منظ��ور خود گفت
کانادا از رکود اقتصادی دو س��ال
قبل بهب��ود حاصل کرده اس��ت،
ویل اقتصاد هنوز شکننده است و
اکنون وقت بی ثباتی نیست.
از وی سوال شد اگر در انتخابات
پیش رو اکثریت بدست نیاورد چه
خواهد کرد؟

{>> ادامه در صفحه}34 :
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ماریا کُـتنه

کارشناسرمسیمهاجرتبهکانادا
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
Registered with the Government of Quebec

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

خدمات ما:

با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 سرمایه گذاری
 تکفل همسر و خانواده
وتمدید کارت اقامت
 کار آفرینی
 تقاضای تابعیت
 تخصصی
 تنظیم دعوتنامه
 تجربه کانادائی
------------------------------------لطفا وب سایت ما را به عزیزان خود درایران
جهت آشنائی با خدمات ما معرفی نمائید:
www.mariacottone.com

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( 971-1873داخلی3747

با تعیین وقت قبلی

___________________
980 St-Antoine W. Suite 308

ساعات متاس
 11:00تا 18:00

Montreal, Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
mariacottone@hotmail.com

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
ک
انال های
ف
ا
ر
س
ی
ز
ت
بان،
رکی ،عرب
ی
،
آ
س
و
ر
ی،
ارم
نی و ...
گیرنده ها را بر روی
ید
کیفیت ب یجیتال با
اال ببینید.

دریافت کانال های

ی بدون نصب دیش
ایران
از طریق اینترنت)
(
کانال فارسی زبان
 متاشای بیش از 8
 0یلم و سریال ایرانی
و صدهاف
بان درسراسردنیا
رادیوهای فارسی ز
 دسترسی به کلیه

(هر زمان که

وقت دارید ببینید)

دس

ترسی به  24شبکه

صداو سیمای ایران

Tel.: 514-571-6564
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میزان درآمد ساالنه کانادایی ها چقدر است؟
ایرانتو :در حالیکه گفته می ش��ود
متوس��ط درآمد مهاج��ران موفق
در کان��ادا در پایان پنجمنی س��ال
زندگی در این کش��ور به حدود 40
تا  50هزار دالر در س��ال می رسد
آمارهای جدید نشان می دهد که
رقم مذکور درواقع باالترین میزان
درآمد اکثر مردم کانادا حمس��وب
می شود!
روزنامه نشنال پست نوشت گزارش
مربوط به بررس��ی اظهارنامه های
مالیاتی س��ال  2009که در پایان ماه
آوریل س��ال  2010وصول شده می
تواند یک دیدگاه مقدماتی مناسب
برای تعینی می��زان درآمد افراد و
خانوارهای کانادایی باشد.
اداره آم��ار کان��ادا در این گزارش
آورده اس��ت مجع��ا  24.5میلیون
اظهارنامه ارس��ال گردیده که 8.3
میلیون مورد آن شامل کسر مالیاتی
نگردیده است.
از تعداد  24.5میلیون مورد ارسایل
 18میلی��ون کانادایی میزان درآمد
خود را حدود  50000دالر در س��ال
یا کمرت اعالم کرده اند.
بدین ترتیب ب��دون در نظر گرفنت
اش��خاصی که فرم پر نک��رده اند،
مثل کودکان75 ،درصد پر کنندگان
اظهارنام��ه بازگش��ت مالیاتی در

کانادا طی سال  2009کمرت از 50000
دالر در س��ال درآمد داش��ته
اند.
اگر به رقم مذکور 5
میلیون نفر
دیگری را
که بنی  50تا
 100هزاردالر
درآمد داشتند
اضافه کنیم به این
نتیج��ه می رس��یم که

95درصد جمعیت
کانادا زیر  100000دالر
در سال درآمد دارند.
95درصد مجعیت کانادا زیر 100000
دالر در سال درآمد دارند.
>> حال باالترین درآمد در کانادا
به چه میزانی است؟
از ب�ین مجعیت  34میلیون نفری
کانادا:
 800 هزار نفر دارای درآمدی
بنی  100تا  150هزار دالر
 333 هزار نفر دارای درآمد
بنی  150تا  250هزار دالر
 و  174هزار نفر که  0.7درصد

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

Jaleh Hafezi

Cell.: (514)207-9000

ژاله حافظی

مجعیت
را تش��کیل می دهند ب��االی 250
هزار دالر در سال درآمد دارند.
اضافه می ش��ود ب��ا در نظر گرفنت
متوس��ط  10دالر ب��رای حداق��ل
حقوق و دس��تمزد در استان های
خمتلف ،درآمد یک کارگر ساده یا
کارمندان فروشگاه ها و رستوران
ها با  40ساعت کار در هفته پس از
کسر مالیات حدود  18000دالر در
سال می شود.
بنابراین هنگامی که ماه آینده برای
پر کردن اظهارنام��ه مالیاتی خود
اق��دام می کنید ش��اید بد نباش��د
بدانی��د ک��ه ممکن اس��ت درآمد
همسایه مشا کمرت از مشا باشد!

بزودی؛ افزایش شدید بهای برق در کانادا

 ۳۱م��ارس ایرانتو :س�یر افزایش
به��ای ب��رق مصرف��ی در نق��اط
خمتلف کانادا که از چند سال پیش
آغاز ش��ده ،تا پایان دهه جاری به
اوج خود خواهد رسید.
به گزارش س��ی بی سی ،بر مبنای
قرارداده��ای منعق��د ش��ده ب��ا
تولیدکنندگان برق و خبش انرژی ،
متوسط بهای هر کیلو وات مصرف
برق در سطح کشور ،تا سال ،2020
ح��دود  50درص��د رش��د خواهد
داش��ت و با توجه به در نظر گرفنت
مبلغ تصاعدی برای ساعات اوج
مص��رف ،برخی از خان��واده ها،
ِبویژه افراد ساملند و بازنشسته ،باید
در انتظار دو برابر شدن مبلغ فعلی
در فیش های برق خود باشند.
یک کارشناس س��ابق امور انرژی
معتقد است ،آچنه که از سال 2003
تاکنون در سری صعودی بهای برق
ش��اهد بودمی ،یک دس��ت گرمی
جهت آماده شدن برای مواجهه با

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 65دالر در سال
نشانی خود را
به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
info@paivand.ca

حبران قیمت در چهار یا پنج سال
آینده بود.
هم اکن��ون متوس��ط هزین��ه برق
مصرف��ی ب��رای ه��ر خان��واده
کانادایی ،در حدود  100دالر در ماه
(قبل از افزودن مالیات) است.
اگر چه این مبلغ برای استان های
خمتلف متفاوت بوده و از  67دالر
در مونرتآل تا  160دالر در شارلوت
تاون ،متغیری است.
با اینکه از امس��ال تا س��ال ،2020
دس��ت کم 100 ،ن�یروگاه جدید در
کشور احداث و هزاران کیلووات
ب��رق ،وارد جریان می ش��ود ،اما
متوس��ط به��ای آن ب��ه  150دالر
خواهد رسید.
این گ��زارش حاکیس��ت مصرف
کنندگان ساکن استان های بریتیش
کلمبی��ا و انتاری��و ،پی��ش از این،
اثرات افزایش تدرجیی بهای برق
را در فی��ش های خود ،مش��اهده
کرده اند.

بطوریکه در بی س��ی ،طی س��ال
گذشته 7.3 ،درصد بر قیمت برق
اف��زوده ش��ده و گفته می ش��ود،
30درصد دیگر نیز طی س��ه سال
آینده ،افزوده خواهد شد و دولت
انتاریو نیز رمسا اعالم کرده ،بهای
برق در آن اس��تان ،تا سال ،2016
بتدری��ج 46 ،درصد ،افزایش می
یابد.
هزین��ه برق تولی��دی در کانادا ،به
لطف وجود ن�یروگاه های آبی در
کش��ور ،بنی  34کشور توسعه یافته
یا در حال توس��عه کمرت بوده ،اما
در س��ال های اخری ،نریوگاه های
مذک��ور ،توانایی پاس��خگویی به
مصرف فعلی را ندارند.
ب��دون در نظر گرفنت ن��وع نریوگاه
های جدید  ،بهای سوخت و خرید
کابل ه��ا و جتهیزات م��ورد نیاز،
هزینه های مربوطه را بسیار سنگنی
خواهد کرد.

داروخـانه

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

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

ارزیابی رایگان

>>

تهیه وام مسکن

____________

صبح

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

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

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

{Âw»joÎ ¾¶I¹ÀI

..........

..........

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

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

نان سنگک

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

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

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

Tel.: 514-894-8372

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنیدpaivandmtl@gmail.com :
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آیران :سال نو...

HAQUE

سفرهاینوروزیبرایتنفساندکی"آزادی"

تعطیالت س�ال نو در ایران همیش�ه با س�فرهای نوروزی همراه بوده
است .پیشتر مردم از شهری به شهر دیگر میرفتند ،اما حاال چند سایل
میشود که مسافران برای گذراندن "تعطیالتی آزاد" ترجیح میدهند
راهی کشورهای همسایه شوند.
سالهاس��ت ک��ه م��ردم در ایران است.
تعطی�لات نوروزیش��ان را ب��ا البته ظاهرا این تنه��ا دلیلی نبوده
چاش��نی س��فر هم��راه میکنن��د که ایرانیها به ای��روان آمدهاند یا
و راه��ی ش��هر و دی��ار دیگ��ری دستکم دالیل دیگری نیز در این
میشوند .هر چه سختگرییهای میان نقش داشتهاند.
دولت��ی در ای��ران بیش�تر ش��ود و میالد ،جوان  ۲۱ساله که به ایروان
آزادیه��ای ف��ردی حمدودت��ر ،رفته ،میگوی��د ،در این مدت در
مقاصد س��فرهای ن��وروزی مردم گوشه و کنار شهر چرخیده تا کمی
هم دورتر از گسرتههای جغرافیایی با فرهنگ مردم ارمنستان هم آشنا
کشورشان میشود؛ البته تا جایی که شود:
پاسپورتهای ایرانی یاری کنند و «آزادی ک��ه اینج��ا وج��ود دارد،
نیازی به گذر از هفتخوان رستم جذاب اس��ت ،اما م��ا تنها برای
آزادی و کنسرت به اینجا نیام دهامی.
برای اخذ ویزا نباشد.
برای همنی نیز جای تعجبی ندارد م��ا ب��ه دنب��ال جتربی��ات جدید،
که کشورهای همجوار نظری ترکیه ،مکانهای جدید ،چهرههای تازه
دبی یا ارمنستان پذیرای مسافران و فرهنگی نو هستیم».
نوروزی ایرانی باشند که با دست و
دلبازی میخواهند دو هفتهای را گردشگران "دست و دلباز" ایرانی
به دور از حمدودیتهای رایج در انتظ��ار میرود که بیش از ۲۰هزار
کشورشان خوش بگذرانند.
گردش��گر ایران��ی در تعطی�لات
کنس��رتهای نوروزی خوانندگان نوروزی به ارمنستان سفر کنند.
لسیآجنلسی هم که در این روزها ب��ه گفتهی س��خنگوی س��فارت
در این کش��ورها برگزار میشوند ،ایران در ایروان" ،معماری زیبای
دلی��ل خ��وب دیگری اس��ت که ارمنس��تان ،بناه��ای تارخی��ی و
میتوان اشتیاق سفر ایرانیها را به همچننی هزینههای قابل پرداخت"
پای آن نوشت.
از دالیل اصلی مسافرت ایرانیها
به گ��زارش خربگ��زاری فرانس��ه ،به ارمنستان هستند.
نوروز امسال پوسرتهای خوانندگان خربگزاری فرانس��ه مینویسد ،از
ایرانی بر در و دیوار ش��هر ایروان ،دید معیارهای رایج در ارمنس��تان
پایتخت ارمنس��تان ،جای خوش ایرانیه��ا گردش��گران دس��ت و
کرده و موجی از طرفدارانش��ان را دلبازیهستند.
از ایران به سوی این کشور کشانده برخ��ی حاضرند تا ش��بی نزدیک

CONSULTANTS
ریاض حق

هرچهسختگیریهای
دولتی در ایران بیشتر
شود و آزادیهای فردی
محدودتر،مقاصدسفرهای
نوروزی مردم هم دورتر
ب��ه  ۳۰۰ه��زار تومان ب��رای کرایه
یک اتاق در هتلی در مرکز ش��هر
پرداخت کنند.
معامالت اقتصادی میان ایران و
ارمنس��تان از  ۱۴۵میلیون یورو در
سال  ،۲۰۰۹به  ۱۹۴میلیون یورو در
سال  ۲۰۱۰رسید.
رییسمجهوریارمنستانبه هنگام
حضور در جشن نوروزی در تهران
روابط دوس��تانه میان دو کشور را
"مث��ال خوبی از هم��کاری میان
دو متدن مس��لمان و مس��یحی"
دانست.
به گفتهی سخنگوی سفارت ایران
در ایروان ،چناچنه زیرساختهای
محل و نق��ل و خدماترس��انی
در ارمنس��تان بهب��ود یابند ،مشار
گردشگران ایرانی که به این کشور
سفر میکنند "تنها به رو به افزایش"
خواهد رفت.
ه��ر چن��د ش��اید تعب�یر خطایی
نباش��د اگر در ای��ن معادله میزان
حمدودیته��ای اعمال ش��ده از
س��وی دولت ایران بر مردم را نیز
در نظر گرفت ،که هر چه روند این
حمدودیته��ا صعودیتر ش��ود،
به همان میزان نیز منحنی س��فر به
کشورهای همسایه نظری ارمنستان
میل به صعود خواهد داشت.

Riaz Haque









سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
d
fun
e
R
File
ter
Fas ugh E
thro

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

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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نوروز :آمریکا و ایران...

چرخش 180درجه ای،از با اونا به با ما!
شهباز خنعی (مونتریال)

snakh@live.com
باراک حس�ین اوباما ،پس از یک
مبارزه انتخاباتی طوالنی و جانانه با
شعارهای "تغیری" و "ما می توانیم"،
در چه��ارم نوامرب  2008به ریاس��ت
مجه��وری ایاالت متح��ده امریکا
برگزیده ش��د و روز  20ژانویه  2009به
کاخ سفید نقل مکان کرد.
دومنی ماه استقرار در کاخ
در پایان ّ
س��فید ،ب��اراک اوباما پی��ام نوروز
 1388خود را برای مردم و "رهربان
مجهوری اسالمی" ایران فرستاد:
«من بویژه می خواهم به طور مستقیم
با مردم و رهربان مجهوری اسالمی
ایران صحبت کنم ...من میل دارم
به روش��نی با رهربان ایران س��خن
بگومی .پس این فصلی برای آغازی
جدی دارمی
نو است .ما اختالفاتی ّ
که با گذش��ت زمان بر آنه��ا افزوده
شده است».
در آن پی��ام اوبام��ا ب��ا
صراح��ت عالق��ه واف��ر
خ��ود را به جتدی��د روابط
ب��ا حکوم��ت مجه��وری
اسالمی ابراز کرد:
«دول��ت م��ن اکن��ون...
درص��دد اجیاد یک پیوند
سازنده میان ایاالت متحده امریکا،
ایران و جامعه جهانی اس��ت .این
فرآیند با تهدید پی��ش منی رود .به
ج��ای آن م��ا خواس��تار برق��راری
ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احرتام
متقابلهستیم».
در هم��ان زمان خربهای��ی درز کرد
مبنی بر این که ب��اراک اوباما یک
نام��ه خصوصی و حمرمانه نیز برای
سیدعلی خامنه ای نوشته است.
ّ
آی��ت اهلل خامنه ای در پاس��خ پیام
اوباما گفت:
«مش��ا تغیری کنید ،ما ه��م رفتارمان
تغیری خواهد ک��رد ...ما تا وقتی که
دولت امری��کا روش ،عمل ،جهت
گریی و سیاس��ت های خود را مثل
این سی س��ال علیه ما ادامه بدهد،

م��ا هم آدم و م ّلت این س��ی س��ال
خواهیم بود».
عل��ی الرجیان��ی ،ریی��س
جملس شورای اسالمی نیز
در واکنش ب��ه پیام نوروزی
 1388اوباما گفت:
«دعوای مجهوری اسالمی
با امریکا اختالفی احساسی
و عاطفی نیست که با حرف
های زیبا فیصله یابد».
کم�تر از  3ماه پس از فرس��تادن آن
پیام ،به اصطالح انتخابات ریاست
مجه��وری دوره دهم در  22خرداد
 1388با نتیجه ای که همه می دانند
برگزار شد.
گزافه گویی نیس��ت اگ��ر بگومی که
حلن و فحوای کالم ب��اراک اوباما
در افزایش گس��تاخی و بی پروایی
حکومت والی��ت مطلقه فقیه برای
تق ّلب هرچه گسرتده تر در انتخابات
ب��ی تأثری نب��ود .اگ��ر آن انتخابات
یک س��ال زودتر و در زمان ریاست
مجهوری جرج دبلی��و بوش برگزار
می ش��د ،به احتمال زیاد حکومت
در تق ّلب احتیاط بیشرتی می کرد و
نتیجه همان منی شد که در شامگاه
 22خرداد شد.
درتظاهراتورویدادهای
به نام خداوند بخشنده مهربان
فجیع و خونبار پس از 22
خ��رداد  ،1388ب��اراک
اوبام��ا س��کوت پیش��ه
ک��رد و ی��ک روز پیش از
مراس��م حتلیف حممود
امح��دی ن��ژاد ،رابرت
گیبز سخنگوی کاخ سفید
اعالم کرد که رویدادهای
ایران مس��ئله ای داخلی
است و ایاالت متحده در
آنها دخالت منی کند.
این سکوت و بی تفاوتی
آنقدر ادام��ه یافت تا در
پاییز  1388جوانان ایران
در تظاهرات خود ش��عار
سردادند که:

مرکزاسالمی
ایرانیان

www.iranianislamiccenter.com
)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
 210سنت ژاک غربی >>مترو واندوم:
اتوبوس ،90به مست غرب

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه
بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای
دیگر،هماهنگی قبلی الزم میباشد.

«اوباما ،اوباما ،یا با
اونا ،یا با ما».
حتی این ش��عار روش��ن
و صری��ح نیز تأث�یری در
رفتار باراک اوباما نکرد
و او چن��د ماه بعد در پیام
ن��وروز  – 1389اگرچ��ه
آنرا خطاب به مردم ایران
بی��ان کرد – به گله و گالیه
از حاکم��ان مجه��وری
اسالمی پرداخت:
«از سیاس��ت ه��ای
دولتمردان ایرانی ناامید
ش��ده و "ب��ا مش��ت گره
ش��ده" حاکم��ان ای��ران
مواجه شده است».

در آن پیام باراک اوباما از حکومت
مجهوری اس�لامی خواس��ت حاال
ک��ه در اکث��ر م��وارد با کاخ س��فید
"خمالفند" ،بگویند در چه زمینه ای
با امریکا "موافقند"!
در آن پی��ام باراک اوباما تأ کید کرد
که:
«پیشنهاد امریکا برای اجیاد روابط
دیپلماتی��ک و اجن��ام مذاک��ره ب��ا
قوت خود باقی
مجهوری اسالمی به ّ
است و امریکا خواهان این است که
مجهوری اس�لامی جای مناس��ب
خود را در جامعه بنی املللی بیابد»!
برای باراک اوباما ،بیش�تر ماه های
سال  1389نیز در بیم و امید توافق و
سازش با حکومت اسالمی گذشت
و فریادهای "یا ب��ا اونا ،یا با ما"ی
جوانان ایران ناشنیده گرفته شد.
در س�ه – چه�ار م�اه پایانی س�ال
 ،1389ب�ا رویداده�ای زجنیره ای
کش�ورهای ش�مال افریق�ا و خاور
میانه ،ورق برگشت و باراک اوباما
دوم شخصیت خود را
کم کم روی ّ
بروز داد.
دوم ،او ش��خصیتی
در ای��ن روی ّ
آزاده ،آزادی خواه و پشتیبان آزادی
خواهان و مبارزان علیه خودکامگی
و استبداد است.
دوم شخصیت،
ویژگی های این روی ّ
در پیام نوروزی س��ال  1390باراک
اوباما بازتاب یافته اند:
«م��ن هرس��ال در دوره ریاس��ت
مجهوری خود این روز را با خطاب
مس��تقیم به مردم ایران بزرگ داشته
ام».
آچن��ه که اوبام��ا در این عبارت می
گوی��د ،نیمه حقیقتی اس��ت که می
گویند از دروغ بدتر است.
هرکس که پیام نوروزی سال 1388
او را خوانده باشد ،خبوبی می داند
ک��ه ق��راردادن "م��ردم" در پیش از
"رهربان مجهوری اس�لامی" تنها
برای وزن شعر و خایل نبودن عریضه
مدعا هم
ب��وده و دلیل اثبات ای��ن ّ
این است که او در یک سال و چند
ماه گذش��ته حتی یکبار به صراحت
نگفت که پیام "یا با اونا ،یا با ما"ی
جوانان ایران را شنیده است!
رون��د رویداده��ای س��ال ،1389
"ناامیدی" ب��اراک اوباما از توافق
و س��ازش ب��ا "ره�بران مجهوری
اس�لامی" را تکمیل کردند و بویژه
آچن��ه که در س��ه – چهار م��اه آخر
س��ال در کش��ورهای مش��ال افریقا
و خاورمیانه گذش��ت و هنوز ادامه
دارد ،زمین��ه س��از "تغی�یر" کام��ل
مضمون پیام نوروزی سال  1390او
شد.
در ای��ن پی��ام ک��ه ب��ا ذوق زدگی و
استقبال بی سابقه و شتابزده بسیاری
از ه��م میهن��ان ،بویژه مفس��ران و
حتلیلگران سیاس��ی ،مواجه ش��د،
باراک اوباما می گوید:
«می دانیم که این جنبش ها منحصر
به همنی چندماه گذش��ته نبوده اند.
هم��ان نریوهای امیدی ک��ه میدان
حتری��ر (قاه��ره) را درنوردیدند ،در
ژوئن ( 2009خرداد  )1388در میدان
آزادی (ته��ران) دی��ده ش��دند .و
درست به همان گونه که مردم منطقه
بر ح��ق انتخاب خود ب��رای این که
چگونه حکومتی داشته باشند پای
فشرده اند ،دولت های منطقه نیز در
پاس��خ خود دارای انتخاب هستند.
تاحبال پاس��خ دولت ایران این بوده
اس��ت که برای حفظ ق��درت خود
اهمیتی به مراتب بیشرت از احرتام به
حقوق مردم ایران قائل بوده است.
مدت��ی نزدی��ک به دوس��ال،
ط��ی ّ
پیکاری از ارعاب و نقض حقوق در
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هر ایرانی  4برابر میانگین جهانی دارو مصرف می كند

س�لامت نیوز  :هر ایران��ی  4برابر هر ایرانی به طور متوس��ط در طی
میانگ�ین جهان��ی دارو مص��رف یك س��ال  339بار دارو می خورد
می كن��د و  20درصد كل داروهای كه این رقم چهار برابر آمار جهانی
مصرف��ی در ای��ران ب��ه ص��ورت است.
خودس��رانه و بدون جتویز پزش��ك همچننی حدود  40درصد از مردم
ایران به ص��ورت خوس��رانه دارو
مصرف می شود.
بر اس��اس گزارش دف�تر آموزش و مصرف می كنند و مصرف بی رویه
ارتقاء س�لامت ،میانگنی مصرف آنت��ی بیوتیك در ایران س��االنه 400
داروی تزریقی در ایران  46درصد میلیارد تومان را به هدر می دهد و
است و درصورتی كه این میزان در متاسفانه مردم با مصرف این داروها
خ��ود را در مع��رض
دنیا  11درصد اس��ت و ایران هرایرانی
ع��وارض خطرناك و
به حلاظ مص��رف دارو جزو بطور متوسط
گاه كش��نده ق��رار می
بیست كشور اول دنیا است،
به طوری كه در آس��یا بعد از درسال 339
دهند و نگرانی دیگر
بار دارو
ش��روع موج مقاومت
چنی رتبه دوم را دارد.
براس��اس این گزارش ساالنه میخورد
میك��روب ه��ا علی��ه
آنتی بیوتی��ك های در
بیش از  10هزار مورد عارضه
ناشی از مصرف نادرست دارو در دسرتس مردم است.
ایران گزارش می ش��ود و متاسفانه این گزارش م��ی افزاید هم اكنون

جریان بوده است .مردم ایران از پری
و ج��وان ،زن و مرد ،ثرومتند و فقری
در معرض تعقیب و آزار قرارداش��ته
ان��د .صده��ا زندان��ی عقیدتی در
زندان ها بس��ر می برند .بیگناهان
ناپدید شده اند .روزنامه نگاران را
خام��وش کرده اند .زنان در معرض
ش��کنجه قرار گرفته اند ،کودکان به
مرگ حمکوم شده اند».
باراک اوباما که آش��کارا می کوشد
تأخ�یر ،ب��ی عمل��ی و ب��ی تفاوتی
نزدیک به دوس��اله خ��ود را با فاش
گویی های تندوتیز ج�بران کند ،در
ادامه پیام نوروزی خود می گوید:
«ای��ن انتخاب ها نش��انه نریومندی
نیس��ت ،آنه��ا ت��رس را نش��ان می
دهند .زی��را وقتی دولتی تا آجنا از
مردم خود وحش��ت دارد که به آنها
حتی اجازه دسرتس��ی به اطالعات
یا برقراری ارتباط با یکدیگر را منی
دهد ،این به خودی خود گویاست.
اما آینده ایران با ترس شکل خنواهد
ّ
گرف��ت .آینده ای��ران از آن جوانان
است ،جوانانی که سرنوشت خود را

تعینی می کنند».
و س��راجنام ،پس از نزدیک به یک
س��ال و نیم تأخری در پاسخگویی به
شعار جوانان ایران "اوباما ،اوباما،
یا با اونا ،یا با ما" به آنان پاسخ داد:
«استعداد ،امیدها و گزینه های مشا
به آینده ایران شکل خواهند داد و به
روشن ساخنت جهان یاری می دهند
و هرچند که زمانه تاریک جلوه می
کند ،می خواهم بدانید که من با مشا
هستم».
هدف از این نوشتار ختطئه یا کاسنت
از ارزش موضع گریی باراک اوباما
در پیام نوروزی سال  1390نیست.
تردید نیست که رستاخیز مردم ایران
از پشتیبانی هر فرد عادی نیز نریو می
گرید و این پش��تیبانی اگر از جانب
رییس مجهوری قدرمتندترین کشور
جهان باش��د اثرش به مراتب بیشرت
خواهد بود.
توجه به این
هدف یادآوری و جلب ّ
نکته است که در ارزیابی و بها دادن
به این گفته ها نباید دچار ذوق زدگی
شتابزده شد.

در گروه داروی��ی ها ،آنتی بیوتیك
ها بیشرتین مقدار ریایل داروها را
دارد و ح��دود  13درصد كل بازار
داروی��ی را داروهای آنتی بیوتیك
تشكیل می دهد.
برخ��ی از والدی��ن اغل��ب ب��رای
كودكانشان درخواست آنتی بیوتیك
می كنن��د و  60درص��د افراد منی
دانند ك��ه آنت��ی بیوتی��ك در برابر
ویروس هایی مانند سرماخوردگی
و آنفلونزای معمویل كارایی ندارد
و برهمنی اساس حتقیقی در كشور
اجنام شده است كه نشان می دهد
حداقل  50درصد مردمی كه دچار
س��رماخوردگی می ش��وند ،توقع
دارند كه حتما پزش��ك به آنها آنتی
بیوتیك بدهند و این میزان در برخی
موارد به  70درصد می رسد.

فزون براین ،آچن��ه باراک اوباما در
پیام ن��وروزی امس��ال گفته ،حرف
های تازه ای نیس��تند و در نزدیک
به دوس��ال گذشته بسیاری همه آنها
را گفت��ه و بازگفته اند و به قول عوام
باراک اوبام��ا دوزاریش دیر افتاده
است!

این نیز گفتنی اس��ت که کس��ی که
پس از آن سکوت طوالنی غریقابل
توجیه م��ی توان��د براحتی چننی
چرخش��ی در گذر "از با اونا به با
ما" داشته باشد ،در آینده هم هرگاه
منافع��ش اجی��اب کن��د ،خواهد
توانس��ت یک چرخش  180درجه
ای دیگر اجنام دهد!

تدریسموسیقی

تدریس پیانو ،ارگ ،تئوری
موسیقی و هارمونی کالسیک

 مبتدی تا پیشرفته
 مطابق با برنامه اکول موزیک شولیک تخفیف به هموطنان ایرانی
 کارشناسی و مشاوره رایگان در
انتخاب و خرید ساز)

514-660-0440
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سـیزدۀ شما بدر!
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دایی بعد از باخت به استقالل :هر وقت بخواهند میروم

تی�م فوتب�ال اس�تقالل تهران
در هفته بیس�ت و هشتم لیگ
برتر فوتبال ایران در ورزش�گاه
آزادی تیم پرسپولیس تهران را
شکست داد.

تک گل این بازی را آرش برهانی
در نیمه اول برای اس��تقالل به مثر
رساند.
علی دایی سرمربی پرسپولیس بعد
از شکس��ت یک ب��ر صفر تیمش
برابر استقالل گفت:
"بهرت از اس��تقالل ب��ازی كردمی.
بازیكنان ما ه��م خوب كار كردند
اما فوتبال همنی است".
" خیلی س��ر بودمی ویل اس��تقالل
از ی��ك نصف��ه موقعیت��ش به گل
رسید استقالل هیچ كار نکرد .در
صحن��ه گل ،دفاع ی��ا دروازه بان
مان منیتوانستند كاری كنند .آنها
خوب كار كردند اما آرش (برهانی)
هم عایل گل زد".
دایی که تیمش در بازی رفت هم
مقابل استقالل با همنی نتیجه باخته
بود درباره آینده خود در پرسپولیس
گفت:
"من سعی كردم تیم خوبی درست
كنم .این س��وال را باید از مدیران
باش��گاه برپس��ید .هر موق��ع آنها
خبواهند میروم".
"تیم م��ن خوب بازی میكند ویل
گل منیزنیم .متاسفانه بدشانسی
هم گریبانگری تیم ماس��ت .اگر آن
توپ را تركی پنالتی میگرفت شاید
ش��رایط عوض میش��د .در بازی
رفت هم گل س��امل ما را آفس��اید
اعالم كردند".

قض��اوت این مس��ابقه ب��ه عهده
حمس��ن ترکی ب��ود .در نیمه دوم
بازی برخورد دروازه بان استقالل
ب��ا غالمرض��ا رضای��ی ،مهاجم
پرسپولیس که با او تک به تک شده
بود به هم خوردن تعادل رضایی در
حموطه جرمیه استقالل اجنامید،
اما ترکی اعتقادی به خطای پنالتی
نداشت.
عل��ی دایی که پی��ش از این بازی
قب��ول نداش��ت خب��ت قهرمانی
پرسپولیس از دس��ت رفته ،بعد از
باخ��ت برابر اس��تقالل که دهمنی
شکس��ت فص��ل پرس��پولیس بود
گفت" :این آخرین فرصت ما بود
و امیدوارم در بازی بعدی بتوانیم
بهرت بازی كنیم".
حبیب کاش��انی سرپرست باشگاه
پرس��پولیس هم بعد در واکنش به
اعرتاض برخی هواداران گفت" :
اگر او (دایی) اس��تعفا بدهد هم،
م��ن اس��تعفایش را منیپذیرم .او
خودش تیم ما را بسته است و اگر
بزرگرتین مربیان دنیا را هم بیاورمی
مانند دایی از این تیم و بازیكنانش
شناخت ندارد".

مظلومی:نتیجهمهمبود
که استقالل گرفت
پرویز مظلومی س��رمربی استقالل
بعد از آنکه توانس��ت در زیر فشار
پرس��پولیس بازی را با برد یک بر
صفر متام کند گفت" :نتیجه مهم
بود كه استقالل آن را برد".
او درباره فشار نیمه دوم پرسپولیس
بارها دروازه اس��تقالل را به خطر

انداخت گفت" :طبیعی بود ،آنها
از ما عقب افتاده بودند و بیحمابا
محله میكردند .م��ا در نیمه اول
بازی را در اختیار داش��تیم اما در
نیمه دوم پرسپولیس بهرت بود".
تیم مظلومی با نتیجه چهارش��نبه
عصر 30م��ارس توانس��ت هر دو
داربی فصل را با پریوزی پشت سر
بگذارد و  6امتیاز از این دو بازی
حساس بگرید.
او گفت" :میدانستیم پرسپولیس
در ای��ن مس��ابقه انتح��اری بازی
میكند .پیشبینی میكردمی حریف
رو ب��ه اس��تفاده از توپهای بلند
بی��اورد .در رختكن ب��ه بازیکنامن
گفتم كه فرض كنی��د ما یك گل از
حریف عق��ب هس��تیم و به هیچ
وجه عقب نكشید اما متاسفانه این
شرایط به وجود نیامد".
استقالل با این برد  52امتیازی شد
و فاصل��ه خود را ب��ا ذوب آهن و
س��پاهان كاهش داد .با این وجود
مظلومی فش��ار هفته های اخری را
فراموش نک��رد و گفت" :آنقدر به
من محله ش��د كه تصمیم داش��تم
اعالم كن��م دیگر ت��اب حتمل را
ن��دارم .واقع��ا فش��ارها روی من
بریمحانه ب��ود .خان��وادهام را هم
به مس��افرت فرس��تادم .برخی از
دوستان منیخواستند این حرفها
را بیان كنم .اما حتملم متام ش��ده
و میگومی".
" شاید اگر استقالل در این داربی
پ�یروز نش��ده ب��ود اكن��ون حكم
بركن��اریام را ه��م ص��ادر كرده
بودند".

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

514 484 0485

1000 Old Orchard
Montreal QC H4A 3A4
Bus 90, Métro Vendome

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنیدpaivandmtl@gmail.com :
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ه
نوروز راه با ت خدا
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در این روزهای زیبای نوروزی که س��ال
جدی��د ایران��ی را با به��ار آغاز میکنیم
،بهاری که مظهر عشق ،حمبت و خبشش
اس��ت ،چه خوب اس��ت در ش��ناخت
خدای خود و درک نقش��ه او از خلقت
خود بیشرت عمیق شومی و برای این هدف
واا خود را جتهیز کنیم .خدایی که حمبت
خاصه وجود اوس��ت .نوروز که جتلی و
بیانگر تولد ،خلق��ت ،تازگی و آفرینش
اس��ت؛ میتواند ما را به آن هدف واای
حمبت و عشق حمض خدای پدر آشناتر
کند.
تولد ما یک اتفاق تصادفی و یا اش��تباه
نبوده ،و همینطورزندگی ما نیز بر حسب
اتفاق یا حادثه نبوده ،ش��اید پدر یا مادر
ما از روی بی هدفی ما را به دنیا آورده
باشند ویل آچنه که حائز به اهمیت است
،اینست که خدا مطلق ًا از تولد ما غافلگری
نش��ده اس��ت بلکه در واقع اودر انتظار
تولد ما بوده است .در واقع ما در اندیشه
خدا نقش بسته بودمی.

سـیزدۀ شما بدر!

به دنیا آمدن ما الزم بوده اس��ت درست
خدا ط��راح متام اجزای بدن ماس��ت به همان ش��کلی که خدا در اراده خود
او ما را دقیق ًا آنطور که دوس��ت داشت داشت.
خلق کرده است و استعدادهایی را به ما
خبشیده که فقط خاص خود ماست.
انگیزه خدا ازآفرینش ما حمبت او بود.
کت��اب مق��دس میفرمای��د ":وقت��ی کتاب مقدس میگوید:
استخوانهامی در رحم مادرم بدقت شکل از زمانه��ای بس��یار دور حت��ی پیش از
میگرفت و من در نهان منو میکردم ،تو آفرین��ش جهان ،ما را برگزی��د تا در اثر
از وجود من آ گاه بودی".
فداکاری که مسیح در راه ما کرد ،از آن
او گردمی.
خ��دا از پیش نه فقط زمان دقیق تولد و
مرگ ما را بلکه متام روزهای زندگی ما خدا م��ا را آفرید تا بتوانیم او را حمبت
را تعینی کرده است.
مناییم ،حقیقتی که میتوانیم زندگیمان را
کتاب مقدس میفرماید  ":پیش از آنکه بر آن استوار گردانیم.
روزهای زندگی من آغاز ش��ود ،تو همه
آنها را در دفرت خود ثبت کرده بودی".
خدا درکتاب مقدس میفرماید :من مشا
را آفری��ده ام و از ب��دو تول��د تاکنون از
خ��دا برای هدف خودش ،حمل تولد و مشا نگهداری کرده ام .من خدای مشا
زندگی ما را نیز مش��خص منود .نژاد و هستم و تا زمانی که پری شوید و موهایتان
ملیت ما تصادفی نیس��ت خداوند هیچ سفید شوند از مشا مراقبت خواهم کرد.
ام و از مشا
کاری را به ش��انس واگذار ننمود .او از م��ن مش��ا را آفریده
منود.
قبل متام وج��ود و زندگی م��ا را برای نگه��داری خواه��م
هدف ومقص��ود خود طراح��ی منود.
کتاب مق��دس میفرماید :او تنها زمانی میتوانیم به درک
متام م��ردم دنی��ا را از یک وجود خدا پ��ی بربمی همان
نفر بوج��ود آورد ....او زمان خدایی که
به قدرت رس��یدن وس��قوط ما را برای هدفی خلق کرده و
هر یک از ق��وم های جهان زندگی م��ا را دارای معنایی بس
و مرزه��ای آنه��ا را از پیش عمیق ک��رده ک��ه او را مرجع زندگی
تعینی منود .خ��دا برنامه ای خود منوده باشیم.
رومی��ان 12:۳
مش��خص ب��رای آفرینش ما ترمجه تفسریی
داش��ت و ای��ن برنام��ه خدا چننیمیگوید:
هیچ ربطی ب��ه اینکه والدین
مطمئ��ن
یگان��ه راه
ش��ناخت
م��ا اف��رادی خوب ،ب��د ویا ب��رای
ب��ی اعتنا هس��تند ،ن��دارد .خودم��ان ،از این طریق
خدا میدانست که والدین ما اس��ت که بفهمی��م خدا
دارای آن خصوصیات و ژن کیست و برای ما چه میکند".
هایی میباشند که برای تولید و

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

هر یکشنبه

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

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

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

ش جالل عادل
کشی

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
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در شهــر
مدرسه دهخدا


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.
20 Bay Street, 12th Floor
Toronto, ON M5J 2N8

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

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی
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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 :

کتابفروشیزاگرس
514-489-8686

5155 Décarie

 2آوریل سخنرانی با عنوان "طريق عرفانی معرفت"
توسط دکتر جنفی افرا

شنبه 2 ،آوریل سخرنانی با عنوان "طريق عرفانی معرفت" توسط
دکرت جنفی افرا در زاگرس برگزار می گردد .دکرت مهدي جنفي
افرا دكرتاي فلسفه ،دانشيار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران مركزي و همكار حتقيقاتي دانشگاه مك گيل كانادا
می باش��د .وی نويس��نده و مرتجم پنج كتاب و دارای بيش از
 20مقاله در مورد فلس��فه و كالم اسالمي و فلسفه تطبيقي می
باشد .این برنامه در زاگرس و همزمان بطور زنده از طریق رادیو
پارازیت ساعت  7بر گزار خواهد شد.

جمعه 8آوریل ،جلسه ششم درسهای فلسفه

جلسه ششم درسهایی از فلسفه مجعه  8آوریل ساعت  6توسط
دکرت هودشتیان در زاگرس برگزار می گردد .در این جلسه آقای
هودش��تیان درباره " آغاز ش��کل گریی عصر جدید در اروپا و
رفرم پروتستانیسم بتوسط لوتر" سخن خواهد گفت

جلسه کالم حافظ توسط دکتر استعالمی برگزار شد

چهارش��نبه 16 ،مارس جلس��ه ِ
درک منطق��ی کالم حافظ در
زاگرس برگزار شد .در این جلسه آقای دکرت استعالمی در مورد
تربیت و زمانه حافظ و آچنه معیار و میزانی برای ِ
درک منطقی
کالم حافظ بدست میدهد ،سخرنانی کردند .در انتهای جلسه،
دکرت استعالمی مبدت یک ساعت به سواالت حاضرین پاسخ
دادند .این برنامه از طریق رادیو پارازیت بطور زنده خپش شد

جلسه پنجم درسهایی از فلسفه برگزار شد

جلسه پنجم درسهایی از فلسفه در زاگرس برگزار شد .این جلسه
خبش ِ
با دو سخرنان و در دو خبش اجرا شد .در ِ
کوتاه خنست،
دکرت هودشتیان مبختصر درباره خامته ی مکتب فلسفه در یونان
س��خن گفت و درباره ی نفوذ فلس��فه ی افالطون و ارسطو در
متدنهای ش��رقی و غربی نکاتی را خاطر نشان کرد .درخبش
دوم دکرت جنفی افرا استاد دانشگاه آزاد تهران بتفصیل درباره
ی فلس��فه ی اسالمی س��خن گفت .وی در سخنان خود چند
بررسی کوتاه قرار داد .از مجله ی آنها
فلیسوف مهم را مورد
ِ
فارابی و ابو علی سینا و سهروردی بود.
وی همچننی درباره مفاهیم بنیادین فلسفه ی اسالمی و اثرات
مکتب افالطون و ارس��طو بر آن فلس��فه نکاتی قابل توجه ای
را عن��وان کردند .در خامت��ه ،حبث و گفتگو همچون همه ی
جلسات برگزار شد

>> گویا نیوز :پخش همزمان اينترنتی جلسات
درسهای فلسفه دکتر عطا هودشتيان از راديوپارازيت

به گزارش گویا نیوز و به نقل از شهروند کانادا ،عطا هودشتيان،
استاد و پژوهشگر فلسفه و علوم شناسی سياسی ،از مدتی پيش
جلسات درس فلسفه ای در حمل «کتاخبانه و نگارخانه زاگرس
مونرتال» کانادا شروع کرده است.
تاکنون پنج جلس��ه از اين جلسات برگزار شده و مورد استقبال
فراوان عالقمندان به فلس��فه و خصوصا جوانان و دانشجويان

معرفی کتاب
تاریخ زن ستیزی:
کهن ترین تعصب جهان

نوشته ی نویسنده ی نامدار آمریکایی
جک هلند ترمجه :منریه حممدی
--------------باحضورمنیرهمحمدی،مترجم
و دکتر عزت مصلی نژاد
(ناشر :نشر زاگرس  -تورنتو)
-------------------

زمان :جمعه  22آوریل 2011
ساعت  7شب

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

fondation.nima@gmail.com
ق��رار گرفته اس��ت .مه��دی شهرس��تانی ،مدي��ر «کتاخبانه و
نگارخانه زاگرس» با انتش��ار اطالعيه ای اعالم کرده اس��ت،
به سبب تقاضای عالقمندان برای استفاده از اين جلسات در
ديگر ش��هرهای کانادا ،ايران و ديگر کشورها ،از اين پس اين
جلس��ات ،و پرسش و پاسخی که بدنبال آن برگزارمی شود ،به
صورت همزمان از "راديو پارازيت" بر روی شبکه اينرتنت هم
خپش خواهد شد.

جلسه بعدی درس های فلسفه ساعت شش بعد از ظهر

جمعه هشتم آوريل (برابر با نوزده فروردين) به وقت حملی
مونرتال آغاز می شود .بطور معمول سخرنانی دکرت هودشتيان
يک س��اعت است و پس از آن همايش ،به مدت يک ساعت
جلسه با پرسش و پاس��خ ادامه خواهد يافت .عالقمندان می
توانند اين جلسات را روی شبکه جهانی اينرتنت بطور همزمان
از راديو پارازيت به آدرس  RadioParazit.comبشنوند.
در جلسه مجعه هشتم آوريل دکرت هودشتيان درباره «آغاز شکل
گريی عصر جديد در اروپا و رفرم در مس��يحيت ،پروتستانيسم
لوتر» سخن خواهد گفت.
کتاخبانه ،کتابفروشی و نگارخانه زاگرس روز  ۲۸ماه مه  ۲۰۱۰در
مونرتال گشايش يافته است .اين مرکز فرهنگی هم کتابفروشی و
هم کتاخبانه است .بيش از هفده هزار عنوان کتاب در  ۷۰هزار
نسخه در زاگرس در دسرتس عالقمندان به کتاب قرار دارد .اين
مرکز فرهنگی تاکنون فعاليت های جانبی قابل توجه ديگری هم
داشته است .از مجله در زاگرس کالس های موسيقی ،آموزش
هرنهای خمتلف و همينطور آموزش زبان انگليسی و فرانسه و
ديگر موضوعات درسی هم اجنام شده و می شود .زاگرس از
چندی پيش ،کالس هاي��ی هم برای آموزش کامپيوتر و برنامه
های خمتلف آن برای بزرگساالن راه اندازی کرده است.
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کوپ رنگ هایالیت فر شینون
مانیکور /پدیکور وکس آرایش بند و ابرو

با مدیریت شهرزاد
bitabinesh@barangallery.ca

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

Wedding & Event Designer

Toronto,Ottawa,Montreal

647-505-1615

Graphic Design

Bita

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری

Cell : 438-838-7770

سوپرآریادر ریوسود (النگی)

____________
Groupe Sutton
-Performer

مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

منار،پامیر،نورانی

خاصه
ان
ن غانی:
ف
ا  1دالر
فقط

سلیم سادات

Real Estate Broker
123 Place Frontenac,

	
  

خوشمزه و تازه:
پخت روزانه

Pointe-Claire, H9R 4Z7

Tel.: (514) 426-9595	
  

ssadat@sutton.com
www.salimsadat.com

Advanced Aesthetics

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

Salim Sadat

La Maison de Beaute LASER,BOTOX & FILLERS

انواع صنایع دستی

پیشرفته
استتیک
کلینیک
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مراقبت و زیبایی پوست توسط پزشکان ایرانی
3211 Boul. Taschereau
پولی
با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا
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Greenfield Park J4V 2H4
مرکزپخش پیوند

Tel.: 450-812-7369

Laser
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


































 

































دوغ:چوپان،













گوشت
و
مرغ
شینسل
مشکی،
انواع
ÍÍ





ترکمن،
گیلکی،
اروند،
آبعلی،

زعفران اصل سحرخیز از مشهد رسید




























حافظ (از ایران)
Í Íدوغ پگاه و







Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند
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مخصوص
خانگی
ترشی











و...
جگر
و
قلوه
دل
استیک،
ÍÍ
 












µ



 
£



رسید
لوران
سن






¥















µ




چای صدف رسید
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آجیل معروف تواضع
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دوغزال،
انواع چای :احمد،
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5780 Sherbrooke W., Tel.:
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ParsPlumbing

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

بهروزآقاباباخانی،

ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻓﺎﮊ
Pars Plumbing & Heating Inc.

ﯽﺳﺭﺎﻓ ،یﻮﺴﻧﺍﺮﻓ ،ﯽﺴﻴﻠﮕﻧﺍ :یﺎ:ﻬﻧﺎﺑﺯ ﻪﺑ ﻩﺭﻭﺎﺸﻣ

Tel.:514-606-5626

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
.

RESIDENTAL & COMMERCIAL

XL-ON TAX SERVICES INC.
Authorized E-Filer

CBIC

CBIC . "CBIC

"

GST & PST
 -و پرداخت حقوق Payroll

West Island:
4684 Des Sources, Suite 001A
D.D.O. (QC) H8Y 3C4

) -ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ( Degel

Tel.: (514) 806-0060

- Camera inspection

 -ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ

- Installation of Gas Appliance

 -ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

MT

)ﻧﺻﺏ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﮔﺎﺯ ﺳﻭﺯ(

 -ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

Tel: (514) 290-2959

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

water preventer by AWWA Quebec

www.ParsPlumbing.ca

ﭘﻣپ ﭼﺎﻩ ،ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺍﻧﺑﺎﺭ ﺁﺏ ) (SUMP PUMPﺑﺎ ﺑﻳﻣﻪ ﻭ  6ﻣﺎﻩ ﺿﻣﺎﻧﺕ

ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ R.B.Q
ﻭ ﻋﻀﻮ C.M.M.T.Q

خدماتآرایشی

LiLi

کوپ مش رنگ

با
مدیریت ایرانی________________ :
در خدمت
هموطنانگرامی 6060 Sherbrooke W.

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

مک
ب ان مخ
ص
و
ص
رای خ
ا
من
ه
ای
با
حجاب

 ویژۀ بانوان

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

© KamNic 2011

 خدمات مربوط به کارهایآخر سال برای شرکت ها
 -ثبت شرکت هاIncorporation :

 -ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﻓﺎﺿﻼﺏ

MT

		McGill University
خدمات ویژه:
Taxﺗ ﺖﻣﻼﻋ
planningیﺭﺎﺠ
& ﻩﺪﺷ ﺖﺒﺛ
CB
IC. "CBICFor:
ﺑ ﯽﻣ  CBICﻩﺪﺷ ﺖﺒﺛ یﺭﺎﺠﺗ ﺖﻣﻼﻋ "ﺖﺳﺍ ﻢﻬﻣ ﻪﭽﻧﺁ ﺮﻫ یﺍﺮﺑ
preparation
خدمات عادی:
- High income earners
 تهیه و تنظیم مالیات بردرآمد سالیانهدانشجویان 15 :دالر به باال
 دفتر داری Bookkeeping -تهیه گزار ش های مالیات فروش

 -ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮﻓﺎﮊ ﮔﺎﺯﻭﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﯽ

- Installer and inspector of back

روبروی بانک رویال

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

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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رستورانشومینهپرس

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

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

و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید:
با بیش از  10سال سابقه و تخصص در
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
با بهای مناسب فراهم آورده ایم.

همراه با رسید برای بیمه شما

رمتیز،
ا

Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

بسی
راحت
فضایی
رامش
با راسر آ
وس
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)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil
Montreal, QC, H4A1W3

ص3 :

Plaza Cote des Neiges

چلوکبابکوبیده:
با ساالد

فقط6/99 ........

کامبو 1
 1سیخ کوبیده
 1سیخ جوجه
 1سیخ چنجه

 +برنج ،گوجه و ساالد

فقط 12/99
کامبو 2

 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..... :

رستوران یـاس
RESTAURANT

شیشلیک بره
با پلو و ساالد

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

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

حالل

 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

Cuisine Perse

Yas Yas
Cuisine Perse

Persian Shields

باب حامت
جه ک
جو ره شاندیز
کباب ب
س

بستنی و
فالوده

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

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

طبخ در حضور مشتری

شنبه  28می
مونتریال

RESTAURANT

20

فقط در یا

در قلب NDG

_________________

RESTO YAS

با مجرب ترین آشپز ایرانی
)5563 rue UpperLachine (NDG

Tel.: (514) 483-0303

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 !

21
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Elegance Assurance

کافه صوفی

خنستین شرکت بیمه ایرانی

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

ن
وروز اتن
خ
ج
س
ت
ه باد!

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
برترین سرویس کمترین بها

 %10ختفیف
دانشجویی
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

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

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه

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

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

کلینیکمدیکالآلفامدیک
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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:
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کمپانی بیمهالگانس

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

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
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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

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

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

)(Without Appointment
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 اورژانس
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
امراض
جهت
متخصص
 پزشکان
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
Specialist
doctors
 کاشتن دندان Implant
 ختنه کودکان از بدو تولد تا  6ماه
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
خدمات:
 دندان اطفال
ماساژ تراپی
w

 گذاشتندندانهای مصنوعی 
Ne
لیزر :برای از بین بردن
 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
دندان)Rapid
Orthodontics







موهای زائد  
CEREC AC Bluecam 






















 























 
















 



Botex, Fillers
Implant









برای جوان سازی پوست
_____________________________
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Tel.: (514) 933-8383











Montreal, Quebec H3H 1M1

22

سـیزدۀ شما بدر!

 سال  18شماره  12  1000فروردین 1390

همایشنوروزیایرانیانمونتریال

PAIVAND: Vol. 18  No.1000  avr. 01, 2011

شاتو رویال

22

یکشنبه  27مارس 2011

به روایت تصویر :عکس ها گویاترند!

یوسف تیزهوش:
تالشی درخور

کوچولوهایهنرمند دهخدا
سفره  7سین خانم قاسملو زیبا بود...

و خورشیدخانوم ...

عمونوروز
حاجی
فیروز

میز توران خانوم

عجالتاعکسهاگویاترند...

ل

2 0e1w1 Y/e1a3r 90
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 C e l e bه ما

یش

MONTREAL - TORONTO - VANCOUVER

ن مون

ت
ریا

o w r ū z: P

شـم
ج
خ
ن
س
ت
وروز رب ا ه باد!
TOURS & TRAVEL INC.

برای دیدن عکس ها و ویدیوهای جشن ،به نشانی
tapesh digital facebook.com
مراجعهکنید.

رو ز

ی ایران یا

gN

وهمچنین هدایای بازرگانان ایرانی شهر
(جهت قرعه کشی) تامین شد.
از جمله یادآوردنی است جایزه نخست
قرعه کشی امسال ،بلیت رفت و برگشت
به ایران ،همچون سال های قبل از سوی

آقای اسحاق جوادی،
مدیر آژانس مسافرتی
پارس تورز اهدا گردید.
شرح دقیق تر برنامه،
همراه با گزارش مالی
در شماره آینده به آگاهی خواهد رسید،

in

خوشامد
فرانسوی!

نو

یکشنبه  27ماه مارس ،از ساعت 11صبح
تا نزدیک به  4و نیم بعدازظهر ،درسالن
باشکوه شاتورویال الوال ،همایش و
دیدوبازدید بزرگ نوروزی ایرانیان
مونتریال درمحیطی گرم و پرشور و به دور
از سوز و سرما برگزار شد.
این برنامه با سرود ای ایران آغاز شد و با
بسیاری برنامه های تفریحی ،عمو نوروز
و حاجی فیروز ،مسابقه رقص ،هنرنمایی
گروه خورشیدخانوم و بچه های مدرسه
دهخدا ،قرعه کشی جوایز نفیس و ...ادامه
یافت.
در این میان سفره هفت سین بزرگ خانم
تهمینه قاسملو ،میز زیبای صنایع دستی
خانم توران نژاد چشم نواز بود...
ورودی به جشن رایگان بود و کلیه هزینه
های برنامه از طریق کمک های جمع
آوری شده از سوی ایرانیان مقیم مونتریال

حسین
صمیمی
MC

داوران
رقص...
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همایش نوروز ی ایرانیان مونتریال

با سابقه ای که از برگزاری جشن نوروز ایرانیان در سال های گذشته در میدان کانادا در مرکز شهر
مونرتال با هوای سرد و گاهی بارانی خباطر دارم
و با مقایسه جشن امسال که در شاتو رویال در الوال اجنام شد؛
باید تذکر دهم که گرچه امسال امکان برگزاری این برنامه در حمل سابق میسر نشد ،ویل بنابر
ضرب املثل ایرانی« :عدو شود سبب خری اگر خدا خواهد» ،جشن امسال بسیار شاد و موفقیت
آمیز در حملی که کامال مناسب ،شیک و راحت برای کودکان و بزرگساالن بود با پذیرائی بسیار
گرم با شریینی و چای و قهوه و غذای گرم با موسیقی شاد ایرانی و رقص های متنوع و دلشاد که
همگان را خوش و سرشاد و آماده رقص و شادمانی و نشاط می منود ،برگزار شد.
بدینوسیله از طرف خود و خانواده ،موفقیت این برنامه را
به یکایک دوستامن در کمیته برگزاری ،بویژه آقای یوسف تیزهوش تربیک وشادباش عرض منوده،
تداوم و پریوزی هر چه بیشرت این گونه برنامه ها را در سال های آینده آرزو دارمی.
________________________________

دکتر جواد معین درباری (مونتریال)

سپـاس و قدردانی
بـه
خ
ج
س
ا
ت
ار ن ه باد!

بدینوسیله از متامی دوستان ،یاران ،مهمانان و هموطنان گرامی
که در جشن باشکوه چهارشنبه سوری  15ماه مارس در شاتوگی
جشن بزرگ و پرشوری که در آن نزدیک به  700نفر از مشا عزیزان شرکت داشتید،
صمیمانهسپاسگزارمی.
اگر کمبود ونارسایی در برنامه پیش آمد ،ما را ببخشید.
همچننی از کلیه دوستانی که صمیمانه بدون هیچ چشمداشت مادی و صرفا به عشق ایران ،و به حرمت
گزاری به مریاث سرتگ ایرانی در مهاجرت،
طی روزهای متمادی کار به برگزاری بهینه و درخور غرور ایرانی این جشن زیبا به ما یاری رساندند
سپاسگزارمی و دست شان رامی فشارمی.

گروه برگزار کننده جشن چهارشنبه سوری شاتوگی
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سپاسـگزاری

هموطنان گرامی،جشن نوروز باستانی با شکوه فراوانی در تاالر شاتو رویال در الوال برگزار شد.
در این جشن عده زیادی از هموطنان شرکت داشتند.
از آجنا که تنی چند از دوس�تان از مدت ها پیش بذل مساعی فرموده و با کوشش های خستگی
ناپذیر خود باعث برپائی این جشن کهنسال بگونه ای شور آفرین و دلنشنی شدند،
وظیفه خود می دانیم که بدین وس�یله از فعالیت چش�م گری ،قابل ستایش و بی دریغ آنان ،بویژه
آقای یوسف تیزهوش سپاسگزاری و قدردانی کنیم .این دوستان از آن مجله اند :خامن ها :تهمینه
قامسلو و تینافرش�ادگهر،آقایان :یوسف تیزهوش ،حسین صمیمی ،دکرت شریف نائینی ،حممد
رحیمیان ،بیژن جالیل ،فرشادفضلی ،رضاهومن ،آقای معلقی و علی قربانی.
آرزو دارمی که سال نو برای آنان و همه هموطنان سایل سرشار از تندرستی ،کامیابی و شادکامی
باشد.

عـی
مـب داتن
ارک!

دکتر طوسی ،محمد فاضل،
عبداله خیامی،
محمد شکیب نیا
و جمعی دیگر از دوستان شما

شـم
خ
ج
س
نوروز رب ا ته باد!
شکوه فروردین و جشن نوروز
بهار شادی افزای دل افروز
کهن آیین ورجاوند ایران
بر آن ایرانی آزاده پیروز
نوروز ایرانی پیروز باد

سپاس و براوو

از کلیه دوستان ،یاران ،ایران دوستان ،مهمانان و همه دست اندرکاران
چهارشنبه سوری شاتوگی ،که سه شنبه شب  15ماه مارس،
در حمل سالن بزرگ اجتماعات «مرسیه» به پیشواز نوروز رفتند
و جشن بزرگ چهارشنبه سوری را پرشور ،زیبا ،غرورانگیز  ،منظم ،درخور ایران و
ایرانی برگزار کردند به سهم خود صمیمانه سپاسگزارم.
بویژه از دوستان خومب رشید و جمید و ...تشکر میکنم و زمحات بی دریغ ایشان را
قدر می نهم .همچننی از دوست مهربان و فرهیخته جناب «پری خراسانی» به دلیل
حضور پرمهر و پربارشان در ابتدای جشن تشکر می کنم.
با امید بهار و سایل نویی آ کنده از حتول برای ایران عزیز و سراسر سرشار از
بهروزی و پریوزی برای مشا دوستان کوشنده و ایثارگر.
___________________________

خلیل شهروئی و دیگر دوستان شما
(گاراژ وست مونت)

KamNic

WEB SERVICES INC.
شرکت  KamNicبا ارائه خدمات کامپیوتری و اینترنتی
در خدمت هم میهنان عزیز و ارجمند میباشد.
• میزبانی وب و ایمیل
• طراحی وب سایت
• سخت افزار
• نرم افزار

TEL: (514) 2240224

www.KamNic.com

1117 Sainte-Catherine West, Montreal, QC H3B 1H9, Canada
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تقدیم به همه خوبان

از نازی بپرس!!...

نیروی بخشش

بانوى خردمندى در كوهستان سفر
مى كرد كه سنگ گرانقیمتى را در
جوى آبى پیدا كرد.
روز بعد به مسافرى رسید كه گرسنه
بود.
بانوى خردمند كیفش را باز كرد تا
در غذایش با مس��افر شریك شود.
مسافر گرسنه ،سنگ قیمتى را در
كی��ف بانوى خردمند دی��د ،از آن

خوشش آمد و از او خواست كه آن
سنگ را به او بدهد.
زن خردمند هم بى درنگ ،سنگ
را به او داد.مس��افر بسیار شادمان
ش��د و از این كه شانس به او روى
كرده بود ،از خوش��حاىل سر از پا
منى ش��ناخت .او مى دانست كه
جواه��ر به قدرى با ارزش اس��ت
كه تا آخر عم��ر ،مى تواند راحت
زندگى كند ،وىل چند روز بعد ،مرد
مسافر به راه افتاد تا هرچه زودتر،

بانوى خردمند را پیدا كند.
باالخره هنگامى ك��ه او را یافت،
س��نگ را پس داد و گفت:خیلى
فكر ك��ردم .مى دامن این س��نگ
چقدر باارزش اس��ت ،ام��ا آن را
به تو پس م��ى دهم با این امید كه
چی��زى ارزمشندت��ر از آن ب��ه من
بدهى.
اگر مى توانى ،آن حمبتى را به من
بده كه به تو قدرت داد این سنگ
را به من ببخشى!

حاالبامنیکقهوهمیخوری؟

پروفسور فلس��فه با بسته سنگینی او یکبار دیگرپرسید که آیا ظرف پر
وارد کالس درس فلسفه شد و بار است و دانشجویان یکصدا گفتند:
سنگنی خود را روبروی دانشجویان "بله" .بعد پروفس��ور دو فنجان پر
از قهوه از زیر میز برداشت و روی
خود روی میز گذاشت.
وقتی کالس شروع شد ،بدون هیچ همه حمتویات داخل شیشه خایل
کلمه ای ،یک شیشه بسیار بزرگ ک��رد" .در حقیق��ت دارم جاهای
از داخل بسته برداشت و شروع به خایل بنی ماسه ها رو پر می کنم!"
پر کردن آن با چند توپ گلف کرد .همه دانش��جویان خندیدن��د .در
سپس از شاگردان خود پرسید که ،حایل ک��ه صدای خن��ده فرو می
نشست ،پروفسور گفت:
آیا این ظرف پر است؟
و همه دانشجویان موافقت کردند" .حاال من می خوام که متوجه این
سپس پروفسور ظرفی از سنگریزه مطلب بشنی که این شیشه ،منایی
برداشت و آنها رو به داخل شیشه از زندگی مشاست ،توپهای گلف
رخیت و شیشه رو به آرامی تکان مهمرتی��ن چیزه��ا در زندگی مشا
هستند:
داد.
س��نگریزه ه��ا در بنی مناط��ق باز خدایتان ،خانواده تان ،فرزندانتان،
بنی ت��وپ های گلف قرار گرفتند؛ سالمتیتان  ،دوستانتان و مهمرتین
سپس دوباره از دانشجویان پرسید عالیق ت��ان -چیزهایی که اگر همه
چیزهای دیگر از ب�ین بروند ویل
که آیا ظرف پر است؟
و باز همگی موافقت کردند .بعد اینها باقی مبانند ،باز زندگیتان پای
دوباره پروفسور ظرفی از ماسه را برجا خواهد بود.
برداشت و داخل شیشه رخیت؛ و اما سنگریزه ها سایر چیزهای قابل
خوب البته ،ماسه ها همه جاهای اهمیت هس��تند مثل کارتان ،خانه
تان و ماشنی تان .ماسه ها هم سایر
خایل رو پر کردند.
چیزها هستند -مسایل
خیلی ساده".
ـــــــــــــــــ
پروفسور ادامه داد:
شعری از پابلو نرودا
"ا گر اول ماسه ها رو
(برگردان احمد شاملو)
در ظرف ق�رار بدید،
به آرامی آغاز به مردن میکنی
دیگ�ر جای�ی ب�رای
اگر سفر نکنی،
سنگریزه ها و توپهای
اگر کتابی نخوانی،
گلف باقی منی مونه،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
درس�ت عنی زندگی
اگر از خودت قدردانی نکنی.
تان!

به آرامی آغاز به مردن میکنی
زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

اگر مشا همه زم��ان و انرژیتان را
روی چیزه��ای س��اده و پی��ش پا
افتاده صرف کن�ین ،دیگر جایی
و زمانی برای مس��ایلی که برایتان
اهمیت داره باقی منی مونه.
به چیزهایی که برای ش��اد بودنتان
اهمیت داره توجه زیادی کننی ،با
فرزندانتان ب��ازی کننی ،زمانی رو
برای چک آپ پزشکی بذارین.
با دوس��تان و اطرافیانتان به بریون
بروید و با اونها خوش بگذروننی.
همیشه زمان برای متیز کردن خانه
و تعمری خرابیها هست .همیشه در
دسرتس باشنی...
اول مواظ��ب ت��وپ ه��ای گلف
باشنی ،چیزهایی که واقع ًا برایتان
اهمی��ت دارن��د ،م��وارد دارای
اهمیت رو مش��خص کن�ین .بقیه
چیزها همون ماسه ها هستند".
یکی از دانشجویان دستش را بلند
کرد و پرسید:
پ��س دو فنج��ان قهوه چ��ه معنی
داشتند؟
پروفسور لبخند زد و گفت:
"خوشحامل که پرسیدی .این فقط
برای این بود که به مشا نشون بدم
که مهم نیست که زندگیتان چقدر
شلوغ و پر مشغله ست ،همیشه در
زندگی ش��لوغ ه��م  ،جائی برای
ص��رف دو فنج��ان قه��وه با یک
دوست هست! "
حاال با من یک قهوه میخوری؟

به آرامی آغاز به مردن میکنی
اگر بردهی عادات خود شوی،
اگر همیشه از یک راه تکراری بروی
اگر روزم ّرگی را تغییر ندهی
اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.
به آرامی آغاز به مردن میکنی
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سرکش،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش
وامیدارند،
و ضربان قلبت را تندتر میکنند،
دوری کنی...
به آرامی آغاز به مردن میکنی
اگر هنگامی که با شغلت،
یا عشقت شاد نیستی ،آن را عوض نکنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،
اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی
که حداقل یک بار در تمام زندگیات
ورای مصلحتاندیشی بروی...
امروز زندگی را آغاز کن!
امروز مخاطره کن!
امروز کاری کن!
نگذار که به آرامی بمیری.
شادی را فراموش نکن!

شوق رویش
درس نابی که این عکس به من و تو
میدهد

تقدمی به تو که امروز دوست داشتی دنیا را در آغوش بگریی
…
این تصویر بر درگاه تارمنای معترب نشنال جیوگرافیک قرار
گرفته و در مشار  ۵تصویر برتر هفته جای دارد؛ تصویری که
روز  ۱۷اردیبهشت  ۱۳۸۸سرزمنی سوختهای را در اسرتالیا
نشان میدهد که  ۹فوریه  ۲۰۰۹اینچننی در آتش سوخت و با
خود جان  ۱۷۳انسان را هم گرفت و بیش از دو هزار خانه
را سوزاند …
ام��ا امروز دوباره دارد میروید و تو میتوانی ش�وق رویش
دوب��اره و برق آن رنگ س��بز دوستداش��تنی را باز هم بر
خاکسرت آن زمنی نفرین شده ببینی و اوج بکشی …
اگر که یادت باشد ،زندگی همواره و در سختترین شرایط
ک��ورهراههایی از امید دارد تا به آدمهای مثبتاندیش اش
ارایه دهد …

دردی
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دوست وهمکار ارجمند ،جناب آقای امساعیل شایان
خانواده محترم شایان ،خانواده های سوگوار
ما نیز در اندوه از دست رفتن مادر دلبندتان

هـم

با شما صمیمانه همدردیم.

همه دوستان شما

در فـــرودگاه ُدروال

دردی

خانواده های محترم شایان ،دیبائی و تشید
دوستان ارجمند سوگوار
در اندوه از دست رفتن مادر و عزیز خاندان شما،
شادروان خانم ایران شایان ،با شما یاران دیرین
صمیمانه همدردیم و برایتان

آرزوی آرامش و تندرستی داریم.

خانواده های گدازگر ،سنگول ،عدل،
مودت ،بلوری ،مهبد،
خیامی ،تاجزاده ،فاضل

دوستان و عزیزان گرامی،
خامن مریم رحمانی،
خانواده های محترم رحمانی،
رهنما و یحیی آبادی
ما نیز به سهم خود در اندوه از دست رفتن پدر،
پدرهمسر ،و عزیز خاندان شما با شما همدردیم و
برایتان صبر و آرامش آرزومندیم.

خانواده های فرشی ،سلیمی،
جهان پرست ،جنفیان

تسلـیـت

جناب آقای امساعیل شایان خانواده محترم شایان

ما نیز در اندوه از دست رفتن مادر ارجمندتان با شما صمیمانه
همدردیم.

شیخ صاحل سیبویه

تسلـیـت

خانواده های محترم رحمانی ،یحیی آبادی ،رهنما
ما نیز در اندوه از دست رفتن پدر و عزیز محترم تان با شما

همدردیم و برایتان صبر آرزومندیم.

شیخ صاحل سیبویه
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سپاسـگزاری
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از متامی دوستان و عزیزانی که با ما،
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن پدر بزرگوارمان،
بزرگ خاندان آقائی ،که در ایران به هستی ابدی پیوست،
با دیدار حضوری ،اظهار همدردی ،درج پیام های تسلیت در روزنامه و...
ما را همراهی منودند ،صمیمانه سپاسگزاری منوده،
از این که در حال حاضر فرصت تشکر حضوری در اختیار نیست،
از حضورتان پوزش می خواهیم.
با آرزوی سالمتی و شادمانی شما و خانواده های عزیزتان

از طرف خانواده های

آقائی( ،عموجمال) بهشتی زواره

سـیزدۀ شما بدر!

م
ل
ج
ب
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در نهایت اندوه و تاسف
درگذشت غم انگیز پدر عزیزمان

زنده یاد آقای رحیم رحمانی خوراسگانی
را در مونتریال ،کانادا به اطالع یاران و دوستان می رسانیم
بدین مناسبت مجلس یادبودی
-----------------------------در روز جمعه  1ماه آوریل 2011
از ساعت  7تا  9بعدازظهر
---------------------------------

به صرف شام

در محل :مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال ،واقع در

)210 St-Jacques W (Lachine
Tel.: 514-366-1509

همــدردی

عمو جمال آقایی گرامی ،خانواده های سوگوار
اعضای هیات مدیره اجنمن دوستداران زرتشت

خود را در اندوه از دست رفتن پدر ارجمندتان شریک می دانند.
عفت دارابی ،شیرین ساالری ،سپیده ساالری ،فرانک اسدیان،
ناصر صادقیان ،بهروز شریف نائینی ،علیرضا فروتن فرد،
مهدی رفعتپناه،ناصر کاکاوند،احسان دانش یار

همدردی
دوست وهمکار ارجمند،
جناب آقای امساعیل شایان
خانواده محترم شایان،
خانواده های سوگوار

اندوه تالم بار فقدان مادر گرامی و عزیز خاندان شما را
تسلیت گفته ،برای شما عزیزان آرامش
و تندرستی آرزو داریم.

خشایار شادانلو و خانواده

هـم

دردی

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

محمود درایه وخانواده

هـم

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

دردی

از طرف خانواده های رحمانی ،رهنما ،یحیی آبادی

دوستان عزیز ،خامن مریم رحمانی،
آقای سیروس یحیی آبادی،
نیما و سینای عزیز
در اندوه از دست رفتن پدرو عزیز خانواده تان
با شما دوستان دیرین صمیمانه همدردیم
و برایتان آرامش ،تندرستی
و بقای عمر آرزو داریم.

میهن ،لی لی ،آرزو ،طاهره ،آناهیتا ،آزاده
و دیگر دوستان شما
در اجنمن فرهنگی ایرانیان وست آیلند

همدردیبادوست

دوستان ارجمند و گرامی ،سرکارخامن مریم رحمانی،
سیروس جان یحیی آبادی ،نیما و سینای نازنین
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز به سهم کوچک خود در اندوه از دست رفتن پدر ،پدربزرگ،
پدرهمسر ،و عزیز خاندان شما در آستانه ی این بهار سرد ،با شما همدردیم.
برایتان روزهای روشن ،بهروزی و آرامش آرزومندیم؛
باشد که باز بر چهره تان تبسم ببینیم و در شادمانی شما سهیم باشیم.

علی اشرف شادپور ،شهباز خنعی ،عباس کرباسفروشان ،امیرسام،
دکتر عطاانصاری ،حسین صمیمی ،زهره ،محمدرحیمیان،
رامین مهجوری و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

25

26

سـیزدۀ شما بدر!
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زندگی و سالمت....

روابطجنسیسامل،فوایدجسمیروشن

سالمت نیوز :اما آیا میدانید كه
روابط زناش��ویی سامل و منظم
چقدر میتواند در سالمت روح
و جس��م مشا تاثریگذار باشد و
زندگیتان را از این رو به آن رو
كند؟
تصور بیش�تر افراد از یك رابطه
زناشویی سامل ،رس��یدن به آن
چند ثانیه ارگاسم و لذت و حس
رهایی ناشی از آن است....
دانش��مندان دالی��ل زی��ادی
را مط��رح كردهان��د كه نش��ان
میدهد رابطه زناش��ویی فقط
ی��ك كار «روت�ین» ل ذتخبش
نیست ،بلكه در طول این رابطه
هورمونهای��ی در ب��دن زن و
مرد آزاد میشوند كه میتوانند
در ب��اال بردن س��طح س�لامت
عمومیشان بسیار مفید باشند.
اگر مشا هم جزو كس��انی هستید
ك��ه رابط��ه زناش��ویی را بهرتین و
مهمترین خب��ش از زندگیش��ان
میدانند بد نیست كه نگاهی هم
به فوای��د و زوایای پنه��ان رابطه
زناشوییتان داشته باشید.

1

كاهش دردهای مزمن
حتری��ك كلیتوری��س و دیواره
واژن در خامنه��ا باع��ث افزایش
ترش��ح هورمونه��ای اندروفنی،
كورتیكوس�ترویید و س��ایر
هورمونهای طبیعی كاهشدهنده
درد در بدن آنها میشود.
ب��ه خاط��ر افزای��ش س��طح این
هورمونها ،خامنه��ا به مراتب از
سردرد و بدندردهای مزمن حنی
رابطه زناشویی كمرت رجن میبرند
و ای��ن كاهش درد تا چند روز بعد
از رابطه زناشویی هم با آنها همراه
خواهد بود.
شاید بد نباشد كه بدانید این ترشح
و افزای��ش س��طح هورمونه��ای
كاهن��ده درد ،پی��ش از رس��یدن
به ارگاس��م ص��ورت میگ�یرد و
حتی اگر خامن��ی در طول رابطه
زناش��وییاش به اوج لذت نرسد،
باز ه��م هورمونهای كاهنده درد
در بدن او ترشح خواهند شد.
ویل در ه��ر ص��ورت اگر خامنها
رس��یدن به اوج لذت جنس��ی را
جترب��ه كنند ،مق��دار و ماندگاری
هورمونهای كاهشدهنده درد در
بدن آنها چند برابر خواهد شد.

2

كم شدن خطر ابتال به
سرطانپستان
افزای��ش س��طح اكسیتوس�ین و
دی.اچ.ای��ی.ای (ی��ك هورمون
جنسی) ،میتواند احتمال ابتال به
سرطان پستان را كاهش دهد.
حتقیق��ات نش��ان میدهن��د ك��ه
شانس ابتال به س��رطان پستان در
خامنهایی كه حداقل ماهی یكبار
رابطه جنس��ی دارند ،بسیار كمرت
از خامنهایی است كه اصال رابطه
زناشویی ندارند.
به عالوه ،حمققان یونانی میگویند
كه احتمال ابتال به س��رطان پستان

5

نوع مردانه در مردانی كه حداقل
 7ب��ار در ماه (البت��ه از دهه پنجم
زندگی به بعد) به ارگاسم میرسند،
بسیار كمرت از سایر مردان است.

3

محافظتازپروستات
پژوهش��گران اس�ترالیایی
حتقیقات زی��ادی را روی مردان
میانسال كشورش��ان اجنام دادند
و به این نتیجه رسیدند كه مردانی
كه به طور متوسط  4بار در هفته به
اوج لذت جنسی میرسند ،شانس
ابتالیش��ان به س��رطان پروستات
یكسوم سایر مردان است.
بنابراین پژوهش��گران اسرتالیایی
معتقدند كه فعالیت جنسی مردان
نباید در س��ننی باال متوقف یا كم
ش��ود تا احتمال مرگ و مری ناشی
از سرطان پروستات در آنها كاهش
یابد.

4

كاهش استرسهای روزانه
شاید باورتان نشود اگر بگوییم
كه بیش�تر متخصص��ان در زمینه
روابط جنسی به افرادی كه قصد
سخرنانی یا گفتوگوهای مهم و
اسرتسزا را دارند ،توصیه میكنند
كه چند ساعت قبل از اجنام دادن
كارشان فعالیت «زناشویی» داشته
باش��ند تا به این ترتی��ب بتوانند به
بهرتین شكل بر اسرتسشان غلبه
كنند.
مطالعاتنشانمیدهندخامنهایی
كه  2هفته پیش از یك س��خرنانی
عمومی یا مصاحبه شغلی ،روابط
زناشویی منظمی داشتهاند خیلی
خوب توانستهاند اسرتس خود را
كنرتل كنند و كارشان را به بهرتین
ش��كل اجنام دهند .این افراد در
طول سخرنانی به هیچوجه عالمی
اس�ترس مانند كاهش فشارخون
یا عصبی ش��دن و لرزش دس��ت
را از خود نش��ان ندادهاند و شاید
این امر ب��ه دلیل افزایش س��طح
هورمونهای آرامخب��ش در مغز
آنها به خاطر جتربه رابطه زناشویی
و رسیدن به ارگاسم به طور منظم
باشد.

افزایشقدرتسیستم
ایمنیبدن
حمقق��ان آمریكای��ی معتقدند
آنتیبادیه��ای
می��زان
ضدعفون��ت در ب��دن افرادی
ك��ه یك یا دو بار در هفته رابطه
زناشویی دارند30 ،درصد بیشرت
از سایرین است و به این ترتیب
آنها  30درصد كمرت از س��ایرین
به بیم��اریای عفونی و حتی
ویروسی مبتال میشوند.
به عالوه پژوهشگران آملانی هم
با گرفنت تست خون از عدهای
داوطلب به این نتیجه رسیدهاند
كه داش�تن یك رابطه زناشویی
س��امل و رس��یدن به ارگاسم به
ص��ورت منظ��م میتواند بدن
اف��راد را در برابر بیماریهای
عفونی مقاوم كند و شاید به همنی
دلیل افراد متاهل كمرت از جمردها
بیمارمیشوند.

6

جلوگیری از خشكی واژن
پژوهش��گران در نیوجرس��ی
آمری��كا در ط��ول حتقیق��ات و
مطالعات گس�تردهای ك��ه اجنام
دادهاند ،به این نتیجه رسیدهاند كه
اگر خامنی بیش از  10بار در سال
رابطه زناشویی را جتربه كند ،بسیار
كمرت و دیرتر از كسانی كه این مقدار
رابطه زناشویی در سال ندارند از
خشكی واژن رجن خواهد برد.
در ط��ول رابط��ه زناش��ویی خون
بیش�تری در واژن جری��ان پی��دا
میكند و این خون با خود اكسیژن
و م��واد مغذی دیگ��ر را به همراه
دارد كه همنی امر میتواند بهرتین
و موثرترین عامل در پیش��گریی از
نازك و خشك شدن واژن باشد.
هر چقدر كه تعداد روابط زناشویی
خامنها در طول سال بیشرت باشد،
میزان انعطافپذیری واژن آنها هم
بهرت خواهد بود و در نتیجه آنها با
افزایش سن نزدیكیهای دردناك
را به خاطر خش��كی واژن جتربه
خنواهند كرد.

7

بهبودعملكردقلب
هر چق��در ك��ه فعالیتهای
بدنی مشا در طول روز بیشرت باشد،
قدرت و عملكرد قلبتان هم بیشرت
و بهرت خواهد شد و ناراحتیهای
قلبی دیرتر به س��راغتان خواهند
آمد.
دانشمندان به این نتیجه رسیدهاند
كه رابطه زناش��ویی و رس��یدن به
اوج لذت میتواند ب��ه اندازه راه
رفنت سریع یا دویدن برای سالمت
قلب مشا مفید باش��د و این رابطه
لذتخبش برایت��ان نوعی ورزش
و فعالیت بدنی حمس��وب ش��ود.
بنابراین اگر حال و حوصله یا وقت
دوی��دن و ورزش كردن را ندارید،
بهرت است یك رابطه زناشویی سامل
و لذتخبش را با همسرتان جتربه
كنید ت��ا از بیماریهای قلبی دور
مبانید .

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:
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H9S 1C5

Dorval

Tel.: (514)996-2725
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مزایای مصرف آجیل برای سالمت قلب

مصرف آجیل مانند گردو و بادام در
جایی که بخشی از یک رژیم غذایی
متعادل باش��ند می تواند مزایایی را
برای س�لامت بدن به ویژه س�لامت
قلب ها در بر داشته باشد.
اما نکته مش��کل س��از در
م��ورد مص��رف آجیل،
این است که اکثر افراد
وقت��ی در مقابل خود
آجیل را می بینند به
خوردن مقادیر اندک و
متعادل از آجیل بسنده
نمی کنند و بیشتر از حد
مجاز می خورند و نمی
توانند میزان مصرف خود
را تحت کنترلداشته باشند.
اگ��ر مغزها در حد اعتدال در
یک رژیم غذایی سالم گنجانده
شوند برای سالمت قلب مفید
می باشند.
مغزها شامل چربی های چند زنجیره
ای غیر اش��باع و دیگر م��واد مغذی
هستند و مصرف آنها به عنوان میان
وعده گزینه مناسبی است.
گردو ،بادام و فندق و اغلب انواع دیگر
مغ��ز ها غن��ی از مواد مغ��ذی مفید
هستند.

آیا واقعا مصرف آجیل برای سالمت
قلب مفید واقع می گردد؟
اغل��ب مطالعات که مصرف آجیل در
یک رژیم غذایی س��الم برای سالمت
قلب را مطالعه کرده اند چنیندریافته
اند که مغزها در کاهش کلسترول بد
یا  LDLموثر اند.
باال بودن کلسترول بد( )LDLیکی از
عوامل اولیه در پیدایش بیماری های
قلبی می باشد لذا از این جهت چنین
به نظر می رسد که قابلیت مغزها در
کاهش کلسترول نامطلوب ( )LDLبر
سالمت قلب موثر است.
در واقع مصرف آجیل خطر توس��عه
لخته ه��ای خونی را ک��ه می توانند
عامل حمله های قلبی کشنده باشند،
کاهش می دهد.
آجیل همچنین به س�لامت دیواره
عروق کمک می نماید.

کدام ترکیبات در مغزها هستند که
تصور می شود برای سالمت قلب
مفیدند؟
البته ترکیبات بس��ته ب��ه نوع مغزها
تفاوت می کنند ولی محققین بر این
باورند که اغلب مغزها حداقل برخی از
مواد مغذی برای سالمت قلب به شرح
زیر را دارا هستند:
چربی غیر اشباع:
هرچن��د هنوز عل��ل آن ب��ه خوبی

ثابت نشده اس��ت اما تصور می شود
ک��ه چرب��ی ه��ای مفیدی ک��ه در
مغزها هس��تند (هم چربی های تک
زنجی��ره ای غیر اش��باع و هم چند
زنجیره ای غیر اشباع) سطوح
کلسترول بد خون را کاهش
میدهند.


اسیدهای
چرب امگا:3
بس��یاری از مغزها غنی از
اسیدهای چرب امگا  3می باشند.
اس��یدهای چرب امگا  3یک ش��کل
مفید و س��الم از اسیدهای چرب می
باشند که به نظر می رسد به سالمت
قلب ش��ما و پیشگیری از ریتم های
نامنظم و خطرناک قلبی که می توانند
منجر به حمله قلبی شوند کمک می
نمایند.
البته اس��ید ه��ای چرب ام��گا  3در
بسیاری از ماهی ها و غذاهای دریایی
یافت می شوند ،اما آجیل یک منبع
گیاهی خوب از اسیدهای چرب امگا3
می باشد.
 اسید آمینه ال-آرژنین:
آجیل حاوی مقادیر فراوانی از اس��ید
آمین��ه ال-آرژنین می باش��د که این
ماده می تواند به سالمت عروق خونی
ش��ما کمک نماید بدین صورت که
انعطاف پذیری عروق خونی را افزایش
می ده��د و لذا ع��روق خونی کمتر
مستعد تشکیل لخته های خونی (که
جلوی جریان مناس��ب خون را می
گیرند)،میگردند.
 فیبر:
تمام مغزها حاوی فیبر هس��تند که
فیبر به کاهش سطوح کلسترول خون
کمک م��ی نماید .فیبر ها همچنین
در تقویت احس��اس سیری و کمتر
غ��ذا خوردن متعاقب از آن موثر اند.
همچنین تصور می شود که فیبر در
پیشگیری از دیابت نقش دارد.
 ویتامین :E
شواهدی وجود دارند مبنی بر این که
ویتامین ای ممکن استدر ممانعت از
تشکیل پالک در دیواره عروق خونی
(که موجب باریک س��اختن مسیر
عب��ور خون و در نهایت منجر به درد
قفسه س��ینه و بیماری عروق خونی
و حمله های قلبی می ش��وند) ،موثر
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است.
 استرول های گیاهی:
برخی مغزه��ا حاوی اس��ترول های
گیاهی هستند؛ استرول ماده است که
می تواند به کاهش کلس��ترول خون
شما کمک نماید .استرول های گیاهی
اغلب به تولیداتی نظی��ر مارگارین و
آب پرتقال برای افزایش مزایای ماده
غذایی در سالمت ،افزوده می شوند در
حالی که استرول ها به طور طبیعیدر
مغزهاموجودند.

مصرف چه میزان آجیل در طی روز
مطلوباست؟
مغزها علیرغم مواد مغذی و مزایایی
که برای س�لامت بدن در ب��ر دارند
حاوی کال�ری باالیی می باش��د و
بنابراین باید حتما اعتدال رادر مصرف
آجی��ل رعایت فرمایی��د و زیاده روی
نکنید.
بر طبق توصیه انجم��ن غذا و داروی
امریکا ،برای افراد با وزن سالم ،مصرف
یک مش��ت آجیل (در ح��دود 42.5
گرم) غیربوداده از اغلب آجیل ها در
طی روز مطلوب اس��ت و آجیل های
منتخ��ب می توانند ش��امل مواردی
بدین ش��رح باشند :اغلب آجیل ها از
جمله بادام و فن��دق و بادام زمینی و
گردو و پسته.
البته بای��د این نکته را بدانید مصرف
آجیل ب��ه موازات مصرف چربی های
اشباع ،محصوالت لبنی و گوشتهای
پرچ��رب و دیگر تولی��دات پرچرب
کمکی به سالمت قلب شما نخواهد
ک��رد و لذا باید همواره دریافت چربی
های مضر و اشباع را محدود کنید.
نکتهمهمیکهنبایدفراموشکنید

آن اس��ت که در رژیم های اولیه برای
اف��راد چاق مصرف آجی��ل ها بدلیل
انرژی باال بایستی محدود گردد.

آیا روغن مغزها نیز مانند مغزهای
کاملمفیدهستند؟
ه��ر چند روغ��ن مغزها نی��ز غنی از
اسیدهای چرب امگا 3و ویتامین ای
می باش��د ولی فاقد فیبری هس��تند
ک��ه در مغز کامل یافت می ش��ود و
خواص مفید آن کمتر از خود آجیل
است و اگر زیاد حرارت ببیند تلخ مزه
می ش��ود  .در کل اگر قصد استفاده
از روغن مغزه��ا را دارید توجه کنید
که آنها نیز مانند بقیه روغن ها غنی
از کالری هس��تند و باید حتما میزان
مصرف خود را کنترل نمایید  .مصرف
مغزهای کامل بر روغن آنها ارجحیت
دارد( .منبع :عصر ایران)

خامنهایی که آرایش منی کنند بخوانند!

ارم نی��وز  :ش��اید از جهت اینکه
اهل آرایش نیستید فکر کنید که به
جز ی��ک کرم مرطوب کننده برای
دس��ت و صورت و ه��ر از گاهی
ی��ک ضد آفتاب ب��ه چیز دیگری
نیاز نداشته باشید.
اما بهرت اس��ت بدانید که حتی اگر
از هیچ لوازم آرایشی هم استفاده
من��ی کنید به�تر اس��ت برای
حمافظ��ت از پوس��ت خود
و پیش��گریی از کک و
مک و لک در س��ننی
باالت��ر ،این یک قلم
را جلوی میز آرایش
خود داشته باشید:
ش�یر پ�اک کن ها
ع�لاوه ب��ر اینکه
حالل خوبی برای
پ��اک ک��ردن مواد
آرایشی هستند می
توانند منافذ پوس��ت
افرادی را هم که آرایش
منی کنند نیز متیز کنند .
بهرت اس��ت ب��رای متیز کردن
پوس��ت صورت قبل از شستشوی

آن با آب و صابون یا مایع شستشو
ابت��دا با یک پنبه ی کوچک که به
مقداری شری پاک کن آغشته شده
پوست خود را خوب متیز کنید که
خواهید دید حتی اگر هیچ کرمی
هم به صورتتان نزده باشید یا حتی
روز را در
آ ن

منزل گذرانده باشید رنگ پنبه ی
مشا تریه ش��ده و مت��ام جرمهای
آلوده ی پوست مشا را گرفته و البته
منافذ آن نیز با این ماده ی آرایشی
کامال متیز خواهد شد .

نکتــه:

• بهرت است از شری پاک کن های
حاوی الکل کمرت استفاده منایید.
• اگ��ر آرایش من��ی کنید می
توانید یک روز در میان شری
پاک کن استفاده کنید.
• برای لطافت و شادابی
پوستتان هفته ای یکبار
را ه��م به اس��تفاده از
ماس��کهای خانگ��ی
اختصاص دهید.
• ی��ک ی��ا دو ماهی
یکب��ار پیلین��گ ی��ا
پاکس��ازی پوس��ت نی��ز
اجنام دهید.
• حتم��ا در طول روز حتی
در منزل از ی��ک ضد آفتاب
مناسب پوستتان استفاده کنید.
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Êb�œ t�b� ≠ vF�«Ë
È“U� d�� ≠ d� „u� ≠ ‰U� ÁuO� ≠µ
d�«u� ≠ —«eKÖ Ë ⁄U� ≠ n� Ë n�œ— ≠∂
È—–¬
≠ Áu??�« Ë t??�u??L??� ≠ —«œd??�“ —U?� ≠∑
UN�UJ� Ë UNA�M�
Ë ‘U??I??� ≠ Áb??�U?�Åv?� Ë Áœu?N?O?� ≠∏
t� —U�U� ÁU�ÅbL�� dB� “U�ÅÊ«bLK�
X�—Åv� —UL�Åt� œu� dB� dO�UA� “«
ÁbM�œÅrJ� ≠
v����UÄ ≠ ”ö� b�—« ≠ ÁœdÄ«d� ≠π
UÄË—« —œ
≠ Êb?�¬ U?O�œÅt� ≠ vM��— Ë ÁUOÖ ≠±∞
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خدماتآرایشی

2

∫vI�«
∫vI�«
∫vI�«
± ¨‰u?B?�� V�� ŸËd� ≠±
± ≠±¨‰u?B?�� V�� ŸËd� ≠±
t?� v?�U?�Åt?�U?�d?� “« È«Åt?�u?L��
Èe??O??Ç s??�??�d??Ö—U?� t?�
œU??�??�« —«b??�U?�“ s?�d?�¬ n?ÇU?�—u?ÖË Èe??O??Ç s??�??�d??Ö—U?� t?�
≤ Ët��cÖ
≤
_ Ê¬ “« s?���œu�
Ë v?�UO� —U��U� dOOG� È«d� ÈË—u�t��cÖ _ Ê¬ “« s?���œu�
r�b� Ë
≥
r�b� Ë
≠ œd??� Âö??�« —u??A??� Ê¬ ÈœU??B?�?�«
≥
“« È«ÅÁ—U??Ä _ œu??M??A??� ≠≤
v�bO�u�“« È«ÅÁ—U??Ä _ œu??M??A??� ≠≤
¥ q??�?� _ v??C??F??� ¨Èe?O?Ç
¥ ≠≤q??�?� _ v??C??F??� ¨Èe?O?Ç
Èd?N� ≠ œd� Ë pM� ≠ XAÖ“U�
ôU� ÁdO�–
ôU�
ÁdO�–
ÊU�d� ÊU��«
µ Èd~O��UO� _ ÊU~�U~O�
µ —œ
≠≥
≠ ‰u?K?� ≠ ¯d?� Ë ŒU�dÄ v��—œ ≠≥Èd~O��UO� _ ÊU~�U~O� ≠≥
«b��œ ÈUC�« _
∂
«b��œ ÈUC�« _
∂
·ö??�Åd??� t?�?�u?� U?� b?M?� s?�?�U?�
v?M?F?� t� sO��� tLK� ≠¥
v?M?F?� t� sO��� tLK� ≠¥
XIOI�
∑ _ r???A???Ç œ—œ _ U????�u???�
∑
_
r???A???Ç
œ—œ
_
U????�u???�
U?�ö�« ≠ d�ÅXAÄ ≠ ËdOÄ Ë l�U� ≠¥
Ë Êb� _ dÖÅt���—
∏ g?OÄb��U�
Êb�œ t�b� ≠∏vF�«Ë b��U� Ë Êb� _ dÖÅt���—
t� v�U�“ _ „U� ≠µ
g?OÄ t� v�U�“ _ „U� ≠µ
È“U� d�� ≠ d� „u� ≠ ‰U� ÁuO� ≠µ
Ád�«œ j� _ r�—«œ Ë—
π
π ≠∂ Ád�«œ j� _ r�—«œ Ë—
d�«u� ≠ —«eKÖ Ë ⁄U� ≠ n� Ë n�œ—
Ë v?�U?�d?N� _ s?O?�?�uÄ ≠∂
Ë v?�U?�d?N� _ s?O?�?�uÄ ≠∂
±∞ t�U~O� kH� —œ “u� _ ‘“«u�
±∞È—–¬t�U~O� kH� —œ “u� _ ‘“«u�
≠ Áu??�« Ë t??�u??L??� ≠ —«œd??�“ —U?� ≠∑q????�«d???� “« _ Ê«d????�Ë ≠∑
“« _ Ê«d????�Ë ≠∑
±± q????�«d???�
UN�UJ� Ë±±
UNA�M�Ë v??Öœu??�¬ _ È“—ËU??A??�
Ë v??Öœu??�¬ _ È“—ËU??A??�
v��«—
Ë ‘U??I??� ≠ Áb??�U?�Åv?� Ë Áœu?N?O?�
±≤
v��«—
±≤≠∏
—œ v?�U�� _ ÂU?L?� Ë q� ≠∏
t� —U�U� ÁU�ÅbL�� dB� “U�ÅÊ«bLK�—œ v?�U�� _ ÂU?L?� Ë q� ≠∏
±≥ Ë »U?�� Ë t�bM� U�bI�
±≥ “«Ë »U?�� Ë t�bM� U�bI�
X�—Åv� —UL�Åt� œu� dB� dO�UA�
“« Âu?�?� Ë QO�
ÁbM�œÅrJ� ≠ÊU?�?�—u?�« “« Âu?�?� Ë QO�
±¥ ÊU?�?�—u?�«
±¥
qJA� Ë —«u�œ _ v�ËdO�
v����UÄ ≠ ”ö� b�—« ≠ ÁœdÄ«d� ≠π qJA� Ë —«u�œ _ v�ËdO�
±µ vÖ—e� _ XF�Ë Ë v�U�— ≠π
UÄË—« —œvÖ—e� _ XF�Ë Ë v�U�— ≠π
±µ
ÁUMÖ “« „UÄ _ È—«uÖ—e� Ë
≠ Êb?�¬ U?O�œÅt� ≠ vM��— Ë ÁUOÖ ≠±∞ ÁUMÖ “« „UÄ _ È—«uÖ—e� Ë
_ v????F????K???{ g???� ≠±∞
_ v????F????K???{ g???� ≠±∞
q��
¯—e�—bÄ _ V�Çd�
¯—e�—bÄ
V�Çd�
ÁbM�œ_Ã«Ë—
≠ qH� Ë s�d� ≠ eOÇ ≠±±
“U�¬d� _difficulty
t�U� »U��« _ tH�ö�
—uA� e�d� ≠0.29)
±±
t�U� »U��«
e�d�
Puzzle 27 (Easy,“U�¬d�
difficulty
Puzzle 28
(Easy,
rating
ÊU�œ_ÊË—b�«
≠ œ«d�_rating
ËtH�ö�
œuBI�—uA�
≠ 0.42)
√d�Å
r�≠Ë±±
‰œe� ≠ È—«b� ·d� ≠±≤
r� @M� _ XL�� Ë VOB� _ °U�—U� œË— _ ÊU�œ ÊË—œ ≠±≤
r� @M� _ XL�� Ë VOB� _ °U�—U�
œË— _ ÊU�œ
ÊË—œ ≠≠±≤
—u�Ë— ¨ÈdL�
ÂdÖ t�K�«
Áb�U� Ë “d� ≠ Á“«Ë—œ ≠±≥
g�U�“¬ Ë ÊU���« _ b�œ ÊUA� «— vK�� XOF�u� t� È«ÅtAI� _ ÈbM� Ë v��� ≠±≥
g�U�“¬ Ë ÊU���« _ b�œ ÊUA� «— vK�� XOF�u� t� È«ÅXM�
tAI� _Ë r�—
ÈbM�»U�
Ë v���
≠±≥
≠ UÄ „u�
U� È«Åt�d{ ≠ œ«b��« ≠±¥
Âu�d� _ Ê“Ë —œ Èb�«Ë _ b�U�U�Åt� Áœd� “« tâ�¬ ≠±¥
Âu�d�
_
Ê“Ë
—œ
Èb�«Ë
_
b�U�U�Å
t
�
Áœd�
“«
tâ�¬
≠
±¥
v?J?�ó?K?� oI�� Ë ·u�KO� ¨f�u�ÅÂ«—œ ¨d�U� @MO�d�� f�—u� “« v�U��«œ ≠ q�K� ≠±µ b�U�u�« nO�Q� v�U�d� Ë v�ö�« vM�œ ÈUN�U�� s�d�Ö—e� “« vJ� _ X�d� Ë tK�� ≠±µ
b�U�u�« nO�Q� v�U�d� Ë v�ö�« vM�œ ÈUN�U�� s�d�Ö—e� “« vJ� _ X�d� Ë tK�� ≠±µ
©t�U�—u� ≠ v�¬ Áb�dÄ®
©‚ÆÁ µ∞µ≠¥µ∞® v�«e� bL��
©‚ÆÁ µ∞µ≠¥µ∞® v�«e� bL��
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
‰uÄ t�O�
v�¬ Ád�MÄ
ÊuÇ¨ÊU�O�
È—U�¬ Ëd�«
Â«œ¬d�pÇu�
ÂU� U�Œd�
ÈbMK�UJ�«
Áb� pA� —u~�« _ »UN��« ¨ÊU�O� d�« d� ÁdNÇ Êb� Œd� ≠±
Áb�
pA�≠—u~�«
_ »UN��«
ÁdNÇ Êb�
≠± d�UF� ÁbM��u� ≠±
e�d�Ê«d�L�
≠ r�U� “«Ë d~L��
vÖbM�UÄ Ë v~�«œËU� _ °s�eO�œ«b� _ rO�«d�« Ê«d�L� “« ≠≤
vÖbM�UÄ Ë v~�«œËU� _ °s�eO�œ«b� _”—U�
rO�«d�«
≠≤ ≠ ÊU���d� ‰uÄ ≠≤
bMK� —«u�œ _ X�U�“ Ë Èd��— _ b�«Åt���«œ Ê¬ t�UA� «— uJ� ≠≥
bMK� —«u�œ _ X�U�“ Ë Èd��— _ b�«Åt—UO��
���«œ≠Ê¬”UM�«b�
t�UA� «— œd�
uJ�≠ ≠Áb�
≥ ÊuÖ˛«Ë Ë ”uJF� ≠≥
UO� l�U� _ U��Ë« “« vA�� _ XA�Ë Ë ”d� _ ÊU�UÄ —UNÇ Êb�«— gOÄ È«d� È“«Ë¬ ≠¥
≠ v��
UO� l�U� _ U��Ë« “« vA�� _ XA�Ë Ë ”d� _ ÊU�UÄ »u�d�
—UNÇ Êb�«—
gOÄtÇ—UÄ
È«d�v�u�
È“«Ë¬≠≠œ«b�«
¥ ≠ sO�UH� Á“u� ≠¥
ÁU�u� b� È«d� Áó�u� @�—œ Ë n�u� _ d�b�b� Ë d�ÅX�� _ vIO�u� ô¬ “« ≠µ
Ë «uO� ≠ô¬—Ëd�
ÁU�u� b� È«d� Áó�u� @�—œ Ë n�u� _ d�b�b� Ë d�ÅX�� _m�U�
vIO�u�
“« ≠µË p�U� ≠ ÁbO�Ë— Á“U� ≠µ
Ê«—«u���uÖ Áœ— “« È—«b�U��Ä _ v�U�� tHOK� _ «c� vM�UÇ ≠∂
Ê«—«u���uÖ Áœ— “« È—«b�U��Ä _ v�U�� tHOK� _ «c� Êœd�
vM�UÇÈËdOÄ
≠∂ ≠ U��Ë— ≠ b�Ë«b� ≠∂
ÕË— lL� _ ÁbMM� t�K� ¨“ËdOÄ _ Âö� ≠∑
≠ UN��—
ÕË— lL� _ ÁbMM�e�Ë¬
t�K�⁄«dÇ
¨“ËdOÄ
_ Âö�Ë U�œ—œ
≠∑ ≠ œ«d� Ë —Ëd{ ≠∑
tK�� Ë Ê“d� _ b�¬ ÊËdO�
t��«bÖ
Ë ÈœdÖuÖ
Ê¬ “«‚œU�
t� v�u�
_ d�ÅÈUN�U��
fO��“«≠≠∏ X�uÄ sJ� Ë sOÇ ≠∏ tK�� Ë Ê“d� _ b�¬ ÊËdO� t��«bÖ œ«u� Ë ÈœdÖuÖ —U�� Ê¬ “« t� v�u� _ d�ÅfO�� ≠∏
≠ d?�¬
⁄«dÇ®œ«u�
v�«d�«
ÁbM��u�—U��
p�uÇ
·ËdF�
dOB� _ «d��« ¨v�ULÖb� _ v�«Ëd�U�d� Ë v�«dLJ� ≠π
dOB� _ «d��« ¨v�ULÖb� _ v�«Ëd�U�d�
≠π
—b�ËËv�«dLJ�
v�U�«u� ≠ ©dO�~M�
≠ È“U� V�ÅtLO�
tO�A� «œ« “« _ bM�U�Åv� d�uÖ _ p�eÄ ≠±∞
tO�A�
«œ« “«≠_πbM�U�Åv� d�uÖ _ p�eÄ ≠±∞
ÁbM�œ b�uOÄ ¨ÁbM�—
≠ Áœ d�Ö—e�
_ r?�—«œ tL� _ È—–¬ —b?Ä ≠±±
ÂU~L� Ë Á«dL�_≠r?�—«œ tL� _ È—–¬ —b?Ä ≠±±
—«œd�“—U�
≥≥µ∑—«œd�“—U�
Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
≥≥µ∑
Á—UL� Tailleur
ÈœU� ‰Ëb�
LÀterlier
Zari q�
≥≥µ∑ Á—UL�t?M?�e�
ÈœU�·ö�
‰Ëb�
q� XO�d� ≠±∞
≠ ÊœuL�
b??�??� _ d??L??� ÈU?L?�—Ëœ ≠±≤
b??�??�
_
d??L??�
ÈU?L?�—Ëœ
≠
±≤
±µ
±¥
±≥
±≤
±±
±∞
π
∏
∑
∂
µ
¥
≥
≤
±
±µ
±¥
±≥
±≤
±±
±∞
π
∏
∑
∂
µ
¥
≥
≤
±
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ v�«u�Å
≤ ± ÁœU�“ ≠
s??�?�U?� _ ‘Ë— Ë Á«— _ ¯—e?�
« ‰ Ë ‘Ë Á«— _
È ¯—e?�
— « Ë » Â « œ « Â ±
È Â Ê «
È Ê « Â — œ È Â È ‘ ±
È Â Ê «
È Ê≠ d?�—«Ë«e?�
« Â — œ≠ g?�u?�
È Â È Ë‘
± ≠s??�?�U?�
‘ö?�
±± „ _Ë ‘Ë—
« Ê
« · ‰ «
È « — » ≤
„ Ë « ‰
« È Ê
» « ‰ Ë „ ≤
sO�“ —œ t�«œ
„ Ë « ‰
« È Ê
» « ‰ Ë „ ≤
sO�“
—œ
t�«œ
X�«— Ë rÇdÄ Ë » Â « »
« œ «
« — Ë « ≥
’ ’ Œ
Â
‘ — « Â
—
È ‰ ≥
’ ’ Œ
Â
‘ — « Â
—
È ‰ ≥
Ëœ ÊUO� _ ÊU?�U?ÄÅv� ÊU�“ ≠±≥
Ëœ
ÊUO�
_
ÊU?�U?ÄÅ
v
�
ÊU�“
≠
±≥
لباس
ترمیم
به
مربوط
امور
کلیه
Â
È
‚
Ê
«
È
—
œ
«
Â
œ
œ
Ë
Ê
„
«
‰
«
Á
Ë
„
¥
¥
Èd?�d?�‰ Ë X?K?O?C?�
œ Ë Ê
„ «
«
Á ≠ «b?�
Ë „·d�
¥ ≠±≤
X?��� Ë tD�«— eOÇ Ëœ U� h��
X?��� ËË tD�«—
eOÇ Ëœ
«
È U�«h��
— œ
„ — »
Ë ‰
‰ « و
”خانم ها
— « مخصوص
„ Ê « »
µ
µ
آقایان
Ë ‰
‰ « ” —ÊbO�«u�
«
„È«d�
Ê “«b�«Ë—
« » v�u� ≠
µ s��«œ
Êœd� q�U� _ s��«œ œu�Ë
‰ q�U�
Ê _È s��«œ
Á — œu�Ë
— „ ‘
Â
Û ∂
Á
‘
— «
» Õ « ’
” » ∂
Êœd�
Á
‘
— «
» Õ « ’
” » ∂
تجربه
ها
سال
با
Ê«u� œd�
≠ d?�“« Ë—U?��
— Û
— Œ «
— ” « — ” ∑
Ã œ Ë Á
Ê ‘ Ë Ã
« Ë Ê « Ê ∑
j?� d?�“ —U?�� _ »d?G� ≠±¥
Ã œ Ë Á
Ê ‘ Ë Ã
« Ë Ê « Ê ∑
j?�
_
»d?G�
≠
±¥
مناسب
بهای
،
عالی
کیفیت
« Â
È Ê Ë Ë ‰ ” «
œ Ê — ∏
œ — ‰
Â ” È
« Â —
« — È ∏
œ — ‰
Â ” ÈË q?G?�Å
« v
Â ?� ≠
— s?L��«
« —Ë X�«d�
È ∏ ≠±≥
v?�u?� _ U?O?{U?�— —œ Èd?�?�
v?�u?� _Ë ÈU?O?{U?�—
‘ — —œ
« Èd?�?�
‰ « Ã «
‚ « Ã « π
Á » « »گرامی
” هموطنان
Á — »
Œ  درÂ œ ‚ « π
خدمت
Á » « » ”
Á — » Áe�d�
Œ
œ ‚—«e�A�
« π ≠ tAOÄ
ËÂ —UO�
È“U�Å»U��«
È“U�Å
»
U��«
—
«
Á
—
«
”
‰
œ
œ
»
Ê
Â
È
“
«
Ë
Á
«
Â
Ã
Ê
Â
œ
±∞
±∞
Â È
“ « Ë Á «
Â Ã Ê Â
œ ±∞
) مزونوو
 خیابان1140( استنلی
 خروجی:مترو پیل
≠ s?�¬ËU?Ö
≠ U?�—«œd?�»Ë U?�—U?�
≠±¥
” _ «U?�Å—Áb� ≠±µ Á « · ”
Œ Ë ±±
Á — Ã Õ
» « ’ Ÿ «
» « ±± q?�« s?�« o�� _ U?�ÅÁb� ≠±µ
Á — Ã Õ
» « ’ Ÿ «
« ±± q?�« s?�« o��
5
تا
صبح
9
:
شنبه
6
تا
صبح
9
:جمعه
تا
دوشنبه
È —
” « »
—«“ÅÁ—u�
Â « œ
œ ‘ «
Á »
Â — Ê ±≤
h�� È‰t� rzU�
vÖbM�UL�
XL� Â œ ŸÁ » Â— « ‘Ÿ ±≤ »Â ‰« œ« ” œ ‘ —« Œ « Á »Á ◊ ”Â —« ÊË ±≤ h�� t� rzU� vÖbM�UL� XL�
Ë Œ «
Ê « Ê œ
±≥
±≥ Èd~�œ t� È—«cÖ«Ë q�U� Ë X�«
» ‰ « ”
—t?�«—“
Œ «ÊU?L?�Á ≠◊—«œÅ
”g«?O?�Ës��
±≥ ≠Èd~�œ
±µ Êt� È—«cÖ«Ë
q�U�
Ë
X�«
«
—
È
Ã
‰ Â — «
Ë Â « ±¥ Ê « È — »
Ê « ‰ «
È Ã » « ±¥
Ê « È — »
Ê « ‰ «
È Ã » « ±¥
ÆX�O�
ÆX�«
‘
¯
“
«
»
Ê
Ë
œ
»
—
«
Á
‚
È
·
«
„
‘
œ
»
‰
«
„
—
Ÿ
—
Ÿ
ÆX�O�
±µ
±µ
È · « „ ‘ œ » ‰ « „
— Ÿ — Ÿ ±µ
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q��
ÁbM�œ Ã«Ë— ≠ qH� Ë s�d� ≠ eOÇ ≠±±
ÊU�œ ÊË—b�« ≠ œ«d� Ë œuBI� ≠ √d�År� Ë ‰œe� ≠ È—«b� ·d� ≠±≤
—u�Ë— ¨ÈdL� ÂdÖ t�K�« ≠ Áb�U� Ë “d� ≠ Á“«Ë—œ ≠±≥
XM� Ë r�— »U� ≠ UÄ „u� U� È«Åt�d{ ≠ œ«b��« ≠±¥
v?J?�ó?K?� oI�� Ë ·u�KO� ¨f�u�ÅÂ«—œ ¨d�U� @MO�d�� f�—u� “« v�U��«œ ≠ q�K� ≠±µ
©t�U�—u� ≠ v�¬ Áb�dÄ®
∫ÈœuL�
‰uÄ t�O� ≠ v�¬ Ád�MÄ ÊuÇ È—U�¬ Ë Â«œ¬ pÇu� ÂU� U� ÈbMK�UJ�« d�UF� ÁbM��u� ≠±
”—U� e�d� ≠ r�U� Ë d~L�� ≠ ÊU���d� ‰uÄ ≠≤
—UO�� ≠ ”UM�«b� œd� ≠ Áb� ÊuÖ˛«Ë Ë ”uJF� ≠≥
»u�d� ≠ v�� tÇ—UÄ v�u� ≠ œ«b�« ≠ sO�UH� Á“u� ≠¥
m�U� Ë «uO� ≠ —Ëd� Ë p�U� ≠ ÁbO�Ë— Á“U� ≠µ
Êœd� ÈËdOÄ ≠ U��Ë— ≠ b�Ë«b� ≠∂
e�Ë¬ ⁄«dÇ ≠ UN��— Ë U�œ—œ ≠ œ«d� Ë —Ëd{ ≠∑
≠ d?�¬ ⁄«dÇ® v�«d�« ÁbM��u� p�uÇ ‚œU� ·ËdF� ÈUN�U�� “« ≠ X�uÄ sJ� Ë sOÇ ≠∏
—b� Ë v�U�«u� ≠ ©dO�~M� ≠ È“U� V�ÅtLO�
ÁbM�œ b�uOÄ ¨ÁbM�— ≠ Áœ d�Ö—e� ≠π
ÂU~L� Ë Á«dL� ≠
≥≥µ∑ Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
t?M?�e� ·ö� ≠ ÊœuL� XO�d� ≠±∞
v�«u�ÅÁœU�“ ≠ ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
« ‰ Ë ‘
È — « Ë » Â « œ « Â ±
≠ d?�—«Ë«e?� ≠ g?�u?� Ë ‘ö?� ≠±± „ Ë « Ê
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پزشکــی....

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

فیبرومیالژی

Fibriomyalgie

فیربیومیالژی (فیربو برای تاندونها،
میو برای عض�لات و آلژی برای
درد) البته اس��م دیگ��ری هم بنام
اسپس��موفیلی Spasmophilie
دارد و س��ندرومی اس��ت ک��ه با
درده��ای مزم��ن و خواب��ی ک��ه
اسرتاحت دهندهنیست.
این بیماری در س��ال  1992توسط
سازمان بهداشت جهانی شناخته
ش��ده و در کشورهای صنعتی  2تا
 6درصد مردم به آن دچار هستند.
در کان��ادا نهصد هزار نف��ر به این
بیماری مبتال هستند.
فیربومیال��ژی باع��ث میش��ود که
شخص مبتال بطور متناوب نتواند به
کارهای روزانه اش برسد و عالئم
بیم��اری باعث تقوی��ت یکدیگر
می ش��وند و حلقه مانند یکدیگر
را دنبال می کنن��د و خروج از این
حلقه را بسیار دشوار می کنند.
این بیماری هنوز خبوبی ش��ناخته
نش��ده و بهم�ین عل��ت باع��ث
اختالف بنی دانش��مندان شده و
علل و عوارض آن نیز هنوز خبوبی
مشخصنیست.
در ابتدا پزش��کان معتقد بودند که
یک نوع بیماری روانی اس��ت که
روی بدن اثر میگذارد.
امروزه ب��ه غری از عوام��ل روانی
مانند دپرس��یون ،بدبینی و بس��یار
ب��زرگ دی��دن مس��ائل کوچک و
وحش��ت از آن عوامل فیزیولوژی
نیز مانند بدی کار س��وخت و ساز
بدن (متابولیسم) و هورمونها و غریه
و همنی طور وضع زندگی شخص
که او را آماده برای بیماری می کند
مانند اس�ترس ،تغذیه ،گوشه گریی
نیز وجود دارد.

تشخیص
بر اثر داش�تن عالئم زیاد و ش��بیه
به��م و یا همراهی به بیماری های
دیگر عالئم دیگر مانند س��ندروم
خس��تگی مزمن ،س��ندروم روده
حساس و قابل التهاب ،میگرن و
غریه .تشخیص فیربومیالژی بسیار
پیچیده و سخت می شود.
چن��د دلی��ل تش��خیصی ک��ه
American college of
 Rheumatologyارائ��ه میدهد
و مورد قبول متخصصنی می باشد.

)1وجود درد در متام بدن بیش از
سه ماه.
احس��اس درد در روی حداقل 11
نقطه از  18نقطه ای که معموًال در
نزد بیماران دردناک اس��ت بر اثر
فشار  4کیلوگرم بر سانتی مرت مربع
بعضی از انواع فیربومیالژی تولید
درد در متام بدن می کنند نه فقط
در عضالت.

علل

با اینکه فیربومیالژی تولید دردهای
مزمن در عض�لات می کند عامل
تولی��د درد در عضالت نیس��ت و
علت واقعی دردها هنوز مشخص
نیس��ت و طبق اطالع��ات امروزه
مشکل اساسی در سیستم Limbic
در ناحیه ای از مغز که مس��ئولیت
حافظه ،یادگ�یری و اضطراب را
بعهده دارد ،می باشد.
ی��ک ب��دکاری متابولی��ک
 Substance Pکه احساس درد
را زی��اد کرده و همراه با اس�ترس
غمگینی و نگرانی و دپرسیون می
باشد.

عالئم

عالئ��م در اش��خاص خمتل��ف
متفاوت می باشد و یکسان نیست
و عواملی مانند
 وضعیت هوا،
 ساعات خمتلف روز،
 میزان اسرتس شخص و
 فعالیتهای بدنی عواملی هستند
که باعث ش��دت بیم��اری و کم و
زیادی آن میشوند.
 درده��ای عضالن��ی در بدن که
می توان��د ماهه��ا طول بکش��د و
همراه با س��ختی عضالت باشد.
بعضی مناطق بدن با ملس دردناک
می شوند و در شرایط بسیار شدید
متاس با بدن شخص عامل درد در
متاس بدن می شود.
 خ��واب ناکام��ل ک��ه باع��ث
اس�تراحت بدن منی شود ،همراه
با سختی عضالت در بیدار شدن.
 خستگی دائمی در متام روز.
 سردردها و میگرن های شدید
ک��ه میتواند بر اثر فش��ار عضالت
گردن��ی و ش��انه ای و ی��ا بدکاری
راههای طبیعی کنرتل درد در بدن
باشد.
 س��ندورم روده ملتهب ،شکم
روش ،یبوست و دردهای شکمی.
 حالت دپرس��یون ی��ا نگرانی
(در یک سوم بیماران فیربومیالژی
دیده می شود).
 عدم مترکز.
 پ��رکاری احساس��ات حواس
پنج گانه مانند حساس بودن شدید
در مقاب��ل بوهای خمتل��ف ،نور،
سروصدا ،تغیریات درجه هوا و از
همه بیشرت احساس درد درمتاس با
بدن شخص.
 احس��اس خواب رفنت و مور
مور ش��دن و بی حسی در دست و
پا.
 زگیل های دردناک.
 سندورم مثانه ملتهب.

چه کسانی در ریسک مبتال شدن
هستند
خانمها:
 خ�امن ها  4برابر آقایان دچار
فیبرومیالژیمیشوند.
دانش��مندان فک��ر می کنن��د که

l’Université de

هورمونهای سکسی نقشی در
تولی��د بیماری ب��ازی می کنند
ویل هن��وز منی دانند چگونه
و چطور و به نظر می رس��د که
تستوسرتون باعث می شود که
آقایان در مقابل درد مقاومت
بیشرتی داشته باشند.
اشخاص  50سال به باال:
در نزد خامن ها بیماری بیش�تر
در بنی  40تا  60س��الگی دیده
می ش��ود و معموًال در حوایل
یائس��گی .چون در یائس��گی
میزان هورمونهای سکسی کم
می شود ،دانش��مندان انتظار
داش��تند ک��م کمب��ود هورمون
باعث کم شدن درد در خامن ها
شود ویل متأسفانه بر عکس شد.
 اشخاصی که یکی از اعضای
فامیلش��ان دچار فیربومیالژی و یا
دپرسیونهستند.
 اشخاصی که دچار مشکالت
بدخواب��ی ب��ر اثر اسپاس��م های
عضالنی ش��بانه و س��ندروم پای
«بیقرار»هستند.
 اش��خاصی ک��ه دچ��ار یک
صدم��ه مه��م فیزیکی ی��ا روانی
شده اند مانند یک تصادف سقوط
از بلندی جتاوز جنسی ،یک عمل
جراحی و یا یک زامیان سخت.
 اش��خاصی ک��ه دچ��ار یک
بیم��اری عفون��ی ویروس��ی مهم
شده اند مانند بیماری  Lymeو یا
ویروس .HIV

عواملی که کمک به ریسک میکنند
 کمب��ود ی��ا زی��اده روی در
فعالیتهایبدنی.
 اشخاصی که شدید ًا منفی باف
هس��تند و فکرش��ان را متمرک��ز
می کنند روی مشکالت دردآور در
زندگی.

جلوگیری
چون دلیل فیربومیالژی مش��خص
نیست هیچگونه امکان جلوگریی
وجود ندارد.
ویل بای��د در نظر داش��ت که وزن
اضاف��ه باع��ث تش��دید دردهای
مفصلی و عضالنی می شود.

درمانهای دارویی

بعلت اینکه عامل اصلی بیماری
مشخص نیس��ت ،درمان دارویی
ب��رای بیم��اران بر اث��ر جتربیات
کلینیک��ی و دان��ش فیزیول��وژی
عصب��ی درد می باش��د .هم�ین
درمانه��ای دارویی ب��رای درمان
عالئ��م بیماری مانند دپرس��یون و
بی خوابی بکار می رود.
 داروها
داروهای ضد تورم غری اسرتوئیدی
مانند  Advil، Motrinو Tylenol
برای رفع درد و س��ختی عضالنی
مورد استفاده قرار می گرید ویل اثر
آنها بر روی همه یکسان نیست و
بیش�تر برای بیمارانی بکار مریود
که فیربومیالژی هم��راه با بیماری
آنفالمات��وار مانند پ��ویل آرتریت
روماتوئید همراه باش��د .آسپریین
و مش��ابه آن بن��درت مفی��د واقع
می شود.
توجه:
درمان طوالنی با آسپریین و مشابه
آن میتواند آثار ثانویه بسیار جدی
مانند درد و خونریزی معده ،زخم
مع��ده ،صدمه به کلیه ها و فش��ار
خون باال تولید کند.
 داروهای دپرسور:
به مقدار کم باع��ث ازدیاد مقدار
س��روتوننی در مغ��ز می ش��ود.
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کمبود سروتونینن نه تنها باعث
دپرسیون می ش��ود بلکه تولید
میگ��رن ،درد سیس��تم گوارش
و نگران��ی کند ،ک��ه از عالئم
بیماری فیربومیالژی هس��تند و
بعضی از آنتی دپرسورها دارای
آثار ضد درد هس��تند و معموًال
از آنها اس��تفاده می شود بدون
اینکه دپرس��یون وجود داش��ته
باش��د .بعنوان مثال از Elavil
ب��رای رف��ع درد و همچن�ین
خواب عمیق بکار مریود.
به نظر مریسد که آنتی دپرسورها
مبدت طوالن��ی بهرتین درمان
ب��رای درده��ای عضالن��ی
فیربومیالژی می باش��د ویل بر
روی همه موثر نیست.
 داروهای ضد تشنج:
که ب��رای صرع ب��کار مریوند
باعث تع��ادل پیام های عصبی
در خن��اع می ش��وند و بعضی
از این داروه��ا باعث بهبودی
خواب بیمار می شود.
 داروهای خوابآور
که ب��رای راحت خبواب رفنت
مصرف می شوند ویل استفاده
طوالن��ی از آنها معموًال توصیه
منی شود.
 داروهای شل کننده
عضالت
نیز می تواند آرام خبش دردها
باش��ند .تنها داروی شل کننده
موثر  Flexerilمی باشد.
 کورتیکواستروئیدها
مانند  Perdnisonکوچکرتین
اثری برای درمان فیربومیالژی
ندارند.
نارکوتیک ها باید بعنوان آخرین
س�لاح موقعی ک��ه درمانهای
دیگ��ر بی اثر باش��ند بکار رود
و اس��تفاده ار آن بای��د حت��ت
نظر مستقیم پزشک باشد زیرا
امکان اعتیاد به آن زیاد است.
 ورزشهای آئروبیک
ورزش باعث می ش��ود که بدن
آندورف�ین Endorphines
تولید کن��د که هورم��ون هائی
هستند که احس��اس آرامش و
راحتی می آورند.
ی��ک س��ری مطالع��ات در
س��ال  2002نش��ان می دهد که
مترین های آئروبیک حتت نظر
متخصص عالئم بیماری را کم
کرده و حرکات و وضع بدنی را
بهرت می کند.
نرمش ها هم برای بعضی عالئم
مفیدند و مطالعات دیگری در

ساهلای  2005و  2006نیز به این
نتیجه رسیده است.
حرکات آئروبیک در اس��تخر
آب گ��رم بهرتین برنام��ه برای
شروع آن می باشد.
دو مطالعه س��ال  2006نش��ان
می دهد که راه رفنت یا دویدن
در آب برای رفع دردهای تولید
ش��ده بر اثر فیربومیالژی و بهرت
موثر است.
شدن حال بیمار ُ
اجنمن پزشکی کانادا برای رفع
عالئم پیشنهادات زیر را مفید
میداند:
 حمدود کردن زمان اسرتس
زی��را عالئ��م بیماری تش��دید
مییابد.
 برنامه خواب مرتب داشته
باشد.
 نرم��ش و ورزش ه��ای
آئروبیک.
 کم�پرس آب گ��رم بر روی
نقاط دردناک.
 ماساژهای سبک.
تعداد کم��ی از بیماران خوب
میشوند و این نشان دهنده این
اس��ت که بیم��اری درمانپذیر
است و تعداد زیادی از درمان
ش��دگان تغیریات وس��یعی در
وضع روانی خود داشته اند.
یک نوع نگاه جدید به زندگی
بر اثر درمان و یا درمان روحانی
باعث دی��د جدیدی از زندگی
شده است.

درمان های تکمیلی

طب��ق یک مقاله ک��ه نتیجه 49
مطالعه را نشان می دهد درمان
خ��وب کنن��ده فیربومیالژی از
نوع داروئی نیست بلکه شامل
ح��رکات ورزش��ی و متد های
آ گاهی دهنده است.
داروه��ا فقط می توانن��د درد
را ک��م ک��رده و ب��ه خ��واب
عمی��ق کمک کنند .اخ�یر ًا در
برنامه های درس��ی دوره های
توانبخش��ی ای��ن روش ه��ا را
ب��رای درم��ان اف��راد مبتال به
فیربومیالژیتدریسمی کنند.

چند «تکمله»
از حسین پناهی
ازآجیل سفره عید
چند پسته الل مانده است
آنها که لب گشودند؛خورده شدند
آنها که الل مانده اند ؛می شکنند
دندانساز راست می گفت:
پسته الل ؛سکوت دندان شکن است !
------------------من تعجب می کنم
چطور روز روشن
دو ئیدروژن
با یک اکسیژن؛ ترکیب می شوند
وآب ازآب تکان منی خورد!
--------------------بهزیستی نوشته بود:
شری مادر ،مهر مادر ،جانشنی ندارد
ش�یر مادر خنورده،مهر مادر پرداخت
شد
----------پدر یک گاو خرید
و من بزرگ شدم
اما هیچ کس حقیقت مرا نشناخت
جز معلم عزیز ریاضی ام
که همیشه میگفت:
گوساله  ،بتمرگ!
--------------------------با اجازه حمیط زیست دریا ،دریا دکل
میکارمی ماهیها به جهنم!
کندوها پر از قری شدهاند
زنبورهای کارگر به عس��لویه رفتهاند تا
پش��ت بام ملکه را آس��فالت کنند چه
سعادتی!
داریوش به پارس مینازید
ما به پارس جنوبی!
-------------------رخش،گاری کشی می کند
رستم ،کنار پیاده رو سیگار می فروشد
سهراب ،ته جوب به خود پیچید
گردآفرید،از خانه زده بریون
مردان خیابانی ب��رای تهمینه بوق می
زنند
ابوالقاس��م برای ش��بکه س��ه ،سریال
جنگی می سازد
وای...
موریانه ها به آخر شاهنامه رسیده اند!!
------------------------صفر را بستند تا ما به بریون زنگ نزنیم
از مشا چه پنهان
ما از درون زنگ زدمی!
ــــــــــــــــــــــ

 روش های بدنی -روانی
:Mind Body
در ب�ین روش ه��ای درمان��ی
مکمل روش بدنی روانی مانند
 Biofeed Backو هیپنوتراپی
بیش از همه برای درمان فیربو
میالژی بکار رفته >>{ .ادامه در صفحه}37 :

فیل کالینز از دنیای موسیقی کناره می گیرد
فیل کالینز ،خواننده و نوازنده
«درامز» بریتانیایی ،خرب کناره
گریی اش از دنیای موسیقی
را تایید کرد.
آقای کالینز در وبسایت خود
نوشت" :من کارم را متوقف
می کن��م تا بت��وامن روزانه و
متام وق��ت ،برای دو پس��ر
کوچکم پدری کنم".
او نوش��ته ک��ه تصمیمش را
بر اس��اس نقدهای منفی و
سرس��ری و رفتار ناخوشایند
مطبوعات نگرفته و اصال خود را
طردش��ده و بی طرفدار منی بیند،
چرا ک��ه هنوز هواداران بس��یاری
دارد که کار او را دوست دارند.
آقای کالینز نوش��ته همنی که آلبوم
بازگش��ت ( ،)Going Backتازه
تری��ن اث��رش ،در بریتانیا پرفروش
ترین آلبوم شده و در فروش جهانی
هم به موفقیت رس��یده ،نشان می
دهد که او در دنیای موسیقی ،هنوز
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جایگاه دارد.
به گفت��ه او اخ�یرا چن��د گزارش
"غریواقعی" درباره او منتشر شد
ک��ه از او موج��ودی غریعادی به
تصویر کشیده است.
آق��ای کالینز ای��ن گ��زارش ها را
تعجب آور خوانده است ،چون به
گفته او ،اخریا با هیچ خربنگاری
گفت و گو نکرده است.
فی��ل کالین��ز ک��ه اکنون ش��صت

س��ال دارد ،ب��ا آهن��گ های
پرطرف��داری چون روز دیگری
در بهشت (Another Day in
 )Paradiseو هوای امش��ب
َ( )Air Tonightب��ه ش��هرت
جهانی رسیده است.
او که عضو سابق گروه جنسیس
(  )Genesisب��ود ،پ��س از
جداش��دن از ای��ن گ��روه ،ب��ه
موفقیت فراوانی دست یافت و
چند آلبوم مستقل پرفروش از او
منتشر شد.
فیل کالین��ز که تاکن��ون هفت بار
جایزه گرمی برده است ،برای ترانه
ای که در انیمیشن تارزان خواند،
برنده جایزه اسکار هم شده است.
آقای کالینز از همس��ر س��ومش،
اورین سوی که در سال  ۲۰۰۸از او
جدا شد ،دو پسر به نام های ماتیو
و نیکالس دارد.

•
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دکتربهمنفصیحپور

کانادا فصل مالیات....

ایرانی های
خارج از كشور
چگونه مالیات
می دهند ؟

یك��ی از تفرحیات
س��امل م��ا ایرانیان
مقیم خارج از كشور
پر كردن اظهارنامه های
مالیاتی است كه هر سال در
چننی روزهایی صورت میگرید.
اصوال در بافتهای س��لویل ما یك
ژنی هست كه نسبت به مالیات و
اینجور چیزها آلرژی ش��دید دارد
و در صورت متاس با این مس��ئله
ممكن اس��ت اجی��اد خفگی و یا
خدای ناكرده سكته قلبی مناید.
بناب��ر این به�تر اس��ت دولتهای
خارج��ی ای��ن واقعی��ت را درك
كنند و هر چ��ه زودتر ایرانی های
عزیز گوگویل مگویل را از مالیات
دادن معاف كنند .هم خودشان را
راحت كنند و هم ما را.
مشا منیدانید این همشهریهای ما
در تورنتو چه فیلمی بازی میكنند
ت��ا مبادا خدای ناك��رده زبامن الل
مشمول پرداخت مالیات شوند.
از چن��د م��اه قبل از فرا رس��یدن
«ایام خجس��ته و پ��ر فضیلت فرم
پركنی» ایرانیان عزیز شروع میكنند
ب��ه حتقیق و تفح��ص و یافنت یك

راستی شما حسابدار
خوب سراغ ندارید؟

حس��ابداری كه باندازه
كافی خالفكار باش��د و
بقول خودمان هفت خط
روزگار باشد.
بهم�ین منظ��ور
مت��ام
ب��ه
حس��ابدارهای
تورنت��و و حوم��ه
زنگ میزنند
و آنه��ا را
مصا حبه
میكنن��د
تا بفهمند
ط��ر ف
چند مرده حالج
اس��ت و آیا برای نربد و رویارویی
با دول��ت كانادا بقول خودش��ان
«كوالیفاید» هست یا خری .اصوال
ما مردمی هس��تیم كه از حسابدار
درس��تكار و مقررات��ی خومشان
منی آید.
باالخره وقتی كه حس��ابدار مورد
نظر خودم��ان را پیدا كردمی اولنی
ش��رطی كه ب��رای او میگ��ذارمی
این اس��ت كه  :ببنی! من منیخوام
مالی��ات بده��م بلكه س��عی كن
یكجوری ف��رم اظهارنامه مالیاتی
رابنویس��ی كه یك چیزی هم به ما
برگردانند!
ما هیچوقت از حسابدارمان منی
پرس��یم چگونه میت��وامن در ازای
دادن مالی��ات از مزای��ای آتی آن
به��ره مند ش��وم و برعك��س اگر
درآم��دم را پاینی نش��ان دهم چه
مش��كالتی در آینده برامی بوجود
خواهد آمد؟

ایران نواخته ش��د همزم��ان پرچم
شریوخورشید نشان ایران که بوسیله

یک��ی از ه��م میهن��ان که پوش��ش
مردم لرس��تان را بنت داشت بهمراه
دخرتان��ی ک��ه پوش��ش رنگارنگ
زیب��ای ش��هر ه��ای ای��ران را بنت
داش��تند به هم��راه دو ش��عله آتش
وارد س��الن شدند ،که مورد حتسنی
همه باشندگان قرار گرفت ،وسرود
ای ایران با ش��کوهی بیشرت خوانده
شد.
س��پس یکی از گفتار های زرتشت
بوسیله هموند اجنمن خوانده شد،
(دینی برای جهانیان بهرتین اس��ت
که جهان ما را براس��تی ودرس��تی
پیش ب�برد وگفتار وک��ردار مارا در
پرتو آرامش درس��ت مناید) بعد از
آن فلسفه برگزاری جشن چهار شنبه
سوری بیان شد.
جن��اب درویشعلی با اعالن مراسم

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

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

البته ای��ن یك واقعیتی اس��ت كه
هیچكس از دادن مالیات خوشش
منی آید ویل توی ذات ما ایرانی
ه��ا ی��ك حس��ی نهفته اس��ت كه
میخواهی��م همه م��ردم و دیگران
مالیات بدهند به جز ما!
بع��د اگر نتیج��ه معكوس ش��د و
برامیان یك بده��ی مالیاتی گنده
آمد فورا ذهن م��ان متوجه توطئه
و همدستی آن حسابدار با دولت
كانادا میشود و میگوییم :آقاجان!
اینها از دولت كمیسیون میگریند!
قلم پامی بش��كند اگر س��ال دیگر
پی��ش آن حس��ابدار وطن فروش
خائن بروم!
راستی شما حسابدار خوب سراغ
ندارید؟
(وبال گ مال حسنی)
»»»»»»»»««««««««-------

منایشگاهآثارهنریحمیرامرتضوی

Homeira Mortazavi

"New
"Beginning

آغاز نو آثار محریامرتضوی در منایشگاه زیبای«رانده وو» در پرومناد کاتدرال (مرتو مک گیل)
La galerie The-Rendez-Vous,
des Promenades Cathédrale de Montréal. Entrée:625 Ste-Catherine O.,
Metro Mcgill >> til March 31) www.homeira.ca

>> ایران:

>> اجنمن دوستداران زرتشت :گزارش جشن چهار شنبه سوری

اجنم��ن دوس��تداران زرتش��ت
(مونرتال) چون همه س��اله جش��ن
چهار ش��نبه س��وری را در س��امله
15مارس  2011در سالن پاالس برگزار
منود.
بار دیگرایرانیان سراسر گیتی جشن
همبس��تگی ویگانگی خ��ود را در
پای��داری ب��ر نگه��داری فرهنگ
باش��کوهی که ارزشهای انسانی در
باور های آن ریش��ه ای عمیق دارد
در فس��تیوال آتش خ��ود به منایش
گذاشت.
س��الن جش��ن دم به دم پر میشد ،از
فرزندانی که پوشش هایشان همچون
گلهای زیبای به��اری بود.خانواده
ها گروه گروه میامد ند تا این سنت
دیرینه و فلس��فه برگ��زاری آن را به
فرزندان خود بشناسانند.
س��ه عنصر آب ،و خ��اک و آتش،
که هستی خبش متامی موجودات
میباشد از ایران باستان مورد ستایش
بوده.
ازمیان جشنهای آتش ایرانیان که از
اقوام آریائی تاکنون برجای مانده،
جشن سده وجشن چهارشنبه سوری
شهرت بیشرتی دارد به باور ایرانیان
هر گاه آتش افروخته شود ،بیماری،
تنگ دستی ،ناکامی و بدی ناپدید
میگردد ،که از آثار تاریکی و اهرمین
هس��تند ،پس برافروخ�تن آتش راه
یافنت به کمال درون و روان اس��ت،
که آثار اهرمی��ن رااز میان برمیدارد
به همنی سبب جشن س��وری پایان
سال را در ش��ب آخرین چهارشنبه
س��ال ق��رار دادن��د ،تا در س��ال نو
خوش وخرم وشادکام باشند ،و نقطه
همسوی متامی ایرانیان سراسر گیتی
قرار گرفت.
میز س��فره هفت س�ین مناد سال نو
درجامهای زیبائی بوس��یله جوانان
اجنمن چیده شده بود.ظروف آجیل
چهارشنبه سوری بروی میز ها چبشم
میخورد.
برنامه با اعالن یک دقیقه س��کوت
برای جان باختگان راه آزادی ایران
آغار ش��د ،سپس سرود جاودانه ای
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پری��دن از روی آتش ،گ��روه رقص
خورش��ید خامن بهمراه س��ه ظرف
که نش��ان از س��ه عنصر
آب و خ��اک واتش بود
با رقص زیبایش��ان وارد
سالن شدند و ظروف را
در جای وی��ژه اش قرار
دادند که مورد حتس�ین
همگان قرار گرفتند.
آتش اف��روز ای��ن مناد
ش��ادی با بیانی از باور
ه��ای ایران��ی رق��ص
کنان از میان باش��ندگان
گذش��ت و آت��ش ه��ا
راروش��ن منود س��پس گروه
گروه از روی آتش پریدند دی
جی داغون با برگزیدن آهنگ
های گوناگ��ون زیبای ایرانی
فصای رقص وشادی را چند
برابر منوده بود که تا س��اعت
11شب ادامه داشت.
ای��ن اجنم��ن بدی��ن وس��یله
از جن��اب درویش�علی که با
ن��وآوری و هماهنگ��ی در
صحنه آرائی که جلوه وشکوه
وی��ژه ای ب��ه جش��ن داده ،و
مورد حتس�ین هم��گان قرار
گرفته ب��ود  ،همچن�ین گروه
رقص خورشید خامن ،بانوان آزیتا،
اهل��ام ،و مژگان به سرپرس��تی بانو
آرام بیات با رقص های زیبایش��ان،
و جن��اب مس��عود لرک��ی ب��ا ه�نر
منائی خوددر نق��ش آتش افروز که
سبب ش��ادی متامی باش��ندگان را
فراهم منوده ب��ود،و جناب مهراب
یوس��ف پوربا لباس لری زیبایش��ان
و همچن�ین از تپش دجییتال جناب
فرش��اد و فروشگاه مواد پرتئنی سن
لوران جناب حمس��ن برای فروش
بلیت و یکایک مشا گرامییان که با
حضور خود به نگهداری این سنت
دیرینه وشناساندن آن به فرزندانتان
کوشیدید،سپاسگزاریمینماید.

دبیراجنمن،علیرضافروتنفرد

نوروز
و گرانی

س�پــاس:

نفس باد صبا آفت جان خواهد شد
عید می آید و اجناس گران خواهد شد
قیمت میوه و شریینی و آجیل و لباس
باز سرویس گر فک و دهان خواهد شد
همسرم چند ورق لیست به من خواهد داد
و سرا پای وجودم نگران خواهد شد
می زمن ساز خمالف دو سه روزی اما
عاقبت هرچه که او گفت همان خواهد شد
می رسد مرحله ی سخت و نفس گری خرید
نوبت گند ترین کار جهان خواهد شد
کل عیدی و حقوقم به شبی خواهد رفت
بر سر جیب بغل ،فاحته خوان باید شد
یک فلا آدم و یک عائله آنهم پر خرج
وقت فرسودن اعصاب و روان خواهد شد
پول را با علف خرس یکی می دانند
فکر کردید که منطق سرشان خواهد شد
هانیه نعره بر آرد که ندارم مانتو
کامران از پی او تیز دوان خواهد شد
که پدر کفش و کت و پریهنی می خواهم
بعد از او نسرتمن مرثیه خوان خواهد شد
سام هم لنگه ی جوراب به پا می گوید
شستم از پنجه اش امسال عیان خواهد شد
قیمت پسته به قلب ِ
من آسیب پذیر
باز هم وای که آسیب رسان خواهد شد
زیر بازارچه با قیمت ماهی یا گوشت
آمسان دور سرم ُپر َد َوران خواهد شد
مغز گردو شده مانند طال مثقا یل
مغزم از قیمت آن سوت کشان خواهد شد
کمرم گشت که در خانه تکانی سرویس
حالیا نوبت این فک و دهان خواهد شد

یاران و دوستان مدرسه
دهخدا

با تشکر از متامی دوستانی که به سان هرسال در
برگزاری جشن نوروز امس�ال مدرسه دهخدا،
آستنی باال زده و ما را یاری مریسانید؛
با تش�کر از مشایی که در ت�دارکات ،در کارهای
فن�ی ،در آش�پزخانه ،در امور تبلیغات�ی و یا در
حمتوا خبشیدن به جشن همکاری کردید؛
و از مشای�ی ک�ه مانن�د ه�ر س�ال گذش�ته با
حضورتان جشن ما را شکوفا کردید،

هیات مدیره مدرسه دهخدا

سال خوش و پرباری را برایتان آرزو می کند.
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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

تقریبا
متام مردان بزرگ
جهان ما مرده اند،
موتزارت ،بتهوون،
پوشکی
ن ،الیوت ...حال
خ
ودم هم زیاد تعریفی
د
ن ار
و شرش��ان را از س��ر
د( ...مجله پانچ)

در کشکول...پیر خراسانی

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

پیوند
 1000شماره با شما
خستهنباشید!

انتشار هزارمنی مشاره نشریه پیوند
را به "طایفه بنی پیوند" خمصوص ًا
فرمانده کل قوا و پارتی قدر قدرت
خودمان در امرپاتوری پیوند سرکار
خامن زهره منافیان و ندمی و سینای
عزیز و هم��ه همیاران و همکاران
قلمی و قدمی و درمی نشریه و در
آخر هم به جناب س��ردبری حممد
خان رحیمیان تربیک می گوییم!
و به آن گ��روه از "اخلناس��ی" که
سالیانی اس��ت با گذاشنت چوب
الی چرخ پیوند و خپش ش��ایعات
گوناگون و آزارهای مادی و معنوی
سعی در شکسنت کمر این نشریه و
پائنی کش��یدن کرکره اش را داشته
اند (و هنوز هم مثل شیطان بزرگ
آمریکای جهاخنوار نتوانس��ته اند
هیچ غلطی بکنند!) تسلیت عرض
می کنیم!
در ضمن تربیکی هم دارمی خدمت
خودمان که به دلیل پوست کلفت و
روی زیادی که دارمی ،چند س��ایل
است که در کنار پیوند دوام آورده
امی و امی��دوارمی که آخر و عاقبت
به خری بش��ومی و از دست حضرت
س��ردبری (رضی اهلل عنه) سراجنام
سر سامل به گور بربمی!؟

چهارشنبه سوری

پوزش و سپاس!
حدود یک م��اه قبل دعوتی از ما
به عم��ل آمد از طرف چهار تن از
هموطنان عزیزمان ،برگزارکنندگان
مراس��م جشن چهارش��نبه سوری
در"شاتوگی" که با جان و دل قبول
کردمی .وپس از این که دریافتیم که
دوست و هم میهن خومبان آقای
رشید دقیقی ما را به عنوان جمری
برنامه به دوس��تان پیش��نهاد کرده
اند ،چند روزی را وقت گذاشتیم
و حدود یک س��اعت وخرده ای

آی آزادی!
اگر روزی به سرزمین من رسیدی،
با آگاهی بیا …

آی آزادی! اگر روزی به سرزمنی
من رسیدی ،با شادی بیا .
با چادر سیاه و حتجر و ریش نیا،
با مارش نظامی و جنگ نیا  ،با

آواز و موسیقی و رنگ بیا.
با تفنگ های بزرگ در دست
کودکان کوچک نیا،
با گل و بوسه و کتاب
بیا.
از تقوا و جنگ و
شهادت نگو ،از
انسانیت و صلح و
شهامت بگو.
برامیان از زندگی بگو،
از پنجره های باز بگو،
دهلای ما را با نسیم
آشتی بده ،با دوستی و
عشق آشنامیان کن.
به ما بیاموز که چگونه
زندگی کنیم ،چگونه
مردن را به وقت خود
خواهیم آموخت.
به ما شان انسان بودن را بیاموز،
به خدا ” خود” خواهیم رسید.
آی آزادی  ،اگر به سر زمنی من
رسیدی  ،بر قلبهای عاشق ما
قدم بگذار  ،مهرت را در دهلای
ما بیفکن تا آزادگی در درون ما
جبوشد و تو را با هیچ چیز دیگری
تاخت نزنیم.
با هر نفس یادمان مباند که تو از
نفس عزیز تری!
بدانیم که آزادی یک نعمت

نیست ،یک مسولیت است .
به ما بیاموز که داشنت و نگهداشنت
تو سخت است!
ما را با خودت آشنا کن،
ما از تو چیز زیادی منی
دانیم .ما فقط نامت را
زمزمه کرده امی.
ما به وسعت یک تاریخ از تو
حمروم مانده امی.
ای نادیده ترین !اگر آمدی با
نشانی بیا که تو را بشناسیم ..
هان !آی آزادی ،
اگر به سرزمنی ما آمدی  ،با
آ گاهی بیا .
تا بر دروازه های این شهر تو
را با مششری گردن نزنیم ،تا
در حافظه ی کند تاریخ نگذارمی
که تو را از ما بدزدند  ،تا تو را با
بی بند و باری و هیچ بدل دیگری
اشتباه نگریمی.
آخر می دانی،
بهای قدمهای تو بر این خاک
خون های خوب ترین فرزندان
این سرزمنی بوده است.
بهای تو سنگنی ترین بهای
دنیاست .پس این بار با آ گاهی
بیا...
با آگاهی.
با آگاهی!

اشعهخطرناک

پس از متاشای مصاحبه "پرزیدنت
امح��دی نژاد" با خ��امن خربنگار
زیباروی تلویزیون دولتی اس��پانیا
در حمل دفرت ریاس��ت مجهوری
اسالم ناب ،آن هم بدون حجاب
اسالمی کامل و با موهای افشان و
قر و غمزه های اسپانیائی به شدت
نگ��ران ح��ال مزاج��ی حضرت
پرزیدنت شدمی و امیدوارمی که تاثری
اشعه های س��اطع شده از موهای
این لعبت طناز بر مالج آن حضرت
تاثری نگذاشته باشد و وضع باالخانه
ایشان را از این که فعًال هست بدتر
نکرده باشد!؟

پیام نوروزی اوباما

ُق ُرم ُق ُرم ُق ُرم ...
گف��ت :پی��ام ن��وروزی پرزیدنت
"اوبام��ا" خطاب به ملت ایران را
شنیده ای؟
گفتی��م :البته گفت :به نظ��ر تو آیا
فرقی بنی این پیام و پیام های سابق
ایشان هست؟
گفتیم :البته گفت :چه فرقی؟
گفتیم :حاج حس�ین آق��ا اوبامای
خودمان تقریب ًا در متامی پیام هائی
که در طول دو سال و اندی اقامت
اش در کاخ س��فید درب��اره ایران
صادر فرم��وده ،خطاب به جانیان
حاکم بر تهران قرم قرم کرده است
در ح��ایل که از حمت��وای این پیام
آخر به سهولت می توان دریافت که
این بار رودربایستی را کنار گذاشته

و صرحی ًا به اراذل
و اوب��اش حاکم بر
میهن ما گفته است قرمساق!؟

واعظغیرمتعظ

داش��تیم س��خرنانی "پرزیدن��ت
امحدی نژاد" در رابطه با ناآرامی
های اخری در حبرین و س��رزنش
سران این کش��ور درباره سرکوب
مردم را گوش می کردمی س��خنان
این موجود عجیب اخللقه فاس��د
و دروغگو انس��ان را به ی��اد آدم
ابلهی م��ی اندازد که ت��ا خرخره
ودکا خورده و از ش��دت مس��تی
روی پا بند نیست و در همان حال
درباره مضرات مصرف مشروبات
الکلی داد سخن می دهد و مردم
را نصیح��ت م��ی کند ک��ه لب به
مسکراتنزنند!

امر به معروف...

از غربت تا شهادت

بن��ا به گ��زارش روزنامه رس��الت
"آیت اهلل حمسن جمتهد شبسرتی"
عضو خربگان رهربی در همایش
مس��ئوالن و ش��وراهای ام��ر ب��ه
معروف و نهی از منکر شهرستان
اهر گفت:
فریض��ه امر ب��ه مع��روف و نهی
از منک��ر ب��ه عنوان ی��ک فریضه
اجتماعی غریب مانده است!
چون ش��خص ما به علت فس��اد
اخالقی ک��ه دارمی امر به معروف
و نهی از منکر را ناروا و دخالت
بیجا در امور خصوصی و شخصی
مردم می دانیم ،امیدوارمی که این
دو پدیده و مقوالتی از این دست
در کش��ور ما ،پس از غربتی که به
آن دچار ش��ده اند ،ب��زودی زود
به فیض ش��هادت هم نائل شوند

مردم و میهن ما کوتاه
کنند!؟

تکمیل یک فتوای شرعی

اخری ًا نهاد منایندگی ویل فقیه در
دانشگاهها در پاسخ به پرسشی در
خصوص چرائی "اشکال" خوردن
ختم��ه در ایام س��وگواری امامان
شیعه نوشته که «شایسته است که در
ایام سوگواری معصومنی به جهت
تعظیم ش��عائر دین��ی از این اقدام
پرهیز شود!»
شخص ما به عنوان یک فقیه نیمه
عالیقدر جهت ارش��اد مسلمنی و
راحتی خی��ال آن ه��ا در تکمیل
ای��ن فتوا اع�لام م��ی فرمائیم که
البت��ه خرید و فروش ختمه در ایام
س��وگواری اشکال ش��رعی ندارد
و از این باب��ت گناهی پای ختمه
فروش��ان و خبصوص ختمه خران
نوشته خنواهد شد!؟
سال جهاد اقتصادی
اندک زمانی پ��س از این که رهرب
معظم انقالب س��ال  1390هجری
مشسی را "سال جهاد اقتصادی"
نامیدن��د ،ماش��ااهلل پورطلوع��ی
رئیس سازمان داوطلبان مجعیت
هالل امحر اعالم کرد که 300هزار
قلک جه��ت مج��ع آوری اعانه
ب��رای کمک ب��ه خان��واده های
نیازمند میان مسافران نوروزی در
ورودی و خروجی ش��هرها توزیع
می شود!
ای��ن مطلب را بدین جهت در این
ج��ا آوردمی ک��ه مشا مفس��دین و
ملحدین و منحرفنی و فتنه گران و
ضد انقالبیون
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

آی آزادی!
اگر روزی به سرزمنی من رسیدی،
در قالب پریمردی سیاه پوش با
ریش سپید و عبای سیاه با هلجه
ای غریب و فرهنگی عرب و
چشم هایی سرد وترسناک نیا.
برای مان از مرگ نگو.
به گورستان نرو  ،گورستان پایان
است  ،نباید آغاز باشد.
این بار توی دهان هیچ کس نزن،
وعده ی توخایل نده،
نفت را بر سر سفره ها نیار ،نان
مان را بر سر سفره ها میان باقی
بگذار.
از آب و برق جمانی نگو.
از تالش انسانی بگو ،از
سازندگی و آبادانی بگو.
از تعهد کور نگو  ،از ختصص و
دانش و شور بگو.

Mihan TV

برنام��ه طنز ش��امل تکه
های منایشی کوتاه آماده
کردمی که تصمیم داشتیم
شما هموطنان عزیز می توانید تلویزیون
آن ها را در البالی برنامه
میهن را به مدیریت دوست نازنین ما
به هموطنامن��ان در آن
سعیدبهبهانی ،در  GLWIZو یا سایت
جش��ن تقدمی کنیم ویل
www.mihantv.com
در ده دقیقه اول پس از
ببینید و لذت ببرید .برای این یار سخت
شروع برنامه به فراست
کوش و مردم دوست و مهربامنان آرزوی
دریافتیم که جای سخن
سالمتی و موفقیت داریم.
و برنامه ما در آن حمفل
ترقُ��ص نیس��ت بنابرین
نشستیم
و
بساطمان را مجع کردمی
دیوان عایل کشور مجهوری ناب
به نظاره شادی و سرور دوستان.
اس�لامی گفت :از این پس حکم
در ای��ن مورد هی��چ تقصریی هم اعدام افراد شرور (خبوانید مردم
متوجه دوستان برگزارکننده جشن به س��توه آمده و مبارز ای��ران) در
نیست که آن ها هم نهایت حمبت کمرت از  10روز صادر می شود!
و احرتام را نسبت به این بنده ناچیز باز هم مشا مفسدین ضد انقالب
روا داش��تند و هم س��عی و تالش اش��اعه اکاذیب کنید و بگوئید که
وافر منودند که آن مراسم به بهرتین در ام القرا اسالم ناب بوروکراسی
وجه برگزار ش��ود و به مردم خوش اداری وج��ود دارد و کاره��ا ب��ه
بگذرد که چننی هم شد.این چند کن��دی پیش می رود و ب��رای راه
س��طر را هم بدین جهت نوش��تیم افت��ادن کار به کارمندان ش��ریف
ت��ا از آن ع��ده انگش��ت مشار از دولت اسالمی باید حق حساب یا
دوستامنان که شاید به خاطر دیدن پول چائی پرداخت!؟
برنامه طنزی که به آن ها قولش را
داده بودمی و چند نفری هم ضمن اطالعیه«مبارک»!
حمبت ه��ای فراوان در همان جا اینجان��ب مب��ارک (غ�لام س��یاه
مرتب سراغش را از ما می گرفتند منایش ه��ای روحوض��ی) بدین
و ش��اید به خاطر حمبت به ما رجن وسیله اعالم می کنم که هیچگونه
س��فر طوالن��ی را بر خ��ود هموار آشنائی و دوستی و نسبت سببی یا
"حسنی مبارک" دیکتاتور
منوده و از راه های دور و نزدیک نسبی با ُ
به شاتوگی آمده بودند عذرخواهی خملوع مصر ندارم!
کنی��م و به آن ها قول می دهیم که
در اولنی فرصت س��الن کوچکی بربادرفته
را در نظر می گریمی و دوس��تان را مدتی اس��ت ک��ه تقریب�� ًا هر هفته
دعوت می کنیم زم��ان آن برنامه یک فروند کشتی یا هواپیما حامل
اجرا نش��ده را هم که برایشان در اسلحه و مهمات و یا مقادیر فراوان
فریزر گذاشته امی تا تر و تازه مباند پول و طال ،متعلق به رژمی اسالمی
مقداری اضافه کرده و آب و روغن که برای دولت یا گروهی تروریستی
و زعفران��ی رویش می دهیم و دو ارسال ش��ده ،در گوشه ای از دنیا
س��اعتی در خدمت شان خواهیم توسط کشورهای خمتلف کشف و
ب��ود با س��پاس و پ��وزش از همه توقیف می شود که البته این اموال
مش��ا و با درود دوب��اره و به امید قاب��ل باز پس گریی هم نیس��ت و
دیدار همه مشا هم میهنان عزیز و ای��ن پول خ��ون ملت فق�یر ایران
مهربامنان.
است که جانیان حاکم بر تهران به
عنوان حق و حساب برای دوستان
خودشان می فرستند که شاید از آن
یکپیشرفتدیگر
"امحد حمس��نی گرگانی" رئیس ها و رژمی شان محایت کنند .ویل

آن دوس��تان هم بار ها عمًال
نشان داده اند که سر بزنگاه
منافع خودشان را به هر چیز
دیگر ترجیح خواهند داد که
یکی از منونه ه��ای بارز آن رفتار
سردمداران ترکیه در مقابل آقایان
بوده است!؟
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زنان...

سـیزدۀ شما بدر!

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

کنفرانس
جهانی
زنان پایه

کنفران��س جهانی زنان پای��ه از  4تا
 8م��ارس در کاراکاس /ونزوئ�لا
باشرکت  102مناینده و  7زن مهمان
از 39کشور برگزار شد
ایدۀ تش��کیل این کنفرانس در ابتدا
در مسینار ش��ورای سیاسی زنان در
آملان شکل گرفت.
ای��ن مسینار ه��ر دوس��ال یکبار در
دانش��گاه شهر دوس��لدورف آملان
برگزار می شود.
آخری��ن کنفرانس جهان��ی زنان در
پک��ن 1995از طرف س��ازمان ملل
دعوت شده بود و در آن عمدت ًا زنان
مناین��ده از ط��رف و یا م��ورد تأئید
دولت ها ش��رکت کرده بودند ،وبعد
از آن کنفرانس دیگری برگزار نشده
بود .به این جهت این بار هدف این
بود که زنان و هیئت های منایندگی
از زنان پای��ه و یا تودۀ زنان انتخاب
شوند.
حم��ل آن به دلیل جنب��ش مردمی و
ضد امرپیالیس��تی در ونزوئال در این
کش��ور در ش��هر کاراکاس پیشنهاد
ش��د و میزب��ان آن جنب��ش زنان "
آناس��وتا"در ونزوئال بودن��د و تاریخ
آن به مناس��بت صدمنی سال هشتم
م��ارس روز جهانی جنبش زنان در
مارس  2011انتخاب شد.
کنفرانس در مدت حدود س��ه سال
طی مالقات ها و مباحثات الزم از
ط��رف زنان مناینده از کش��ور های
خمتلف قاره ه��ا و مناطق با بودجۀ
خ��ود زنان و ب��دون دریافت کمک
مایل از جانب کشوری اجنام شد.
من خود مدتی در کمیته تدارکات آن
در آملان شرکت داشتم.
از هر کش��ور  5زن مناین��دۀ جریان
های متفاوت می توانس��تند شرکت
کنند.
من به بسیاری از فعاالن زنان ایرانی
البته در خارج از کشور اطالع دادم
عمدتا از طریق امییل که برای شرکت
در این کنفرانس و احتماال کوش��ش
برای آمدن کس��انی از داخل همت
کنن��د ،ویل به کلی موض��وع نادیده
گرفته شد ک حبث جداگانه ای می
طلبد.
س��راجنام وقتی ت��ا آخرین هفته ماه
فوریه هیچگونه آمادگی ش��رکت در
کنفرانس حاصل نشد ،من به علت
احساس تکلیف و عقیده به حضور
صدائی از جانب زنان ایران با هزینۀ
خودم در آن ش��رکت کردم و گزارش
خالص��ه ای در مورد وضعیت زنان
و اوضاع سیاس��ی ایران به صورت
کتبی به کنفرانس ارائه دادم:
ایران کشوری است در خاورمیانه.
من زنی هس��تم از ایران که همانند
میلی��ون ه��ا زن دیگ��راز جراحات
بسیاری به علت جنسیت و زن بودن
بر پیکر هستی ام رجن برده ام.
شاهد نقش تعینی کنندۀ بی حقوقی
ها و تبعیضات ب��ر زنان در زندگی
م��ادر ،مادر ب��زرگ ،خواهر و زنان
بی مشار دیگری بوده ام .و اندیشه

ک��ردن به ب��ی عدالتی ه��ا و آرمان
مبارزه ب��رای یک جامع��ۀ عادالنه
همواره ه��دف و مس�یر زندگیم را
تعینی کرده است.
در ایران زنان پیش��رو بی مشاری به
ویژه دریک قرن اخری برای دستیابی
به حقوق انس��انی کوشش و مبارزه
کرده اند.
در مت��ام جنبش ه��ای اجتماعی ،
سیاس��ی با هدف آزادی ،برابری و
عدالت اجتمایی شرکت دارند.
م��ن اینجا من��ی خواه��م به حتلیل
علل تارخیی اجتماعی و اقتصادی
ای��ن ع��دم برابری حق��وق فردی و
اجتماعی برپدازم؛ بلکه به سادگی
از تبعیض��ات و جنایاتی که به زنان
و بی��ش از همه زنان طبقات فقری تر
حتت رژمی مجهوری اسالمی وارد
می شود ،بگومی.

زهرا دختر هفت ساله...

از زهرا دخرت هفت س��اله می گومی،
که بع��د از جدائی پ��در و مادرش،
سرپرستی او به پدر معتادش واگذار
می شود  .و این پدر به علت سوءظن
مبنی بر اینکه زهرا شاید مورد جتاوز
دائی اش قرار گرفته باش��د ،او را به
خباری روش��ن می بندد و آتش می
زند.
بنا بر گزارش پزش��ک قانونی قلب
کوچک زهرا قب��ل از مرگ از ترس
ترکیده بوده است .یعنی آن که مورد
ظلم واقع ش��ده است جمازات می
شود .زهرا ی کوچک فقط یکی از
موارد بی مشار اس��ت ،شیوا ،دلرب،
لیال ،سعیده ،فرشته ،خدجیه ،سکینه
و زنان دیگری در بند این تبعیضات
و جنایات نظام مردس��االرانه اس�یر
اند.
با به قدرت رسیدن رژمی مجهوری
اس�لامی س��ال  1979و برق��راری
قواننی مذهب اسالم به عنوان قانون
قضائی ،حقوق زن��ان در متام امور
فردی و اجتماعی -آزادی پوشش،
حتصیل ،مشاغل ،ازدواج ،طالق،
سرپرس��تی فرزن��دان ،ح��ق س��فر،
حمدود و یا به کلی نادیده گرفته شده
اس��ت .دولت مجهوری اس�لامی
کنوانس��یون رفع تبعی��ض از زنان را
که دس��امرب  1979به تصویب جممع
عمومی سازمان ملل رسیده است،
امضاء نکرده است.
زن��ان را ب��ا حتق�یر و به پوشش��ی
اجب��اری حج��اب جمب��ور کردند؛
دروس مدرسه در بعضی رشته ها به
دخرت و پسر جدا شده است دخرتان
اجازۀ حتصیل در بعضی رش��ته ها
را ندارند ،به همنی ترتیب خبش��ی
از مش��اغل فقط خمص��وص مردان
است و زنان اجازه اشتغال در آن ها
را ندارند .به طور کلی یک آپارتاید
جنسی حاکم است ،زنان حق طالق
ندارند و اگر مرد موافق نباش��د ،زن
بایس��تی جریانی طوالنی و دردناک
را پش��ت س��ر گذارد با صرف نظر
از متامی حقوق س��نتی خود طالق
بگرید .در بس��یاری م��وارد که زنان
تقاضای طالق داشته و شوهر موافق
نب��وده  ،چبه ها از م��ادر گرفته می
شوند و مرد به زن می گوید آنقدر بدو
تا متام موهای سرت هم مثل دندان
هایت سفید شود،و خود بدون هیچ
من��ع قانونی با زن دیگ��ری ازدواج
می کند .و زنان فقری بدون هیچگونه
تأمنی مایل به خود رها می شوند.
از ای��ن رو زنان بی مشاری گروگان
این مناسبات پدر ساالنه هستند.

سقط جنین غیر قانونی است،

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

زن ب��رای خروج
از کش��ور به اجازۀ
پدر اگر جمرد باشد
و اج��ازۀ ش��وهر
اگ��ر متأهل باش��د
احتی��اج دارد .در
حالیک��ه م��ردان
ب��ر اس��اس قواننی
اس�لامی به داشنت

چندین همس��ر رمسی و غری رمسی
جمازند ،زنان به جرم ارتباط جنسی
غریشرعی سنگسار می شوند.
زمان��ی ک��ه زن��ان و م��ردان برای
اع�تراض به تقل��ب در انتخابات و
اع�لام دوب��اره ریاس��ت مجهوری
امحدی نژاد به خیاب��ان ها آمدند،
افراد بس��یج و پلیس  ،بعد از کشتار
و جمروح ک��ردن ع��ده ای ،آنها را
که دس��تگری کردند و به شکنجه گاه
ه��ا بردند به زن و مرد جتاوز دس��ته
مجع��ی کردند .م��ی بینید ک��ه این
تقدس منائی مذهبی نیز جز دروغی
برای حفظ قدرت نیست.
عالوه بر قواننی ،مجهوری اسالمی
با تقویت تعصبات و ترویج خرافات
مذهبی بقاء این مناسبات زن ستیز و
ظاملانه را تداوم می خبشد.
در حال حاضر تعداد زیادی فعالنی
حقوق زنان و حقوق بشر و و کالی
آن ها در زندان ها هستند.
چرا علریغ��م وجود ه��زاران زن و
م��رد مرتقی و حتصیل ک��رده و بعد
از مبارزاتی س��خت برای آزادی و
برابری هنوز ما حتت سلطۀ حکومت
های بنیاد گرای مذهبی هستیم؟ زیرا
ده ها س��ال هر جنبش آزادخیوهانه
مردم سرکوب و نابود شده است.
و قدرت های بزرگ س��رمایه داری
جهانی ای��ن رژمی های س��رکوبگر
توتالیرت را همه جانبه مورد محایت
قرار داده اند.
یا اگر جنبش��ی مردمی موفق شده
ک��ه دولتی تش��کیل دهد ب��ا کودتا
کنارگذاش��ته ش��ده اس��ت و همان
حکوم��ت ارجتاعی وف��ادار برای
حفظ منافع حامیان امرپیالیست خود
به بازگشت به قدرت یاری شده اند.
کودت��ای  1953در ایران علیه دولت
مصدق و کودتای نظامی علیه دولت
سالوادور آلنده در شیلی منونه ای از
آن است.
حتت این ش��رایط خفقان و ارعاب
تنها ی��ک نریو و ایدئولوژی س��نتی
یعنی اسالم بنیادگرا موفق شد میان
مردم پایه بگرید.
این ن�یروی مذهبی به انس��ان های
س��رکوب ش��ده یک هویت و ایده
آل جای��ز داد ت��ا به نریوئ��ی بالقوه
تبدیل ش��وند .این جهت و پتانسیل
توسط قدرت های امرپیالیستی برای
حفظ منافع سیاسی و اقتصادی آن
ها مورد سؤ اس��تفاده قرارگرفت تا
هر گونه حرکت چپ و ضد س��رمایه
داری را نابود کنند.
ای��ن واقعیات تارخیی به ما نش��ان
می ده��د که حقوق زن��ان "حقوق
بشر" اس��ت و بدون توضیح و تغیری
مناسبات اقتصادی و سیاسی مسلط
در کل دنیا قابل دسرتسی نیستند.
زنان به حقوق خود دست منی یابند
اگر به امور آزادی سیاسی و عدالت
اقتصادی نرپدازند.
رهائ��ی زن��ان همراه ب��ا رهائی کل
بشریت حتقق می یابد.
-------

قطعنامۀپایانیکنفرانس
جهانی زنان پایه
در ونزوئال  8-4مارس 2011
قطعنامه "در بارۀ آیندۀ جنبش
مبارزاتی جهانی زنان"
(توافقنامه جممع پایانی هفتم مارس
)2011
• م��ا در مورد خطوط راهنمای
فعالیت های خود توافق می کنیم که:
برای رهائی زن و علیه امرپیالیسم -
استثمار کارگران در کل جهان مبارزه
کنی��م ،علیه گرس��نگی ،بی��کاری،
ویرانی حمیط زیست ،وابستگی که
امرپیالیسم به ما خلق ها و ملیت ها
حتمیل منوده است،

{>> ادامه در صفحه}34 :
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صدمین سال
روزجهانی زن

>> مونتریال:
گزارش و حتلیل

االههشکرائی

شنبه  5مارس

ش��نبه  5مارس در دانشگاه کبک از
س��اعت  10صبح تا  5بعدازظهر در
کادر هفته زن هم��راه با زنان دیگر
تبار مسیناری با عنوان «برده بردگان
بپا خاسته اند» برگزار گردید.
این برنامه که برای دهمنی س��ال با
ش��رکت بیش از  35گ��روه از زنان
ملی��ت ه��ای خمتل��ف در مونرتال
برگزار می گ��ردد ،با منایش فیلم و
شرکت سخرنانانی از تونس ،فیلیپنی،
هائیتی و ایران برگزار شد.
SONIA DJELID, THELMA
CASTRO, FABIENNE
PIERRE, JACQUES

مادران با خیال راحت فرزندانشان
را ب��ه مه��د ک��ودک در همان حمل
س�پرده بودند و غذای ش��هر شامل
انواع خوردنی ها از همه این کشورها
بود ،در حمیطی گرم و صمیمی.
خامن افس�انه هژب�ری« ،مردم
ش��ناس» ،از جنب��ش اخ�یر پس از
انتخاب��ات  2009که ط��ی چند هفته
چش��م جهانی��ان را به خ��ود جلب
ک��رده بود ،که چگونه م��ردم بعنوان
جنبش سبز علیه دیکتاتوری دینی و
بی عدالتی بپا خاسته بودند ،سخن
گفت.
در نبود سیستم های خربرسانی آزاد
از طریق DVDه��ای آماتور و تلفن
های بسیار شاهد حضور فعال زنان
در خط مقدم این جنبش اعرتاضی
بودمی .هر چند زنان ایران از اقش��ار
خمتلف از س��ال های  1911انقالب
مشروطیت در صحنه سیاسی حضور
داش��ته اند ،و به ش��کل گسرتده در
انقالب ضد سلطنتی  1979شرکت
داش��تند ،ویل به حم��ض به قدرت
رسیدن رژمی اسالمی شاهد از دست
دادن حق و حقوق نیم بند گذشته و
جمبور به پوشش حجاب شدند؛ این
جنگ اعالن نشده س��ه دهه بطول
اجنامید.
آنان در ش��رایط اختن��اق حاکم به
اجیاد تش��کالت مدنی حول حمور
حقوق زن��ان پرداختن��د هرچند که
در دیگ��ر زمین��ه ه��ا آرم��ان های
دموکراتیک می کوشیدند.
ویل در دوران انتخاب��ات 2009
حضور آنان چشمگری بود.
زنان بسیاری زندانی و حتت شکنجه
قرار گرفتند و مورد جتاوز جنس��ی.
تعدادی به ضرب گلوله های سپاه و
بسیج از پای درآمدند.
زنان روزنامه ن��گار وبال گ نویس،
حقوق��دان ،س��ینماگر و دیگ��ر
هرنمندان در آفرینش آثاری شگفت
خوش درخش��یدند و حتت تعقیب
قرار گرفتند.
وکالی مدافع این زنان خود به زندان
افتادند ،به اعتصاب غذای طوالنی
دست زدند ،گاه با وثیقه های سنگنی
آزاد ش��دند و گاه ب��ه س��الیان دراز
زندان و تبعید حمکوم شدند.
بس��یاری از آنان ناخواسته دست به

ترک وط��ن زدند اما پس از نزدیک
به دو س��ال هم چن��ان حضور فعال
دارند ویل به طرقی دیگر و در روز 8
مارس اعالن کرده اند که در سه شنبه
اع�تراض خیابان ها از آن ماس��ت
آرزو می کنیم که این روز بدون خون
و خونری��زی برگزار گردد و ما هم از
فرسنگ ها فاصله با آنان به خیابان
ها خواهیم آمد.
آچنه که در نوبت پرس��ش و پاس��خ
روی داد قابل بررسی است.
عده ای از هموطنان در سالن حضور
داش��تند و دو نفر در اعرتاض به این
گفته و خمالفت با جنبش س��بز ِ
داد
سخن س��ر دادند و در نتیجه مسئله
ای��ران خب��ش عظیم��ی از وقت را
ب��ه خ��ود اختص��اص داده ب��ود که
توس��ط برگزار کنندگان پیشنهاد شد
که حاضرند به برگزاری کنفرانس��ی
از موافقنی و خمالفنی جنبش س��بز
یاری رسانند تا جامعه میزبان بتواند
به شناختی همه جانبه تر در این زمینه
دست یابد.

روز یکشنبه  6مارس

روز یکشنبه در سالن سینا جشن روز
زن را برگزار کردمی که با منایش فیلم
تظاهرات زنان در ته��ران در اولنی
روز زن در  17اسفند  1357همراه با
ارائه تارخیچه ای از مبارزات زنان
طی صد س��ال ک��ه از عمر برگزاری
روز زن م��ی گذرد .س��پس صرف
ش��ام و رقص و پایکوبی شبی را در
کنار همشهریامنان گذراندمی.

سه شنبه  8مارس

همگام با زنان دیگر تبار روز 8مارس
راهپیمائی با شکوهی از مرتو اتواتر
تا میدان فیلیپس با ش��رکت بیش از
 300نفر بر گزار شد  ،در پیام اجنمن
زنان در این برنامه آمده بود که در این
روز که در سراس��ر جه��ان این روز
بزرگ داشته میش��ود زنان در ایران
حتت شرائط شدید پلیسی در نقاط
خمتلف تهران و برخی شهرس��تانها
گرد هم آمده ویل بس��رعت پراکنده
میش��دند و برای دس��تیابی به اولیه
ترین حق��وق خود بای��د رجن زندان
و ش��کنجه را جب��ان خبرن��د  ،آنان
خواس��تار ش��دند تا با هم از دولت
کبک خبواهیم ای��ن روز را به یک
روز تعطیل بدل منایند.
در پیام�ی که از طرف اجنمن زنان
داده شد آمده بود:
ما به مناسبت صدمنی سال روز زن
در شرایطی گردهم می آئیم ،شادی
می کنیم ،خواسته هامیان را مطرح
م��ی کنیم در حایل که زنان در ایران
علی رغم بگ�یر و به بندها زندان و
شکنجه ،اعدام و سنگسار هم چنان
برای کسب حقوق حقه خود مبارزه
می کنن��د .ما به یاد زن��ان دربند در
ایران آزادی همه آنان را خواهانیم.
و در پایان پیش��نهاد شد که زمان آن
فرا رس��یده تا طی کمپینی از دولت
خبواهیم تا ای��ن روز را در کبک به
تعطیل رمسی بدل منایند.

روز جمعه  11مارس

روز مجعه  11مارس سخرنانی خامن
نزهت فرنودی ،از طریق س��کایپ
در سالن مکیک برگزار شد ،حتت

عنوان چرائ��ی ناکارآئی ایرانیان در
کار مجعی ویل بازهم همشهریان ما
استقبایل نشان ندادند.
گویا نه عالقه ای به بررس��ی ریش��ه
های آن دارند .ش��اید هم فکر می
کنند نیازی به کار مجعی ندارمی.
شاید هم خود دالیل آن را می دانند.
ویل حبثی بسیار جالب و سازنده بود
که مشا آنرا از دست دادید .جایتان
خایل.

روز شنبه  12مارس

در پاس��خ به بودجه دولت ژان شاره
از ط��رف احزاب و س��ندیکاهای
کبک ائتالف وس��یعی تشکیل و به
یک راهپیمائی وسیع در اعرتاض به
خصوصی سازی خدمات درمانی و
باال بردن هزینه حتصیلی اجنامید که
بیش از  50هزار نفر از میدان کانادا
تا دفرت خنس��ت وزیر کبک شرکت
داشتند.
عالوه بر شعارهای جریانات خمتلف
فکری ،چادر سرخی به بزرگی کم و
بی��ش  100مرت ک��ه روی آن به زیبائی
نوشته شده بود:

هر جا بی عدالتی قانونی می شود،
مقاومت وظیفه می شود
ای��ن چ��ادر را تع��داد زی��ادی از
دانش��جویان مح��ل م��ی کردن��د.
نریوه��ای پلیس پیاده ،با دوچرخه و
سوار بر اسب حضور فعال داشتند.
هلیکوپرتی ه��م صف تظاهرات را
همراهی می کرد که یادآور تظاهرات
در تهران بود.
در این روز ک��ه جامعه مدنی کبک
در خیابان های مونرتال بود ،جامعه
ایرانی کجا بود؟
قاب��ل تام��ل اس��ت که ما س��اکنان
مونرتال که هم سال های سال است
اینجا زندگی می کنیم اکثرا حتصیل
کرده ،شاغل و به قویل روشنفکر در
کدام سیاره سری می کنیم؟!
گوئی نه با رادیو ،تلویزیون و روزنامه
ه��ای ای��ن س��رزمنی کاری ندارمی؛
هرچند که یکایک ما از این سیستم
(که علریغم کاستی ها یکی از بهرتین
سیستم های بهداش��تی و آموزشی
جهان است) بهره می گریمی.
آی��ا از ن��گاه م��ا ک��ه در جامعه ای
دیکتاتوری رشد یافته امی نیست که
نقش م��ردم را نادیده م��ی گریمی و
فک��ر می کنیم دولت ه��ا هر کار را
که تصمیم گرفته اند اجنام خواهند
داد و آن ه��م بهر قیمت و یا ش��اید
امکانات موج��ود اجتماعی که در
دس�ترس همگان اس��ت از آمسان
نازل ش��ده و یا به رایگان بدس��ت
آمده اند ،غافل از اینکه با مبارزات
چندی��ن دهه نریوه��ای ترقی خواه
کسب شده است.
حضور فعال مردم در صحنه ضامن
حفظ این دستاوردها است.
از این دموکراسی موجود بهره گریمی.
اینجا که دیگر نه پاس��دار اس��ت و
ن��ه بگ�یر و ببند و ش��کنجه و چون
دموکراس��ی هم آموختنی است .از
فرصت اس��تفاده کنیم ک��ه نه تنها به
نفع منافع آنی مان بلکه برای ساخنت
ایران فردا موهبتی گرانبهاست.
االهه شکرائی
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Æb�—«œ qJA� r� UN�¬ U� b�« Áœd� r� pOJH�Å¨b�—«œpaivandmtl@gmail.com
�r� XOJ�U� @�«œ g� bM
ا
ی
ر
تدریسموسیقی
آم�وزش
انی
استخدام
رستوران
«�?Êu?Ç r?� s
فروش�~Ë b?�d?O
�U�UH� b�Ëd� —U� q�«d� ÂU��« È«d� b�U� tJM�« d�U� t
 êO� t� r�œU��d� ÊUAب
تدریس پیانو،
v��UÄخ
ش�یرینیپزی
��Resto fort�O
دsale—œ Ë œËd� ôU� XLO� X�« sJL� œu� v� v�ôu� t?� U?N?M?� Ë
ر
�b�UO
�?åÆb?M?� t?�œ Áb?M?�Ëd
ارگdouble pizza ،
ی
و
موسیقی
تئوری
!
Experienced
Hallal Fast food
� Ÿu{uو�tشیرینی های
«� sکیک
هارمونیکالسیک
t�O��business
�—œ Âœd� t� œ“«œdÄ v� Èœ—«u� `O{u� t� t�«œ« —œ ”ËdO� U?L?� Êu?Ç U�« ÆrO�b� «— UL� ‰uÄ rO��«u� v
pizza man
- Family
 مبتدی تا پیشرفته
بهچندپیتزامیکرباتجربه
خانگی و دسر
åÆb�dO~� Êu�U� “« «— ÊU��uÄ Ë b�Ëd� ÊuM
Áb?� t?�?�u�- Fully
v��equipped
j�u� È« t�UM�u� œ—«u� v�d� —œ ÆbMM� v� tF�«d� ÁUÖœ«œ
پذیرش سفارش
 مطابق با برنامه اکولنیازمندیم.
- Excellent
به میزان محدود
موزیکشولیک
«�U?� ¨Áœu?�?� U?�M
p�U� t��Ëd� t� v�� Ê¬ vMF� ÆX�« ÁbA� XOJ�U� “«d�« t� t?N?�«u?� —œ t?� v?�u?�U?� ö?J?A?� t?M?O�“ —œ È
Tel.: 514-343-4725
opportunity
خانم فریده
(مک گیل)
Ext.2247
)(blvd. St-Laurent
�‘œu� «— t�UM�u
�t�O�� —œ Æb�U� Áb�d� ‘« tâ� Ë Ê“ U� Â«u�« r�« t� X�« sJL� s?O?M?Ç b?�¬ v?� g?O?Ä “U� Áu��« ÈUN��d� v
Tel.: 514-562-5420
 تخفیف به هموطنان
Rent: $2000
«�ÆXنی
ایرانی  کارشناسی
�Áœu�Å—«d� Ë t��U
¬��«— U
)t�plz
�Áœu� È—ULF
«�U� ÆX
t��«b� v�L� v�Ë Áœd� UC�« s�«—œ
(Serious
buyers
� «d�« ÂU~M� —œ ¨ b�¬ v� gOÄ UN��dایرا
انگلیسی
آموزش
استخدام
و مشاوره رایگان در
م
514-575-5400
ا
¬� öON�� tJM�« ÆœdOÖ vL� —u� UNخد
«�Áœu?� —«d?� t?� «— v?�U?� ÊUL�—UÄ¬ Ë Áb�¬ t�O��—œ Æœu� p�d� p�U� U� µ∞≠µ∞ v?�UD
انتخاب و خرید ساز)
double pizza
ا ت
مجید محمدی
دائم
تاتوی
Bilingual
�ÆdO� U� t��dÖ —«d� «d�« œ—u� v
�tF�«d� ÁUÖœ«œ t� t� v��Ë¨«d�« tK�d
«�Uو—œ
��È—UOس «“ نید
514-660-0440
ادبیات
«�ÆXزبان
¬�t��Ëd� «— b�b� Ë« t� p�U� !U?Nلیسانس
ک
فروش
دپانوربرای
Call-Center Operators
طراحیابرو،چشمو
دانشگاه
از
انگلیسی
U?�?�¬ ÆX?�« t?�?�«b?� v?�OJ�U� ¨pK� —œ —ULF� b�uÖ v� Èd��Öœ«œ ¨bMM� v� —d?C?�� UN�¬ tJM�« ÈU� t� r� Á˛ËdÄ dO�Q� “« ÆbM
به چند اپراتور تلفنی
شیراز ،با 10سال سابقه
خط لب با تاتوی دائم
قابل توجه هموطنانی
مسلط به فرانسوی و
Ë
��œ“U
—«
«�U�M
�U
t��«œ
�p�U
�U
�ÈœU
زبان œ«œ
تدریس�—«d
قصد�p� —ULF
�œuکه�t
v� h�A� Á—U?�« Ê¬ t?� Ê«b?�uI� s�« t� vKzU�� “« å Æb�u
انگلیسی
کارواش
فروش
بیزنس
یک
سرمایه گذاری در
خامن
توسط
رستوران
انگلیسی نیازمندیم.
انجمن
 «— b�«Ëمدرس
¥دارند:
مطمئن را
خوب و
وست�U� Ë Áœd� ‘Ëd
ناحیهgOÄ
ایران� p�U� tدر��?Îö
�v�U
سابق—œ
�Æb�ËdH
U� b�«Ë
≤ bF� t��� ÊUO{UI�� U� œ«d�« s�« Èu� “« t� X�« È
واقع در منطقه النگی
(514) 685-4777
زبان)
کانون
(
آمریکا
و
ژان
مترو
نزدیکی
در
دپانور
Tel.: 514-343-4725
با ظرفیت  5ماشین
بادرآمد
خواندنv�—d� «— tO?C� q�« “« rO�UO� U?� dÖ
گرامر« s�«d�،
?UM� ¨ t
پیتزاریا�ÆbMM
¬�v� rOEM� œu� lH� t� «— eOÇ tL� UN
«���U?� «— U�M
‘Ëd�Å
رستوران OÄ ‰uÄ
 45سال
gبیش از
تالون ،با
(مکالمه ،
Ext.2247
و تمام امکانات،
برای اطالعات بیشتر با
سابقه و تخصص در ارائه بیش
در
انگلیسی
نوشتن)
و
شهر
مرکز
بگیریدs�« å¨ rO?M�œ:
تماس��Ëb
زیر�“U
شماره“Á
آموزش�U� ÈU�b
مختلف«Ë ‘Ë،
سطوحd?� g
{OÄ t� «— Ÿu
در �?u� b�U�� d?~�œ rOM� q?O?� t
�œu?� ÊU?M?â�¬ dO�« ÈUN�U� v� sJ
با مشتری دائمی
آرایشگاه پرینا
از  300نوع آبجوهای معروف
باسابقه طوالنی و مشتری
و پارکینک وسیع اجاره
 ÆÕu� dTel.:فقط برای خــانم ها
L� Ë514-755-8838
زبان�b�«u� v� »u�« d
گروهی¨ �
خصوصی—و�Êb
اقالم—«œ t�U� ÈU�ƒ
سایر¨œ
ساز« و“ —«œ
دست—œ
داسون � Bوd� t
نزدیک�Á“u
—«�s�« v
�ÈU
v�UO��œبه�t
¬� v�UMâدائمی،
(آرش)
�Ëdعالی
بهای
داده شده

ÁU

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای

azfeb1sendinvup

Fatima.meghdadi@gmail.com

azjan1

تایپ فارس�ی

 1 2010ربتکازا

S_akbar79@hotmail.com

فــروش

فــروش

دش تخادرپ2010یمات:نیشون

azfeb1sendinvup

متعارفدپانور،
آرایش و کوتاه کردن مو
انگلیسی ،ویراش و کمک
کالج و دو دبیرستان
Tel: 514-574-7915
با کلیه تجهیزات و مدرنترین
در نگارش مقاالت و پایان
رنگ ،مش ،هایالیت
بفروش می رسد:
akhosravi53
حفاظتی،
های
سیستم
برایفروش
�q� t� q�ULبیزنس
�—uدانشگاهی
نامه های
Õd�Ëœ
درآمدعالی—œ ÆX�«،
دلیوریåÁó�Ë Ë،
ÈœU�ò
Õd� Ëœ
È«—«œ
�t�U�“Ë— ‰Ëb
وست
«�Ê«dکاترین
 4024سنت
زیباسازی صورت
@gmail.com
سرویس
پذیرفتهمیشود
اتواتر)
«��( “« vJ� «bمترو:
� Æb�“«œdáباقیمت پائین

بنزین،
پروژهËخرید پمپ
بعلت
FOR SALE
ÂËœ
�Õd
�q
�t
«¨‰Ë
�Õd
�»«u
�Êœd
„UÄ
�U
�fá
�Áœd
�q
�œ«b
�U
—«
�UN�d
همراه با ساختمان
VEGETABLE, FRUIT
بدون واسطه بفروش میرسد.
Tel.: 438-764-3904
Tel.: 514-581-8923
لطفا باوقت قبلی
قفل و کلیدسازی
& GROCERY STORE
قیمت بیزنس 80000 :دالر
بیزنس فروش لوازم
514-553-4447
به عالوه موجودی اجناس
به یک پیتزامیکر باتجربه
اتومبیل ،در مرکز شهر
BY OWNER
خدمات خیاطی
(اینونتوری) ،کال حدود
Large space, well
نیازمندیم.
«�∫vI
مونتریال ،با چندین سال
located in NDG. Great
120000دالر
با سابقه چندین ساله
کلیهتعمیراتخیاطی
Tel.:
514-909-0444
دائمی
و
سابقه
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514-277-5926
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potentials for buyers.
»«“
t
—��
ÊU��œ«œ
�ÊËUF
≠Å
±
بزرگ
درسراسرمونتریال
Tel.:
Must visit to experience
مردانهوزنانه،لباسشب،
لطفا
بیشتر
اطالعات
برای
 مسکونی
�t?� v?�U?OKL
«��ÂU
�È«d
U�—u��œ
مبتدی
از
آموزش
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its atmosphere.
کت شلوار و… با نازلترین
رسمی،
دعوتنامه
با شماره تلفن زیر تماس
 تجاری
پیشرفته
تا
!GREAT OPPORTUNITY
�tL� q� t� V�«d� tK�K
�—u
قیمتدرمرکزشهر
 اتومبیل
بگیرید:
مدارک
ترجمه
رمسی
دارالترجمه
یابی
عیب
و
تعمیر

6563 Somerled,
�bM�Åv� d�O� «— t�UA
��t�Q
High Securtiy
PiecesÈU�Å
514-961-2591
514-624-5609
)(NDG
H4V
1T1
ª
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Monk

D'auto
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 نصب انواع ویندوز 
Locks:
upper
duplex
�Áb�U
Ë
�œu
_
Â—UNÇ
«�ÂU
≠�VI
≤
نصب
و
زدایی
ویروس

514-889-3243
Tel.: 514-488-9102
MULTI
LOCK
)(514
931-5404
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1/2
بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
بهترین آنتی ویروس ها
514-588-9922
 برترین سرویس،
5753 Boul v�uÖ
_ Monk
مترجمرسمی،عضوجامعه
اول ماه می
 طراحی صفحات وب
کامپیوتر،
خدمات
Montreal,
QC,
H4E 3H2
 نازلترین بها
a�UÄ
_
�gJ�H
�¯—e
≠«�qO��u
≥
ایران،
و
کبک
رسمی
مترجمان
فقط  850دالر
d
شرکتی و شخصی
Reduce 0
مترجم رسمی دادگستری
حسابــداری
(شامل گرمایش نیست)
موموخواهان:
65,00
 افزایش سرعت سیستم
¬—«�?gرسمی اسناد و
 ¨—u?�“ Ë XM�“ _ Áb?� Áœ«œترجمه
 ترجمه رسمی کلیه اسناد
Price: $
تلفنتماس:
تنظیم
و
مدارک
استانداردهای
با
مطابق
ومدارک
نرم
نصب
و
آموزش

��tM
گــرافیک
و
0
درخدمت هموطنان گرامی
$55,00
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
Tel.: 514-777-3604
دعوتنامهرسمی
افزارهای دخلواه شما
عیب یابی و تعمیر  نصب
 سرویس  24ساعته
Ê«œd?Ö “« d�Ö—e� v�UE� b�«Ë ≠¥
دولتی کبک و کانادا
هرگونه سخت افزار و نرم
www.systemexpert.ca
سروران
نغمه
Tel.:
514-999-4341
 ترجمه رسمی مدارک
خامن ها
_ ویژه
«��Êb� _ r?O?N�œ Ë d
«—_ ÁUÖËœ
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
514-294-8242
پزشکانمطابقبااستانداردهای
مترجم رسمی و عضو
Tel.: 514-762-6774
شبکه رسانیویروس زدایی
�Áœd� œu�u
__________
 PCRCو MCC
انجمن مترجمان کبک
و نصب ضدویروس بازگرداندن
رسمی
دعوتنامه
تنظیم

تدریس ریاضیات
V?�«Ë
_
�??—U
�?b??M?�U
≠�?Êb?�e
µ
مفروضاتازدست رفته:
4155 Verdun
 گواهی امضاء و کپی برابر
514-889-8765
DATA RECOVERY
)(Corner Galt
(514) 699-1380
اصل
�eÄ vM�dO
_ ÊbO�«œdÖ
و فیــزیک
UPناوخا ناکشاربماون15زا

Õ

بیــزنس

تلفنتماس:
Tel.: 514-233-3665

≥≥µπ

azdec1UPakvn

استخدام

fromnov1

Áó�Ë ‰Ëb� ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±

LOCKSMITH

nov15+dec1P

±
≤
≥
اجـاره
یکتـا
¥
µ
ترجمهرمسی
∂
فال تاروت
∑
∏
توسط کیمیا
π
ستــون
آموزش هرگونه نرم افزار:
∞±
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
ها
خامن
توجه
قابل
_
��d�U
�n�u
_
�XLF
≠«�v�Ëe
∂
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
RENOVATION
مترجم رمسی
وبسایت :شرکت و خصوصی
مربوطه ...
�«u
“« s��dÖانی
تبدیل فیلم و عکس های شما
 ±±سرویس اتاوا
جزئی و کلی
1010 Sherbrooke
ر
قهوه
فال
روی  DVDطراحی گرافیک
∑ ای
≠� Ë „Uدام
محمودایزدی
—s�Ë
Ë
�v�«—u
_
“�sO
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
W. Suite 1800
ستخ
نوسازی آشپزخانه :نصب
تنظیم فرم های مالیاتی:


≤±
�Ábد!
ا
Downtown Office:
عضوجامعه مترجمین کبک
�pA
_
شرکت
و
خصوصی
مونتریال:
از
رفت:
ی
کانترتاپ،
و
کابینت
کن
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
Tel./Fax: 514-439-8501
و ورق
بهترینسرویس

—b� b�«Ë
∏≠�≠ uN�� Ë Ê«dO

ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
■
نقاشی ،حمام ،سرامیک،





≥±





West Island
Office:




 7صبح <<
>>


قیمت
بهترین



های
سازمان
و
ادارات
تائید
تضمین





Tel./Fax:
 514-624-7581


رنگ،
چوبی،
کفپوش


¯

�tMN
tÇ—UÄ
�tJ
_







مرکزشهر 




 514-830-5757
ایالتی و فدرال

اوتاوا
 ±¥برگشت :از
توسط شادی

®Cell:
514-730-7462




استخدام
تکمیل زیرزمین

Tel.: 514-745-0318
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_
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_
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بعدازظهر
>> 5
®
 Cell.: 514-246-8486
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اخوان
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House

خدماتکامپیوتر

azavr01up

برای فروش

شهریاربخشی

 1ربتکا زا )یفطصم( یدمحا نویامه

maryamazdec01free

azapr01sadrfree

hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

Pd:jan'10

UPریمااضر :ربماتپس

azfev11Pd
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�??t??�??�d
∞_ v??�U??�d??� ÁU??� ≠±
Keeping FH
Pizzaria

توس�طمهندس
الکترونی�ک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

با سابقه tutoring
درمدارس مونترال و

تدریس در موسسات 


کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت 


¯
جلسهاولرایگانمیباشد .
́³
²






ثبت نام :با ظرفیت محدود
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15
هرطرف:
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>> جهت شعبات 1و 2در
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�ÊUJ� ≠ »uCG
 NDGو وست آیلند به چند
abehn082@uottawa.ca
Tel.:514-212-6858
ک ید!
کن
متیزکردن محل
خدماتÁb�—œ
_ �Ë vA�Ë _ vÄUOÄ È“«b�«dO
≠v�öÖ
±±
)Tel.:(514
نفر Cashierو کارگر ساده
�tK�u
«�¨q�D
≠966-4572
�r�b
—œ ”U�� È
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منازل
کار و 
¬�s�d
�vMF
�t
���sO
�tLK
_
g�uÄ
Ë
ÁœdÄ
_
�v�U�«u
Ë
�—b
_
�È“U
�aO
≠
≤±

است.
نیازمند
کامپیوتری


‘ t��� fH� ≠ ÈeOÇ Êu�«dOÄ
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درقلب مرکزشهر 




نگهداری
سرویس

514-827-6329



اخوان
شعبات
به
لطفا
X�œ
�Â“«u
�ÁbM�Ëd
_
�È—œU
Ë
—bÄ
���rOI
�Èb�ËUA�u
Ë
�X�«d
_
�ÁbOJ
Ë
��nO
≠
≥±
سابقه
ها
سال
با
�ÈuMF
�t�M
«“
�Áó�u
�ÁdN� Ë œu� ≠ d� „u� ≠ XOK�U
اینترنتی
و

PHOTOGRAPHY



سالمندان
¥و
کودکان
از






ª


مراجعهکنید:
«
514-620-3255
بیزنسی ،مشتری ثابت،
PROFESSIONAL
ÂËœ








ÂU�U� Ë ÁdN� v� ≠ d
در قلب مرکز شهر
درخانه شما  تمیز


در مرکزخرید قدیمی و
مونتریال�514-485-4744 Êb� —Ë—U
«��œ«bF
�b�U
_
“�œU
�vF
_
“��v�U
≠
±¥
مسکونی،
منازل
کردن
پرتردد ،به بهای عالی و



























 tâ�Uá� Ë pÇ ≠ UO{U�— —œ Êœd
¥
دفاترتجاری،پنجره
U�œË
œ
Ë
t
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سـیزدۀ شما بدر!
مونتریال ایرانی:

 سال  18شماره  12  1000فروردین 1390

33

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

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

وسیله نقلیه برای رفت و
برگشت امکانپذیر است.

سینابطحایی

Tel.: 514-284-6607
aznov15up

استخدام

RENOVATION

آموزش سنتور

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

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

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

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

Distributed Free

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

Tel.: 438-323-0793
azfeb01UP

& all Major Cities
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 .........................

ترجمه

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

کوتاه زیباتر است

®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

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

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

داروخانه

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

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

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

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

تدریس رقص

•
•
•
•
•
•

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

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.

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

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

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

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

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

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

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

خشکشویی

تدریس خصوصی

Fax:514-313-5656
Email:
paivandmtl@gmail.com
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

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

حمل و نقل

تبلیغات

514-996-9692

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

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

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

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

تاکسی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

•
•

حمل و نقل بین املللی

تابلوسازی



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

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

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

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

PARTICIPATE in our
CO
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MMUNITY

(هر طرف)

استخدام

ساختمانی

شیرینی
سـرو

خنواهیم جامعه
کوچکمان
ضعیف شود؛
کامیونیتیمان را
تقویت کنیم!

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

هوای هم را داریم!
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دیش و ساتالیت

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

دندانپزشک

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)

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

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

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

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

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

پارس ماریتایم

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

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

کارواش

کایروپرکتیک

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

کلیسا

Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca
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سـیزدۀ شما بدر!

 سال  18شماره  12  1000فروردین 1390

لودگی سیاسی :شهباز ...
«هرگز ،هرگز .ما هیچ وقت این کار
را نکرده امی .در سی سال گذشته،
سی انتخابات آزاد داشته امی»!
در دهه های گذش��ته دو گزارشگر
ویژه برای بررسی وضعیت حقوق
بش��ر در مجهوری اسالمی تعینی
شده بودند که خنستنی آن رینالدو
گالیندوپ��ل ( 1365ت��ا  )1373و
دیگری موریس کاپیتورن ( 1374تا
 )1380بودند ویل از  9سال پیش به
دلیل به حد نصاب نرسیدن مشار
آراء ،تعینی گزارشگر ویژه متوقّف
گردید .این خنس��تنی بار است که
نهاد شورای حقوق بشر که از سال
 2006میالدی تأس��یس شده ،برای
تعینی گزارشگر ویژه جهت بررسی
وضعیت حقوق بشر در یک کشور
قطعنامه تصویب می کند.
تصویب قطعنامه در شورای حقوق
بش��ر ،با امواجی از واکنش های
خش��م آلود دولتمردان حکومت
اسالمی روبرو شد:
رامنی میهمان پرست ،سخنگوی
وزارت امور خارجه گفت:
«ای��ن قطعنامه غریمنصفان��ه و نا
موجه بوده و کامال سیاسی است».
ّ
کمیس��یون امنیت م ّلی و سیاست
خارجی جملس شورای اسالمی،
طی بیانی��ه ای قطعنامه ش��ورای
حقوق بش��ر سازمان ملل را "فاقد
ارزش حقوقی" دانس��ت و تأ کید
کرد:
«واقعی��ت این اس��ت ک��ه امروز
شورای حقوق بش��ر یک شورای
سیاس��ی اس��ت که بازچیه دست
قدرت ه��ای بزرگ و زدوبندهای
پشت پرده اعضای آن است و فاقد
صالحیت بررس��ی مسائل حقوق
بشریکشورهاست».
ع�لاء الدی��ن بروج��ردی ریی��س
کمیس��یون امنیت م ّلی و سیاست
خارجی جملس نیز اعالم کرد:

و خبص��وص منافق�ین ک��وردل
خ��دای ناک��رده ی��ک وقت فکر
نکنید که منظور رهرب مس��لمنی و
مس��تضعفنی جهان اجی��اد رونق
اقتصادی در کشور از طریق روش
های اس��تکباری و طاغوتی مثل
به کارگریی کارشناس��ان برجسته و
حتصیل کرده در رش��ته اقتصاد و
اجیاد اش��تغال و باالبردن س��طح
تولید در کش��ور و ای��ن گونه قرتی
ب��ازی ها بوده اس��ت ،بلکه قصد
اصلی معظم له اس��تفاده از روش
باستانی و سنتی "گدائی" است که
آقایان علمای اعالم و حجج اسالم
دراین رشته استاد هستند!؟

جتاوز:اسرائیل و ام القرا

فرق رژیم صهیونیستی با حکومت
اسالم ناب
ب��ه گ��زارش "ب��ی ب��ی س��ی"
موشه کاتساو رئیس مجهوری سابق
اس��رائیل به جرم جتاوز به عنف و
آزار جنس��ی به هفت سال زندان
حمکوم شد.
حتم�� ًا یادت��ان هس��ت مدتی قبل
آخوندی به نام "گلستانی" پس از
فرستادن یکی از کارمندان دفرتش
به ماموریت ،همسر وی را به منزل
خودش برد و حتم ًا فیلم بقیه قضایا
را هم در یوتیوب دیده اید!
این جانور دوپا وقتی دس��تش رو
شد هم با کمال وقاحت اعالم کرد
که چون ش��وهر این زن او را س��ه
طالقه کرده بوده است ایشان نقش

>> ادامه از صفحه7 :

«مجهوری اسالمی نباید گزارشگر
پیش��نهاد ش��ده در این قطعنامه را
ب��رای تهی��ه گ��زارش از وضعیت
حقوق بشر در کشورمان بپذیرد»!
یک نفر باید از این رییس کمیسیون
امنی��ت م ّلی و سیاس��ت خارجی
جملس ش��ورای اس�لامی برپسد
ک��ه اگ��ر قطعنام��ه "غریمنصفانه
ناموج��ه" اس��ت و مجه��وری
و
ّ
اسالمی نقطه سیاه و خاکسرتی در
پرونده حقوق بش��ری خود ندارد،
چرا باید از تعینی گزارش��گر ویژه
برای بررسی وضعیت حقوق بشر
آنقدر هراس داشته باشد که آنرا با
"امنیت م ّلی" خود در تضاد ببیند و
از پذیرش آن سرباز زند؟!
آن��را که حس��اب پاک اس��ت ،از
حماسبه چه باک است؟
چرا نباید گذاش��ت گزارشگر ویژه
ادعاه��ای رهرب
صح��ت ّ
بیای��د و ّ
و مس��ئوالن حکوم��ت در م��ورد
"مهرورزی و عدالت"" ،آزادترین
کش��ور دنیا"" ،آنتخاب��ات آزاد"،
"نظام قضایی مس��تقل"" ،زندان
های مانند هتل" و ...را به چش��م
ببین��د و در گزارش خ��ود بازتاب
دهد تا "سیه روی شود هرکه در او
غش باشد"؟!
ادعا می کند الگویی
حکومتی که ّ
اس��ت که صدها میلی��ون مردمان
کش��ورهای دیکتات��ورزده دنی��ا
آرزوی آن��را دارند و کش��ورهایی
چون تونس و مص��ر جنبش های
ضد دیکتاتوری خ��ود را با اهلام
از رهنم��ون ه��ای آن ب��ه پریوزی
ذره ای به صحت
رسانده اند ،اگر ّ
ادعاهای خود باور داشته باشد ،آیا
ّ
منطقا نباید از تعینی گزارشگر ویژه
برای بررسی وضعیت حقوق بشر
در قلمرو حاکمیتش خرسند باشد
و از آن استقبال کند؟!
کاظم جالیل ،سخنگوی کمیسیون

در کشکول پیر خراسان...

زنان...

امنی��ت م ّلی و سیاس��ت خارجی
متوجه این تناقض
جملس ظاه��را
ّ
در گفت��ار و رفتار ش��ده زیرا بقدر
وسع خود می کوشد آنرا ماله کشی
و رفع و رجوع کند:
«این قطعنامه بیشرت شبیه یک طنز
سیاسی اس��ت و صدور آن دراین
ش��رایط خیلی به نفع ماست ،چرا
که افکار عمومی در دنیا هم اکنون
وضعیت کش��ورها را ب��ا یکدیگر
مقایس��ه می کنند و می گویند چه
اتفاقی افتاده که انتخابات باشکوه
در ایران برگزار می شود و مردم از
مادی و معنوی خود
متام حق��وق ّ
در این کشور برخوردارند و آزادی
های مدنی در مجهوری اسالمی
ام��ا علیه این کش��ور
وج��ود دارد ّ
قطعنامه صادر می شود»!
ای��ن به اصط�لاح مناین��ده ی به
اصطالح کمیسیون امنیت م ّلی به
اصطالح جملس شورای اسالمی
در حایل از "طنز سیاس��ی" سخن
ادعای
م��ی گوی��د ک��ه خ��ود ب��ا ّ
"انتخاباتباشکوه""،برخورداری
م��ادی و
م��ردم از مت��ام حق��وق
ّ
معن��وی" و "آزادی های مدنی"
در نظ��ام والیت مطلقه فقیه ،متام
مرزهای طنزپردازی را درنوردیده
و کارش به دلقک بازی و لودگی
سیاسی کشیده است!

فـــا ل
تاروت
ویژه خامن ها
توسط کیمیا

(514) 699-1380
azfev11Pd

>> ادامه از صفحه30 :

"حملل" را داشته و در موارد مشابه
دیگر هم حاضر اس��ت فقط برای
رضای خدا ای��ن خدمت را برای
کس��انی که به آن نیازدارند اجنام
دهد!
پ��س از آن ه��م نه تنه��ا حماکمه
و بازخواس��تی در کار ب��ود بلک��ه
پس��ت مهم تری هم به این موجود
رذل داده ش��د .ای��ن م��ورد فقط
یکی از تفاوت های رژمی فاس��د
صهیونیس��تی اس��ت با حکومت
پاک و منزه عدل اسالمی!؟

کشتار بحرین وایران

یک بام و دوهوا
در خربه��ا آمده بود ک��ه "آیت اهلل
سیس��تانی" در اعرتاض به کشتار
مردم حبرین توسط عمال سعودی
و آل خلیف��ه ،دروس حوزه علمیه
جنف اشرف را تعطیل کرده است.
ممکن اس��ت حضرت آیت اهلل یا
مس��ئوالن دفرت و یا یکی از پریوان
ایشان برای این حقری سراپا تقصری
توضیح بدهند که چرا آن حضرت
نس��بت به بیش از یک س��وم قرن
ظلم و س��تم و کشتار مردم بی پناه
ایران توسط هم لباسهای خودشان
تاکن��ون هی��چ اعرتاض��ی ننموده
وواکنشی نشان نداده اند و در این
رابطه حتا یک کلم��ه هم به زبان
مبارکشان نیاورده اند؟

و سوریه...

َگند این یکی هم در آمده!

احزاب سیاسی خمالف در سوریه
اعالم ک��رده اند که صده��ا تن از
واحدهای سپاه پاس��داران ایران
ب��رای س��رکوب خمالفان "بش��ار
اسد" وارد سوریه شده اند اگر این
خرب صحت داشته باشد نشان از آن
است که دیکتاتور حاکم بر سوریه
هم مانن��د همتای ایران��ی اش از
نظر تامنی عوامل سرکوب از میان
هموطنان خود دچار مضیقه شده
اس��ت و نوک��ران و مزدورانش از
فرامنی وی سرپیچی می کنند و به
اصطالح دیگر برایش تره هم خرد
منی کنند!؟
رابطه موسیقی با غیرت
آخوند خمبط��ی در یکی از برنامه
های تلویزیونی رژمی گفته است:
موسیقی و غنا در خانه و خانواده
ه��ا ،آواز خوانی هم��راه با بزن و
بکوب باعث می ش��ود که غریت
حرمی خانواده شکسته شود و اگر
در خانه ای  40روز غنا نواخته شود
غریت از اه��ل آن خانه به طوری
می رود که اگر سرپرست خانواده
به منزل داخل شود و ببیند که یک
اجنبی با همس��رش هس��ت هیچ
تفاوتی به حالش خنواهد کرد!
از ای��ن ابل��ه بای��د پرس��ید آی��ا
س��ردمداران رژمیی که تو حامی
اش هس��تی هم خیلی موس��یقی
گوش کرده اند که که نسبت به رواج
فحش��ا و خبصوص صدور زنان و
دخرتان مملکت اس�لامی شان به
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>> ادامه از صفحه31 :

همچننی علیه استعمار و استعمار نو.
• تغیریات ضروری تارخیی منی
تواندیکمسئلۀصوری(فرمالیستی)
باشد ،یا تنها تعویض اشخاص.
مفهوم آن تغیری سیستم سرمایه داری
حاکم به عن��وان علت حبران ها و
مسائل معضلی که ،انسانیت بایستی
آن ها را بگشاید.
• دنی��ای عادالنۀ دیگری که ما
خواهان آنیم ،بس��یاری جنبش ها و
مبارزات ،جتارب و سازمان ها را به
یکدیگر پیوند می دهد.
• بس��یاری از م��ا ب��رای ی��ک
بدیل سوسیالیست به عنوان پاسخ به
خواسته ها و رؤیای یک جهان بهرت
تالش میکنیم.اما چون تصور از آن
بسیار متفاوت است ،حبثی گسرتده
در پرس��پکتیو چگونگ��ی مبارزات
گوناگون را ضروری می دانیم:
علیه بهره کشی جنسی ،جتارت زنان
و ک��ودکان ،برای کارمزد برابر و حق
بر داشنت شغل شایس��ته و مطمئن،
حقوق اجتماع��ی ،حفاظت حمیط
زیست ،علیه نژادپرستی و نفرت از
خارجیان ،حق مش��ارکت سیاس��ی
مساوی احلقوق و غریه.
• ب��رای دس��تیابی به همۀ اینها
جنبش مبارزاتی جهانی زنان بایستی
هم��کاری تنگاتنگ با هم داش��ته
باش��ند ،به یکدیگر بپیوندند و هما
هنگی کنند ،دوس��تی پای��ه گزاری
کنند ،از یکدیگر بیاموزند و مشرتک ًا
مبارزه کنند.
این مهم ترین پیام این اولنی کنفرانس
مهیج جهانی زنان پایه در کاراکاس/
ونزوئال سال  2011است.
• مبن��ای تعینی کننده برای این
هدف جنبش ه��ای مبارزاتی زنان
در هر یک از کشورهاس��ت ،جلب
زنان سرکوب و استثمار شده ،زنان
پیشرو ،دمکرات و روشنفکر ،زنان
دانشمند ،هرنمند ،و جوان.
• م��ا خواس��تار ادامۀ برگزاری
کنفرانس جهانی زنان پایه به عنوان
باالتری��ن نقطۀ حتول و قوت جنبش
زن��ان در س��طح مل��ی ،منطقه ای،
ق��اره ای و بنی املللی اس��ت! این
کنفرانس ها بایس��تی هر پنج س��ال
یکب��ار در یک��ی دیگر از ق��اره و یا
منطقه برگزار گردد.
• در طی یک س��ال ما جتارب

گوناگون این اولنی کنفرانس جهانی
را ارزیابی می کنیم ،تا موفقیت ها به
دست آمده و ضعف ها را در جریان
تدارک و اجرا تعینی کنیم.
• در طی این مدت زمان مالقات
ه��ای مل��ی همچننی منطق��ه ای و
قاره ای برگزار خواهد شد.
ای��ن متاس ها توس��ط کمیت��ۀ بنیان
گزاران کنونی ک��ه به طور موقت تا
تعینی کمیتۀ جهانی نهائی تا یکسال
دیگر ب��ه کار ادام��ه خواهند داد،
تدارک خواهد شد.
• در مالق��ات ه��ای ق��اره ای
یا منطق��ه ای (آس��یا ،آفریقا ،خاور
میانه و دور ،اروپا ،آمریکای التنی،
آمریکای مش��ایل) منایندگان تعینی
خواهند شد.
این ب��ه ازای ه��ر منطقه /ق��اره دو
منایندۀ اصلی همچننی دو جانشنی
هس��تند .این ترکیب می تواند طبق
ضرورت در تدارک دومنی کنفرانس
جهانی زنان افزایش یابد .زمانی که
حمل برگزاری کنفرانس آینده تعینی
ش��ود ،از این مناطق/قاره ها دو زن
به کمیتۀ جهانی تدارکاتی افزوده می
شود.
• تعی�ین منایندگان برای کمیتۀ
بنی املللی تدارکات دومنی کنفرانس
بایستی نتیجۀ یک پروسۀ دمکراتیک
باش��د ،که جنبش مبارزاتی جهانی
زن��ان را مورد نظر داش��ته و تقویت
کند.
• کمیت��ۀ جهانی تدارک دومنی
کنفران��س ب�ین امللل��ی کار ک��رد
هماهن��گ کنن��ده دارد .این کمیته
طراح هیچ سازمان یا ساختار سیاسی
نیست .دمکراتیک کار می کند ،هم
س��طح ،به خود خمتاری کشور ها و
سازمان های ش��رکت کننده احرتام
می گزارد ،سازنده برمیزان اسناد پایه
ای ،که برای اولنی کنفرانس جهانی
زنان منعقد شدند ،کار می کند
• م��ا خواس��تار حتول جنبش
مبارزاتی زنان در هر کشوری هستیم
و هم��کاری خ��ود را ب��ر س��ه روز
مبارزاتی سراس��ری جهانی جنبش
مبارزاتی زنان متمرکز می کنیم.
عالوه بر این ما خواهان حتول شیوه
های خمتلف مبارزه ،هم بستگی و
حرکت خبشی هستیم  .ما مصوباتی
را  ،که توسط زنان در جممع عمومی

انتخابات کانادا...

>> ادامه از صفحه11 :

گفت باز هم ی��ک دولت اقلیت
تش��کیل خواهد داد ،چ��ون در
دموکراس��ی روش همنی اس��ت.
گفتنی است که در دموکراسی ها
روش دیگ��ری هم هس��ت و آن
تشکیل یک دولت ائتالفی است.
معلوم نیس��ت چرا کان��ادا از این
روش پریوی منی کند.
دو س��ال پی��ش و در یک حبران
پارملان��ی نظری ام��روزی ،حزب
لی�برال با دو حزب دیگر ائتالفی
تش��کیل داد که به نتیجه نرس��ید
چون زمینه آن قبال فراهم نش��ده

بود و به همنی دلیل انتقاد شدیدی
از سوی مردم را به دنبال داشت.
در ه��ر حال ،ح��زب لیربال فعال
از فک��ر ائت�لاف فاصل��ه گرفته
اس��ت و آقای ایگناتیف در ابتدا
بط��ور تلوحی��ی و بعدا ب��ه گونه
صریح موضوع ائتالف را منتفی
دانست .او خود را برای تشکیل
یک دولت اکثریت لیربال کاندیدا
کرده است.
فعال ،ن��ه نتیجه انتخاب��ات قابل
پیش بینی اس��ت و نه پیامدهای
آن .بای��د ت��ا روز دوم م��اه م��ه،

دیار کفر اینقدر بی تفاوت هستند؟
موسس و اداره کننده فاحشه خانه
های رمسی در گوشه و کنار کشور
کیس��ت؟ منظورم��ان همان حمل
هائی است که مشا آن ها را "خانه
های عفاف" می نامید!

ِ
«منــا»
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"منا" نام جدیدی است که شخص
ما برای جن��اب پرزیدنت حممود
امحدی ن��ژاد رئی��س مجهوری
چه��ل میلیونی حمبوب و منتخب
حضرت رهرب معظم انتخاب کرده
امی و فکر می کنیم که از هر جهت
برازنده ایشان باشد چون

اوالً این اس��م به لسان عربی یعنی
زبان اهایل بهشت است و
ثانی�ًا نام حمل��ی در نزدیک مکه
مکرم��ه و بیت اهلل احل��رام و پس
مقدس می باشد و
ثالثًا بس��یار با مس��ما است چون
"منا" خمف��ف مجله دلپذیر «مایه
ننگ ایران» است!؟

ایران :پرزیدنت آینده

حواس تان باشد!
پرزیدنت امحدی ن��ژاد اخری ًا در
گردهمائ��ی ش��وراهای راهربدی
استان ها در پاسخ به نگرانی های
هوادارانش گفته است:

مناین��دگان و در کارگاه ه��ا م��ورد
تصویب ق��رار گرفته اس��ت ،ترویج
خواهیم داد.
• مت��ام س��ال م��ا یک فعالیت
تدارکات��ی ب��رای  8م��ارس دارمی،
تا اهمی��ت تارخی��ی آن را باز پس
گ�یرمی به عن��وان روز ی��اد آوری و
مبارزه زنانی ،که در سراس��ر جهان
برای حقوق و رهایی ،علیه س��لطۀ
س��رمایه داری ،علیه پدرس��االری،
علیه امرپیالیسم و برای رهای انسان
مبارزه می کنند.
• م��ا در روز بنی املللی مبارزۀ
اول ماه می جنبش کارگری شرکت
م��ی کنیم .در آن جا ب��ه ویژه برای
حقوق کارگران زن و علیه بهره کشی
از کودکان موضع می گریمی.
•  25نوام�بر روز اعرتاض علیه
خش��ونت بر زنان با هر گونه اشکال
خشونت بر زنان مبارزه می کنیم!
به ویژه خش��ونت را به عنوان نتیجۀ
تع��ارض امرپیالیس��تی و جنگ ها
علیه خلق ها مورد شکایت قرار می
دهیم ،که در آن ها زنان به قربانی و
غنامی جنگی بدل می شوند.
• م��ا مب��ارزۀ جهان��ی جنبش
زنان را خبش جدا نشدنی از مبارزۀ
کارگران ،خلق ها ،و متامی انسانیت
برای مساوات اعالم می کنیم.
• ما زنان را سازمان می دهیم!
مش�ترک ًا صفح��ۀ اینرتنت��ی موجود
را حت��ول می دهیم ،ت��ا آن صفحۀ
جذاب کنفرانس جهانی زنان شود.
• با هم ورای مرزهای سرزمنی
ها و زبان ها کار می کنیم!
جتارب و فرهن��گ های غنی خود
را به کار می گریمی! اشکال متفاوت
مراوده ،هماهنگی و همکاری را به
کار می بندمی تا کار مش�ترک مان را
تعمیق و گسرتش خبشیم .متام موانع
را ب��ا کمک م��راودۀ آلرتناتیو و هم
بستگی متقابل در هم می شکنیم،
تا جنبش جهان��ی مبارزاتی زنان را
تقویتکنیم.
زنده باد کنفرانس های جنبش
مبارزاتی زنان!
پیش به سوی رهایی زنان و انسان!
این وظیفه و چالش ما برای قرن
بیست و یکم است.

ک��ه روز انتخاب��ات تعینی ش��ده
اس��ت ،صرب کرد و در شب همان
روز نتیج��ه رای کانادائ��ی ه��ا
را دی��د .اگر حاص��ل انتخابات
دوم ماه مه ی��ک دولت اکثریت
کنس��رواتور باشد ،که دور از ذهن
هم نیست ،در آنصورت هارپر به
صورت یکه تاز میدان سیاس��ت
کانادا عم��ل خواهد کرد .اما اگر
حاصل باز هم اکثریت نسبی را به
کنسرواتورها بدهد ،که حمتمل تر
است ،در آنصورت وضع سیاسی
پیچیده خواهد شد.

خداون��د رئیس مجه��وری آینده
ایران را تعینی کرده است!
حواس تان باشد عوضی برداشت
نکنید چون مدتی است که خداوند
به مرخص��ی رفته و مت��ام اقتدار
و وظائ��ف اش را ب��ه رهرب معظم
واگ��ذار کرده اس��ت! پس منظور
حضرت پرزیدنت از خداوند رهرب
مسلمنی و مستضعفنی جهان بوده
است و نه آن خداوند قدمیی!
شاد و آزاد و سربلند باشید
پری گدای خراسانی
به تاریخ پنجشنبه سی ام مارچ
احلرام سال  2011ولفری دربدری
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سـیزدۀ شما بدر!

 سال  18شماره  12  1000فروردین 1390

همچون آب آمدم ،رفتم مثل باد
منایشگاهعکس:آیدینمطلبی

Came Like Water, Like Wind I Go
>> Fofa Gallery April 4-29, 2011
Vernissage April 6, from 5 to 7
My name is Aydin Matlabi. I like to inform you of my upcoming exhibition: “Came
like Water, Like Wind I Go”, in April 2011.
This body of work captures the uprising in Tehran at the eve of 2009 election.
The protest that inspired the other nations of the region to challenge state repressions
and was pretence for new waves of demonstration across the Islamic world.
The photographs are visual compositions of a unique historical moment. They
portray people’s frustration and a sense of risk for a longed liberty and freedom.
My hope is to keep the voice of decent alive and show a sense of solidarity to the
inspiration for reform. Aydin Matlabi

www.aydinmatlabi.com

یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60درایران  -مونتریال
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عزیزان بپذیریم ایران در حال سقوط فرهنگی است!
نامه از ایران

ما ایرانی ها خوب
است تغییر کنیم!

عزی��زان بپذیرمی ای��ران در حال
سقوط فرهنگی است.
ِ
مس��لک ناآگاه
یک ملت دالل
 ،با آن محاقت آش��کار هنگام
رانندگی ی��ا توحش علنی برای
برداشنت یک ش�یرینی از جعبه
ی تعارف��ی ،با رتبهی خنس��ت
جستجوی سکس در اینرتنت…
چ��را باید در پی ی��ک زمامدار
رویایی باشد؟
من پیشنهاد می کنم ملت هشت
سال انتخابات را تعطیل کنند و
اجازه بدهند هر کسی که میآید
همینجور ادامه دهد .
بع��د خودش��ان با حوصل��ه این
موارد را جتربه کنند :
 اویل از همه سخت تر است و
اینكه دروغ نگوییم .همانطور كه
فكر می كنیم عمل كنیم .فراموش
نكنی��م ریا كه اكن��ون عادت و
عرف جامعه شده است درواقع
یك بیماری اجتماعی است.
   ایران��ی ه��ا قب��ل از پرتاب
فحش ب��ه ب�یرون  ،دهانش��ان
را ببندند و تا بیس��ت بش��مرند.

خبصوص وقت��ی توی خیابان و
جلوی دیگران هستند.
   هر خانوادهی ایرانی هر روز
یک روزنامه بگرید ،اگر ش��ده
یالثارات!
   هر ف��رد ایرانی تعهد کند که
هر ماه یک کت��اب تازه خبواند
… حتی خالصه مبانی لوله کشی
عمومی!
   رانندگان به جای فاصله ی
بنی شلوار و جوراب دخرتی در
آن طرف خیابان ،به داش��بورد
جلوی چشمش��ان ن��گاه کنند و
سرعت از پنجاه کیلومرت در هیچ
شرایطی جتاوز نکند.
   همه به خودشان تلقنی کنند
که این کس��ی که م��ی خواهیم
کالهش را بردارمی تا شب برای
عزیزم��ان هدیه ب�برمی  ،خودش
عزیز یک ِ
ِ
نفر دیگر است!
   بفهمی��م كه زرنگ��ی ضایع
كردن حق دیگران نیست بلكه
با رعایت حقوق دیگران رسیدن
به حقوق خودمان است .
   بفهمی��م كه اگر صاحب یك
بوتیك هستیم شغل ما بوتیك دار
است یا اگر راننده تاكسی هستیم
ش��غل ما راننده است .نه اینكه
همه دزد و كالهربدار باش��یم و
از ش��غلمان فقط برای راهی به

رسیدن به كالهربداری استفاده
كنی��م  .ب��ه ش��غلمان احرتام��ا
بگذارمی و بگذارمی دزدی فقط
برای كسی باشد كه شغلش فقط
دزدی است.
   یادبگ�یرمی عش��ق و رابطه و
آشنایی هم بازی برد و باخت و
فتح قلمرو دیگران نیست.
   مردها مترین کنند که رد عبور
زن��ی را ب��ا نگاه ش��خم نزنند و
زنان مترین کنند که جواب سالم
مردان را با خونس��ردی و لبخند
بدهند چون به معنای … نیست.
   ایرانیه��ا به جای متس��خر
شکل ظاهری سیاس��تمداران،
فکر کنند که ایراد واقعی کار آن
شخص در کجاست.
بپذیرمی اگر شرایط کنونی ایران
اینگون��ه اس��ت هم��ه دلیلش
مدی��ران و باال س��ری ه��ای ما
نیستند و نقش اصلی را خودمان
در این جایگاه ایفا می کنیم.
بپذیرمی ایران می تواند همچون
گذش��ته بهرتین باش��د .ایران و
ایرانی لیاق��ت این بهرتین بودن
را دارد.
بپذیرمی برای اینکه ایران خوب
ش��ود باید تغیری کنی��م تا بهرتین
باشیم.

gmail.com@Koshtaredahe60

Comité Commémoratif du Massacare de Prisonniers
Politiques Iraniens des années 80 -Montrèal
Commemorative Committee of Massacare of the Iranian
Political Prisoners of 80's -Montreal

اوباما :قذافی باید برود...

>> ادامه از صفحه5 :

و کوش��ش برای س��رنگونی رهرب

«تغییر در ایران،
لیبی از طریق زور ،باعث متالشی انتقادغیرمستقیمبهآملان
ش��دن ائت�لاف ،جمب��ور ک��ردن اوبام��ا تصری��ح ک��رد ک��ه ایاالت به شدّت سرکوب میشود»

آمری��کا به اعزام ن�یروی زمینی و
به خطر انداخنت جان غرینظامیان
میشود».
اوباما با تأ کید بر اینکه تالش برای
س��رنگون کردن قذاف��ی پرهزینه
است از «واگذاری رهربی مرحله
اولیه عملیات هوایی علیه لیبی که
بر عه��ده آمریکا بوده به ناتو» خرب
داد و گفت« :ما پیش��روی مرگبار
قذافی را متوقف کردهامی و از این
پس رهربی اجرای عملیات پرواز
ممنوع بر فراز لیبی برای حمافظت
از غرینظامی��ان به متحدان آمریکا
واگذار میشود».
وی افزود« :با این انتقال ،هزینه و
خطر این عملیات برای ارتش ما و
مالیاتدهندگانآمریکاییبهمیزان
قابل توجهی کاهش مییابد».

متح��دهی روز چهارش��نبه (۳۰
م��ارس) فرماندهی عملیات علیه
قذافی در لیب��ی را به ناتو واگذار
میکند.
رئیسمجهور آمریکا در این رابطه
به طور غریمس��تقیم آن کشورها و
دولتهایی که در ش��ورای امنیت
س��ازمان ملل به قطعنامهی منطقه
پرواز ممنوع لیبی رأی ممتنع دادند
را مورد انتقاد قرار داد .وی گفت:
«شاید ملتهایی باشند که چشمان
خود را در برابر اعمال خشونت در
دیگر کشورها ببندند .ویل در مورد
ایاالت متحده ب��ه گونهی دیگری
است .من به عنوان رئیسمجهور
برای اینکه وارد عمل شوم ،منتظر
تصاوی��ر خش��ونتها و گورهای
دستهمجعیمنیمامن».

رئیسمجه��ور آمری��کا در پای��ان
این س��خرنانی به رون��د حتول در
خاورمیان��ه از تون��س و مص��ر تا
ایران اشاره کرد و گفت« :تغیری در
کشورهای خمتلف به صورتهای
متفاوتی صورت میگرید بهگونهای
ک��ه در مناطق��ی نظری مص��ر ،این
تغی�یرات ،ب��ر امیده��ای م��ا را
میافزای��د و در مناط��ق دیگ��ری
مثل ایران تغیری به شدت سرکوب
میشود».
وی تأ کید ک��رد« :ایاالت متحده،
از این حقیقت که تاریخ خاورمیانه
و مش��ال آفریقا در ح��ال حتول و
حرکت است و جوانان این مسری را
رهربی میکنند ،استقبال میکند».

لیونل مسی به پردرامدترین فوتبالیست
جهان تبدیل شد

لیونل مسی به عنوان پردرآمد ترین فوتبالیست دنیا جای دیوید
بکهام را گرفت.
به گزارش واحد مرکزی خرب ،لیونل مس��ی ،ستاره تیم بارسلونا
و بازیکن تیم ملی فوتبال ارژانتنی به حلاظ کس��ب درآمد از
ورزش فوتبال ،گوی سبقت را از بکهام انگلیسی ربوده و
اکنون به پردرآمدترین فوتبالیست دنیا تبدیل شده است.
بر اس��اس تازه ترین گزارش ها ،مس��ی چهل و چهار
میلیون و صد هزار دالر در سال درآمد دارد در حایل
که درآمد ساالنه بکهام چهل میلیون و ششصد هزار
دالر است.
بعد از مسی و بکهام نیز کریستیانو رونالدو ،مهاجم
رئال مادرید و بازیکن تیم ملی پرتغال در رده سوم قرار
دارد.

ازمیان نامه های رسیده...

جقــۀ
به ّ
اعلیحضرتقسم!..

(* ای��ن نامه کوتاه و ادیت ش��ده
است)
آقای سردبری
...به خودم فح��ش دادم که چرا
برخناستم و نعره نکشیدم!
روز یکش��نبه  13مارس ،در حمل
دانش��گاه کنکوردیا در سخرنانی
مینا احدی ،فمینیست مبارز چپ
به مناسبت  8مارس ،روز جهانی
زن ،س��روکله همیش��گی آقایی
پیدا ش��د که با افتخار در حمافل
اعالم می کند ش��اه اهلی است،
باافتخار به جقّه اعلیحضرت قسم
می خورد ،تاج به سینه می زند و
جزء افتخاراتش آن اس��ت که در
س��اواک آریامهری خدمت می
کرده است!
ح��اال این آدم چرا در هر فرصتی
در حمافل چپی حاضر می شود،
از م��دارا و حتم��ل بروچبه های

چپ وقیحانه سوء استفاده میکند
و بی اعتناء به همه ی خون های
رخیته ش��ده ،مزخرفات بی سرو
ته��ی را تکرار م��ی کند من منی
فهمم...
....
من منی فهمم که چرا هیچکس
نیست به این آقا و اکثریت دو سه
نفره ش��ان در این ش��هر یادآوری
کند که س��رکوب ،خفقان سیاه و
دیکتات��وری  30س��اله ی پهلوی
(شاه مشا) مستقیما مسوول دزدی
انقالب  57به دست طالبانی ها
به رهربی مخینی جنایتکار بود...
 ...اگ��ر ش��اه مش��ا ب��ه ج��ای
کـشیوبهجایشیعه پروری،
چپ ُ
ذره ای آزادی به مردم داده بود،
(مثل آزادی احزاب ،نش��ریات،
کتاب خواندن و نفس کش��یدن)
مردم م��ا می فهمیدن��د مخینی
دجال و حکومت اسالمی او چه
ّ
فاجعه ای اس��ت و اینگونه برای
فرار از یک هیوال به سیه چاله ی
یک دیو پناه منی بردند.

(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

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

سی
ستم های

و
یـدیوئی

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

بزرگرتین شانسی که رژمی پهلوی
آورد ای��ن بود که هیوالیی که پس
از او انق�لاب را دزدید ،چندین
براب��ر جنایتکار و س��فاک تر از
او بود ،هم�ین ،وگرنه کارنامه ی
دیکتات��وری ه��ای جنایتکارانه
پهلوی را خفقان ،اعدام ،زندان
و ش��کنجه های قرون وس��طایی
و ...و ...هیچک��س منی توان��د
انکار کند.
به ش��اه اهلی های ش��هر اخطار
می دهم سوءاستفاده از مدارای
چپ مرزی دارد ،وقاحت حدی
دارد! یادت��ان باش��د وقتی مشا
در جلس��ات چپی می نش��ینید و
ش��عارهای خدا ،ش��اه میهن می
دهید درصد بزرگی از همنی آدم
های��ی که کنار مشا نشس��ته اند و
دندان قروچه می کنند ،به دست
دژخیمان شاه مشا ،شکنجه شده
اند و عزیزان ش��ان اعدامی شاه
مشایند...
وقاحت حدی دارد!
پیمان نوذری (مونتریال)

تبدیل

تپـشدیجیتــال
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Immigration

I

Iranian traditions and customs: Sizdah-Bedar
W

e all know that Sizdahbedar is an Iranian
festival tradition, celebrated in
the thirteenth day of Norouz.
Iranians have a tradition of
spending the day outdoors on
the 13th day of the month of
Farvardin. “Sizdah” meaning
the thirteen and “Bedar”
meaning to get rid of, so
together it means getting rid
of thirteen. From ancient
times, Iranian people have
enjoyed this day, although it
is also the day that marks the
end of Norouz celebrations.
The first 12 days of the year
are very important, because
they symbolize order in the
world and in the lives of
people.
The 13th day marks the
beginning of the return to
ordinary daily life.
It is customary on this day,
for families to pack a picnic
and go to a park, countryside
or where a river flows. It is
believed that joy and laughter
clean the mind from all evil

thoughts, and a picnic is
usually a festive, happy event.
A ritual performed at the end
of the picnic day is to throw
away the “Sabzeh” from the
Norouz Haftsin Table. The
Sabzeh is supposed to have
collected all the sickness,
pain and ill fate hiding on the
path of the family throughout
the coming year. Touching
someone else’s sabzeh on this
13th day or bringing it home
is therefore considered a bad
omen.
Another tradition on the 13th
is the knotting of blades of

the sabzeh by unmarried
girls in the hope of finding a
companion.
The knotting of the grass
represents love and bondage
of a mam and woman.
Not all Iranians around
the world will be able to
celebrate this wonderful
tradition, we live in
different places outside Iran,
some of us work, some of
us just cannot get away to
celebrate the traditional way.
ut in Iran I can just
imagine it being grand,
people all over the country
leaving their homes early
morning, to celebrate this
beautiful traditional day.
Getting together with friends
and family planning a fun
filled day in a beautiful
country side, BBQ juje kabab,
or kabab kubideh, served with
either noon sangak or rice
and their abundance of sabzi
hordan, and fresh fruits.
am telling you, I have
worked up an appetite

nadime93@yahoo.com

TEEN'sCorner....

Today, my mother
called her father
living in Tehran.
We’ve been calling
him Aghajoon for
as long as I can
remember. When my
mom called him, he
picked up the phone
and yelled “hello!” like a
sugar-high child would do.
You should’ve seen how
happy my mother was. She
hasn’t seen her father in
years. Well, that’s just one
among the million other
heartbreaking things an
immigrant has to suffer.
Anyhow, she started
conversing with her father,
like how a kindergarten
teacher would with one
of her shy students. She
would ask him how the
weather was in Tehran,
if he is taking care of his
garden, if he is taking care
of himself. She also asked
him if he remembered her.
He didn’t. She introduced
herself. “I am your
youngest daughter, Zohreh.
Do you remember me,
Aghajoon?”
silence!
She asked him if he
remembered how, when I
visited them when I was
5, he bought me `Noon
sangak` as tall as I;
how, during the spring
time, he would bring the
family the most beautiful
violets (my favorite
flower);
how, during Norooz, he
would wait in line to bring
the most delicious sweets
for his family.
Aghajoon laughed
sheepishly on the other
side. He didn’t fully
understand the situation.

If you haven’t guessed by
now, my grandpa suffers
from Alzheimer’s. He can’t
even remember his own
family.
I laid my head on my
mom’s shoulder, listening
to my grandpa’s voice. She
started crying. She tried to
hide it, not wanting to scare
her confused dad. She kept
telling him how much she
wishing to be there, with
him; how much she
wants to give him a hug.
After a while, they said
their goodbyes. She put
the phone down, wiped
her tears off, and told
me to help her make
dinner. And that was
that.
I know this sounds like
a corny, sob-story from
a Hollywood chick
flick. But as a witness,
I can assure you that
this is all reality and the
reason why I’m writing
about this is because it
really hit a cord inside
of me. I still feel a lump
in my throat writing this
down. I was asked to write
about how it feels to be the
daughter of an immigrant
family. To me, being the
daughter of an immigrant
family, especially when
they come from a country
governed by the craziest
lunetics on the planet,
can be tough to handle
sometimes. I remember in
primary and high school,
a few of my friends would
complain about seeing
their grandparents in
Abitibi Temiscamingue
during the holidays. I felt
like grabbing hold of their
shoulder, shake them,
and yell how lucky they
are to be so close to their
family; how lucky they
are to see them whenever
they wanted; to be able
to freaking talk to them
face to face and not on
the mothercussing phone;
to not be worrying about
their cousin protesting on
the street while crazed
basijis were shooting down
anything that moved; to
be able to ask them if they
are safe without worrying
about the fact that someone
is listening to every single
word we’re saying.
Ah jeez.
Please forgive me, I’m
being emotional again

and when that happens,
I just never seem to stop
rambling. What I am trying
to say is this: people! Do
NOT take your family for
granted.
Aight?!
You have no cussing
idea how lucky you are
for being able to live in
this amazing country
surrounded by your loved
ones. Sure, they can
drive you cussing crazy
sometimes, but who gives
a cuss? At least they are
at arm’s reach and not
on the other side of the
planet. And here’s an idea.
Kids: if you’re the kid of
an immigrant family, why
not ask your parents about
them. Ask them how it
feels to be immigrants,
how they came here, if
they miss their country
and family, if they are
happy with their country
and family. Why not write
about? Write their story
and send it to me. If you
want, we could publish
for our readers to see. And
hey, if you’re not the kid
of an immigrant family, I
don’t care! Tell me your
story! Parents, students,
grandparents, teachers, cab
drivers, writers, activists,
architects… you name it!
Tell me how it feels to be
an Iranian in Montreal.
Write it in English, French,
Farsi. Just tell me! I’ll be
waiting.

right now, the thought of this
traditional Iranian dish has me
salivating, only in Iran can
you truly truly enjoy the real
taste of a good kabab kubideh
or juje kabab. I think it’s time
to pay Iran a visit.
I miss it.
A little song about April Fool,
which I sang to my fifth grade
teacher and was brought to the
principal’s office, my mother
was called to pay the school a

visit to be told that I was being
disrespectful to my teacher.
April Fool go to school,
tell the teacher she’s a fool
if she hits you with a stick
don’t do your arithmetic,
if she hits you with a hammer
don’t do your grammar,
if she hits you with a broom,
take your hat and leave the
room!!
After so so so many years, this
memory is still very vivid in

my mind. (Boy did I ever get
in trouble that evening).
njoy, keep safe, stay
healthy and make sure
laughter is in your everyday
life.
____________
Maria Cottone
Certified Canadian
Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

immig
rant!

of Parliament for complaints
and questions and a public
awareness campaign.
Transitional measures would
be put in place to ensure
continuity of service for both
existing members in good
standing of CSIC and their
clients during the transition
to the ICCRC. This process could take a few
months to complete and it is anticipated that the
ICCRC could become the regulatory body this
summer.
This process is part of a broader strategy to
protect from immigration fraud people wanting
to immigrate to or stay in Canada. Included
in this strategy is Bill C-35, which aims to
crack down on crooked consultants. As well,
a multilingual domestic advertising campaign
warning prospective immigrants, permanent
residents and Canadian citizens not to be
taken in by crooked immigration consultants
was launched in February and an overseas
advertising campaign, with the support of
Australia, New Zealand, the United Kingdom
and the United States—members of the Five
Country Conference—was launched earlier this
week. They can be viewed on YouTube.
Minister Kenney raised the issue of
immigration consultant fraud in meetings with
officials in China, India and the Philippines last
fall and more recently in Pakistan. He has urged
those governments to protect their citizens from
exploitation and abuse by crooked immigration
consultants.
The above is a news release made public on
March 18, 2011 and can be found on the CIC
website.
This is great news, right now it costs an
immigration consultant way over more than
$5,000.00 annually to keep their membership
going with the Canadian Society of
Immigration Consultants (CSIC) and this is
not including seminars we need to attend in
other cities in Canada, the costs of seminars
are ridiculously over priced, travel expenses,
hotels, maintaining a library approved by CSIC,
membership fees with the Canadian Migration
Institute (CMI), it is never ending. We are in
need of a regulator who has the best interest
of the consumer as well as the immigration
consultant. For crying out loud lawyers pay
way much less fees than an Immigration
Consultant, really, it’s ridiculous.
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HEY! I’M NOT FINISHED, YET!
nadime rahimain

New regulator proposed for
immigration consultants

n order to improve
the integrity of the
immigration system,
Citizenship, Immigration
and Multiculturalism
Minister Jason Kenney
announced on March 18,
2011 that a new regulatory
body is being proposed to
oversee immigration consultants.
“The Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council – or ICCRC – has
committed to enhancing the protection of the
Canadian public and those who use the services
of immigration consultants,” said Minister
Kenney. “I am confident that, with the ICCRC’s
strong regulation of immigration consultants,
people using our immigration processes will be
offered quality consultation, representation and
advice.”
Immigration consultants are currently regulated
by the Canadian Society of Immigration
Consultants (CSIC). Reports by the Standing
Committee on Citizenship and Immigration in
2008 and 2009 pointed to governance issues
and a lack of public confidence in CSIC. Based
on the Standing Committee’s reports, CIC
decided to launch this public process.
“I anticipate that the Immigration Consultants
of Canada Regulatory Council will not only
help ensure public confidence in the integrity
of the immigration program, but also that
immigration consultants provide their services
in a professional and ethical manner,” added
Minister Kenney.
A selection committee was established to
examine all submissions received following
a public process requesting submissions
from parties interested in being the regulator
of immigration consultants. The committee
reported its conclusions to the Minister of
Citizenship, Immigration and Multiculturalism.
Based on these conclusions, the ICCRC is
being proposed as the regulator best placed to
govern immigration consultants.
In its submission, the ICCRC committed to
a variety of activities to foster a culture of
transparency and openness and to protect the
Canadian public and those using the services
of an immigration consultant, while building
a strong relationship with its members. It
has also proposed innovative strategies to
ensure accountability and transparency to its
membership, including a hotline for members

1390  فروردین12  1000  شماره 18 سال

... he bought me
`Noon sangak`
as tall as I...
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Election Canada
2011 campaign by the numbers

6

: Number of elections Gilles Duceppe
fought as leader of the Bloc Québécois
before this one.

3
3
0

: Number Stephen Harper fought as
leader before this one.
: Number Jack Layton has fought as
NDP leader.
: Number Michael Ignatieff has fought
as leader before now.

PLEASE, TAKE YOUR SEATS

308
155
106
75

: Total number of seats in
Parliament.
: Number of seats needed for a
majority.
: Number of seats in Ontario.

: Number of seats in Quebec.

DIEF VS. DION

79.4%: Highest percentage voter turnout,
in 1958.

58.8%: Lowest turnout, in 2008.
PARTY TIME

19
5

: Number of federal political parties
registered with Elections Canada.

: Number that usually get any media
attention.

YOUR TAX DOLLARS
AT WORK
$1,300: Average amount some families
can save in federal taxes per year under
Stephen Harper's income-splitting tax plan
announced Monday.
$1,284: Amount Canada's debt is
growing, per second, as the candidates hit
the campaign trail (figure from Canadian
Taxpayers Federation).

بهای مسکن

درکانادا از
10سال پیش
تاکنون2 ،برابر
شده است
 ۳۰م��ارس  ۲۰۱۱ایرانت��و :متوس��ط به��ای
خانه در کان��ادا طی ماه ژانویه 0.4 ،درصد
افزایش یافته است .برمبنای گزارش منتشره
از سوی بانک  ،Teranet-Nationalاین
رقم برای ونکوور  0.9 ،درصد ،تورنتو ،0.5
هلیفاک��س  0.4و مونرتآل  0.3درصد بوده،
اما در این میان افزایش  0.6درصدی اتاوا
و  1درص��دی کلگری ،چش��مگریتر بوده
است.
رشد بهای مسکن در حایل دومنی ماه پی
درپ��ی خود را طی می کند که مبدت س��ه
ماه ،قبل از سری نزویل داشت.
یکی از کارشناس ارشد بانک معتقد است،
افزایش قیمت در ماه ژانویه ،چندان با پیش
بینی هایی که در پایان سال  ،2010شده بود
همخوانی ندارد.
وی م��ی گوید" :رش��د بهای مس��کن در
ات��اوا و کلگری یک پدیده حمس��وب می
ش��ود .با اینکه قیم��ت های م��اه ژانویه،
هنوز ی��ک درصد کمرت از وضعیت مربوط
به ماه آ گوس��ت  2010بوده ،اما باز هم 5.5
درصد بیشرت از باالترین حد قبل از حبران
افتصادی است .جایی که بهای مسکن در
آمری��کا ،در حال حاضر 30درصد کمرت از
باالترین حد مربوط به  4سال پیش یعنی قبل
از حبران مشابه است".
کارشناسان همچننی معتقد هستند ،قواننی
جدی��د اعطای وام و افزای��ش ناگزیر نرخ
بهره ،از رونق بازار خواهد کاس��ت و باید
ش��اهد نزول تدرجیی قیمت از ابتدای ماه
اوریل باشیم.
در عنی ح��ال ،قیمت مس��کن در کانادا،
ه��م اکن��ون 100درصد بیش�تر از یک دهه
پیش است و انتظار منی رود عواملی مثل
تغیریات ناگهانی ن��رخ بهره یا بیکاری در
جامعه ،تأثری قابل توجهی بر آن بگذارد.
در برخ��ی مناطق کانادا ،حتی قیمت مس��کن
نس��بت به  10سال پیش 150 ،درصد رشد داشته
اس��ت که جبز طال ،سرمایه گذاران بازار ،منی
توانن��د جایگزی��ن دیگری ب��رای این حتارت
بیابند.

قابلتوجهخامنها

 3فال قهوه

CHANGING THE CHANNEL
: Number of times Stephen Harper
"mentioned the word "coalition
Monday in his speech announcing his
family income-splitting plan.

21

: Number of times he mentioned it
in a speech in Brampton, Ont., on
Sunday.
____
By GREG MARKEY,
Postmedia News March 29, 2011

و ورق
توسط شادی
678-6451

آیا می دانستید:
>> کلمات عبور شما چقدر شکننده اند؟

ربماتپسزاNikpour:
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کبک و کانادا :بازار امالک...
امیر سام

آمار خرید و فروش
امالک کالنشهر
مونترال در ماه فوریه
۲۰۱۱

علریغ��م متای��ل ب��ازار
ام�لا ک ب��ه نف��ع
فروشندگان ،آمار خرید
و ف��روش ام�لا ک در
کالن شهر مونرتال در ماه
فوریه ،۲۰۱۱بیانگر برقراری تعادل
بنی بازار خریداران و فروشندگان
میباشد.
همانطور که پیش بین 
ی میش��د،
شرایط بازار به مست تعادل پیش
م��یرود ،با وج��ود اینک��ه هنوز
فروشندگان بهره بیشرتی از شرایط
ب��ازار میبرند ق��درت چانه زنی
خریداران نیز رو به افزایش نهاده
اس��ت،امری ک��ه از آوریل ۲۰۱۰
شروع شده است.
ش��رایط ب��ازار امال ک بیش�تر
در جزی��ر ه مون�ترال و در مورد
امال ک مسکونی تک واحدی
 Single familyو کاندومینیوم
به نفع فروشندگان بوده است.
در مقیاس قیمت ،در ماه فوریه
امس��ال  ۴درص��د افزایش در
قیمت میانگنی امال ک مسکونی
تک واح��دی Single family
نس��بت به فوریه س��ال گذش��ته
مشاهده شد و این نوع ملک به

قیمت میانگنی  ۲۵۴۰۰۰دالر در این
ماه به فروش رسید.
امال ک مس��کونی چن��د واحدی
 Plexب��ا قیمت میانگ�ین ۳۹۰۰۰۰
دالر معامله ش��دند که منایانگر ۳
درصد افزایش نسبت به فوریه سال
گذشته میباش��د و باالخره
کاندومینی��وم ب��ا  ۹درصد
افزایش در قیمت میانگنی
ب��ه قیم��ت  ۲۱۴۵۰۰دالر
خریداری شد.
از حل��اظ تعداد معامالت،
تع��داد ۴۱۰۴معامله در فوریه
 ۲۰۱۱به ثبت رس��ید که منایانگر ۷
درصد کاهش نسبت به فوریه سال
 ۲۰۱۰میباشد.
امال ک مس��کونی چن��د واحدی
 Plexبا  ۱۱درصد ،قابل توجهترین
کاه��ش را در تع��داد معامالت به
ثبت رس��اندند ،در ح��ایل که این
کاهش برای کاندومینیوم و امال ک
مس��کونی تک واحدی Single

+13%
-2%
-7%
-7%
-7%
-11%
-3%
+4%
+9%
+3%

MLS® Residential Statistics
Montréal Metropolitan Area
February 2011 versus February 2010
Variation
Active listings
25,361
New listings
7,477
Total sales
4,104
Single-family
2,518
Condominiums
1,225
Plexes (2 to 5
359
)dwellings
Volume of sales
$1,203,089,346
Median price
Single-family
$254,000
Condominiums
$214,500
Plexes (2 to 5
$390,000
)dwellings

ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﺍﻣﻼک ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺑﺰﺭگ

امیرسام

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

پزشکی :فایبرومیالژی...

بیش�تر از ط��ب س��وزنی
و ماس��اژدرمانی و
کریوپراتی��ک ،در ای��ن
سیستم ،بدن و روان از هم
جداشدنینیستند.
:Biofeed Back 
هدف این سیستم این است که به بیمار
یاد بدهند چگونه فش��ارهای عضالنی
و ی��ا فاصله بنی دو نفس کش��یدن را به
کمک دستگاههایی که این پارامرت های
فیزیولوژیک را نش��ان می دهند کنرتل
کنند.
مطالعات نشان می دهند که این سیستم
درمانی نتایج مثب��ت دارد و آنهایی که
ح��رکات بدنی را زیاد می کنند و باعث
توانبخشی عضالت و کم شدن سختی
آنه��ا در صبح و کم ش��دن درد درنقاط
دردناک و اسرتس روانی کمک می کند.
 هیپنوتراپی
:Hypnotherapie
مطالعات نشان می دهد که اثر درمانی
هیپنوتراپی با مقایس��ه با ماساژ درمانی
که هم��راه ب��ا ی��اد دادن تکنیک های
آرامش دهن��ده عضالنی بوده ،بیش�تر
اس��ت و وضع عمومی بیمار خیلی بهرت
شده خمصوص ًا خستگی صبحگاهی و
دردهای عضالنی و کیفیت خواب.
روان درمانی برای تغی�یر دادن زندگی
ش��خص که به بیمار می آموزد بیماری
خ��ود را بشناس��د و بفهم��د چگونه با
نگرانی ها و احساسات و دردهای خود
کنار بیای��د و افکار منف��ی را که باعث
تشدید عوارض بیماری می شود با افکار
مثبت عوض کند و این باعث تغیری وضع
زندگی بیمار ش��ده و نتایج مثبتی داشته
است.

۷ familyدرصد گزارش شد.
از حل��اظ جغرافیای��ی ،جزی��ره
مونرتال با کاهش جزئی در حدود
 ۳درصد ،فعالترین منطقه از نظر
تعداد خرید و فروش در ماه فوریه
 ۲۰۱۱در کالن شهر مونرتال بود.
Soulange-Vaudreuilو
 North shoreهر کدام به ترتیب
 ۴درصد و  ۶درصد کاهش نسبت
به ماه فوریه س��ال گذشته داشتند
در حالیکه کاهش خرید و فروش
در الوال  ۱۰درص��د و در South
 ۱۴ shoreدرصد گزارش شد.
در تاریخ فوریه س��ال ،۲۰۱۱تعداد
امال ک در معرض فروش از طریق
سیس��تم  MLSنس��بت ب��ه تاریخ
مش��ابه س��ال گذش��ته  ۱۳درصد
افزایش داش��ت که ای��ن امر برای
خریداران نشانه حق انتخاب بیشرت
ی باالتر میباشد.
و قدرت چانه زن 

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

>> ادامه از صفحه28 :

 تکنیک
:Resonance Sonor
نوعی درمان روانی فیربومیالژی اس��ت
ک��ه باع��ث بی��اد آوردن خاطرات��ی که
صدمات روانی تولید کرده و اثر آنها بر
روی اعصاب و روان علت فیربومیالژی
شده و از بنی بردن آثار به این خاطرات
میباشد.
مطالعات نش��ان می دهد که  90درصد
بیماران که از این متد استفاده کرده اند
نتایج مثبت داشته اند.
این متد در کبک ب�ین  4تا  5هزار دالر
خرج دارد.
SAM-en 
داروئی است که برای دپرسیون و آرتروز
بکار می رود و مطالعات نشان می دهد
که اثر جالبی بر روی دردها و خستگی و
سختی عضالنی صبحگاهی و همینطور
خلق و خوی بیمار داشته است.
:Tai-Chi 
یک پروژه علمی سال  2003نشان میدهد
که این نوع ورزش رزمی چینی می تواند
عالئ��م بیماری را کم ک��رده و وضعیت
زندگی بیمار را بهرت کند.
 گیاهخواری:
گیاه خ��واری هم��راه مق��دار زی��ادی
خام خواری می تواند دردهای عضالنی
و سختی حرکات مفصلی را کم کند.
داروهای طب چینی برای کم کردن درد
مفید بوده است.
 ناتوروپاتی
:Naturopathie
طب��ق مطالعات پزش��کان طب طبیعی
عدم مصرف روغنهای گیاهی هیدوژنه
ش��ده که باعث جامد شدن این روغنها
در حرارت منزل می ش��وند و غذاهایی

که مقدار زیادی اسیدهای چرب دارند
مانند س��رخ کردنی ها ،شریینی جات و
بیسکوئیت.
 مصرف مواد غذایی حامل اسیدهای
چرب امگا  3که باعث بهرت کار کردن بدن
و عکس العمل ض��د تورمی دارند مثل
بعضی از گیاهان و ماهی ها.
 خوردن میوه و سبزی به مقدار
کافی.
 اضافهکردن زجنبیل و زردچوبه در
غذاها.
بنظر این پزش��کان مقدار رادیکاهلای
آزاد در بیماران فیربومیالژی زیاد است
که باعث تولید تورم می ش��ود .به همنی
دلی��ل خوردن میوه ها و س��بزی های پر
از آنتی اکس��یدان ها چندین بار در روز
برای مقابله با رادیکاهلای آزاد ضروری
است.

یادآوری:
در نزد افراد مبتال به فیربومیالژی میزان
منیزیوم در خون آنها کمرت از حد طبیعی
آن اس��ت .منیزیوم برای رف��ع درد و اثر
آن روی عض�لات و گش��اد کردن رگها
و بهب��ود فعالیت ه��ای عصبی بس��یار
مفید اس��ت و دو مطالعه کوچک نشان
می ده��د که مص��رف آن کمک به رفع
عالئم بیماری می کند مطالعات مهم تر و
جدی تر الزم است.امکان دارد که بیمار
کمبود مواد معدنی و ویتامنی داشته باشد
که در ص��ورت لزوم با مکملها برطرف
می شود.
همیشه شاد و تندرست باشید
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فرارسـیدن نوروز را
که همراه با نویداهی آزادی از سراسر جـهان است
هب شما شادباش می گویم
و تـندرستی و شادکامی شما وخانواده را
.رد سال نو آرزومـندم
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Wishing you Healthy,
Happy and Prosperous New Year

Levy Pilotte
Comptables Agréés
700-5250 boul Décarie
Montreal, QC H3X 3Z6

Tel.: (514) 487-1566

،عید سعید باستانی را به کلیه دوستان و عزیزان
، که ما را طی سال ها حمایت کرده اند،بویژه مشتریانی گرامی
 سالی مشحون از برکت و سالمتی برایتان،صمیمانه تبریک گفته
) فارس خوبیه (درژدان.آرزومندم
Farés Khoubbieh

Directeur financement taxi,
Développement des affaires
Centre de services de Saint-Paul
5559 Laurendau
Monteal, Qc h4e 3w2
Tel.:514-765-3577 Ext.: 254
Cell.: 514-996-1332
Fax: 514-761-3148
fares.khoubbieh@desjardins.com


























2570
اریانی

____________

Jaleh Hafezi

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

Metro: CDN

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

:مشاور امالک
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان

تهیه وام مسکن

>>
>>

Cell.: (514)207-9000

ژاله حافظی
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www.akhavanfood.com

6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744

AKHAVAN WEST-ISLAND

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

15760 boul Pierrefonds

Ouvert 7 jours

See stores for more specials

(PFDS.) Tel.: 514-620-5551

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
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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 Mailing Address:

Tel.: 514-996-9692

Tel.: 514-481-0671

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

Email: paivandmtl@gmail.com

FORTI INTENSIF

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

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

 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

روز7
هفته

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

 2550 Lapiniere (Brossard)

Tel.: (514) 933- 8383

Tel.: (450) 676-9550

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

 398, boul. Curé-Labelle, Laval

LAVAL
2شعبه

Tel.: 450-934-7744

Metro: Guy Cond

پارستورز
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TOURS & TRAVEL INC.
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www.pars.ca
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1410 Lonsdale

FLY ANY TIME,
1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Tel.: (604) 982-0909
ANY WHERE!
Fax: (604) 982-0910

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Tel.: (905) 762-0700
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Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca
Toronto@pars.ca
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Inc.
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Firouz Hemmatiyan
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Immobilier Affilié
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Cell: 514-827-6364
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Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

H4A 1W6

فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

(Montreal, Toronto, Ottawa, Victoria, Calgary & Vancouver)
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Fax: (604) 982-0910
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BSc.
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AgentImmobilier
ImmobilierAffilie
Affilie
RE/MAX
RE/MAX

،همچون آب آمدم
رفتم مثل باد

آیدینمطلبی:منایشگاهعکس

Came Like Water,
Like Wind I Go
>> Fofa Gallery ,April 4-29, 2011
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www.akhavanfood.com

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

