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Inc. ç›£`` ` `¿† ä… Zd£œ£˜ }£®ÁŽ ç›£¿† gZ gfZ v£`º¥œZxZ®`
 تبدیل ارزها بصورت عمده،■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس
x£›g ã ®†y£`` ` †Â˜ fd Ô¼“®… z ,£fÂ²˜ ® £ z
 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات
علیfdخامن
توسط:مهاجرتی
}fZ™ä £›®،)محمدی(بهبهانی
Ý ®‘ gZ \®‰£Á› fÂ›Z
äÅšzZç³³ª†
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مهاجرت
مشاورین
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_________________
1008  شماره،18 سال
1390خرداد11

موسسه مالی

_______

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

1008

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

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

www.ic-pacific.com
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انشقاق درون حاکمیت جمهوری اسالمی فرصتی
استثنایی برای مبارزات دموکراتیک
در ایران پیش آورده است

:جریمه گرفته اید
!نگران نباشید

ماکمکتان
!!میکنیم

14: ص

عزت اهلل
سحابی
درگذشت

به سرپرستی
رضا ناظم
)(وکیل

Phone: (514) 700-0303
1010 la Gauchetiere W., Suite 1315
Montreal, Quebec, H3B 2N2

وحید خلجی محضردار ومشاورحقوقی

jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

ÍÅœZ®™

11: ص

احزاب فدرال کانادا

7: ص

بعد از انتخابات دوم می

yf£¥5ç•Z®

\£Åš£›
}fZ¬…£±Š
عقیلیz ساالر
، حمید متبسم

Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á
: کار و حتصیل در کانادا خبوانید، زندگی،مهاجرت
®œ ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
(514)
846-0221
äÀ ¯zb
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
:مهاجرت کن پارس
خدمات
سایت رمسی شرکت

Tel.: 514-903-4726

IranAir

General Sales Agent

gfÂ†if£ˆ

(ç¿ffZ¬…£±Š)
ç·Å¹Ži£¤“
پردیس
و ارکستر
Tel.:
(514)
806-0060
پروژه ای تازه برای ارکستر

بزرگ سازهای ایرانی و غربی
July 25
® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL Sunday
TORONTO
Zd£`œ£˜ ®``Z®7>>
fd :ص1006 DE LA MONTAGNE, 7368 YONGE St., PH-A
www.pars.ca

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

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

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

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®™

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

VANCOUVER

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

31>> :ص

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd23>> :ص
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

1155 Rene Levesque w. #2500

خداحافظی اپرا وینفری
8:سال ص۲۵ پس از

ترانه های محلی
 بانوی،شبی بیادماندنی با سیما بینا
Ninous Givargiznia, BSc.
Agent Immobilier
Affilie
...UQAM دانشگاه
مونتریال در
ایران و گروه لیان در
RE/MAX

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

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

حضور
نسرین
ستوده
بادستبند
در کانون
وکالی
دادگستری

H3J 8H9 :بجا می آورید
>>> ایرانToronto,
زیبایOnt.دختر
Tel.: (905) 762-0700

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

£¼` ®›ò z

GESTION FINANCIERES EXACTE
6600 Trans-Canada, Suite 750

دستان زن ایرانی
در جمهـوری
اسالمی

6: ص

Tel.: 514-439-1444 |5057 Avenue Victoria | Montréal, QC H3W 2N2

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
dZ®`` ` `Á…www.ParsCanada.com
… آخرین اخبار و مقاالت روزانه ما را در مورد£…

:نسرین ستوده

آخرین دیدار با اسطوره
در استادیوم آزادی

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ

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

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

Office:
Fax
Res.

Cell

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

(514) 816-4080

çœ£`›
¯ Zz:کانادا/کبک
کـتنهã¼±›
 ماریاwZz

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
xZ® ثقفی
Z ¥ä…Á…مهتاب
حسین
£gfZ… v£fZ

yf£¥5ç•Z®

دکترانصاری

ُ

37 >>

MontrealDe
Quebec
H3G 1S6
1006,
La Montagne,
Suite 201, Montréal,جتاری
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“ سیمابینا
Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
5774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370 teen's
دبی
در
 دارنده منایندگی5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
...امالک
Fax
:
514
989
0029
یحیی آبادی
Toll Free:1-866-989-2229
1405
De
Maisonneuve
O
Tel.: (514) 844-4492cornerb®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
khazarexchange
Luciene
Toll Free : 1-866 989 2229
Metro: CDN
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.: (514) 731-1443
35 >> order fz¬ f£¤¥“Z COROLLA
info@khazarexchange.com
Email:
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money
zpg.x£¼›Z
£…
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY
www.alixtoyota.com
6>>
36 2010
À PARTIR DE
Tel.: 1-888-780-3103
$

IranAir
 مسکونی و جتاری:مشاور امالک

General Sales Agent

ProFusion Realty RF

مریم خالقی
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

gfÂ†if£ˆ

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

RAV 4 2010
À PARTIR DE



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

Unisex

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

Fax: (514) 484-1657

514-485-4744
5253, Boul. Decarie, Suite 250,Tel.:
Montreal,
Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)

 مسکونیوجتاری:مشاور امالک

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه
GREEN
INTERNATIONAL
Nader Khaksar
TRADING Inc.
Chartered Real Estate Broker

Cell.: 514-969-2492

Tel.: 514-683-8686

 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
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Tel.: (514) 486-5547
نادرخاکسار

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

South shore و

ç¿†£‹ xÂ £¿

£ßœ£… gZ }f£¨† Tel.:
wZz 514‹Z 620-5551
z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

Ramier Realty

مشاور امالک در مونتریال

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

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

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

$

transport et préparation en sus

مدیکال آلفامدیکEXACTE
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES

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

perm,
r,
ابرو
و
 بند
lo
o
c

hair cuct e & eyebrow
 فر
 kids
a
f
cleaning
 هایالیت

پیر

® ZxZ®15 460
Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
£¼`
®›ò
z
Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
2178 Ste-Catherine W. 24 595 5Star I.P.M. Inc.

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415

1253 Guy

30 >>

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

حمیدصدیقکاغذچی

Maryam Khaleghi

\£Åš£›

 شادپور.ا.ع
Tel.:(514) 585
-2345 ã کتاب
®  حساب,£Åœd m£ºœمهــاجرت
(ç¿ffZ¬…
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äÀ ¯z Tel.: (514) 485-6000
Tel.: (5
:¬nadime
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1973
1998
6520 St-Jacques:امیرسام
در کشکول

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
}£X Ô z®
gzf b®œ
ã ®¥Á…تضمین
ãÅ¿´†با£…ساعت و
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NEW address:
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ç™¬Àارز£¿œانتقال
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1449 St. Catherine
O ®›Z fd çœêÂ‘ }ZX¬Å
عمده
 تبدیل و
Z¯¹Å…£…dÂ‹z ç…d
äœ£‹ fdبصورت

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
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BISTRO Cafe imagination

BREAKFAST • LUNCH • DINNER
در قلب مرکز شهر مونتریال :داخل هتل
(بلوار رنه له وک ،نبش کرسنت)

>> صبحانه ،ناهار ،شام

•سرو انواع مشروبات الکلی و غیر الکلی
Hours of
operation:
Monday
to Sunday,
from 7:30
am to 7 pm.

1355 René-Lévesque Blvd. West
)(Corner Crescent
Montreal, Qc H3G 1T3
Metro: Lucien-L’Allier

Tel.: 514-313-1253

داخل
هتل

•برای اطالعات بیشتر و لیست و تصویر غذاها
•به سایت ما مراجعه کنید:
www.cafeimagination.ca

در قلب مرکز شهر مونتریال:
(رنه له وک :نبش کرسنت)

بامدیریت ایرانی :حمید فاطمی
درخدمت هموطنان گرامی













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

2011 TOYOTA RAV4
$

با دوسالن 100 :نفر و تا 300نفر
آماده برگزاری جشن ها
و مهمانی های شما
در محیطی زیبا ،صمیمی و بزرگ
با بهایی باور نکردنی

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
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عزت اهلل
سحابی
درگذشت
عزت الله س��حابی ،رئیس ش��ورای
فعاالن ملی-مذهب��ی و از منتقدان
حکوم��ت ای��ران در دوران قب��ل و
بعد از انقالب ،در س��ن  ۸۱سالگی
درگذشت.
آقای س��حابی پس از ح��دود یک
ماه کما ،در س��اعت  ۲و  ۱۰دقیقه
س��ه ش��نبه  ۱۰خرداد ( ۳۱مه) و
در بیمارستان مدرس تهران از دنیا
رفت.
رئی��س ش��ورای فع��االن مل��ی –

است".

مذهبی ،روز نهم اردیبهشت
به علت سکته مغزی به آی
س��ی یو منتقل شد و از آن
زمان به بع��د در حالت کما
قرار داشت.
آقای سحابیدر فروردین ماه
،۱۳۸۹در نامه سرگشاده ای
ضمن انتقاد شدید از نحوه
رفتار با زندانیان زن و مرد در
دوره بعد از انتخابات ریاست
جمه��وری ده��م ،از خ��دا
خواست که یا اوضاع کشور
را دگرگون کند و یا "مرگ
او را برساند".
وی در این نامه تاکید کرد:
"تحمل حوادث و دردهایی
که در این ن��ه ماهه بر این
سرزمین و فرزندانش رفته،
برای من در این سنین آخر
عمر بسی س��خت و ناگوار

شش دهه فعالیت سیاسی

عزت الله س��حابی ،بعد از کودتای
 ۲۸مرداد  ۱۳۳۲فعالیت سیاس��ی
تش��کیالتی خود را آغ��از کرد و در
دوران قبل و بعد از انقالب ،مجموعا
بیش از  ۱۵س��ال از عمر خود را در
ن گذراند.
زندا 
آقای س��حابی عضو شورای انقالب،
نماینده مردم تهراندر اولین مجلس
خبرگان قانون اساس��ی و دوره اول
مجلس شورای اسالمی و نیز ،رئیس
س��ازمان برنامه و بودج��ه در دولت
مهدی بازرگان بود.
این فعال سیاسی در سال  ۱۳۷۱به
انتشار نشریه ایران فردا پرداخت که
از مهمترین نشریات منتقد حکومت
در دوران پیش از ریاست جمهوری
محم��د خاتم��ی ب��ود و در جریان
توقیف سراس��ری مطبوعات اصالح
طلب در اردیبهشت  ۱۳۷۹تعطیل
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شد.
عزت الله س��حابی در س��ال ۱۳۶۹
و در زمان مس��ئولیت سعید امامی،
مع��اون بانفوذ علی فالحی��ان وزیر
وقت اطالعات ،بازداشت و به مدت
چند ماه تحت بازجویی های سنگین
برای "اعتراف ک��ردن" علیه خود و
همفکرانش قرار گرفت.
وی در سال  ۱۳۷۹به همراه حدود
 ۴۰نف��ر دیگ��ر از فع��االن ملی –
مذهبی بازداشت شد و بعد از سپری
کردن نزدیک به دو س��ال حبس ،با
وثیقه  ۲۰۰میلیون تومانی از زندان
خارج شد.
آق��ای س��حابی بعده��ا ،در دادگاه
تشکیل ش��ده برای فعاالن فعاالن
ملی  -مذهبی ،به اتهام "تش��کیل
گروه با ه��دف بره��م زدن امنیت
کشور ،تبلیغ علیه نظام و توهین به
مسئوالن" به  ۱۱سال زندان محکوم
شد.
رئیس شورای فعاالن ملی – مذهبی
بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری
دهم نیز ،در زمس��تان  ۸۹به اتهام
"تبلیغ علیه نظ��ام از طریق حضور
مکرردر تجمعات غیرقانونی و اخالل
در نظم عمومی" به دو سال حبس
محکوم شد.
دخت��ر این فع��ال سیاس��ی ،هاله
سحابی ،عضو "شورای مادران صلح"
و از محکومان سیاسی حوادث پس
از انتخابات  ۲۲خرداد  ۸۸است که
بهمن ماه گذشته برای اجرای حکم
س خود ،به زندان اوین
دو سال حب 
فراخوانده شد.
ع��زت الله س��حابی ،فرزن��د یدالله
س��حابی بود که به همراه آیت الله
محمود طالقان��ی و مهدی بازرگان،
نهضت آزادی ایران ،از شناخته شده
ترین گروه های منتقد حکومت در
دوران قب��ل و بعد از انق�لاب را ،در
سال  ۱۳۴۰تاسیس کردند.

d
e
l

l
e
c

اطالعیه

باخبر شدیم که تور سراسری
کنس�رت اب�ی متاس�فانه به
دلیل تصادف وی ،بروز برخی
مشکالت نابهنگام و غیرقابل

یکشنبه  19ژوئن 2011
در پارک انگرینیون

n
a
c

کنترل موقتا کنسل و به تاریخ
دیگری در پائیز جاری موکول
شده است.
دوس�تانی ک�ه بلیت خ�ود را
پیشاپیشخریده اندمی توانند
به فروشگاه های مربوطه رجوع
و وجه خرید را پس بگیرند.
برای ابی آرزوی سالمت داریم
و بدیهی است در اولین فرصت

تاری�خ و محل دی�دار بعدی با
آقای صدای ای�ران به آگاهی
خواهد رسید.
پوزش ما را بپذیرید.

مدیریت برنامه ابی
در مونتریال و اوتاوا
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خبر

نامه  ۱۵۱شخصیت
فرهنگی و سیاسی
بهبان کی مون

سه شنبه  ۱۰خرداد ۱۳۹۰
 ۱۵۱نفر از شخصیتهای فرهنگی،
سیاس��ی و اجتماع��ی ایرانی اعم از
استاددانشگاه ،نویسنده و پژوهشگر،
فعال سیاسی و مدنی ،روزنامه نگار،
فع��ال دانش��جویی ،زن��ان و ،..طی
نام��های به دبیر کل س��ازمان ملل
متحد از وی تقاضا کردند در تعیین
نماینده ویژه حقوق بشر در رابطه با
ایران تس��ریع نماید تا هرچه زودتر
به وضع اس��فناک زندانیان و نحوه
بازجوی��ی از آنان ،روند دادرس��ی و
شرایط غیر انس��انی برخی زندانها
رسیدگی شود.
به گزارش جرس در این نامه با اشاره
به وضعیت حقوق بشر در ایران آمده

وضع اسفناک زندانیان (ک��ه خود آنها نی��ز قربانیان
وضعیتی هستند که حاکمیت
ایران مسبب آن است)؛ به سر
است:
اینک زندانهای جمهوری اسالمی میبرند.
ایران مملو از فعاالن سیاسی و مدنی
است که به دنبال دستگیریهای
گسترده ،نه تنها متحمل شرایط
بهنامآفریدگارعشق
سخت بازداش��ت و شکنجهها و
فش��ارهای جس��می و روانی در گره خواهیم زد دل ها را با عشق
و زندگی را با مهر
م��دت بازجویی میش��وند ،بلکه
در مغایرت با قوانی��ن داخلی در
مجری مراسم زیبای
خصوص حق��وق متهمین و نیز
تعهدات حقوقی بین المللی ایران،
حقوق اولیهشان نقض میگردد
سنگینو و کانادائی
در اکثر موارد با حکمهای
شده
روبرو
دادگاهای فرمایش��ی
س
ف
رۀ
ع عقد
شلوغ
بسیار
وسپس در زندانهایی
روس
با حداقل امکانات زیستی و رفاهی
و در ش��رایطی بس��یار دشوار ،به
لیلیصمیمی
وی��ژه در زندانهای مش��ترک با (با مجوز رمسی از ایالت کبک)
متهمان به قتل ،تجاوز ،اعتیاد و…

عقد ایرانی

514-825-3170

نسرینعینالهی

خشکشوییفرویو
)(Fairview
کلیه امورخشکشویی
همراه باترمیم لباس
سرویس عالی،
سریع و… با نازل ترین قیمت

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

Tel.: 514-777-3604

درخدمت هموطنان گرامی

>>

• باتخفی�ف وی�ژه برای
هموطنانگرامی
) (Pointe Claire
• با پارک اختصاصی برای
رفاهمشتریان
Tel.: 514 694-7036

995 boul St-Jean

مشاور امالک:

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

>> 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

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

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

www.nouraie.com
)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM











بیزنس خود را با مشاوران حرفه ای ما
توسعه و ارتقاء دهید.

«بیزنس» ،کسب و کار ماست!

Cell.: 514-967-5743







Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

Business Financing
Business Development
Franchise Purchasing
Business Start-up
Business Plans & Forecasting

امیرکفشداران

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

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

Criminal
& penal

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

مسکن و جتاری

مینو اسالمی

5263, boul Cavendish,







مشاوره در کلیه امور مالی و جتاری
مشاوره برای توسعه بازرگانی
مشاوره در امر خرید فرانچایز
مشاوره در امور راه اندازی کسب وکار
برنامه ریزی و آینده پژوهی بازرگانی
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

www.lexfiducia.com / info@lexfiducia.com.

مونتریال

جمعه  8جوالی

سالن ژزو

پارستورز

TOURS & TRAVEL INC.
MONTREAL - TORONTO - VANCOUVER
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خداحافظ ناصر خان!

ایران :مرگ «قهرمان»..
آخرین دیدار با ناصرحجازی در استادیوم آزادی
جهانی  ۱۹۷۸آرژانتین نیز دروازه
بانی تیم ملی را بر عهده داشت.
ناصر حجازی دو فرزند به نام های
آتوسا و آتیالدارد .آتیال چند سالی
در تیم استقالل بازی کرد و آتوسا
نیز اولین کاپیتان تیم ملی فوتسال
زنان ایران بود.
حج��ازی در س��ال  ۱۳۸۴برای
شرکت در انتخابات ثبت نام کرد،
اما ش��ورای نگهبان صالحیت او
برای ش��رکت در انتخاب��ات را رد
کرد.
این فوتبالیس��ت در  ۳۱فروردین
امسال در مصاحبه ای به وضعیت
ب��د اقتص��ادی موج��ود در ایران
اعتراض کرد و گفت:
"دولت می گوید چهل هزار تومان
در ماه به مردم کمک می کنیم،
مگر مردم گدا هستند؟ مردم ایران
روی گنج خوابیده اند ،نفت ،گاز و
… دولت حق ندارد به مردم کمک
کند .دولت باید کار کند و خدمت
کن��د و زحمت و دس��ترنج مردم
را دو دس��تی تقدی��م آنها نماید.
چهل هزار تومان در ماه به مردم
می دهن��د و بعد چند برابر آن را
از جیب مردم برداشت می کنند
و س��پس ادعای خدمت به مردم
دارند".

بی بی سی :ناصر حجازی ،دروازه
بان مش��هور ایرانی که فدراسیون
بین المللی تاری��خ و آمار فوتبال
او را دومی��ن دروازه بان برتر قرن
بیستم قاره آسیا معرفی کرد ،روز
دوش��نبه ،دوم خرداد ماه در سن
 ۶۲سالگی بر اثر ابتال به سرطان
ریه در بیمارس��تان کس��ری در
تهراندرگذشت.
حج��ازی که هواداران��ش از او به
عنوان اس��طوره فوتب��ال یاد می
کنن��د ،در  ۲۸آذرم��اه  ۱۳۲۸در
محله آریان��ا تهران متولد ش��د.
پدرش تبریزی بود.
ناص��ر حج��ازی عضو تی��م های
مختلف نادر ،شهباز و تاج که بعد
از انقالب به استقالل تغییر نامداد،
بود .او در دهه  ۵۰دروازه بان اول
تیم ملی فوتبال ایران شد .حجازی
در سال  ۱۹۷۰میالدی با تیم تاج
(استقالل بعد از انقالب) فاتح جام
باشگاه های آس��یا شد و در سال
ه��ای  ۱۹۷۲و ۱۹۷۴هم��راه با
تیم ملی فوتب��ال ایران به ترتیب
قهرم��ان ج��ام ملت های آس��یا
و بازی های آس��یایی ش��د .این
دروازه بان مش��هور در بازی های
المپیک مونتریال در سال ۱۹۷۶
عضو ثابت تیم ملی بود و در جام

نسرین پارسا

Voyages Lexus

•
•
•
•
•

حج��ازی در بخش دیگری از این
مصاحبه گفت” :از دید مسئوالن،
خدمت دولت به مردم یعنی کار
کردن مردم ب��رای دولت و اینکه
مردم کار کنند و پولشان را تقدیم
دولت کنند .برای من گاز می آمد
چه��ل هزارتومان ،ح��اال می آید
یک میلیون تومان .گاز به کشور
همسایه با مبلغی به مراتب کمتر
از آنچه از جیب مردم برداشت می
کنند ،صادر می شود .با دیدن این
شرایط نباید عصبانی شوم؟ نباید
حرص بخورم و شرایط جسمانی
ام مثل امروز شود”.
پیکر دروازهبانی که س��الها برای
تیم ملی فوتبال ایران و باش��گاه
استقالل درون دروازه قرار گرفته
بود صبح چهارش��نبه ۴ ،خرداد
( ۲۵مه) ،ب��رای آخرین بار درون
چارچوب فلزی ق��رار گرفت ،در
حالیکه بیش از پانزده هزار تن از
دوستدارانش اشک می ریختند و
او را تشویق می کردند.
پ��س از برگزاری این مراس��م در
ورزش��گاه آزادی ،پیکر دروازه بان
اس��بق تیم ملی ایران و باش��گاه
اس��تقالل (تاج) به سوی بهشت
زهرا تشییع شد.
دروازه ضل��ع جنوب��ی ،دروازه ای

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

رستوران و فروشگاه فردوس

 Marché Ferdousمواد غذایی ایرانی و شرقی

اسپشالما:
 12سیخ کباب کوبیده:
20.99
 12سیخ جوجه بدو ن
استخوانباربکیوروی
زغال23.99 :
انواعکارتتلفن
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بود که سال ها تیم استقالل بازی را
از آن س��مت ش��روع می کرد و آنجا
همانجایی شد که حجازی به حضور
خ��ود پایان داد .در حض��ور نام های
بزرگ فوتبال ایران ،مراسم نماز میت
در استادیوم آزادی به جای آورده شد
ودر حالیکه جمعیت حاضر ،یکپارچه
نام حجازی را فریاد می کردند ،مراسم
تشییع ادامه یافت.
پی��ش از این مقامات امنیتی ش��هر
تهران با تش��ییع مراسم حجازی در
ورزش��گاه ش��یرودی (امجدی��ه) که
در حوال��ی میدان هفت تیر در نقاط
مرکزی شهر تهران قراردارد ،مخالفت

کرده بودند .تا پیش از این ،مراس��م
تشییع همه ورزش��کاران از ورزشگاه
ش��یرودی انجام می شد و این اولین
بار بود که مراسم تشییع یک ورزشکار
به استادیوم آزادی ،در حاشیه تهران
برده شد.
با هجوم جمعیت ،حص��اری که دور
قبر ناصر حجازی کشیده بودند فرو
ریخت و خانواده او مجبور ش��دند به
سرعت این مراسم را برگزار کنند.
پیکر ستاره محبوب فوتبال ایران در
قطعه نام آوران بهشت زهرا در ردیف
 ، ۵۸شماره  ۱۲به خاک سپرده شده
است.

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

کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه
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نبه و ی
ک
ش
ن
ب
ه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ار:
آب
گوشت
گ
ر
د
ن

غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.

روبروی ویدئوتران

1451 Ste-Catherine w.

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

ناصر حجازی روز  ۲۸آذر
 ۱۳۲۸متولد شد
و روز  ۲خرداد  ۱۳۹۰پس
از نزدیک به دو سال مبارزه
با بیماری سرطان ریه،
دیده از جهان
فرو بست...

درچندقدمی تپش و اخوان

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

1008

سیروس
یحیی آبادی

Tel.: 514-484-8072
________________

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

جنب دانشگاه کنکوردیا
در قلب مرکز شهر

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

س�اندویچ م�رغ $6.00 ............................................................
س�اندویچ زبان $6.00 ............................................................
س�اندویچ مغز $6.00 ...............................................................
ساندویچ کوکوس�بزی $6.00 .............................................
ساندویچ سوس�یس بندری $6.00 ..................................
س�اندویچ کالباس $6.00 ......................................................
س�اندویچ الویه $6.00 .............................................................
س�اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
ساندویچ کتلت مرغ$6.00 ..................................................
ساندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
ساندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
ساندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش�له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش�ته $4.00 .......................................................................
س�وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م�رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبریزی $7.00 ...............................................................
کشکوبادمجان$7.00...............................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م�رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبیا $4.00 ....................................................................
میرزاقاسمی $7.00 ....................................................................
س�االد س�بز $6.00 ...............................................................
س�االد یونانی $5.00 ...............................................................
بستنی فالوده $3.00 ...............................................................

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

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



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



514-996-9692
Fax:
514-313-5656
Email:
paivandmtl@gmail.com

www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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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ایران :سرکوب...

وطنم

محمود علی آبادی

حتی اگر
در چاله ای مرا دفن كنند
یا كه
این تن را قطعه قطعه اش كنند
هر قطعه اش در نقطه ای دفن كنند
باز هم
می توانم زنده شوم
با فریادی
ویا حتی یادی
شایدتنها با كشیدن آهی
ازسینه یك هم وطن
اگر
پشت دیواری بلند حبسم كنند
یاكه
وادارم كنند
تا هزاران فرسنگ از وطنم دور شوم
باز می توانم
در كوچه پس كوچه های
این شهر قدم زنم
می توانم بامردمم هم آواز شوم
حتی اگر
در پیچا پیچ سانسور خفه ام كنند
قلمهابشكنندوكتابهابسوزانند
باز می توانم
طلوع خورشید وطن را
روی تنم حس كنم

حمایت بیش از هزار نفر از
فعالین و شهروندان غیربهایی
از بازگشت بهاییان
به دانشگاه ها

دوشنبه ۰۹ ،خرداد جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی:
بیش از هزار نفر از فعالین حقوق بش��ر ،دانشجویی و شهروندان
غیربهایی با امضای طوماری از بازگشت هموطنان بهایی خود به
دانشگاه های کش��ور حمایت کردند و خواستار بازگشت آنان به
دانشگاه های کشور شدند.متن این طومار و اسامی امضا کنندگان
آن به شرح زیر است:
او هم مانند من شهروند این کشور است،
یک انسان ایرانی بهایی.
او به چیزی معتقد است که من نیستم اما هیچگاه نشده
که مرا باعقایدش بیازارد ،
کاری که سالهاست در حق او می شود.
محرومیت بهاییان از حقوق شهروندی درد است.
دردی که سال هاست سرزمین مرا فراگرفته و امروز بیشتر
و بیشتر شده است.
با شنیدن خبر دستگیری مدیران دانشگاه مجازی بهایی
متاثر ش�دم و متاسفم که این اتفاق رخ داده است .اگرچه

از روی جلد :گلشیفته فراهانی

�تمدار جوان
در نظرداشت
تی او ،تالش
چ عنوان یک
شان ندهند.
ها را رد کرده و
میقاً به وجود
ثبات معتقد

فروش ،نصب و تعمیر
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درهای گاراژ و دربازکن برقی
شـــریف
موسسه مالی

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

UNITECK GARAGE DOOR

نادر بزرگمند :در خدمت هموطنان گرامی

وی اسرائیل با برخوردی منتقدانه!

ی اوباما یک معمای
را برجسته می کند
ت تان
�ما با
خورد

خاطر
مل��ه
رابطه
رائیل
ایجاد
شین،
است.
چراغ
د که
��ود،
س��ت
ود ،اما

کوس
ک بی
ی سی

فراخوان
به تظاهرات
با درود برهم میهنان عزیز
به آگاهی می رساند که
با رسیدن سالگرد «انتصاب» مجدد محمود
احمدی نژاد به مقام
ریاست جمهوری اسالمی،
تظاهراتی در روز

جمعه  10جون 2011
( 20خرداد ماه )1390

از ساعت  11صبح
تا 3بعدازظهر

در مقابل سفارت اشغالی ایران
انجام خواهد شد.
بدینوسیله از کلیه هموطنان
دعوت می شود
با هر باور سیاسی که دارند،
در این تظاهرات ملی حضور به هم رسانند.
برای هماهنگی و اطالعات
لطفا با تلفن زیر تماس بگیرید

تلفن آگاهی( :محمد رضا)

514-62290-0674

NOTAIRE-NOTARY

تک
یونی

ل ،بیشتر نمود

خود ما نیز آنقدر که باید و شاید در دانشگاه هایمان آزادی
نداریم  ،اما س�لب حق تحصی�ل از هموطنانمان  ،فقط به
دلیل بهایی بودن چیزی نیست که بتوان ساده از کنار آن
عبور کرد.
س�ال هاس�ت هموطن�ان بهای�ی ما ح�ق تحصی�ل در
دانشگاههای سراسری کشور خود را ندارند.
چن�دی بود که با همت و تالش خودش�ان یک دانش�گاه
مجازی تشکیل داده بودند و به علم آموزی به سایر بهاییان
محروم از تحصیل می پرداختند ،که چند روز پیش اعضای
فعال این دانشگاه دستگیر شدند .این محرومیت ها برگ
سیاهی است در تاریخ سی س�اله ی گذشته ی ایران که
فرزندان خود را اینگونه میزبانی می کند...
اگرچه من هم دین او نیس�تم ولی هر دو انسانیم و هر دو
ایرانی .هیچ کس این حق را ندارد به خاطر اختالف عقیده
هموطن خودش را از حق زندگی و تحصیل در س�رزمین
مادری اش محروم کند ،که یا بماند؛ اینطور س�ی سال به
دنبال حق س�لب شده اش باشد و روز به روز با مشکالت
بیشتری دست و پنجه نرم کند
یا از این کش�ور برود ،فش�ار روحی و مالی را تحمل کند،
اس�تعدادش را در جای دیگر ش�کوفا کند و از وطن فقط
خاطره ی تبعید را به یاد بیاورد .جای آن ها سی سال است
کهدرپش�ت میز و نیمکت های دانشگاه ما ،خالی است.
م�ن به عنوان یک غیر بهایی می خواهم که حق تحصیل
بهاییان را به آنها برگردانید  ،این حق مسلم آنهاست.
امضاءها

در ش�ماره می ووگ پاریس عکس هایی از گلشیفته
فراهانی منتشر شده است .گلشیفته فراهانی در این
مجموعه با کت و ش�لوار و پاپیون مش�کی در مقابل
دوربین قرارگرفته است .به گزارش آخرین نیوز ،عکاس
این مجموعه عکاس فرانس�وی کریم سدلی (Karim
 )Sadliاس�ت و استایل مو از الرنت فیلیپن (Laurent
 )Philipponاست.

حتی اگر
بنام ترك و لر و بلوچ
فارس و عرب
شیعه و سنی
این وطن را از هم جدا كنند
باز می توانم
ببینم
روز یكی شدن را
روز رهایی از من و ما شدن را
روز بر افراشتن
پرچم آزادی ایران زمین را

www.paivand.ca
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قفل سازی ساخت کلید
تعمیر و تعویض انواع قفل

سرویس
ارز
نه

لسالیا
سرویس
259B Cote-Vertu
St-Laurent,
QCته
H4Nساع
241C8
Cote vertu, Bus 121 E
کام
Sharif Exchange

Tél.: (514) 22-6408
_______________
Tél.: (514) 561-6408
Nader Bozorgmand
Fax: (514) 22-6409

Tel.: 514-249-4684
xchange.com

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

www.sharife

مینا صاحلی

مشاور امالک:مسکونی و جتاری
• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

>>قط پرواز مستقیم :مونتریال>> قطر
ر
ای
ر
ال
ی
نز :مشهد ،تبریز ،شیراز ،اصفهان..

فتوشاپ
پارستورز

TOURS & TRAVEL INC.
MONTREAL - TORONTO - VANCOUVER
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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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با بیش از 60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:
½ ½ کالس های
فرانسه ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
مهاجرت)
(زیر نظر اداره
EN AIDE AUX
NOUVEAUX
ARRIVA

½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
فارسی زبان
DEمشاورین
60کمک
ANSشما با
 D'EXPERTو اداری
AVEC
PLUS
تحصیل
ادامه
و
کاریابی
امور
در
مشاوره
½½
AUPRÈS DES IMMIGRANTS
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
offre des services gratuits dans plusieurs la
در مصاحبه کاری
(français, anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, ser
½ ½ تنظیمدعوتنامهرسمی
Un seul
اسناد وde
téléphone
 numéroمدارک
برابر اصل کردن
 ½ ½ : (514) 9تایید
deاز اینترنت
استفاده
½ ½ کالس آموزش کامپیوتر و
(با • Francisation (cours /
ateliers
)conversation
پرداخت هزینه ناچیز)
• Aide à la recherche de logement
دیگر برنامه
های آشپزی و
) ½ ½placementکالس
• Aide à la recherche d'emploi
بسیاری(cv,
counselling,
ateliers,
های تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
های• Orientation et référence
/ Conseils
اتاوا à la société،ساعات
کار• Aide à:
l'intégration
d'accueil
دسته جمعی و سفر به کبک،
ORGANISME COMMUNAUTAIRE VENANT
جمعه
تا
دوشنبه
>>
• Interprétariat et traduction
چینی و غیره
سیب
EN AIDE AUX NOUVEAUX
ARRIVANTS
بعدازظهر
صبح تا 4ونیم
 8و نیم
• Certificat
d'hébergement
آمد)
رفت و
ناچیز برای
(با پرداخت هزینه ای
AVEC PLUS
DE
60 ANS
D'EXPERTISE
•
Programme
d'accès
Internet
Cours
d'informatique
ژولیکور
دقیقه فاصله تا مترو:
5
AUPRÈS/DES
IMMIGRANTS
offre des services gratuits dans plusieurs langues
• 3 Commissaires
à l'assermentation
__________________________________
)(français, anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, serbo-croate, ...
• Cuisine collective
Centre Social D’Aide
Aux Immigrants
Un seul numéro
de téléphone : (514) 932-2953
6201
rue Laurendeau
• Activités et
sorties(cours
(Québec,
• Francisation
/ ateliers
de Ottawa,
conversation) cabane à sucre, cueillette de p
• Aide à la recherche de logement
Montreal, QC H4E 3X8
)• Aide à la recherche d'emploi (cv, counselling, ateliers, placement
• Orientation et référence / Conseils
Jolicoeur• /Aide
à 5 àminutes
du métro
Jolicoeur
/voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte
l'intégration
à la société
d'accueil
• Interprétariat et traduction
• Certificat d'hébergement
• Programme d'accès Internet / Cours d'informatique
• 3 Commissaires à l'assermentation
• Cuisine collective
)• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de pommes, ...

6201 rue Laurendeau, Montréal

)St-Paul

Tel.: (514) 932-2953

(coin

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

پارس تورز 20ساله می شود...
6201 rue Laurendeau, Montréal

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

2445340

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

مشاوران مجرب ما :الهه ،مهری و امیر در خدمت شما...

Jolicoeur
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جهان...
قذافی قصد
کناره گیری
ندارد
جیکوب زوم��ا ،رئی��س جمهوری
آفریقای جنوبی ،ک��ه برای دیدار با
معمرقذافی ،رهبر لیبی به این کشور
س��فر کرده بود ،پس از بازگشت از
طرابلس ،پایتخت این کشور گفت
ک��ه آق��ای قذافی حاض��ر به ترک
کشورش نیست.
در بیانیه ای که از سوی دفتر آقای
زوما منتش��ر ش��ده ،آمده است که
س��رهنگ قذافی خواس��تار خاتمه
حمالت هوایی نیروهای ناتوست و
بار دیگر موافقت خود را با آتش بس
و گفتگو با نیروه��ای مخالف اعالم
کرده است.
در این بیانیه همچنی��ن به نقل از
سرهنگ قذافی گفته شده که او به
دنبال پیدا کردن راه حلی سیاسی
برای خاتمه بحران در لیبی است.

خداحافظی
اپرا وینفری
پس از ۲۵سال
آخرین برنام��ه اپرا وینفری ،مجری
پرسابقه تلویزیونی پس از  ۲۵سال
پخش ،روز چهارشنبه  ۲۵مه پخش
شد.
این مجری  ۵۷س��اله ،که به عنوان
یک��ی از اثرگذارترین زن��ان جهان
شناخته می ش��ود ،در این برنامه از
پیش ضبط شده ،در سخنانی که آن
را نامه عاشقانه به مخاطبان خواند،
به حاضراندر استودیو و بیننده های
برنامه اش گف��ت که چقدر برایش
اهمیتدارند.
آخرین قسمت این برنامه پس از یک
ویژه برنامه دوروزه در یونایتدسنتر
ش��یکاگو با حضور مدونا و بیانس��ه
ضبط شده بود.
طرفداران اپرا که آخرین برنامه او را
دیده اند می گویند که هنگام آخرین
خداحافظی ،در چش��مان او اشک
جمع شده بود.
اپرا گفت" :این خداحافظی نیست.
ای��ن فقط تا وقتی اس��ت که ما باز
یکدیگر را ببینیم".
برنام��ه "اپ��را" که در  ۱۴۵کش��ور
پخش می شد ،تغییرات بنیادینیدر
ژانر گفت و گوهای تلویزیونی ایجاد
کرد و س��بب شد که وینفری یکی
از اثرگذارترین زنان در آمریکا و نیز
ثروتمندترین زن سیاهپوس��ت در

رضانـژاد

در همین رابط��ه وزارت
خارج��ه آفریقای جنوبی
ه��م روز  ۳۱م��ه درپی
شکس��ت مذاک��رات
جیکوب زوما با سرهنگ
قذافی در مورد دستیابی
به ط��رح صل��ح منطقه
ای ،ب��ا ص��دور بیانیه ای
خواستار آتش بس فوری
درلیبی شده است.
در بیانی��ه وزرات خارجه
آفریق��ای جنوبی همچنی��ن آمده
اس��ت" :ما قویا معتقدیم که جنگ
راه حلی برای خاتمه بحران در لیبی
نیست ،بلکه راه حل این بحران تنها
از راه گفتگوهای سیاسی امکان پذیر
است".
آقای زوما روز دوش��نبه ( ۳۰مه) در
طرابلس با س��رهنگ قذافی دیدار
کرد.
مخالفان مس��لح سرهنگ قذافی با
پیشنهاد کشورهای اتحادیه آفریقا
ک��ه خواس��تار آتش ب��س و انجام
اصالحات سیاس��ی در لیبی ش��ده
بودند ،مخالفت کردند.
جیک��وب زوما پ��س از مالقاتش با
جهان شود.
ای��ن س��تاره
تلویزیون��ی ک��ه
اخیرا در فهرست
تاثیرگذارتری��ن
ش��خصیت های
سرش��ناس ،جای
خود را ب��ه لیدی
گاگا داده ب��ود ،در
نوامبر  ۲۰۰۹اعالم
کرد ک��ه به برنامه
خود پایان خواهد
داد.
او در بیس��ت و
پنجمین و آخرین
سری برنامه های
خود ،روی صحنه
ب��ا ج��ان تراولتا
رقصی��د و تم��ام
حاض��ران در آن
برنامه را به س��فر به
استرالیا مهمان کرد.
از دیگر لحظه های به یاد ماندنی در
این سری برنامه ها ،گفت و گوی او
با باراک و میشل اوباما ،جورج بوش،
رییس جمهور سابق آمریکا و خانواده
مایکل جکسون بود.
در آخرین برنامه که در مقابل چشم
 ۱۳۰۰نفر برگزار شد ،بخش هایی از
سخنان تام کروز ،آرتا فرانکلین ،تام
هنکس و اس��تیوی واندر درباره اپرا
وینفری پخش شد.
سال های پردردسر آغازین

اپ��را وینف��ری در س��ال  ۱۹۴۵در
می سی س��ی پی از مادری نوجوان
به دنیا آم��د .او در س��ال  ۱۹۶۷از

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

سرهنگ قذافی گفت که رهبر لیبی
آماده است تا نقشه راه اتحادیه آفریقا
را اجرا کند.
اتحادیه آفریقا در طرح پیشنهادی
اش خواستار خاتمه حمالت هوایی
نیروهای ناتو شده است.
چندی پیش گزارش هایی مبنی بر
این که سرهنگ قذافی احتماال پس
از کناره گیری از قدرت به آفریقای
جنوبی خواهد رفت ،انتش��ار یافت،
اما مقامات این کش��ور گفته اند که
تاکنون چنین پیشنهادی به رهبر
لیبی نداده اند.

خانه گریخت .در سال
 ۱۹۶۸در  ۱۴سالگی
باردار ش��د ولی بچه
خود را از دست داد.
در س��ال  ۱۹۷۱ن��زد
پ��درش در نش��ویل
رف��ت ،در دانش��گاه
تنس��ی ب��ه تحصیل
پرداخ��ت و همزمان،
به طور نیمه وقت در
رادیو محلی مشغول به
کار شد.
اپ��را در س��ال ۱۹۶۷
مجری خبر تلویزیونی
در بالتیمور و در سال
 ۱۹۸۳مجری برنامه
صبحگاهی تلویزیون
شیکاگو شد.
او در س��ال ۱۹۸۵
در فیل��م رنگ ارغوان
اس��تیون اس��پیلبرگ
بازی کرد .در سال  ۱۹۸۶نخستین
برنامه "اپرا" به صورت سراسری در
آمریکا پخش شد.
در م��اه ژانویه امس��ال ،اپرا ش��بکه
تلویزیونی خود را راه اندازی کرد .این
شبکه بیست و چهارساعته به پخش
برنامه هایی در حوزه سبک زندگی
می پردازد.
این شبکه که  ،OWNیا شبکه اپرا
وینف��ری نام دارد ،حاصل س��رمایه
گذاری مشترک با شبکهدیسکاوری
است.

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

cell.: (514) 865-7146

پارستورز

>>

تهیه وام مسکن

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

Tel.: (514) 426-4545
rezan@sutton.com

TOURS & TRAVEL INC.
MONTREAL - TORONTO - VANCOUVER
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آژانس مسافرتی

ایران و جهان..
روز قیامت؟!

بر خالف جنجال
اخیر ،روز  21می
اتفاقینیافتاد!

شنبه  ۲۱می:
باوجود اینکه پیش بینی ش��ده بود
ساعت  6روز 21می به وقت هرجا،
زلزله مهیبی ،تمام دنیا را نابود می
کند ،اما س��اعت از  6به وقت تهران
گذشت و زلزله نیامد .منتظر اتفاقات
نیویورکباشید!
گفته ش��ده زمانی که ب��ه روز 21
می س��ال  2011می رسیم در هر
شهر و کش��ور ،بر اساس نوشته ای
از کتاب مقدس که می گوید زمانی
که ساعت به  6عصر می رسد ،زلزله
بزرگی رخ م��ی دهد و همه چیز را
نابود می کند .این زلزله با زلزله ای
که در ژاپن ،اخیراً امد قابل مقایسه
نیست! و تمامدنیا می فهمند که روز
قیامت فرار رسیده است.
بیزینس اینس��ایدر نوشت :چندی
اس��ت که این ادعا شنیده می شود
که "دنیا در  21می  2011پایان می
بابد" .
مجله نیویورکر با یکی از افرادی که
مدعی پایان دنیا در  21می امسال

Maison de Voyages
است ،گفت و گو کرده
اس��ت .او م��ی گوید:
زمانی که ب��ه روز 21
می می رس��یم در هر
شهر و کشور ،بر اساس
نوش��ته ای از کت��اب
مقدس ک��ه می گوید
زمانی که ساعت به 6
عصر می رس��د ،زلزله
بزرگی رخ می دهد.
گویا در نخس��تین بخ��ش از کتاب
مقدس به نام س��فر پیدایش آمده
اس��ت :زمانی که خدا به نوح گفت:
هف��ت روز تمام ،باران را به زمین به
م��دت چهل روز و چهل ش��ب می
فزستم و من زمین را از هر مخلوقی
که افریده ام پاک می کنم .وقتی که
خدا به هفت روز اشاره کرد ،منظور
خدا از هفت روز  ،هفت هزار س��ال
بوده است! به این دلیل که این سیل
س��همگین در  4990س��ال قبل از
میالد مسیح اتفاق افتاد است و هفت
هزار سال بعد می شود ،سال !2011
دلیل دیگر این ادعا ،تعداد روزهاست
که بین مصلوب ش��دن (سالگرد به
صلیب کش��بدن حضرت عیسی) و
 21می  2011است 722.500 .روز
بین این تاریخ وجود دارد .این عدد،
عددی قابل توجهی است به ایندلیل

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
که از اعدادی قابل توجه تش��کیل
شده است.5x10x17x5x10x17
 5به نش��انه رس��تگاری است10 ،
به نش��انه تکام��ل اس��ت و  17به
معنی بهش��ت اس��ت .ای��ن اعداد
نماینگ��ر روز رهای��ی( )5و پای��ان
دوران مس��یحیت( )10و صعود به
آسمان( )17است
پیش از این گفته ش��ده بود در 21
دسامبر س��ال  ،2012دنیا به پایان
می رسد .حتی فیلم  2012بر همین
اساس ساخته شد.
گفته شده این س��اعت  ،6به وقت
گرین ویچ است ،یعنی ساعت 9.5
به وقت تهران .البته شایع شده که
س��اعت  6به وقت هر کج��ا! با این
حس��اب باید منتظر بود تا  6بعداز
ظهر روز  21م��ی به وقت لندی یا
نیویورک برسد ،از  3.5تا  12ساعت
صبر کنید ،شاید اتفاقی افتاد!
از بازداشت داشته باشند به کویت
منتقل کنند ل��ذا تا اطالع بعدی از
ص��دور وی��زا ب��رای ورود اتباع این
کشور به کویت جلوگیری می شود.
این منب��ع تاکید کرد این وضعیت
موقتی است و در آینده ای نزدیک
پ��س از برقراری امنی��ت در این 5
کشور ،وضعیت قبلی صدور ویزا از
سرگرفته می شود.
در همی��ن راس��تا وزارت کش��ور
دس��توراتی را برای ادارات مربوطه
ب��رای توقف صدور وی��زای ورود به
کویت برای اتباع  5کشور یاد شده
صادر کرده است و این دستور بدون
هیچ استثنایی اجرایی می شود.

یکشنبه  ۲۲می
دولت کویت ورود اتباع ایرانی به این
کش��ور را تحت هر بهانه و دلیلی تا
اطالع ثانونی ممنوع اعالم کرد.
به گ��زارش عصر ای��ران ،به نقل از
روزنام��ه کویتی الوط��ن ،اداره کل
مهاجرت کویت صدور هر نوع مجوز
وی��ژه و ویزا برای س��فر خانوادگی،
گردش��گری ،وی��ژه ی��ا بازرگانی،
همچنین پیوستن به خانواده خواه
به همسر یا فرزندان و ویزاهای کار
را برای ش��هروندان پنج کشور و از

جمله ایران متوقف کرد.
این پنج کشور ،سوریه ،عراق ،ایران،
پاکستان و افغانستان هستند و این
ممنوعیت تا اط�لاع بعدی معتبر
است.
یک منب��ع امنیت��ی درکویت نیز
دراین باره گفت :دلیل این موضوع
 ،مس��ائل امنیتی اس��ت .به دلیل
اوضاع این کشورها که با تظاهرات و
مطالبات برای سرنگونی حکومت ها
روبه رو هستند.
شمار زیادی از شهروندان این پنج
کشور مقیم کویت تالش می کنند
خویشاوندان یا دوستان خود را که
ممکن است از س��وی دولت های
خود تحت تعقیب باش��ند یا ترس

شنبه  ۲۱می
دولت آمریكا در سیاست های ارایه
ویزا به جوانان و دانش��جویان ایرانی
تسهیالت جدیدی قایل شده است.
به گزارش عصر ایران و بنا به گزارش
رویترز وزارت ام��ور خارجه آمریكا
اعالم كرد كهدر سیاست ارایه ویزا به
دانشجویان ایرانی تسهیالت جدید
قایل می شود.
بر اساس این تغییرات كه از  20ماه
می اعمال ش��ده اس��ت به جوانان ،
دانشجویان و دیدار كنندگان ایرانی
ویزای  2س��اله با ام��كان ورودهای
مك��رر به خاك ای��االت متحده داده
خواهد شد .
پیش از این دولت آمریكا به ایرانیان
متقاضی وی��زای  3ماهه می داد و
ب��رای ورود مجدد به خ��اك ایاالت
متحده برای این قبیل دانشجویان
و بازدیدكنندگان ایرانی نیاز به اخذ
روادید مجدد بود .
بر اس��اس این تغییر جدید از تاریخ
 20م��ی به بعد ،متقاضی��ان ایرانی
دارندۀ ش��رایط برای روادید در رده
های  F, Jو  Mو وابس��تگان آنها به
منظور تحصیل و تحقیق در رشته

ارایه ش��د درصد باالیی از جمعیت
ایرانی ساكن آمریكادارای تحصیالت
عالی هس��تند به نحوی كه سطح
س��واد ایرانیان مهاجر در آمریكا از
سطح سواد میانگین آمریكایی ها و
های غیر حساس و غیر فنی ،برای دیگر اقلیت های ساكندر این كشور
دریافت روادیدهای دوساله با امکان باالتر است.
ورود مکرر واجد شرایط
خواهند بود.
هیالری كلینتون وزیر جلسات مشارکت
ام��ور خارج��ه آمریكا
همزمان با اعمال قانون
جدید ارای��ه روادید به
بازدیدكنندگان ایرانی با
اشاره به اینكه تغییرات در مونتریال
جدید خواسته ایرانیان
برای شرکت در این جلسات لطفا با شماره
و سیاس��ت های دولت
514-261-6886
ب��اراك اوبام��ا در قبال
تماسبگیرید.
افزای��ش ارتباط��ات با
 برنامه تلویزیونی
مردم ای��ران را برآورده
می كند ،افزود كه این
«مژده آمسانی»
تغییر نشانه این است كه
هر پنجشنبه ساعت 8تا  9شب
ایاالت متحده آمریكا به
از کانال تصویر ایران پخش می شود
نگرانی های مردم ایران
___________________
گوش می دهد و به آنها
بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و
توجه می كند.
گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.
1
از
بی��ش
ه��م اكنون
(متا)28-11 ،
میلیون ایرانی س��اكن نشانی کلیساGrace Ministry :
ایاالت متح��ده آمریكا
1345 Rue Lapointe
هس��تند و بر اس��اس
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
آماری كه سال گذشته
Mtro: Cote Vertu

کویت ایرانی ها را
ممنوع الورود کرد!
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تسهیالت جدید دولت آمریكا
برای ارایه روادید به ایرانیان

مسیحیان
فارسیزبان

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

داریوش هژبر زندی
مشاورامور مالی ،سرمایه گذاری
مالیات و حسابداری

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
Fax: 450-937-3654

ZAND

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از کنکوردیا
بابیش از  10سال جتربه کاری در کانادا

x
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we can nd subsidies
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personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General business
'management










www.ZandConsulting.com

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

گاناگر..
ی

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

تئوری آموزش کامپیوتری

iving
12 hrs Dr :
exam
)+ Car for x
+ta
( $350.00

>>

621-3456

>>

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

Driving School

)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
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آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

مهاجران
ساالنه 23
میلیارد دالر
برای دولت
کانادا هزینه
در بر دارند
 ۱۷م��ی ایرانتو :بر مبنای
گزارش��ی ک��ه از س��وی
موسس��ه تحقیقاتی فریزر
منتشر ش��د ،دولت کانادا
ساالنه بیش از  23میلیارد
دالر بابت حضور مهاجران در کشور
هزینه می کند.
به گزارش نشنال پست شنیدن این
خبر در حالی با انتقادهای س��ریع
افکار عمومی مواجه شد که موسسه
مذکور اعالم کرده تنها بخش��ی از
مطالعه خود را منتشر کرده است.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت میزان
مالیات بر درآمد پرداختی از س��وی
مهاج��ران تقریب��ا به ان��دازه نصف
س��ایرین اس��ت ،اما بان��دازه آنها از
خدمات دولتی بهره مند می شوند.
این امر هزینه ای بالغ بر  6051دالر
بازای هر مهاج��ر به دولت تحمیل
می کند که رقم کلی آن بین 16.3
تا  23.6میلیارد دالر می شود.
هرب��رت گروبل از تهی��ه کنندگان
گ��زارش Immigration and the
 Canadian Welfare Stateم��ی
گوید ما باید یک انتخاب درس��ت
انجامدهیم.
در عی��ن حال این گزارش به منافع
وجود مهاجران در کانادا نیز اش��اره
کرده است.
از جمله:
 پرداخت مالیات توسط مهاجرانجوان برای تأمی��ن امور اجتماعی
جمعیت سالمند کانادا
 پر کردن ش��غل ه��ای با مواجبکمتر توسط مهاجران که شهروندان
کانادایی حاضر به انجام آنها نیستند
 غنی سازی فرهنگ کانادا توسطملیت های گوناگون
 و پرورش نس��ل های با فرهنگ وتحصیلکرده آینده که با درآمد های
بهتر خواهند توانس��ت بدهی های

از نام

PAIVAND: Vol. 18  No.1008  juin 01, 2011

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان
والدین خود را بپردازند.
اما آقای گروبل و همکارش پاتریک
گرادی معتقدند اینگونه موارد باز هم
نمی تواند توجیه کننده هزینه کالن
دولت برای آنان گردد.
این گزارش  62صفحه ای بر مبنای
سرشماری عمومی س��ال  2006و
محاس��به میزان متوس��ط درآمد و
مالیات پرداختی توس��ط مهاجرانی
که طی س��ال های  1987تا 2004
وارد کانادا شده اند تهیه شده است.
طبق گزارش مذکور مهاجران بطور
متوس��ط  10340دالر مالی��ات بر
درآم��د پرداخت ک��رده اند که این
میزان برای کانادای��ی ها در حدود
 16501دالر بوده است.
از سوی دیگر Rudyard Griffiths
از بنیانگ��ذاران موسس��ه اقتصادی
دومینیون و نویس��نده کتاب Who
We Are: A Citizen’s Manifesto
با رد نتیجه گیری های انجام شده
گفت:
"نباید ب�ه این قضی�ه بصورت
ظاهری و یک س�ویه نگاه کرد.
موضوع اینس�ت که ما موضوع
مهاجرت را بس�یار ساده گرفته
ایموازپتانسیلمهاجرانبخوبی
اس�تفاده نمی کنیم .نه بر روی
مسئله زبان سرمایه گذاری می
کنیم و نه مدارک تخصصی آنها
را بدرستی ارزیابی می کنیم".
وی می افزای��د" :من با بحث اینکه
هزینه کردن برای پیوستن اعضای
خان��واده مهاجران به آنه��ا به ضرر
سیس��تم مالیاتی ماس��ت هم نظر
هس��تم اما ویزای فامیلی تنها برای
 10000نف��ر از  250ه��زار مهاجر

ساالنه صادر می شود که اصال قابل
توجه نیست.
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی اضافه
کرد" :اما نکته مهم اینست که تنها
 60000نفر از تعداد  250هزار نفر
مذکور که همه ساله وارد کانادا می
ش��وند جزو متخصصین هستند و
مابقی اعضای خانواده آنهاست".
آق��ای گروبل که خ��ود یک مهاجر
اس��ت تأکی��د م��ی کند ک��ه ضد
مهاجران نیس��ت ،اما معتقد است
تازه واردین باید هزینه های خود را
تأمینکنند.
هر دو تهیه کننده گزارش پیشنهاد
کرده اند که تنها باید به متخصصینی
وی��زای اقام��ت داد ک��ه از س��وی
کارفرمایان کانادایی گواهی پذیرش
شغلی (جاب آفر) داشته باشند.
مهاجران جدید نیز باید متعهد شوند
که قبل از دعوت از پدران و مادران
و پدر بزرگ ه��ا و مادر بزرگ های
خود ب��ه کانادا هزینه امور درمانی و
خدمات اجتماعی آنها را تقبل کنند.
در عی��ن ح��ال داگالس کان��ون از
وکالی مهاجرت بریتیش کلمبیا با
اذعان به منافع محاسبه هزینه های
مربوط��ه در عین ح��ال گفت زدن
برچسب قیمت به منافع پذیرفتن
مهاجران غیر ممکن است.
وی افزود" :مهاجرت آخرین انتخاب
مردم جهان است و کامال مربوط به
آینده آنها رویا و آرزوی آنهاس��ت و
نمی توان قیمتی بر آن نهاد .ما باید
کانادا را همچنان به عنوان سرزمین
فرصت ها حفظ کرد"
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با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

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

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

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

یامسین

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

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

شادی

514-388-1588

shadim.sky@gmail.com

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

Tel.: 514-660-7135
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______

احزاب فدرال

کانادا بعد
از انتخابات
دوم می

در مطلبی ک�ه بالفاصله بعد از
س�قوط دولت اقلیت اس�تیون
هارپر نوشته بودم ،آمده بود که
انتخاب شدن یک دولت اکثریت
کنسرواتور دور از ذهن نیست،
و اگر چنین شود ،هارپر یکه تاز
میدان سیاس�ت کان�ادا خواهد
بود.
حال بخ��ش اول ای��ن پیش بینی
احتمالی به حقیقت پیوسته و حزب
کنس��رواتور به رهبری هارپر 166
کرس��ی در پارلمان بدس��ت آورده
است .همین تعداد برای پیش بردن
منویات آن حزب در پارلمان کانادا
کافی است.
اگر همانطوری که عده ای معتقدند،
انتخاب ش��دن یک دولت اکثریت
کنسرواتور از سوی کانادائی ها یک
واقعه نامطلوب باشد ،مسبب اصلی
آن رهبران س��ه حزب اوپوزیسیون
قبل از انتخابات دوم ماه می (آقایان
ژیل دوسپ ،مایکل ایگناتیف و جک
لیتون) هستند ،زیرا آنان بدون توجه
به نتای��ج نظرهای متع��دد قبل از
انتخابات،کههمگیحزبکنسرواتور
را پیشرو نش��ان می دادند ،دولت را
بخاطر عدم موافقت با بعضی از اقالم
بودجه ساقط کردند و هیچکدام هم
نتوانست برنامه و پالتفرم مشخصی
ارائه کند تا کانادائی ها قانع ش��وند
که حزب مورد نظر او بهتر از حزب
کنسرواتور کشور را اداره خواهد کرد.
اما نوع تبلیغات هارپر و یاران او هم
عام��ل موثر دیگری ب��رای پیروزی
چشم گیر آنان در انتخابات بود.
آنان (به قول خود اوپوزیسیون) بیش
از  40درصد کانادائی ها را قانع کردند
که حزب کنسرواتور کانادا را از رکود
اقتصادی سال  2008سالمتر از سایر
کشورها عبور داده است.
آنان همچنین به مردم گفتند ،برای
ادامه این بهبود ش��کننده اقتصاد،
نیازمند ثبات در کشور هستیم که
عبارتس��ت از یک دول��ت اکثریت
کنسرواتور.
از آن گذشته ،عده زیادی را هم قانع
کردند که رهب��ر حزب لیبرال تنها
برای بدس��ت آوردن ق��درت به هر
قیمت تالش م��ی کند ،ولی برنامه
بهتری برای اقتصاد کانادا ندارد.
اشتباهات تاکتیکی احزاب لیبرال و
بلوک کبکوا هم دلیل دیگری برای
شکست آنان بود .در نتیجه ،این دو
حزب نه تنها کرس��ی های زیادی
را از دس��ت دادند ،بلکه رهبران آنها
هم نتوانستند در حوزه خود انتخاب
شوند و مجبور به استعفا از رهبری
حزب خود شدند.
درست است که در تحوالت سیاسی
عبارات ش��رطی مانند «اگر چنین
نمی شد و چنان می شد ،آنگاه فالن
نتیجه بدس��ت می آمد» بی مورد
هستند .اما اگر احزاب اوپوزیسیون
به طریقی با الیحه بودجه کنار می
آمدند و دولت س��قوط نمی کرد و
مدت قانونی خود را تمام می نمود،
احتمال اینک��ه هارپر بتواند به یک
اکثریت دس��ت پیدا کند زیاد نبود.
ولی ح��اال این اکثریت را بدس��ت
آورده اس��ت و وزیر دارائی هم گفته
اس��ت که همان بودج��ه را با کمی

اصالحات تقدیم پارلمان آینده
خواهد کرد.
حزب لیبرال کانادا که در دوره
هائی با اکثریت قاطعی قدرت
را در دست داشته و با نخست
وزیران قوی کانادا را اداره کرده
است ،اکنون «کاکوس» خود را
تنها با  34نماینده انتخاب شده
و با حضور  45س��ناتور لیبرال
تشکیل می دهد تا جانشینی
برای رهبر مستعفی خود مایکل
ایگناتیفتعیینکند.
در نتیج��ه ی��ک رای گی��ری
مخف��ی ،آقای ب��اب ری Bob
 Raeب��ه عنوان رهب��ر موقت
حزب تعیین شد تا در فرصت
های آین��ده رهبر دائمی حزب
انتخاب شود.
آنچه حزب لیبرال ،یا هر حزب
سیاس��ی دیگر که می خواهد
به قدرت برس��د ،باید داش��ته
باشد ابتدا یک برنامه مشخص
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و
غیره و س��پس یک تشکیالت
متناس��ب برای اجرای چنین
برنامه هائی است.
البت��ه انتقاده��ای س��ازنده و ارائه
رهنمودهای مفید برای دولت های
موج��ود ه��م از وظایف ای��ن گونه
احزاب اس��ت .خط و نشان کشیدن
ها ،انگشت بلند کردن ها و ادعاهای
توخالی و وعده های غیر عملی روش
های مفی��دی برای کس��ب قدرت
نیستند  .
سقوط حزب بلوک کبکوا و شکست
رهبر آن در حوزه انتخابی خود هم
دور از ذهن نبود .زیرا فلسفه وجودی
یک حزب سیاسی در کشور رسیدن
به قدرت از راه کس��ب آراء اکثریت
مردمان آن کشور است .این امکان
برای حزب بلوک کبکوا هرگز پیش
نخواهد آمد ،چرا که آراء این حزب
منحص��را در اس��تان کبک اس��ت.
برای شنیده شدن صدای کبک در
پارلمان فدرال کانادا هم نیاز به حزب
خاصی نیس��ت .چون هر نماینده از
کبک می تواند چنین کاری را انجام
دهد ،با حزب یا بی حزب .بنابر این
تنها نقشی که برای بلوک کبکوآ می
ماند گذاشتن چوب الی چرخ دولت
فدرال است.
باالخره کبکی ها ه��م متوجه این
نکته شدند و دست رد به سینه این
حزب زدند.
حال کبکی ها اینبار بجای بلوک به
 NDPبه رهبری جک لیتون اعتماد
کرده اند.
ام�ا آی�ا ج�ک لیت�ون خواهد
توانس�ت ب�ه درخواس�ت های
کبکی ها جواب مثبت دهد؟
آیا وی که رهبر ی��ک حزب فدرال
فعال است ،خواهد توانست با حزب
جدائی طلب کبکوا به رهبری خانم
پولین ماروا ،ب��رای جدائی کبک از
کانادا همکاری کند؟
جواب سوال اخیر از همین حاال هم
معلوم است.
در صفحه  4روزنامه گازت  26می،
آمده است« :بعد از آنکه جک لیتون
در مورد رفراندوم اس��تقالل کبک
حالت س��ردرگمی بخ��ود گرفته و
گفت  NDPبه آنچه دادگاه عالی در
 1998رای داد پایبند خواهد ماند،
پارتی کبکوا و حزب لیبرال کبک به
یک نقطه نظر مشترکدست یافتند
و آن قب��ول اکثری��ت پنجاه درصد
بعالوه یک رای است».
رای مورد اش��اره جک لیتون همان
است که دادگاه عالی کانادا در سال
 1998صادر ک��رد به این مضمون
«در صورتی که نتیجه رفراندوم یک
"آری روشن" باشد ،مذاکرات جدائی
می تواند دنبال شود».
البته دادگاه عالی با زیرکی و آینده
نگری ،شرط «آری روشن» را روشن
نکرده است.
ام��ا در س��ال  ،2000قانونی به نام
 Clarity Actبه مجلس عوام کانادا
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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

کامی منفرد

دفتر تهران گشایش یافت

خط مستقیم و رایگان
از تهران به دفتر مونترال
 )021( 971-1873داخلی3747
به وقت ایران :از دوشنبه تا جمعه
و از ساعت  19:00تا 24:00

که فردی مورد اطمینان و دلسوز میباشد و اکنون با آگاهی و
دانش در امور مهاجرت به کانادا با کارمندان کارآزموده،
جهت خدمت به هموطنان عزیز آماده میباشیم
تلفن 70:تا 4403-0068
موبایل0912-164-1708:

با مدیریت مهندس حمید سعیدی

مدیر امور ایرانیان

این حق را داد تا اکثریت روش��ن را
تعبیر و تفسیر کند ،که این امر مورد
مخالفت احزاب کبک قرار گرفت.
خواس��تاران جدائی کبک از کانادا،
اعم از رهبران احزاب و مردم عادی،
پنجاهدرصد بعالوه یک رای مثبت را
برای جدائی کافی می دانند.
اما به نظر می رس��د ک��ه این یک
اکثریت لرزان و غیرقابل اعتماد است
چون ممکن است صاحب همان یک
رای روز بعد از رفراندوم نظر خود را
تغییر دهد و در آن صورت مخالفین
دارای اکثری��ت پنجاه درصد بعالوه
یک رای خواهند بود.
در چنین حالتی تصمیم عاقالنه چه
خواهد بود؟
برای احتراز این قبیل اکثریت های
لرزان ،در اساس��نامه های ش��رکت
های ب��زرگ تجارتی ،ب��رای اتخاذ
تصمیم های مهم مالی ،اکثریت را تا
 75درصد هم باال می برند.
خانم پولین ماروا ،رهبر حزب پارتی
کبکوا ،با ش��نیدن اظهار نظر جک
لیتون در م��ورد اتکاء به رای دادگاه
عالی ،فورا عکس العمل نشان داده و
گفته است که رهبر  NDPدر مورد
رفراندوم پس��روی کرده است .خانم
ماروا نظر جدید رهبر  NDPرا مغایر
با گفته وی هنگام مبارزات انتخاباتی
دانس��ته که گویا گفته است همان
پنج��اه درصد بعالوه یک رای کافی
است.
آقای جک لیتون که بعد از کاکوس
حزب��ش ب��ا حض��ور  103نماینده
انتخابی که  59نفر آنان منتخبین
کبک هستند ،با خبرنگاران مواجه
می شد ،مورد این سوال قرار گرفت
که این تناقض را چگونه رفع و رجوع
خواهد کرد.
جک لیتون ،در ش��ب دوم ماه می
بعد از پیروزی چش��م گیر حزبش
در کس��ب  103کرسی در پارلمان،
سرمست از شادی این پیروزی ،قول
هائی را ب��ه رای دهندگان خود داد
از قبیل اصالح قانون بازنشس��تگی،
رسیدگی به وضع سالمندان و غیره.
اما با توجه به اکثریت کنسرواتورها
در مجلس عوام ،وی برای به تصویب
رس��اندن همین وعده های کوچک
هم با مشکل مواجه خواهد شد.
اگ��ر آقای ج��ک لیت��ون نتواند به
آرزوهای رای دهندگان کبکی جامه
عمل بپوشاند ،آیا در انتخابات آینده
ب��از هم کبکی ه��ا  59نفر نماینده
تقدیم وی خواهند کرد؟
با توجه به اینکه کبکی ها بسادگی
رای خ��ود را عوض می کنند (نظیر
آنچه در سال  2008در مورد حزب
آکس��یون دموکراتی��ک و رهبر آن
ماریو دوم��ون کردند) جواب خوش
بینان��ه ای به نظر نمی رس��د ،مگر
آنکه  NDPو رهب��ر آن معجزه ای
بیافرینند.

•

با تعیین وقت قبلی

Suite 308

980 St-Antoine W.

Montreal, Quebec H3C 1A8

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

www.mariacottone.com

ساعات
متاس
 11:00تا
18:00

UN-SAT
ELECTRONIQUE

فروش و نصب سیستم های
ماهواره ای

انقالبیدرتکنولوژیتلویزیون،رادیووویدئو
سی زبان،
فار
کانال های  ،آسوری،
بی
ترکی ،عر را بر روی
...
ارمنی و ی دیجیتال
ها
گیرنده ال ببینید.
ا کیفیت با
ب
خدمات و سرویس
پس از فروش

 دریافت کانال های
ایرانی بدون نصب دیش
(از طریق اینترنت)
 متاشای بیش از
 80کانال فارسی زبان
و صدهافیلم و سریال ایرانی
 دسترسی به کلیه رادیوهای
فارسی زبان درسراسردنیا

(هر زمان که وقت دارید ببینید)

دسترسی به  24شبکه صداو سیمای ایران

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

Tel.: 514-571-6564

توجه:از خرید سیستم های ماهواره ای ازمراکز غیر مجاز (بدون مجوز) جدا خودداری فرمائید.
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توریسم...

ایرانیها
چگونه
به آنتالیا
میروند؟

سازمانمیراثفرهنگیوگردشگری،
تورها و پروازهای مستقیم به انتالیا را
لغو کرد .اما هنوز هم آنتالیا یکی از
مهمترینمقاصدگردشگریایرانیان
اس��ت .از تعطیالت نوروز تا ماه اول
پاییز ،سواحل آنتالیا میزبان ایرانیان
است.
این استقبال تا حدی است که هتل
های آنتالیا معموال منوی غذایی با
ذائق��ه ایرانی بیش��تر دارند تا ذائقه
ترک و حتی اروپایی.
با این حال اگر از مسووالن سازمان
می��راث فرهنگ��ی و گردش��گری
بپرسید ،مسافرت به این شهر ممنوع
است .اما در آگهی های مطبوعاتی،
همیش��ه س��واحل مدیترانه وجود
دارد .تورهای��ی ک��ه همه می دانند
یک پای��ش آنتالیاس��ت .حتی اگر
اتفاق افتاده باشد که لیست تورهای
فصلی دفتر خدمات مس��افرتی به
مکانی فکس ش��ود ،حتم��ا نام تور
انتالیا،آنتالیا-استانبول،انتالیا-بدروم،
آنتالیا-مارماریس،آنتالیا-گ��وش
آداسی هم وجود دارد.
اواخر تابستان گذشته معاون وقت
گردشگری سازمان میراث فرهنگی
از آغ��از برخ��ورد ب��ا آژانسه��ای

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

هر سال یک

گردشگری که اقدام به
به گفت��ه این مدی��ر تور،
میلیون
نیم
و
برپایی تورهای «خالف
پروازه��ای آنتالیا معموال
ایرانی
ش��ئونات اس�لامی»
ب��ه فرودگاه��ی در فاصله
 30دقیقه ای با این ش��هر
میکنن��د ،خب��ر داد و به ترکیه
البت��ه  2آژانس متخلف
می روند" :ف��رودگاه آدانا،
روند!
می
هم تعلیق شدند.
مقصدپروازهایآنتالیاست.
ب��ا این ح��ال هنوز هم
همچنینهواپیماییترکیه
توره��ای آنتالیا وج��ود دارد .حتی هم پرواز به استانبول دارد و از آنجا
در اردیبهش��ت گذشته هم باشگاه به آنتالیا .به هرحال راه برای رسیدن
اس��تقالل در آنتالی��ا اردوی آماده به آنتالیا زیاد است".
سازی داشت و همین اردو و عکس فرودگاه اسپارتا هم از دیگر مقاصد
های منتشر شده از آن حاشیه های پروازهای ترکیه است .غیر از آنتالیا،
فراوانی برای این تیم درست کرد.
شهرهای گوش آداسی ،مارماریس و
بدروم هم ممنوعیت هایی برای پرواز
پروازهای آنتالیا کجا می روند؟
با وج��ود ممنوعی��ت ت��ور و پرواز دارند .هرچند تور برای این شهرهای
مس��تقیم به آنتالیا ،ام��ا هنوز هم ممنوع نیست .تا سال گذشته ،برای
تبلیغات این تور ،با اسامی مختلف این ش��هرها ،پرواز مستقیم وجود
مثل ت��ور جنوب ترکیه ،س��واحل نداشت؛ اما شرکت های هواپیمایی
ایرانی و ترک ،ب��ه ازمیر می رفتند
مدیترانه و آننالیا ،وجود دارد.
با این حال ،یک س��وال اینجاست ،و بعد س��ر از این س��ه شهر درمی
این تورها با اس��امی کذب ،چگونه آوردند ،ادامه مسیر هم از یک ساعت
به مقص��د می رس��ند ،هواپیما که تا  4ساعت تا این سه شهر بود.
مس��یری به اس��م آننالیا یا سواحل به هرحال هر س��ال ح��دود یک و
تی��م میلیون ایرانی ب��ه ترکیه می
ترکیه نمی شناسد؟!
مسووالن یکی از تورهای گردشگری روند .کش��وری که ع�لاوه بر جذابه
در ای��ن ب��اره می گوی��د" :معموال اس��تانبول ،جذابیت های س��احلی
پروازهای آنتالیا چارتر هستند .پرواز مختلفیدرست کرده است.
چارتر تاکنون ممنوعیت نداش��ته
است".

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

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

عب��اس جعف��ری دول��ت آب��ادی،
دادس��تان عمومی و انقالب تهران
از ص��دور حک��م اعدام ب��رای ۳۰۰
قاچاقچی مواد مخدر خبر داده است.
در میان این افراد همچنین کسانی
حض��ور دارند که ج��رم آنها حمل
حداقل  ۳۰گرم هروئین بوده است.
طبق قوانی��ن ایران ،مجازات حمل،
نگه��داری و خرید و فروش بیش از
 ۳۰گرم از م��واد مخدری همچون
هروئین ،شیش��ه و کراک مجازات
اعدام دارد.
دادس��تان عمومی و انقالب تهران
که روز یکش��نبه 8 ،خرداد در میان
عده ای از مس��ئوالن قضایی سخن
می گفت ،افزود" :متاسفانه در بین
این افراد کس��انی که دانه درش�ت
باشند به چشم نمی خورند و ما باید

جواهری
نیک آذین

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

تالش کنیم به سمت کسانی برویم
که سردمداران توزیع و حمل و نقل
مواد مخدر هستند".
خبر صدور حکم اعدام برای این عده
از قاچاقچیان مواد مخدردر شرایطی
منتشر می ش��ود که طی ماههای
اخیر م��وارد اعدام ب��ه جرم حمل
و نق��ل و فروش مواد مخدر رش��د
چشمگیریداشته است.
در ژانویه سال  ( ۲۰۱۱از  ۱۰دی تا
 ۱۰بهمن  )۱۳۸۹ده ها نفر در ایران
اعدام شده اند که جرم بیشتر آنها در
ارتباط با مواد مخدر بوده است.
تنها دادگستری شیراز و کرمان در
اسفندماه گذش��ته از اعدام  ۱۰نفر
قاچاقچی در این دو استان خبر داده
بود.
س��ازمان های حقوق بشری نسبت

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, QC, H3H 2L9

Metro: GUY

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

{Âw»joÎ ¾¶I¹ÀI

هشدار" رسیده است.

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروسازفارسیزبان

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

..........

Fax: 514-303-6522

احم��د قابل ،پژوهش��گر دینی و از
منتق��دان حکومت ای��ران که بهار
س��ال گذشته را در زندان مشهد در
بازداشت گذرانده بود ،پس از آزادی
از اعدام پنهانی و گسترده قاچاقچیان
مواد مخ��در در این زندان خبر داده
بود.
طی سال های اخیر رواج مواد مخدر
صنعت��ی و روانگردان ،آس��ان بودن
دسترس��ی به این م��واد و تاثیرات
ش��دید و مخ��رب آنه��ا در مصرف
کنندگان این مواد نگرانی هایی را به
همراه داشته است.

داروخـانه

ساعات کار :عصر

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

 ۳۰۰.قاچاقچی مواد مخدر در ایران به اعدام محکوم شده اند

ب��ه افزایش اعدام ها در ای��ران ابراز
نگرانی کرده اند و اتحادیه اروپا اعالم
کرده که اعدام ها در ایران "به مرز

LAWYER

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

..........

p»oÃQ p»n¼º

¾ºIhQIa
imprimerie.com
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
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ایران:درسرزمینعجایب...
گرانی شتر ،جانبهای انسان را
در ایران افزایش داد!

فزایش بهای تعیین ش��ده برای جان انسان یا عضوی از
بدن انس��ان به اختالف میان قوه قضاییه و دولت ایران
انجامیده است .قوه قضاییه با استناد به گران شدن شتر
میزان دیه را افزایش داده است!
در حال��ی که مقامات قضایی و پلیس گفته اند افزایش
به��ای دیه یا جان بها ،میزان جرایم را کاهش می دهد،
شرکت های بیمه خواهان کاهش بهای دیه شده اند.
قوه قضاییه ایران میزاندیه یک انسان کامل را برای سال به گفته آقای احمدی این گروه از متهمان اگر نتوانند تا
 ۱۳۹۰معادل  ۹۰میلیون تومان تعیین کرده اس��ت در  ۱۶خرداد میزان معادل دیه را بپردازند ناگزیر هس��تند
حالی که میزان دیه در سال گذشته به طور میانگین  ۴۵دیه را بر اساس قیمت جدید بپردازند.
میلیون تومان بوده است.
بهایشتر
در فقه شیعه که مبنای قوانین مجازات اسالمی در ایران یکی از زمینه های بحث بر سر میزاندیه تفاوت برداشت
است  ،دیه  ،مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان ها از بهای شتر در ایران است که عمدتا به عنوان معیار
یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا بازماندگان تعییندیه شناخته می شود.
او داده می شود.
در حالی که طرفداران افزایش دیه می گویند قیمت هر
میزان دیه هر س��ال توسط کمیس��یونی زیر نظر وزیر شتر  ۹۰۰هزار تومان است طرفداران دولت می گویند
دادگستری اعالم می شود.
قیمت هر شتر پانصد هزار تومان است.
همزمان ،اس��کندر مومنی رییس پلی��س راهنمایی و در این میان سایت خبر آنالین با یک پزشکدر کشتارگاه
رانندگی نیروی انتظامی روز دوشنبه  ۹خرداد  ۱۳۹۰از ورامین گفتگویی کرده و این پزشک مدعی شده است
افزایش دیه دفاع کرده و گفته است که "دیه  ۹۰میلیون که قیمت شتر بین یک میلیون تادو میلیون تومان است.
تومانی منجر به ایجاد بازدارندگی در تصادفات می شود ".این پزشک کشتارگاه گفته است که همه شتر هایی که
آقای مومنی گفته اس��ت با توجه ب��ه این که بعضی از در ایران هس��تند ایرانی نیستند و برخی از شتر ها را از
افرادی که در تصادفات جان خود را از دس��ت می دهند پاکستان وارد می کنند که باتوجه به افزایش قیمت ارز
سرپرس��ت یک خانوار هس��تند تصمیم قوه قضاییه در بهای این شتر ها هم افزایش یافته است.
افزایش میزان دیه "منطقی و صحیح " است.
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید
"افزای��ش میزان دیه الزم بود برای این که در بس��یاری
موارد میزان قبلی دیه تکافوی خسارت زخمی شدگان
را نمی دهد و اولیای دم هم خواهان افزایش دیه بودند".
اعتراض بیمه گران و دولت

نخستین اعتراضات به افزایش بهای دیه در میان بیمه
گران ابراز شد.
محمد جواد فرشباف ماهریان رییس کل بیمه مرکزی
م��ی گوید" ما پیگیری می کنیم تا این اتفاق رخ ندهد
چون دلیلی برای افزایش نرخ دیه وجود ندارد".
آقای فرشباف ماهریان نحوه محاسبه دیه در قوه قضاییه
را رد کرده و گفته است " براساس نظر وزارت کشاورزی
قیمت  ۱۰۰شتر که معیار محاسبهدیه است  ۵۰میلیون
تومان " است.
بر اساس نظر فقهای شیعه میزان دیه بر اساس یکی از
این ش��ش معیار تعیین می شود ۱۰۰۰:گوسفند۲۰۰ ،
گاو ۱۰۰ ،شتر ۲۰۰،دس��ت لباس یمنی ۱۰۰۰ ،دینار
طال ،یا  ۱۰۰۰۰درهم نقره.
مقامات قوه قضاییه گفته اند که میزان دیه را بر اساس
بهای صد ش��تر به ازای هر شتر  ۹۰۰هزار تومان برآورد
کرده اند.
رییس بیمه مرکزی گفته است که افزایش میزان دیه"
آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی " دارد و به گران شدن
" کاال ها و خدمات مرتبط با دیه" منجر می شود.
روزنامه ایران که روزنامه دولت اس��ت نوش��ته است که
رییس جمهوری هم با افزایش قیمت دیه مخالف است
و قصد دارد برای درخواست تجدید نظر"موضوع دیه ۹۰
میلیونی را با رهبری در میان بگذارد".
به گزارش روزنامه ایران"،قوه قضاییه به مسوولین خوددر
تمام کشور اعالم کرده که از  ۱۶خرداد ماه سال جاری
در اح��کام خود میزان دیه کامل نف��س را  ۹۰میلیون
تومان محاسبه کنند".
مقامات بیمه می گویند افزایش میزاندیه تعداد کسانی
را افزایش میدهد که قادر به پرداخت میزاندیه نیستند.
همچنین این مقامات می گویند" حتی رانندگان مقصر
در تصادفات که خودرو خود را بیمه شخص ثالث کرده
اند هم ناچار هستند تفاوت میان سقف تعهدات بیمه و
میزان دیه را خودش��ان بپردازند ".به گفته این مقامات
حداکثر میزان بیمه نامه های شخص ثالث  ۶۰میلیون
تومان است.
مقامات بیمه گفته اند که در صورت افزایش میزان دیه
مبلغ حق بیمه مربوطه افزایش خواهد یافت.
دیه کامل و دیه عضو

آقای احمدی که از حامیان افزایش میزان دیه است می
گوید افزایش میزان دیه بیشتر در مورد کسانی اهمیت
دارد که دچار از دست دادن یک عضو می شوند .به گفته
آقای احمدی افرادی که دچار نقص عضو می شوند غیر
از دیه خسارت درمان دریافت نمی کنند و میزان دیه گاه
حتی کفاف هزینه های درمانی را نمی دهد.
البته آقای احمدی می پذیرد که افزایش میزان دیه می
تواند برای محکومانی که در حال حاضر به دلیل ناتوانی
در پرداخ��ت دیه در زندان مان��ده اند ،پیامد های بدی
داشته باشد.
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دموکراسی
خریدنی نیست
برای حفظ اعتماد در دموکراسی ،مجلس عوام ،جهت تنظیم امور مالی
احزاب سیاسی قوانین جدیدی وضع کرده است
 از پس ،هر کمک مالی از  100دالر و یا بیشتر که به یک حزب سیاسی ،عضو انتخابی و یا یک کاندیدای مستقل ،در سطح استانی درنظر گرفته می شود ،می بایست به رئیس دفتر انتخاباتی پرداخت شود.
 انتخاب کنندگان باید کمک های مالی خود را به هر حزب ،اعضای انتخابی ،و یا کاندیداهای مستقل به  1000دالر در سال محدود کنند. انتخاب کنندگان باید اظهارنامه ای امضا کنند که گواهی می کند کمک مالی آنها از منابع شخصی ایشان ،بصورت داوطلبانه و بدونپاداش یا هر گونه مالحظاتی بوده و این کمک مالی نه در گذشته و نه در آینده پس گرفته نشده و نمی شود.
 از این پس ،قوانین انتخاباتی ما مجازات های سنگین تری در بر خواهد شد .کمترین جریمه برای برخی تخلفات ،برای هر شخصطبیعی به میزان ده برابر؛ و برای شخص حقوقی بیست برابر افزایش یافته است.
 افزون بر آن ،هر فرد محکوم به برخی جرائم ،از دستیابی به قراردادهای عمومی استانی ،شهرداری یا سازمان های آموزشی برایمدت حداقل سه ساله ممنوع می شود
برای آگاهی بیشترelect ionsquebec .qc.ca :

دموکراسی پیروز است ،همیشه
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بازار آپارمتان تورنتو
در دست سرمایه گذاران
و محتکران چین

انشقاق حکومتی نباید به انشقاق
در جنبش سبز کشانده شود
دکتر حسین باقرزاده

 24مه 2011

hbzadeh@btinternet.com

حلقه محاصره محمود احمدینژاد
روز به روز تنگتر میشود و ضربات
مخالف�ان او در درون حکوم�ت
سنگینتر.

هواداران و مدافعان پیشین او یکی
پ��س از دیگ��ری راه خ��ود را از او
ج��دا میکنند و ب��ه صف مخالفان
میپیوندن��د .معموال آن��ان که در
گذشته در حمایت او مصرتر بودند
و مبالغهآمیزتر سخن میراندند امروز
حادتر علیه او موضع میگیرند.
مجل��س و ق��وه قضاییه و ش��ورای
نگهبان علیه او صفآرایی کردهاند و
کسانی مانند جنتی و مصباح یزدی
و احمد خاتمی چیزی نمانده است تا
جریان منتسب به او را تکفیر کنند.
مشاوران و نزدیکان او مورد تعقیب
ق��رار گرفتهاند و حتا ب��رادر و داماد
او نی��ز ب��ه موضعگی��ری علی��ه او
پرداختهاند.
هدف این فش��ارها هم روشن است:
یا او مشایی و بقایی و سایر اعضای
«جریان انحرافی» را از خویش طرد
کن��د و خود برجا بماند و یا این که
خود نیز همراه آنان برود.
و برای این کار هم از دید مخالفان او
وقت زیادی باقی نمانده است.
البت��ه گزینه مطل��وب خامنهای و
روحانیت حاکم این اس��ت که خود
احمدین��ژاد بماند .به همین دلیل،
پرچ��مداران اصلی گروهی که علیه
او مب��ارزه میکنن��د (مانند کیهان
شریعتمداری)در عین طرد و تخطئه
اطرافیانش س��عی دارند خود او را از
گزند حمالت و تعرضات خویش در
امان نگهدارند.
حاکمی��ت میدان��د ک��ه ع��زل
احمدینژاد هزینه س��نگینی برای
نظام به همراه دارد و ممکن اس��ت
عواقب پیشبینی ناش��دهای در پی
داشته باشد .نظام و شخص خامنهای
ب��رای ب��رآوردن احمدین��ژاد از
صندوقهای رأی در دور دوم ریاست
جمهوری او مایه زیادی گذاشتهاند
و نمیتوانن��د عزل و برکاری او را به
سادگی تحمل کنند.
از ای��ن رو ،تنه��ا در صورت��ی ک��ه
احمدین��ژاد همچن��ان در حف��ظ
اطرافی��ان خود اصرار بورزد و حاضر
نباش��د آن��ان را از خ��ود دور کند
میتوان انتظار داش��ت ک��ه عزل او
در دس��تور کار قرار گیرد و با اشاره
ول��ی فقیه ،عوام��ل او در مجلس و
ارگانهای دیگر حکومتی برای عزل
احمدینژاد دست به کار شوند.
درگیری بین خامنهای و احمدینژاد
البته نه فقط به یکی از بزرگترین
انشقاقهای حکومتیدر طول حیات
جمهوری اسالمی منجر شده ،بلکه
بر رابطه بین حاکمیت و اپوزیسیون
آن نیز تأثیر گذاشته است.
طرفین منازعه ظاهرا به این اندیشه
افتادهاند که برای تقویت جناح خود
به اپوزیس��یون متوسل ش��وند و از
میان آنان یارگیری کنند.
طرفداران احمدین��ژاد که در برابر
روحانیت موضع گرفته وشعارهای
«ملیگرایانه» را پیش کش��یدهاند
انتظار دارند که مورد استقبال بخش
تحولخواه و ملی/سکوالر اپوزیسیون
قرار گیرند و از حمایت آنان برخوردار
شوند.
در مقاب��ل ،جناح خامنهای با بزرگ

ک��ردن خط��ر «جری��ان انحرافی»
برای نظام ،در اندیش��ه نزدیکی به
اصالحطلبانی اس��ت که دل در گرو
حفظ نظام دارند ،و به حمایت آنان
امیدوار شده است .بی دلیل نیست
ک��ه هر دو جن��اح از دامنه حمالت
خود به اپوزیسیون اخیرا کاستهاند
و احیانا ب��رای جل��ب نیروهایی از
اپوزیسیون به سوی خود چراغ سبز
نشان میدهند.
اظهارات اخیر س��ید محمد خاتمی
را که خواهان نوعی «آش��تی» بین
حاکمیت و «مردم» شده است باید
در این راستا دید.
او دقیقا با احس��اس این آمادگی در
حاکمیت اس��ت که پیشنهادهای
خود را پیش کشیده است .فراموش
نکنیم که خاتمی تا همین چند هفته
پیش ،در ردیف کروبی و موس��وی،
خائن و مزدور و دستنشانده آمریکا
و اسراییل بشمار میآمد و حکومتیان
به کمتر از دستگیری و محاکمه او
راضی نبودند .به ط��ور قطع ،اگر او
پیشنهادهای خود را چند ماه پیش
مط��رح میکرد م��ورد طعن و لعن
و تمس��خر اطرافیان خامنهای قرار
میگرفت.
اکن��ون ،ام��ا ،واکنشها ب��ه مراتب
مالیمتر شده و از ردیف شدن القاب
پیشین در باره او کاسته شده است.
خاتمی که احس��اس میکند رژیم
در مخمصه ش��دیدی ق��رار گرفته،
موقعیت را برای طرح پیشنهادهای
خود مناس��ب یافته است و تلویحا
به خامنهای میگوید که اگر از س��ر
آشتی با «مردم» درآید میتواند به
حمایت بخشی از اصالحطلبان که
او آنها را نمایندگی میکند متکی
شود.
منازعه بین خامنهای و احمدینژاد
تا این جا به نزدیکی بین خامنهای
و رفس��نجانی کمک کرده است ،و
پیام خاتمی ظاهرا این اس��ت که او
نیز آماده است که برای حفظ نظام
به کمک خامنهای بیاید.
ب��رای ای��ن نزدیک��ی ،البت��ه باید
«طرفین» از یک دیگر «بگذرند» و
گذش��ته را فراموش کنند .نظام در
خطر است ،و خامتی که حفظ نظام
دغدغه اصلی او اس�ت راهی برای
تقویت جناح خامن��های پیش پای
او گذاشته است .او از سوی نیرویی
س��خن میگوید که آماده آشتی با
ولی فقیه است.
این نیرو قبال از سوی باند مشترک
خامنهای-احمدین��ژاد صدم��ه
س��نگینی خ��ورده اس��ت ،و اگ��ر
خامنهای اکنون میخواهد از آناندر
برابر احمدینژاد کمک بگیرد الزم
است که از درد و مشقت آنان بکاهد.
خاتمی از این پیشت��ر میرود و با
طرح «گذش��ت» رهبری از کسانی
که به او «س��تم کردهاند» این امید
را میدهد که حتا برخی از کسانی

ک��ه با نفی والیت فقیه ش��عار ضد
دیکتات��وری و ضد خامنهای س��ر
دادهاند (به او «ستم کردهاند») نیز در
طرح «آشتی» خاتمی شرکت کنند.
سویدیگر مخاصمهدرون حاکمیت
یعن��ی گ��روه احمدین��ژاد جذب
نیروهایی را هدف گرفته اس��ت که
خواه��ان نفی س��لطه روحانیت بر
نظام هستند و یا گرایشهای ملی و
سکوالردارند.
ط��رفداران خامن��های از نف��وذ
«نیروهای اصالحطل��ب» در جمع
هواداراناحمدینژادسخنمیگویند
و حضور برخ��ی از روزنامهنگاران را
که قبال در نش��ریات تعطیل شده
اصالحطلبان کار میکردند و اکنون
در رسانههای تحت کنترل «گرایش
انحرافی» کار میکننددلیل مدعای
خویشمیگیرند.
همچنین ،طرح و اجرای برنامههای
هنری و ادبی و ملی و باس��تانی ،از
انواعی که اعتراض روحانیت حاکم
را در آورده است ،و یا سرمایهگذاری
فوق العاده برای جذب ایرانیان خارج
کش��ور که گرایشهای سکوالر در
بین آنان قویتر است ،از تالش این
جناح برای کشاندن نیروهای ملی/
س��کوالر به حمایت از احمدینژاد
حکایتمیکند.
البت��ه ن��ه پیش��نهادهای خاتمی
برای آش��تی ولی فقیه با مخالفان
اصالحطلباش مورد استقبال کامل
خامنهای قرار خواه��د گرفت ،و نه
نیروهای ملی یا سکوالر به سادگی
به ی��ک جریان ام��ام زمانی جذب
خواهند شد.
خامن��های چن��ان در س��رکوب
خش��ونتبار مخالفان خ��ود نقش
داش��ته و در عین ح��ال چنان در
مالیخولیای کبریایی خود غرق شده
اس��ت که به سختی میتوان تصور
کرد بتواند یا بخواهد به یک چنین
آشتی تن دهد.
محمود احمدینژاد و اطرافیان او نیز
چنان غرق خرافه هستند که کمتر
انسان آزاداندیش��ی میتواند تصور
همکاری با آنان را به خود راه دهد.
در عی��ن حال ،این مس��ائل مانع از
آن نخواهد شد که تشتتهایی در
صفوف اپوزیس��یون و جنبش سبز
رخ ده��د  -گروه��ی در ضدیت با
احمدین��ژاد عمال در صف حامیان
ولی فقیه قرار گیرند ،و دس��تهای از
بغض خامن��های و روحانیت حاکم
به حمایت از احمدینژاد و مشایی
برخیزند.
به عبارت دیگر ،خطر آن وجود دارد
که انشقاق درون حاکمیت به انشقاق
درون اپوزیس�یون و ب�ه خصوص
جنبش سبز منجر شود و نیروهایی از

جنبش س��بز را به طور مستقیم یا
نامس��تقیم به حمایت از یک جناح
درون حاکمی��ت و ضدیت با جناح
دیگربکشاند.

 ۲۳م��ی ایرانتو :چه کس��انی
حاضر می ش��وند در ب��ازاری
سرمایه گذاری کنند که هر روز
شاهد ضرر و زیان است؟
پاس�خ را بای�د در چرای�ی
خرید آپارتم�ان در تورنتو
جستجوکرد.
به گزارش فاینانش��یال پست
تورنت��و ب��ا  18000ف��روش
س��االنه طی پنج سال گذشته
بزرگتری��ن ب��ازار آپارتم��ان
( )Condominiumرا رد
آمری��کای ش��مالی در اختیار
دارد.
اما مش��کل اینس��ت که مبلغ
اج��اره هیچ��گاه رش��د قابل
توجهی نداشته و در  2.09دالر
بر فوت مربع ثابت مانده است.
اما این میزان اجاره بها چندان
هم بد به نظر نمی رسد چرا که
بازار آپارتمان تورنتودر حالی به
محل سرمایه گذاری عظیمی
تبدیل شده که به گفته موسسه
تحقیقاتی  Urbanationبیش
از نیمی از آنها توس��ط کسانی
خریداری ش��ده که برنامه ای
برای اقامت در واحدهای خود
ندارند.
این یک خبر ناگوار برای آنهایی
اس��ت که قصد خرید واحدها
و اج��اره دادن آنها را در آینده
دارند.
"ب��ن مای��رز" دبی��ر اجرایی
موسسه مذکور به تعداد زیادی
از آپارتمان های نوس��از جدید
اشاره می کند که به قیمت هر
فوت مرب��ع  550دالر بفروش
رفته اند.
بدین ترتی��ب بهای یک واحد
 750فوت مربعی ( حدود 75
مترمربع) حدود  413000دالر
می شود.
به همی��ن منظور ش��ما باید
25درص��د از این مبل��غ را به
عنوان پیش پرداخت کنید تا
وامی به میزان  310000دالر
دریافتنمایید.
ب��ا در نظر گرفتن ن��رخ بهره
متغیر 3درص��دی با یک دوره
وام  25س��اله میزان پرداخت
ماهانه شما حدود  1475دالر

می ش��ود .که اگر هزینه های
ماهان��ه تأسیس��ات و غیره را
در ح��دود 345دالر و مالیات
مستغالت را  345دالر در نظر
بگیریم هزینه ماهانه آپارتمان
بالغ بر  2200دالر می شود.
این در حالیس��ت ک��ه ارزش
واحدهای نوساز در تورنتو هم
اکن��ون در ح��د  2.26دالر بر
فوت مربع اس��ت ،اما حتی با
در نظر گرفت��ن چنین نرخی
نیز هزینه ماهان��ه مربوطه در
حدود  1700دالر می ش��ود و
واحد شما ماهانه  500و ساالنه
 6000دالر ضرر می کند؛ که
این به معنی  45000دالر ضرر
در یکدوره پنج ساله می شود.
آقای مایرز می پرسد چه اتفاقی
ب��رای این واحد ه��ا در هنگام
عرضه به بازار رخ خواهد داد؟
آیا اگر مبلغ اجاره بها به همین
شکل باقی بماند شاهد خروج
دسته جمعی سرمایه گذاران از
بازار خواهیم بود؟
حت��ی رییس ش��رکت بزرگ
انبوهسازی  Monarchکه برج
های بلند مرتبه را احداث می
کند درستی چنین فعالیتی را
زیر سوال می برد.
برایان جانسون معتقد است:
"از دیدگاه یک س��رمایه گذار
این یک سرمایه گذاری ایدآل
نیست .بلکه وابس��ته به رشد
ساالنه بهای مسکن است .هم
اکنون تنها  40درصد از بازار
در اختیار ماست و مابقی به
آسیایی ها تعلق دارد".
تأثیر س��رمایه گذاران آسیایی
پیش از این نیز در بازار ونکوور
مشاهده ش��ده؛ بطوریکه آنان
با اقدامات خود آن ش��هر را به
گران ترین شهر کانادا تبدیل
کرده اند.
متوسط بهای خانه در ونکوور
در م��اه آوریل گذش��ته با 21
درصد افزایش نسبت به سال
قبل به  801252دالر رسیده
است.
برای خیلی ها خرید آپارتمان
یک ش��رط بندی کوتاه مدت
محسوب می شود.

انبوه س��ازان تنها 25درصد از
بهای واحدهای پیش فروشی
را طلب می کنن��د و مابقی را
هنگام سکونت خریدار یا اجاره
آنها و صدور سند دریافت می
کنند.
این موضوع م��ی تواند حدود
سه سال فاصله بین مبلغ اولیه
پرداختی تا تصاحب واحد ایجاد
کند .اگر شما مبلغ 100000
دالر را به عن��وان پیش خرید
ی��ک واحد  400ه��زار دالری
تخصی��ص دهید؛ ب��ا در نظر
گرفتن رشد  10درصدی بازار
در هنگام تحویل واحد مبلغی
در حدود  130000دالر بدون
در نظ��ر گرفت��ن هزینه های
فروش آن سود می کنید.
آقای جانس��ون معتقد اس��ت
خریداران آس��یایی موجود در
بازار مسکن تورنتو حتی به این
موضوع نیز اهمیت نمی دهند؛
چرا که آنها واحدهای آماده را
خریداری می کنند.
وی م��ی گوید" :کافیس��ت به
چراغ های خاموش بسیاری از
واحدها در برج های مرکز شهر
تورنتو توجه کنی��د .خیلی از
سرمایه گذاران بدشان نمی آید
آنها را همینطور خالی رها کنند
ت��ا در موقع مقتض��ی بفروش
برسانند".
کارش��ناس بانک  CIBCمی
گویددو عامل می تواند سرمایه
گذاران را کمک کند:
یکی افزایش اجاره بهاست که
با توجه به افزایش تقاضا سیر
صعودی خواهد داشت و
دیگری چگونگی رشد ساالنه
بهای مسکن است که به میزان
س��رمایه گ��ذاری خارجی ها
بستگیدارد.
ناظران معتقدند آنچه که باعث
جذابیت سرمایه گذاریدر بازار
خرید آپارتماندر تورنتو گشته
امکان احتکار آنها و در دس��ت
گرفتن قیمت و میزان خرید و
فروش واحد ها توسط کسانی
اس��ت که ما ش��ناخت کمی
نسبت به آنها داریم.

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

دانشگاههای فرانسه و کانادا،مولتیساژ

کالس های زیر را برگزار می کند:

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

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

Tel.: 514-942-9811

3333 Cavendish Blvd. Suite 250

cours@multissage.ca

www.multissage.ca
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کانادا...

lEARN TODAY
EARN TOMORROW

با چه درآمدی می توان در کانادا صاحب
خانه شد و آن را حفظ کرد؟

 ۲۰می ایرانت��و :روند نزولی توانایی
مردم ب��رای خرید و نگهداری خانه
در کانادا طی س��ه ماهه اول س��ال
 2011همچن��ان ادام��ه یافته و در
به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

15

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

این میان ونکوور جایگاه نخس��ت را وام طی سال جاری بیافتد.
از نظ��ر هزینه های مربوطه به خود در گ��زارش مذکور ب��ه  6ماه رونق
متوال��ی در ب��ازار مس��کن به یمن
اختصاص داده است.
بر اساس آخرین گزارش  Housingکاهش نرخ بهره اشاره شده اما ثابت
 Trends and Affordabilityک��ه ماندن آن موجب افزایش  8درصدی
از سوی بانک  RBCمنتشر شده از بهای مسکن شده و متوسط آن را به
 372544دالر رساند.
و ضعیت
موج��ود در ونکوور هزینه مالکیت و انجمن مشاوران مسکن
ر نگهداری یک bungalowنیز پیش بینی کرده که
د
را
خانوار
درآمد
72درصد
بزودی نرخ بهره س��یر
بر یتیش
کلمبیا و به خود اختصاص میدهد .صعودی بیابد و همین
امر هزینه های تحمیلی
بخصوص ونکوور ابراز نگرانی شده ب��ه مالکان را باز هم افزایش خواهد
داد.
است.

دیپلمحرفهایدرpROfESSIONAl DIplOMA IN: :
حسابداری
ACCOUNTING

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
منشی گری اداری

AlSO:

STARTING A BUSINESS
شروع بیزنس

شهریه رایگان!

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

www.Iranianicca.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 است.

514 484 0485

این در حالیس��ت ک��ه بطور کلی
افزایش بهای مس��کن در سراس��ر
کانادا و عدم توانایی صاحبان خانه
نسبت به تأمین هزینه های اقساط
مربوطه مالیات و تعمیر و نگهداری
باعث شده بانک مرکزی باز هم به
فکر سخت گیری بیشتر در اعطای

هم اکنون نس�بت درآمد خانوار به
هزینه های خان�ه در کانادا به یک
رقم تاریخی رسیده است.

در ونک��وور به عن��وان مثال هزینه
مالکیت و نگه��داری یک خانه یک
طبقه ( )bungalowبادر نظر گرفتن
مبلغ اقس��اط وام مربوطه مالیات و

ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ
ﮔﺎﻟﺮی
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺍﻧﺘﺸﺎرﺍت
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ
ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ
ﻫﻤﺮﺍه ﺑﺎ
ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺍﯾﺮﻟﺲ

ﺯﺍﮔﺮس

و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آن

ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻫﻨﺮي:

ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ:

ﻓﺘﻮﺷﺎپ ،ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ، C++, Visual Basic (VB), Officeﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﺍي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﺁﻣﺎﺩه ﺳﺎﺯي ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍن ﺑﺮﺍي ﻭرﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺍرﺱ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ International
ﺑﺮﺍي ﺍﻧﺠﺎم ﭘﺮﻭﮊه ﻫﺎي ﺩﺑﺴﺘﺎن ﻭ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم ﺍﻓﺰﺍري ﻻﺯم ﻭ ﻧﺼﺐ رﺍﯾﮕﺎن  -ﺍﺟﺮﺍ ﻭرﻓﻊ ﺍﺷﮑﺎل ﺩر ﭘﺮﻭﮊه ﻫﺎي ﺩرﺳﯽ

ﮐﺎرﮔﺎه ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺧﺪﻣﺎت :ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﺩﯾﺰﺍﯾﻦ ﻓﻼﯾﺮ ﻭ ﻣﺠﻠﻪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮﺍت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﭼﺎپ ﺑِﺰﻧِﺲ ﮐﺎرت
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻮﺩﮎ )ﺍرف(

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﻧﻔﯿﺲ :ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍي ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﻤﺎن
ﺟﻠﺴﺎت ﺩرﺱ:

ﭘﯿﺎﻧﻮ ،ﮔﯿﺘﺎر ،ﻭﯾﻠﻮن ،ﺳﻨﺘﻮر ،ﺗﺎر ﻭ ﺳﻪ ﺗﺎر

ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ :ﺷﯿﻤﯽ ،ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺟﺮﺍي ﭘﺮﻭﮊه ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻗﺼﻪ ﺧﻮﺍﻧﯽ

ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ:

ﻃﺮﺍﺣﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ،ﻣﻌﺮﻕ  ،ﺗﺬﻫﯿﺐ ﻭ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ

ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺯﺑﺎن:

ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ،ﺁﺫري ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ

تأسیسات بیش از  72درصد درآمد
خانوار را به خود اختصاص میدهد.
ایندر حالیست که رقم مذکور برای
کل کانادا بطور متوسط  40.5درصد
است.
نس��بت هزین��ه مالکی��ت خانه به
درآم��د خان��واده در مونت��رآل ،43
تورنتو  ،47.5اتاوا  ،39کلگری  36و

ادمونتون  31.5درصد است.
در گ��زارش انجم��ن مش��اوران
همچنین متوس��ط به��ای خانه دو
طبقه استاندارددر کانادادر سه ماهه
نخست امس��ال  383000دالر ذکر
شده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل  4.2درصد افزایش داشته است.
بنابراین برای خانه دار شدن در این

کشور خریدار باید درآمد ساالنه ای
بالغ بر  84500دالر داشته باشد.
جالب اینکه متوس��ط بهای مسکن
در ش��هر ونکوور با متوس��ط بهای
 821900دالر متوس��ط قیم��ت
مس��کن ،خریداران بای��د از درآمد
س��االنه  156000دالر برخ��وردار
باشند!

Persian course:
ﺑﺮﺍي ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺯﺑﺎﻧﺎن ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺯﺑﺎن

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻮﺩﮎ  -ﺷﺎﺩي
www.shadimag.com

www.shadimag.com

ﺷﺐ ﺷﻌﺮ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻣﺜﻨﻮي
5155 Décarie Montréal, Québec
H3W 3C2 CANADA
ﺑﺎ ﺍﻋﻄﺎی Certificate
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍن
)(Queen Mary X Decarie blv
1(514)489-8686
ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺯﻧﺪه
zagros
1(514)690-6343
ﮐﺎرﮔﺎه ﺩﺍﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺰﺍر ﺩﺍﺳﺘﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺍﺯ
info@zagros.ca
Métro Snowdon
www.zagros.ca
رﺍﺩﯾﻮ ﭘﺎرﺍﺯﯾﺖ
ﺍﺟﺎره ﻓﻀﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺼﻮرت رﻭﺯﺍﻧﻪ
www.zagros.ca/academy
www.radioparazit.com

16

 سال  18شماره  11  1008خرداد 1390

>> بخش3
پایانی

PAIVAND: Vol. 18  No.1008  juin 01, 2011

www.paivand.ca

ش جالل عادل
کشی

چرا مسیح مصلوب شد و اهمیت
مرگ و قیام عیسی در چیست؟

خداوند محبت است

از این جهت اگر آن زن در زمان حیات شوهرش
با مرددیگری زندگی كند ،زناكار خوانده خواهد
شد .ا ّما اگر ش��وهرش بمیرد ،دیگر این قانون
ش��امل حال او نیست و چنانچه با مرد دیگری
ازدواج كند ،مرتكب زنا نمیشود۴ .
ای دوس��تان من ،ش��ما نی��ز در همین وضع
هستید .شما چون جزئی از بدن مسیح هستید،
نسبت به شریعت مرده اید و اكنون به آن کسی
که پس از مرگ زنده ش��د ،تعلّ��ق دارید تا در
نتیجه برای خدا ثمری بیاوریم۵ .
زی��را هنگامی که ما گرفتار طبیعت نفس��انی
وس��یله ش��ریعت
بودیم ،ش��هوات گناه كه به
ٔ
برانگیخته ش��ده بود در وجود ما كار میکرد و
موجب مرگ ما میشد۶ .
جنگ طبیعت نفسانی با روح خداا ّما اكنون از
قید ش��ریعت آزاد شده ایم زیرا نسبت به آنچه
ك��ه ما را در بردگی نگاه می داش��ت ،مرده ایم
وس��یله روح القدس
تا به طور تازه ای یعنی به
ٔ
خ��دا را خدمت كنیم ،نه مانند گذش��ته كه از
قوانین نوشته شده اطاعت میکردیم .چون در
مرگ مسیح شریک شده ایم .پس دیگر قانون
ش��ریعت نمی تواند بر ما حکمرانی کند .چون
نسبت به گناه در مسیح مرده ایم و او که الحال
در من زندگی میکند نه من بلکه مسیح است.
عیسی مسیحدر من تعویض شد.
من ذات قدوس مسیح را بر خود گرفتم و مسیح
ذات گناهکار من را بر خود گرفت.
دوم قرنتیان21 .5 :
«زیرا او را که گناه نش��ناخت ،در راه ما گناه
ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم» زمانی

به خاطر گناهانمان را بطه مان با خدا قطع شده
بود .اما مسیح با مرگ خود بر روی صلیب ما را
با خدا آشتی داد و آن جدایی که بین انسان و
خدا بود برداشته شد .ما زمانی از خدا دور و در
افکار و اعمال خود با خدا دشمن بودیم.
کولسیان 21 -20 :1
اما الحال بوس��یله مرگ جسمانی مسیح با او
متحد شده و پاک و بی آالیش در حضور خدا
هستیم .کولسیان 22:1
در گذش��ته اگر کس��ی می خواست جزو قوم
یهود باشد ،باید طی انجام مراسمی وبا پیروی از
اصول و عقاید خاصی این عمل را انجام می داد.
یکی از این رس��ومات عمل ختنه بود .و پولس
رسول اشاره می کند که بوسیله کار مسیح بر
روی صلیب و اتّحاد ما با وی ،ختنه ش��ده ایم،
نه ختنه ای که با دست صورت گرفته ،بلکه با
ختنه مسیح یعنی قطع طبیعت نفسانی است از
این طریق ما وارد عهد جدید خدا شده ایم واین
عهد بهتر زعهد قدیم است .ما هم ارث با مسیح
شده ایم .وصاحب وعده ها وحیات جاودانی .ما
دیگر زیر شریعت نیستیم که مطابق با شریعت
محکوم شویم بلکه زیر فیض هستیم ومحض
فیض نجات پیداکرده ایم .ما نسبت به شریعت
مرده ایم زیرا هر جا شریعت باشد گناه زنده می
شود .اما درمسیح ما نجات و حیات داریم.
امروز همان حقی را که مس��یح در حضور خدا
دارد ما نیز از آن حق بهره مند هستیم .خدا در
مسیح ما را خلقتی تازه ساخته و همه چیزهای
کهنه در گذشته است.
دوم قرنتیان .17 :5
ما در مس��یح موجودی جدید هستی و هیچ
محکومیتی برای ما وجود ندارد.
رومیان .1:8
زی��را فرمان حیات بخش روح القدس که در
اتحاد با مس��یح یافت می شود مرا از فرمان
گناه و مرگ آزاد کرده است.
رومیان .2:8
آنچ��ه ما از انجامش عاجز بودیم در مس��یح
انجام شد و ما بوسیله ایمان به عیسی مسیح
در اتحاد ب��ا وی قرار می گیریم و کامل می
شویم.
رومیان.4-3 8
آنچه را كه ش��ریعت به علّت ضعف طبیعت
نفسانی نتوانست انجام دهد ،خدا انجام داد.
او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و
گناهكار ،برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و
به این وسیله گناه را در ذات انسانی محكوم
ساخت .خدا چنین كرد تا احكام شریعت به

وسیله ما كه گرفتار طبیعت نفسانی خود
ٔ
نیستیم ،بلكه مطیع روح خدا میباشیم،
بجا آورده شود.
ما امروز فرزند خدا هستیم و میتوانیم از
حق فرزند خواندگی خود استفاده کنیم.
افسسیان .14:3
امروز در مسیح ما مقدسین خوانده می
شویم به خاطر آنچه مسیح انجام داده.
پ��س خون مس��یح عهدی ت��ازه و برتر
میباشد .و در شبی که خداوند ما تسلیم
می ش��د ن��ان را گرفت پاره ک��رده و به
شاگردان داد و فرمود بگیرید و بخورید.
این است بدن من که بری شما داده می
شود و س��پس جام را برداشت و فرمود
بگیرید و بنوشید.
این است خون من که به خاطر گناهان
بسیاری ریخته می شود .پس خون مسیح
عهدی جدید می باشد که در آن آمرزش
گناهان از راه فیض میسر می باشد.

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

پدر جالل عادل،

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

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

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal

)
514-999-5168

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:



قیام عیسی مسیح از مردگان.
صبح روز یکشنبه وقتی مریم وچند تن
از زنان دیگر برای تدهین عیسی به سر
قبر رفتند با قبر خالی عیس��ی مسیح
مواجه شدند .س��پس دو نفر با لباس
سفید به آنها گفتند که چرا زنده را در
میان مردگان می جویید.
وقتی عیسی مسیح بر صلیب جانداد،
روز سوم از مرگ قیام کرد .اول قرنیتان
مژده به ایمانداران
.3-4 15
وقتی عیسی مس��یح از مردگان قیام
کرد ما به وسیله این قیام عادل شمرده
عاقد رمسی ازدواج شما
شدیم .رومیان.4 2 4
او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ شد.
دارای مجوز رمسی استان کبک
در واقع مرگ مسیح به خاطر گناهان
بشر بود و قیام وی و رفتن وی به حضور
پدر به عنوان کاهن و بردن خون خود
قیام مس��یح بزرگترین واقعه ای اس��ت که تا
به عنوان کفاره ما را عادل شمرد .عیسی مسیح کنون رخ داده .و تاریخ و زندگی بشر را دگرگون
اکنون در دست راست پدر برای ما شفاعت می ساخته .مسیح کاهن اعظم به حضور خدای پدر
کند.
می باش��د با خون خود که قربانی ابدی و مورد
هم��ان طور ک��ه م��رگ از طریق گن��اه آدم پسند است برای ما شفاعت می کند.
گریبانگیرهمه شد ،همچنین از طریق مسیح بعد از قیام مس��یح و صعود وی به آس��مان ما
قیامت از مردگان فرا رسید.
ش��اهد نزول روح القدس هستیم .چون خون
اول قرنتیان  .21 :15مسیح گناهان ما را کفاره کرد .و در قیام وی ما
عدالت خدا بر صلیب و بوسیله عیسی مسیح عادل شمرده شدیم .بعد از آن خدا از روح خود
انجام ش��د .عیسی مسیح فرمود :من قیامت و بر ما ریخت که ما را فرزند ساخت.
حیات هستم.
همان روحی که بوسیله آن فریاد میزنم ابّا
یوحنا .25 : 11
یعنی پدر .

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux
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در شهــر
مدرسه دهخدا



شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

یبرایبزرگساالنغیرایرانی
فارس 

 کالسهای فوق العاده

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

مدرسه فردوسی

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

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

اجنمندوستدارانزرتشت

خانـه ایران

(514) 731-1443

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

(514) 651-7955

خورشید خانوم

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن
یکشنبه ها :ساعت  11تا 2
5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

(514) 944-8111

IBNG

همبستگیبازرگانی
Info: 514-865-7146

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

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

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

فرهنگسرایسینا

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
www.Seena.ca
-----------------------

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

سازمانآموزشی

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

اوتـــاوا

را فراموش نکنیم!

ایرانیکاازآنهمهماست

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

www.iranica.com

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

رادیو صدای خودرهاگران
صدایی در خدمت خودرهایی و خودسازماندهی
برنامه ای از :سازمان سیاسی و فرهنگی «خودرهاگران»
www.KhodRahaGaran.org

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

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

مناشـــوم

Ottawa Persian Radio

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

بنیـــاد
کـودک

www.childfoundation.org

گزارش مجمع عمومی
سالیانه مدرسه دهخدا

( شنبه  ۱۴می )
امس��ال مجمع عمومی با شرکت بیش از  ۴۰نفر
در محل مدرسه تشکیل شد .بعد از ارائه گزارش
کارسالیانه (بخش آموزشی و مالی) هیات مدیره،
والدین به بحث و گفتگو در مورد عملکرد و روند کار
آموزشی سال پیش مدرسه پرداختند و همچنین
پیشنهادات و نظرات مختلفی در امر پیشبرد هر
چه مفید تر کار آ موزشی مدرسه دهخدا از طرف
والدین مطرح شد که در دستور کار هییت اجرائی
سال آینده قرارخواهد گرفت.
در پایان مجمع عمومی انتخابات هییت اجرائی
جدید انجام گرفت و اعظائ زیر انتخاب شدند:
 -۱خانم نوشین شریف
 -۲خانم نینا ممیشی
-۳آقای بهرام صمیمی
-۴آقای فیروز همتیان
-۵آقای بیژن جاللی
-6خانم پروانه اسکندانی (علی البدل)
-7آقای احمد مشعوف (علی البدل)
مدرس��ه دهخ��دا ازتمام��ی والدی��ن گرامی که
درمجمع عمومی ساالنه شرکت فعال کردند کمال
سپاسگزاری را دارد.

اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترآل
دعوت به شرکت در
جلسه مجمع عمومی
عادی
زمان  :جمعه  3ژوئن 2011

از ساعت  7تا  9عصر
مکان  :دانشگاه UQAM

400 Ste-Catherine E.
Room A-2625.

دوستان و عالقمندان دفاع از حقوق
بشر در ایران،
ش��ورای هماهنگی انجمن دفاع از

حقوق بش��ر در ای��ران – مونترآل
شما را به شرکت در جلسه مجمع
عمومی ع��ادی دعوت م��ی نماید.
اعضای شورای هماهنگی و همکاران
نزدیکشان برای ایجاد فضایی بیشتر
ب��رای بحث و گفتگو و اس��تفاده از
نظرات و پیشنهادات همگان،دستور
جلسه زیر را پیشنهاد کرده اند :
 گ��زارش کوتاه��ی از فعالیتهایانجمن در  6ماه گذش��ته و نظرات
شما
 تصویب آیین نامه جدید -پخش فیلمی کوتاه

بنیادنیکو:

پاسداری از جشن های ملی
خویشکاریهرایرانیست

اجنمن دوستداران زرتشت

تاریخ برگزاری جشن های ملی
را به آگاهی همگان می رساند
.1جشنتیرگان................................................یکشنبه3جوالی2011
 .2جشن مهرگان  ................................................شنبه  8جوالی 2011
 .3جشن یلدا  ................................................شنبه  24دسامبر 2011
 .4جشن س�ده  ................................................شنبه  4فوریه 2012
 .5چهارشنبه سوری  ...........................سه شنبه 13مارچ2012
 .6جشن زادروز زرتش�ت و دیدار نوروزی ............................
 .........................................................................................ش�نبه  25م�ارچ 2012
 .7سیزده بدر  ................................................یکشنبه  1آوریل 2012
از تمامی جوانان و هنرمندان جوان و نهادها کهدر هر بخش
فرهنگی و هنری گرایش به همکاری دارند درخواست می
نمائیم با ما پیوند گرفته تا به یاری یکدیگر بکوشیم رسالتی
را ک��ه برای نگه��داری از آداب و رس��وم و فرهنگی که از
نیاکانمان بر جای مانده را به نسل آینده خود انتقال دهیم
هیئت مدیره
تلفن آگاهی:
514-212-0159

514-325-3012

بازارهمیاریساالنه

دوستان و یاران مهربان نیکو
همانطور که اغلب شما ،در جریان برگزاری بازار
همیاری س��االنه بنیادنیکو هستید ،امسال هم
همانند سال گذشته در هفته اول ماه ژوئن ،این
بازار همیاری برگزار خواهد شد.
از ش��ما دعوت میشود که وسایل غیر قابل نیاز
خود را به این بنیاد واگذار نمایید.
این وس��ایل باید ش��امل لوازمی باشد که سالم
بوده و کیفیت خوبی داش��ته باش��د و در ضمن
شکستگی و خرابی نیز نداشته باشد.
جمع آوری این وس��ایل از اواس��ط ماه می ،آغاز
خواهد شد.
بنیاد نیکو از تمام دوستانی که ما را در اجرای هر
چه بهتر این فعالیت همیاری میکنند قدردانی و
تشکر میکند .
تلفن تماس:
Tel.:514-624-4579
www.nikou.ca

Persian Cultural Asso. – Capital Region

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

M EK IC

www.cafelitt.ca

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

رادیو همصدا اتاوا

--------اجنمنزنانایرانیمونترال
-----------------------

کافهلیت:هرپنجشنبه

-------------------اجنمن ادبی (فاضل)

دانشنامهایرانیکا

mssunfound@hotmail.com

www.paivand.ca

www3.sympatico.ca/Iranian.
pca-ncr

بنیاد سخن آزاد
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 بح��ث آزاد در م��ورد الیح��ه درحال تصویب انحالل س��ازمانهای
غیر دولتی و در نهایت از بین بردن
جامعه مدنی مستقلدر ایران
ما امیدواریم که دوس��تان با شرکت
در این جلس��ه موجبات پشتیبانی
بیشتر از اقدامات شورای هماهنگی
را فراهم آورند و با ابراز نظرات خود
به پویایی گروه کمک نمایند.
ورود همگان را خوشامد می گوییم.
شورای هماهنگی انجمن دفاع از
حقوق بشر در ایران  -مونترآل
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بزودی اکران

بزودی

انیمال فارس

فیلمی کمدی از نادر دولتشاهی
(با الهام از قلعه حیوانات)

کتابفروشیزاگرس

info@zagros.ca
جلسه دهم درسهای تاریخ فلسفه
دکترهودشتیان
در جلسه هشتم ،دکتر عطا هودشتیان به
مساله ی "عصر روشنایی" پرداخت" .عصر
روش��نایی" یکی از پایه های اصلی شگل
گیری مدرنیته در غرب بوده اس��ت .و در
جلسه نهم مفاهیم اولیه ی ِخرد گرایی و
پایه های فلسفه ی "رونه دکارت" بررسی
شد .جلسه دهم ،جمعه  10ژوئن برگزار
خواهد شد.
اجنمنمهاجران
جلسه اول انجمن مهاجران در  14می با
حضور خانم پریسا کارگران عضو انجمن
مشاوران کانادا و کبک ،و جلسه دوم28 ،
می با حضور آقای نادر خاکسار کارشناس
اسکان برگزار شد .جلسه سوم ،عصر شنبه
 11ژوئن برگزار خواهد ش��د .این انجمن
با همت آقای خسرو نوشادروان تشکیل
گردید.
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
زبانان
سری س��وم کالسهای آموزش فارسی به
غیر فارس��ی زبانان ،شنبه  28می ساعت
 13برگزار شد .این دوره نیز در ده جلسه
ی  2ساعته برگزار می گردد .مدرس این
دوره خانم لیال میر شفیعی  -دارای سابقه
تدریس در س��ازمان مهاج��رت اونتاریا و
کبک  -می باشد.
کارگاه هزارداستان مونترال
دومین جلسه کارگاه هزارداستان مونترال،
عصر شنبه بیست و یکم می ساعت پنج و
سیدقیقه ،زیرنظر آقای مهدی مرعشی
برگزار شد .در این جلسه مرعشی در مورد
پالت و طرح داس��تان در داس��تانهای
پیشامدرن ،مدرن و پستمدرن صحبت
کرد و حاضران جلسه به طرح دیدگاهها
و نظ��رات خ��ود پرداختن��د .در بخ��ش
دوم این جلس��ه ،آقای حامد کراماتی ،از
داستان نویسان شرکتکننده در کارگاه
هزارداستان ،داستانی با نام سایهها خواند
که مورد نقد و بررسی حاضران قرار گرفت.
جلس��ه س��وم ،عصر چهارم ژوئن ساعت
 17:30برگزار خواهد گردید .موضوع این
جلسه "موضع روایت و زاویه دید" خواهد
بود.
آنتولوژی (مجموعه داستان) از
داستانهایبرگزیده
جلس��ات کارگاه هزارداس��تان مونترال،
ه��ر دو هفته یک بار ،س��اعت پنج و نیم
بعدازظه��ر برگ��زار میش��ود و در پایان
جلسات ،یک آنتولوژی (مجموعهداستان)
از داستانهای برگزیده شرکتکنندگان

514-489-8686

در جلسه ،از س��وی انتشارات زاگرس به
چاپ خواهد رسید.

جلسات درس حافظ دکتر
استعالمی
جلسات درس حافظ توسط استاد محمد
استعالمی از هفته آخر ماه آگوست برگزار
می گردد .دکتراستعالمی متولد ،1315
عضو هئي��ت مولفين لغتنام��ه دهخدا،
چندین سال در دانشگاه تهران و دانشگاه
مك گيل مشغول به تدریس بوده اند .وی
از شاگردان برجس��ته دکتر بدیع الزمان
فروزانفر و اس��تاد معین می باشند .برای
ثبت نام در این جلسات با زاگرس تماس
حاصلفرمایید.
دوره های آموزش موسیقی کودک
( ُارف)
کودکان بین  5تا  9سال ،پس از تکمیل
این دوره ها جذب رش��ته های تخصصی
موس��یقی می ش��وند و به همین دلیل
پیشرفت آنها چشمگیر خواهد بود.
از مهمترين اهداف موسيقی برای کودکان
می توان به این موارد اشاره کرد :تقويت
حس هم��کاری در کار گروهی .ش��کوفا
شدن خالقيت کودکاندر زمينه موسيقی.
آشنايی کودکان با سازهای فلوت ريکوردر
و ارف تا انتخاب رشته ای تخصصی تر از
علم موسيقی .اجرای قطعات موسيقی به
صورت گروهی و تقويت حس نوازندگی
در ک��ودکان و در نتيج��ه تقويت حس
همکاری و انج��ام وظيفه محوله .تقويت
خوب شنيدن و زبان گفتاری در کودکان
و نوجوانان.
آموزش کامپیوتر و اینترنت برای
بزرگساالن
سری دوم کالسهای آموزش کامپیوتر و
اینترنت برای بزرگساالن از عصر پنجشنبه
اول ج��ون برگزار می ش��ود .مدرس این
دوره آقای محمد شاکری می باشد.
برگزاری دوره ی آموزش تئوری
موسیقی
اولین دوره ی آموزش تئوری موس��یقی
تشکیل خواهد ش��د .هدف از این دوره،
درک بهتر موسیقی و ارتقا سطح علمی
هنرجوی��ان موس��یقی و تس��ریع در امر
یادگی��ری می باش��د .آم��وزش تئوری
موس��یقی برای هنرجویان تمامی رشته
های موسیقی مفید خواهد بود .این دوره
پنج ش��نبه 2 ،ژوئن از ساعت  5آغاز می
گردد .مدرس این دوره آقای رضا رضایی
می باشد.
کالس آموزش طراحی
س��ری دوم از کالسهای آموزش طراحی

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

5155 Décarie
(م��داد رنگ و قلم س��یاه) توس��ط خانم
فی��روزه حی��دری (دارای نش��ان برتر از
یونیسکو) 18 ،ماه ژوئن آغاز می گردد.

برگزاری کمپینگ تابستانی  2ماهه
از هفت��ه آخر ماه ژوئ��ن و از  ۸صبح تا ۴
عصر روزهای دوشنبه تا جمعه ،کمپینپ
آموزش��ی  -تفریح��ی برای ک��ودکان و
نوجوان��ان برگزار م��ی گ��ردد .برخی از
عناوین فعالیتهایی که در طول تابستان
ارائه خواهد شد:
آم��وزش گیتار و پیانو ،آموزش کامپیوتر،
رباتیک (آموزش ساخت ربات) و مسابقه
رب��ات در پای��ان ،فعالیتهای ورزش��ی
و مس��ابقات ورزش��ی در پایان ،آموزش
هنرهای اصیل ایرانی (نقاش��ی ،طراحی،
عرق ،مینیاتور) ،فعالیت هنری
تذهیبُ ،م ّ
و برگزاری نمایش��گاه آثار هنری توسط
دان��ش آموزان در پای��ان ،انجام بعضی از
آزمایش��های علمی ،سفر به بیرون شهر،
بازدید از موزه ،رفتن به شهربازی و برنامه
های متنوعدیگر.
آماده سازی برای موفقیت در
آزمونشهروندی(ستیزنشیبی)
کانادا
دوره یی برای آماده س��ازی عالقمندانی
که قرار است بزودی در آزمون شهروندی
(ستیزن ش��یبی) کانادا ش��رکت کنند،
برگزار می گردد.
کالس یوگا
کالس ی��وگا ،تاچی مدیتیش��ن ،خنده
درمانی ،ماساژ درمانی ،نرمش برای تمام
سنین ،ایجاد انرژی مثبت در پیشگیری
و عدم پیشرفت بیماریها زیر نظر مربی با
تجربه بزودی برگزار خواهد شد.
کنسرتآموزشیهنرجویانموسیقی

در هفته دوم م��اه جوالی 17 ،هنرجوی
از هنرجویان موس��یقی زاگرس کنسرت
آموزشی برگزار می کنند .زمان دقیق آن
از طریق "پیوند" به اطالع عموم می رسد.

کمپینگ تفریحی دو روزه

شنبه و یکشنبه ( 23و  ) 24ماه جوالی،
اعضای کتابخانه زاگرس اردوی تفریحی به
پارک ملی فرونتنک خواهندداشت

آماده سازی برای موفقیت در
آزمون تئوری رانندگی
دوره ی فش��رده ب��رای آم��اده س��ازی
عالقمندان��ی که قرار اس��ت ب��زودی در
آزم��ون تئوری رانندگی ش��رکت کنند،
برگزار می گردد.
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کوپ رنگ هایالیت فر شینون
مانیکور /پدیکور وکس آرایش بند و ابرو

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

منار،پامیر،نورانی

خاصه
ان
ن غانی:
ف
ا  1دالر
فقط

با مدیریت شهرزاد

خوشمزه و تازه:
پخت روزانه

Tel.: 514-228-1111
سرویس ماساژ :ویژه بانوان  16سال جتربه >>همراه با رسید برای بیمه

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

انواع صنایع دستی

حواله
پولی
مرکزپخش پیوند

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Cell : 438-838-7770

Tel.: 450-812-7369

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

____________
Groupe Sutton
-Performer

سلیم سادات

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

Real Estate Broker
123 Place Frontenac,

	
  

Pointe-Claire, H9R 4Z7

Tel.: (514) 426-9595	
  

ssadat@sutton.com
www.salimsadat.com

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

______________________

<<Auto RJ

Salim Sadat

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

Clinic
Travelers es

دکترعطاانصاری

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

(podotherapist
)/foot specialist

p
(with ap

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

پزشکان متخصص:








جراح ارتوپدی
روانشناسبالینی
قلب
جراح عمومی
متخصص زنان
جهاز هاضمه
انکولوژیست

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

Tel.: (514) 933-8383

bitabinesh@barangallery.ca

Wedding & Event Designer

Toronto,Ottawa,Montreal

647-505-1615

Bita

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

Graphic Design

www.circumcisionmontreal.com
1253
Rue Guy












Guy Concordia

Montreal, Qc. H3H 2K5

خدمات:

ماساژ تراپی
لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex, Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته
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حجاب

 ویژۀ بانوان

با
مدیریت ایرانی________________ :
در خدمت
هموطنانگرامی 6060 Sherbrooke W.
روبروی بانک رویال

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

مهساابراهیمنژاد
در خدمت هموطنان گرامی

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

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

ely
complet
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رستوران
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دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

شیراز
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Vendome:
Bus 105

Montreal Qc H4A 1W4

تهیه وام مسکن
:

ﯽﻧﺎﺧﺎﺑﺎﺑﺎﻗﺁ ﺯﻭﺮﻬﺑ
 CBICﻡﺍﻭ ﺭﻭﺎﺸﻣ
CBIC
با
مناسب:: 771ﻦﻔﻠﺗ
شرایط1334400332266
668811
::66226655--660066-4-41155ﻞﻳﺎﺑﻮﻣ
آقاباباخانی،
:: mﻞﻴﻤﻳﺍ
@moocc..ccbbicic
بهروز@aahhggaa.z
.zoooorhrheeBB
:
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Tel.:514-606-5626ﻌﺟﺍﺮﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺕﺎﻋﻼﻁﺍ ﺐﺴﮐ ﺖﻬﺟ
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خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 تغییر نام

ParsPlumbing

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی

srettOffice
aM tahW roF
Montreal

 مدنی
 کاری
 تجاری
 خانواده

294 Square St-Louis, 2e étage

ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻓﺎﮊ ﭘﺎﺭﺱ
.

CBIC

"

CBIC . "CBIC

MT

 Parsیﺭﺎﺠﺗ ﺖﻣﻼﻋ
 CPlumbingﻩﺪﺷ ﺖﺒﺛ
Heatingﺮﻫ&یﺍﺮﺑ BIC. "CBIC
Inc.ﻋ "ﺖﺳﺍ ﻢﻬﻣ ﻪﭽﻧﺁ
 CTel:ﻩﺪﺷ ﺖﺒﺛ یﺭﺎﺠﺗ ﺖﻣﻼ
)BIC(514
849-9696ﺑ ﯽﻣ
.ﺪﺷﺎ

Montréal QC H2X 1A4

Fax: (514) 849-5429

حسابداری و مالیات
عباس شفیعی ثابت:

متخصص حسابداری و مالیات

XL-ON TAX SERVICES INC.
Authorized E-Filer

		McGill University

خدمات عادی:

 تهیه و تنظیم مالیات بردرآمد سالیانهدانشجویان 15 :دالر به باال
 دفتر داری Bookkeeping تهیه گزار ش های مالیات فروشGST & PST
 -و پرداخت حقوق Payroll

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

خدمات ویژه:

Tax planning & preparation For:
- High income earners
- Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits.....
- Trust
- U.S. Personal tax return preparation
)(For Canadians with U.S. Income
- Audit representation
- Investment -Business
& Managements Consulting
- Business Plans
- Budgets & Forecasts
Motreal:
18 Westminster N., Suite 20,
QC H4X 1Y9

 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮﻓﺎﮊ ﮔﺎﺯﻭﺋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﻓﺎﺿﻼﺏ )ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ( Degel -ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ

- Installer and inspector of back

water preventer by AWWA Quebec

- Camera inspection
- Installation of Gas Appliance

 ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ -ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

)ﻧﺻﺏ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﮔﺎﺯ ﺳﻭﺯ(

Tel: (514) 290-2959
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

© KamNic 2011

Tel.: (514) 806-0060

RESIDENTAL & COMMERCIAL

MT
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رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

Ginseng Meassage

چلوکبابکوبیده:

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ

با ساالد
فقط6/99 ........

کامبو 1

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.

 1سیخ کوبیده
 1سیخ جوجه
 1سیخ چنجه

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.

متیز،

همراه با رسید برای بیمه شما
Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil
Montreal, QC, H4A1W3

 +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..... :

با پلو و ساالد

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

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

حالل

طبخ در حضور مشتری

بسیار راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

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

شیشلیک بره

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

3طبقه پارکینگ رایگان

________________
Plaza Cote des Neiges












CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

درخدمت شما با بیش از 30سال تجربه
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ریموند و هلر خرید و فروش فرش

متخصص ترمیم و شستشوی همه گونه فرش

مخصوص خامن ها و آقایان

با مدیریت جدید
با  15سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی

با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 ویتامینه  ماساژ مو
 فر و صاف کردن دائمی،
 میکاپ آرتیست (فرناندا)
 فیشالاپیالسیونمانیکور
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب

خصص
مت عروس
آرایش

21

ET
!CARP R
E
DUST

دستگاهمخصوص«داستر»،

گردو غبار و مواد آلرژی زا
و آالینده های فرش
شما را می زداید!

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc
Montreal, QC, H3X2C3

Tel.: (514) 481-6765

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

Raymond & Heller

Tel.: (514) 271-7750

TEL: (514) 2240224

Montreal, QC, H2V4J1

6681 Av Du Parc

www.KamNic.com

1117 Sainte-Catherine West, Montreal, QC H3B 1H9, Canada

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










حیدری 


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر









زمانی 


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

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

هزینه محضر

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.

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
______________
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
Nader Khaksar
 کاشتن دندان Implant
Chartered Real Estate Broker
 درمان ریشه Root Canal
Ramier Realty
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
3675 DES SOURCES, SUITE 109

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
D.D.O, QC H9B 2T7
 دندان اطفال
w
Tel.: 514-683-8686

 گذاشتندندانهای مصنوعی 
Ne
 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
دندان)Rapid
Orthodontics








CEREC AC Bluecam 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !






















 
























 
















 



Implant









_____________________________
 Root Canal






ل کلیه
1834 Ste Catherine west, Suite 200
و
قب
Zoom 2 ACP
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)(Metro: Guy
های م
ه
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بی
ی
ها














ه
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Tel
:
)(514
933-3337
و
جوئی
 دانش
www.clinique-arya.com

























































































Montreal, Quebec H3H 1M1

22

PAIVAND: Vol. 18  No.1008  juin 01, 2011

www.paivand.ca

1390  خرداد11  1008  شماره 18 سال

22

23

 سال  18شماره  11  1008خرداد 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1008  juin 01, 2011

www.paivand.ca

شنبه 28ماهمی2011

گروه لیان:

امیرکوشکانی :تار ،سه تار،
شروین مهاجر :کمانچه
علی نوربخش :دف ،دایره ،دهل
پیرایه پورفر :تار ،رباب
هومان پورمهدی :تنبک ،دف ،نی

شنبه شب  28ماه می،
در امتداد تور بزرگ سراسری
کانادا و آمریکا( ،پس از سانفرانسیسکو ،ونکوور و تورونتو)
ش�هر ما ،میزبان خانم س�یما بینا ،بانوی بلندآوازه ی ترانه
های محلی خراس�ان و ایران ،همراه با گروه لیان ،اس�تادان
به نام موس�یقی ملی ،بود _ خانم پیرای�ه پورفر (تار ،رباب)،
امیرکوش�کانی (تار ،س�ه تار) ،ش�روین ،مهاجر (کمانچه)
عل�ی نوربخش (دف ،دایره ،دهل) و هومان پورمهدی عزیز،
سرپرست گروه ( تنبک ،دف ،نی).
آن ش�ب ِس�ن بزرگ س�الن ماری ژران ،در انفج�ار نور و و
گل و رنگ های قدرتمند کویری می درخش�ید .هنرمندان
شبی زیبا ،پرش�ور و بیادماندنی در برابر نزدیک به  600نفر
از عاش�قان موسیقی در س�الن بزرگ س�ال ماری ژران در
دانش�گاه کبک آفریدند که خاطره آن تا مدت ها در ذهن و
جان ما خواهد ماند.
بخش اول برنام�ه با «دلتنگی»های ع�ارف (انه)ی قزوینی
شروع شد و مخاطبان را با خود به ژرفا برد.
بخش دوم اما با ترانه های آش�نا ،ش�اد و سرش�ار از انرژی
خراسان سالن را در میان فریاد و هلهله بر خود لرزاند.
دس�ت همه ی دوس�تانی را ک�ه در برگزاری ای�ن برنامه ما
رایاری دادند ،صمیمانه می فش�اریم ،بخصوص از دوس�تان
گرانقدرمان ،فرش�اد فضلی ،خانم تینا فرشادگهر و مهدی
عزی�ز ،دکتر راضیه رضوی مهربان ،یلدای زیبا ،خانم مهین
شفیعی  House of seven Moonبخاطر گلیم های زیبا کردی
و خراسانی ،از بیژن و سیامک عزیز برای شام خوشمزه ،خانم
قربانیانُ ،مجیر و ...و بویژه از فرد فرد شما که با حضور گرم
وپرش�ور و حمایت خود ش�بی زیبا و پرشور بجا گذاشتید،
صمیمانه سپاسگزاریم؛ به امید دیدار ،پیوند
(عکس ها از حسین آریان ،با سپاس ،حسین جان)

تپش دیجیتال

مجموعه ای نفیس از
لباس با خطاشیهای زیبا
در تپش

تپـشدیجیتــال
 ---سرویس دی.جی ---

6162 Sherbrooke w.

514-223-3336

فروش بلیت در تپش دیجیتال:
Tel.:514-223-3336
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دوست ارجمند جناب آقای
فرشاد فضلی گرامی

طرح:
نیک آهنگ کوثر
(تورونتو)

در سوگ ناصر حجازی اسطوره فوتبال...

ناصر حجازی ،دروازه بان مشهور ایرانی که فدراسیون بین المللی تاریخ و
آمار فوتبال او را دومین دروازه بان برتر قرن بیستم قاره آسیا معرفی کرد،
روز دوشنبه ،دوم خرداد ماه در سن  ۶۲سالگی بر اثر ابتال به سرطان ریه در
بیمارستان کسری در تهران درگذشت.
ضایعه درگذشت دردناک ناصرخان را به همه عاشقان فوتبال
بخصوص به دوستداران او در مونتریال صمیمانه تسلیت می گوییم.
فرشاد فضلی و دیگر دوستان در تپش دیجیتال

هـم��درد�

دوست مهربان جناب آقای فرشاد فضلی
در اندوه از دست رفنت پدر ارجمندتان

با شما دوست محترم صمیمانه شریکیم و برایتان آرامش و شکیبائی آرزو می کنیم.

ابی و آرمان درویشعلی و خانواده های وابسته

سپاسگـزاری

از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و و ابستگانی که
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن عزیزمان،

زنده یاد سعید ولوی

با دیدار و حضور گرم و مهربان خود در بیمارستان،
و در مراسم خاکسپاری و یادبود،
با درج پیام های همدردی در پیوند و دیگر نشریات
و پیام های تلفنی همدردی ،ارسال گل ،ایمیل و...
ما را همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزارینموده،
برای فردفرد شما عزیزان شادکامی و طول عمر آرزومندیم.

خانواده ولوی

بدینوسیله درگذشت پدر محترم تان
شادروان جناب آقای رحیم فضلی
را در ایران به شما تسلیت می گوئیم
و برایتان آرامش و تندرستی آرزومندیم.

مدیریت و کارمندان سوپر اخوان
 NDGو وست آیلند

هـم��درد�

دوست گرامی جناب فرشاد فضلی
در اندوه از دست رفنت پدر دلبندتان

هـم

با شما دوست محترم صمیمانه شریکیم و برایتان آرامش و شکیبائی آرزو می کنیم.

محسن زکی و خانواده (ماهی سن لوران)

دردی

دوست گرامی و ارجمند
جناب آقای فرزین طیرانی
خانواده های محترم سوگوار

بدینوسیله درگذشت تالم انگیز پدر دلبند
و عزیز خاندان تان را در ایران
به شما و خانواده های سوگوار محترم صمیمانه تسلیت می گوئیم
و برایتان آرامش و تندرستی آرزومندیم.

دوستان شما در INBG

همبستگی بازرگانی ایرانیان مونتریال

هـم

دردی

دوست ارجمند جناب فرشاد فضلی عزیز
درگذشت دردناک پدر ارجمندتان را به شما
و دیگر وابستگان سوگوار صمیمانه تسلیت می گوئیم
و برایتان آرامش و بقای عمر آرزومندیم.

مرتضی صادقی ،امیر عابدی
و خانواده های وابسته

هـم

دردی

فرشاد فضلی عزیز و مهربان

دوست دیرین و ارجمند ،فرشاد جان فضلی گرامی
تو هم سرانجام در این تبعید بدرازا کشیده همچون من یتیم شدی...
در اندوه از دست رفتن پدر ارجمندت با شما صمیمانه شریکیم
و برای تو و دیگر سوگواران ،آرامش و بهروزی آرزو می کنیم.
محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

درگذشت دردناک پدر محترم تان را به شما دوست دیرین
و دیگر وابستگان تسلیت می گوئیم
و برایتان صبر و شکیبایی و طول عمر آرزو داریم.

از طرف جمال آقایی

و همه ی دوستان شما در رستوران عموجمال
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دردی

هـم
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گل بی خار شهر ،فرشاد فضلی

جناب فرشاد فضلی گرامی

دراندوه درگذشت پدر گرامی تان

از ته دل افسرده ایم...

درگذشت دردناک پدر ارجمندت را در این فصل سرد و طوالنی
غربت ،به شما دوست مهربان و دیرین
و دیگر وابستگان سوگوار صمیمانه تسلیت می گوئیم
و برایتان آرامش ،بهروزی و تندرستی آرزومندیم.

ماریا ،شیرین
و رضاهومن

خلیل شهرویی
و دیگر دوستان شما در گاراژ وست مونت

هـم

دردی

فرشاد فضلی مهربان

درگذشت پدردلبندتان را به شما تسلیت می گوئیم
و برایتان آرامش و تندرستی آرزومندیم.

هـم

فریبرز رجبیان و دوستان

دردی

جناب فرشاد فضلی

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما

هـم

درگذشت پدرگرامی تان را به شما و خانواده محترم تان
تسلیت گفته ،برای تان زندگانی دراز آرزومند است.

دردی

دوست مهربان ،جناب آقای فرشاد فضلی
درگذشت پدر گرامی تان همه ی ما را در اندوه فرو برد.

سلماز قبادی ،سیامک قبادی ،بیژن اسکندری،
رضا طاهری ،کاوه دشتی ،احمد احمدیان،
رضا هومن ،بیژن کمائی ،یوسف کبیری،
مهرداد شمس امیری

هـم��درد�

جنابان آقایان علی و امیر رضوی
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفنت پدر ارجمندتان

شادروان غالمرضا رضوی

در مشهد ،با شما دوستان محترم صمیمانه شریکیم
و برایتان آرامش و تندرستی آرزو می کنیم.

رضا پدرام ،علی ایزدی،
محسن زکی وخانواده ها

دردی
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همــدردی

دوست دیرین و ارجمند ،جناب فرشاد فضلی
اعضای هیات مدیره اجنمن دوستداران زرتشت،

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

همــدردی

دوست ویار قدیمی ،فرشاد گرامی

هـم

من همچون برادری در اندوه از دست دادن
پدر گرامیت خود را شریک میدانم
نام نیکش همیشه پایدار
بهروز شریف نائینی

دردی

کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد...

با شما صمیمانه در اندوه
از دست رفتن شهباز مهربان شریکیم

عمو فرشاد نازنین

در اندوه از دست رفتن پدر عزیز شما ،با شما صمیمانه

هـم

همدردیم و برایتان آرزوی آرامش داریم.

یاسیسلیمیان

دردی

جناب آقای فرشاد فضلی گرامی
بدینوسیلهدرگذشتپدردلبندتان
را به شما تسلیت می گوئیم
و برایتان آرامش و تندرستی آرزومندیم.

زهره سلیمیان وخانواده

25
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 5توصیهبرایاینكه
جوا نتربهنظربرسید...

هرچن��د روند پی��ری اجتنابناپذیر
اس��ت اما هرگز نمیت��وان گفت كه
راه��ی برای به تعوی��ق انداختن و یا
كاهش پیامدهای پیری بر روی بدن
و ظاهر وجود ندارد.
در این مقاله  5راهكار س��اده توصیه
شده كه به شما امكان میدهد روند
پیری را به تاخیر بیندازید ،جوانتر به
نظر برسید و جوانی را بیشتر احساس
كنید.
در این مقاله كه در س��ایت اینترنتی
Herbal Remediesمنتشر شده آمده
است ،اولین راهكار مهم و تاثیرگذار
مراقبت از پوست است.
    توصیه اول :پوست


وقتی س��ن افزایش مییاب��د ،اولین
نشانه بارز آن تظاهر چین و چروكهای
روی پوست است.
با باال رفتن سن و استفاده از رژیمهای
زیبایی ناصحیح ،پوس��ت خشكتر و
سفتتر ش��ده و در نتیجه چروكیده
میشود .یكی از نشانههای قابل توجه
پیری خطوط قابل مشاهده در اطراف
چشم اس��ت .این خطوط میتوانند
یكی از مهمترین پیامدهای آس��یب
ناشی از تشعشعات خورشیدی باشند.
بنابراین با  3اقدام معمول میتوان تا
حد زیادی از تع��داد چروكهای دور
چشم كم كرد كه این سه اقدام شامل
شستوشو و تمیز كردن،
مرطوب نگهداشتن پوست
و در آخ��ر ه��م اس��تفاده از مقادیر
مناسب كرمهای ضدآفتاب است.
استفاده از روغن زیتون هم میتواند
تاثیر شگفتانگیزیدر برطرف كردن
چین و چروكها داشته باشد.

خود را كنترل و ورزش كنید.
كارشناس��ان بهداش��ت عموم��ی
میگویند برای مقابله با افزایش وزن
ناشی از باال رفتن سن باید هر فردی
حداقل  30دقیقه در روز فعالیتهای
متعادل ورزشی و تحرك بدنی را انجام
دهد.
این تمرین��ات میتواند در هر زمینه
ورزش��ی مثل یوگا ،ایروبیك ،شنا و یا
دوچرخهسواری باشد.
دكتر لینا موگره كارش��ناس ورزشی
دراینباره میگوید :وقتی ش��ما سن
 30سالگی را رد میكنید ،انجام یك
تركیب مناس��ب از تمرینات ورزشی
مختلف حائز اهمیت است.
اگر احس��اس میكنید كه شكمتان
در ح��ال ب��زرگ ش��دن و عضالت
سینههایتان در حال شل شدن است
احتماال به این خاطر اس��ت كه وزنه
بلند نمیكنید .كلید بهرهمند شدن از
مزای��ای ورزش ،انجام مداوم و منظم
تمرینات اس��ت ،بنابراین ورزشی را
انتخاب كنید كه از آن لذت میبرید.
همچنین فراموش نكنید كه تمرینات
و نرمشه��ای چهره نیز برای محكم
و س��الم نگه داشتن عضالت صورت
مفید و ضروری است.
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 6دلیل سری نشدن
و  1دلیل سری شدن

گاهی بعد از گذش��ت مدت كوتاهی از مصرف یك وعده غذایی
كامل باز هم احساس گرسنگی میكنیم .بعضی از ما شاید این
میل شدید به غذا خوردن را بگذاریم به حساب اعصاب خرابمان
یا عالقه زیادمان به غذا خوردن....
اما متخصصان تغذیه می گوین��د برخی تركیبات غذایی می
توانند سر بدن را كاله بگذارند! یعنی بدن مان بعد از خوردن آن
تركیبات غذایی نمی فهمد كه واقعا سیر شده یا نه.
این نوشته را بخوانید تا منظور متخصصان تغذیه را متوجه شوید.
دلمهای ،توتفرنگی ،تمش��ك آبی و
انگورها كه از تمام رنگهای میوهها و
سبزیها گزینش شده باشند.
همیش��ه به خاطر داشته باشید كه
بشقاب غذای ش��ما باید  75درصد
حاوی مواد غذایی گیاهی و باقیمانده
آن ش��امل منابع غذای��ی كمچرب
پروتئینی مث��ل تخممرغ ،ماهی و یا
گوشت باشد .این رژیم غذایی به شما
امكان میدهد كه با شیاطین دوران
پیری مثل پوكی استخوان ،دیابت و
بیماریهای قلبی مبارزه كنید.
    توصیهچهارم:کلسیم


حتم��ا در مورد مقدار و نحوه مصرف
آن با پزشك مشورت كنید.
    توصیه آخر :خواب


آخرین توصیه كه البته بس��یار حائز
اهمیت اس��ت داش��تن خواب كافی
است.
پزش��كان توصیه میكنند كه خواب
برای عملكرد مناسب و سالم بدن ما
یك عامل حیاتی است.
در حالی كه برخی از ما ممكن است
در طول ش��ب ب��ه س��ختی  5تا 6
ساعت بخوابیم و برخی دیگر  9تا 10
ساعت خواب شبانه داشته باشد ،اما
متخصصان تاكید دارند كه متوسط
خوابی كه هر فردی برای سالم ماندن
نیاز دارد  7تا  8ساعت است.
توصیه میش��ود كه در طول روز نیز
چرتهای كوتاه  10تا  15دقیقهای
میتواند برای استراحت و ایجاد حس
سرحالی و انرژی كافی در شما مفید
باشد.

توصیه چه��ارم این اس��ت كه روی
مصرف كلسیم به مقدار مناسب تاكید
داشته باشید.
ب��ه گفت��ه متخصص��ان بهداش��ت
و س�لامت ،مص��رف كلس��یم و
همچنین ویتامین Dبه پیش��گیری
از پوكی اس��تخوان ك��ه عامل اصلی
    توصیهسوم:رژیمغذایی

توصیه س��وم دنبال كردن یك رژیم شكستگیهای اس��تخوانی در زنان
غذایی بر اس��اس س��بزیجات و گیاه است ،كمك میكند.
به ویژه اگر شما سن  50سالگی را رد
خواری است.
بدین معنی كه در رژیم غذایی شما كردهاید مصرف دوز روزانه 1200
حتم��ا بای��د تركیبی از س��بزیجات میلیگرم كلسیم ضروری است.
س��بزرنگ ،میوهها ،دانهه��ا و غالت مناب��ع غن��ی از كلس��یم ش��امل ـــــــــــ
سبوسدار وجود داش��ته باشد .باید فرآوردهه��ای لبن��ی ك�� م چرب ،اجازه دهید دیگران
غذاها و سبزیهایی را انتخاب كنید شیرس��ویای غنی شده با
كلسیم ،در كنار شما احساس
كه به اصطالح نمایش��ی از رنگهای آب پرتقال و ماهیهایی مثل ماهی
    توصیه دوم :ورزش

رنگی ن كمان باش��ند ،یعنی تركیبی آزاد و ساردین هستند .اگر نیاز به آرامش كنند
دارید
كلس��یم
های
ل
مكم
مصرف
فلفل
فرنگی،
گوجه
ذرت،
اسفناج،
از
وزن
كه
است
این
ماندن
جوان
برای
یاد بگیرید چگون��ه مهربان ،خیرخواه و
مودب باشید.
تبليغات شده باشيد.
آرام باشید و اجازه بدهید دیگران در كنار
مث�لا اينكه يك خوردن��ي را هرگز ش��ما احس��اس آرامش و راحتی كنند.
همه ما خوب ميدانيم كه فس��ت كردهاند كه فست فودها و تنقالت حتي لمس هم نكرده باش��يد اما س��عی كنید جوی ایجاد نكنید كه دور
فودها برايمان مضر هستند اما باز واقعا مثل تنباكو و هروئين اعتيادآور با ديدن آگهيهاي فريبنده بسيار شما بودن را مشكل كند.
راغب ش��ويد كه هرطور ش��ده آن هیچ كس دوس��ت ندارد با كس��ی كه
هم وقتي چشمانمان به يك بسته هستند.
خوردني را بدست آورده و مصرف
بن��دي ش��كيل چيپ��س ميافتد اين خوردنيها بهدليل اينكه حاوي كنيد .از س��وي ديگ��ر خلق و خو ناراحت و معذب اس��ت ارتباط داش��ته
با وجودي كه گرس��نه نيس��تيم ،مقادير زيادي سديم (نمك) و ساير و حالت احساس��ي ما و همچنين باشد .سعی كنید خونسرد باشید و اجازه
نميتوانيم از آن دست بكشيم و در مواد نگهدارنده هستنددر واقع مثل گرس��نه ماندن زياد از فاكتورهايي ندهید چیزهای كوچك و ناچیز ش��ما را
پاكت آن را باز نكنيم.
سوپر مواد اعتيادآور عمل ميكنند هستند كه ما را فريب ميدهند و آزار دهند.
به
آنها
كردن
ترك
خاطر
همين
به
و
كه
خاطر
اين
به نظر ميرس��د به
به خوردن غذاهاي پركالري ترغيب خودخواه نباشید و هرگز وانمود نكنید كه
نميتواني��د و نباي��د آن را بخوريد اندازه ترك سيگار كاردشواري است.
ميكنند .بنابراين با يك برنامه غذايي همه چی��ز را میدانید .تالش كنید تا از
ولع بيشتري پيدا ميكنيد درست ب��ه گ��زارش روزنام��ه اي��ج چاپ
مثل مي��وه ممنوعهاي كه حضرت اس��تراليا ،اين كارشناس��ان تاكيد مش��خص و به موقع ميتوانيد اين اطرافیانتان چیزهایی یاد بگیرید و برای
آدم و ح��وا نبايد از آن ميخوردند .دارند كه هرچند ترك فست فودها فاكتور را نيز تحت كنترل درآوريد .عقاید دیگران ارزش قایل شوید.
ام��ا واقعا چه جذابيت و كشش��ي و تنقالت كار دشواري است اما اگر همچنين در بس��ياري از موارد ما سعی كنید فردی جالب و جذاب باشید،
در اين خوردنيه��ا وجود دارد كه تصميم قاط��ع بگيريد و با جديت از روي احساساتمان خوردنيها را دیگران را تحت تاثیر قرار دهید و محرك
باعث ميشود شما در رژيم غذايي تالش كنيد مثل ترك سيگار و ترك انتخاب ميكنيم مثال با تماش��اي آنها باش��ید و از خود فردی بسازید كه
ي��ك تصوير زيب��ا در تلويزي��ون از دیگران دوست دارند دوروبر او باشند.
سالم خود تقلب كنيد و تعهد خود اعتياد ،امكان پذير است.
فرد الغري كه بس��تني خوشمره
را براي خوردن غذاي س��الم زيرپا البته فاكتورهاي ديگري نيز وجود ميخورد تش��ويق ميش��ويم كه خشن یا خشك نباشید .یاد بگیرید چگونه
دارن��د كه اي��ن كار را براي ش��ما
بگذاريد.
مهربان ،خیر خواه و مؤدب باشید.
كارشناس��ان تغذيه ميگويند اين دشوار ميسازد .براي مثال آگهيها تنقالتبخوريم.
آگاه��ي از اين فاكتورها به ما كمك صلح جو و صلح طلب باشید .غم واندوه را
دش��واري در چشم پوشي از فست و تبليغات در اين زمينه به انس��ان ميكند كه راحتتر بتوانيم اعتياد از بین ببرید .از صمیم قلب سعی كنید،
فودها به خاط��ر خواص اعتياد آور خيانتميكنند.
ی را برطرف كنید.
به فس��ت فودها و تنق�لات را ترك هرگونه سوء تفاهم 
آنها اس��ت .اين كارشناس��ان ادعا تاكنون اتفاق افتاده است كه قرباني
از اشتباهاتدیگران بگذرید و سعی كنید
كنيم.
دیگران را دوس��ت داشته باشید و آنقدر
تمرین كنید تا به صورت عادی و طبیعی
درآید.
به دیگران كمك كنید پیش��رفت كنند.
تش��ویق و حمایتش��ان كنید .به آنها
سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را وسیله ای
تبریك بگویید و بگذاری��د بدانند چرا از
برای ارتقای خدمات خود می یابیم
آنها تقدیر میكنید.
نیروی معنوی رادر خود گسترشدهید،
نقــد و اقسـاط
تا به دیگران ه��م نیروی مثبت منتقل
تولید گرانیت مان به دست پرتوان
كنید .س��عی كنید با هر كس كه روبرو
هموطنان مان اجنام می شود.
میشوید این نیروی مثبت را با او شریك
کابینت،گرانیتوسرامیک-رضا علیدوستی :در خدمت هموطنان
شوید.

چرابهفستفودهامعتادميشومي؟

گرانیت،مرمر،سنگهایساختمانیوکابینت

Tel.: (514)996-2725

    نوشابه های گازدار

نوش��ابه ICE TEA ،و دیگر نوشیدنی های شیرین ،قند فوق
الع��اده زیادی دارن��د .بنا بر گزارش مركز تحقیقات دانش��گاه
كالیفرنیا ،قند موجود در این نوش��یدنی ها باعث می شود فرد
حتی بعد از اینكه واقعا س��یر ش��د هم غذا بخورد .این قند با
تاثیری كه بر نحوه استفاده بدن از لپتین-هورمون سیری -می
گذارد ،مغز را گمراه می كند بنابراین فرد دلش می خواهد غذای
بیشتریبخورد.
در نتیجه با تكرار این عادت نه تنها كالری بیشتری را وارد بدن
خود می كند ،بلكه بیش از پیش ،احساس گرسنگی می كند و
چند قدم به چاقی نزدیك تر می شود.
    غذاهایكنسروشده

بسیاری از غذاهای فرآیندشده ماده ای شیمیایی به نام بیسفنول
دارند .طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه هاروارد ،بیسفنول
با ورود به بدن سبب كاهش ناگهانی هورمون لپتین می شود
و در نتیجه زمینه گرسنگی و چاقی را در فرد فراهم می كند.
پس هم به دلیل نمك فراوانی كه در این محصوالت هس��ت و
هم به دلیل القای احساس گرسنگی مداوم ،توصیه می شود از
خوردن این دسته از مواد غذایی صرف نظر كنید.
    حذفصبحانه

محققان طی  4س��ال 6 ،هزار و  764فرد سالم را مورد بررسی
ق��رار دادند و دریافتند وزن افرادی كه در وعده صبحانه ش��ان
معادل  300كیلوكالری غذا می خورند  2برابر كسانی است كه
صبحانه ای شامل  500كیلوكالری (یا بیشتر) میل می كنند.
این پدیده كمی عجیب به نظر می رسد اما دلیل معقولی دارد
مبنی بر اینكه خوردن صبحانه مفصل تر باعث می شود در طول
روز سطح قند و انسولین خون كمتر افزایش یابد ودر نتیجه فرد
به طور ناگهانی احساس گرسنگی نكند.
    خنوردن ساالد

بسیاری از ما در برنامه غذایی مان مقدار كافی سبزیجات برگ
س��بز را نگنجانده ای��م .این گروه غذایی ح��اوی انواع ضروری
ویتامی��ن های گروه  Bهس��تند .وجود ای��ن ریزمغذی ها در
س��بزیجات ،آنها را به خوراكی هایی ضدافسردگی ،خستگی و
چاقی تبدیل كرده است.
محققان دانش��گاه بركلی به افرادی كه قصد كاهش وزن دارند
توصیه می كنند حتما بخش بزرگی از برنامه غذایی ش��ان را
به س��بزیجات اختصاص دهند .در مطالعه ای كه توس��ط این
دانش��مندان صورت گرفته مشخص ش��ده افرادی كه ذخایر
فوالت بدنشان كافی اس��ت می توانند  8/5برابر افرادی كه در
بدنشان فوالت كافی ندارند وزن كم كنند.
سبزیجات برگ سبز همچنین منبع خوبی از ویتامین Kهستند.
این ویتامین هم می تواند سطح انسولین خون را متعادل كند
و هم احس��اس گرس��نگی فرد را كاهش دهد .بنابراین سبزی
خوردن ،كاهو ،انواع كلم ،اسفناج و كرفس را حتما جزو خوراكی
های روزمره خود قرار دهید.
    كم آبی

هنگامی كه بدن در معرض كم آبی قرار می گیرد ،ش��ما را با
احساس گرسنگی فریب می دهد! بنابراین ،اگر به اندازه كافی
غذا خورده اید و با گذش��ت زمان كوتاهی گرس��نه می شوید،
بهتر است بروید یك لیوان آب بنوشید تا احساس گرسنگی تان
فروكش كند .یادتان باشد كه همیشه میل به خوردن نیست كه
شما را به سمت غذا می كشاند.
    حواس پرتی های بصری

پژوهشگران دانشگاه فالیندر استرالیا دریافته اند حواس پرتی
های بصری می توانند جلوی احس��اس گرس��نگی را بگیرند.
خودتان را با این روش امتحان كنید و ببینید كه واقعا گرسنه
هس��تید یا تنها هوس غذا كرده اید .یك بشقاب از غذایی را كه
دوست دارید ،در ذهن تان مجسم كنید .اگر واقعا گرسنه باشید
غذای خیالی امانتان را می برد و بادیدنش اشتهایتان بیشتر می
شود؛ اما اگر تصویر ذهنی غذا برایتان دلچسب و وسوسه انگیز
نبود احتماال باید سرتان را به كاری گرم كنید تا حواستان پرت
شود و بی خود به خوردن یك وعده غذایی حجیم نیندیشید.
موفق باشید!
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جدول جدول جدول
Õd� Ëœ U� ‰Ëb� p�

نیازمندی ها
:ص
شماره
ها در
جدول

Õd�Ëœ q� t�
q�UL�>>
—u� —œ ÆX�«
åÁó�Ëهمین
Ë ÈœU�ò Õd�
Ëœ È«—«œ
Ê«d�«حل
t�U�“Ë— ‰Ëb�
Õd�Ëœ q� t� q�UL� —u� —œ ÆX�« åÁó�Ë Ë ÈœU�ò Õd� Ëœ È«—«œ Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëb�
≥≥∂µ
Õd�
U�Õd�
‰Ëb�
Æb�“«œdá� ÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b��«Æb�“«œdá�
ÂËœ Õd�
q� t�Ëœ
¨‰Ë«
»«u�p�
Êœd� „UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b��«

7

4 ∏ ∑ ∂ µ3 ¥ ≥ ≤ ±
Áó�Ë ‰Ëb� ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂9 µ ¥ ≥ ≤ ± Áó�Ë ‰Ëb� ±µ
ÈœU�
±¥‰Ëb�
±≥ ±≤ ±± ±∞ π

∫vI�«
“« v?L?K?O?� ≠ rK� —œ È«Åt�—œ ≠±
ZO� ”öJO� v�UL�dM� U� ËË ÊU�
≠ ”U���«® v�UJ�d�¬ d�UF� d~�“U�
©Èd�LOKO� XA� ≠ Ád��
È“«dO� —œ«d� ≠ X�UN� Ë ÊU�UÄ ≠≤
g�¬ ≠
v?�?�¬ ≠ XO�«dÖ ≠ öI� Ë vF� ≠≥
È«d?� t?� Ád?�«œÅrO� qJ� t� Ã—b�
œË—Åv� —U�Åt� t�Ë«“ ÈdOÖÅÁ“«b�«
@M� ≠ t�U� »U��« ≠ UÄ uC� ≠¥
‰bM�Ë— Ë UMO�U� ≠ X��
≠ Êœd� X�ö� ≠ t�U� Ë ‰eM� ≠µ
X�d� Ë v�Ëe�«
ÊU��« —œ ÈdN� ≠ «c� vM�UÇ ≠∂
v�uM� Ád� e�d� ≠ ÊU��œd�
≠ U?�ÅVO�¬ Ë U�b� ≠ qOÖ“ ≠∑
Ëd�¬Åv�
—œ VBM� V�U� ≠ È—–¬ —bÄ ≠∏
VO�� Ê«uO� ≠ v�U�—œ ÈËdO�
v�bO�u� ≠ Ê«u�« ÈuK� v�—U� ≠π
‘“—Ë —œ v??�ö?D?�« ≠ s?�d?O?�

2
3

∫vI�«
∫vI�«
± ÂU?�?�«
“« v?L?K?O?� ≠ rK� —œ È«Åt�—œ
≠±t� v�� s��U� —«œ«Ë ≠±
≤ U� ËËÂ«b?���«
ZO� ”öJO� v�UL�dM�
ÊU� q�« s�« o�� ≠ È—U�
·d??�
“« v??�—U?� ÊU?�U?M?�—U?�
≠ ”U���«® v�UJ�d�¬ d�UF�
d~�“U�
≥
X�« ŸuML� X�Ëœ
©Èd�LOKO� XA� ≠≠Ád��
—«d?� r?� d�ÅXAÄ ≠≤
¥Ë ÊU�UÄs?�?�d?Ö
È“«dO� —œ«d� ≠ X�UN�
≠
≤
»¬ v�—U� —œ ≠ ÊUMOA�U� ¨ÊËUF�
µ g�¬ ≠ œu�Åv� ÁbO�U� —«u�
v?�?�¬ ≠ XO�«dÖ ≠ öI� Ë vF�
≠≥ —œ ≠ t?�HO� Ë o�U� ≠≥
∂ t�q?~?M?�
È«d?� t?� Ád?�«œÅrO� qJ�
Ã—b� Áœó� ≠ X�« Ê«Ë«d�
œË—Åv� —U�Åt� t�Ë«“∑
ÈdOÖÅ¨ÁU???M??ÖÅ
Á“«b�« v??� ≠ v??�“—Ë ÂU??� ≠¥
Èu�Å≠Ë¥ÅX�� ≠ t�U�d� ≠ v�U�UO�
@M� ≠ t�U� »U��« ≠ UÄ uC�
∏ X�U�� s��U� q�«“ È«d� Êb�
‰bM�Ë— Ë UMO�U� ≠U�X��
Ê¬ „dÇ
≠ Êœd� X�ö� ≠ t�U�πË ‰eM� ≠µ
ÊU?Öb� Áb�d�¬ ≠ rAÇ ÈôU� ≠µ
X�d�
Ë
v�Ëe�«
v�œËœ ·d� ≠
±∞ ≠∂
ÊU��« —œ ÈdN� ≠ «c� vM�UÇ
p?� —œ t?� s?� Ëœ ≠ g?�u?� ≠∂
±±
v�uM� Ád� e�d�
≠ ÊU��œd�
≠ b???M???M??�Åv??� v??Öb??�“ t??�U??�
≠ U?�ÅVO�¬ Ë U�b�
≠ qOÖ“ ≠∑
”UM�ÅÊU�“
±≤
s��dÖ
Ëd�¬Åv�vAOÄ ≠ Ã«d�« iOI� ≠∑
—œ VBM� V�U� ≠±≥
È—–¬ —bÄ ≠∏ Áó�Ë ÁËdÖ ≠ Èd~�œ “«
Èe??O??Ç f?H?� Ë X?I?O?I?� ≠∏
VO�� Ê«uO� ≠ ±¥
v�U�—œ≠ÈËdO�
ÈUJ�d�¬ v�d� ‰UL� —œ È—uA�
v�bO�u� ≠ Ê«u�« ÈuK� v�—U�
≠π
b?�«Ë Ë u?�u?O� X�e�d� U� v�uM�
±µ≠ s?�d?O?�
‘“—Ë —œ v??�ö?D?�«
s�� v�U�«u� b�U� ≠ Ád�u� v�uÄ
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ÈœU�6‰Ëb�

± ÂU?�?�« t� v�� s��U� —«œ«Ë∫vI�«
7 ≠ È—U�≠±
≤ Â«b?���«5q�« s�« o��
·d??� “« v??�—U?� ÊU?�U?M?�—U?�
≥
X�« ŸuML� X�Ëœ
¥ ≠ s?�?�d?Ö —«d?� r?� d�ÅXAÄ ≠≤ 9
»¬ v�—U� —œ ≠ ÊUMOA�U� ¨ÊËUF�
µ
œu�Åv� ÁbO�U� —«u�
q?~?M?� —œ ≠ t?�HO� Ë o�U� ≠≥
7
∂
Áœó� ≠ X�« Ê«Ë«d�
∑ ¨ÁU???M??ÖÅv??� ≠ v??�“—Ë ÂU??� ≠¥
Èu�ÅËÅX�� ≠ t�U�d� ≠ v�U�UO�
∏ U� X�U��9s��U� q�«“ È«d� Êb�
Ê¬ „dÇ
π ÊU?Öb� Áb�d�¬ ≠ rAÇ ÈôU�
≠µ
v�œËœ ·d� ≠
±∞
p?� —œ t?� s?� Ëœ ≠ g?�u?� ≠∂
±± ≠ b???M???M??�Åv??� v??Öb??�“ t??�U??�
ÊU�“
±≤ s��dÖ vAOÄ ≠ Ã«d�«”UM�Å
iOI� ≠∑
±≥
Áó�Ë ÁËdÖ ≠ Èd~�œ “«
≠ Èe??O??Ç f?H?� Ë X?I?O?I?� ≠∏
±¥ ÈUJ�d�¬ v�d� ‰UL� —œ È—uA�
±µ b?�«Ë Ë u?�u?O� X�e�d� U� v�uM�
s�� v�U�«u� b�U� ≠ Ád�u� v�uÄ

‰U��u�
‰U��u�
s�HÖ
s�HÖ
V�U� dOL{ ≠ Êœ«œ XM�“ ≠ ÂU~L� Ë Á«dL� ≠±∞
V�U�
dOL{
≠ Êœ«œ≠πXM�“ ≠ ÂU~L� Ë Á«dL� ≠±∞
X�« ÊU���“ g��U�dÖ ≠ ÁbM�œ
Áu�—
≠ d���U�
X�« ÊU���“ g��U�dÖ ≠ ÁbM�œ Áu�— ≠ d���U� ≠π
qO�� ≠ Ê«d~�œ tB� Ë r� p�d� ≠ t�U�œ«Åv� Êb�«— ≠±±
qO��aO�
≠ Ê«d~�œ
Ë r�≠±∞
p�d� ≠ t�U�œ«Åv� Êb�«— ≠±±
VO�¬ Ë t�b� ≠ È“U�
≠ Áb�ËU�tB�
¨”—“U�
VO�¬ Ë t�b� ≠ È“U� aO� ≠ Áb�ËU� ¨”—“U� ≠±∞
Puzzle 31 (Easy,
difficulty
rating
0.41)
Puzzle 32t��UI�
(Easy,
difficulty
0.44)
t��UI� Ë ÈdOÖÅ
Á“«b�«
≠ ÈœU�
≠ ËlL�
dOL{
±± ¯d� ≠ X�Ä rA�d�« ≠±≤
Ë ÈdOÖÅÁ“«b�«
≠ ÈœU� Ë vFO�� ≠rating
lL� dOL{ ≠±±
⁄ö� È«b�ÅrO� ≠ g�U�“¬ Ë ÊU���« ≠ Áb�d� ¯d� ≠ X�Ä rA�d�« ≠±≤
⁄ö�
È«b�Å
rO� ≠Ë vFO��
g�U�“¬
ÊU���«
≠ ≠Áb�d�
d�« q�UI� ≠ d��UOÄ ≠ UD� Ë v�u�«d�
≠ v�uJO�
Ë v�u�
≠±≤“« sOF� b� ≠ „—«b� ≠±≥
d�« q�UI� ≠ d��UOÄ ≠ UD� Ë v�u�«d� ≠ v�uJO� Ë v�u� ≠±≤
È—«bMÄ Ë v�uÖ ≠ ÈeOÇ “« sOF� b� ≠ „—«b� ≠±≥
È—«bMÄ
Ë v�uÖ
≠ ÈeOÇ
œU� q�UI� ≠ bOH� d�«Ê«b�d�
≠ t�d� Ë¨v�U�—œ
≠±≥≠ —«u�Åt�dÇËœ v�œ“ ≠±¥
œU� q�UI� ≠ bOH� d�« ≠ t�d� ¨v�U�—œ XAÄ—U� ≠±≥
Ê«b�d� Ë ÊUÖ—e� ≠ dO� ·b� ≠ —«u�Åt�dÇËœ v�œ“ ≠±¥
ÊUÖ—e�XAÄ—U�
≠ dO� ·b�
dL��� Ë vÄÅ—œÅvÄ ≠ »«d� ÈôU� ≠ œU�¬ Ë —«d�d� ≠pO�ULKá�œ
±¥
dL��� Ë vÄÅ—œÅvÄ ≠ »«d� ÈôU� ≠ œU�¬ Ë —«d�d� ≠±¥
pO�ULKá�œ ≠ v�UM�œ«ó� ≠±µ
≠ v�UM�œ«ó� ≠±µ
b�bM�Åv� V�« s�“ t� t� È«ÅtL�� ≠ —«u�«d�ô ≠±µ
b�bM�Åv� V�« s�“ t� t� È«ÅtL�� ≠ —«u�«d�ô ≠±µ
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
d�U� g�U�¬ Ë g�«—¬ t�U� ≠ v�Ë— ·ËdF� ÁbM��u� sOJ�uÄ —b�U�J�« “« v�U��«œ ≠± ≠ v?�b?~?O?� —–¬ “« ÊU�¬ —UF�«d�U�
g�«—¬
≠ v�Ë—
·ËdF�—œÁbM��u�
sOJ�uÄ
ÈU�Åg�U�¬
t�uL� Ë Ë«dF�
“« s�t�U�
∏¥≤
‰U?� t?L�d�
È«ÅÁd�c�
≠± —b�U�J�« “« v�U��«œ ≠± ≠ v?�b?~?O?� —–¬ “« ÊU�¬ —UF�« ÈU�Åt�uL� Ë «dF� “« s� ∏¥≤ ‰U?� t?L�d� —œ È«ÅÁd�c� ≠±
—«œÅt�� Áö� v�u� ≠ d�ôU� Ë vK�« ≠ ŸU�� ≠≤
v�u� ≠ d�ôU� Ë vK�« ≠ ŸU�� ≠≤
Áb� l�«Ë—«œÅ
‰Ë«t��—œÁö�
t� ÈeOÇ
Áb� l�«Ë ‰Ë« —œ t� ÈeOÇ
ÁeO�d� ≠ vKL� Ë vF�«Ë U�ö�« ≠ “«e� ≠≥
ÁeO�d�
ÊU��“u� e�d� ≠ rz«œ Ë tAOL� ≠ ÁbMM�
u�ÅË≠ÅXvKL�
�� ≠≤Ë vF�«Ë U�ö�« ≠ “«e� ≠≥
ÊU��“u� e�d� ≠ rz«œ Ë tAOL� ≠ ÁbMM� u�ÅËÅX�� ≠≤
Áœ«œ X�œ “« «— ‘—bÄ t�È“U�
v�œu�
Ë Ë—eO�
≠≥ ≠ Êœd� —«d� Ë s���dÖ ≠¥
Áœ«œ X�œ “« «— ‘—bÄ t� v�œu� ≠ ÊU�UÄ ≠ ÁbM�U�� Ë Ë—eO� ≠≥
È“U� —bÄ ≠ ÂUL� Ë q� ≠ «uO� Ë m�U� ≠ Êœd� —«d� Ë s���dÖ ≠¥
—bÄ≠≠ÊU�UÄ
ÂUL�≠ËÁbM�U��
q� ≠ «uO�
Ë m�U�
X�� @M� ≠ È—Uá��U� ≠ ‘“—« Ër�“
XLO�r�d�
≠ d~�≠≠tO��
¥ Ë q�� ≠ t�U� È«œu� ≠µ
X�� @M� ≠ È—Uá��U� ≠ ‘“—« Ë XLO� ≠ d~� ≠¥
r�“ r�d� ≠ tO�� Ë q�� ≠ t�U� È«œu� ≠µ
v�O��`D�
≠ —UJ�¬
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دکترعطاانصاری(کبک)

د ا نش��مند ا ن
مشاهده کرده اند
که در یک س��وم
م��وارد س��ندروم
کان��ال کارپی��ن
بدوندرمان از بین
م��ی رود و خوب
می شود .اگر سمپتومها
پیش��رفت کردن��د و به
درمانها جواب نداند ،تنها
راه چ��اره عمل جراحی
است.

س��ندروم کان��ال کارپی��ن باع��ث
بی حسی و مور مور شدن یا همان
احس��اس خواب رفتگی انگش��تان
دست و ازدست دادن قدرت عضالنی مسپتومها
  احساس بی حسی و
دست و مچ دست بیمار شده است و 
بر اثر فشار روی عصب ،عصب میانی س��وزن سوزن شدن در دست
در مچ دست تولید می شود.
و انگش��تها مخصوصاً انگشت
خانم ها س��ه براب��ر آقای��ان دچار شصت و اشاره و انگشت بزرگ
می ش��وند و این بیماری تقریباً در درد در م��چ و کف دس��ت که
11درص��د خانم ه��ا و  3/5درصد بطرف انگشتان و ساعد و حتی
آقایان بوج��ود می آید و معموالً در گاهی تا شانه تیر می کشد.
  درد و بی حسی که شب ها
اوائل دهه پنجم و ی��ا بین  85-75
سالگی دیده می شود و سمپتوم ها بیشترمی شود.
بتدریج زیادتر می شوند.
  درد که هنگام فعالیتهای

  اشیاء را با دست کامل بگیرید نه
کف دس��ت و مچ بیش��تر می شود 
مانند هنگام رانندگی یا تلفن کردن .با انگشتان.
علل
  اگر با وس��ائلی مانند چکش و
  اش��کال در گرفتن اشیاء حتی 

غیره کار می کنید دسته آن باید با
عامل بوجود آمدن این سندروم علل اشیاء سبک.
  در خانم ها درد قبل از قاعدگی دست شما متناسب باشد ،نه خیلی
زیادی دارد .خطر باالی بیمار شدن 
ش��دیدتر می ش��ود .همچنین در نازک و ن��ه خیلی کلفت ،نه خیلی
در نزد کارگران زیر است:
کوتاه و نه خیلی دراز.
  تکرار حرکات مچ دست و ساعد ماههای آخر بارداری.

  از وسائلی که تولید ویبراسیون

بمدت ساعتهای طوالنی.
  حرکاتی ک��ه احتیاج به نیروی چه کسانی در معرض خطر بیماری می کنند بمدت طوالنی اس��تفاده

نکنید.
زیادی در دست ها دارند.
هستند:
  بیماریهای��ی را ک��ه می توانند
  اش��خاصی ک��ه به مناس��بت 
  ناهنجاریدر فرمدستها.


  با دستگاههائی که ویبراسیون شغلشان با دستگاههایی که تولید کمک به تولید این سندروم کنند را

دارند (یعنی حرکات لرزش��ی تکرار ویبراسیون (لرزش��های مداوم) کار فوراًدرمان کنید.

  در اماکنی که هوا س��رد اس��ت
کنندهدارند.
میکنند.
  اش��خاصی که کاره��ای تمیز با دس��تکش کار کنید زی��را درد و
در حال حاضر معلوم نیست که آیا 
کارکردن با رایان��ه می تواند کمک و مرت��ب ک��ردن خان��ه را انج��ام س��ختی عضالت در س��رما بیشتر
کند که این مش��کل پیش بیاید و می دهند .کارگران کارخانه ،کارگران می شود.
ً
  اگر مرتب��ا با م��وش رایانه کار
مطالعات تا امروز نشان نمی دهد که بسته بندی اغذیه ،رانندگان کامیون 
آیا تایپ کردن رایانه ای رابطه ای با و اتوب��وس و احتم��االً کس��انی که می کنید از انواع مختلف بالش��تک
این سندروم دارد ،ولی یک مطالعه بیش��تر از  20ساعت با موش رایانه هائی که برای استراحت مچ دست
استفاده کنید و مچ دست همیشه
نشان می دهد که بیش از
کار می کنند.
  کس��انیکه یکی از راست باشد و با ساعد زاویه درست
 20ساعت کار در هفته با

افراد خان��واده نزدیک نکند.
موش رایانه امکان خطر را
آنها قب ً
باال می برد.
ال دچ��ار بوده و درمان های پزشکی
مفصلی
ناهنج��اری
این
شکل
و
حاالت
بعضی
)EMG
(Electromyograme
ً
استخوانی می تواند بر اثر
مچ دست ممکن است معم��وال بکار می روند ب��رای تأیید
زخمی شدن مچ دست و مشکالت احتمال خطر را بیشتر کند.
تشخیص و قبل از عمل جراحی بکار
تولید شده بر اثر بیماری دیابت نیز 
  اش��خاصی ک��ه تفری��ح ش��ان می رود و آزمایش��ی که توسط یک
باشد.
باغبانی ،کارهای دس��تی با سوزن ،متخصص اعصاب برای میزان سرعت
ً
ضمن��ا منوپ��وز ،ب��ارداری و بازی های ویدئویی ،گلف  ،قایقرانی و عکس العمل عصب در مچ دس��ت
هیپوتروئی��دی اختالفات هورمونی ورزشکاران با صندلی چرخدار.
بکار می رود و مشخص می کند که
  خانم های باردار و یائسه.
ایجاد می کنن��د که محیط را برای 
آیا این عصب میانی مچ دست است
تولید این سندروم آماده می کنند.

  بعضی بیماری ها مانند دیابت ،که صدمه دیده و تا چه میزان باید
در دوران بارداری تجمع مایعات در آرتری��ت روماتوئید و هیپوتروئیدی اول تمام بیماری ها و صدمات را که
بدن باعث فشار بیش��تری بر روی اگر تحت درمان قرار نگیرند و درمان می توانند عامل این سندروم باشند
عصب میانی ساعد می شود.
نشوند.
درمان کرد و بدین ترتیب دردهای
دست و مچ دست را از بین برد ،مث ً
  مصرف قرصهای ضد بارداری.
کانال کارپین تونلی اس��ت در میان 
ال
  زخم ها و صدمات مچ دست.
استخوانها که نسوج مختلفی مانند 
درمانهیپوتیروئیدی.
تاندونه��ا و لیگامانه��ا و غیره برای
استراحت
در غیبت بیماری ها و صدماتدرمان
محافظ��ت عصبی ک��ه از میان آن پیشگیری
می گذردمی پوشانند.
  اگر مجبور ب��ه حرکات تکراری در مرحله اول استراحت دادن به مچ

این عصب باعث احساس و حرکت دس��ت و مچ بعلت شغلی هستید ،دس��ت و قطع حرکات تکرار شونده
انگشت شصت و نش��انه و انگشت مرتباً به مچ دس��ت و کف دس��ت عامل س��ندروم و اگ��ر امکان ندارد
وس��طی و قس��متی از چهارمی��ن اس��تراحت های کوتاه مدت بدهید حداقل سرعت و شدت آنرا کم کرد.
انگش��ت می باش��د اگر این نسوج و حرکات��ی را که باعث کش��یدگی ممکن است پزشک شما تجویز کند
متورم ش��ود یا انفالماسیون داشته عضالت می ش��ود به آرام��ی انجام که شب ها از یک  Attelleاستفاده
کنید که باعث می شود مچدستدر
باش��د فش��ار بر روی عص��ب وارد دهید.
  حال��ت کار کردن را مرتباً کمی خواب حرکت نکند و فشار به عصب
می کن��د و باعث درد و بی حس��ی 
می شود.
تغییر دهی��د و در ص��ورت امکان وارد نشود.
حرکات را گاهی با دست دیگر انجام
دهید.
برای رفع درد:
پیشرفتبیماری
مدت سمپتومها بس��تگی به علل 
  گذاشتن یخ روی محل درد به
  از فش��ار آوردن بر روی دستها 
آن دارد و می ش��ود سندروم کانال هنگامی که خیلی نزدیک و یا خیلی مدت  10الی 12دقیقه چند بار در
کارپین را کام� ً
لا درمان کرد بدون دور از بدن هستند خودداری کنید .روز باعث بهتر شدن روابط خون با
اینک��ه باعث الغر ش��دن عضالت 
  از فش��ار شدید روی دکمه های عصب ش��ده و درد را کم می کند.
کالویه و مشابه خودداری کنید.
پیشنهاد می ش��ود از هیدروتراپی
دست بشود (آتروفی).
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درمانکلیهمشکالت ارتوپدیپا
ساخت کفی های طبی

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

داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

کلینیکمدیکالآلفامدیک

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

1253 Rue Guy

مرگ  ۲۳هزار
ایرانی بر اثر
تصادف در
سال ۱۳۸۹

یك مقام سازمان پزشكی قانونی
ایران گفته است در سال ۱۳۸۹
با افزای��ش  ۲/۱درصدی مرگ
ناش��ی از تصادفات ۲۳ ،هزار و
 ۲۴۹نفر بر اثر سانحه رانندگی
جان دادهاند.
به گ��زارش خبرگ��زاری مهر،
عبدالرزاق برزگر ،معاون سازمان
پزشكی قانونی گفت بیشترین آمار
كش��تهها مربوط به آذر و كمترین
مربوط به اسفند  ۱۳۸۹است.
به گفته وی ،بر اساس آمارها ،استان
ته��ران با دو هزار و  ۲۷۳نفر ،فارس
با یكه��زار و  ۸۶۳نفر و خراس��ان
رضوی یكهزار و  ۸۴۹نفر بیشترین
تلفات ناشی از تصادفات را داشتهاند
و اس��تانهای ایالم ب��ا  ۱۷۶نفر و
كهگیلوی��ه و بویر احمد با  ۱۸۴نفر
كمترین تعداد كش��تههای حوادث
رانندگی راداشتهاند.
بنا به این گزارش ۷۹ ،درصد مرگ
ناش��ی از تصادفات را م��ردان و ۲۱
درصد را زنان تشكیل میدهند كه
در زمان وقوع تصادف  ۴۲درصد از
افراد كشته شده راننده ۲۳ ،درصد
عاب��ر پیاده و  ۳۳درصد سرنش��ین
بودهاند.
وی اف��زود ۶۱« :درصد كش��تهها
مربوط به جادههای برون ش��هری،
 ۲۸درصد جادههای درون شهری،

گرم و س��رد یکبار در روز استفاده
شود .یعنی دست را بمدت  3دقیقه
در یک ظ��رف آب داغ فرو برده (نه
خیلی داغ که بسوزد) و بعد بمدت
 30ثانیه در آب ی��خ و این عمل را
س��ه بار تکرار کنید .در صورت لزوم
از داروهای ضد درد و آنتی انفالماتور
که قب ً
ال گفته شده استفاده کنید ولی
آنها هیچ کمکی بهدرمان نمی کنند.
امکان دارد که پزشک تجویز تزریق
کورتی��زون در محل ورود به عصب
بکند که معموالً حدود سه ماه درد
احس��اس نمی ش��ود .باید به خاطر
داش��ت که مصرف دخانیات باعث
ش��دت درد و ب��ه عق��ب انداختن
سالمتیدست می شود.
توانبخشی

 ۱۰درص��د جادههای روس��تایی و
الباقی هم نامعلوم است».
برزگ��ر با بیان اینك��ه  ۴۹درصد از
قربانیان تصادفات بر اثر برخورد دو
وس��یله نقلیه جان خود را از دست
دادهاند ،گفت ۲۳ :درصد كشتهها بر
اثر برخورد وسیله با عابر پیاده و ۲۰
درصد بر اثر واژگونی جان دادهاند.
ایران از جمله كش��ورهای است كه
آمار مرگ ناش��ی از تصادفات در آن
باالست .ر اساس آمار ،ساالنه نزدیك
ب��ه  ۲۰تا  ۳۰هزار نفر در جادههای
ایران كشته میشوند.
س��ال گذش��ته مرضی��ه وحی��د
دس��تجردی ،وزیر بهداش��ت ایران
گفت��ه بود« :ای��ران از نظ��ر میزان
حوادث تروما (جراحتهای شدید)
دومین كش��ور دنیاس��ت و ساالنه
فقط خس��ارت اقتص��ادی مرگ و
میر قربانی��ان تصادفی بیش از پنج
هزار میلیارد تومان برآورد میشود
كه هزینههای بستری ،معلولیت و

خسارتهای روانی را نیز باید به آن
اضافه كنیم».
سوانح رانندگی پس از بیماریهای
ی و عروقی ،دومین عامل مرگ
قلب 
و میر در ایران محس��وب میشود.
این در حالی است كه تصادفات در
جهان ،ششمین عامل مرگ و میر
محسوب میشود.
بر اساس آمارهای رسمی ،ساالنه یك
میلی��ون و  ۲۰۰هزار نفر در جهان،
بر اثر تصادفات رانندگی كشته و ۵۰
میلیون نفر مجروح میشوند.
به گفته كارشناسان «تراكم باالی
خ��ودرو در جادهها ،كمبود ظرفیت
بزرگراه��ی ،وجود بی��ش از دو هزار
نقطه حادثهخیز در جادهها ،كمبود
خدمات ایمنی و امدادی و فرهنگ
نادرس��ت رانندگ��ی» از مهمترین
عوامل تص��ادف جادهای در ایران به
شمار میآید.

جراحی


  ویتامین:B6
در طی س��الهای  80دانش��مندان
متوجه ش��دند که کمبود ویتامین
 B6در ن��زد افراد مبتال بیش��تر از
عم��وم مردم اس��ت ول��ی مصرف
کامل کننده ها ب��رای این ویتامین
نتایج مختلفیداشته است.
  روغن نعناع فلفلی:

س��ازمان بهداش��ت جهانی و دیگر
موسس��ات پزش��کی قب��ول دارند
که ماش این روغن برای تس��کین
درده��ای مفصل��ی ،عصب��ی و
روماتیسمی مفید است .چون انواع
مختلف��ی ار دارو های ح��اوی این
روغن وج��ود دارد با متخصص این
نوعدرمانها مشورت کنید.
  یوگا:

کش��ش عضالت دست و مچ دست
با حرکات یوگا کمک به تس��کین
درد می کند 5 .دقیقه کشش در روز
برای ساکت کردن سمپتومها کافی
اس��ت .یک مطالعه نشان می دهد
که دو بار در هفته بمدت  8هفته از
استفاده از آتل مفید تر است.

اگ��ر درمانه��ای فوق موث��ر نبود و
بیم��اری بازگش��ت داش��ت ،عمل
جراح��ی و پ��س از آن فیزیوتراپی
باعث درمان می شود .عمل جراحی
فش��ار لیگامان بر روی عصب را بر
می دارد.
عم��ل جراحی به دو ص��ورت انجام
می ش��ود .یا حدود  5س��انتی متر
پوست را می شکافند و یا دو سوراخ
که آندوس��کوپ یعنی یک وسیله
جراحی و یک دوربین کوچک از آنها
وارد ش��ده و عمل انجام می شود و
در نزد  90درصد تمام س��ندورم ها
از بین می روند ولی بی خطر نیست
مث ً
ال می توان��د باعث صدمه عصب
بش��ود .یک درصد موقتی و یک در
هزاردائمی.

اگر درمانهای فوق مفید واقع نش��د
یک برنامه فیزیوتراپی می تواند مفید طبمکمل
  کایروپراکتیک:
باشد و عکس العمل انفالماسیون را 
ک��م و قدرت عض�لات و مفاصل را یک مطالعه روی  91بیمار نش��ان
بیش��تر می کند ولی معلوم نیست می دهد ک��ه این نوع درمان موثرتر
که آیا واقعاً در درمان سندروم موثر از درمان کالس��یک یعنی داروهای
باشد.
ضد درد و تورم اس��ت و سمپتومها
را کمتر و درد را از بین برده است.
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Reiki Wellness Center

آموزش ریکی ()Reiki

با مدرک مورد تایید "مرکز بین المللی آموزش ریکی"
• ریکی برای درمان بیماری های جسمی و روحی
• ریکی برای دفع سموم بدن
• ریکی برای حل مشکالت روزمره
• ریکی برای کاهش استرس
• ریکی برای Relaxation
و اگر می خواهید به عنوان یک درمانگر
Professional Reiki Therapist
فعالیتکنید،
آموزشدر شهرهای مونتریال،
اتاوا ،کبک سیتی و تورنتو با ما تماس بگیرید:

از تمام شما خوبان که رد هن گام سوگواری ع ززیمان
تن
مارد مـهربان مان ـهایمان نگذا شتید

reikiwellnesscenter@gmail.com

همسویی

تدریس ریکی مانند روش هایدیگر
انرژی درمانی نیست .توانایی دادن
ریک��ی از طریق اس��تاد ریکی ،طی
فرایند همس��ویی به شاگرد منتقل
می شود.
در زمان همسویی« ،ری» یا آگاهی
الهی در چاکراها و کانال های انرژی
ش��اگرد تعادل ایج��اد می کند تا او
توانایی کانال ش��دن برای ریکی را
کسب کند و سپس او را به سرچشمه
ریکی پیوند می دهد و این تغییرات
برای هر فردی منحصر به فرد است.
انرژی های همسویی از طریق استاد
ریکی به ش��اگرد منتقل می ش��ود
ولی اس��تاد ریکی فرایند را هدایت
نمی کند و فقط کانالی اس��ت برای
انرژی همس��ویی که از قدرت برتر
جاری می شود
همس��ویی ریکی تجرب��ه معنوی
قدرتمندی برای تمام افراد است.
ری ی��ا آگاهی الهی ای��ن فرایند را
هدایت می کن��د و جری��ان انرژی
را بر حس��ب نیاز هر شاگرد تنظیم
میکند.
در همس��ویی ،راهنمای��ان ریکی و
موج��ودات معنوی دیگر نیز حضور
دارند که به اجرای این فرایند کمک
می کنن��د .بس��یاری از ش��اگردان
از تجربه ه��ای روح��ی از جمل��ه
پیام های شخصی ،شفابخشی ،الهام
و تجربه های زندگی گذشته سخن
گفتهاند.
همسویی همچنین حساسیت های
روحی را افزایش می دهد .شاگردان
اغلب باز شدن چشم سوم ،افزایش
آگاهی شهودی و دیگر تجربه های
روحی بع��د از همس��ویی ریکی را
گزارش داده اند.
یکبار که با ریکی همسو شدید برای
همیشه آن را در زندگی همراه خود
خواهیدداشت.
ریکی هرگز تمام نمی شود و هرگز
آن را از دست نخواهید داد .در حالی
که یک همسویی توانایی کانال شدن
را در شما ایجاد می کند.
تکرار همسویی در هر مرحله ای که
به آن رسیده اید مزایای زیادی دارد.
از جملۀ این مزایا
 پاالیش انرژی شخص کانال شده، افزایش قدرت انرژی، شفای مشکالت شخصی، -روشنی ذهن،

مونتریال

 افزای��ش حساس��یتروحی و
 باال رفتن سطح آگاهیاست

فرایندپاکسازی

اصول پنجگانه بنيادين ريکی
فقط براي امروز ،خشمگني مباش
فقط براي امروز ،نگران مباش
فقط براي امروز ،سخت كوش باش
فقط براي امروز ،شكرگزار باش
فقط براي امروز ،مهربان باش

و با دست اهی مهربان اتن از دیده گان مان اکش اهمان را زدودید،
صم
یماهن سـپاسگزاری می کنیم
و مـهرباانهن رتین ردوداهیمان را نثار شما یـگاهن گان می نمائیم.

پوران ،توران،
سوسن و ترانه شاهمرادی
و مصطفی ملک محمد

لطیفی که از طریق شما جریان دارد
لذت ببرید

ریکی هرگز آسیب منی زند

ریکی را آگاهی الهی هدایت می کند،
پس هرگز نمی تواند صدمه ای بزند.
ریکی همیشه نیاز شخص را می داند
و برای ایجاد یک اثر مطلوب خود را
با آن نیاز هماهنگ می کند .هرگز
نگران ریکی دادن یا ندادن نباشید،
ریکی همیشه مفید است.عالوه بر
این ،از آنجایی که درمانگر کار شفا را
هدایت نمی کند و تصمیم نمی گیرد
روی کج��ا کار کند ی��ا چه چیزی
را ش��فا دهد ،وی در معرض خطر
گرفتن کارمای بیمار نیست.
چوندرمانگر شفا نمی بخشد ،برای
نفس او نیز خیلی آس��انتر است که
کنار بایستد و بگذارد حضور خداوند
آشکارادر میانه بدرخشد.

بعد از مرحله همسویی ،تنها چیزی
که درمانگران برای بکار بردن ریکی
الزم دارند ،قراردادن دست هایشان ریکی هرگز انرژی درمانگر را تهی
روی بدن ش��خصی که می خواهد منیکند
مداوا شود ،با نیت بهبودی است.
چون ریک��ی یک ش��فای کانالیزه
ان��رژی ریکی خود ب��ه خود جریان ش��ده اس��ت انرژی درمانگر هرگز
خواهد یافت.
تمام نمی شود .در حقیقت آگاهی
ریکی هوشمند است و با شعوری که ریکی هم مراقب درمانگر است و هم
دارد ،به درس��تی می داند کجا برود مراقب بیماری که به شفا نیاز دارد.
و چه بکند.
از ای��ن رو هر دوی آنها این انرژی را
ریکی نیازی به هدایت ندارد.
کس��ب می کنند و به همین دلیل،
ریک��ی با ضمیر برتر بیم��ار ارتباط دادن ریکی همیش��ه سبب افزایش
برق��رار می کن��د و ب��ا اس��تفاده ار ان��رژی درمانگر می ش��ود و محیط
اطالع��ات ضمیر برت��ر او ،تصمیم اط��راف او را سرش��ار از احس��اس
می گیرد کجا برود و چه کند.
دوستداشتنی تندرستی میکند.
و بهتری��ن نتیجه وقتی به دس��ت
امیر جواد درهشیری
می آی��د که آرام باش��ید و از انرژی

جمعه  8جوالی

سالن ژزو

514-569-9014

همسوییریکیمی تواند
یک فرایند پاکس��ازی
ک��ه بر جس��م
فیزیک��ی ،ذهن
و احساسات اثر
می گ��ذارد آغاز
کند.
در این پاکسازی
س��م هایی ک��ه
در بدن انباشته
ش��ده همراه با
الگوهای فکری،
و احساس��اتی
ک��ه دیگر مفید
نیستندتخلیهمی شوند.
ای��ن همیش��ه اتف��اق نمی افت��د
نمی افتد؛ ولی وقت��ی رخ می دهد
مهم است بدانید چه اتفاقی می افتد
تا بتوانید به تکمیل شدن آن کمک
کنید .هرگاه تغییری انجام می گیرد،
حتی اگر تغییر خوبی باش��د ،یک
دوره تطبی��ق الزم اس��ت تا بدن و
بخش های مختلف زندگی شما به
شرایط جدید سالمتی عادت کنند.
ش��اید به استراحت بیش��تری نیاز
داشته باش��ید .که در ضمن کمک
می کند زمان بیش��تری در سکوت
و آرام��ش به هر تغیی��ری که برای
حمایت از زندگی سالمتر الزم دارید
بیاندیشید.
دادن ریکی

سپاسـگزاری
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دکتربهمنفصیحپور

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

رونالدو بهترین گلزن اللیگا شد
كریستیانو رونالدو ،ستاره پرتغالی رئال مادرید با دو گلی
كه در آخرین دیدار فصل مقابل آلمریا زد ،نام خود را به
عنوان بهترین گلزن تاریخ اللیگادر یك فصل ثبت كرد.
رئال مادرید در این بازی خانگی  ۸بر  ۱تیم سقوط كرده
آلمریا را در هم كوبید .رونالدو در دقیقه  ۴سی و نهمین
گل و در دقیق��ه  ۷۷چهلمین گل خ��ود را زد و دو گل
ركورد قبلی را بهتر كرد.
هوگو سانچز ،بازیكن رئال مادرید در فصل  ۱۹۸۹-۹۰و
تلم��و زارا ،بازیكن اتلتیك بیلبائو در فصل  ۱۹۵۹-۶۰در
لیگ اسپانیا  ۳۸گل زده بودند.
رونالدو در كل رقابت های این فصل  ۵۳بار گلزنی كرده
است.
در دی��دار این هفته رئ��ال مادرید ،امانوئ��ل آدبایور نیز
«هت تریك» كرد و كریم بنزما  ۲گل و خوسلو ،بازیكن
جوان رئال یك گل وارد دروازه آلمریا كردند.
بارسلونا ،قهرمان اللیگا هم هفته آخر را با پیروزی  ۳بر ۱
در زمین ماالگا پشت سر گذاشت .بویان كركیچ ،ابراهیم
آفالی و مارك بارترا برای بارسا در این بازی گل زدند.
بارسلونا با این برد  ۹۶امتیازی شد و با  ۴امتیاز بیشتر از
رئال مادرید به كار خود در رقابت های این فصل اللیگا
پایان داد.
پس از بارسلونا و رئال مادرید ،تیم های والنسیا ،ویارئال
و س��ویا در رده های سوم تا پنجم جدول این فصل قرار
گرفتند.
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در کشکول...پیر خراسانی

کش
واف کنیم و مالمت یم و خوش باشیم که رد طریقت ما کافریست رنجیدن

یاد پهلوان
ناصر حجازی گرامی
باد!

م��ردم ای��ران ب��ه ورزش بخصوص
کشتی و فوتبال و قهرمانان این رشته
ه��ا عالقه فراوان دارند ولی داس��تان
«ناصرحج��ازی» ک��ه دو هفته قبل
ب��ر اثر ابت�لا به بیماری س��رطان در
سن  62س��الگی درگذشت از مقوله
دیگری اس��ت .حجازی که توس��ط
فدراس��یون بین المللی تاریخ و آمار
فوتبال ،به عن��وان دومین دروازه بان
برتر قرن بیس��تم قاره آسیا شناخته
شده بود ،مورد محبت و اقبال فراوان
هموطنانش قرار داش��ت ولی دو سه
مصاحبه آخری��ن روزهای عمرش در
دف��اع از مردم بی پناه و انتقاد از رژیم
فاسد جمهوری اسالمی ،به کلی چهره
دیگری از او ساخت .انبوه مردمی که
در مراس��م تش��یع جنازه و یادبود او
شرکت کرده بودند با چشمانی اشکبار
شعار می دادند:
خدا حافظ ای ناصر حجازی
اسطوره مردمی همینه همینه
ناصر خان بلند شو ایرانی بیقراره
عزا عزاست امروز روز عزاست
امروز
ایرانی باغیرت صاحب عزاست امروز

و ای��ن مجموعه چون تی��ری بود بر
چشم جانیان حاکم بر میهن ما
مردان ب��زرگ در یک لحظه و با یک
قدم می توانند به طرف مردم برگردند
و جاودانه شوند و یا جانب عمله ظلم
را بگیرند و دچار لعنت و نفرت ابدی!؟
یاد پهل��وان ناصر حج��ازی گرامی و
نامش جاودان باد.
آهای نفس کش!!
رژیم مخبط جمهوری اسالمی روزسه
ش��نبه جاری دریک اقدام انقالبی و
جنون آمیز و مغایر با عرفدیپلماتیک
بی��ن المللی ،ب��ه هواپیم��ای حامل
«آنگالمرکل» ص��در اعظم آلمان که
برای یک دیدار س��ه روزه عازم کشور
هند بود اجازه نداده است که از حریم
هوائی ایران عبور کند! بنابرین خلبان
آلمانی ناچار به تغییر مسیر و انتخاب
حری��م هوائی ترکیه ش��ده و پس از
دو س��اعت دور زدن در حریم هوائی
این کشور س��رانجام با وساطت ترک
ها آقایان از خر ش��یطان پیاده شده و
اجازه مربوطه را ص��ادر می فرمایند!
دول��ت آلمان هم قصد دارد به همین
دلیل س��فیر جمهوری اس�لامی در
برلین را احضار نموده و احتماالً ادامه
این ماجرا به این ترتیب خواهد بود که
کار به یک «پس گردنی سیاس��ی» و
عذر خواهی جانیان حاکم بر تهران از
دولت آلمان خواهد کشید و سرانجام
این غائله هم ختم به خیر خواهد شد!

عزت اهلل سحابی

قصاص
قرار است همین روزها پسر جوانی را
که به صورت دختری اسید پاشیده و
موجب نابینائی دو چش��م و از دست
دادن زیبائی چهره اش ش��ده اس��ت
را با ریختن اس��ید در چشمانش در

بیماری روانی حاد
گفت :شنیده ای که جناب پرزیدنت
چهل میلیونی منتخب حضرت رهبر
معظ��م (س��ابق) در ی��ک گفتگوی
تلویزیونی گفته است:
در کش��ور (یعن��ی ای��ران) مش��کل
الینحلی وجود ندارد چرا که سیستم
طوری است که هر مشکلی ایجاد شود
حل می شود به همین دلیل است که
در جمهوری اسالمی نشاط وجود دارد
و همه مس��ئوالن  24ساعته در حال
تالش هستند؟!
گفتیم :البته گفت :ب��ا اوضاع جاری
فعل��ی در ایران که ع��ارف و عامی از
آن باخبر اس��ت ،فکر می کنی صدور
اینگونه فرمایش��ات و مشابه آن از بی
خبری آن حضرت نشئت می گیرد یا
علت دیگری دارد؟
گفتی��م :به نظر ما عل��ت اصلی فقط
می تواند عدم مصرف داروهای تجویز
شده توسط روانپزشک مخصوص آن
حضرت در زمان تعیین شده باشد که
بالطبع باعث تشدید بیماری معظم له
می شود؟

رهبر مردم را ببخشند!

مجسمه بالهت و وقاهت
اخی��راً آخون��د ابل��ه و مخبط یعنی
«سیدمحمد خاتمی» شاهکاردیگری
آفریده به این ترتی��ب که در یکی از
سخنرانی هایش گفته است که اگر از
طرف مردم به رهبر ظلمی شده ایشان
باید م��ردم را عفو بفرماین��د و اگر از
جانب آن حضرت هم ستمی بر مردم
رفته است آنان رهبر را ببخشند و به
قول معروف طرفین صورت یکدیگر را
ببوسند و قضیه را فراموش کنند!؟ که
البته این درخواس��ت ایشان از طرف
حضرت رهبر مسلمین و مستضعفین
جهان با عکس العملی مواجه شد که
در اصطالح عامیانه به آن «تودهنی»
گفته می شود.
با توجه به اِشرافی که ملت نجیب ایران
به ایندعوای قدیمیدارند توصیه می
کنیم که اگر در دنیا مدالی برای ابله
ترین و احمق ترین و بخصوص وقیح
تری��ن آدم موجود در روی کره زمین
وجود دارد آن را طی مراسم باشکوهی
فوراً و ب��دون فوت وقت تقدیم کنند
خدمت آسید ممد خاتمی!!
تصمیمکبری(بزرگ)
تصمیم گرفته ایم ب��زودی با تنظیم
ش��کوائیه ای کش��ورهای استکباری
غرب��ی را ب��ه دادگاه بکش��انیم چون
برابر اعالم حضرت پرزیدنت احمدی
نژاد آن ناب��کاران با اجرای طرح های
پیشرفته علمی ابرها را از فراز آسمان
ایران دزدیده و باعث بروز خشکسالی
در ایران شده اند البته واضح و مسلم
اس��ت ک��ه
در ای��ن
رابطه هیچ
تقصیر ی
هم متوجه

کنسرت سیما بینا و...

ولی کو گوش شنوا؟!

بعضی از هموطنان عزیزمان همواره
این سوال را مطرح می کنند که چرا
ملت کهنی مانند م��ردم ایران با آن
س��ابقه تاریخی و فرهنگ غنی سی
و اندی س��ال است که اس��یر و برده
یک مش��ت آخوند جانی و بی سواد و
خرافاتی و عقب افتاده ش��ده اند و با
همه تالش ها و مبارزات نتوانسته اند
از این مصیبت رها شوند؟
حتماً ازدست ما عصبانی خواهید شد
اگر بگوئیم که تقصیر از خودمان است
و از ماس��ت که برماست .می پرسید
چرا عرض خواهیم کرد.
در کنس��رت خانم «سیما بینا» و به
هنگام شروع برنامه ،هم توسط خانمی
که مدتی با مدعوین صحبت کردند به
زبان فارسی و هم توسط دو دختری
که به زبانهای انگلیس��ی و فرانسه به
میهمانان خوش آمد گفتند از مردم
تقاضا ش��د که هم تلفن های دستی
خودش��ان را خاموش کنن��د و هم از
گرفتن عکس و فیلم خودداری نمایند.
ولی کو گوش شنوا؟!
ما که در ردیف آخر س��الن نشسته و
بر کل جمعیت مسلط بودیم با کمال
تاسف شاهد بودیم که عده زیادی از
آن ها بدون توجه ب��ه آن خواهش و
تمنا ها تقریباً در تمام مدت بوس��یله
همان تلفن هایدستی ودوربین های
دیگر به این عمل زشت مشغول بودند
ضمن اینکه ندیم رحیمیان هم با زبان
فصیح و بلیغ انگلیسی و هم با آن تکه
نمایش��ی کوتاه و هوشمندانه وجالب
و زیبا متل��ک الزم را به مرتکبین آن
عمل ضد ارزشی و اخالقی گفته بود!
فرق بین ُحر با خر؟
«حر»
«حربن یزید ریاحی» یا همان ُ
ُ
در ادبیات ش��یعه جایگاه واالئی دارد
چون او تنها کسی اس��ت که در اوج
قدرت ،از مال و مقام دنیا گذش��ته ،از
لشکر یزید بریده و به سپاه امام حسین
پیوس��ته و به یاری ایشان شتافته و
س��رانجام هم در این راه به ش��هادت
رسیده است.
ای��ن روزها این داس��تان تاریخی در
بارگاه خلیفه مستقردر خیابان پاستور
تهران مرتب تکرار می ش��ود و گروه
گروه از لشکریان ایشان چه در داخل
و چه در خارج کش��ور ب��ه مردم می
پیوندند و از خریت ضدیت با مردم به
حریت می رسند یعنی فرق ُحر با خر
در نوشتار یک نقطه و در کردار فقط
یک قدم است!؟
رژیمغاصبصهیونیستی!!
در خبره��ا آمده بود که دولت آمریکا
هفت ش��رکت تجاری از ملیت های
مختلف ش��امل آمری��کا و ونزوئال و
ام��ارات متحده عربی و س��نگاپور و
از جمله یک ش��رکت اس��رائیلی که
نفتکش به جمهوری اسالمی فروخته
اس��ت را به دلیل نق��ض تحریمهای
اقتص��ادی علیه ای��ران تحریم کرده
است .ما به شرکت های متعلق به هر
یک از این کش��ورها بخصوص کشور
برادر ونزوئال که در حقیقت دوستان
صمیمی و یار غار آقایان علمای اعالم
و حجج اس�لام هستند کاری نداریم
فقط تنها سوال مان این است که آیا
منظور دولت آمریکا از کشور اسرائیل

راستی شما منظور شاعر را
از این شعر می فهمید؟:

ما را زشب وصل چه حاصل که تو از ناز
تا بند قبا بازکنی صبح دمیده است

درگذشت پدر گرامی شما شادروان آقای رحیم فضلی در ایران
را خدمت تو دوست محترم و همه اعضای خانواده ات صمیمانه
تسلیت گفته و برایتان صبر و شادکامی و سالمتی آرزو داریم

عباسکرباسفروشان(خراسانی)وبانو

همان «دولت غاصب صهیونیستی» است
کهدولت اسالم ناب محمدی سی و اندی
سال است که به سران و حتا مردمش بد
و بیراه می گوید و خواس��تار محو آن از
روی نقشه جغرافیاست؟!
آب و برق و گاز مجانی
در س��الهای میانی حکوم��ت «مرحوم
آریامهر» زمانی که دولت تصمیم گرفت
سیس��تم آب رسانی ش��هری تهران را
مانند کش��ورهای مترقی لوله کش��ی و
گاری های آبرسان را از سطح شهر جمع
آوری کند ،آقایان علمای اعالم و حجج
اسالم ش��روع کردند به گربه رقصانی و
بهانه گیری و چوب گذاشتن الی چرخ
این پروژه به این بهانه که اوالً آب مهریه
حضرت فاطمه زهرا(س) اس��ت و خرید
و فروش آن اشکال ش��رعی دارد و ثانیاً
این آب کر نیس��ت و وضو وغس��ل و در
نتیجه نماز و روزه ملت مس��لمان دچار
اشکال خواهد شد که البته اندک زمانی
بعد ایندو مشکل احتماالً با چرب کردن
س��بیل آقایان حل و آب تهران هم لوله
کش��ی ش��د .در آن زمان شخص ما که

اوالً خیل��ی جانماز آب می کش��یدیم و
ثانیاً مخالف رژیم شاهنش��اهی بودیم با
همین فرمول محاس��به می کردیم که
پس برای برق که در قرآن مجید از آن
نام برده ش��ده و گاز که احتماالً حاصل
کارکرد معده مردان خدا می باش��د هم
نباید پولی پرداخت ک��رد .و تازه پس از
پیروزی انقالب باشکوهمند اسالمی بود
که با اضافه شدن معلومات اسالمی مان
فهمیدیم که البته این قانوندرست است
ول��ی در زمان دول��ت غاصب حکومت
الله ،ولی وقتی که حکومت به نایب امام
معصوم می رسد وضع فرق خواهد کرد
و آنوقت امت وظیفه دارند مابه التفاوت
قیمت آب و برق و گازی که نیاکانش��ان
مصرف کرده اند را هم به دولت اسالمی
بپردازند و علتدریافت قبض های جدید
آب و ب��رق و گاز با رقم های نجومی در
روزهای اخیر فقط همین است و بس؟!
شاد و آزاد و سربلند باشید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ چهارشنبه سی و یکم می الدبل
الحرام سال  2011ولفری دربدری

جوانی
شعر از نور نظری شاعر افغان مونتریالی

جوانی خود جنون زنده گانیست /چوتیغ آبگــــــــون زنده گانیست
جوانان قدر شان راخـــوب دانید /حیات رگ وخون زنده گانیست
بهار است که یکــبار است اورا  /اساس ورهنـــمون زنده گانیست
بشر دارد ندارد یــک جـوانیست  /بعمرش این ستون زنده گانیست
درین فصل مبــارک علـــم آموز  /تمام چـــندو چـون زنده گانیست
اگـــراورابه غفــــلت مـی گذاری  /یقیندانـش زبـون زنده گانیست
مگیرش دست کــم ای نوجوانان  /که این دوره فـنون زنده گانیست
نگیری بهــره بـــرداریی سالـــم  /بیگو بخت نیگـون زنده گانیست
«نظری»بسته بنما لب زگفتار
		
شراب اندرون زنده گانیست
		

اهل تهرامن
اهل تهرانم من
روزگارم عالی
چرخ دستی دارم
حرفه ام حمالی
خانه ام آن سر شهر
ته یک زیر زمین
سقف آن دل داده
تا بیاید پایین
موش هایش باحال
سوسک هایش خوشگل
ساس و کک هم دارد
همه چیزش کامل
پسرانم همه خوب
همه در راس امور
آن یکی اهل هنر
می نوازد وافور
آن یکی در مترو
جیب و کیفی می زد
بعد یک سال و دو ماه
دیشب از حبس آمد
سومی هم هر چند
مدتی ول می گشت
شده اما حاال
کارتنخوابی َمشت
دخترمفتانه
مثال شوهر کرد
رفت و با یک یه قلو
باز تشریف آورد
ژاله هم یک مدت
رفت بحرین و قطر
جمعه با HIV
بازگشت این دختر
مادرم هی می گفت
باغت آباد اصغر
دسته گل پروردی
یکی از یک بهتر
همسرم امسال عید
عاقبت دق مرگید!
وقت مرگ از شادی
مثل گل می خندید
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

مرگ یک رجل سیاسی دیگر
ع��زت الله س��حابی از فعاالن ملی –
مذهبی درگذش��ت و قرار اس��ت که
جنازه ایش��ان روز چهارشنبه اول ماه
جون از مقابل منزلش در لواس��انات
تشیع ش��ده و در گورس��تان همان
منطقه به خاک سپرده شود.
اصوالً ش��خص ما با ای��ن واژه ملی –
مذهبی مش��کل داریم چون با توجه
ب��ه مبان��ی مذهب ش��یعه دو مقوله
ملیت و مذهب با یکدیگر قابل جمع
نیس��تند ایش��ان و گروهی که به آن
وابسته بود خودش��ان را طرفدار زنده
یاد دکتر محمد مصدق قلمداد کرده
و می کنند در حالی ک��ه آن رادمرد
ملیت اش را نه به مذهب و آخوند ها
فروخت و نه به ش��اه و تا آخر عمر بر
اعتقاد خود ایس��تاد و تاوان آن را هم
پرداخت به هر حال یاد ونام عزت الله
سحابی اگر خدمتی به مردم ومیهن
کرده است گرامی.

بیمارستانی در تهران و توسط پزشک
قصاص کنند!
انجام این عمل وحش��یانه که یادگار
دوران پارینه س��نگی زندگی انس��ان
اس��ت آن هم در س��الهای اول قرن
بیس��ت و یکم میالدی و عصر فضا و
قوانین پیشرفته قضائی ،حیرت انگیز
و باعث ننگ است.
ول��ی حیرت انگی��ز ت��ر از آن ،عمل
پزش��ک رذل و بی شرفی است که یا
به علل تعصبات و باورهای مذهبی و یا
به طمع دریافت دستمزد تن به انجام
چنین عمل شنیعی میدهد.
آیا شما مردم انصافاً هیوال و دیو وددی
را می شناس��ید که بت��وان این گونه
پزشکان را با آن ها قیاس کرد؟!

س��ردمداران رژیم و کم کاری آن ها
نیست؟!

همدردی با دوست
دوست ارجمند و نازنین فرشاد خان فضلی

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

www.paivand.ca

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

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

مادران پارک الله ( مادران عزادار ایران)

خواستار رسیدگی فوری به وضعیت اسفبار درون
زندانهای جمهوری اسالمی هستند!
اخبار بس��یار تکان دهن��ده ای که
گه��گاه از داخل زندانهای جمهوری
اسالمی به بیرون راه می یابد حاکی
از فجایع انسانی بی شماری است که
هر روز در داخل بسیاری از زندانهای
کوچ��ک و ب��زرگ این س��رزمین
اززندانهای معروف تا اس��ارتگاههای
کمتر شناخته شده و دور افتاده آن
روی می نمای��د ،به طوری که هیچ
انس��ان آزاده ای نمی تواند در مقابل
آن سکوت اختیار کند.
بنا به بسیاری گفته ها و نوشته ها ی
برجا مانده از درون زندانها اعدامهای
س��اختگی ،تجاوز جنسی ،کشیدن
ناخن ،،فرو بردن سر زندانی در کاسه
توالت ،تهاجم س��گ های وحشی،
شکنجه بس��تگان در مقابل چشم
زندان��ی ،خوران��دن داروه��ای روان
گردان تا حد زندگی گیاهی ،بازجویی
های طوالنی با بدنی برهنه ،تحقیر
های جنسی ،ش�لاق ،محرومیت از
خ��واب ،حبس در قفس های تنگ،
سلولهای های انفرادی طوالنی مدت،
تهدید ،تطمیع و دروغ از ش��کنجه
های جس��می و روحی مت��داول در
حکومت جمهوری اسالمی در طول
سالهاست.
اما شکنجه زندانیان سیاسی برای وادار
کردن آن��ان به اعترافاتی س��اختگی،
تنها بخشی از این جنایات است ،حال
آنکه آنچه ش��بانه روز در بس��یاری از
این "ندامتگاهها" ب��ر زندانیان عادی و
سیاس��ی از زن و مرد تا پیر و نوجوان،
می گذرد خود جریانی است به نهایت
تآسف بار و بدور از شأ ن انسانی .

نامهمهدیمحمودیان...

افش��اگری های زند انیان سیاس��ی ،از
جمله نامه های برخ��ی از زندانیان که
بخش��ی از آنها به بیرون راه یافته است
خبر ازعمق فجایع��ی دارد که درزندان
های جمهوری اس�لامی ب��ه وفور رخ
می دهد  .نامه هایی که این زندانیان با
ازخود گذشتگی تمام تالش می کنند
آنه��ا را حتی به قیمت ج��ان خود به ا
طالع انس��ان هایی درآن سوی دیوارها
برس��انند ،با این کوره امید که ش��اید
گوشی برای شنیدن ودستی برای یاری
بیابند.
دومی��ن نامه ت��کان دهن��ده مهدی
محمودیان ** روزنامه نگار زندانی در
حا لی منتشر میشود که وی همچنان
تاوان نخس��تین نامه افشاگرانه خود را
از فجایع بازداشتگاه کهریزک پس می
ده��د و در پی نام��ه دوم نیز به حبس
انفرادی محکوم و بدنبال اعتصاب غذای
خشک راهی بیمارستان شد .
کهری��زک یک��ی از بازداش��تگاه هایی
بود که خصوصاً از بازداش��ت ش��دگان
تظاهرات خیابانی تابستان  1388طی
مدت کوتاهی چندین قربانی گرفت .گر
چه حکومت جمهوری اسالمی تالش
کرد تا با تعطیل این بازداشتگاه و ظاهرا
ً با مجازات چند ت��ن از عامالن پایین
دست این جنایات پرونده این رسوایی
را در دادگاههایی غیر علنی ببندد ،اما
فجایع��ی بزرگتر از کهری��زک هر روزه
ه��زاران زندانی عادی و سیاس��ی را در
بسیاری از زندانهای جمهوری اسالمی با
مرگ تدریجی روبرو ساخته است.
مهدی محمودیان در دومین نامه خود
از زندان رجایی ش��هر به گوش��ه ای از
وضعیت اس��فبار زندانیان اشاره کرده
ضمن افشای بس��یاری شکنجه گری
های وحشیانه ،شرایط غیر انسانی حاکم
در این زندانها را توصیف می کند.
فعالیت گسترده باند های مواد مخدر،
سهل الوصول بودن این مواد و گسترش
روز افزون اعتی��اد ،در کنار تجاوز های
جنسی بسیار متداول و خرید و فروش
افراد برای س��وء استفاده های جنسی،
منجر به شیوع وحشتناک بیماریهای
ایدز و هپاتیت در میان زندانیان ش��ده
است .

نامهنبوی...

سید ضیاء نبوی دانشجوی محروم از
تحصیل نیز که به ده س��ال حبس در
تبعید محکوم ش��ده اس��ت در دوران
اس��ارت خود در زن��دان کارون اهواز از
شرایط اسفبار حاکم بر این زندان خبر

چگونه می توان شاهد
بود که بهترین فرزندان
ما در چنین شرایط
هولناکی شبانه روز
خود را به سر می کنند
و خاموش ماند.
میدهد .در این محل که بیش از س��ه
برابر ظرفیت ،زندان��ی در آن گنجانده
شده یک س��وم زندانیان در سالن روی
کف زمین می خوابند و یک سوم آنان
درتابستان و زمستان در حیاطی تنگ
ش��ب را به روز میرسانند که به هنگام
بارندگی ناچار به حمام و توالت نیز پناه
می برند.
رقت ب��ار تر آنکه بدنب��ال هر بارندگی
ش��دید فاضالب نی��ز از کف حیاط که
محل زندگی ش��بانه روزی آنان اس��ت
بیرون زده زندانیان ناچارند با نشستن
فاضالب در همان بوی تعفن ،همجوار
با سوس��کها و موش��ها در همان محل
بخورند ،بخوابند و "زندگی" کنند.
و همه اینها در فضایی روی میدهد که
در ساعات "هواخوری" در هر یک متر
مربع آن سه زندانی در هم می لولند و
سیگار می کشند .
در ضمن س��قف هواخوری نیز توسط
میله گرد و تیر آهن هایی که به صورت
مشبک به هم جوش داده شده پوشانده
ش��ده اس��ت که نتیجه مس��تقیم آن
محدود شدن تبادل هوا با محیط اطراف
و گرم ش��دن مضاعف ه��وا در گرمای
جهنمی تابستان اهواز است ،به گونه ای
که حی��اط زندان به مانند کوره پزخانه
داغ می شود...
از س��ویی این س��قف مش��بک لذت
نگریستن به آسمان را که از معدود لذت
های یک زندانی اس��ت سلب می کند
و احس��اس حیوانی وحشی که در یک
قفس نگهداری می ش��ود را به زندانی
می دهد".

نامه زنان قرچک...

همچنی��ن نام��ه افش��اگرانه 9زندانی
سیاس��ی  -عقیدتی زن که اخیراً برای
مدتی به زن��دان قرچک در بیابانی دور
افت��اده در ورامین منتقل ش��ده بودند
نیز ما را با حقایق بسیار وحشتناکی از
وضعیت درون این زندان آشنا می کند.
گرچه این زندانیان سیاسی هم اکنون
به زندان های دیگری منتقل ش��ده اند
ام��ا تصور اینکه هنوز زن��ان و دختران
نوجوانی در این ش��رایط غیر انسانی به
سر می برند بسیار دردناک است.
دراین مرغداری قدیمی که بعنوان زندان
مورد استفاده قرار می گیرد چندین برابر
ظرفیت ،زندانی گنجانیده شده است که
نه تنها با باتوم و کتک و کشیدن ناخن
تنبیه میشوند بلکهدر وضعیت اسف بار
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بهداش��تی بدون وجود سیستم تهویه
هوا ،همچنان با گرسنگی و عدم امنیت
جانی ،روبرو هستند.
 در بخش�ی از ای�ن نامه آمده
است:
" زن��دان قرچک ورامین ش��امل هفت
س��وله هر کدام به ظرفیت چند ده نفر
اس��ت ،در حالیکه بیش از  ۲۰۰زندانی
درهریک نگهداری می شوند.
عدم وجود کوچک ترین سیستم برای
تهویه هوا و وضعیت اسف بار بهداشتی
چنان اس��ت که بوی فاضالب و شدت
گازهای ناش��ی از آن برای بس��یاری از
زندانیان ناراحتی های تنفسی جدی به
وجود آورده است .دو سرویس بهداشتی
برای بیش از  ۲۰۰نفر و دو اتاقک حمام
برای همین تع��داد از زندانیان در نظر
گرفته شده.
محدودی��ت های ب��ه وج��ود آمده به
خاطر س��رویس های بهداشتی ،عمال
باعث شده است تا بسیاری از زندانیان
از محیط س��وله و مابی��ن تخت ها به
عنوان “س��رویس بهداشتی” استفاده
کنند.به دلیل نبود حتی یک شیر آب
جداگانه زندانیان برای شستشوی لباس
و ظروف خود نیز باید از همین حمام و
سرویس بهداشتی استفاده کنند .روزانه
به اصطالح “سه وعده” غذایی در سلف
س��رویس این زندان ارائه می شود...که
در هفته گذشته به دلیل کمبود جیره
غذای��ی ،چندین بار وع��ده نامبرده به
بسیاری از زندانیان نرسید .وعده مذکور
نیز اغلب دو قرص نان خش��ک و یک
س��یب زمینی ،و یا مقدار بسیار اندکی
ماکارونی را شامل می شود.
از آنجا که بسیاری از زندانیان کم سن
و س��ال حتی زیر  ۱۸سال نیز در این
زندان نگهداری می ش��وند ،به وضوح
می توان مشکل سوءتغذیه جدی را در
میان بسیاری از زندانیان مشاهده کرد،...
بدنبال کمبود غذا ،درگیری های زیادی
نیز برسر آن به وجود می آید .تا جایی
که غذاخوری زندان از جانب زندانیان به
طعنه “کتک خوری” نامیده می شود"..
آنچه از زندانهای ش��یراز نیز گهگاه به
گوش میرسد اوضاع این زندانها را بسیار
نگران کننده توصیف می کند .از جمله
مرگ مشکوک رضامحمدی از فعالین
سیاس��ی در زندان ش��یراز که پس از
مدت ها بی خبری خانواده علت مرگ
او "زمین افتادن در حمام" گزارش می
شوددر حالیکه علیرغمدرخواست های
مکرر خانواده نه تنها از تحویل جسد او
خود داری می شود بلکه اطالعات شیراز
با بازداشت برادر رضا محمدی و گرفتن
تعهد از خانواده وی آنها را تحت فش��ار
قرار میدهند که ب��ه هیچ عنوان نباید
خبری در این مورد پخش شود...

زندان های سنندج...

و باز میش��نویم از زندان س��نندج در
کردس��تان که چگونه بازجویان وزارت
اطالعات و پاسدارها فش��ارها ،اذیت و
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نسرین ستوده در
حاشیه خنستین دادگاه
رسیدگی به ابطال
پروانه وکالت اش

مدرس��ه فمینیس��تی  -اولین دادگاه
رس��یدگی به پرونده ابط��ال پروانه ی
وکالت نسرین ستوده صبح یکشنبه 29
می با حضور نسرین ستوده در کانون
وکالی دادگستری برگزار شد .نسرین
ستوده با دستبند و همراهی دو سرباز
و یک زن پلیس از زندان اوین به کانون
وکال آمد تادردادگاه رسیدگی به ابطال
پروانه ی وکالتش شرکت کند.
در ای��ن دادگاه که در یکی از اتاق های
کانون وکال برگزار شد ؛ خانم کیهانی
عضو هیات رییسه کانون و چند تن از
وکال به عنوان قاضی به بررسی پرونده
ابط��ال و یا عدم ابط��ال پروانه وکالت
نسرین ستوده پرداختند و تصمیم به
برگزاری دادگاه تجدید نظر و در زمانی
دیگر گرفته شد.
نسرین ستوده از شهریور سال گذشته
در زن��دان اوین دربند و به یازده س��ال
زندان محکوم شده است .چندی پیش مراجع قضایی
خواس��تار تعلیق پروانه وکالت این وکیل شدند اما
کانون مدافعان با وارد شدن به این حوزه مسئولیت
رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفته است .
به گفته وکالی حاضر در پش��ت درهای بس��ته ی
دادگاه  ،این عمل کانون وکالی دادگستری به منزله
ی دفاع از حقوق صنفی وکالست و امیدوارند کانون
وکالدر این زمان حساس تاریخی تصمیمی مبنی بر
دفاع از حقوق صنفی وکال بگیرد.
هر چند این وکی��ل هم در دادگاه و هم در نامه ای
که به همسرش نوشته؛تاکید کرده چه بی پروانه و
چه با پروانه وکالت به احکام صادر شده ی موکالنش

آزاره��ا و تحقیرها را ب��ر علیه زندانیان
سیاسی زندان س��نندج به حد طاقت
فرس��ایی رس��انده گارد زندان بصورت
متناوب به س��لولهای زندانیان سیاسی
یورش میبرند آنها را مورد ضرب و جرح
و توهین قرار میدهند و حداقل وسایل
شخصی زندانیان را تخریب کرده و یا با
خود میبرند.

زندان وکیل آباد مشهد...

اخباری که از زندان وکیل آباد مشهد نیز
میرسد نه تنها از اعدام های گسترده و
گروهی روز افزون ،بلکه از گوش��ه ای از
شرایط غیرانسانی حاکم بر این زندان نیز
پرده بر میدارد.

«ارودگاه های مرگ هیتلر»

سید هاشم خواستار ،که نماینده معلمان
در کانون صنفی فرهنگیان بوده اس��ت
و هم اکنون در این زندان س��ر می برد،
در نامه ای به رییس قوه قضاییه کشور
جزییاتی را در خصوص وضعیت اسف
بار این زندان مطرح کرده است.
در این نامه آمده اس��ت که هم اکنون
بیش از چهار برابر ظرفیت ،زندانیان در
شرایطی دوران محکومیت خود را می
گذارنند که از کمتری��ن امکانات اولیه
زندگی محروم هستند.
ای��ن زندانی عقیدتی وضعی��ت زندان
وکیل آباد مش��هد را ب��ا «ارودگاه های
مرگ هیتلر» مقایسه کرده است.
بطور کلی تراکم جمعیت ،عدم رعایت
اصل تفکیک مجرمی��ن ،نبود امنیت،
فقدان ش��دید امکانات بهداشتی ،عدم
دسترس��ی به خدمات درمان��ی ،عدم
وج��ود و یا قطع غیر قانون��ی امکانات
ارتباطی مانند روزنامه ،رادیو ،وحق تلفن
و مالقات ...همگی نه تنها حاکی از عدم
رعایت موازین آیین نامه اجرایی سازمان
زندانها که زیر پا نه��ادن ابتدایی ترین
حقوق انسانی به شمار رفته خود بخش
بس��یار کوچکی از موارد بیشمار نقض
حقوق بش��ر در این کش��ور را تشکیل
میدهد.
چگونه می توان شاهد بود که بهترین
فرزندان ما در چنین ش��رایط هولناکی
ش��بانه روز خود را به س��ر می کنند و
خاموش ماند.
اما اینک عمق فاجعه بسیار وحشتناک
ت��ر از این اس��ت که تنها ب��رای آزادی
فرزندانم��ان و دیگر زندانیان سیاس��ی
عقیدتی طلبدادرسی کنیم.آنچه در بس��یاری زندانهای جمهوری

معترض است:
”تا زمانی که این احکام غیر عادالنه به حیات خود
ادامه میدهد و تا زمانی که دادگاه انقالب به صدور
اح��کام اعجاب انگی��ز خویش ادام��ه میدهد .من
بیپروانهی وکالت یا با پروانه ،به این احکام معترضم.
اعتراض به احکام ناعادالن��ه نیاز به پروانهی وکالت
ندارد .به آنها بگو پروان��هام را از من بگیرید ،عدالت
را نه؟”
او در ای��ن دادگاه ب��ا چهره ای خندان و با اعتماد به
نفس باال حضور یافت که قوت قلب حاضران و فعاالن
حقوق زنانی ش��د که برای دیدن نسرین ستوده به
کانون وکالی دادگستری آمده بودند.

اس�لامی می گذرد به نابودی کشاندن
شرافت انسانی است که وظیفه هر انسان
آزاده ای است در مقابل آن بایستد.
مادران پارک الله (مادران عزادار ایران)
و حامیان ش��ان ضمن پای فشاری بر
تمامی خواس��تهای برحق همیشگی
خود و آزادی فوری و بدون قید و شرط
تمام��ی زندانیان سیاس��ی -عقیدتی،
خواستار آنند که تا تحقق این امر امنیت
آنان حفظ ش��ده ،تمامی حقوق ایشان
و دیگر زندانیان ع��ادی در ایام حبس
مطابق موازین زندانها رعایت ،و زندانهای
بدور از اس��تانداردهای پذیرفته ش��ده
جهانی تعطیل شود.
در این راه نی��ز همصدا با خانواده های
زندانیان از تمامی مردم آزاده و نهادهای
جهانی مدافع حقوق بشر تقاضا دارند تا
ضمن حمایت از این خواستها حکومت
جمهوری اس�لامی را مل��زم به رعایت
تعهدات بی��ن المللی خ��ود در زمینه
رعایت حقوق بشر برای شهروندان خود
بنماید.
همچنین خاطر نش��ان می سازد اخیراً
جمع��ی از فعاالن مدنی و جنبش زنان
نیز دادخواستی را با بیش از  500امضا
منتش��ر کرده اند که در آن خواس��تار
تعطیلی ف��وری کلی��ه زندانهای غیر
قانونی و فاقد اس��تاندارد ،فراهم آوردن
امکانات بهداشتی و رفاهی مناسب (بادر
نظر گرفتن نیازهای ویژه زنان و فرزندان
آنها) ،اجرای اصل تفکیک مجرمین و
درنهایت رعایت کلیه حقوق اولیه همه
زندانیان -چه زندانیان سیاسی ،چه غیر
سیاسی -شده اند.
مادران پارک الله (مادران عزادار ایران)
حامیان مادران پارک الله/اسلو
حامیان مادران پارک الله /ایتالیا
حامیان مادران پارک الله/هامبورگ
حامیان مادران پارک الله/
مادران صلحدورتموند
حامیان مادران پارک الله/ژنو
حامیان مادران پارک
الله/فرانکفورت
حامیان مادران پارک
الله /ل��س آنجلس-
ولی
زمان :یکشنبه  5ماه ژوئن
حامیان مادران پارک
الله/وین
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---حامیان مادران پارک
به همه شما خوشامد می گوییم.
الله  /کلن
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
ش��ت
نو
ر و
Tel.: 514-619-4648

به:کمیساریایعالیحقوقبشرکمسیون
حقوق بشر اتحادیه اروپاسازمان عفو بین
الملل
مادران پ��ارک الله( ،م��ادران عزادار
ای��ران) مادران جانباختگانی هس��تند
که در ط��ی دوران حکومت جمهوری
اسالمی ،فرزندانشان به دالیل گرایشات
سیاس��ی -عقیدتی توس��ط حکومت
شکنجه ،زندان و اعدام شده اند ،و یا در
تظاهرات خیابانی توسط عمالدولتی به
قتل رسیده اند.
آنان با وجود بردوش کشیدن بار سنگین
غ��م خود ،ن��ه تنها خواه��ان محاکمه
عادالنه آمران و عامالن ش��کنجه ،قتل
و اع��دام فرزندان خود هس��تند ،بلکه
کش��تارهای قومی و دین��ی ،قصاص،
سنگس��ار و شکنجه و تجاوز در زندانها
و گرفتن اعترافهای اجباری دروغین را
به ش��دت محکوم کرده خواهان آزادی
فوری و بی قید و ش��رط همه زندانیان
سیاسی  -عقیدتی و لغو قانون اعدام می
باشند.
نظر به ش��رایط خفقان حاکم در ایران
حامی��ان آن��ان در خارج از کش��ور نیز
وظیفه خود می دانند صدای دادخواهی
این مادران را در سطح جهان منعکس
نمایند.
پارک الله نخستین میعادگاه مادرانی
بود که بدنبال به خون کش��یده شدن
تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات در
تیرماه 1388گرد هم آمدند.
**مه��دی محمودیان ه��م اکنون در
زندان رجایی شهر به سر می برد ،وی در
مدت بازداشت دچار عفونت ریوی شده
و نیمی از ریه اش به طور کامل از بین
رفته است ،در این حال بدلیل شکنجه
ها و فشار روحی در زندان ،محمودیان
دچار بیماری صرع نیز شده است که در
طول مدت بازداشت بارها از هوش رفته
است و مسئوالن بی توجه به وضعیت
جسمی وی هستند.

جلسه اجنمن زنان
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WEST ILSLAND
متعارفدپانور،
نیازمندیم.
ایرانی نیازمند است.
ش�یرینیپزی
بیزنسبرایفروش
با کلیه تجهیزات و مدرنترین

ایرانی
ب
خرید!

خیاطی

لیـــال

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

نیازمندیهای

Bijan

tanjo1380@yahoo.com mai-sep'11Pd

تدریس
azmai15baherisoudmandP

فــروش

pirazjun1

خشکشویی

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

az15novashkanakhavanUP
noushintilmai2010paid

noushintilmai2010paid

به یک شیرینی پز درجه
با نازل ترین قیمت
سرویس عالی ،سریع
سیستمهایحفاظتی،
قیمت
نازلترین
با
و…
است.
نیازمند
ایرانی
یک
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q� t� q�UL� —u� —œ ÆX�« åÁó�Ë
Ë ÈœU�ò
514-887-5195
ساختمان
همراه با
درآمدعالی،
�Õdدلیوری،
�Ëœ È«—«œ Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëbسرویس
در وست آیلند
Tel.:
514-620-5551
بنزین،
پمپ
خرید
پروژه
بعلت
بیزنس فروش لوازم

∂∂≥≥

Õd� Ë

azmai15salimi

کیک و شیرینی های
خانگی و دسر

گرامی�Æb�“«œdá� ÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b
هموطنان —« �U
خدمت�UN�d
�“« vJ
«�� «bدر
بدون واسطه بفروش میرسد.

پذیرش سفارش
به میزان محدود

Tel.: 450-461-9555
azmai1

دارالترجمهرمسی

995 boul St-Jean
قیمت بیزنس 80000 :دالر
یکتـا
سال
چندین
مونتریال ،با
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(Pointe
Tel.: 514-562-5420
سابقه و مشتری دائمی

±

به یک پیتزامیکر باتجربه

اتومبیل ،در مرکز شهر

خانم فریده

حدود
(اینونتوری)،
Tel 514 694-7036
مبتدی
آموزش
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120000دالر

Fatima.meghdadi@gmail.com P

azoct1'10

بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
مترجمرسمی،عضوجامعه
مترجمان رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری

Tel.: 514-334-2380

تدریسموسیقی
تدریس پیانو ،ارگ،
تئوری موسیقی و
هارمونیکالسیک

تا پیشرفته
(مینیموم دو سال تجربه)
تماس�v�Ë Ë ‘Ëd
_ v�UM�Ë—«œ
با ≠±
?“U
شماره تلفن زیر
Tel.: 514-277-5926
رمسی
ترجمه
 تعمیر و عیب یابی
 مبتدی تا پیشرفته
شهر
درمرکز
کار
برای
 ترجمه رسمی کلیه اسناد
≤≠ بگیرید:
≤
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Boul Monk
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 ترجمه رسمی مدارک
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 سال  18شماره  11  1008خرداد 1390

فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشوی دستی

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

به تعدادی خانم و آقا
برای بازی در یک فیلم
کمدینیازمندیم
نادر دولتشاهی
Tel.: 514-989-8077
azmai012011

استخدام

رستوران شیراز

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

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

HOUSE FOR RENT
PIERREFONDS

خانه زیبا  3خوابه در محیط آرام
در قلب طبیعت باصفای وست آیلند مونتریال
به بها مناسب و شرایط خوب
برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره تلفن
زیر تماس بگیرید:
Tel.: 514-605-0104

azmai012011>>kiana_aa@yahoo.com

kabiriazjun1

برای اجاره

az15fev11factrd-vic

جویای بازیگر

خانه برای اجاره

خانم دانشجو ،جویای
یک همخانه خانم
(دانشجو) ،در آپارتمانی
در مرکز شهر مونتریال
(در نزدیکی مترو و
دانشگاهکنکوردیا)
Tel.: 514-699-1380

)(wholesale price

پرستارساملندان

آپارتمان یک خوابه بزرگ
وتمیز در قلب NDG
(حتی برای  6ماه)
اجاره یک ماه رایگان
ماهانه  795دالر

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

Tel.: 514-347-2560
azmai012011heidary.ca@gmail.com

برای اجاره

514-769-4075

آپارتمان یک خوابه بزرگ
وتمیز در قلب NDG
(حتی برای  6ماه)
اجاره یک ماه رایگان
ماهانه  795دالر
Tel.: 514-347-2560

نگهداری کودکان

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

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

Tel.: 514-284-6607
aznov15up

Microrepair
1924 St Regis,

tilMar'10P

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

استخدام

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

آموزش سنتور

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

خشکشویی
Nettoyeurs
EXPRESS

info@microrepair.ca
UPazmar15saeid@microrepair.ca

AKHAVAN FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

س�فر روزانه به

تـورونتو

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

سیامک نصر 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 ..............

TORONTO

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

بها و سرویس عالی

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

(هر طرف)

 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؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!

____________
2070
Maisonneuve W.

با ما تماس بگیرید.

paivandmtl@gmail.com

Tel.: 514-

989-8383
بهنامآفریدگارعشق

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

ارز

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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

لیلیصمیمی

Distributed Free

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

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

& all Major Cities

514-825-3170

Ottawa, Toronto, Vancouver

امالک و مسکن

همتی�ان ،فی�روز827-6364 ........
سلیم سادات 438-838-7770 ..................
امیرس��ام 223-6408 .............................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژال��ه 207-9000 .....................
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 .....................
نانس��ی معلمی 929-6362 .....................
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 ......................

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

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

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

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

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

المپی��ک 935-3300 ..............................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

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

فروی��وو 694-7036 ............................
اکس��پرس 889-7392 .................................

تبلیغات

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

پزشک

تابلوسازی
تاکسی

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل بین املللی
حمل و نقل

خشکشویی

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

خیاطی (آلتریشن)

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

داروخانه

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

دیش و ساتالیت

تدریس خصوصی
تدریس رقص

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

ترجمه

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

تعمیراتساختمان

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

جواهری

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

514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
paivandmtl@gmail.com
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•
•

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

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

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

کوتاه زیباتر است

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

روانشناسی  /روانکاوی

دکت��ر بیت��ا 999-2482 .........................

سوپر و فروشگاه

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

شیرینی پزی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

دکترلوئیزداداشزاده288-4864..................
یو--ان س��ات 571-6564 ............................

271-7750 .................. Rayamond Heller

دندانپزشک

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

دندانسازی (البراتوار)

•
•

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------شماره شما در

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

فـرش
فـال

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

کامپیوتر

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

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

کارواش

313-1253 ............. Cafe Imagination
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوف��ی 989-8383 ........................................
ش��یراز 485-2929 ....................................

کایروپرکتیک

رستــوران



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

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

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

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

کافه
صوفی

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

PAYVAND

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

اجنمن ها و سازمانها

سفرتورونتو

نیازمنــدیها

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

Tel.: 514-996-9692

آرایشـــــگاه

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

رفت و آمد هرروزه

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:

481-6765 ............................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
ش��هرزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
وی��دا 846-2800 ..................................
م��ژگان 620-4729 .......................................

MMUNITY

TORONTO

با پیوند همکاری کنید

ازدواج

از
ا
ی
ر
ا
ن
ی
ب
خرید!

azfeb1up

az15mai heidary.ca@gmail.com UP

514-585-6178

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

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

ری
خ ید!
کن

(Dorval) H9P 1H6

سینابطحایی

شیرینی
سـرو

انی
ر
ای د

TV repair

PARTICIPATE in our
CO

www.paivand.ca

جویای همخانه

Tel.: 514-904-1028
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هم��ا 484-2644 .........................................
کلینیک ابن سینا 288-4864 ....................

کتابفروشی

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

زاگ��رس

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

کلیسا

489-8686

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

گاراژ (درب)

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

گل فروشی

وحی��د 983-1726 ..............................
پیون��د

گرافیک و طراحی

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

عینک سازی

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 606-5626 ......................

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

محضر

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

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................
596-5959 ......................... CODINA

موسیقی (جشن ها)

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

34
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عاشقانهترینجمله
تاریخ در كتاب
«بلندیهایبادگیر»

تقدیم به همه خوبان

از نازی بپرس!!...
برادر...

داستان كوتاه

ش��خصی به ن��ام پل یك دس��تگاه
اتومبیل س��واری به عنوان عیدی از
برادرش دریافت كرده بود ،شب عید
هنگامی كه پ��ل از اداره اش بیرون
امد متوجه پس��ر بچه شیطانی شد
كه دور و بر ماشین نو و براقش قدم
میزند و ان راتحسین می كرد.
پل نزدیك ماش��ین كه رس��ید پسر
پرس��ید :این ماشین مال شماست،
آقا؟ پل س��رش را ب��ه عالمت تائید
تكان داد و گفت :ب��رادرم به عنوان
عیدی به من داده است.
پسر متعجب شد وگفت :منظورتان
این است كه برادرتان این ماشین را
همین جوری ،بدون اینكه دیناری
بابت ان پرداخت كنید به شما داده
است؟ آخ جون " ای كاش...؟
البت��ه پل كامال واقف بود كه پس��ر
چه آرزویی می خواهد بكند ،او می
خواست آرزو كند كه ای كاش او هم

یك همچون برادری داشت ،اما آنچه
كه پسر گفت سر تا پای وجود پل را
به لرزه در آورد:
ای كاش من هم یك همچو برادری
بودم"

پل مات و مبهوت به پسر نگاه كرد و
سپس با یك انگیزه انی گفت :دوست
داری با هم تو ماش��ین یه گش��تی
بزنیم؟
"اوه بله دوست دارم!"
تازه راه افتاده بودند كه پسر به طرف
پل برگش��ت و با چش��مانی كه از
خوشحالی برق می زد گفت :آقا می
شه خواهش كنم كه بری به طرف
خونه ما؟"
پل لبخن��د زد .او خوب فهمید كه
پسر چه می خواهد بگوید:
او می خواست به همسایگانش نشان
دهد كه توی چه ماش��ین بزرگ و
شیكی به خانه برگشته است.
اما پل باز هم در اشتباه بود...
پس��ر گفت :بی زحمت اونجایی كه
دوتا پله داره نگهدارید.
پس��ر از پله ه��ا باال دوی��د ،چیزی

مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم
بی آنکه خدایی داشته باشم (سهراب سپهری)

کوچک که بودم پدرم بیمار شد.
و تا پایان زندگی بیمار ماند.
پ��درم تلگرافچی ب��ود .در طراحی
دست داش��ت .خوش خط بود .تار
مینواخ��ت .او مرا به نقاش��ی عادت
داد .الفبای تلگراف (مورس) را به من
آموخت .در چن��ان خانه ای خیلی
چیزها میشد یاد گرفت.
من قالی باف��ی را یاد گرفتم و چند
قالیچه ی کوچک از روی نقشه های
خ��ود بافتم .چه عش��قی به ب ّنـایی
داشتم .دیوار را خوب میچیدم .طاق
ضربی را درست میزدم .آرزو داشتم
معمار ش��وم.حیف ،دنبال معماری
نرفتم.
در خان��ه آرام نداش��تم .از ه��ر چه
درخت بود باال میرفتم .از پشت بام
میپریدم پایین .من شر بودم .مادرم
پیش بین��ی میکرد ک��ه من الغر
خواه��م ماند .من هم ماندم .ما بچه
های یک خانه نقشه های شیطانی

مشا کجا
بودید!

میکشیدیم.
روز دهم مه  1940موتور س��یکلت
عموی بزرگ��م را دزدیدیم ،و مدتی
سواری کردیم .دزدی میوه را خیلی
زود یاد گرفتیم .از دیوار باغ مردم باال
میرفتیم و انجیر و انار میدزدیدیم.
چه کیفی داشت! ش��بها در دشت
صفی آباد به سینه میخزیدیم تا به
جالیز خیار و خربزه نزدیک ش��ویم.
تاریکی و اضطراب را میان مشتهای
خود میفشردیم .تمرین خوبی بود.
هن��وز دس��تم نزدیک می��وه دچار
اضطرابی آشنا میشود.
خانه ما همس��ایه صح��را بود .تمام
رویاهایم به بیابان راه داش��ت .پدر و
عموهایم شکارچی بودند .همراه آنها
به ش��کار میرفتم .بزرگتر که شدم
عموی کوچکم تیراندازی را به من
یاد داد .اولین پرنده ای که زدم یک
سبز قبا بود .هرگز شکار خوشنودم
نکرد .اما ش��کار بود که مرا پیش از
سپیدهدم به صحرا میکشید و هوای

در کنگره حزب کمونس�یت ش�وروی
س�ابق ،هن�گام س�خنرانی نیکیت�ا
خروش�چف ک�ه ب�ا تقبیح اع�دا م بی
گناه�ان توس�ط اس�تالین جه�ان را
ش�گفتزده کرده بود ،یک نفر از میان
جمعیت فریاد برآورد:
 رفیق خروش�چف ،وقتی بیگناهاناعدام میشدند ،شما کجا بودید؟
خروش�چف گفت :هر کس این را گفت
از جا برخیزد.
اما هیچ کس از جایش تکان نخورد.
خروش�چف ادام�ه داد :خودت�ان ب�ه
سوالتان پاسخ دادید.
در آن زم�ان من همان جایی نشس�ته
بودم که االن شما نشسته اید.
(از کت�اب «دومی�ن مکتوب» نوش�ته
«پائولوکوئلیو)
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نگذش��ت كه پل صدای برگشتن او
را ش��نید .اما دیگر تند وتیز بر نمی
گشت.
او برادر كوچك فلج و زمین گیر خود
را بر پشت حمل كرده بود .سپس او
را روی پله پائینی نشاند و به طرف
ماشین اشاره كرد:
اوناهاش جیمی ،می بینی؟درست
هم��ون طوریه كه طبق��ه باال برات
تعریف كردم .برادرش عیدی بهش
داده و دین��اری باب��ت آن پرداخت
نكرده .ی��ه روزی من هم یه همچو
ماشینی به تو هدیه خواهم داد...
اونوق��ت م��ی تونی ب��رای خودت
بگردی و چیزهای قش��نگ ویترین
مغازه های شب عید رو همان طوری
كه همیشه برات شرح میدم ببینی!
پل در حالی كه اش��كهای گوش��ه
چش��مش را پاك می كرد از ماشین
پیاده ش��د و پسر بچه را در صندلی
جلوئی ماشین نشاند .برادر بزرگتر
با چشمانی براق و درخشان كنار او
نشست و سه تائی رهسپار گردشی
فراموش ناشدنی شدند...
صبح را میان فکرهایم می نشاند .در
شکار بود که ارگانیزم طبیعت را بی
پرده دیدم .به پوست درخت دست
کش��یدم .در آب روان دس��ت و رو
شستم .در باد روان شدم .چه شوری
برای تماشاداشتم!
اگر یک روز طلوع و غروب آفتاب را
نمیدیدم گناهکار بودم .هوای تاریک
و روش��ن مرا اهل مراقبه ب��ار آورد.
تماشای مجهول را به من آموخت.
من سالها نماز خوانده ام.
بزرگتره��ا میخواندن��د ،م��ن هم
میخواندم .در دبستان ما را برای نماز
به مسجد میبردند .روزی در مسجد
بسته بود .بقال سر گذر گفت:
"نماز را روی بام مس��جد بخوانید تا
چند متر به خدا نزدیکتر باشید" !
مذهب ش��وخی س��نگینی بود که
محی��ط با من ک��رد .و من س��الها
مذهب��ی ماندم  ،بی آنک��ه خدایی
داشته باشم!

بوسه
 ۲۶آپریل ۲۰۱۱

شهاب طاهرزاده
بوسه
کلید یگانگی ست!
مثلاینست
که من
قلبم را با تو تقسیم کنم

از کتاب هنوز در سفرم...
سهرابسپهری

درد من حصار برکه نیست
درد من زیستن با ماهیانی
است
که فکر دریا به ذهنش ان
خطور نکرده است

نخستین گام برای رسیدن
به آگاهی،
توجه كافی به كردار ،گفتار
و پندار است.
زمانی كه تا به این حد
از احوال جسم ،ذهن و
می بوسمت
زندگی خود «آگاه» می
تا بدانی از منی
شویم،
به خشکی هایم
آنگاه معجزات رخ می
بارانی
دهند.
در جهان تنها یك
در سبزی هایم سهیم
فضیلت وجود دارد و آن
آگاهی است.
بیهودهنیست
و تنها یك گناه و آن
که هر گاه به من می رسی
جهل است.
لبهایم شکوفه می کنند

ب��ا انتخاب عاش��قانه تری��ن جمله
عاشقانه تاریخ از رمان «بلندیهای
بادگیر» امیلی برونته ،این كتاب بار
دیگر به عنوان عاشقانهترین كتاب
ادبیات انگلیسی انتخاب شد.
ب��ا انتخاب عاش��قانه تری��ن جمله
عاشقانه تاریخ از رمان «بلندیهای
بادگیر» امیلی برونته ،این كتاب بار
دیگر به عنوان عاشقانهترین كتاب
ادبیات انگلیسی انتخاب شد.
یك نظرسنجی در برایتون انگلیس
نشان داد از نظر دوستداران ادبیات،
یك خط از رمان «بلندیهای بادگیر»
اثر «امیلی برونت��ه» ،رمانتیكترین
جمل��ه در تاریخ ادبیات انگلیس��ی
است.
در این نظرس��نجی كه  2000نفر

علی اصغر
محمدی

مونتریال

شهیدان زنده اند الله اکبر
بخون آغشته اند الله اکبر
بزودی بوی گل آید خوش آید
خوش آید "مهدی موعود" کز "او" بهتر
نیاید
با سالم بر آنکه شایسته سالم است
ستایش و سپاس خداوندی را که پیوند
دهنده ستایش است به نعمتها و پیوند
دهنده نعمتهاست به سپاس.

طوفان در آمریکا...

جهان این روزها ش��اهد حوادثی بزرگ
مانند" ،جشن و عروسی" عزا و عزاداری،
قتل و جنایت ،تجاوز و تهاجم ،و از طرفی
دیگر حمله حیرت آور و هولناک بوسیله
س��ه عنصر اصلی از چهار عمل اصلی
" "ACTکنن��ده یعنی آب و آتش و باد
می باشد .همگیدیدیم حمله وحشیانه
دولت انگلس��تان ،آمریکا و متعهدانش،
بخاک لیبی و قتل ع��ام مردم بی پناه
آن کش��ور را .هر بار که آمریکای مدرن
و طرف��دار "درجه اول" حقوق بش��ر و
نوکرانش دستشان به خون بندگان خدا
آلوده می شود ،حمله و انتقام نیروهای
غیب��ی یعنی گردباده��ای غضبناک و
ویرانگر و زلزله های هول انگیز و بارانهای
سیل آسا و خانه خراب کن گریبانگیر
آمریکا و نوکرانش می ش��ود .همانگونه
ک��ه دیدیم در ماه آوری��ل  325گردباد
مرگبار ش��هرهای آمریکای تجاوزگر را
یکی پس از دیگری با خاک یکسان کرد
و اقتصاد ویران شده آن را ویرانتر کرد.
دولت قدرتمند آمریکا که شعارمی دهد
"سوپر پاور" جهان می باشد با داشتن
پیش رفت��ه ترین تکنول��وژی در برابر
«دوعنصر از چهار عنصر اصلی» عاجز
و ناتوان ب��ود"Home land security" .
ارتش C.I.A، F.B.I ،و پلیس محلی در
مقابل حمله نیروهای غیبی ،تماشاگری
بیش نبودند اینجاست که می گویند:
شهادت میدهم نیست هیچ "SUPER
 ". PAVERYجز الله یکتا.

"بشار اسد" حرامزاده!
در آن س��وی کره زمین ،جهان چنین
شاهد قیام حق طلبانه ملتهای مسلمان
بر علیه حکومتهای جنایت پیشهدولتها
می بود در ای��ن روز همگان در خبرها
می بینیم دولتهای عربی اسالمی نما و
خود فروش چگونه جان بندگان خدا به
ناحق می گیرند.
به علت همین بی عدالتی هاس��ت که
مردم مسلمان چه شیعه و یا چه سنی
همگی یکدل ش��ده اند و حالت قیام و
جهاد بخود گرفته اند .در کشور مسلمان
سوریه دیدیم ،رئیس جمهور مسلمان
نما آن" ،بشار اس��د" حرامزاده ،دست
نشانده نوکر انگلستان و آمریکا ،بوسیله
ارت��ش و پلیس خون آش��امش ،خون
هزاران نفر از بن��دگان خدا را به زمین
ریختند .انشا ا .....خداوند خار و ذلیل و
نابود گرداند سران جنایتکار کشورهای
عربی را .سازمان ملل نوکردست ساخته
آمری��کا و اروپ��ا و دیگر س��ران گمراه
کشورهای خود فروخته ،هیچ اعتراضی
نسبت به این کش��تار "چنگیز خانی"
نکردند.
اس��د نیز همچو پ��در حرام��زاده اش
سالهاس��ت دس��تش به خ��ون مردم
مسلمان سوریه آلوده می باشد.

در آن ش��ركت داشتند 20 ،درصد
از ش��ركتكنندگان جمل ه «روح از
هر چه ساخته ش��ده باشد ،جنس
روح او و من از یك جنس اس��ت» را
به عنوان عاش��قانهترین جمله ادبی
انتخاب كردند و به این ترتیب كتاب
«بلندیهای بادگی��ر» را به عنوان
عاشقانهترین كتاب ادبیات انگلیسی
برگزیدند.
این جمله را كاترین ارشاو خطاب به
هیث كلیف به زبان میآورد.
عنوان دوم در این نظر س��نجی به
«وین��ی پو» خرس مش��هور كتاب
كودكان تعل��ق گرفت ك��ه در یك
جمله گفته است « :اگر  100سال
عمر كنی ،امیدوارم من  100س��ال
منهای یك روز زنده بمانم تا مجبور
نباشم بدون تو زندگی كنم!»
داس��تانهای این خ��رس را ای.ای.
میلن خلق كرده است.
در ای��ن می��ان ام��ا جمل��های از
مش��هورترین ت��راژدی «ویلی��ام
شكسپیر» مقام سوم را كسب كرد.

و کیت و ویلیام...

در می��ان ای��ن خون و
خونریزیه��ا و (حمل��ه
گردبادهای خانه خراب
کن) شاهد مراسم ازدواج
پر ش��کوه و افسانه ای
ویلیام و کیت میدلتون
ن��وه ملک��ه عزیزم��ان
بودی��م .از یک طرف مراس��م عزاداری
هزاران بخون آغش��ته و از طرفی دیگر
مراسم عقد و عروسی .مردم امریکا نمی
دانس��تن عزادار کشته شدگان طوفانها
باش��ند! یا برای عروس��ی ویلیام ش��اد
یاشند؟ در این بحران خراب اقتصادی
در انگلس��تان و جه��ان دیدید چگونه
اهریم��ن های دروغین گ��رد هم آمده
بودند و میلیاردها "دالر" باد آورده را در
این عروسی نابرابر بباد دادند .گویند اکثر
سران فاسد جهان و بیشترین هنرپیشه
ه��ای همجنس ب��از در این عروس��ی
طاقوتی ش��رکت داشتن .سران عیاش
جهان از خزانه کشورشان که حق مردم
آن کشورها می باشد ،پولهای هنگفت
برای نوه ملکه انگلستان حواله فرستادند.
آق��ای هارپر نیز ب��رای خوش خدمتی
کردن "صاحبش" ملک��ه کانادا ،مبلغ
نیم میلیون دالر از حساب بانکی پدرش
برای ویلیام و همسرش کادو فرستاد .آن
وقت می گویند چرا؟ مردم کشورها بر
علیهدولتهای کشورشان قیام می کنند.
آقای هارپر انتخاب شده از طرف شخص
ملکه خانم می باشد.

انتخاباتفدرال

انتخابات اخیردر کانادا سیاهی لشکری
بیش نبود .این شخص حقیر نیز به خانم
الیزابت  Mayح��زب ""Green party
رای دادم زی��را میدانم آقای هارپر مورد
تعید و س��فارش ش��ده از طرف دولت
گوساله پرست اس��رائیل می باشد .در
جشن عروسی ویلیام ،اوباما و همسرش
شرکت نداش��تن زیرا ملکه عزیزمان از
زن اوباما زیاد خوش��ش نمی آید اوباما
نیز درگیر کشتن اوساما بود و از عروسی
جا ماند .کاهنان و مفسران عصر حاضر
سال  2011را سال فروپاشی دولتهای
پوش��الی نامیده اند و بر این عقیده می
باش��ند همانگونه که پیر ب��ه جوانی و
دوران طفولیت بازگش��ت نتواند کرد! و
نوزاد به رحم مادر باز نش��اید گشت! و
م��ردگان به این جهان نتوانند باز آیند!
جهان نی��ز دیگر روز خ��وش نخواهد
داشت.

هیروشیما...
آمری��کا یک بار نیمی از ژاپن را با بمب
هیروشیما نابود کرد و این بار با بنا کردن
نیروگاههای هسته ایدر آن کشور ،نیم
دیگرش را نیز نابود کرد .هر کشوری که
اجازه دهد آمریکا ،روس��یه ،انگلستان،
فرانس��ه و آلمان در کشورش��ان پایگاه
اتمی "مخرب" تاس��یس کند ،به بالی
ناگوار و کش��تار دس��ته جمعی گرفتار
خواهد شد.آلبرت انیشتن قبل از مرگش
نوش��ته ای از خود بجا گذاشت و گفته
بود :اگر می دانس��تم از عملی که خدا
بمن آموخته و شما یعنیدولت آمریکا و
دیگردولتهای فاشیست از این علم برای
کشتن بندگان خدا استفاده می کنید،
ای کاش من یک کفاش بودم .مرحوم
دکتر علی شریعتی گفته بود "و یمکرون
و یمکرالل��ه و الله خیر المکرین" و نیز
شاعر فارسی زبان کشور ایران زمین می
فرماید" :چاه مکن بهر کسی اول خودت
بعداًکسی"!!
انبیا نبی قیامت جه��ان را پیش بینی
کرده ان��د که بزودی جه��ان در حوزه
خلیج فارس ش��اهد جنگ��ی عظیم و
خانمان سوز همراه با زلزله هائی ویرانگر
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این جمله كه از نمایشنامه «رومئو
و ژولی��ت» آم��ده ،چنی��ن اس��ت:
«آرامباش! چه نوری است كه از آن
پنجره میتابد؟ آنجا مشرق است و
ژولیت خورشید تابان».
در مكان چهارم جمل��های از «وی.
اچ.اودن» و در مكان پنحم یك جمله
از دكتر زئوس نویس��نده مش��هور
كتابهای ك��ودكان رای آورد و آن
جمله چنین است:
«وقتی میفهمی عاش��ق شدی كه
میبینیدوست نداری بخوابی ،چون
واقعیت شیرینتر از رویاهایت شده
است».
مكان ششم از كتاب ماندوین كاپیتان
كورلی انتخاب شده ودر مكان هفتم
جمل��های از رابرت براونینگ جای
گرفته است.
رزموند جرارددر مكان بعد و جمله یا
زا رابرت برنز در مكان نهم جای دارد.
جملهای از ژوزفین خطاب به ناپلئون
بناپ��ارت نی��ز در م��كان دهم این
فهرست جای گرفته است.

به قدرت یازده ریشتر که لوله های نفتی
چ��ه در دریا و چه در خش��کی را یکی
پ��س از دیگری منه��دم خواهد کرد و
طوفانهائی مرگب��ار که آنها را "SAND
 "STORMنامند و سنگ ریزه های آن
طوفانها هر کدام هدف شده و نشاندار به
سوی ارتشهای جنایتکار و مزدور حوزه
خلیج فارس مخصوص��اً ارتش و دولت
فاس��د عربستان سعودی را به خاکستر
سیاه مبدل خواهد کرد و ناوگانهای غول
پیکر نظامی امریکا و دیگر کش��ورهای
آدم کش و کش��تی ه��ای نفت کش و
تجاری را همانند س��ونامی که در ژاپن
دیدیم درهم خواهد شکس��ت و عذاب
قهر الهی را همگان مش��اهده خواهند
کرد .و به اینگونه انتقام خون مسلمانان
و دیگر بن��دگان از حکومتهای توخالی
خلیج فارس گرفته خواهد شد .و در
آن روز که آید روزهائی س��یاه و تاریک
برای جهان و داللهای نفتی خواهد بود
اندوه مس��لمانان جهان از این است که
مشتی بی خردان و تبهکاران این امت
ه��ا ،حکومتها را بدس��ت گرفت��ه اند و
مال خدا را میان خود دس��ت به دست
گرفته ان��د و با نیکان در پیکار در آمده
اند و فاسقان را یاران خود ساخته اند .آیا
ندیدید؟ آنهائی که پیش از شما بودند
مال ها اندوخته و از درویش��ی بر حذر
بودن��د و با تبلیقات دروغین و آرزوهای
دور و دراز مردمانش��ان را ب��ه گمراهی
کش��انیدند ،پس چگونه م��رگ آمد و
آنها را فرا گرفت و از دنیایش��ان برکند
و بر تخته های تابوت نش��انید و مردم
تابوت آنها را از یکدیگر می گرفتند و بر
دوشهایشان می نهادند و سپس آن بناها
و کاخهای بلند و استوار و آن خانه هائی
را که از سنگهای مرمر ساخته بودند تباه
شد .رس��ول اکرم (ص) بر امت سلمان
فارسی منت نهاد آنگاه که میانشان عقد
الفت بس��ت .الفتی که در سایه آن قدم
می زدند و در پناه آن می آرمیدند همراه
با نعمتی که هیچ یک از آفریدگان بهای
آن را ندانند .و ش��ما دس��ت اندرکاران
دولت احمدی نژاد بع��د از رحلت امام
راحل دیگرباره شیوه اعراب بادیه نشین
را پی��ش گرفتید و پ��س از عقد مودت
گروه گروه شدید و از اسالم تنها نام آن
بر خود بستید و از ایمان تنها به ظاهر آن
اکتفا کرده اید
ای مومن��ان ،آنکه از خداوند خواس��تار
نصیحت باش��د ،توفیق یاب��د و هر که
س��خن خدا را راهنمای خود قرار دهد،
به راست ترین راهها راهنمائی شود زیرا
آنک��ه به خدا پناه گیرد ،ایمن اس��ت و
آنکه به دولتها پناه ورزد همواره ترسان و
لرزان است .شایسته نیست کسی که به
عظمت خداوند آگاه است خود را بزرگ
جلوهدهد.
روزی فرا خواهد رسید که شیطان فریاد
بر آورد:
آدمی نشان دهید سجود خواهم کرد
از طرف علی اصغر محمدی و جمعی از
مسلمانان و پیروان راه حق
کانادا – کبک « -ش��هر ل��وط» / 5 / 5
2011
به امید و آرزوی زندگی زیبا و شیرین در
جهان غیب انشاا....
"ای شیخ"
گر ز مس��جد به خرابات ش��دم خورده
مگیر
حق شناس��ان را چه حال افتاد یاران را
چه شد
کس به میدان در نیاید! اسب سواران را
چه شد
ساقیا جام می ام ده که نگارنده غیب
نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد
حق نگهدارتان
 YAHOOداد  COMبه بندگانش
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کبک و کانادا :بازار امالک...

آمار خرید و فروش امالک مونترال آوریل ۲۰۱۱
امیر سام گذشته افزایش پیدا کرده است که
بر اس��اس آمار منتشر شده توسط
سازمان مش��اورین امالک مونترال
ب��زرگ ،در کالن ش��هر مونترال در
در ماه آوریل  ،۲۰۱۱تعداد
 ۴۵۰۹معامل��ه ام�لاک از
طریق سیس��تم  MLSدر
کالن شهر مونترال به ثبت
رسید که نشانگر  ۱۸درصد
کاهش نس��بت ب��ه آوریل
 ۲۰۱۰و هم چنین  ۱۲ماه کاهش
پیاپ��ی در خرید و ف��روش امالک
میباشد.
ع�لاوه بر کاهش تع��داد معامالت،
تعداد امالک در مع��رض فروش از
طریق سیستم  MLSاز هشت ماه

بیانگر ش��رایط بازار به سمت ثبات
بیشتر می باشد.
به عنوان مثال شرایط بازار خریداران
و فروش��ندگان امالک مس��کونی
تک واح��دی Single Family
در منطق��ه Vaudreuil-
 Soulangesو North Shore
با ثبات و یکس��ان گزارش شد
هم چنین برای کاندومینیومدر
منطقه الوال و  North Shoreو
.Vaudreuil-Soulanges
از لح��اظ ن��وع مل��ک ،ام�لاک
چندواح��دی  Plexبا  % 31کاهش
نس��بت به أوریل  2010بیشترین
کاهش را در تعداد خرید و فروش از
خود بر جای گذاشت.

امیرسام

این کاهش برای امالک مس��کونی
تک واحدی %16 Single Family
و برای کاندومینیوم  %15بود.
از لحاظ جغرافیا یی ،تعداد معامالت
 North Shoreدر ماه آوریل،۲۰۱۱
 %۱۰نسبت به آوریل  ۲۰۱۰کاهش
داشت.
در منطقه Vaudreuil-Soulanges
این کاه��ش  ،%13جزیره مونتریال
 ، %17الوال  %24و South shore
 %25گزارش شد.
از لحاظ قیمت نیز ،قیمت میانگین
امالک تک واحدی Single Family
در مونترال به  265000دالر رسید
که نمایانگر  % 6افزایش نس��بت به
أوریل ۲۰۱۰می باشد.
در حال��ی که کاندومینیوم و امالک
چندواح��دی  % 4 Plexافزای��ش
قیمت داش��تند وهر کدام با قیمت
میانگی��ن به ترتی��ب  $219000و
 $390000معامله شدند.
در ماه آوری��ل ۲۰۱۰قیمت امالک
مس��کونی ت��ک واح��دی Single
 Familyنسبت به ماه آوریل ،۲۰۰۹
 %۹و کاندومینی��وم  % 10و امالک
چند واحدی %۹افزایش یافته بودند.
در تاریخ  30آوری��ل  ،2011تعداد
امالک فروش��ی از طریق سیس��تم
 MLSنس��بت به تاریخ مشابه سال
گذشته %17 ،افزایش داشته است.
شاد و سربلند باشید
امیر سام ،می 2011 13

DR. N. O. AMELI

M.B., CH.B. (HONS), CH.M. (BIRM), F.I.C.S.,
)F.R.C.S. (E

M.B., CH.B. (HONS), CH.M. (BIRM), F.I.C.S.,
)F.R.C.S. (E
DR. N. O. AMELI Passed away peacefully on Sunday,
May 23, 2010 a few days before his 97th birthday.
Dr. Ameli, was predeceased by his wife, Doris, and is
survived by his three children, Dr. F. Michael Ameli,
Richard B. Ameli and Dr. Barbara C. Alexander, eight
grandchildren and seven great grandchildren. Dr.
Ameli and his wife retired to Canada over thirty years
ago after a very successful career as a neurosurgeon in
Iran. He was born in 1913 in Gorgan, Iran and attended
the Darolfanoon School in Tehran. He received a
university scholarship from the National Iranian Oil
Company after ranking first in the country. At Birmingham University,
England, he was awarded the Queens Scholarship for having the highest
average marks in the final medical exam. Upon receiving his medical
degree, he returned to Iran in 1937and practiced general surgery. He was
appointed as surgeon and director of one of the first children's hospitals in
Tehran. He then returned to the UK for specialized training and obtained
both a Master of Surgery (Ch.M) and the Fellowship of the Royal College
of Surgeons (F.R.C.S.). He completed his training in neurosurgery in 1950
at the Queen Elizabeth Hospital, University of Birmingham. Returning
to Tehran, he was appointed as an Associate Professor of Neurosurgery
and subsequently as Professor of Neurosurgery in 1957. He founded the
Dariush Kabir University Medical School Hospital in 1974 and was its
first Dean. (This hospital was, at the time, one of the leading medical
teaching hospitals in the Middle East.) He has been recognized as one
of the founders of neurosurgery in Iran. He established an international
reputation in his chosen field, resulting in invitations to become a visiting
professor in Europe and North America. Over the years he was invited to lecture at
numerous medical institutions and published journal articles and books, including his
memoir, in Persian and English. He was a member of many professional and scientific
societies such as the Society of British Neurological Surgeons, German Neurological
Society, Fellow of the Royal Society of Medicine (UK), American Society of Neurological
Surgeons, Scandinavian Neurological Society, Egyptian Neurosurgical Society and a
Senior Member of the Canadian Neurological Society. Throughout his life he had a wideranging interest in Middle Eastern history and archeology. He was also an outstanding
bridge player and avid lawn bowler. He was very fond of his family and took great pride
and interest in the careers and activities of his children, grand children and great grand
children.
He will be sadly missed.

از طرف خانواده عاملی

Cell.: 514-702-2309

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

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

پروفسور عاملی
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فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
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½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
½طراحی و تهیه وب سایت
½
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 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

انشقاق حکومتی :...باقرزاده
آقای خاتمی البته نمیتواند جنبش
سبز را در کلیت آن به آشتی با رژیم
والیت فقیه بکشاند ،ولی بدون تردید
س��خن او بر بخشی از اصالحطلبان
فعال در جنبش س��بز تأثیر خواهد
گذاشت.
این بخش ،کسانی هستند که مشکل
اولیهشان با حکومت برآمدن محمود
احمدین��ژاد از صن��دوق رأی در
خرداد  1388بوده است ،و تحوالت
از آن هنگام به بعد که جنبش سبز
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در پائیز س��ال  1329من دانشجوی سال چهارم
پزشکی بودم و در بخش دکتر محمد قریب استاد
بیماری های کودکان کارآموزی می کردم .یکروز
دکت��ر قریب درس بالینی را کوتاه کرد و گفت در
آمفی تئاتر جلسه ای است ،همه با هم برویم.
وقتی ما رسیدیم صحبت شروع شده بود و پزشک
جوانی که بعدا دانستم نامش نصرت عاملی است،
می گفت که ما باید در بیمارستان هفته ای یکبار
جمع ش��ویم و بیماران جالبی را که دیده ایم ،به
همکاران معرفی کنیم .کسی مخالف این پیشنهاد
نب��ود .گفتگو درباره وقت برنامه بود که قرار ش��د
چهارشنبه ها باش��د و تا زمانی که من در تهران
بودم جلسات علمی هفتگی هر چهارشنبه دایر بود.
نصرت عاملی از دوستان خوب من بود .تحصیالت
پزش��کی و تخصص جراحی مغ��ز و اعصاب را در
دانشگاه بیرمنگام به پایان رسانیده و زمانی که من
او را دیدم دانشیار دانشگاه تهران بود و همه او را به
نام پروفسور عاملی می شناختند .او چندی بعد از
آن استاد جراحی مغز و اعصابدانشگاه تهران شد.

وقت��ی در اوایل دهه  1340خورش��یدی با یکی
دو نفر از دوستان تصمیم گرفتیم یک دبیرستان
خصوص��ی در تهران دایر کنیم ،نص��رت از اولین
کسانی بود که دعوت مرا پذیرفت .شریک ما شد
تا زمانی که در تهران بود ریاس��ت هیئت مدیره
بیمارستان آریا را به عهده داشت.
زمانی که من به کانادا آمدم نصرت و همس��رش
مقیم تورنتو بودند و از من دعوت کردند هر چند
روزی مهمان آنها باش��م .منزل زیبائی در یکی از
محالت خوب تورنتو داشتند و پسر بزرگشان دو
منزل دورتر ،در همان خیابان زندگی می کرد.
نص��رت مردی متین و موقر و ج��دی ،و با وجود
موفقیتی که داش��ت متواضع و مهربان بود .برای
آخری��ن بار او را در س��ال  2009دیدم .به دعوت
دختر عمو زاده اش به مونت��رال آمده بود .در آن
زمان وی نود ساله بود ولی با وجود کبر سن از نظر
جسمی و فکری کامال سالم بود و هیچ خللی در
حافظه اش رخ نداده بود.
چند ماه بعد از این مالقات نصرت دار فانی را وداع
گفت.
از ش��ادروان پروفسور عاملی یک دختر ،دو پسر و
چندین نوه و نتیجه باقیمانده است .روانش شاد باد.

هوشنگ صادقی نژاد

6162 Sherbrooke w.
>> ادامه از صفحه14 :

را از یک گروه ض��د احمدینژاد به
ی��ک حرکت ضد خامن��های و ولی
فقیه تبدیل کردهدر بینش و مواضع
آنان تغییر چندانی نداده است.
آنان آمادهاند تا با یک نظر مساعد از
سوی ولی فقیه ،مخالفت خود را با او
به کن��اری بگذارند و خود را از صف
جنبش سبز بیرون بکشند.
از س��وی دیگر کم نیستند کسانی
که به مقاومت احمدینژاد در برابر
خامنهای و روحانیت حاکم به دیده

تحس��ین مینگرند و آن را مقدمه
سکوالریزه کردن نظام سیاسی ایران
تلقیمیکنند.
اینان نبرد کنونی را سرنوشتس��از
میدانن��د و معتقدن��د ک��ه گرچه
احمدینژاد یک فرد سکوالر نیست
در عین حال او میتواند پُلی به سوی
سکوالریزم باشد.
این سخن مسلما نمیتواند از سوی
قاطب��ه نیروهای فع��ال در جنبش
س��بز مورد قبول قرار گی��رد ،ولی

ت��وان بالقوه آن را دارد که بخش��ی
از جنب��ش س��بز را ب��ه خود جلب
کند .این س��خن به خصوص برای
کسانی که تشنه سکوالریزم بدون
دموکراس��ی (س��کوالریزم آمرانه)
هستند جاذبه بیش��تری دارد و اگر
اینان احس��اس کنند که حمایت از
احمدینژاد ممکن اس��ت به چنین
سرانجامی منجر شود احتماال از این
امر دریغ نخواهند کرد.
انش��قاق درون حاکمیت جمهوری
اس�لامی فرصتی اس��تثنایی برای
مبارزات دموکراتیک در ایران پیش
آورده اس��ت .در بهرهگی��ری از این

فرصت البته میتوان از نقاط ضعف و
قوتطرفینمناقشهبهرهگرفت،ولی
نباید اجازه داد که جنبش س��بز به
حمایت مستقیم یا نامستقیم از این
یا آن جناح کشانده شود و خود دچار
انشقاق گردد .زمزمههایی به گوش
میرس��د که برای ادامه اعتراضات
مس��المت آمیز در نیمه دوم خرداد
«تدارکات گسترده ای» پیش بینی
شده ،و «شورای هماهنگی راه سبز
امید» در حال برنامهریزی آن است.
( )۱بای��د برای ای��ن حرکت آرزوی
موفقیت ک��رد .در عی��ن حال باید
توجه داد که گزینش شعارهای این

حرکت در ش��رایط کنونی آزمایش
بزرگ��ی ب��رای تدارککنن��دگان و
برنامهری��زان آن خواهد ب��ود .برای
مثال ،اگ��ر ش��عارها از نفی والیت
فقیه (که ش��عار غالب جنبش سبز
در یک س��ال و نیم اخی��ر بوده) به
تخطئه و ضدیت با احمدینژاد (که
از شعارهای اولیه جنبش سبز بود و
بعد متروک شد) کاهش داده شود
نشان دهنده کشانده شدن حرکت
به اختالفات درون حکومتی است و
نتیجهای جز انشقاقدر جنبش سبز
نخواهدداشت.
____________________
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HEY! I’M NOT FINISHED, YET!
nadime rahimain

Don’t be the victim of a scam!

itizenship and Immigration
Canada is right now
warning against e-mail and
internet scams.
Don’t be the victim of a scam,
if it sounds to good to be true,
it probably is. The results
of these scams can include,
identity theft, fraud, theft from
your bank account or credit
card, and computer viruses.
Remember, no one can
guarantee you a job or a visa
to Canada, only authorized
officers at Canadian Embassies,
high commissions and
consulates can decide whether
or not to issue a visa.
rocessing fees are the same
at all Canadian visa offices
around the world. Fees in local
currency are based on official
exchange rates and correspond
to the amount in Canadian
dollars.
Fees for Canadian government
services are usually paid to the
“Receiver General of Canada,”
unless the visa office website
specifies something different.
Canadian visa offices will
never ask you to deposit
money into an individual’s
personal bank account, ask you
to transfer money through a
specific private money transfer
company, or use e-mail services
such as Hotmail, Yahoo, Gmail.
obody should be charging
you for application forms

P

N

and guides, you
will find all
forms and guides
on the CIC
website.
Be careful if the
salary of the job
you’re applying
for seems
unbelievably
high.
There are also warnings right
now on the CIC website in
regards to fake websites and
other Internet scams, it is easy
for criminals to copy a real
website or build one that looks
professional. Websites may
claim to be official Government
of Canada sites or affiliated
with the Government of
Canada.
Others make claims to offer
special immigration deals or
guaranteed high-paying jobs to
trick people into paying them
money. Some of these sites
may try to get you to provide
private information that could
be used to steal your identity.

Things to watch out for
CIC’s website address is www.
cic.gc.ca. Remember, if even
one character is different, that
means it’s a different website.
All Government of Canada
websites end in “gc.ca”
(for example is www.
canadainternational.gc.ca).
Pay special attention to
websites that claims to be for
an immigration organization
offering special deals to
potential immigrants, be
careful. Do not pay for offers
of guranteed entry into Canada
or faster processing of your
application, these claims are
false.
Check the address in your

nadime93@yahoo.com
browser’s address bar after
you arrive at a website to make
sure it matches the address you
typed.
Never ever enter private
information unless there is a
padlock in the browser window
or “https:.//” at the beginning
of the Web address to show
it is secure, (and even then I
personally would not put in my
private information).
Make sure your browser is up
to date.
Browser filters can help detect
fake websites.
Be wary of websites advertised
in unsolicited e-mails from
strangers, don’t give out
personal information unless you
are sure you know who you are
dealing with, if in doubt contact
the website owner directly
by telephone or e-mail before
doing anything.
Find out more about who can
legally represent you if you
choose to hire an Immigration
Consultant.
ome people have received
e-mails that appear to be
from CIC and that offer special
immigration deals in exchange
for personal information.
CIC will never send you
an email asking for private
information. If you get this
kind of e-mail, do not click
on any links or provide any
information about yourself. If
you have any doubts, contact
the local Canadian Embassy,
consulate or high commission
directly.
There are some illegal websites
requesting for your personal
information such as date
of birth, password, or bank
details and guaranteeing you
a visa to Canada, this is false,
Citizenship and Immigration
Canada does not and never will
issue visas by email.
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TEEN'sCorner....

To hell with TV,
internet, facebook...
Welcome to the literary
journey of my summer!

immigrant!

No one can guarantee you
a visa to Canada!

C

36

This summer, unlike my past
summers, I will not allow myself
to waste any time. During my high
school years, when the taste of summer
freedom was just a few days away, I
would sit down at my desk and, instead
of studying for my final exams, I
would plan out my summer vacation.
I would jot down all the things I’ve
wanted to do for so
long. I would make a
schedule of the freakydeaky things that I’ve
never had the time to accomplish. I would
remind myself of all the goals I’ve wanted
to get over with. However, in the end,
being the lazy bum that I was, instead of
fulfilling my dreams, I would place myself
horizontally on my bed and spend every
waking moment of my summer surfing the
net, channel hopping or watching "Who's
Line..." re-runs on Youtube.
Oh, those wasted hours I could’ve spent
doing something meaningful with my life,
like getting in shape, going to concerts,
spending time with friends at JavaU, LaRonde or a party, writing
stories, proving to the world how politically psychotic I am… or even
worse, not reading the books on my Summer Reading list.
But not this summer!
I am now an 18 year old adult with responsibilities and goals! I shall
not be brainwashed by television garbage. I shall not lose myself inside
the addictive world of the Internet, no sir, I will not, I repeat, I will not
be “horizontal” this summer. No more!
I’ve made a new list of books that I want to read.
I don’t know if you know this about me, but I’m a book addict; as my
dad puts it, a true book worm!
No, seriously, I really am.
Give me a 500 page novel and you won’t see or hear from me for a
couple of days.
And you know who you should blame that for? Yes, my baba! Of
course. Ever since I was a sperm, competing with a million others to
find my momma’s egg, my then idealist dad would read to me!
When that sperm finally turned into a fetus and grew rapidly, my dad
would read Dr. Seuss along with Russki Crime and Punishment to my
momma’s swollen belly!
(And then, guess what: when I’m painfully popped out of my mom’s
tummy, my dad is waiting at the door with a camera and a novel in
hand!)
Then the years passed and the only memories I really have from my
childhood are of my daddy reading to my brother and I before going
to bed. And dude, he didn’t read Go Jane Go or The Cat in the Hat
anymore. He read the abridged version of all the classics like Dr. Jekyll
and Mr. Hyde and Anne of Green Gable and Jane Eyre.
He would read to me until I was ready to read my own novels. Yep,
that’s my daddy for ya.
What was I saying?
My summer book list is, well, quite something.
There are more than 150 books in it. Yes, I know there is no way in hell
that I’ll be able to finish them all in 3 months, but I will, eventually.
I’ve listed books from Emil Zola to Victor Hugo, from Milan Kundera
to Salman Rushdie, from Jane Austen to Charles Dickens. (Ya’ll won’t
find no book about teenage vampires in here, no sirry!)
I’ve already read The Outsider by Richard Wright and, now, I’m
currently reading One Hundred years of Solitude by my man Garcia
Marquez. Dude, this book is, like, woah. I’ll tell you about it when I’m
done.
I love this list. I’m finally going to achieve something meaningful this
summer. Some of the books I’ve read already and will read again;
some books might be a bit too complicated for me (but at least I’m
practicing); some books I might find boring as hell, but I’m sure I’m
going to enjoy this literary journey all the same.
So, my dear reader, I encourage you to make a Summer Reading list of
your own.
I’m telling ya, it’s worth it. Instead of wasting time with TV and
whatnot, read a book. You will have complete creative control. I
promise you, go to a park nearby, turn off your cell phone, have a bottle
of water, read a book and you will experience the greatest adventures
EVER.
Have an awesome summer, dudes and dudettes!
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يوم النكبة

TAX TIPS:
About Taxable Benefits

away, the allowance will normally
be considered a taxable benefit for
Canadian income tax purposes.
However, the allowance will not be
included in your taxable income if
it is for board and lodging at, and
transportation to, a temporary work
site that is more than 80 km from
"your home or a "remote work site
that is remote from any established
community. To qualify your regular
home must be available for your
occupancy. If you rent it out for
the duration of your posting the
allowance will be subject to income
tax.



Creating a stock option in
?your Canadian corporation

If you’re creating a stock option
in your Canadian corporation for
a shareholder, be sure to grant
the same rights to all of the other
shareholders of the same class.
Otherwise, the stock option will be
considered to be a taxable benefit for
Canadian income tax purposes to the
shareholder.



Disability insurance
receipts

Disability insurance receipts will
be free of Canadian income tax
only if an employee has paid the
insurance premiums personally, or
if the premiums for all employees
were paid by the employer, and
included as a taxable benefit of each
employee. If the employer pays the
premiums and they are not treated as
a taxable benefit for all employees,
then any disability insurance benefits
will be taxable to the individual
recipient.

Employer provided party



)CRA (the Canadian tax department
has issued a statement allowing an
employee to attend an employer
provided party that is generally
available to all employees as long
as the cost is reasonable (up to $100
per person is their guideline) without
having to report a taxable benefit for
Canadian income tax purposes.



Personal use of corporate
property by owner/manager

An owner/manager of a corporation
will have to include as a taxable
benefit for Canadian income
tax purposes the personal use of
corporate property and most loans
received. Certain specific loans, such
as housing loans, may not have to be
taxed.



Taxable automobile
benefits

As a result of the changes to the
rules relating to taxable automobile
benefits, the Canada Revenue
Agency (the Canadian income
tax department) has indicated that
they will become more stringent
in requiring automobile logs to
document business versus personal
use of automobiles.
_________________________
For Tax Emergency Advices or any
Pre-Audit help:
Email: msaghafi@miagesolutions.
com with “Tax Emergency” in your
email subject line. Or, pick up the
phone and call Mahtab Saghafi at
1-514-426-7200 ext.101 now.

به انگیزه سالگرد «یوم
النکبه» 15 ،ماه می و حضور
ناتنیاهو
در آمریکا ( 24ماه می)

www.miagesolutions.com
MAHTAB SAGHAFI,
Senior Tax Advisor

 Driving an expensive
?company-owned car
If you drive an expensive companyowned car, especially if it's older
than three years, the amount of the
associated taxable benefit may make
it more economical for you to buy
the car from your employer and
arrange for an offsetting increase in
pay, because your taxable benefit is
based on the car's original cost and
not its current value.
 Training taken primarily
for the employer's benefit is not
taxable
Certain employer-paid training
courses may no longer be taxable
benefits for employees, thanks to
a Canada Revenue Agency policy
change. New guidelines say that
training taken primarily for the
employer's benefit is not taxable,
even if it leads to a degree, diploma,
or certificate. A taxable benefit still
arises if the training is primarily for
the employee's benefit.
 Parking provided to
employees
Parking provided to employees may
constitute a taxable benefit to the
employee, requiring an inclusion on
their Canadian income tax return.
The taxable amount is the fair
market value of the parking less
any amount the employee pays for
the space. If fair market value can't
be determined, such as parking in a
mall, no taxable benefit results.
 Change in policy on
employer payment of professional
membership fees
The Canada Revenue Agency has
announced a change in its policy on
employer payment of professional
membership fees. Employers can pay
such fees on behalf of employees,
without triggering a taxable benefit
for Canadian income tax purposes,
if the employer is the primary
beneficiary of the payment. Revenue
Canada's previous policy was that
such payments were a taxable benefit
unless the employee's membership
was a condition of employment.



Free or subsidized travel
for the personal benefit of an
employee or shareholder

If your company owns or leases
an aircraft for business purposes
and it makes a flight for the
primary purpose of providing
free or subsidized travel for the
personal benefit of an employee
or shareholder, a taxable benefit
for Canadian income tax purposes
will result for the employee or
shareholder. The amount of the
income tax benefit is usually
computed as the cost of a regular
first class ticket to the same
destination.
 Temporarily transferred due
to your employment and receive a
?housing allowance
If you're being temporarily
transferred due to your employment
and receive a housing allowance to
pay for your lodgings while you're

سال نکبه
:1948
فاجعه
بزرگ قرن

ابوجعفر خدیر
مونتریال

سال تاسیس اس��رائیل را با
توجه به اتفاقات دردناکی که
افتاد و عواقب و تبعات ویرانگری که در
تمام منطقه در طول بیش از نیم قرن به
وج��ود آورد ،به حقیقت می توان آن را
فاجعه بزرگ قرن نامید.
اعراب آن را سال نکبه به معنای فاجعه
یا  Catastropheنام نهاده اند ،که با ترور
یک ملت و آواره ساختن  700000مردم
عمدتا کشاورز فلسطینی و اشغال خانه
و کاش��انه و زمین آنها آغاز گردید و در
طول حیات ننگین  63ساله آن جنگ،
کشتار ،شکنجه ،اسارت و تجاوز و تحقیر
و ویرانگری به شدت ادامه یافت.
و حتی در شرائط خیزش مردمی کنونی
منطقه نیز ارتش اس��رائیل با تیراندازی
بسوی مردم بی سالح که مراسم سالگرد
نکب��ه را برگزار میکردن��د ،ده ها نفر را
کشت و صدها نفر را زخمی کرد.
بدون اینکه کمترین اعتنائی به مجامع
جهانی و سازمان های بین المللیداشته
و به کسی پاسخگو باشد.
جامعه جهانی (بخوانید جامعه اش��رار
س��رمایه داری جهانی) که توانس��ت با
تبلیغات سهمگین فراگیر در طی چند
روز در اذه��ان مردم جهان از دش��من
خود ،معمرالقذافی،دیکتاتوری خطرناک
بسازد و با کشتی و هواپیماهای جنگی
ب��ه بهانه دفاع از مردم ،لیبی را به خاک
و خون بکش��د؛ نه تنها چش��مان خود
را بر تمام  63س��ال جنایات اس��رائیل
بس��ت ،بلکه با همه نیرو به بزک کردن
چهره اس��رائیل پرداخت و حتی برخی
از روش��نفکران را گیج و مبهوت چنان
بباورانی��د که گویا نظام قومی -مذهبی
آپارتای��د اس��رائیل ،تنها دموکراس��ی
خاورمیانه است؛
کشوری که بر مبنای خرافات و افسانه
های کهنه و خاک خورده و بجای مانده
از اعماق تاریخ یک قوم ،بنا شده است؛
کش��وری که حاصل توطئه انگلیس و
تبانی بانکداران و س��رمایه داری بزرگ
غ��رب یهودی اس��ت؛ که بط��ور کامال
مصنوع��ی بوجود آمده و ت��ا به امروز با
اش��غال و کش��تار ،و مص��ادره خانه ها
و زمین های کش��اورزان تهیدس��ت و
تخریب خانه ها و توقیف خودس��رانه و
زندانی و شکنجه کردن جوانان به حیات
ننگین خود ادامه داده است.
پدیده اس��رائیل یا دولت یهود (Jewish
 )Stateیک توطئه کامال آشکار استعمار،
بخصوص انگلیس ،است.
برای روش��ن شدن این قضیه تاریخچه
شرم آور پیدایش کشور یهود ،به منزله
پایگاه نظامی و علنی نو استعماری غرب
و بازوی مسلح آن در قلب خاورمیانه از
نظر می گذرد؛
خاورمیانه ای که60درصد انرژی جهان را
دردلدارد و به لحاظ استراتژیکیدروازه
س��ه قاره اروپا و آسیا و آفریقا محسوب
می شود و از نظر اهمیت ژئوپولیتیکی

یا جغرافیای سیاس��ی
Yawm an-Nakbah,
در دنیا بی نظیر است و
meaning "day of the catastrophe" is an
گرفتاری های مردم این
annual day of commemoration for the
سامان هم دقیقا ناشی
Palestinian people of the displacement
از همین موقعیت ممتاز
that accompanied the creation of Israel
است.
in 1948.It is generally commemorated on
از این رو در پایان جنگ May 15, the date for Israeli independence
day (Yom Ha'atzmaut).
اول جهان��ی ،دو دولت
بزرگ استعماری اروپا،
یعنی انگلیس و فرانسه،
سرزمین های خاورمیانه ای دولت از هم با تکیه و س��وء اس��تفاده از افسانه های
پاشیده عثمانی را بین خود تقسیم کرده مذهبی ،ایجاد یک پایگاه نظامی ،ابتداء
و به کش��ورهای کوچک نوظهور قطعه بنام کانون ملی یهودیان و سپس دولت
قطعه کرده ودر راس هر یک ،یک حاکم تا به دندان مسلح نظامی اسرائیل بوده
بومی مزدور نشاندند.
است.
س��رزمین حجاز را به خاندان آل سعود گذش��ت  6دهه نش��ان داد یهودیان با
و عراق و فلس��طین را از خاندان هاشم ملیت های طبیعی و زادگاهی مختلف
به ملک فیصل و ملک عبدالله؛ در یک کش��ور با هم سر سازش ندارند؛
و لبن��ان را به فئ��ودال های اسرائیل امروز شاهد تضادها ،و برخوردها
مسیحی وابس��ته به خود و و ناهنج��اری های زیادی اس��ت ،که از
باالخ��ره بقیه را به ش��یوخ ناس��ازگاری بین اش��کنازهاِ ،سفارادها،
خلیج فارس سپردند.
یمنی ه��ا و اتیوپیائی ها و ف��ارس ها...
برای سرپرس��تی و مراقبت ناش��ی می شوند و جامعه اسرائیل را به
از این حاکمان بومی دس��ت آش��فتگی های طبقاتی ،زبانی ،ملی و
نش��انده ،و پیش��گیری از فرهنگی غیرقابل حلدچار ساخته است.
س��رپیچی ها و شورش های احتمالی -به ای��ن دلیل با همه ت�لاش های بین
ایج��اد یک پایگاه نظام��ی در قلب این المللی امپریالیزم و باج ها و مش��وق ها،
تحت الحمایه ها ضرورت پیدا کرد.
مهاجرت به اس��رائیل فوق العاده ُکند و
از این رو و درس��ت در پایان جنگ اول ناچیز شده و برعکس سیل مهاجرت از
علیه انگلیس با همکاری اسرائیل به خارج مدتهاست جریان دارد
جهانی ،دولت ّ
ش��یم وایزم��ن (اولین رئی��س جمهور و حاکی از شکست برنامه صهیونیستی
اس��رائیل آین��ده) رئیس فدراس��یون اس��ت و ای��ن پدیده حت��ی موجودیت
صهیونیس��تی ،و دکتر تئ��ودور هرزل ،اسرائیل را تهدید می کند و پیش بینی
روزنام��ه نگار مجارس��تان ک��ه تئوری می شود جمعیت عرب اسرائیل بزودی
صهیونی��زم را در س��ال  1896در وین به اکثریت خواهد رسید.
انتشار داده بود ،اعالمیه «تاسیس کانونی این پدیده وحشت سرکرده گان اسرائیل
برای ق��وم یهود» را به ترتیب زیر صادر را برانگیخته؛ از این رو سیاس��ت بیرون
نمود که در تاریخ ،بنام وزیر خارجه وقت راندن فلس��طینی ها را با توسل به آزار
انگلیس ،یعنی لردبالفور شهرت یافت.
و اذی��ت مردم پیش گرفته اند؛ هر روز
در ص��دور این اعالمیه بانک��دار بزرگ دنیا ش��اهد تخریب خانه فلسطینی ها
یهودی انگلیسی و دوست نزدیک بالفور ،و کش��یدن دیوار آپارتاید و جدا سازی
لردلیونل والت��ر راچیلد ،نقش بزرگی را نژادی و قط��ع راه و ارتباط آنها با محل
ایفا نمود و وزارت خارجه انگلیس را به کسب و کارشان و ...می باشد ،تا آنها را
بنیانگذاران صهیونیزم ارتباطداد.
به کوچ اجباری وادار سازند.
در نام��ه ای لردبالفور به دوس��ت خود ،امروز ملت اسرائیل با حضور جناح راست
لُردراچیلد چنین می نویسد:
بسیار افراطی و عناصری بس خطرناک،
 ...خوشحالم که بنام دولت اعلیحضرت ،همچ��ون نتانیاه��و ،در راس حکومت
اعالمیه زی��ر را که حاکی از عالقمندی هیچگونه شانسی برای صلح ندارد.
به تمنیات صهیونیستی است و توسط از طرفی قیام های مردمی بر علیه رژیم
پارلمان به تصویب رسیده است به شما های عربی نگهبان اسرائیل و سقوط آنها
ارسال می نمایم:
یکی بعد از دیگری مرزهای این کشور را
به شدت بسوی نا امنی و جنگ هائی از
اعالمیهبالفور
دولت اعلیحضرت اس��تقرار یک کانون نوع عراق و افغانس��تان می راند؛ جنگی
ملی ب��رای یهودیان در فلس��طین را با که اس��رائیل به هیچ وجه توان مقابله با
دید مساعد پیش بینی می کند و همه آن را ندارد ،زیرساختار نظامی این کشور
کوش��ش خود را بکار خواهد گرفت تا برای جنگ های سریع و رو در رو پیش
مسلـم بینی شده و به علت کوچکی و بی ریشه
این پروژه تحقق یابد و روشن و ّ
است که هیچ عملی هم برخالف حقوق و بی تاریخ بودن کشور ،توان جنگ های
ش��هروندی و مذهب��ی جمعی��ت غیر فرسایشی و طوالنی را ندارد.
یه��ودی موجود در فلس��طین و نیز به از طرف�ی  700000آواره س�ال نکبه
حقوق یهودیان مهاجر که در کشورهای امروز ب�ه  3میلیون نفر رس�یده و
پراکن�ده در بی�ش از  111اردوگاه
خود داشتند ،صورت نخواهد گرفت.
متش��کر خواهم بود اگ��ر لطف فرموده پناهندگان در اردن ،سوریه ،لبنان،
ای��ن اعالمی��ه را به اطالع فدراس��یون فلس�طین ب�ی صبران�ه در انتظار
برگش�ت به خان�ه و کاش�انه خود
صهیونیستبرسانید.
آرتوجیمزبالفور روزشماری می کنند.
نس��ل جدید اردوگاه نشینان ،آگاه تر و
مصم��م تر از پدر بزرگان رانده ش��ده از
تئوری صهیونیسم بر سه اصل
س��رزمین خود به برگشت به سرزمین
استوار است:
اجدادی پای می فشارند؛ به این ترتیب
 )1وجود یک «ملت» یهود
 )2محال بودن ادغام ملت یهود در آینده اس�رائیل بسیار تاریک و بن
بست می نماید.
سایر ملت ها
 )3لزوم تش�کیل یک دولت برای نه خش��م و قیافه گرفتن های نتانیاهو
به اوباما ،و نه ژست های قلدرمآبانه اش
یهودیان
در حالی که یهودیان در چهار گوش��ه در کنگ��ره آمریکا ،و ن��ه کف زدن های
جه��ان بدنیا آم��ده و زندگ��ی کرده و نماین��دگان البی یهودی ،مش��کل او و
فرهن��گ و آداب و رس��وم زادگاه خود دیگر صهیونیست ها را حل نخواهد کرد.
را دارن��د ،و در ای��ن م��دت  63س��ال فلس��طینیان دوش ب��دوش یهودی��ان
موجودیت اسرائیل ،با همه تشویق ها و مترقی در شرائط دنیای هم بسته و بهم
ترفندها و شگردها ،اکثریت تقریبا مطلق پیوس��ته کنونی ،در آینده ی نه چندان
آنها از آمدن به اسرائیل خودداری کرده دور خواهند توانس��ت کش��ور الئیک و
اند ،نشان میدهد تئوری صهیونیزم یک بدون آب و رنگ مذهبی و نژادی خود را
دروغ بزرگ تاریخ اس��ت و هدف نهائی در سرزمین فلسطین برپا سازند.
و به امید آنروز
اس��تعمار اس��تفاده ابزاری از قوم یهود
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:تقدیم می کند

IN

Abdolhossein MOKHTABAD
WITH ROODAKI ENSEMBLE
MONTREAL LIVE IN CONCERT
کنسرتموسیقیسنتی
همراه گروه رودکی به رهبری

ملیحهسعیدی

مونتریال

Abdolhossein Mokhtabad,
master Iranian composer and singer of Persian Classical
music, has studied under renowned and legendary
Masters
and since his professional début in 1991,
has produced more than 20 albums.
He has performed numerous concerts in Iran and abroad,
including most European Countries, South East Asia and
Canada & the US
Mokhtabad’s works are in the classical Persian style of
Radif, which embodies millennia of mystical musical
traditions and philosophies.
He is also an accomplished
player of the Santur, Setar,
Tonbak and Piano.
He earned a PhD in Music from
Goldsmiths University
of London in 2008.

دالر30  و35 :بلیت
دالر20 :دانشجویی
:فروش بلیت
:تپش دیجیتال
514-223-3336

 جوالی8 جمعه
سالن ژزو

_____________________
1200 de Bleury, Montréal
(Corner Ste-Catherine)

Métro Place des Arts
(sortie de Bleury)
Tél.: (514) 861-4378
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OPEN HO

USE

Westmount:
$1,398,000. Semi-detached cottage,
4 bdrms, 2+2 baths, garage.

Canton de l’Est
$155,000. Waterfront, 3 country
cottage, principal cottage
+ 2 small cottages for rent,
direct access to Lake Champlain.

Cote des Neiges:
5850 Place Decelles #6.
$182,000. Sunny 2 bdrm condo,
2nd floor, near hospitals &
University of Montreal and HEC.
O.H. Sunday June 5th, 2011, 2-4 p.m.

SOLD
St-Sauveur:

Westmount:

Old Montreal:
$398,000. Condo on 2 levels,
3rd floor, 1 bdrm, a/c, elevator.

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

Cell: (514) 983-5415

AKHAVAN WEST-ISLAND
Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

Ouvert 7 jours

Hamid Sedigh Kaghazchi B.Sc.
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

Open 7 Days

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

READY TO EAT

6 Kebab Brochettes Kebab
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

4 Chicken Kebabs Poulet
2 Tomatoes/Tomates
2 Pitas

PRÊT À MANGER

PRÊT À MANGER

Take out only
Pour emporter seulement

Take out only
Pour emporter seulement

EGGPLANT

LIMES

PEACHES

RED APPLES

CAULIFLOWER

WHOLE WATERMELON

PINEAPPLE

POMMES ROUGES

AUBERGINES
Pr. of Ontario

CHOUFLEUR

کی

فیت عالی

قیمـت

READY TO EAT

12” Koobideh Kebab Sandwich
With cucumber, tomatoes, onion, parsley
Sandwich Kebab 12”
Avec concombres, tomates, oignon et persil

12” Chicken Kebab Sandwich
With cucumber, tomatoes, onion, parsley
Sandwich Kebab au Poulet 12”
Avec concombres, tomates, oignon et persil

PRÊT À MANGER

RED CHERRIES
CERISES ROUGES

READY TO EAT

PRÊT À MANGER

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

س�بزیجات در
میوه جات و
FRUITSس�وپراخوان
& VEGETABLES
• FRUITS
ET انواع
LÉGUMES

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

READY TO EAT

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

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

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

See stores for more specials

$1,165,000, Detached split-level,
2+1 bdrms, 2+1 baths,
fireplace, garage.

حمیدصدیقکاغذچی

ProFusion Realty RF

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Town of Mount-Royal:

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

Asking price $699,000.
Sun-filled 4 bdrm townhouse,
1 bath.

مریم خالقی

PECHES

مناسب

MELON D’EAU ENTIER

ANANAS

1
Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

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

SPECIAL

BUGHUR SALAD

SALADE BURGHOL
16 oz.

AKHAVAN PITTED
PRUNES

SUNICH
POMEGRANATE
JUICE

JAHAN TEA

NAYA NATURAL
SPRING WATER

KALAMATA GREEK OLIVES

AKHAVAN SULTANA KAMBEZ CUCUMBER PICKLES
CONCOMBRES MARINÉS
RAISINS

MOROCCAN BLACK OLIVES

PRUNES DÉNOYAUTÉES
1 lb.

Mixed/Assortis
300 g

JUS DE GRENADES
1L

ARZ PITA
BREAD

PAIN PITA ARZ
225 g

...سوسیس و،مرغ
،گوسفند
،انواعگوشتکوساله
MEATS
• VIANDES
VEAL CHOPS

CÔTELETTES DE VEAU
.

ABRICOTS SÉCHÉS
1 lb.

SPECIAL

OLIVES GRECQUES KALAMATA

EAU DE SOURCE NAYA
12 x 500 ml

SALAMAT COOKIES
BISCUITS SALAMAT
900 g

GROUND VEAL

VEAU HACHÉ
$

Halal
Halal

SMOKED SALMON

SAUMON FUMÉ
400 g

RAISINS SULTANES
1 lb.

700 ml

OLIVES NOIRES MAROCAINE

TUNISIAN DATES

DATTES DE TUNISIE
ON/SUR BRANCHES
1kg

TZATZIKI GRECQUE

PISTACHIOS ROASTED, SALTED ALMONDS
AMANDES RÔTIES, SALÉES
ROASTED & SALTED

PISTACHES RÔTIES ET SALÉES

MAZOLA CORN OIL
HUILE DE MAIS MAZOLA
2.8 L

IRANIAN MOSHKAN DATES
DATTES IRANIENNES MOSHKAN
1 lb.

GRAIN FED CHICKEN LEGS
CUISSES DE POULET DE GRAIN

PILONS DE POULET MARINÉS
.

Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

KAFTA KABAB
.

MERGUEZ SAUSAGES
SAUCISSES MERGUEZ
$

Halal
Halal Halal

CAVENDISH

ST-JEAN

15760 boul. Pierrefonds

PALETTE DE VEAU DE GRAIN
.

Halal

MARINATED CHICKEN
DRUMSTICKS

Halal
Halal

ST-CHARLES

GRAIN FED VEAL BLADE

Halal
Halal

Halal
Halal

GREEK TZATZIKI

OSSO BUCO DE VEAU
.

Halal
Halal

Halal

AKHAVAN DRIED APRICOTS

VEAL OSSO BUCO

SHERBROOKE

DECARIE

Take out only
Pour emporter seulement

BLVD.
PIERRFONDS

39

®


PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

عینک فرهت

Vol. 18, No. 1006, mai 15, 2011

 Mailing Address:

Tel.: 514-996-9692

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

H4A 1W6

دکتر ریموند رضایی

Diplome cidesco internations du paris
 و از بین بردنveins صورت
 از بین بردن موهای
acne جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت
زاید بدن از طریق لیزر
Breast lifting  سفت کرد سینه از طریق لیزر
Rejuvenation
Skin Care Treatment  فیشال
 جوان کردن پوست
 سوزاندنچربیهایبدنبامتدهایپیشرفتهلیزری
و از بین بردن چین و
 مطمئن،بسیار موثر
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و

Dr. Raymond Rezaie

روز7
هفته

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

TOURS & TRAVEL INC.
MONTREAL - TORONTO - VANCOUVER

Tel.: (514) 933- 8383
www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

مجرب ما

رین

در خدم

1410
7368 Yonge St.,
128,Lonsdale
15th St.
1006 Montagne, Suite 200
H3J
8H9
Toronto,
Ont.
ONTREAL, Qc.,
H3G
1Y7
N.
Vancouver,
Suite PHA,
East ave, BC, V7M 2J1
Montreal, Qc, H3G 1Y7
Tel.: (905) 762-0700
: (514) 938-7277(PARS)
Tel.:
982-0909
Ont., L4J 8H9 N.
Van.(604)
BC, V7L
2P9
Tel: 514-938-7277Fax:Thornhill,
(905)
762-0800
: (514) 938-4978,
Fax:
(604)
982-0910
Tel:
905-762-0700
Tel:
604-982-0909
TORONTO
VANCOUVER
Fax: 514-938-4978
Fax: 905-762-0800
Fax:
604-982-0910
Toronto@pars.ca
Mail:
montreal@pars.ca
EMail:
Vancouver@pars.ca
email:montreal@pars.ca
7368 YONGE
St.,toronto@pars.ca
PH-A
LA MONTAGNE,
1410 email:
Lonsdale
email:
vancouver@pars.ca
Toronto, Ont. H3J 8H9
EAL, Qc., H3G 1Y7
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (905) 762-0700
) 938-7277(PARS)
Tel.: (604) 982-0909
Ninous Givargiznia,
BSc.
Fax: (905) 762-0800
) 938-4978,
Fax: (604) 982-0910
Agent
Immobilier
Affilie
Toronto@pars.ca
montreal@pars.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
RE/MAX
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ninousgivargiznia@hotmail.com
Purchase $300.

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار
 2550 Lapiniere (Brossard)

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

LAVAL
2شعبه

Tel.: 450-934-7744

of groceries
(before taxes) and

FLY ANY TIME,
ANY WHERE!

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
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TORONTO
MONTREAL
Tel.: (514) 806-0060
W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
VANCOUVER
TORONTO 1834 Ste-Catherine
VANCOUVER
MONTREAL7368 YONGE
St., PH-A
6 DE LA MONTAGNE,

Hemmatiyan
obilier Affilié
514-827-6364
15 Fax: 364-3649

 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 

پارستورز

‰
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Metro: Guy Cond
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rouz Hemmatiyan
Immobilier Affilié
Cell: 514-827-6364
64-3315 Fax: 364-3649

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

... کنسرت ابی کنسل شد... کنسرت ابی کنسل شد:توجه

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622

Å¥¿gz®Å`•

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

E s t h e t i c i e n n e & Te c h n i c i e n L A S E R

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

کلینیکمدیکالآلفامدیک

خدماتآرایشی
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Tel.: (514) 806-0060
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www.paivand.ca

Email: paivandmtl@gmail.com

Tel.: 514-481-0671
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کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

____________________
5655 Sherbrooke W.
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سال سابقه درخشان20 با

در خدمت هموطنان سراسر کانادا

 ونکوور، تورونتو،مونتریال
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

زماسیب
وست آیلند

(514) 696-5169
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

