_________________
سال  ،18شماره 1014
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شــریف

موسسه مالی

_______

تبدیل ارز

1014

گـروه پـاسیفیـک

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

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

پیکنیکتابستانی

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

I.C.P. Inc.

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

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

www.ic-pacific.com
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یکشنبه  24جوالی

آه ،تابس�تان زیب�ا (و کوت�اه)
مونتریال ...ش�ب های پرشور و
شرجی مرکز ش�هر ...فستیوال
ه�ای مختل�ف ،پی�اده روی در
اطراف شهر ،رقص ،کنسرت های
بیرونی« ،بیکس�ی» و بستنی،
جازو بلوز ،همراه با دریاچه ها و
طبیعت زیبا و پالژهای متنوع...

جریمه گرفته اید:
نگران نباشید!

پارکانگرینیون

ماکمکتان
میکنیم!!

3

METRO:
Angrignon

آه اگ�ر دردس�رهای قیف های
ترافیک هم دس�ت از س�رمان
برمی داش�ت ...چه تابس�تانی
میشد!
تعطیالت خوش بگذرد! راستی
پی�ک نی�ک ب�زرگ ایرانی�ان
مونتریال را از دست ندهید!

به سرپرستی
رضا ناظم
(وکیل)

4

Phone: (514) 700-0303

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

2

Montreal, Quebec, H3B 2N2

%

from
only

15

احمدی نژاد :طرح واگذاری 1000متر
زمین به هر خانواده آماده می شود!

برای اطالعات بیشتر
با من
متاس بگیرید:

همایون انصاری

یک سوم ایرانیها بیمار روانی هستند؟!

 ص13 :

سکوتی که آدمی را در جنایت
سهیممیکند

The only licensed broker, who
!allows you to sell by yourself
www.propriodirect.com

14
بیپیر،پیوندهرگز!
4
صرافیخضر
30
PERSIAN
CLUB-D
IS

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

روزنامه پیوند را تا بازگشت
پیرطنزنویسحتریمکنیم!!

دکترانصاری

کـتنه
ماریا ُ

حسین
باقرزاده

nadime
teen's
corner

امیرسام:
امالک...

مهــاجرت

پزشکی28>> :

>> 14

>> 36

کاریکاتور

یحیی آبادی
>>6

>> 35

pg. 36

صرافی  5ستاره

هژبر زندی
امورفاینانس
>> 37

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

www.sutton.com

ProFusion Realty RF

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

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

fhemmatiyan@sutton.com

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریت بازاریابی
______________________
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

Cell.: (514) 816-4080

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها
جنب دانشگاه

:Guy

514-844-4492



1405 Maisonneuve W.

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز
NEW address:

1449 St. Catherine O

Montreal Quebec H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Fax : 514 989 0029

GUY

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

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

نادرخاکسار

مشاور امالک :مسکونیوجتاری
 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-969-2492

Nader Khaksar

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

نینوسگیورگیزنیا

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul, St-Jean, Suite 202
Pointe Claire, QC, H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

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

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

Mobile: 514.567.3169

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

وحید خلجی محضردار ومشاورحقوقی

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Cell: (514)827-6364

38

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی

CO

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

1155 Rene Levesque w. #2500

انتقـال ارز

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

فیروز همتیان

آجنلینا! اگر
به ایران رفتی
گز خنور!

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

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

شهباز
خنعی

>> 7

6600 Trans-Canada, Suite 750

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

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

Tel.: 514-683-8686

AMIR SAM
Chartered Real Estate Agent

امیرسام

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

Cell.: 514-702-2309

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

2
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2009 Smart
fortwo Coupe

2008 Mercedes-Benz
E-Class E350 4MATIC Wagon
2008 Mercedes-Benz
E-Class E350
4MATIC Sedan
2008 Mercedes-Benz
B-Class B200 Turbo
Hatchback

2010 Mercedes-Benz
GL-Class GL450
4MATIC SUV

1390  تیر24  1014  شماره 18 سال

www.paivand.ca

2008 Mercedes-Benz
S-Class S450
4MATIC Sedan

2007 Mercedes-Benz
SL-Class SL55 AMG
Roadster Coupe

2007 Mercedes-Benz
CLK-Class CLK350
Convertible

2007 Mercedes-Benz
CLS-Class
CLS550 Sedan

2010 Mercedes-Benz
C-Class C300
4MATIC Sedan
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در خدمت هموطنان گرامی

ears

6y
up to

Reza Zarin

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

7800 boul Décarie
Montréal, QC H4P 2H4

Tel.: (514) 735-3581

rzarin@silverstar.qc.ca

www.silverstar.ca

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

2
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نیک
پیک تابستانی
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بزرگ

یکشنبه
 24جوالی:
پارک انگرینیون

هجدهمین سالگرد انتشار پیوند
را همراه با تیــرگان
جشن می گیریم:

یک روز شاد و زیبا

در فضایی صمیمی و خانواده گی
 همراه با DJ

صیم ،بنوشیم،
بر ق
شادباشیم...

رقص و شادمانی

جو
یک جهکباب،
سی
گو خ کوبیده،
ج
ه و ساالد:
 8دالر

دیجی

SINA

پیوندمونتریال،تپشدیجیتال
اجنمن دوستداران زرتشت

تلفنآگاهی:
514-996-9692
514-223-3336
در صورت نامساعد بودن هوا ،این
برنامه به یکشنبه بعد موکول خواهد شد.
برایاطمینانمتـاسبگیرید.

سینا

METRO:
Angrignon

محل جدید:
چندقدمی
خروجیمترو

GPS:
Parc Angrignon

3400, boul. des Trinitaires
Montréal, QC H4E 4J3
>>> Directrion:
20 W. boul Angrignon, to the end,
boul. des Trinitaires
From E.:
720 W., 15 S, De la Vérendrye S., boul. des
Trinitaires
From Rive Sud.:
Pont Champlain, 15 N., De la Vérendrye S.,
boul. des Trinitaires

3

4
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با وداع مجدد پیر خراسانی و تعطیلی
صفحه ی «در کشکول پیر گدا» پیوند (15
ماه ژوئن) ،بار دیگر واکنش های بسیاری
همچون بار قبل ،به دفتر ما رسید .در زیر
دو نگاه طنزآگین به این ماجرا را مرور
می کنیم:

شعر/طنز
م.رضا علیدوستی

وای که دیوانه شدم می روی

دست به رایانه شدم می روی

می زنم ایمیل به پیر گدا؛
که مرو از بهر رضای خدا!
می روی و پشت به ما می کنی
انگـ...ت به ما می کنی
بهر چه ُ
وای که دیوانه شدم می روی

می زنی ام تا تو به یک تخم مرغ
خود هدف شانه شدم می روی
وای که دیوانه شدم می روی

طالب تو اکثر خوانندگان
بنده چه بیگانه شدم می روی

وای که دیوانه شدم می روی

وای که دیوانه شدم می روی

به آهنگ بخوانید!

صفحه تو صفحه بیست من است
نام تو در اول لیست من است
وای که دیوانه شدم می روی

بر درت ای پیر ،گدایی کنم
فکر چک و چانه شدم می روی
وای که دیوانه شدم می روی

می روی ای پیر گدا می روی
به که چه با ناز و ادا می روی
دل می کنی از من و در عمر من
دل نشود از تو جدا می روی
وای که دیوانه شدم می روی

می روی ای روح و روانم مرو
بسته شود بی تو دکانم مرو (*)
وای که دیوانه شدم می روی

حامی تو همسر و اوالد من
بشنو ز من و ناله و فریاد من
آتش قهر تو مرا سوخته
من بد این خانه شدم می روی
وای که دیوانه شدم می روی

دست به رایانه شدم می روی...
خود هدف شانه شدم می روی...
بنده چه بیگانه شدم می روی...
فکر چک و چانه شدم می روی...
من بد این خانه شدم می روی.... ...
______________

پاره شود بی تو فالنم مرو !
(نسخه شادرواندکتر محمد قزوینی)
ـــــــــــــــــــ

بیپیر،پیوندهرگز!

در میان نامه ها

به نام اهورا مزدا «خدای خدایان» ،خدای آتش

دادنامه و شکایتی خصمانه و سراسر خشم از سردبیر دو
هفته نامه پیوند ،محمد رحیمیان ،به متامی مدیران و
سر دبیران روزنامه ها در سراسر آمریکای شمالی

ما خوانندگان ،هواخواهان و دوستداران طنزنویس شهر،
«پیر خراسانی ،پیر براسارد» خواهان پاسخ گوئی پیوند
و علت دست از قلم کشیدن این طنزنویس زحمتکش
می باشیم.
پیری که در کشکولش پر از حرف هایی ناگفته و دنیای
درد و نامرادی ها ،از غریبه ها و آش��نایان عزیز انباشته

بود...
بیش��ترین بچه های  ،NDGبراسارد ،مرکز شهر و بچه
ه��ای دوروال هر دو هفته منتظر طنزهای ش��یرین و
پرمعنی این پیر خرابات بودند و هستند....
چند مدتی که این پیر براس��ارد قلم به زمین گذارده و
هوادارانش را از نوشته های طنزآمیزش محروم گردانیده!
صراحتا بگویم ،برما همچون قرنی گذشتته ...هفتاددرصد
از خوانندگان روزنامه پیوند کاهش یافته است.

به این معنی که پیوند ،بدون «پیر» پیوند نیست.

ما خوانندگان و هواداران این «پیر دل شکس��ته» که با
نوشته های شیوا و بیان طنا ّزش ،فرد و اجتماع و مملکتی
را مورد به نقد می کشید و هدفش اصالح رفتارها بود...
من از شما دعوت می کنم

روزنامه پیوند را تا بازگشت این پیر طنزنویس حتریم
کنیم.

و از شما خوانندگان گرامی و مراکز پخش روزنامه پیوند
تقاضاداریم هرگونه همکاری با این روزنامه را حرام بدانید.

«یا پیر؛ یا پیوند!»
با پیر ،همگی پیوند!

ای پیر بدان و آگه باش،
دشمن ترین سر دبیران در نزد مردم ،دو کس باشند،
یک��ی آنکه خداوند او را به ح��ال خود رها کرده ،پس از
راه راس��ت منحرف گشته اس��ت و دیگران را به فالکت
فرا می خواند ،دیگری کسی است که کوله بار نادانان بر
پشت گرفته و در میان جماعت نادان امت در تکاپوست
و در ظلمت و تاریکی بسر می برد و همانند کوردالن راه
اصالح و آش��تی را نمی بیند ،جمعی که به ظاهر آدمی
اند او را دانشمند خوانند و حال آنکه در او دانشی نیست.
ما طرفداران «حاج عباس آقا کرباسفروشان خراسانی»

خواهان بازگشت هرچه زودتر آن طنزنویس به جایگاه به
حق و دیرینش در صفحه طنز روزنامه پیوند می باشیم.
در غیر این صورت همگی از خواندن روزنامه پیوند شهر
روگردان خواهیم شد.

رحیمیانحیاکن

پیر ما را رها کن
از طرف دوستداران ،خوانندگان و هواداران طنزنویس
شهر «پیر براسارد»
علیاصغرمحمدی

 11ماه جوالی  2011مونترال
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ایران :دیدگاه...

آشتی
ملی و
خبشش
رامینجهانبگلو

تاريخ ايران تاريخ فجايع بس��ياری
اس��ت و ايرانيان به طور کلی ملتی
فاجعه زده هستند که بهداليل زخم
های گذش��ته هنوز موفق به ايجاد
روحيه مش��ارکت سياسی و آشتی
ملیدر چهارچوب جامعه خود نشده
اند .ولی به قول آلن پيتون نويسنده
کتاب معروف بن��ال وطن" ،وقتی
انس��ان درگير زخم عميقی اس��ت

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

ک��ه به او وارد ش��ده ،تنها راه التيام
بخشش است ،وگرنه هيچگاه از اين
زخم رهايی نخواهد داشت".
جوامعی که درگير خش��ونت های
سياس��ی بوده اند برای درمان زخم
های خود از مکانيسم های حقوقی و
صلح آميز گوناگونیدر سطوح ملی و
بين المللی استفاده کرده اند.
مهمترين اين مکانيس��م ها قانون
م��داری و همکاری های حقوقی در
زمينه های بين المللی با تاکيد هرچه
بيشتر بر اعالميه جهانی حقوق بشر
و کنوانس��يون های س��ازمان ملل
متحد است.
طبيعتا بدون قانون مداری و تاکيد
بر اعالميه جهانی حقوق بشر گذار به
دموکراسی از حد شعار فراتر نخواهد
رفت و سياس��ت مداران و حاکمان
به شهروندان خود پاسخگو نخواهند
بود.
ولی ش��ايد برای هر ملتی باالترين
درجه پاس��خگويی بازنگری حافظه
سياسی خود باشد از طريق سرپوش
برداش��تن از ن��کات ک��در تاري��خ
معاص��رش و عيان ک��ردن لحظات
بی مس��ئوليت مدنی شهروندان آن
کش��ور .در ممالکی چون ايران که
تاريخ اس��تبداد طوالنی تر از دوران
آزادی های سياس��ی بوده اس��ت،
شهروندان ايرانی بيش��تر به فرار از
مس��ئوليت مدنی خود و عدم قبول
نق��ش خود در ايجاد و ابقا ديکتاتور
ها و ديکتاتوری ها گرايش داش��ته
اند .به همين جه��ت ،همانطور که
تاريخ معاصرايران به ما نش��ان می
دهد خواست جابجايی قدرت و طرح
سياس��ت قهرمان پرس��تی و ناجی
پروری بدون توجه به عواقب ش��وم
اجتماعی و سياس��ی آن  ،تاکنون

جايگزين حس مسئوليت پذيریدر
ميان شهروندان ايرانی شده است.
به عب��ارت ديگر هر ي��ک از ما می
کوش��يم تا حد امکان اش��تباهات
سياسی خود را به فراموشی بسپاريم
و مس��ووليت اعتالی خش��ونت در
جامعه ايران را ب��ه گردن حکومت
های داخلی و خارجی بياندازيم.
حال آنکه مساله ی اصلی آينده ايران
تغيير حکوم��ت و جابجايی قدرت
نيس��ت ،بلکه بحث درباره ی گذار
به جامعه ای است که قابليت مهار
خشونت سياسی و رويارويی عادالنه
تعصب ها و کوته
ب��ا بی عدالتی هاّ ،
انديشی ها را دارد.
بدين گونه ،مس��اله ی ما فقط اين
است که چه چيزی را به ياد آوريم،
اينکه چگونه بر گذش��ته نگاه کنيم
و چه درس جدي��دی از آن حاصل
کنيم .طرح مساله بخشش و آشتی
ملی در ايران در اين پرسش خالصه
می شود:
"قابليت سياس��ی و فرهنگی ملت
اي��ران برای روياروي��ی با حافظه ی
تاريخی خود و زخم های گذش��ته
چيست؟ "
ش��کی نيس��ت که هر ملتی برای
انديش��يدن حافظ��ه تاريخی خود
دارای استراتژی حافظه سازی خاص
خود است که به طور معمول حفظ
بخشی از حقايق تاريخی را تبديل
به شواهد سياسی می کند و بخشی
را در تاريکی تاريخ مدفون می کند.
ش��ايد مهم ترين دس��تاورد فرايند
آشتی ملی کم کردن فاصله ی ميان
زخم ه��ای تاريخی و حقايق تأويل
و تفسير شده اس��ت .از اين جهت
طرح ايده آشتی ملی نه تنها پرسش
حافظه تحميل ش��ده به ملتی را به

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

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

در واق��ع دو رس��الت مهم دس��تور
زبان سياس��ی جديدی ک��ه با فکر
آش��تی ملی و بخشش همراه است
مشروعيت زدايی از فرهنگ خشونت
و مبارزه با فرهنگدروغ ودروغگويی
در جامعه امروز ايران است.
مبارزه با دروغ و کوش��ش مس��تمر
برای حقيقت يابی ،تعليمی است که

بحث می گذارد ،بلکه پرسش مهم
تری يعن��ی بازشناس��ی و پذيرش
اشتباهات آن ملت را هم مطرح می
کند .از اين رو ،تنها راه برای رسيدن
به بحث آش��تی ملی تغيير دستور
زبان سياس��ی معمول اس��ت که با
تأييد خشونت و تأکيد بر جابجايی
قدرت همراه است.

شهروندان ايرانی به خود و نسل های
آتی جامعه خود می دهند.
بی شک اين بزرگترين چالشی است
که ام��روز در مقابل فع��االن مدنی
جامعه ی ايران قرار گرفته است.
{>> ادامه در صفحه}24 :

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

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

995 boul St-Jean

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

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

5263, boul Cavendish,

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

Criminal
& penal

law

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

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!






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

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE
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Business Financing
Business Development
Franchise Purchasing
Business Start-up
Business Plans & Forecasting

امیرکفشداران







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.

پارستورز
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خوش آمدید !

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

پیکنیکتابستانی
بزرگ

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

کشنبه  24جوالی:
ی
نیون  :جلوی مترو
پارک انگری

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

تولد 18سالگی پیوند را با هم جشن میگیریم:

باصمیمانه ترین شادباش ها برای  1000مشاره و  18سال پوست
کلفتی ،براوو رفیق!

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

PAIVAND
Published: since1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
Victoria, Calgary & Vancou)ver



مژده مژده

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

برنامــه های آینده

مهساابراهیمنژاد

اندی لیال فروهر

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

از طریق برنام�ه 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

خانواده

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

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

_________________________

Montreal Office

دعاوی

294 Square St-Louis, 2e étage

 مدنی
 کاری
 تجاری
 خانواده

Montréal QC H2X 1A4

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

گروهپرسپولیس
پائیز امسال در مونتریال
منتظر آگهی های بعدی باشید

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

Voyages Lexus

•
•
•
•
•

نسرین پارسا

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

(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

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

ش هــر
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.

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

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

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



514-996-9692
Fax:

514-313-5656
Email:

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

•
•
•
•
•
•

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

پیوند جویای دیدگاه های
متفاوت 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

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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ایرانوسوریه...

خانه
چوبی!

«روزگار غریبیست نازننی!»

احمد شاملو

دهانت را میبویند
مبادا که گفته باشی دوستت میدارم.
دلت را میبویند
روزگار غریبیست ،نازنین
ِ

شهباز خنعی

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

در این بُن ِ
وپیچ سرما
بست کج ِ
آتش را
به سوختبا ِر سرود و شعر
فروزان میدارند.
به اندیشیدن خطر مکن.
روزگار غریبیست ،نازنین
ِ

آن که بر در میکوبد شباهنگام
شتن چراغ آمده است.
به ُک ِ

نور را در پستوی خانه نهان باید کرد

آنکقصابانند
بر گذرگاهها مستقر
با ُکنده و ساتوری خونآلود

روزگار غریبیست ،نازنین
ِ

و تبسم را بر لبها جراحی میکنند
و ترانه را بر دهان.

آخری��ن روزه��ای چهارمی��ن ماه
تظاهرات و مبارزات هوش��مندانه و
دالورانه مردم بیدار و شریف سوریه
درحالی سپری می شود که افق پیروزی
مردم هرروز روشن تر از روز پیش است و
گنداب و باتالق خودکرده ها نیز هرلحظه
بیشتر و بیشتر نظام های خودکامه اسالمی
و بعثی و سرکرده های جنایتکارشان یعنی
ولی مطلقه فقیه و بشاراسد را درخود فرو
می کشد.
درای��ن کارنامه  4ماهه ،ه��ردو حکومت
شکست های سنگینی را تحمل کرده اند
و مردم قهرمان سوریه ،که گویی دارند به
نیابت از مردم ای��ران از ولی مطلقه فقیه
انتقام می گیرند ،حکومت های آخوندی و

شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد

کباب قناری
ِ
آتش سوسن و یاس
بر ِ

روزگار غریبیست ،نازنین
ِ

از مجموعۀ «ترانههای کوچک غربت»

نازگل فالح طوسی

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL, LAVAL,
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

{>> ادامه در صفحه}25 :

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد

UNITECK GARAGE DOOR

مسالمتآمیزبرگزارکنند"!
چن��دروز بعد ،س��خنگوی وزارت خارجه
چی��ن هم اعالم کرد ک��ه به اعتقاد چین
تصویب قطعنامه در شورای امنیت درباره
سوریه مناسب نیست.
در نیمه اردیبهشت ،پس از دوماه سانسور
کامل خبری و جلوگیری از بازتاب خبرهای
مربوط به تظاهرات مردم سوریه در رسانه
های در انحصار ولی مطلقه فقیه ،سرانجام
وزارت امورخارجه حکومت از خواب گران
بیدار ش��د و بیانیه ای درمورد رویدادهای
سوریه انتشار داد.

NOTAIRE-NOTARY

ابلیسپیرو ْزمست
ِ
سو ِر عزای ما را بر سفره نشسته است.

تک
یونی

سوریه« :مردم سقوط نظام را می خواهند»!

و عشق را
کنا ِر ِ
تیرک راهبند
تازیانهمیزنند.

Shahbaznakhai8@gmail.com

بشاراسد را چناندچار روان و رفتار پریشی
کرده اند که برای جلوگیری از غرق شدن
خ��ود به هر خس و خاش��اکی چنگ می
اندازند.
ماج�را از هم�ان روزه�ای نخس�ت
تظاهرات مردم سوریه آغاز شد.
ت��ا ح��دود  2ماه رس��انه ه��ای حکومت
آخون��دی و بویژه صدا و س��یمای وقیح و
دروغ پ��رداز آن چنان رفتار می کردند که
گویی کشوری بنام سوریه که مردم آن با
پایداری شگفت انگیز برای مطالبه حقوق
انسانی خود و نفی خودکامگی
به خیابان ها می آیند و کشته
می دهن��د و مج��روح و
بازداشت می شوند ،وجود
خارجی ندارد.
این مرحلهء انکار وقیحانه
آنقدر ب��ه درازا کش��ید و آش چنان
شور شد که خان هم فهمید و حجت
االسالم دعاگو ،امام جمعه شمیرانات
در نماز جمعه  28خ��رداد صدایش
درآم��د که« :آگاهی مردم از تحوالت
سوریه توسط رسانه های بیگانه یک
ضعف سیاس��ی و غیرقابل توجیه در
مقیاس ملی و جهانی است .متاسفانه
رسانه های ملی با بی توجهی به شرایط
وی��ژه ارتباطات رس��انه ای دیداری،
ش��نیداری و نوش��تاری در ش��رایط
کنونی جامعه جهانی ب��ا نپرداختن
به تحوالت س��وریه
ب��رای رس��انه های
بیگانه اعتمادسازی
و برای رس��انه های

ملی اعتماد سوزی می کنند».
البته ،حج��ت االس�لام دعاگو
تجاهل می کند وگرنه به خوبی
آگاه است که رییس مهم ترین
رس��انه "ش��نیداری ،دیداری"
یعنی صدا و سیما همانند رسانه
"نوش��تاری" کیهان مس��تقیما
توس��ط مق��ام معظ��م رهبری
منصوب می ش��وند و در عرصه
سیاست گذاری از جمله سانسور
تابع دستورات و بخشنامه های
روزان��ه بیت رهبری هس��تند و
دستورات او را اجرا می کنند.
در نتیجۀ پایداری و ایستادگی
تحسین برانگیز مردم شجاع
و هوشمند س��وریه که از روز
نخست با شعار واحد و محوری
"الشعب یرید اسقاط النظام"
(مردم س��قوط نظام را می خواهند) به
میدان آمدند و ب��ا وجود دادن بیش از
 1700کش��ته هرگز سستی و فتور در
عزم و اراده شان راه نیافت.
در ماه اردیبهشت شورای امنیت سازمان
ملل نشستی با حضور تمام اعضاء برگزار
کرد که با مخالفت روسیه این نشست به
نتیجه قطعی یعنی صدور قطعنامه علیه
حکومت جنایتکار و سرکوبگر بشاراسد
نیانجامید.
نماینده سوریه در سازمان ملل مدعی
ش��د که نیازی به تحقیقات مستقل از
سوی سازمان ملل نیست و "معترضین
به راحتی و دور از خش��ونت می توانند
درهر مکان و منطقه سوریه تظاهرات

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

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

اسفندیارباهری

Cell.: (514) 573-9128
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری

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

Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441

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

فتوشاپ
پارستورز
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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
½
½
½
½
½
½

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

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

PAIVAND: Vol. 18  No.1014  juillet 15, 2011

ایران :آمار ومدیریت...
مهلکترین بیماریهایی که امان ایرانیها
را برید ه است

 ۰۵ژوئیه  :۲۰۱۱تهران امروز نوشت :مبتالیان در ایران هم میگوید:
نگرانیه��ا از عوام��ل م��رگ و میر «در ایران هم در حال حاضر حدود
ایرانیها در اثر بیماریهای مختلف  85هزار نفر س��رطانی داریم که به
افزایش پیدا کرده اس��ت .پزشکان انواع سرطانها مبتال هستند .از این
و متخصصان سالهاس��ت هشدار تعداد هر س��اله نزدیک به  30هزار
نفر ه��م فوت
میدهند که تغییر سبک زندگی
ایرانیها باعث شده سن ابتال به انواع سرطانها میکنن��د .هر
سال هم به این
انواع و اقسام بیماری
های مهلک و بیماریهای
تع��داد اضافه
به سرعت پایین بیاید.
انواع س��رطانها و بیماریهای قلبی و عروقی میشود و هم
با انتق��ال این
قلب��ی و عروق��ی در کمی��ن
در کمین
س��رطانها به
75میلیونایرانینشستهاند.
75میلیون
تعداد مبتالیان
چرا که بررس��یها و تحقیقات
ایرانی
ه��م اف��زوده
نش��ان میدهد ک��ه بیماریها
در ایران خیلی زودتر از جوامع نشستهاند.
میشود .البته
به همین میزان
دیگ��ر ش��یوع پی��دا میکند و
ب��ا افزای��ش
میانگین سنی ابتالی آن هم از
میانگین سنی جهانی در اکثر موارد امکانات و نیروه��ای متخصص هر
س��اله تع��داد بیش��تری از بیماران
پایین است.
ای��ن رون��د در س��الهای اخی��ر با س��رطانی تحت نظر پزش��کی قرار
گسترش زندگی ماشینی و صنعتی میگیرند.
و مهاجرت از روس��تاها به ش��هرها سرطانمعده
سرعت بیشتری هم پیدا کرده است در حال حاضر سرطان معدهدر ایران
و س��ن ابتال در بیش��تر بیماریها بیش��ترین مبتالیان را هم در بین
پایینتر هم آمده است.
مردان و هم در بین زنان دارد.
در ادام��ه این گزارش آخرین آمارها س��رطانهای ریه و پروس��تات در
و نظرات متخصصی��ن و محققین آقایان و سینه در خانمها هم سهم
درباره مهلکتری��ن بیماریهایی را باالیی از بیماران سرطانی در کشور
میخوانید که هر سال جان خیلی از ما را تشکیل میدهند».
ایرانیها را میگیرد.
سبک زندگی غلط ما را میکشد

طب��ق گزارشهای به دس��ت آمده
س��رطان س��ومین عامل مرگ در
ایرانیها به شمار میرود.
رئیس انجمن س��رطان ایران اعالم
میکند رشد بیماری سرطان جهانی
است و آمار مبتالیان به سرطان در
همه جوامع در حال افزایش است:
«علت اصلی این مس��ئله هم ناشی
از روشه��ای غلط زندگ��ی و مواد
سرطانزایی اس��ت که اطراف ما را
احاطه کردهاند.
ما تا وقتیدر همین وضعیت زندگی
کنیم و روش زندگی سالم را پیش
نگیریم با افزایش ابتال به س��رطان
طرف هستیم».
وی ر مورد بیماری س��رطان و آمار

بیماریهایقلبی؛
متهم شماره یک!

آمارهای رس��می وزارت بهداش��ت
نش��ان میدهد مرگ و میر ناشی از
بیماریهای قلبی و عروقیدر کشور
طی یکسال گذشته حدود  110هزار
نفر است.
رئیس پنجمین کنگره قلب و عروق
خاورمیان��ه به آخرین پژوهشها در
این زمینه اش��اره میکن��د و ادامه
میگوید« :قبل از س��ن  55سالگی
میانگین ب��روز بیماریهای قلب و
عروقی بین زنان و مردان یکس��ان
است اما بعد از آن بیشترین میزان
بیم��اری در میان مردان مش��اهده
میشود.
بای��د ب��ه تجربی��ات جدی��دی در
خصوص نقش طب مکملدردرمان

بیماریه��ای قلب و عروق رس��ید.
عـوام��ل متع��ددی اع��م از تغذیه،
شرایط زندگی و شرایط روحی افراد
در بروز این بیماری نقش دارد و طب
مکمل هم به طور قطع میتواند در
زمینه درمان نقش��ی موثر داش��ته
باشد.
فش�ارخون ،چربی خ�ون ،قند
خون و س�یگـار از فاکتورهای
خط�رزای بیماریه�ای قلب�ی
هستند.
از هر پنــج ایــرانی یک نفر
دیابت دارد

ازدیگر بیماریهایی کهدر طول این
سالها در ایران شیوع زیادی داشته
است بدون شک دیابت است.
بیماری که خیلیها با آن دس��ت و
پنجه نرم میکنند و به نس��لهای
بعدی هم منتقل میشود.
رئیس انجمن دیاب��ت ایران به آمار
باالی این بیماری در کش��ور اشاره
میکند:
«از ه��ر  5نفر ایرانی ،یک نفر مبتال
به دیابت است یا در معرض ابتال به
آن قرار دارد و س��االنه یک میلیارد
دالر بهدلیل کنترل نشدن بیماری
دیابت در کش��ور هزینه میش��ود.
هزینهدرماندیابت نوع یک همراه با
عوارض ۱۲برابر دیابت بدون عوارض
اس��ت .هزینه درمان دیابت نوع  ۲با
عوارض ه��م  ۲۴برابر هزینه درمان
بدون عوارض آن است .این درحالی
است که  ۹۹درصد مبتالیان هم از
کنترل نامطلوبی برخوردار هستند.
نزدیک به  7میلیون نف��ر در ایران
به دیابت مبتال هس��تند ولی فقط
 3میلیون نفر از بیماری خودش��ان
خبر دارند .در عین حال شایعترین
زمان تشخیص دیابت در ایران هم
بین  ۴۰تا ۵۰س��الگی است .زمانی
که فرد دیابتی بهدلیل عد م آگاهی
کاف��ی از دیاب��ت به یک��ی از عالئم
مستعد کننده عوارضدیررس مبتال
ش��د ،هزینههای هنگفت درمانی او
هم شروع میشود».

سوء مدیریت مزمن ،اقتصاد ایران را به فهرست
بدترین اقتصادهای جهان کشانده است

ساعات کار:

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

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

پارس تورز 20ساله می شود...

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

 ۱۶تیر رادیو فرانسه:
نش��ریه معتب��ر «فورب��س»
گزارشی منتشر کرده است که
در آن بیالن عملکرد اقتصادی ۱۷۷
کش��ور جهان در سه سال گذشته
ارائه شده است.
در این گ��زارش عملکرد اقتصادی
ایران ،این کش��ور را در لیس��ت ده
کش��وری قرار داده اس��ت که واجد
بدترین اقتصادهای جهان هستند.
حسن منصور ،اقتصاددان سرشناس
س��اکن لندن ،به معیارهای نشریه
فوربس ب��رای داوری درباره اقتصاد
کش��ورهای مختلف جهان اش��اره
میکند و توضیح میدهد که س��ه

عا م��ل
تحریمهای
بی��ن
الملل��ی ،فقدان رقابت آزاد و س��وء
مدیریت ،اقتصاد ایران را به سقوط
کشاندهاند.
وی می افزاید آنچه را که در ماههای
گذشته منتقدیندولتدر مجلس و
نهادهای دیگر زبان باز کرده و مطرح
درس��ت هم��ان مطالبی

میکنند،
اس��ت که در شش س��ال گذشته
اقتصاد دانان دیده و گفته بودند.
اما در آن زمان مجموعه حاکمیت
زیر بار آن نمیرفت.
او میگوید اکنون ناگهان منتقدین

پارستورز

دولت متوجه سوء مدیریت میشوند،
پولهای گمشده پیدا میکنند و به
صده��ا موارد خالف پ��ی میبرند و
آنها را برخ میکشند.
به عقیده حس��ن منص��ور ،اقتصاد
ایران در سی سال گذشته عموماً از
کمبودهای اساسی رنج برده است که
محور آنها فقدان شایسته ساالری
است و اینکه سکان اقتصاد کشور در
دستهای ناتوان قرار داشته است.
بعقیده وی اقتصاد ای��ران در دوران
آق��ای احمدین��ژاد به ی��ک قایق
بیبادبان و ب��دون قطب نما تبدیل
شده است.
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آژانس مسافرتی

ایران..
ایران
هجدهمین
كشورپرجمعیت
دنیاست

عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم
پزشكیمشهدگفت:ایرانباجمعیت
 77میلیون و  890هزار نفر در رتبه
هجدهم در لیست پرجمعیتترین
كشورهای دنیا قرار دارد.
وی اظهار داش��ت :شعار امسال این
اس��ت كه جمعیت  7میلیارد نفری
جه��ان باید  7میلی��ارد فعالیت در
راس��تای كنترل جمعیت داش��ته

ممنوعیت
استخدام در
تهران تا  10سال
آینده

مع��اون توس��عه مدیری��ت و منابع
انس��انی اس��تانداری تهران گفت:
اس��تخدام نیروی انسانی جدید در
شهر تهران تا  10سال آینده ممنوع
است.
ابراهیم��ی در تش��ریح جزئی��ات
ممنوعیت استخدام در تهران افزود:

PAIVAND: Vol. 18  No.1014  juillet 15, 2011

9

Maison de Voyages

هر فردی باشد.
وی اظه��ار داش��ت :ام��روزه حدود
 450میلیون نفر از مردم دنیا از یك
بیماری جدی روانی یا رفتاری رنج
میبرند ،بر طبق آمار سازمان جهانی
بهداشت در سال  2001سی و سه
درصد از عمر س��پری شده در افراد
بازتوانی ،بهدلیل بیماریهای عصبی
رنج میبرند.
فیاض��ی اف��زود :ح��دود  1میلیون
خودكشی هر سال در جهان داریم
و ح��دود  25میلیون نف��ر از مردم

جان از اس��كیزوفرنی و  38میلیون
نفر از صرع رنج میبرند .در ایران بار
بیماریها به این صورت است كه 28
درصد بیماریهایی كه وجود دارد به
خاطر حوادث ناگهانی مانند رانندگی
و س��ایر حوادث اس��ت 14 ،درصد
بیماریهای قلبی و عروقی است.
فیاضی گفت:در خانمهادر بین تمام
عوامل ،افس��ردگی نخستین عامل
بیماری اس��ت ،در آقایان رتبه سوم
بیماریها مربوط به روانپزشكی است
كه به مصرف مواد مربوط می شود.
وی افزود :در هر  4خانواده ایرانی یك
خانواده درگیر به كسی اتالق میشود
كه دچار بیماریهای روانی اس��ت
كه همه افراد خانواده را به آن مبتال
میكند.

بر اس��اس مصوبه هیأت وزیران در
خصوص جذب و اس��تخدام نیروی
انسانی رسمی و پیمانیدر کالنشهر
تهران به علت انتقال نیروی انسانی از
تهران به استان ها و کوچک سازی
دولت و نیز واگ��ذاری تصدی گری
تا  10س��ال آینده استخدام نیروی
انسانی در شهر تهران ممنوع اعالم
شده است.
وی گفت :بر اس��اس قان��ون برنامه
پنجم توس��عه به کارگیری افراد در
قالب قرارداد کار معین و ساعتی در
چارچوب قانون خدمات کشوری در
س��قف تعداد نیروی انسانی 1387

مجاز اعالم شده است.
مع��اون توس��عه مدیری��ت و منابع
انس��انی اس��تانداری ته��ران افزود:
چنانچ��ه بخواهی��م مج��وزی در
چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه
برای شهرس��تانهای اس��تان تهران
کسب کنیم این مجوز داده خواهد
شد.
آقای ابراهیمی گفت :هر مجوزی که
برای اس��تخدام صادر شود با آزمون
عمومی و بر اس��اس دس��تورالعمل
های ابالغ ش��ده و نیز قانون برنامه
پنج��م توس��عه و قان��ون مدیریت
خدمات کشوری اقدام خواهد شد.

باشند.

وی اف��زود :مبارزه با فق��ر (افزایش
نسل ،فقر را افزایش میدهد) توجه به
حقوق افراد در بارداری (هر فرد باید
خود برنامهریزی كند) ،میتواند وظیفه

'.ش�شماهگذش�تهمرگبارتریندورهبرای
غیرنظامیانافغانس�تانبودهاس�ت'

بمبگ��ذاران متع��دد
در ی��ک حمله دخیل
هستند که باعث تلفات
بیش��تر غیرنظامیان
میشود".
براس��اس گ��زارش
س��ازمان ملل متحد،
نیروهای دولتی و ناتو
مس��ئول  ۱۴درص��د
تلف��ات غیرنظامی��ان
خوانده شدهاند.
بیش��تر ای��ن تلفات،
ناشی از حمالت هوایی
نیروهای ناتو بوده است.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت که در
شش ماه اول سال  ۲۰۱۱میالدی،
 ۷۹غیرنظامی در این حمالت جان
خود را از دست دادهاند.

یک گ��زارش تازه
سازمان ملل متحد
نشان میدهد که
شش ماه اول سال
 ۲۰۱۱می�لادی،
برای غیرنظامیان
در
ا فغا نس��تا ن
مرگبارتری��ن دوره
از زمان آغاز جنگ
در س��ال ۲۰۰۱
میالدی بوده است.
براس��اس ای��ن
گ��زارش ،از م��اه
 ۱۴درصد
غیرنظامیان افغان شد کهدر
ژانویه تا ژوئن سال
تلفات
جریان خشونتهای جاری
ج��اری ،یک هزار
و  ۴۶۲غیرنظامی غیرنظامیاناند هنوز ثبت نشده است".
گروههای شورشی ،از جمله
در افغانس��تان
طالبان ،مسئول
کشته شدهاند که
این رقم ،افزای��ش  ۱۵درصدی در بی��ش از  ۸۰درصد این
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تلفات خوانده شدهاند و جلسات مشارکت
مهم ترین منبع تلفات،
میالدی را نشان میدهد.
بیشتر این تلفات ،ناشی از انفجارهای انفج��ار بمبهای کنار
کنار ج��ادهای و حمالت گروههای جادهای دانس��ته شده
است.
مسلح مخالف دولت بوده است.
در عین حال ،گزارش سازمان ملل براس��اس این گزارش،
متحد نش��ان میدهد ک��ه تلفات تلفات ناشی از حمالت مونتریال
غیرنظامیان در حم�لات نیروهای انتح��اری نی��ز در
دولتی افغانستان ۹ ،درصد کاهش افغانستان افزایش یافته
داشتهاست،اماغیرنظامیانبیشتری است.
در حم�لات هوایی نیروه��ای ناتو در این گزارش تصریح
برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس
شده اس��ت که با آنکه
کشته شدهاند.
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:
ای��ن گ��زارش در آس��تانه انتق��ال شمار حمالت انتحاری
مسئولیتهای امنیتی به نیروهای افزایش نیافته ،اما تلفاتی
افغاندر بخشی از مناطق افغانستان که این حمالت به وجود
میآورد ،بیش��تر شده نشانی کلیساGrace Ministry :
منتشرمیشود.
1345 Rue Lapointe
در گزارش سازمان ملل متحد آمده است.
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
است" :خشونتهای فزایندهدر نیمه در ای��ن گ��زارش آمده
Mtro: Cote Vertu
اول س��ال  ۲۰۱۱میالدی ،منجر به است" :این گونه حمالت
Tel.: 514-261-6886
کش��ته و زخمی ش��دن تعدادی از حاال پیچیدهتر شدهاند؛

مسیحیان
فارسیزبان

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

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

ما در
>>> امتحان ش النگی باشد
بوراسا و یا
هانری

>>

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

>>

621-3456

تئوری آموزش کامپیوتری

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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www.skylawn.net
تورنتو
گرانرتین
و اتاوا
ارزانرتین
شهرهای
بزرگ کانادا

ایرانتو :کالن ش��هر تورنتو ،امس��ال
افتخار گرانترین ش��هر کانادا را که
سال  2010از آن ونکوور بود ،از آن
خود ک��رد! در مقابل ،اتاوا ،پایتخت
کانادا ،در بین ش��هرهای بزرگ این
کش��ور به عنوان ارزان ترین شهر،
لقب گرفت.
بر اساس تحقیق انجام شده توسط
موسسه مش��اوره ای  Mercerاین
نتیجه بر مبنای وضعیت مس��کن،
حمل و نق��ل ،خواربار ،پوش��اک و
تفریحات بدست آمده است.
گفته می ش��ود افزایش تقاضا برای
اج��ارۀ خانه در تورنت��و موجب باال

خداحافظی
جزیره پرنس
ادوارد با
"آن شرلی
و قصه های
جزیره" !

ایرانتو :جزیره پرنس ادوارد در شرق
کانادا که با س��ریال های تلویزیونی
" قصه های جزیره" و " آن ش��رلی
دخت��ری با موه��ای نارنج��ی" در
سراس��ر جهان مشهور ش��ده ،این
روزها با ورود مهاجران چینی چهره
سابق خود را به عنوان یک روستای
سنتی کانادایی از دست داده است.
روزنامه نش��نال پس��ت نوشت این
استان کوچک (که "کیت میدلتون"
ع��روس جدی��د ملک��ه انگلیس از
طرفداران پرو پا قرص سریال های
مذکور نی��ز عالقمند ب��ه بازدید از
مناظر خاطره انگیز آن است) دیگر
مملو از مهاجرانی است که فرهنگ
متن��وع خ��ود را در ش��یوه زندگی
ساکنان سابق آن ترکیب کرده اند.
"رابرت غیز" نخس��ت وزیر محلی
و لبنانی تبار جزی��ره پرنس ادوارد
به ش��وخی می گوید اگ��ر به یکی
از م��دارس جزی��ره مراجعه کنید
احس��اس می کنید که وارد یکی از
مدرس��ه های مرکز تورنتو شده اید
که اکثر دانش آموزان آن را چش��م
بادامی ها تشکیل میدهند!
از سال  2001و پس از آنکه استان
جزیره پرنس ادوارد اقدام به پذیرش
مهاج��ر بر اس��اس برنامه اس��تانی
خ��ود کرده ،دس��ت ک��م 10000
تبعه کشورهای دیگر بویژه مناطق
آسیایی به جمعیت آن افزوده شده

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
رفتن اجاره بها گش��ته و تأثیر قابل
مالحظه ای بر هزینه های زندگیدر
آن شهر گذاشته است.
در سطح بین الملل اتاوا رتبه 114
را در بین گرانترین شهرهای بزرگ
جهان دارا است ،در حالی که تورنتو
رتبه  59را از خود کرده است.
ونکوور در رتب��ه  ،65مونترال  79و
کلگری  96قرار گرفته اند.
دو ش��هر تورنتو و ونکوور در س��ال
 ،2010به ترتیب در رتبه های  76و
 74بودند و این امر بیانگر گرانترشدن
این شهر ها در سال جاری است.
معموال محاسبه هزینه های زندگی

به ش��رکت ها و دوایر دولتی جهت
کم��ک می کند تا میزان مناس��ب
حقوق و مزایای کارکنان خود را در
هر شهر تعیین کنند.
گرانترین شهرهای جهاندر فهرست
اخیر عبارتند از:
لوآندا در آنگوال و توکیو در ژاپن.
ارزان ترین ش��هر جهان نیز کراچی
پاکستان بوده است.
متوس��ط اج��اره بها در لوآن��دا  ،در
حدود  20ه��زار دالر آمریکا در ماه
است!

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

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
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

است.
در ای��ن میان چی��ن با  2400نفر
در صدر این لیست قرار گرفته است.
اکث��ر آنها در ش��هر ش��ارلوت تاون
ساکن ش��ده اند که خود جمعیتی
بال��غ بر  32000نف��ر را در خویش
جای داده بود.
در حالی که مسئوالن و بخش های
اقتص��ادی از ورود مهاجران جدید
اس��تقبال می کنند ،ساکنان اولیه
و بوی��ژه افراد س��المند از دگرگونی
ترکیب جمعیتی استان ناراضی بوده
و از سیاست های موجود انتقاد می
کنند.
اما کمیس��یون حقوق بشر استان با
هرگونه مخالفت یا عکس العمل تند
در این رابطه مخالفت می ورزد.
البته به اعتقاد انجمن تازه واردین با
توجه به رسیدن نیروی کار موجود
در جزیره به سن بازنشستگی و نیاز
فراوان به نیروهای جدید و متخصص
م��ردم وضعیت فعل��ی را درک می
کنن��د و چاره ای ج��ز پذیرش آن
ندارند.
با اینکه نرخ رش��د جمعیت در این
استان تقریبا صفر بوده ،اما مقامات
محلی با صرف بیش از  4.2میلیون
دالر بودجه طی س��ال های 2008
تا  2009توانستند در سه ماهه اول
امس��ال میزان جمعیت را به تعداد
 400نفر افزایش دهند.

حتی باوجود س��رمایه گ��ذاری در
زمینه آموزش زبان به تازه واردین و
کودکان آنها باز هم بانک ها مجبور
به افزودن زبان مندرین (چینی) در
دس��تگاه های خود پرداز خود شده
و کارکن��ان چینی زبان اس��تخدام
کردند.
بدین ترتیب گشایش حساب های
بانکی س��یر صع��ودی بخود گرفته
و مش��اوران مس��کن چین��ی زبان
توانستند بازار مسکن استان را رونق
ببخشند تا جایی که اولین روزنامه
چینی محلی نیز ماه گذشته منتشر
گردید.
مس��ئوالن محلی بخوبی به این امر
واقف هس��تند که در صورت اثبات
وجود فرصت های سرمایه گذاری به
چین��ی ها آنان به ماندن در جزیره
تشویق خواهند شد.
هم اکن��ون متقاضیان م��ی توانند
طبق قانون جدی��د یا مالکیت یک
سوم یک ش��رکت خاص را برعهده
بگیرند و یا دس��ت کم یک میلیون
دالر به مدت پنج س��ال در یکی از
بخش های اقتصادی جزیره سرمایه
گذاری کنند تا ویزای اقامت دائم را
برای خود و اعضای خانواده دریافت
نمایند.

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

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

شادی

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

shadim.sky@gmail.com

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135
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کانادا...

ماریا کُـتنه

انتخاب مرکز
استان کبک به
عنوان بهرتین
شهر برای
زندگی در
کانادا
ایرانت��و :در حالیک��ه ب��ر اس��اس
نظرسنجی های اخیر شهر ونکوور
به عن��وان خ��وب تری��ن ()nicest
ش��هر کانادا انتخاب ش��ده بود اما
"کبک س��یتی" مرکز ایالت کبک
در بین شهرهای اصلی کانادا جایگاه
بهترین شهر برای زندگی را به خود
اختصاصداد.
مطالعه جدید که از س��وی انجمن
مطالعات کان��ادا در مونترآل انجام
شده ،کبک سیتی را بخاطر هزینه
های زندگی فرهنگ خرید و ارتباط
مردم با یکدیگر به دیگر ش��هرهای
کانادا برتری داده است.
 70درصد مردم کبک سیتی هزینه
های زندگی در این شهر را خوب و
مابقی عالی توصیف کرده اند.
مونترآل از این نظر در رتبه دوم قرار
گرفته بطوری که 16درصد از مردم
آن ش��هر هزینه زندگ��ی را عالی و
65درصد خوب دانسته اند.
پیش از این موسس��ه Postmedia
 Newsاع�لام ک��رده ب��ود که یک
چه��ارم م��ردم کان��ادا در مجموع
ونکوور را به عنوان قشنگ ترین شهر
انتخاب کرده اند در حالی که ونکوور
از نظر هزینه زندگی آخرین رتبه را
به خود اختصاص داده بود.
دبیر "پست میدیا" به پدیده جالبی
در ونکوور اشاره می کند و آن تعداد
کم خانواده های س��طح متوس��ط
است.

عضواجنمنشوراینظارتیمشاورانمهاجرتبهکانادا
عضو مجاز و ثبت شده نزد دولت کبک
Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada Regulatory
Council 074365Authorized and Register with
the Government of Quebec 11322
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
تورنتو ادمونتون و کلگری هم بعد از
ونکوور از نظر هزینه های زندگی در
بدترین وضعیت بسر می برند.
از نظر فعالی��ت فرهنگی و عمومی
و همچنین ارتباط مردم با یکدیگر
ش��هرهای مونترآل و کبک سیتی
با 95درص��د اولین رتبه های را دارا
هستند.
در مقاب��ل ی��ک پنجم م��ردم اتاوا
معتقدند شهر آنها بدترین مکان برای
مالقات و آشنایی با دیگران است.
مونت��رآل همچنی��ن باالترین رتبه
را از نظ��ر خرید (ب��ا 67درصد) به
خود اختص��اص داده و به دنبال آن
ادمونتون (با 62درصد) کلگری (51
درصد) و کبک س��یتی (49درصد)
قرار گرفته اند.
مردم تورنت��و (با 15درصد) کلگری
(14درصد) و ادمونتون (با 13درصد)
شهر خود را بدترین جا برای فعالیت
های فرهنگیدانسته اند.

از نظر یافتن ش��غل ،اهالی کلگری
بیش��ترین رضایت را داش��ته اند و
کب��ک س��یتی از این نظ��ر نیز در
جایگاه دوم قرار گرفته است.
در حالیکه تقریبا تمامی مردم کبک
س��یتی آن ش��هر را بهترین مکان
برای پرورش کودکان خود دانسته و
باالترین جایگاه رادر بین هفت شهر
اصلی بخود اختص��اص داده ،نکته
جالب اینکه از این نظر مونترآل در
قعر جدول قرار گرفته است!
ش��هرهای کبک سیتی ونکوور اتاوا
و مونترال رتب��ه های اول تا چهارم
را از نظر تفریحات و سرگرمی حائز
شده اند.
در مطالعه اخیر می توان گفت بطور
کل��ی تورنتو چندان ش��هر موفقی
نبوده و ونکوور برغم تمامی زیباییها
و ُمحسناتی که دارد ،پرهزینه ترین
شهر برای زندگی است.

هشدار بانک  ، TDنسبت به کاهش
بهای مسکن در کانادا

۱۴جوالی ایرانتو :متوسط بهای
مس��کن در کانادا طی دو س��ال
آین��ده ،در ح��دود  10درص��د
کاهش خواهد یافت.
نشریه  TD Economicsدر مقاله
ای این پدیده را " اصالح تعادلی"
نام نه��اده و همچنین از افت 15
درصدی خرید و فروش مس��کن
نیز خبر داد.
به گزارش ایرانتو به نقل از س��ی
بی سی ،کارشناس��ان بانک دالیل
اصلی این دیدگاه خود را در ترکیبی
از کاه��ش فرصت های ش��غلی و
افزای��ش درآمد خانوار ،رش��د نرخ
به��ره ،س��ختگیریهای جدی��د در
زمین��ه اعطای وام و بیمه کردن آن
و باالخره کم شدن تعداد خریداران
اولیه بیان کرده اند.
در این تحقیق  12 ،بازار اصلی خرید
و فروش مس��کن در کشور تعیین
شده که شهرهای تورنتو و ونکوور،
به عنوان گرانترین مناطق در صدر
این لیست قرار گرفته اند.
این دو ش��هر ب��ه نس��بت بقیه از
نظر س��قوط قیمت ،آسیب پذیرتر
هستند؛بویژهدرزمینهکاندومینیوم،
که نش��انه های آن ،پیش از این نیز
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نمایان شده است.
در این گ��زارش آمده اس��ت هیچ
شهریدر آینده نزدیک ،شاهد رونق
در بازار مسکن نخواهد بود اما کاهش
قیمت در شهرهایی نظیر ریجاینا،
س��نت جان  ،هلیفاکس ،کلگری و
ادمونتون ،با س��رعت کمتری روی
خواهد داد.
در سطح ملی ،گزارش پیش بینی
کرده که کاهش  10.2درصدی در
بهای مسکن باعث می شود متوسط
قیمت در سال  2013به 329،000
دالر ،یعن��ی  38،000دالر کمتر از
سال  2011برسد.
اما در بازار ونکوور که متوسط بهای
مس��کن ،به حدود  793،000دالر
رسیده است ،کاهش  14.8درصدی

را ش��اهد خواهیم بود که موجب
سقوط قیمت به  675،000دالر،
در سال  2013خواهد شد.
میزان بدهی صاحبان مسکن در
ونکوور از هر ش��هر دیگر کانادا ،
بیشتر است.
متوس��ط بهای مسکن در تورنتو
نیز ب��ا کاه��ش  11.7درصدی،
یعن��ی مع��ادل  55،000دالر به
رقم��ی بال��غ ب��ر  415،000دالر
خواهد رسید.
کارشناسان بانک تی دی همچنین
از احتمال افزایش نرخ بهره از سال
 2012نیز سخن گفته اند.
با توجه به وابس��تگی سیاست های
ن��رخ بهره بانک مرکزی با نرخ بهره
متغی��ر (که هم اکن��ون  40درصد
خریداران از آن سیس��تم بهره مند
هستند)  ،نویسندگان گزارش تأکید
کرده اند ،یک وام  400،000دالری،
ت��ا اواس��ط س��ال  ،2013کارمزد
بیشتری در حدود  440دالر در ماه
می طلبد.
بنابراین نرخ بهره تا آن زمان  ،با یک
درص��د افزایش ،به  3درصد خواهد
رسید.

دفتر تهران

با مدیریت مهندس حمید سعیدی
آدرس :تهران  ،نیاوران – دربند – خیابان الفت –
کوچه قوامین – پالک  – 2طبقه اول
تلفن021 – 22745397 - 22745396 :
0912-164-1708
موبایل:

Suite 308

کامی منفرد
مدیر امور ایرانیان

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

با تعیین وقت قبلی

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

فروش و نصب سیستم های
کانال های فارسی زبان،
ماهواره ای
ترکی ،عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

ن ُ
«ـها ی رز»

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

زبودی ردقلب مرکز شهر مونتریال گـشایش می یابد

ستثـن ی بی ل
ل
م
ل
با غذا اهی ا ا ی ن ا ی
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ساملرگ...

امیرکفشداران

درگذشت ۱۳تیر ۵۳(۱۳۵۰سالگی) ،بیمارستان فیروزگر تهران

محمد معین؛
کاوشگر
واژهها

"اس�تاد ت�ازه از س�فر ترکی�ه
بازگش�ته و بیهی�چ فاصله به
دانش�گاه آمده ب�ود تا تدریس
خود را از س�رگیرد ،درس که به
پایان رسید ،قلم به دست گرفت
تا تقاضای یکی از دانش�جویان
دوره دکترا را پاس�خ بنویس�د،
ولی ناگهان چون شیشهای فرو
شکست و فرو ریخت"....
تا این ج��ای ماجرا ،حادثه کمیابی
نیس��ت و میتواند برای هر کس��ی
پیش بیاید ،ولی کمیاب این اس��ت
که استاد به آسایش بهشت نرسید و
چهار سال و نیم در برزخ میان مرگ
و زندگی معل��ق ماند .در مدت دراز
اغما ،همه کارشناسان را بر بالینش
فراخواندند و همه ترفندهای پزشکی
را به کار زدند ،ولی سرنوش��ت کار
خود را کرده بود .دکتر محمد معین
که با واالتریندستاوردش" ،فرهنگ
معین" ،خ��ود را در عرصه فرهنگ
ایران جاودانه ساخته است ،سرانجام
در س��یزدهم تیر ماه س��ال ۱۳۵۰
چشم از جهان فرو پوشید.
محم��د معی��ن در س��ال ۱۲۹۳
خورش��یدی در حوال��ی رش��ت به
دنیا آمد ،تحصیالت مقدماتی خود
را در رش��ت و ته��ران گذرانید و در
س��ال  ۱۳۱۳توانس��ت لیس��انس
خود را در رش��ته فلس��فه و ادبیات
از دانش��گاه تهران بگیرد .او سپس
رهسپار بلژیک شد و در آن دیار در
زمینه روانشناس��ی و مردم شناسی
مطالعه کرد و در بازگشت به تهران

دکترای خود را در رشته
ادبیات و زبان فارس��ی به
دس��ت آورد .میگوین��د
او نخس��تین کسی است
که ب��ه دریاف��ت مدرک
دکترای ادبیات ازدانشگاه
تهران توفیق یافته است.
محمد معین پس از پایان
تحصیالت به اس��تادی
زبان و ادبیات دانش��گاه
ته��ران برگزیده ش��د و
همزمان ب��ه همکاری با
عالمه علی اکبر دهخدا،
در کار "لغتنامه" پرداخت.
او چند نش��ان درجه اول
علمی را از مراکز فرهنگی
بینالمللی دریافت کرده
بود ،از جمله نش��ان هنر و ادبیات را
از دولت فرانسه.
کارها و ارزشها

محم��د معین ،از جه��ان رفت ولی
پژوهشه��ای ژرفش در زمینههای
زبان و ادبیات فارس��ی که برخی از
آنها ،مواد درسی دانشگاهی ،تلقی
میش��ود ،نام و ی��ادش را زنده نگاه
داشته است .برجستهترین کارهای
ادبی او اینهاست:

مزد یس�نا و ادب فارس�ی ،حافظ
ش�یرین س�خن ،تصحی�ح برهان
قاط�ع ،تصحی�ح چه�ار مقاله از
نظامی عروضی ،مقالههای بیشمار

تحقیقی انتش��ار یافته در نشریات
دانشگاهی و سرانجام فرهنگ معین
که عصای دست همه آنهاست که
با واژه سر و کار دارند.
ش��انس ب��زرگ معین ،آش��نایی و
همکاری با علی اکبر دهخدا بود که
تازه کار لغتنامه را آغاز کرده بود .پس
از آن که لغتنامه در مجلس شورای
ملی ،دفتری به دس��ت آورد ،معین
سرپرس��تی آن را بر عهده گرفت و
از صبح تا ظهر را در آن کار میکرد.
او در جایی س��زاوار خود قرار گرفته
بود و دهخدا نیز از همکاری مردی با
دانش و فضیلت بهره میبرد .روزگار
کمتر چنیندر و تخته را به هم جور
میکند.
عش��ق به زبان و ادبیات و کوتاهتر،
عشق به واژه و کاوش در آن ،معین را
بر آن داشت که "فرهنگ" گرانمایه
خود را نیز تدارک ببیند .فرهنگی که
گمان نمیکنیم کسی پیدا شود که
در آن سری نکشیده باشد.
مجموع�ه ش�ش جل�دی فرهنگ

معین ،در همه خانهها حضور دارد و
دشواریهایزبانیوفرهنگیهمگان
را برطرف میکند .البته بسیاری از
ناقدان ،خردههائ��ی بر محتوا و نیز
شکل و شیوه عمل آن گرفتهاند که
در صورتی هم که پذیرفتنی باشد،

وکیل دعاوی

اهمیت و ارزش سترگ کار مؤلفش
را نفی نمیکند.
ویژگیها

ب که خود در
محمد جعف��ر محجو 
دانش��کده ادبیات دانشگاه تهران از
درسهای معین بهره گرفته است،
در س��وگنامهای که برای او نوشته،
بزرگتری��ن ویژگی او را که س��بب
موفقیتش شده ،در شیوه گردآوری
اسناد و مدارک دیده است:
دقت او در رعایت امانت مثال زدنی
است" :میدانس��ت هر مطلب را از
کجا بی��اورد و در کج��ا جمعآوری
کند...شاید نخس��تین استادی بود
که راه و رس��م یادداش��ت برداشتن
 ...و آئین تحقیق در مس��ائل ادبی و
لغوی را به دانشجویان رشته فارسی
آموخت"...
همین رعایت امان��ت که در ذات او
نهادینه شده بود ،سبب شد که نیما
یوشیج ،پدر شعر نوی ایران نیز که
هیچ س��ازگاری فکری هم با معین
نداشت ،او را در مورد انتشار آثارش
وکیل و وصی خود قرار دهد.
ذبیحالله صفا ،دوست دوره تحصیل
معی��ن ،از یک ویِژگی دیگ��ر او در
تدریس ادبیات فارسی یاد میکند:
"او تدریس متنهای فارس��ی را از
صورت مبتذل س��ابق بیرون آورده،
تنها به معنی کردن لغتهای مشکل
متن و شرح مفهوم جمله قانع نشده،
بلکه آن را با اصول زبان شناس��ی،
لغت شناسی ،دس��تور زبان واصول
علمی امروزی همراه کرده است".
محمد جعفر محجوب عالوه بردانش
و بینش ،از فضیلتهای انسانی او نیز
گفته است:
"احترامی که شاگردان دکتر معین
ب��رای او قائل بودن��د ،عالوه بر مقام
استادی او دالئل دیگری نیز داشته
اس��ت .بی��ش از دانائ��ی ،مجذوب
پاکدلی ،انسانیت ،بزرگواری و خوش
باطنی او میشدند".
محجوب در پایان س��وگنامه خود
اف��زوده اس��ت ک ه "محم��د معین
مصداق انسانی تمام و کمال بود .آن
جامی بود که به ق��ول خیام ،چرخ
به او آفرین میزند و صد بوس��ه بر
جبینش مینشاند ،اما افسوس که
میسازد و باز بر زمین میزندش!
محمد معین را در زادگاهش ،آستانه
اشرفیه ،به خاک سپردند .ولی سی
سال بعد ،در سال  ،۱۳۸۰عده ای به
آرام��گاه او یورش بردند و به "اتهام"
همکاری معین با رژیم پیش��ین آن
را ویران کردند و به این س��ان مرد
بزرگ فرهنگساز ایران معاصر را قدر
نهادند!

Amir Kafshdaran Law
LAWYER

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»

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

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

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

جواهری
نیک آذین

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

داروخـانه

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

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

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, QC, H3H 2L9

Metro: GUY

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

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
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ایران...
یک سوم
ایرانیها
بیمار روانی
هستند؟!

به گفت��ه یک عضو هی��أت علمی
دانشگاه علوم پزش��کی تهران۳۵ ،
درص��د از مردم ایران ،دچار بیماری
روانی هستند.
این موضوع در نشس��ت «تجربیات
جهان��ی و نگاه��ی هم��ه جانبه به
پیش��گیری از کودکآزاری» مطرح
ش��د .جایی که مقامات رسمی قوه
قضائیه نیز حضور داش��تند .در این
نشس��ت ،دکتر دماری ،عضو هیأت
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
روند بیماری روانی در میان ایرانیان،
همچنان رو به افزایش است.
این استاددانشگاه توضیحداد« :سال
 ۷۹ش��یوع بیماریه��ای روانی ۲۱
درصد ب��ود در حالی که اکنون این
رق��م به  ۳۴و  ۹دهم درصد افزایش
یافته اس��ت و طب��ق پیمایشهای
کشوری و دادههای اولیه این روند رو
به افزایش است».

وی ب��ا انتق��اد از سیاس��تهای
کالن کش��ور در زمین��ه س�لامت
روان��ی ش��هروندان ،اف��زود« :در
سیاستگذاریهای کالن کشور ،بعد
معنوی رها شده است».

اجتماعی و
به گفته وی ،در رتبهبندی نش��اط
ملته��ای جهان ،در س��ال ۲۰۰۶
رتبه ایران در میان  ۱۷۰کشور ۹۶
بود.
اکنون با توجه ب��ه اینکه در نمودار
توزیع جمعیت ایران بیشتر به سمت
س��نین باالی دوره جوانی متمایل
است ،میتوان محاسبه کرد در ایران
بیش از  ۲۵میلیون بیمار روانی در
کنار همدیگر و افراد س��الم ،زندگی
میکنند.

بیماریهای روانی ،اولین عامل
بیماری در ایران

محقق��ان و چهرههای دانش��گاهی
بارها هشدار دادهاند تهدید سالمت
ایرانیها ،ابتدا با بیماریهای روانی
انجام میشود.
مدیر گروه س�لامت روان دانشگاه
علوم پزش��کی ته��ران در این باره
میگوید« :بیشترین بار بیماریهادر
ایران به بیماریهای روانی ،حوادث
و تصادف��ات و امراض قلبی -عروقی
اختصاصدارد».
شهرام خرازیها ،اصلیترین عوامل

مربوط به شیوع بیماریهای روانی
را متوج��ه بخش دولت��ی عهده دار
سالمت مردم میداند:
«نب��ود برنامهای مش��خص در این
زمینه از س��وی وزارت بهداش��ت،
ضعف نظارت ،اجرا نش��دن قوانین
و ضوابط موجود سر راه ساماندهی
بیماریهای روانی در کشور است».
این چهره دانشگاهی همچنین ،فرار
م��ردم از مراجعه به مراکز مش��اوره
روانپزش��کی ب��ه علت ان��گ این
بیماری را از جملهدالیل افزایش این
مشکالت میداند.
محقق��ان میگوین��د بیماریهای
روانی یک��ی از عوام��ل اصلی بروز
جرای��م و ناهنجاریهای اجتماعی
مانند کودکآزاری ،خش��ونتهای
خیابانی ،قتل و حتی اختالفات مالی
است .گفته میش��ود در سال ،۸۸
اصلیترین عامل ش��کایات مردم از
همدیگ��ر« ،ضرب و جرح» بوده که
نشان میدهد آس��تانه تحمل افراد
به دلیل مشکالت فراوان زندگی ،به
شدت پایین آمده .این مشکالت ،هم
اکنون سالمت ایرانیان را نیز به خطر
انداخته و امروز اعالم میشود بیش
از یک سوم ایرانیان ،بیمار روانیاند.
(خبرآنالین  -امید سلیمی بنی)

علتافزایشخطرناكپرتوماوراءبنفش
خوبی برای پرسش دارد:

در روزه��ای اخیر باره��ا در خبرها
ش��نیده ایم كه میزان اشعه ماوراء
بنفش خورش��ید تا حد خطرناكی به گفته وی یكی از شدیدترین و بی
افزایش داشته است.
سابقه ترین توفان های خورشیدی
ای��ن پرتوه��ای م��اوراء بنف��ش از پس از سال  1973میالدی است.
طریق ایجاد گرما ی��ا واكنش های توفان ه��ای خورش��یدی فعالیتی
فتوش��یمیایی بر بدن انسان اثر می هستند كه هر از چند گاهی بر روی
گذارن��د .اغل��ب اث��رات بیولوژیكی خورشید اتفاق میافتد.
پرتوه��ای ماوراءبنف��ش نتیج��ه ای��ن توفانه��ا ذرات باردار بس��یار
واكنشهایفتوشیمیاییهستند.
پران��رژی هس��تند كه با س��رعت
پرتوهای ماوراء بنفش در طیف نور هزار كیلومتر در ثانیه خورش��ید را
خورش��ید دارای طول م��وج كوتاه درمینوردند ودر فضای بین سیارات
و ان��رژی زیاد اس��ت كه م��ی تواند و از جمله زمین پخش میشوند.
باعث بیماریهای پوستی ،چشمی ،وی با بیان این كه توفان خورشیدی
تخریب ژنتیكی  DNAو اختالل در اخیر یكی از بیسابقهترین توفانهای
سیستم ایمنی بدن ،پیری زودرس خورشیدی است ،افزود:
و ...در انسان شود.
این توفانه��ا  17و  21خردادماه رخ
در ایران مس��الهای كه بر آن تاكید دادند كه اثرات آن با در نظر گرفتن
میشود این است كه با توجه به این فاصله بین خورشید و زمین بیش از
كه دمای هوای كشور امسال تغییر پنج روز زمان برد تا با زمین اصابت
چندانی با تابستان سالهای گذشته كند كه در حال حاضر ش��اهد بروز
نداش��ته چرا بحث افزایش شاخص اثرات آن بر روی زمین هستیم.
پرتوهای ماورای بنف��ش ( )UVدر این عض��و آكادمی نجوم فرانس��ه
سالهای گذشته مطرح نبوده است؟ تصریح كرد:
یک خورشیدشناس برجسته پاسخ آخرین توفان خورشیدی بزرگ سال
توفانهایخورشیدی!

 1859ثبت شده است كه اثرات آن
باعث قطع ش��دن تلگراف های آن
دوران و حتی از بین رفتن لولههای
گاز در منطقه آالس��كا و كشورهای
هاوای��ی و كوبا ش��د همچنین این
كشورها ضررهای بیوفیزیكی همدر
این زمینهدیدند.
عضو كمیسیون شماره  36اتحادیه
بینالمللی نجوم با بیان اینكه با وقوع
توفان خورشیدی میزان اشعه ماوراء
بنفش كره زمین هم افزایش یافته
است ،گفت:
ای��ن توفان باعث ش��ده كه  UVیا
اندازه اشعه ماوراء بنفش كه به زمین
میرسد از حد بحران بگذرد.
به گفته این خورش��ید شناس ،حد
بح��ران  UVهش��ت اس��ت كه در
آخرین اندازهگیری توسط محققان
مركز میزان اش��عه ماوراء بنفش در
زمین  10بوده است.
وی خاطرنش��ان ك��رد :البته زمین
سپری در برابر این توفانها دارد اما
به دلیل اینكه شدت آنها زیاد است،
این ذرات از این سپر هم میگذرند.

اعتراض به عوامل جمهوری
اسالمی در مونترال
روز ش��نبه  ۹ژوئی��ه "کمیته
یادمان کشتار زندانیان سیاسی
ده��ه  ۶۰در ای��ران -مونترال"
بدنب��ال دریافت خب��ر حضور
عوامل رژیم اس�لامی ایران در
هتل ماریوت ( )Marriottمونترال
عکس :منایی از تظاهرات در برابر هتل ماریوت
از ساعت  ۸صبح تا پاسی از بعداز
ظهر دست به تظاهرات زد .این
تظاهرات در راس��تای سیاس��ت های ما جهت افشای
مقاومت در ایران و مش��روطه خواهان در این آکسیون
عوامل و جاسوسان رژیم صورت گرفت.
کمیته یادمان به مجرد دریافت خبر حضور این عناصر از قابل تقدیر بود.
کلیه نیروهای مخالف رژیم دعوت بعمل آورد که در این "کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  ۶۰در
حرکت با ما همراه شوند که شرکتدوستان شورای ملی ایران-مونترال"

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

>>

تهیه وام مسکن

____________

Jaleh Hafezi

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

Cell.: (514)207-9000

ژاله حافظی

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

سر

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

سفره شما!

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

Tel.: 514-894-8372

فرش پرس

Tapis Perse

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

______________________

9514 boul De L'Acadie
Montreal, QC, H4N1L8

 با مدیریت خامن سعیده دشت

Tel.: (514) 387-0006

شـــادباش به بابابزرگ

جمال شما و نوه تان را ...
این هفته خبردار شدیم جمال آقایی ،عموجمال خودمان ،چهره ی مهربان و
آشنای جامعه ی ایرانیان
مونتریال(کلبه
عموجمال) برای اولین
بار نوه دار شده است.
در واپسین ساعات
پیش از چاپ ،عکاس
فضول و فعال پیوند ،در
پرسه های بی امانش،
عموجمال را تصادفا
نوه بغل ،کنار جگوار
کالسیکش،حاشیۀ
شربروک غربی رصد و
عکس زیر را شکار کرد!
غرور و عشق را در چشم
های بابابزرگ ببینید!
قدم نورسیده و این
مناسبت فرخنده را به
جمال عزیز ،به تازه
مادر گرامی و به همۀ
خانواده آقایی صمیمانه
شادباش می گوییم و
برای کوچولو آرزوی
سالمتی و شادکامی و
عمر دراز داریم.
دوستان شما در پیوند

Cell.: (514) 806-5595
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ایران...

سکوتی که آدمی را در جنایت
سهیممیکند

دکتر حسین باقرزاده

ابروی کسی نمیآورد.

«برای پیروزی شر کافی است
 5ژوئیه 2011
hbzadeh@btinternet.com
اکن��ون چندین ماه اس��ت که
آدمیان خوب کاری نکنند!»
رژی��م در زندانه��ای مختلف
خبرهایی که از ایران میرس�د
دلگیر کننده و دردناک است .سنت سی ساله حاکمیت جمهوری مرک��ز و شهرس��تانها به قتل
محمدعلی دادخواه به  ۹س��ال اسالمی به پیدایش فرهنگی
عامهای مخفیانه مشغول است.
آخرین این موارد ،اعدام  25نفر
زن��دان و ده س��ال محرومیت از در جامعه منجر شده است
در زندان قزلحصار کرج و هفت
حرف��ه وکال��ت و ممنوعیت از که خشونتهای حکومتی را
زندانی در زندان اوین در روز ۱۲
تدریس ،به اضافه جریمه نقدی و
شالق محکوم شده است .پیشتر «عادی» تلقی میکند و واکنش تیر بوده است .یک روز پیش از
آن ،غالمعلی رضایی ،رئیس کل
از او ،نسرین ستوده به  ۱۱سال جامعه در برابر آنها عمدتا از
دادگستری اس��تان اردبیل در
حبس و  ۲۰س��ال محرومیت از نوع «بیتفاوت» است.
یک برنامه زنده تلویزیونی از ۴۰
حرفه وکالت و خروج از کشور و
جریمه نقدی محکوم شده بود .سکوت در برابر جنایات حکومت ،حک��م اعدام که «به زودی اجرا
و ه��ر دو اینان عمدتا به «جرم» ما را در مسئولیت این جنایات
خواهند ش��د» خبر داد .پیش
از آن ،گزارشه��ای متعددی از
عضویتدر کانون مدافعان حقوق سهیم میکند.
اعدام پنهانی دهها نفر دیگر در
بش��ر و ایفای کار حرفهای خود.
زندانهای شهرستانها و از جمله
دس��تگیری فعاالن مدنی به دلیل ی��ا عقیدتی/مذهب��ی
مشهد و بیرجند منتشر شده بود
نوشتارها و تصویرس��ازیهای آنان دستگیر نشود ،به زندان
که بعدا به صورت تلویحی مورد
همچنان ادامه دارد و از آخرینهای نیفتد یا زیر ش��کنجه قرار
تأیید مقامات قضایی قرار گرفت.
آنان میت��وان از مریم مجد ،مهناز نگی��رد .نمونهه��ای افرادی
در مجموع ،تخمین زده میشود
محمدی ،سعید محمدی (موغانلی) ه��م که در زن��دان به دلیل
که در یکی دو سال گذشته سدها
و منصوره بهکیش یاد کرد .حس��ن فقدان مراقبت پزشکی یا بر
نفر مخفیانه در زندانهای ایران
یونس��ی وکیل دادگس��تری برای اثر شکنجه جان دادهاند کم
اعدام ش��دهاند .عالوه ب��ر اینها
گذراندندوران محکومیت یک ساله نبوده است .جمهوری اسالمی
اعدامه��ای علنی و رس��می نیز
خود به زندان احضار ش��ده اس��ت .بیش از سه دهه است که با
همچن��ان ادام��ه دارد ،و تنها
حال و روز بسیاری از زندانیان نگران خشونت کامل بر جامعه
آمار ای��ن اعدامها عنوان پر
کننده و وخیم اس��ت .انور خضری حکوم��ت میکن��د و
افتخ��ار بزرگتری��ن جالد
و کام��ران ش��یخه دو زندانی کرد عوامل و کارگزاران آن
جهان (نسبت به جمعیت)
در اعتصاب غذای طوالنی به س��ر با اعتماد کامل به این
را نصیب جمهوری اسالمی
میبرند و حال ایوب قنبر پوریان و که هی��چگاه در پای
کرده است .ولی این اعدامها
حسین رونقی ملکی وخیم گزارش میز عدالت پاسخگوی
و قتل عامهای فجیع ،واکنشی
ش��ده اس��ت .به اضاف��ه نمونههای رفتاره��ای جنایتکاران��ه
درخ��ور در ایران ب��ر نمیانگیزاند و
بس��یار دیگری که در این مختصر خود نخواهند بود با دست باز به
نمیگنج��د .و دردناکت��ر از همه سرکوب و شکنجه و قتل مردم ادامه تکانی به جامعه نمیدهد.
اینها ،خبر قتل عامهای مخفی در میدهند.
زندانهای ایران است که از مدتها در واق��ع ،این س��نت س��ی س��اله در ای��ن جا توضیح دو نکته الزم به
پیش ش��روع شده و همچنان ادامه حکومتی به پیدای��ش فرهنگی در نظر میرس��د .یک��ی این که صرف
جامعه منجر ش��ده اس��ت که این نظر از این که کسی موافق اعدام یا
دارد.
برهای��ی از این قبیل البته تازه خشونتها را «عادی» تلقی میکند مخالف آن باشد ،حجم وسیع اعدام
نیست و کمتر روزی است که از و واکنش جامعه در برابر آنها عمدتا در ایران از یک جنایت سازمانیافته
حکایت میکند .اعدام سنگینترین
ایران خبر اعدام نرسد یا نویسندهای ،از نوع «بیتفاوت» است.
روزنامهنگاری ،یک فعال سیاس��ی ،جامع��ه ظاه��را انتظار دیگ��ری از مج��ازات ممکن اس��ت و باید برای
حقوق بش��ری ،حقوق زنان ،حقوق حکومت ندارد و گویی پذیرفته است جلوگیری از اعدام یک فرد بیگناه
کارگران یا حقوق اقلیتهای قومی که رفتار حکومت با مردم یک رفتار حد اکث��ر احتیاطه��ای ممکن را
عادی اس��ت ،و از این رو در برابر به خ��رج داد ،چرا ک��ه (اگر با زبان
عملکرد حکومت نوع��ا واکنش فرهنگ حاکم س��خن بگوییم) به
به نام خداوند بخشنده مهربان
تعبیر قرآن ،کشتن ناروای یک انسان
خاصی از خود نشان نمیدهد.
یعنی اگر برخورد خشن پلیس و مثل کش��تن همه افراد روی زمین
بسیج با زنان و دختران و پسران است .کش��تن گروهی افراد فقیر و
جوانتحتعنوانامنیتاجتماعی بیپناه که ب��دون توجه به انگیزهها
حساس��یتی را ب��ر نمیانگی��رد ،و عوامل دیگر به دس��ت داشتن در
اگ��ر اج��رای قان��ون قص��اص و مواد مخدر یا جرایمدیگر متهم شده
مجازاتهای ج��رح و قطع عضو و زیر فشار یا شکنجه اعتراف کرده
و سنگسار عادی تلقی میشوند ،و دردادگاهه��ای بدون وکیل مدافع
اگر تحقیر قانونی زندر جامعه جا و رعایت حد اقل موازین دادرس��ی
افتاده است ،اگر سرکوب بهاییان و بدون تجدید نظر محکوم شدهاند
و دگرباش��ان و اقلیتهای قومی بدون تردید به کشتن افراد بیگناه
برای دیگران مسئلهای به حساب منجر میش��ود .این بر حاکم است
نمیآی��د ،اگر اعدام به بهانه قتل ،که سزاوار مرگ بودن یک متهم را
مواد مخدر ،رابطه جنس��ی آزاد ،در دادگاهی صال��ح و عادالنه بدون
ارت��داد ،محاربه یا عناوین متعدد کمترین شبههای اثبات کند ،و هر
دیگر مس��ئلهای روزمره و عادی اعدامی که ب��دون گذر از یک روند
www.Iranianicca.com
)210 St-Jacques (Lachine
است ،و اگر حکومت نه به عنوان قانونی دقیق و سد در سد مطمئن
Tel.: 514-366-1509
نهادی متعلق به مردم و برخاسته صورت بگیرد یک قتل بیش نیست،
514-247-1732
از آن و بلکه فرود آمده از آسمان و اعدام گروهی مصداق بارز قتل عام
(450) 638-7078
و مس��لط بر مردم شناخته شده است.
Fax: 450-638-4507
 210سنت ژاک غربی >>مترو
اس��ت ،همه اینها را باید معلول
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
س��لطه فرهنگی دانس��ت که به دوم ای��ن که ،از جامعهای که تحت
یمن حکومت  ۳۰ساله مذهبی به سلطه فرهنگ قصاص و اعدام قرار
ساعــات کار:
جامعه ایران تزریق و نهادینه شده گرفت��ه و آن را درونی کرده اس��ت
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
است .در اثر سلطه وریشهگیری طبیعتاً نمیتوان انتظار داش��ت که
از ساعت  13لغایت 18
این فرهنگ اس��ت ک��ه جنایات هم چون یک جامعه سالم در برابر
به مرکز اسالمی ایرانیان مراجعه
پیوستهومستمرحکومتیغریوی این جنایات بشورد و حاکمان را زیر
بفرمایند.
جهت انجام اموردر روزهای
را ب��ر نمیانگیزان��د و اعدامهای سؤال ببرد .ولی سلطه این فرهنگ
دیگر،هماهنگی قبلی الزم است.
گروهی در زندانهای ایران خم به ب��ه هیچ وج��ه نمیتواند س��کوت

خ

مرکزاسالمی
ایرانیان

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE

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

Tel.: (514) 846-0019

برایترمپائیزینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
FALL SESSION: AUG. 29, - DEC. 2, 2011

)REGISTRATION: AUG. 9, 10, 11 2011 (8:30 A.M. to 2:30P.M.

)$30.00 (CASH OR INTERAC ONLY
WE OFFER
)BASIC ENGLISH (all levels
8:30 A.M. - 12:30 P.M.
NON-REFUNDABLE SERVICE FEE:

)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours

BEGINNERS & INTERMEDIATE FRENCH CLASSES

)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours
********************
TO REGISTER: YOU NEED ONE OF THE FOLLOWING ORIGINAL DOCUMENTS
		
)BIRTH CERTIFICATE (Long Form: compulsory for Canadian born
		
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
		
PERMANENT RESIDENT CARD
)IMM  5292 / IMM 1000  (Confirmation of permanent residence
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit

AND

		YOU ALSO NEED PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
OR

VALID MEDICARE CARD or DRIVER’S LICENSE
)OTHER (Please call the centre for details

		
		

)RECENT RELEVÉ DE NOTES (Marks from the Ministry
ONE SMALL PHOTO
)(compulsory for all students

		
		

AS WELL AS

N.B.STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

نخبگان جامعه را توجیه کند .یعنی
در هر ش��رایط فرهنگی ،از نخبگان
جامعه انتظ��ار میرود ک��ه فارغ از
فرهن��گ مس��لط در براب��ر خطاها
بایستند و نارواها را پس بزنند .این
در واق��ع بزرگترین وظیفه رهبران
فکری و نخبگان جامعه است که با
عناصر ضد انس��انی فرهنگ مسلط
جامعه به جدال برخیزند و با تالش
خود آن را پاالیش دهند .به جز این،
چگون��ه میتوان انتظار داش��ت که
فرهنگ جامعه (هر جامعهای) دچار
تحول گردد و تعالی یابد؟ از این رو،
اگر بتوان توده یک جامعه را به دلیل
سلطه یک فرهنگ از مسئولیت به
چالش کشیدن عناصر نامطلوب آن
معاف دانس��ت ،این حکم را به طور
قطع نمیتوان ب��ه رهبران فکری و
نخبگان آن نیز سرایت داد .و اگر در
جامعهای عناصر منحط یک فرهنگ
مسلط شده و استمرار پیدا کردهاند
باید مسئولیت آن را متوجه نخبگان
آن جامعه دانست.

تحت س��لطه جمهوری اس�لامی،
مصداق بارز این کس��ان به روشنی
افرادی هستند که روزی به استقرار
ای��ن رژیم مدد رس��اندهاند و بعدها
راه خ��ود را از آن ج��دا کردهاند و یا
احیانا مدعی ارزشهای انس��انی و
حقوق بشری شدهاند .این افراد کم
نیس��تند و اگر اینان صدای خود را
به اعتراض بلند کنند میتوان انتظار
داشت که جامعه بزرگتر نیز با آنان
همنوا شود .ادموند بورک ،فیلسوف
انگلیسی گفته بود که برای پیروزی
شر و بدی کافی است آدمیان خوب
کاری نکنند .این سخن به معنای آن
است که برای پیدا کردن مسئولیت
حدوث ش��ر الزم نیس��ت به دنبال
بدکاران بگردید ،چرا که مسئولیت
اصلی آن متوجه کس��انی است که
مدع��ی خیرند ول��ی در برابر ش��ر
نمیایستند .و واقعاً اگر نخبگان یک
جامعه در برابر شر سیاست سکوت
را پیش بگیرند آیا میتوان آنان را از
مسئولیت در شر مبرا دانست؟

از میان این نخبگان ،طبیعی است
که کسانی بیشتر مسئولیتدارند که
آزادی عمل یا سخن داشته باشند ،و
از میان اینان اگر کسانی باشند که
خود در اس��تقرار این فرهنگ سهم
داش��تهاند طبیعتاً مس��ئولیت آنان
دو چن��دان خواهد ب��ود .در جامعه

در ایران امروز اگر جنایاتی سازمان
یافته به دس��ت عوام��ل حکومتی
صورت میگیرد باید مسئولیت آن
را از جمله به پای نخبگانی نوش��ت
که از آزادی سخن برخوردارند و در
برابر این جنایات ساکت نشستهاند -
به خصوص اگر ادعای آزادیخواهی

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

و انساندوس��تی و دمکراس��ی نیز
داشته باشند .و به راستی مثال چرا
آقای خاتم��ی در برابر این جنایات
ساکت نشسته است؟ آقای خاتمی
ک��ه خواه��ان آزادی همپیون��دان
اصالحطل��ب خ��ود اس��ت و برای
ورود به ساختار قدرت مجددا خیز
برداش��ته اس��ت چرا در مورد قتل
عامهای اخیر س��خنی نمیگوید و
دس��ت کم خواهان شفافیت آنها
نیست؟ آقای خاتمی قطعا اعدامهای
گروهی دستاندرکاران مواد مخدر
را درست نمیداند (در زمان ریاست
جمه��وری او ای��ن اعدامها بس��یار
کاهش یافت) ،ولی آیا برای اعتراض
به این آدمکشیهای گسترده امروز
احس��اس وظیفهای نمیکند؟ و یا
وسوسه رس��یدن به قدرت آن قدر
قوی است که او و سایر اصالحطلبانی
که در مقام اس��تمالت از ولی فقیه
درآمدهاند حاضرند هر جنایت رژیم
را (که علیه وابس��تگان آنان نباشد)
نادی��ده بگیرند؟ فراموش نکنیم که
اصالحطلبان خود در اس��تقرار این
رژی��م و فرهنگ جنایی آن س��هم
عم��دهای داش��تهاند و بخش��ی از
مسئولیت آن را به دوش میکشند.
س��کوت امروز آنان در برابر جنایات
گذش��ته و حال رژیم ،مس��ئولیت
آنان را در برابر این جنایات مضاعف
میکند.
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ایران :نوعی از مدیریت...
احمدی نژاد:
طرح واگذاری
1000متر زمین
به هر خانواده
آماده می شود!
محم��ود احمدی نژاد از در دس��ت
تهی��ه بودن طرح اه��دای هزار متر
زمین به ه��ر خان��واده ایرانی برای
ساخت مسکن ویالیی و باغ خبرداد.
آق��ای احم��دی ن��ژاد با محاس��به
کل اراض��ی ایران و تقس��یم آن به
بخشهای مختلف زمینهای قابل
استفاده و همچنین زمینهای قابل
کشت ،گفت:
"ح��دود  ۳۰میلی��ون هکتار زمین
برای احداث مسکن باقی میماند که
اگر این میزان دو میلیون هکتار به
خانوارها اختصاص یابد می توان به
هر خانوار هزار متر زمین رایگان داد
تا آنها یک واحد  ۱۰۰متری در سه
طبقه احداث و بقیه زمین را به باغ
تبدیلکنند".
وی ب��ا اش��اره به ط��رح  ۲۰۰هزار
هکتار فضای س��بز در حومه تهران
گفت" :با اجرای طرح خانه ویالیی
برای ایرانیان میتوانیم به یکباره با
مشارکت خود مردم و بدون هزینه
هنگفت جهت اح��داث و نگهداری
فضای س��بز آنچنان��ی دو میلیون
هکتار فضای سبز شهری به وجود
آوریم".
او اف��زود" :این طرح در حال نهایی
شدن اس��ت و تعاونیها نیز خود را
برای مش��ارکت در این طرح آماده

هدفمند کردن یارانه ها کار بزرگی
دانس��ت و ب��ا تاکید ب��ر ادامه روند
اجرای پروژه های این طرح گفت:
"برای تمامی کسانی کهدر این طرح
ثبت نام کردهاند باید مسکن احداث
شده و تحویل داده شود".
آقای احمدی نژاد زندگی ش��هری
و آپارتمان نش��ینی را شیوه غلطی
دانس��ت که از  ۷۰سال گذشته به
مردم القا ش��ده و گف��ت که باید به
سمت قالب جدیدی در شهرسازی
رفت.
محم��ود احم��دی ن��ژاد بودج��ه
ش��هرداری تهران را معادل ۷۵۰۰
میلیارد تومان دانست که معادل یک
میلیون تومان ب��رای هر نفر بوده و
گفت" :من در کل دنیا شهری را به
گرانی تهران سراغ ندارم".

کنند".
وی اج��رای این طر ح را یک انقالب
واقعی در شهرسازی دانست و گفت:
"این طرح تا پایان س��ال آماده و در
 ۱۰الی  ۱۵منطقه به طور آزمایشی
اجرا میشود".
آقای احمدی نژاد با اش��اره به طرح
مسکن مهر گفت" :روزی که بحث
مسکن مهر مطرح شد عدهای باور
نداش��تند که یک میلیون واحد به
یک باره در دست ساخت قرار گیرد
ول��ی وقتی ما به م��ردم اتکا کردیم
کارهای بزرگ نیز قابل انجام شد".
طرح مسکن مهر پنج سال پیش و
با هدف خان��ه دار کردن گروههای
کم درآمد ب��ا توزیع زمین رایگان و
اختصاص وام شروع شد و دولت می
گوید که تا به حال قرارداد س��اخت
یک و نیم میلیون واحد مس��کونی
بسته ش��ده و ساخت بخش
است.
عمده ای از آن آغاز شده
رسانهای فراگیر
محم��ود احم��دی ن��ژاد کار
متعلق به طیف چپ
تعاونی های مسکن مهر را یک
انقالب دانست و از مشارکت
برخی کشورها در اجرای این
احتاد چپ ایرانیان
پروژه خبر داد.
یکی
جمهور
"رئیس
او گفت:
درخارج از کشور
از همین کش��ورها به محض
ورود ب��ه ایران در محل پروژه
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر
 ۱۵هزار واحدی این شرکت
به وقت شرق آمریکا
خارجی حاضر شد ولی وقتی از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
گس��تردگی این طرح را دید به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
اظهار شگفتی کرد".
آقای احمدی نژاد اشاره ای به و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
نام کشور و رئیس جمهوری
(باز پخشبرنامهدوشنبه ها ،ساعت ۱۰صبح به
ک��ه به گفت��ه او از این پروژه وقت شرق آمریکا)
بازدید کرد ،نکرده است.
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما
محم��ود احمدی ن��ژاد طرح دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com
مس��کن مهر را مانند اجرای

تلویزیونهفتگی

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدر:

حسابداری
منشی گری اداری
شروع بیزنس
همین امروز متاس بگیرید!

شهریه رایگان!

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
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اتمالت روحی

عبادت هرآنچه میخواهید به شما نخواهد داد ،اما
ْ
شما را به خدایی که از نیازتان آگاه است نزدیکتر
خواهد ساخت.
یوهانسمیت
******
شناخت خدا بدون شناخت وضعیت فالکتبارمان،
کبر و غرور میآو َرد .شناخت وضعیت فالکتبارمان
بدون شناخت خدا یأس و نومیدی میآو َرد .شناخت
عیسای مسیح تعادل برقرار میکند زیرا او هم خدا
و هم وضعیت فالکتبارمان را به ما میشناسانَد.
پاسکال
******
آنگاه که پولی به دس�تم آید ،به سرعت از ش ّر آن
خالص میشوم مبادا به قلبم راه یابد.
جان وسلی
******
آتش ش�ور و غیرت که از وجودت ش�علهور باشد،
ِ
م�ردم از دوردس�تها میآین�د تا س�وختنَت را
نظارهگرباشند.
جان وسلی
******
هر هفت سال یک بار تمام موعظاتم را میسوزانم،
چون خجالتآور است اگر نتوانم اکنون موعظاتی
بهتر از هفت سال قبل بنویسم.
جان وسلی
******
هرگز نخواه�ی فهمید که جز خدا به کس�ی نیاز
نداری مگر زمانی که جز خدا کسی را نداشته باشی.
ریک وا ِرن
******
چطور ممکن است یک نفر مسیحی آنقدر از کسی
نفرت داشته باشد که نخواهد پیام انجیل را با او در
میان بگذارد؟
چطور ممکن اس�ت چنان از مردم بیزار باش�د که
بداند حیات جاودان امکانپذیر اس�ت اما نخواهد
درباره آن با سایرین صحبت کند؟
پن ژیلِت
(کمدین و فیلمساز غیرمسیحی که تعریف میکند
چگونه یک مبشر در خیابان متقاعدش کرد
جزوهای بشارتی از دست او بپذیرد)

م
م
ن
خدا ی کا ل ا سان کا ل
www.paivand.ca

در کالم خدا می خوانیم:
"بدون ریخت�ن خون ،آم�رزش گناهان
وجود ندارد" (عبرانیان.)22 :9
چرا؟ برای اینکه خداوند که عادل مطلق
است ،در اجرای عدالت خود می فرماید:
" هر کسی که گناه ورزد او خواهد مرد"
( حزقیل )4 :18یعنی جانش را از دس�ت
خواهد داد یا خونش ریخته خواهد شد.
طبق کالم خ�دا" :همه گناه ک�رده اند"
(رومیان .)23 :3
بنابراین می بایست گناه پیدا شود .خدا را
شکر که او از محبت کامل و بی کران خود
که " فوق از عقل" است ،این چاره را قبل
از بنیاد عالم مهیا نمود.
( اول پطرس  21-20 :1و مکاشفه .)8 :13
می دانیم که هیچ انسانی نمی تواند چاره
این گناه باشد ،یعنی در راه بخشیدن گناه
دیگران خونش را بریزد.
زی�را چنانکه گفتیم همگی گناهکاریم و
می بایس�ت برای گناه خود بمیریم بجز
انس�انی که از هر گناه پاک و مبرا باش�د.
برای حل این مشکل الزم بود که تنها خدا
که هم از هر گناه پاک و مبرا اس�ت و هم
تنها اوس�ت که می تواند برای همه جان
فدا کند.
(زیرا اوست که به همه زندگی می بخشد)
به شکل انسان درآید.

در انجیل در این باره می خوانیم که خدا
در نقش " پس�ر" این کار را انجام داد" :
مسیح نیز زحمت دید .او خود از هرگناهی
مبرا بود ،اما یک بار جان خود را در راه ما
گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا
بیاورد" (اول پطرس .)18 :3
در کتاب مقدس آیات زیادی وجود دارند
که بوسیله آنها این راز الوهیت پیشگویی
ش�ده بود و آیات دیگری هم هس�ت که
وقوع این پیشگوئی ها را بشارت داده اند.
که اینک به بعضی از آنها اشاره میکنیم:
در کتاب اشعیا می خوانیم:
"ب�رای ما ول�دی زائیده و پس�ری به ما
بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

ش جالل عادل
کشی



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

  اگر احتیاج به دعا دارید،


و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont Royal
Mont
Royal

X

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر
و پدر سرمدی و س�رور سالمتی خوانده
شد"
(اشعیا.)6 :9
ای�ن آیه نه تنها عیس�ی مس�یح را هدا
معرفی می نماید بلکه انسانیت و الوهیت
او را نیز بر ما مکشوف می گرداند.
عبارت "ولدی برای ما زائیده شد" اشاره
بر انس�انیت عیس�ی مس�یح می کند و
عبارت "پس�ری به ما بخش�یده ش�د"،
اشاره به الوهیت او می نماید.
(در ای�ن جا "پس�ر" همان اقن�وم دوم
ازتثلیث می باشد که او را " خدای قدیر"
و "پدر سرمدی" می خوانند)
در انجی�ل یوحنا ب�اب اول آی�ه اول می
خوانیم "در ازل کلمه بود .کلمه با خدا بود
و کلمه خود خدا بود".
در آیه  14همین باب می خوانیم:
"کلمه انس�ان ش�د و در میان ما ساکن
گردید".
در انجیل متی هم در این باره می خوانیم:
عمانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این
است:
خدا با ما (الوهیت مسیح)" (متی.)23 :1
روح الق�دس این دو جانبه از ش�خصیت
مسیح یعنی جنبه الهوتی و ناسوتی او را
در رساله به فیلیپیان چنین الهام فرموده
است:
مسیح عیسی " ....که چون در صورت خدا
بود ،با خدا برابربودن را غنیمت نش�مرد،
لیکن خود را خالی کرده ،صورت غالم را
پذیرفت و در شباهت مردمان شد .و چون
در شکل انس�ان یافت شد ،خویشتن را
فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت
صلیب مطیع گردید .از این جهت خدا نیز
او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق
از جمیع نامها است ،بدو بخشید .تا به نام
عیس�ی هر زانوئی از آنچه بر زمین و در
زیر زمین است خم شود ،و هر زبانی اقرار
کند که عیسی مسیح ،خداوند است برای
تمجید خدای پدر"
(فیلیپیان .)8-5 :2
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مدرسه دهخدا



کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

5206 DECARIE #3

یبرایبزرگساالنغیرایرانی
فارس 

Tel.: 514-485-3652

 کالسهای فوق العاده

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787

مدرسه فردوسی

www.addhi.org

addhi2005@gmail.com
-------------------

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

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

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

(514) 731-1443

IBNG

همبستگیبازرگانی

8043 St-Hubert
514-619-4648
-----------------------

اجنمن ادبی (فاضل)

M EK IC

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

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

دانشنامهایرانیکا

514-651-7955

Persian Cultural Asso. – Capital Region

Ottawa Persian Radio

(514) 651-7955

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

سازمانآموزشی

مناشـــوم

Info: 514-865-7146

Tel: 514-341-5194

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

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

(514) 944-8111

mssunfound@hotmail.com

کتابفروشیزاگرس

رادیو همصدا اتاوا

بنیاد سخن آزاد

5347 Cote-des-Niege

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
-----------------------

اوتـــاوا

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

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

فرهنگسرایسینا

اجنمن مهندسان
ایرانی کبک

تلفن)514( 626-5520 :

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن

www.cafelitt.ca

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

(514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

اجنمندوستدارانزرتشت

خورشید خانوم

کافهلیت:هرپنجشنبه

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

خانـه ایران

www.paivand.ca

و انتشاراتی مولتی ساژ

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

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها
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www.iranica.com

بنیـــاد
کـودک

www.childfoundation.org

اطالعیه
در اطالعیه ای که در واپس��ین ساعات نزدیک به چاپ
پیوند به دفتر ما رس��ید ،خبر دار ش��دیم که کنسرت
پردیس ،ک��ه قرار ب��ود درتاریخ یکش��نبه  24جوالی
درمونتریال برگزار شود ،به دلیل برخی مشکالت ویزایی

از ایران ،کنس��ل شده است .در این اطالعیه از دوستانی
که بلیت کنس��رت را از قبل خریده اند درخواست شده
اس��ت به محل های مربوطه رج��وع کرده ،پول بلیت را
پس بگیرند .همچنین آمده است این کنسرت بزودی در
فرصت های بهتری برگزار خواهد شد.

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

Montréal (Qc) H4B 2M5

Tel.: 514-942-9811

3333 Cavendish Blvd. Suite 250

cours@multissage.ca

www.multissage.ca

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:

reikiwellnesscenter@gmail.com

514-569-9014

LED

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،
میانه و پیشرفته
و دیگر متخصصان برای آزمونهای
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

CEL

کالس های زیر را برگزار می کند:

CAN

دانشگاههای فرانسه و کانادا،مولتیساژ

Tel.: 514-770-1771

17

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

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

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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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

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

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

انواع صنایع دستی

حواله
پولی

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

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

Salim Sadat

Real Estate Broker
123 Place Frontenac,

سلیم سادات

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

با مدیریت شهرزاد

پزشکانخانواده:

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

پزشکان متخصص:

Dr. Faramarz Dehnad
)Dr. Samir Abboud (ORL
Dr. Abed Kahwati
Dr. T. G. Kass
Dr. Michael Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr. George Wakil: Oncologist

بهنازمرتضوی

Reflexology

دکترعطاانصاری
(podotherapist
)/foot specialist

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

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

 جراح ارتوپدی

 قلب
ic
n
li
C
 جراح عمومی
Travelers es
vacin
ll
زنان
 متخصص
a
r
o
f
destinall
a
هاضمه
 جهاز
r
o
f
 انکولوژیست )tions pointments
(with ap

)  Dr. Bourque (urologistجراح کلیه و مجاری ادرار
)  Dr. A. DOSS (infectologyبیماریهایعفونی

Tel.: (514) 933-8383

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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خدماتآرایشی
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 ویژۀ بانوان
م
ک
ا
ن
مخ
کوپ مش رنگ شینیون برای خ صوص
ا
باح من های
جاب

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

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

تهیه وام مسکن
با شرایط مناسب
بهروزآقاباباخانی،
درخدمت هموطنان گرامی

سالنآرایشا وی
Tel.:514-606-5626

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

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

Tel.: (514) 481-6765

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

Tel.: (514) 806-0060

PAIVAND: Vol. 18  No.1014  juillet 15, 2011
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Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

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

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

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

رمتیز،
ا

بسی
راحت
فضایی
رامش
با راسر آ
وس

PAIVAND: Vol. 18  No.1014  juillet 15, 2011

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

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

بازرسیحرفه ایساختمان

MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسی ساختمان
  شامل بیش از  400نکته قابل رویت

 از سقف تا فونداسیون (سیستم برق ،لوله کشی،
سیستم های شوفاژ و خنک کننده ،عایق بندی و غیره)
  با گزارش کامل :همراه با عکس و توضیحات

_______________________

مسکونی
و جتاری

با مدیریت مسعود موج بافان:

عضو جامعه بازرسان ساختمان کبک ()AIBQ
و  InterNachiدر آمریکا با بیمه در خدمت شما
قبل از خرید خانه خود،
با ما جهت بازرسی ساختمان
مشورت کنید.

تلفن)514( 677-9892 :
www.montrealproinspection.com

شیراز
رستوران

هر

به منا
سبت حلول
ما
ه
م
با
ر
تا آخر آگوس ک رمضان
ت
کباب کو
بیده ،خور
ش
قی
م
ه
،
قر
مه سبزی

/99
7
دالر
(
تیک اوت)

شنبه شب

رق
ش ابصهعربی

های زیبا
و بیا
دماندنی
شا
د و پرشور
در
شیراز...

برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

داشنتسیستمایمنیسالموقوی
موثرترین و برترین روش پیشگیری
و درمان بیماری هاست!

THREE SEEDS
معجون3دانه

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن

دکترپرویزقدیریان

و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

به بازار آمد

Tel.: 514-385-4726
برای سفارش جزئی و کلی به شماره ها
Fax: 514-323-2147
USA: 1-310-709-8334
و ایمیل زیر مراجعه کنید:
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

514

485-2929
5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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ریموند و هلر خرید و فروش فرش

متخصص ترمیم و شستشوی همه گونه فرش
ET
!CARP R
E
DUST

کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
برترین سرویس کمترین بها

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______

دستگاهمخصوص«داستر»،

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

 با اقساط
ماهیانه

 CAR

 HOUSE
 TAXI

 MOTO

Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

 COMMERCIAL

Raymond & Heller

Tel.: (514) 271-7750
Montreal, QC, H2V4J1

6400-A St-Jacques W.

Tel.: 514-482-4500

6681 Av Du Parc

www.eleganceleasing.com

assurance@eleganceleasing.com

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

در مرکز شهر

چلوکبابکوبیده:

دکتر شهروز رضانیا

با ساالد

فقط6/99 ........

کامبو 1

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

 1سیخ کوبیده
 1سیخ جوجه
 1سیخ چنجه

 +برنج ،گوجه و ساالد

فقط 12/99
کامبو 2

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

کامبو 3

کبابترکی
شاوارما
فقط3/50..... :

شیشلیک بره
با پلو و ساالد
فقط9/99................

کوبیده هرسیخ  140گرم!

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

حالل

طبخ در حضور مشتری

 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

کلینیک دندانپزشکی آریا

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

CDN
bus 165

3طبقه پارکینگ رایگان

________________
Plaza Cote des Neiges
)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari 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
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب جوئی
دانش

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

Montreal, Quebec H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com
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کلینیکدندانپزشکیاملپیک
در قلب وست آیلند

دکتر ادواردهودفر










کشیدن و جراحی دندان های عقل
ردیف کردن دندان ها بدون گذاشتن سیم
ردیف کردن دندان ها بصورت سریع
Implant
Root Canal
سفیدکردن دندان ها
دندان کودکان
دندان های مصنوعی
پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
و بسیاری دیگر

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب جوئی
دانش

40-C, St-Charles Boul.
Beaconsfield, QC H9W 5Z6

Tel.: (514) 695-5545

BISTRO Cafe imagination
BREAKFAST • LUNCH • DINNER

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

>> صبحانه ،ناهار ،شام

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

	•سرو انواع مشروبات الکلی و غیر الکلی

هزینه محضر

داخل
هتل

Hours of
operation:
Monday
to Sunday,
from 7:30
am to 7 pm.

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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
بامدیریت ایرانی :حمید فاطمی
درخدمت هموطنان گرامی

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

______________
Nader Khaksar

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

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

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

Tel.: 514-313-1253

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !
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پرسه در شهر ایرانی...
در صفحه پرس�ه در شهر ایرانی،
این ب�ار در تورونتو به دیدن یک
پیشکسوت عالم ورزش می رویم؛
انسانی که پهلوان وش ،موی خود
را در کش و قوس دش�واری های
ورزش آن مرز و بوم س�پید کرده
و اینک اینجا در سنگالخ صعب
وگاه محال ورزش در س�ال های
بدرازا کشیده تبعید ،هنوز پیرانه
س�ر تالش می کن�د و از پا نمی
نشیند.
بد نیس�ت همی�ن جا ی�ادآوری
کنیم ،در ش�هر ایرانی مونتریال،
چهره های آش�نای پیشکسوت
عالم ورزش کم نیس�تند ،چهره
هایی که سال هایی نه چندان دور
بر س�کوی افتخارات بین المللی
گوناگون و پرش�مار س�بب ساز
سربلندی و غرور ایران در منصه
بین المللی شدند.
یوس�ف تیزه�وش و زن�ده ی�اد
ضیاءالدی�ن ش�ادمان ،ه�ردو از
دوس�تان و ی�اران دیری�ن آقای
پیشوا ،از این دسته اند.
به س�راغ ناصر پیشوا آمده ایم،
گوش�ه ی دنج�ی او را می یابیم؛
دمی به گ�پ وگفت صمیمی می
نشینیم ،حاصل ،کوتاه و مختصر
در زیر می آید.

ناصرپیشوا

متولد 10آبان ماه )1942( 1321
نیشابور است.
دوره ابتدائی را در دبس��تان دقیقی
و دوره متوس��طه را
در دبیرس��تان وحی��د،
دارالفنون گذرانده است.
می گوید فعالیت ورزشی
را از دوره اول دبیرستان
در رش��ته های والیبال
و فوتب��ال و دوره دوم
دبیرستان والیبال را ادامه
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 دوره های مربیگری
داده است.
در کش��ورهای ک��ره
 3دوره قهرم��ان
جنوبی و ژاپن.
آموزش��گاه های ایران
س��ال  1987در پ��ی
بوده ...و س��پس برای
انقالب اسالمی به کانادا
تی��م ملی جوان��ان در
عزیمت می کند.
س��ال  1343و 1344
در ابتدادر مونترال عضو
در تیم ملی ایران ،برای
هیئت مدی��ره انجمن
مسابقات چهار جانبه
ایرانیان ،مربی دختران
ژاپن ،ش��وروی و ایران
و پسران می شود.
در تهران انتخاب شده.
در همی��ن س��ال
ناصر پیش��وا در
ها برای برگزاری
س��ال 1346
المپیک کوچک
ب��ه اس��تخدام
ایرانیانباهمکاری
هواپیمائ��ی ملی
آق��ای یوس��ف
ایران در می آید.
تیزهوش (قهرمان
 2ب��ار قهرم��ان
ملی تنیس روی
ایران با باش��گاه
میز ای��ران) فعال
های جام حذفی
می شود.
و قهرمانی باشگاه
س��ال 1992ب��ه
ها بوده است.
تورنت��و می رود و
در س��ال 1349
ِسمت مربیگری
ب��رای ماموریت
تیم های دختران
به کویت میرود
و پس��ران و پیش
و ق��راردادی ب��ا
باشگاه نادلی العربی ( 2بار قهرمان کس��وتان «هما» را عه��ده دار می
کوی��ت و خلیج) می بندد .س��ال شود.
 1353در پایان ماموریت به تهران در همین زمان همچنین به برگزاری
مس��ابقات تنیس روی می��ز ،و نیز
مراجعت می کند.
بط��ور تیت��ر وار م��روری بر بخش هماهنگی فعالیت هفتگی پیاده روی
دیگری از کارنام��ه ی پربارش می با کانون شهروندان ارشد و غیره می
پردازد.
کنیم:
 سرپرس��ت ورزش «هم��ا» ،ب��ا بعـــدها  2س��ال مربی سنکا کالج
مدیریت زنده یاد اردوان اسفندیاری می شود.
مربی والیبال هما در جام پاسارگارد .وی هم اکنون مربی گری حدود 65
 مربی باش��گاه آرارات ،مربی تیم ش��اگرد دختر و پس��ر ( 12الی 18
س��اله) را به عهده دارد با تمرینات
تهران ،مربی تیم ملی جوانان
هفتگی  5روز در هفته!
و نیز یک تمرین والیبال
پیشکس��وتان و یک روز
در هفته بسکتبال بانوان
با سرپرستی خانم نادیا
دلی اوغلی.
با یوسف تیزهوش و زنده یاد دکتر شادمان آقای پیشوا می گوید:
بس��یار خوش��حالم که

تجربیات  50ساله خود را در اختیار
جوانان و عالقمندان قرار می دهم.
و بع��د یادآوری می کند هر س��اله
مراس��م چهارشنبه س��وری برای
اعضای تیم و خانواده آنان برگزار می
کنیم که در ح��دود  300میهمان
شرکت می کنند.
و باغرور می افزاید:
امسال نیز این مراسم انجام گردید
با این تفاوت که سناتور مایک دافی
 Michael Duffyاز اوت��اوا
میهمان ما بود؛ وی همان روز
با هواپیما وارد شد و پس از 3
ساعت و نیم حضور در مراسم
به اوتاوا پرواز کرد.
س��ناتور دافی در این مراسم
س��خنرانی کوتاهی به مدت
 5دقیق��ه ایراد کردن��د و از
ایرانیان بسیار تشکر نمودند
و در نهایت تقدیر نامه ای به
مناسبت  50سال فعالیت من،
از طرف نخس��ت وزیر ،آقای
اس��تیون هارپر Stephan Harper
تقدیم کردند که بسیار مورد توجه
قرار گرفت.
این را هم ناگفته نگذاریم که در آن
شب هدایائی از طرف سعید طاهری
(ارز طاهری) ،ش��هرام بینش -ایران

استار ،پیش کسوتان والیبال و
نادی��ا دلی اوغلی از طرف تیم
بسکتبال عرضه شد.
همچنی��ن الزم به ی��ادآوری
اس��ت که در س��ال  1995و
 1996تی��م والیب��ال آریا به
مربیگری آقای ناصر پیش��وا
و سرپرس��تی آق��ای س��عید
طاه��ری ،قهرم��ان والیب��ال
انتاری��و گردی��ده ب��ود؛ که از

طرف شهردار آن زمان تورنتو Mel
 Lastmanقدردانی بعمل آمد.
برای دوست پیشین مونتریالی ها،
ناصر پیشوای ،عزیز آرزوی موفقیت
و پیروزی های روزافزون می کنیم،
باشد که سال های متمادی همین

عکسبرگزیده:

هلنمسندریان
امسش هلن است،
هلن مسندریان ،خواهر بزرگ
حناست 9 ،سال دارد...
در مالحت نگاهش و شیرینی
کالمش حسی از ایران موج
می زند ...در پرسه های
شهری در تراس رستوران شیراز
یافتیمش ...با اجازۀ مادر
مهربانش عکسش را هدیۀ این
صفحه می کند...
راستی یادتان باشد به تصادف
در خیابان اگر دیدیدش با او
فارسی حرف بزنید!

23

باسناتور مایک دافی

غرورآفرین
گون��ه اس��توار بپای��د و
ِ
حیطه های ورزشی جامعه ی ایرانی
و کانادایی باشد.
ایدون باد!
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پرسه در شهر ایرانی...
ُمجیرقربانیان

عشق به ایران ...و آن لبخند
واگیردار یک میلیون دالری!

 ب��ا س�لام ،من در س��ن ۹
س��الگی در س��ال  ۱۹۹۶ب��ا
خانواده ش��جاع خ��ود که هیچ
فامی��ل و ک��س و کاری در این
شهر نداشتند ،به کانادا آمدم!
طبیعی اس��ت ک��ه تطبیق من
با ش��رایط جدید بخاطر جوانی
س��ریع تر از بقیه افراد خانواده
انجام شد.
در دوران دبستان و دبیرستان به
علت عالقه زیادی که به ورزش
داش��تم در رشته های مختلفی
مثل فوتبال ،بدمینتون و کاراته
فعال بودم و در مسابقات زیادی
ش��رکت ک��ردم و م��دال های
مختلف��ی گرفتم که یک��ی از آنها
قهرمانی کاراته در امریکا بود.
 اجنمن کنکوردیا
 ...پس از س��ال دومم در دانش��گاه

_____________________
عرض می کنم ...از ما بعید بود ،این
بی توجهی و ...بله ،بی معرفتی!
شما ببخشید! به حساب شرایط کار
آماتور نشریات کامیونیتی بگذارید.
باور کنی��د قصدمان ب��ی اعتنایی
نیس��ت ،گاه به دلیل مش��غله های
ف��راوان هندوانه های گاه درش��ت!
(ارزشمند ودر خور اعتنا) ازدستمان
می افتد!
در امتداد این تابس��تان خجسته ی
شکننده ،در بخش پرسه های شهر
ایرانی پیوند ،این بار به دیدن جوانی
می رویم،که حقش بود بسیار زودتر
از این ها سراغش می رفتیمُ ،مجیر
قربانیان را می گویم.
مجی��ر ،اف��زون بر هوش سرش��ار،
موفقیت های آکادمیک ،پش��تکار؛
افزون بر آن که آدمی اس��ت بسیار
ایراندوست ،با معرفت و مهربان؛
برای اولین بار ،امسال
عالوه ب��ر خوش تیپ��ی ،آالمدی و
«کول»ی ،لبخن��دی یک میلیون اجنمن دانشجویان ایرانی
دانشگاهکنکوردیا،
دالری دارد!
به عنوان یکی از
هر کس ُمجیر را یک بار دیده باشد،
می داند چه می گویم! وقتی مجیر
بهترین اجنمن ها ،و
لبخن��د می زند ،جمع روش��ن می
بخاطرموفقیت در امر
شود..
برگزاری برنامه های
(و این لبخند را ،من میدانم ،از مادر،
فرهنگی ،سه جایزه
خانم سمیعی گهر به ارث برده است؛
افتخاری گرفت...
امتحان کنید ،این بار که ایش��ان را
در مجامع فرهنگی دیدید ،که بوفور
رویت می ش��وند؛ س�لام کنید ،به تصمی��م گرفت��م ک��ه ب��ه انجمن
عرضم می رسید!)
دانشجویان کنکوردیا وصل بشوم ،یا
مجیر دو س��الی است که پرزیدنت آنطو رکه شما می گویید بپیوندم!...
انجمندانشجوییدانشگاه کنکوردیا تا اینکه بتوانم بیشتردر تدوین برنامه
ست.
های دانشگاه دستی داشته باشم.
 13ماه مارسی که گذشت به همت او از نظ��ر من بیش��تر برنام��ه های
و دوستانش ماز جبرانی در دانشگاه دانش��جویی به کلوب ربط داشت و
کنکوردیا ،به دیدار دوستدارانش در من خیلی دوست داشتم که بیشتر
جامعه ی ایرانی مونتریال آمد شرح بتوانم برنامه هایدیگری مثل برنامه
کوت��اه برنامه و دیدار م��از و هادی های ورزش��ی و سفری و غیره برای
خرسندی (که تصادفا همان شب در دانشجوها برگزار کنم.
ساختمان دیگری از دانشگاه برنامه در سال سومم در دانشگاه حدود ۶
داشت) در پیوند شماره  15مارس ماه را در اس��ترالیا دانشگاه ویکتوریا
آمد.
گذراندم ...در این س��فر پر از ماجرا
برنام��ه اس��تنداپ م��از جبرانی در خیلی چیزها یاد گرفتم و بیش��تر
دانشگاه با استقبال گسترده ای روبرو زندگی را درک کردم.
و به اصطالح سولدات شد.
من در این س��فر دور دنیا توانستم
به این بهانه ،دس��ت اندرکار اصلی خیلی بیش��تر خ��ود را بشناس��م
برنامه را جس��تیم ،و او را در پاتوق و پ��س از برگش��تم به مونت��رال با
جدید پیوند ،کافه ای نبش کلرمونت اشتیاق بیشتر از همیشه به انجمن
و ش��ربروک ،س��ر میز یک فنجان دانشجویان پیوستم و کار خود را به
اسپرسوی داغ سوال پیچ کردیم:
عنوان مسوول انجمن شر و ع کردم.
پرس��یدیم از کی به کانادا آمده ،از در این مدت افتخار آشنائی با خیلی
رش��ته کاریش ،خان��واده اش و ...از از دانش��جوهای ایرانی مونتریال را
انجمندانشجوییدانشگاهکنکوردیا ،داشتم که همه دانشجوهای خیلی
برنامه های قدیم ،جاری و آینده؛ از موفقی هس��تند و خیلی دوس��تان
عشق اش به ایران و فرهنگ ایرانی خوبی برای من شدند...
و زب��ان فارس��ی ...و در آخر هم از البته با این که دوست ندارم اما این
«استاتوس» سوال کردیم و این که را ناگفت��ه نگذارم که مش��کل هم
حیف اس��ت ،جوان ب��ه این خوش داشتیم ...در این مد ت با بعضی آدم
تیپی مجرد بماند!
ها هم برخورد داشتم؛ که از آشنایی
پاسخ ها را کوتاه و مفید در زیر باهم با آنها اذیت شدم!
مرور می کنیم
ولی خ��وب ،یاد گرفتم ک��ه بتوانم
شناخت بهتری از آدمهاداشته باشم.
ـــــــــ
خوشبختانه بچه های خیلی خوبی

در انجم��ن عض��و ش��دند و بعد از
چندین تغییرات ما توانس��تیم یک
گروه قوی و خیلی همبسته بوجود
بیاوریم.
این صمیمیت خوبی که ما بین خود
و دانش��جوهای کنکوردیا داشتیم
باعث ش��د که بتوانی��م برنامه های
خوب��ی را برگزار کنی��م ....که یکی
از آنه��ا هدف بزرگ م��ن ،دعوت از
کمدین بزرگ ایران��ی ،ماز جبرانی
بود.

جوایزاجنمن...

نمیدانیم خبر دارید ،امس��ال سال
انجمن دانشجویان ایرانی کنکوردیا،
برای اولین بار پی در پی سه جایزه
افتخ��اری گرفت ...ب��ه عنوان یکی
از بهترین انجمنه��ای کنکوردیا و
بخاطرموفقیتدر امر برگزاری برنامه
ها ،ما توانستیم کارهایی که همیشه
می خواس��تیم برای انجمن بکنیم
انجام بدهیم...
مس��له  renovateکردن (بهسازی)
دفترمان و خرید لوازم جدیدی مثل
کامپیوتر،پرینتر و غیره که ش��دیدا
مورد نیاز بودند.
فکر میکنم که من عالقه ی زیادی
که به ای��ن کارها داش��تم بخاطره
 improveکردن (پیشرفت) زندگی
دانشجویی بچه های ایرانی بود که
اکثریت به تنهایی به کانادا می آیند
و گاهی به سختی زندگی خود را می
چرخانند ...تا این که تحصیالتشان
تمام شود.
به نظر من برنامه های ما باعث می
ش��ود که خیلی از دانشجوها باهم
آشنا ش��وند و بتوانند که شب های
قش��نگی را که م��ا در فرهنگمان
داریم ،مثل نوروز و شب یلدا و غیره
را ب��ا تعداد زیادی از دانش��جوهای
دیگری مثل خودشان ،بگذرانند.
 و اما سوال آخر :
م��ی توانم بگویم ک��ه من هم مثل
جوانان دیگر ،در دوستی تجربه های
ارزش��مند و «جالبی» داش��ته ام...
ولی امروز معنی دوس��تی را عمیق
تر و بیشتر می فهمم و می توانم با
خوش��حالی و خوشوقتی بگویم که
مجردنیستم!
با سپاس از شما

یکشنبه  24جوالی

پیکنیکتابستانی

پارکانگرینیون

METRO:
Angrignon

آشتی و بخشش...
روزنه ی ايجاد شبکه های شهروندی
خشونت پرهيز در ايران امروز ايجاد
بستر اخالقی و مدنی مناسبی برای
ط��رح دو موضوع حقيق��ت يابی و
آش��تی ملی اس��ت .بنابراين طرح
پرسش آشتی ملی در جامعه ايران
عرفاً کوششی سياسی نيست ،بلکه
تمرينی مدنی اس��ت برای پيشبرد
اخ�لاق مدارا ،مس��ووليت پذيری و
حقيق��ت گويی همراه ب��ا مبارزه با
فرهنگ کينه و نفرت.
به طور مس��لم تنه��ا راه دگرگون
س��اختن قوانين ناعادالن��ه و افکار
و رفتار غيرانس��انی در قب��ال زنان،
کودکان ،اقليت های دينی ،قومی و
جنسی ايجاد مکانيسم های خشونت
پرهيز شهروندی و طرح بحث آشتی
ملی برای آينده ای نزديک در ايران
است .شايد به همين دليل در ايران
امروز ش��عار مبارزه ب��رای آزادی و
عليه استبداد الزم ولی کافی نيست،
زي��را هيچ چيز ضامن اين نيس��ت
ک��ه برخی از گروه ها و ائتالف های
سياسی در ايران و در خارج از ايران
که خود را از مشروع ترين مخالفان
اس��تبداد در ايران می دانند ،فردای
پي��روزی تبديل ب��ه حکومت های
استبدادی جديدی نشوند.
هم چنين يکی از خطراتی که آينده
سياسی جامعه ی ايران را تهديد می
کند اين اس��ت که روحيه خستگی
اجتماع��ی و اقتصادی و بالتکليفی
سياسی که بر جامعه حکمفرماست
خيلی زود تبديل به فرهنگ قهر و
خشونت و نفاق ملی شود و خيلی ها
به اين نتيجه برسند که برای مرهم
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>> ادامه از صفحه5 :
گذاش��تن بر زخم ه��ای چند دهه
گذشته بايد زخم های جديدی را به
وجود آورد ولی در حقيقت مکانيسم
آش��تی ملی برای ايجاد زخم های
جديدی مي��ان ش��هروندان ايرانی
نيست بلکه جايگزين کردن سياست
ترس و فرهنگ خش��ونت و قهر با
همزيس��تی خشونت پرهيز و حس
همدلی و اعتماد ميان ش��هروندان
ايرانی است.
همچنين بحث آشتی ملیدر جهت
ايجاد حرکت پاسخگويی تدريجی
قدرت و قدرتمندان به ش��هروندان،
ش��هروندان ب��ه يکديگ��ر و رابطه
گفتگويی و انتقادی جامعه ايران با
گذش��ته و آينده خود است .در اين
جا می توانيم از وفاداری به گذشته
همراه با نگرش سنجش گرايانه به
آن سخن بگوييم.
بی شک بازنمايی ايرانيان از گذشته
سياسی خود همراه با شکلی از گواه
و شهادت تاريخی است که بدون امر
بخش��ش تبديل به کينه و نفرت از
گذش��ته و تکرار زخم های آن می
شود.

ولی بخش�ش به معنای فراموشی
نيس�ت ،بلکه هم�واره هم�راه با
يادآوری اشتباهات گذشته و امکان
عبور از جراحت های آن است.

به عبارت ديگر ،بخشش به معنای
زير پا گذاشتن عدالت نيست ،بلکه
به منظور جلوگي��ری از بی عدالتی
های آتی اس��ت چون اگر منظور از
عدالت قصاص باشد ،عدالت خواهان
هيچگاه قابليت ترسيم آسيب های
وارد شده به حافظه ی تاريخی ملت

ايران را نخواهند داشت.
در اينجا هدف عدالت ترميمی است
که همراه با ارتقاء آشتی ملی فرضی
ب��رای قربانيان جنايت ،ش��کنجه و
کش��تار برای بازگويی حقوق نقض
ش��ده آنان فراهم م��ی آورد ولی در
عين حال تدابير الزم برای جلوگيری
از تکرار چنين م��واردی را از طريق
اشاعه فرهنگ عدم خشونت و ايجاد
کميسيون های حقيقت يابی اتخاذ
می کن��د .بايد بر اي��ن نکته توجه
داش��ت که دس��تيابی و رسيدن به
آشتی ملی در ايران بدون ايجاد روند
خش��ونت زدايی در اين جامعه غير
ممکن است.
از اي��ن رو احيای فکر آش��تی ملی
در ايران فقط مس��تلزم مب��ارزه با
مس��ووالن قتل و شکنجه و کشتار
نيست ولی همزمان با لغو مجازات
اعدام و انديشه انتقام جويی و جنايت
همراه است.
از اين رو تا زمانيکه خواست عدالت
و مج��ازات عام�لان و آمران نقض
حقوق بشر در ايران با انديشه و عمل
جنايت های جديدی همراه اس��ت
جامعه آتی ايران از فرهنگ خشونت
خالصی نخواهدداشت.
به قول مارتين لوترکينگ:
"تاريکی منی تواند بر تاريکی غلبه
کند .تنها روش�نی می تواند آن را
اجنام دهد ،نف�رت ،منی تواند بر
نفرت غلبه کند ،تنها عشق می تواند
آن را اجنام دهد. ...
بخششعملیيکبارهنيست،بخشش
روشی است برای زندگی".


کتابفروشیزاگرس

info@zagros.ca
جلسه چهارم اجنمن مهاجران با
سخنرانی جعفر خدیر برگزار شد
عص��ر ش��نبه  9جوالی جلس��ه انجمن
مهاجراندر رابطه با "مهاجر و کارآفرینی"
برگزار ش��د .جلس��ه با خوش آمدگویی
خسرو نوشادروان به حضار شرکت کننده
و بی��ان مقدمه ای در م��ورد مبحث کار
آفرینی مهاج��ران آغاز گردید .در ادامه از
آقای جعفر خدیر یکی از پیش کسوتان
جامعه ایرانی در مونت��رال در زمینه کار
آفرینی و کمک به مهاجراندعوت شد که
بیوگرافی و خالصه ای از تجربیات خود را
در این زمینه بیان کنند .ایشان صحبت
هایی در م��ورد چگونگی مهاجرت خود
به کانادا و سختی ها ومشکالت آن بیان
داشتند و همچنین در مورد سازمانی که
مسئول کمک به مهاجران بود و از طرف
ایشان ایجاد شده بود اطالعاتی ارائه دادند.
س��پس در مورد مش��اغل و زمینه های
مختلفی که فعالیت نموده بودند ش��امل
کش��اورزی ،حمل ونق��ل و صنایع فلزی
بیانات��ی عرض نمودند که از طرف حضار
بسیار مورد استقبال قرار گرفت و جلسه با
پرسش وپاسخ حضار در مورد کار آفرینی
به پایان رسید.
کارگاه هزارداستان مونترال با
مهدیمرعشی
ششمین جلسه کارگاه هزارداستان عصر
شنبه ش��انزدهم جوالی زیر نظر مهدی
مرعش��ی برگزار خواهد ش��د .در جلسه
گذش��ته ،مرعش��ی در م��ورد «لحن در
داستان» صحبت کرد .وی ضمن اینکه
لحن را شناسنامه شخصیت معرفی کرد،
به کاب��رد لح��ن در در دیالوگ و کلیت
داس��تان پرداخت .وی با برشمردن انواع
لحن در داس��تان و با ارئ��ه مثالهایی از
نویس��ندگان مختلف در این مورد گفت:
اگر نویسندهای جمیع عناصر داستان را
به کار بندد ،اما نتواند با استفاده از کلمات
و ابزار زبان لحن مناس��ب داس��تان خود
را بیابد ،در واقع نتوانس��ته است داستان
درخور و شایس��تهای ارائ��ه کند .پس از
پای��ان صحبته��ای مرعش��ی دو تن از
داستاننویسان مونترالی بهداستانخوانی
پرداختند .در ابتدا میترا واسعی داستانی

514-489-8686

به نام « پروان��ه و پیراهن و پیله» خواند.
واس��عی در این داس��تان ب��ا لحنی زنانه
در پی س��اختن شخصیتیاس��ت که در
کالف��ی س��ردرگم گرفتار آمده اس��ت.
پس از او حامد کراماتی داس��تانی به نام
«انتقام» خواند .کراماتی در این داستان با
پرداختن به داستان زندگی یک مهاجر،
گوش��ههایی از حوادثی مهم و تأثیرگذار
بر این ش��خصیت را روایت میکند .پس
از هر دو داستان حاضران به نقد و بررسی
داستانهاپرداختند.

جلسه هفتم تئوری موسیقی با
رضارضایی
جلسه هفتم "تئوری موسیقی" ،پنجشنبه
 21ج��والی س��اعت  17در زاگ��رس
برگزار خواهد شد .در این جلسه رضایی
به س��اختار گام های مین��ور و ماژور در
موسیقی و سپس به بحث تاریخ موسیقی
در قرون رنسانس می پردازد.
جلسه پنجم "نشست های نقد ادبی"
با رضا فرخ فال
جلسه پنجم از سری "جلسات نقد ادبی
معاص��ر با رضا فرخ فال" عصر جمعه 22
جوالی ساعت  19در زاگرس برگزار می
گردد .موضوع این جلس��ه " فرمالیس��م
روسی" خواهد بود.
کالس یوگا
 22جوالی ،کالس یوگا ،تاچی مدیتیشن،
نرمش برای تمام س��نین ،ایج��اد انرژی
مثبت در پیش��گیری و عدم پیش��رفت
بیماریها برگزار خواهد شد

آموزش موسقی کودک ُ -ارف

 31جوالی آموزش موس��یقی کودک -
اُرف برای کودکان  3تا  9سال برگزار می
شود

آشنایی مهاجر با مسائل مالی

پنجمین جلسه انجمن مهاجران با سرور
صدر مشاور مالی ،ش��نبه  6اوت ساعت
 17:30در زاگرس برگزار می گردد .خانم
صدر درباره "آش��نایی مهاجر با مس��ائل
مالی" صحبت خواهد کرد

کنسرتآموزشهنرجویانموسیقی

عصر ش��نبه 13 ،اوت ،زاگرس "کنسرت
آموزشی هنرجویان موسیقی" برگزار می
کند .این کنس��رت زیر نظر رضا رضایی

5155 Décarie

ساعت  18آغاز می گردد.

آموزش گیتار ،ویلون ،پیانو و سنتور
در زاگرس
کالسهای خصوصی آموزش گیتار ،ویلون،
پیانو و سنتور با تدریس مدرسین ممتاز
و با هزینه مناسب در زاگرس برگزار می
گردد
کارگاه یک روزه آماده سازی برای
موفقیت در آزمون تئوری رانندگی
در هفته آخر ماه جوالی کارگاه یک روزه
برای آماده سازی عالقه مندان به آزمون
تئوری رانندگی برگزار می شود
آموزش زبان فرانسه برای
بزرگساالن
دوشنبه و پنجشنبه از ساعت  6:30تا 8
عص��ر کالس آموزش زبان فرانس��ه برای
بزرگساالن برقرار است
آموزش زبان فرانسه برای فرزندان
خانواده های مهاجر
کالس آموزش زبان فرانسه برای فرزندان
خانواده های مهاجر برگزار می شود .این
دوره به کودکان کمک می کند تا س��ال
جدید را بدون استرس آغاز کنند
از "هگل تا هایدگر" با
دکترهودشتیان
س��ری جدید جلس��ات درس فلس��فه
عصر چهارشنبه  6سپتامبر با دکتر عطا
هودشتیان آغاز می گردد .هودشتیان به
تاریخ فلسفه از هگل تا هایدگر می پردازد.
این جلس��ات هر چهارش��نبه یک هفته
درمیان برگزار می گردد .از عالقه مندان
دعوت می ش��ود برای ثبت نام ،پیش از
آغاز جلس��ات با نگارخانه زاگرس تماس
حاصلفرمایند
مقدمه بر شرح و نقد غزل های
حافظ با دکتر استعالمی
عصر چهارش��نبه  11س��پتامبر ،جلسه
حافظ با موضوع " مقدمه بر شرح و نقد
غزل ه��ای حافظ " با دکتر اس��تعالمی
س��ر س��اعت  6عصر برگزار می شود .از
عالقمندان دعوت می شود برای ثبت نام،
پیش از آغاز جلسات با نگارخانه زاگرس
تماس حاصل فرمایند.
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دوستان ارجمند و همکاران گرامی،

خداحافظ
"اخبار
جهان"

 ۱۰ژوئیه :آخرین نس��خه پرفروش
تری��ن روزنامه یکش��نبه انگلیس
"اخب��ار جه��ان" (News Of The
 )Worldچاپ و این روزنامه پس از
 168سال كار تعطیل شد.
حزب کارگر انگلیس خواستار شروع
ف��وری تحقیق��ات قضای��ی درباره
رسوایی شنود تلفنی توسط نشریه
"اخبار جهان" شده است.
موسسه نیوز اینترنشنال که مالک
این نش��ریه هم هس��ت گ��زارش
منتشرشده توسط روزنامه گاردین

آقایان قدرت اهلل و ولی اهلل عنصری
مبنی
ب��ر
ف
ح��ذ
پس��ت
میلیونه��ا
الكترونیكی را در این نشریه ادعایی
"مزخرف" خواند.
این روزنامه بعد از 168سال انتشار،
پس از براه افتادن رسوایی مربوط به
ش��نود غیرقانونی تلفنی اعالم کرد
که شماره روز یكشنبه  10جوالی
آخرین نسخه این نشریه خواهد بود.
اعالم این خبر انتقاد و خشم بسیاری
از کارکن��ان این نش��ریه را بدنبال
داشت چراكه آنها خود را در رسوایی
شنود بی تقصیر میدانند.
روز جمعه  8ژوئیه گزارش ش��د که
اندی کولس��ون ،مسئول مستعفی
امور ارتباطات و رس��انههای دیوید
کامرون ،نخست وزیر و رهبر حزب
محافظه کار انگلیس و سردبیر سابق
نش��ریه "اخبار جهان" در ارتباط با
تحقیقات پلی��س پیرامون
مواردی از شنود غیرقانونی
و فساد ،بازداشت شده ولی
وی حدود  9ساعت بعد به
قید وثیقه آزاد شد.
چند تندیگر نیزدر ارتباط
با این رس��وایی بازداشت
شدهاند.
به گفته پلی��س انگلیس
تلفنهای حدود چهار هزار
تن از مردم عادی ،اعضای
خانواده سلطنتی انگلیس
و چهرهه��ای مش��هور،
خانوادههای سربازان کشته
شده در جنگ افغانستان
و قربانی��ان جرایمی مانند
قتل ،شنود شده است.
پلیس انگلی��س که چند

سوریه :شهبازخنعی ...
در بخش��ی از این بیانیه پرش��عار و
بی محتوا آمده بود:
«مقاومت ملت و دولت س��وریه در
 60س��ال گذش��ته نقش بارزی در
احیای کرامت عربی و دفاع از حقوق
مردم فلس��طین و لبنان داش��ته و
نقشی ممتاز به این کشور در ایجاد
همکاری های جمع��ی علیه رژیم
صهیونیستیداده است.
آگاه��ی مل��ت و دولت س��وریه به
دسیس��ه های امریکا و صهیونیسم
جه��ت ضربه زدن به همبس��تگی
مردمی ،تمامیت ارضی و نقش ممتاز
این کشور در محور مقاومت موجب
خواهد شد روندی که مردم و دولت
س��وریه مش��ترکا برای اصالحات و
پیش��رفت آغاز کرده اند ،به تقویت
جایگاه برجس��ته این کشور منجر
گردد»!
و درحال��ی که م��ردم س��وریه در
تظاهرات ب��رای بی��ان انزجار خود
پرچ��م حکومت اس�لامی و عکس
سیدعلی خامنه ای را به آتش
های ّ
می کش��یدند و به حض��ور اوباش
نیروی قدس سپاه پاسداران در میان
عوامل سرکوبگر رژیم بعث اعتراض
می کردند،در بخشدیگری از بیانیه
وزارت خارجه با وقاحت تمام نوشته
شده بود:
«به دولتم��ردان امریکا توصیه می

سال پیشدر
ارتباط با این پرونده
دست به تحقیقاتی زده بود هم
به خاطر ناتوانی از کش��ف ابعاد این
رسوایی و جلوگیری از گسترش آن
مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
سیاس��تمداران این كشور ،از جمله
کام��رون از ضرورت یافتن راه حلی
برای جلوگیری از تکرار این رسوایی
سخنگفتهاند.
روپ�رت مِ رداک ،غول رس��انهای و
مدیرعامل شرکت نیوز کورپوریشن
( )News Corporationب��ه لن��دن
رفت��ه تا ش��خصا به بحران ناش��ی
از ش��نود تلفن��ی توس��ط یکی از
روزنام ههای این ش��رکت رسیدگی
کند.
همچنین شک و تردیدهاییدر طرح
فروش سهام بیشتر "بی اسکای بی"
( ،)B Sky Bبزرگتری��ن ش��بکه
تلویزیون��ی پول��ی در انگلی��س به
ُمرداک مطرح شده است.
گزارشهای خبری همچنین حاكی
از آن اس��ت كه جیمز مرداك ،پسر
روپ��رت م��رداك ك��ه رئیس بخش
بینالملل شرکت نیوز کورپوریشن
است با اتهامهای جنایی در انگلیس
و آمریكا متهم شود.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت:
جیمز م��رداك برای اینكه اتهامهای
وی در رس��انهها مطرح نش��ود ،به
پلیسهای آمریكا و انگلیس رشوه
پرداخت كرده است.

دوستان شما در فرودگاه دوروال

هـم

دردی

کـرد
دوست عزیزم ،بانو اکرم ُ

با نهایت تاسف درگذشت پدر ارجمندتان،
بزرگ خاندان ُکرد راتسلیت گفته،
در اندوه بزرگ شما خود را شریک می دانیم
و برای شما و خانواده محترم تان سالمتی و شکیبایی آرزومندیم.

اشرف و علی نیازی

>> ادامه از صفحه7 :

کنیم که با درک صحیح از تحوالت
منطقه اشتباه های تاریخی خود را
با حمایت از رژیم صهیونیس��تی و
متحدین غیردموکراتیک و فرافکنی
های بیهوده تشدید ننمایند»!
وزارت خارج��ه حکوم��ت آخوندی
درحالی ب��ه امری��کا درس تاریخ و
دس��تورالعمل راهبردی سیاس��ت
خارج��ی م��ی داد که این کش��ور
به تبع ش��خصیت ُمذبذب و مر ّدد
باراک اوباما نه تنها حمایت قاطعی
از تظاهرات مردم سوریه انجام نداده،
بلکه اعالم نیز کرده بود که قصدی
برای تغییر رژیم در سوریه ندارد.
در پای��ان خردادم��اه ،درحال��ی که
س��رکوب وحش��یانه ادامه داش��ت
و ارت��ش نی��ز با توپ و تان��ک وارد
صحنه شده بود ،خانم ناوی پیالی،
کمیسرعالی حقوق بشر برای بارد ّوم
از مقام های سوریه خواست به هیأت
حقیقت یاب س��ازمان مل��ل اجازه
دهند درکش��ور به تحقیق بپردازد.
ایندرخواست توسط مقامات سوریه
رد شد.
ش��دت س��رکوب و افزایش
باوجود ّ
شمار کش��تگان به بیش از 1700
نفر ،بازداش��ت بیش از ده هزار نفر
و پناهنده ش��دن بی��ش از همین
تعداد به ترکی��ه ،تظاهرات مردم نه
تنها فروکش نک��رد که افزایش هم

درگذشت دردناک مادر ارجمندتان را
به شما دوستان عزیز و دیرین و دیگر وابستگان
سوگوار صمیمانه تسلیت می گوئیم
و برایتان آرامش ،بهروزی و تندرستی آرزومندیم.

یافت .تا جایی که هفته گذشته در
شهر  800هزارنفری "حما" حدود
پانصد هزار نفر به خیابان آمدند و به
تظاهرات علیه بشاراسد و رژیم بعث
پرداختند.
از دو هفته قبل بشاراسد  10ژوییه را
به عنوان روزگفتگو با مخالفان اعالم
کرده بود.
شنبه گذشته این نشست به ریاست
ف��اروق الش��رع ،معاون بشاراس��د
درحالی برگزارشد که بخش عمده
ای از رهب��ران مخالف��ان حضور در
آن را تحریم کرده بودند و در نتیجه
نشست به صورت "گفتگوی باخود"
درآمد و بدون نتیج��ه نیز به پایان
رسید.
پ��س از برگزاری این نشس��ت بی
حاص��ل ،روز دوش��نبه  21تیرماه
وزیرامورخارجه ترکیه درپی سفر به
چند کشور عربی به تهران رفت و با
همتای اسالمی خود دیدار و گفتگو
کرد.
این دیدار اگرچه به نتیجه ملموسی
در زمینه توافق دو کش��ور درمورد
سوریه نرسید ،ا ّما به خوبی نشانگر
پیروزی مردم س��وریه در نبرد علیه
اس��تبداد و حام��ی اس�لامی آن و
شکست و عقب نشینی مفتضحانه
نظام والی��ت مطلقه فقیه از موضع
پیشین خود بود.

514-733-6963

خبرگزاری حکومتی "ایس��نا" روز
 21تیر م��اه درباره دی��دار وزیران
خارجه حکومت اس�لامی و ترکیه
نوشت:
«وزیران خارجه کشورمان و ترکیه
نشست نس��بتا طوالنی با یکدیگر
داشتند که تا نیمه های شب طول
کشید ا ّما دو طرف در پایان نشست
در پاسخ به پرسش های خبرنگاران
درباره نتیجه مذاکرات بیش از سه
ساعته شان تنها بر ضرورت انجام
مذاکرات و تداوم رایزنی ها و رابطه
برادری و نزدیک سه کشور تأکید
کردند و اظهار نظر ش��فافی درباره
توافق درزمینه سوریه اعالم نشد»!
پ��س از این مذاکرات ،وزیر خارجه
حکومت اسالمی مطالبی بیان کرد
که معنایی جز اعتراف به شکست
در براب��ر مردم دالور و هوش��مند
سوریه ندارد:
«جمهوری اسالمی ،سوریه و ترکیه
اعضای یک خانواده هس��تند و ما
متعلق به یک خانواده هستیم و اگر
مش��کلی برای یکی از اعضاء پیش

بیاید کل خانواده باید برای مشکل
اقدام کنند .س��وریه ب��رای ترکیه
کش��وری همس��ایه و مهم است و
بالعکس .جمهوری اس�لامی نیز
دوس��ت و برادر دو کشور است .با
رایزنی هایی که بین اعضاء خانواده
صورت می گی��رد ،باید درجهتی
حرک��ت کرد که ه��م به مطالبات
مشروع مردم رسیدگی شود و هم
این که جلوی آفات و دخالت های
نابجایی که ممکن است رخ دهد و
همچنین سوءاستفاده از وضعیت
موجود گرفته شود».
آی��ا می ت��وان جز این پنداش��ت
که وقت��ی حکومت اس�لامی که
ت��ا چند هفت��ه پی��ش معترضان
و تظاهرکنن��دگان را آش��وبگر و
تروریست مسلح می نامید ،سخن از
"مطالبات مشروع مردم" می گوید،
در واقع به شکس��ت خ��ود و رژیم
بشاراس��د در اقدامات سرکوبگرانه
پیشین و پیروزی بزرگ مردم دلیر
و هوش��مند س��وریه اعتراف کرده
است؟!

وزیرامورخارج��ه ترکی��ه ه��م در
توضی��ح اختالف نظر بیان نش��ده
خود با وزیرخارجه حکومت اسالمی
تعبیر جالبی به کار می برد:
«کشورهای منطقه مانند خانه های
چوبی هستند که در کنار یکدیگر
قراردارند و اگر آتشی در یک خانه
ایجادش��ود ،آن آتش به خانه های
دیگر سرایت می کند».
با این بی��ان ،وزیرخارج��ه ترکیه
به همس��ایگان ش��رقی و جنوبی
خود هش��دار می دهد که مراقب
ش��راره های آتش��ی که چند دهه
خودکامگی و س��تمگری و فس��اد
برافروخته باشند تادارالحکومه های
چوبی شان نسوزد و خاکستر نشود.
ا ّما ،احم��د داود اوغلو نمی داند یا
تجاهل می کند که پرونده حکومت
والیت مطلقه فقیه سنگین و سیاه
تر از آن اس��ت ک��ه بتواند دغدغه
افتادن آتشدر خانه چوبی راداشته
باشد!
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ش��اید

هیچكسبهشمابدهكارنیست

نت��وان این
مسئله را در مورد تمام افراد
صادق دانس��ت ول��ی اكثر
مردم متوقع هستند.
توق�ع یعنی اینك��ه ف��رد باور
داشتهباشد جهان پیرامونش به او
بدهكار است ،انتظار امتیازاتی را
داشته باشد و پیش از اعطا كردن
چیزی ،بهدنبالدریافت آن باشد.
آی�ا فك�ر میكنی�د چنین
احساسی دارید؟
پیش از آنكه پاسخ منفی بدهید
این مقاله را بخوانید و به آن فكر
كنید.

برخی از كودكان با احس��اس حقبهجانب
بودن بزرگ میش��وند .همه میدانیم كه
بچهها اصوال بر خواستههایش��ان و زمان
مورد نظر برای دستیابی به آنها پافشاری
میكنند.
متأس��فانه ،این مس��ئله به كودكی ختم
نمیش��ود .نوجوان��ان ام��روزه اغلب خود
و خانوادههایش��ان را بهخاط��ر داش��تن
فناوریهای روز و مدهای لباس و غیره به
دردسر میاندازند.
كمتر درس میخوانند و عملكرد بدی در
مدرسه دارند؛ زیرا متوقعند كه نمرات باید
به آس��انی بهدست بیایند و بدتر از این در
طول دوران تحصیل خود ،رشد اجتماعی
اندكیدارند.
هرگونه تاخیر ،زحمت و محدودیتی فریاد
افراد حقبهجانب را به آسمان بلند میكند.
آنها همیشه در انتظار پول ،خدمات ،ارتقا و
جایزههستند.
حتی وقتی كه برای رسیدن به آنها بیش
از چند دقیقه تالش نكردهاند .به هر حال
زندگی حاضر و آمادهای كه تا بهحال تجربه

ب��ر اس��اس آخرین
پژوهشها ،آجیل و
مغزه��ا مانند فندق،
گردو ،پس��ته نقش
مهم��ی در تامی��ن
س�لامتی ب��دن ایفا
میكنند.
ب��ر خ�لاف تص��ور
ع��وام ،باید گفت كه
ای��ن م��واد غذای��ی
منابع سرش��اری از
پروتئین ،مواد معدنی
و ویتامینهای آنتی
اكسیدانیهستند.
مطالع��ات نش��ان
میدهد مغزها یكی
از مهمترین منابع غنی سلنیوم هستند كه
این ریز مغذی برای تامین سالمت سیستم
ایمنی بدن ضروری است؛ همچنین دارای
برخی خواص ضد سرطانی است.
دانشمندان دانش��گاه ایلینویز در آمریكا
دریافتهان��د كه یك مكم��ل غذایی حاوی
 ۲۰۰میكروگرم س��لنیوم در روز ،میزان
ابتال به سرطان های پروستات ،ریه و روده
را در حدود  ۵۰درصد كاهش میدهد.
همچنین از پیش��رفت سرطان سینه در
زنان و بروز مشكالت پروستات در مردان
جلوگیریمیكند.
این دانههای خوراكی سرش��ار ازفس��فر
هس��تند كه این ماده معدنی به س��اخت
استخوان ها ودندان ها كمك میكند و نیز
منبع سرشار از منیزیم است كه این عنصر
نیز در ایجاد تعادل در عملكرد ماهیچهها و
اعصاب نقش مهمی دارد.
همچنین وجود اس��ید لینولنیك در این
دانهه��ای خوراكی میتوان��د برای حفظ
سالمت پوس��ت و ایجاد تعادل هورمونی
مفید باشد.
در ذیل تاثیرات مثبت برخی از این دانهها
ذكر شده است:

 زندگی عادالنه نیست.

كردهاند ،به آنها تنها ناشكیبایی و توقع را
آموخته است.
آیا تا بهح��ال از نابرابریه��ا و بیعدالتی
شكایت كردهاید؟ اینكه چطور همه چیز
برای دیگران به س��هولت فراهم میشود،
در حالی كه ش��ما باید برای دستیابی به
كوچكترین چیز متحم��ل رنج و زحمت
شوید یا اینكه برای انجام وظیفه خود توقع
پاداش ،تبریك یا تشكر داشته باشید ،اینها
همگی عالئم متوقع بودن هستند.

چگونه میتوان بر حس توقع غلبه كرد؟

بهیاد داشته باشید كه در زندگی همیشه
موقعیتهایی بوده كه ش��ما بیش از حق
خ��ود و زحمتی كه كش��یدهاید دریافت
كردهاید ،همینط��ور این توهم كه دنیا به
ش��ما بدهكار اس��ت نمیتواند گرهای از
مش��كالت شما بگشاید یا باعث پیشرفت
ش��ما ش��ود .باید بر این حس نادرست و
كاذب غلب��ه كنیم و آن را در كودكانمان
نیز از بین ببریم.
اولین گام برای غلبه بر این احساس كاذب
پذیرفتن چند واقعیت ساده است:

برخی افراد بیش��تر دارند اما فقط
ب��ه خاطر این كه بیش��تر تالش
كردهاند .همینطور پیرامون شما پر
از افرادی است كه سختتر از شما
كار میكنند و كمتر از شمادریافت
میكنند .وقتی دارید درباره تمول
بخشی از جامعه صحبت میكنید،
نیم نگاهی هم به بخش فقیرتر از
خودتانداشته باشید.
نیست.

 هیچكس به شما بدهكار

از هر چیزی كه اس��تفاده میكنید ،حتی
هوایی كه نفس میكش��ید به شما هدیه
شده است.
 اهداف و آرزوها تنها با كار و تالش
سخت و استمرار بهدست میآیند.

موفقیت شما را تعقیب نمیكند ،شما باید
بهدنبال آن بدوید.
 مشكالت همیشه وجود دارند.

شما خاص هستید و بهطور قطع تواناییها
و قابلیتهای فوقالع��ادهای دارید اما باید
برایدستیابی به تمایالتتان شكیبا باشید،
مثل همه!
خوش��بختانه اكثر ما میتوانیم واقعیت را
درك كنی��م و برای آنچه داریم ش��كرگزار
باش��یم .بای��د بیاموزیم ك��ه كار و تالش
بخش تفكیكناپذیر راه رسیدن به اهداف
و آرزوهاس��ت .اینكه ما توانایی و ظرفیت
دس��تیابی به یك هدف را داش��ته باشیم،
به معنای آن نیس��ت ك��ه آن را دریافت
میكنیم.

آجیل و خشكبار برای
سالمتی بدن مفیدند
بادامزمینی:

خوردن بادام زمینی به مقدار  ۵بار یا بیشتر
در هفت��ه و هر بار  ۲۸گرم  ،احتمال بروز
دیابت نوع دوم را در زنان كاهش میدهد.
بادام زمین��ی دارای مقادیر زیادی چربی
اش��باع نشده ،منیزیم و فیبر غذایی است
كه همگ��ی خطر بروز دیاب��ت را كاهش
میدهند.
همچنین حاوی فیبر و منیزیم اس��ت كه
باعش كاهش مقاومت انسولین میشوند.
وج��ود چرب��ی امگا  ۳ -نی��ز باعث حفظ
س�لامت س��لول ها ،نرمی پوس��ت و نیز
كاهش میزان كلس��ترول كل��ی در خون
میش��ود .بادام زمینی منبع سرشاری از
آه��ن ،روی ،ویتامین  ،Eمنیزیم و فولیك
اسید است كه تاثیر مهمیدر مبارزه با مواد
سرطان زا دارند.
گـــردو:

بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده از سوی
محققان ،گردو نه تنها كلس��ترول مضر را
كاهش میدهد ،بلكه باعث كاهش التهاب
رگهای خونی میشود كه معموال عامل
بروز بیماری های قلبی  -عروقی هستند.
گردو منبع ویتامین  ،Eآهن ،منگنز ،فسفر،

پتاسیم ،فولیك اسید وویتامین  B۶است
كه در ساخت استخوان ها ،تامین سالمت
قلب و خون نقش مهمی دارند.
روغ��ن گردو نیز منبع غنی آلفا لینولئیك
اسید ( )ALAاست كه از گروه اسیدهای
چرب غیراشباع ُامگا ۳-می باشد.
 بــادام :

سرشار از پروتئین و دارای ریزمغذیهای
مهمی از قبیل منیزیم ،پتاس��یم ،فسفر،
ویتامین  ،B۲نیاسین است.
همچنین روغن ب��ادام منبع غنیویتامین
 Eاس��ت كه نقش ضد س��رطانی و آنتی
اكسیدانیدارد.
بادام ش��امل مقادیر زیادی كلسیم است
و نیز میتواند در بهبود رش��د استخوانی
و جلوگیری از بروز پوكی اس��تخوان موثر
باشد.
محققان كانادای��ی دریافتهان��د اگر افراد
مبتال به كلسترول باال روزانه  ۳۰گرم بادام
مصرفكنند ،میزان كلسترول مضر خون
خود را تا  ۴درصد كاهش خواهند داد.
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طب��ق آخرین یافته ها ،ت��داوم و تكرار۲۰
اش��تباه درطرز تفكر و برقراری ارتباط كه
اف��راد مرتكب آن میگردن��د ،توانایی نابود
س��اختن هر رابط��ه ای را دارا میباش��د:
 )۱سرسختانه همواره خود را حق بجانب
دانس��تن ،حتی زمانی كه ادل��ه كافی در
اختیار نداشته باشید.
 )۲هیچگاه عذرخواهی نكردن ،حتی زمانی
ك��ه تقصیر كار بودن ش��ما اثبات گردیده
باشد.
 )۳بی رحمانه خطاها ی شریك زندگی خود
را بازگو كردن.
 )۴ادع��ای متعصبانه از آگاهی داش��تن از
انگیزه های شریك زندگی بهتر از خود وی.
 )۵تصور آنكه شریك شما می باید نیازهای
ش��ما را درك كرده و فورا بدون درخواست
شما آنها را برآورده سازد.
 )۶نادیده گرفتن كامل اولویتهای ش��ریك
زندگی و پافشاری بر اولویتهای خود.
 )۷تصور آنكه نیازهای جنسی همسر شما
و نیازهای جنسی ش��ما یكسان و مشابه
میباشند.
 )۸ع��دم اقرار به رنج��ش و بالفاصله ابراز
خشم كردن.
 )۹شناسایی عیوب و كاستیهای شخصیتی
همسر و اسرار خانوادگی وی ،و بهره گیری
از آنها برای پیروزیدر مشاجرات ،زمانی كه
منطقدر میماند.
 )۱۰بهره گی��ری از عذاب وجدان و حس
گن��اه كار ب��ودن ب��رای به ب��ازی گرفتن،
دستیابی به اهداف و یا مجازات همسر.

 )۱۱در شناس��ایی و یافتن بدیها و معایب
همس��ر چیره دس��ت بودن ،ام��ا هیچگاه
خوبیها و محاسن وی را بزبان نیاوردن.
 )۱۲كوت��اه نیام��دن به هی��چ قیمتی ،و
كشاندن مجادله تا جایی كه همسر از خانه
بگریزد.
 )۱۳هیچگاه رها نكردن گذشته ،و بازگویی
و باز آفرینی آن به كرات.
 )۱۴اب��راز وابس��تگی ش��دید به همس��ر
خود،وادعای آنكه بی وی و یا در صورت بی
اعتنایی وی بی شك خواهد مرد.
)۱۵در صورت عدم وابستگی شدید ،فاصله
گرفتن از لحاظ فیزیكی و احساسی تا حد
بی اعتنایی كامل.
 )۱۶قول دادن ،وهیچگاه عمل نكردن.
 )۱۷ت��ا حدی متظاه��ر و دو رو بودن كه
همسر نمیداند شما چه زمان جدی هستید.
 )۱۸عذرتراش��ی همیش��گی برای عادات
ناپسند خود.
 )۱۹پافش��اری براین عقیده ك��ه همواره
مطلبیكهشمامیخواهیدبیانكنیدمهمتر
از مطلبی اس��ت كه همس��رتان میخواهد
بگوید ،بنابراین حرف وی را قطع میكنید.
 )۲۰وانمود میكنید كه حرفهای بیان شده
همسرتان را كامال متوجه شده اید ،ولو آنكه
هیچ چیزی از صحبتهای وی را نفهمیده
اید.
 )۲۱به گون��ه ای رفتار میكنید كه گویی
ش��ما مرتكب هیچكدام از اشتباهات ذكر
شده نگردیده اید و این شریك شماست كه
باید تغییر كند.

سلول های چربی منی میرند
همیش��ه افرادی هستند
كه چند كیلوگ��رم اضافه
وزن دارن��د اما هرگز موفق
نم��ی ش��وند ای��ن چند
كیلوگ��رم را ك��م كنن��د.
اكنون پژوهشگران موسسه
كارولینس��كا در استكهلم
سوئددریافتند كه علت این
مس��اله به نامیرایی سلول
های چربی وابسته است.
در حقیق��ت نتای��ج ای��ن

تحقیقات نش��ان می دهد
س��لول های چرب��ی می
میرند اما خیلی زود سلول
های ج��وان جایگزین آنها
می شوند و بنابراین تعداد
این سلول ها در تمام دوره
زندگی یك مقدار مشخص و
ثابت می ماند.
این دانش��مندان ب��ا انجام
آزمای��ش روی افراد چاقی
كه از طریق لیپوساكش��ن

الغر ش��ده بودند ،كش��ف
كردن��د كه تعداد س��لول
ه��ای چربی در ای��ن افراد
حتی پس از كاهش وزن و
در زمانی كه الغر شده اند
همچنان ثابت می ماند.
نتایج این بررسی ها نشان
می دهد تعداد سلول های
چربی همواره ثابت است و
با كاهش حجم غذا یا عمل
های لیپوساكشن تنها می
توان بزرگی این سلول ها را
كاهش داد.

توت فرنگی منبع غنی از آنتی اکسیدان هاست
توت فرنگی منبع غنی از فیبر ،ویتامین ،Cپتاسیم و آنتی اكسیدانها است .از این میوه
میتوان در جهت افزایش سالمت قلب ،كاهش خطر ابتال به انواع سرطان و در مجموع
ارتقاء سالمتی بدن بهره گرفت.
این میوه همچنین دارای امالح كلسیم ،آهن و فسفر است ،به ویژه فسفر موجود در این
میوه عملکرد مغز را بهبود میبخشد .دانشجویان و افرادی که تمرینات فکری میکنند،
بهتر است حتما توت فرنگی میل کنند چرا که خوردن این میوه باعث تامین فسفر مورد
نیاز مغزشان میشود .نكته مهمی كه در مورد توت فرنگی باید در نظر داشت این است
كه این میوه به راحتی آلوده میشود ،لذا در زمان شستن باید دقت کافی اعمال شود.
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گیاه
دارویی مفید
برای الغرشدن

اگر هنوز از افزایش وزن ناش��ی از
خ��وردن و خوابیدنهای اجباری
ش��كایت دارید و نتوانس��تهاید از
ای��ن اضافه وزن رهایی پیدا كنید،
میتوانی��د ب��رای الغر ش��دن از
گزینهه��ای گیاهی كمك بگیرید،
اما نكته مهمتر بیخطر بودن این
گیاهان و انتخاب صحیح آنها است.
در اینجا فهرست شش گیاه مفید
و درعین حال ایمن و بیخطر برای
كاهش وزن ارائه ش��ده اس��ت كه
هر فردی برحسب دسترسیهای
جغرافیایی میتواند در صورت نیاز
از مزایای آنها بهرهمند ش��ود .این
گیاهان عبارتند از:
شش گیاه دارویی مفید برای الغر
شدن
 جنسنیگ:


ای��ن ریش��ه س��خت و محكم و

ارزش��مند در واقع در بدن حالت
تعادل ایجاد میكن��د ،انرژی بدن
را افزایش داده و اش��تها را كاهش
میدهد .ریشه این گیاه در افزایش
خلق و بهبود كیفیت خواب موثر
است و همچنین نقش مهمی در
سالم نگه داشتن وزن بدن دارد.
 اسپیرولینا:


این گی��اه در واقع ی��ك جلبك آب
ش��یرین اس��ت .این جلبك بیش
از ه��ر خوردنی دیگ��ری بر روی
زمین حاوی آنتی اكسیدان است.
این جلبك همچنین منبع غنی از
پروتئین است كه به شما احساس
قدرت میدهد و كمك میكند كه
وزن اضافی خود را كاهش دهید.
  چای سبز:


مطالعات ثابت كرده اس��ت چای
سبز حاوی تركیبی است كه اشتها
را كم كرده و میزان سوخت و ساز
بدن را افزایش میدهد.
  قارچهای :Reishi


این قارچها در واقع س��لطان طب
سنتی چین هس��تند Reishi .یك
تونیك قدرتمند اس��ت ك��ه برای
درم��ان و پیش��گیری از چندین
بیماری مهم استفاده میشود .این

قارچ پرخاصیت همچنین سوخت
و ساز را افزایش داده ،قند خون را
پایین میآورد و به تقویت سیستم
ایمنی بدن كمك میكند.

 دارچین:


این چ��وب خوش طعم در تنظیم
قندخون بس��یار موثر اس��ت و به
حفظ وزن س��الم ب��دن و كاهش
ولع خوردن ش��یرینیجات كمك
میكند.

 فلفل قرمز:


این چاشنی بسیار تند و تیز بدون
هیچ عارض��ه جانب��ی و خطری،
س��وخت و س��از بدن را تس��ریع
میكن��د و ب��ه الغرش��دن كمك
میكند .



اما درعین حال اگر قصد دارید
وزن خ�ود را كاه�ش دهید ،از
مص�رف این گی�اه دارویی زیر
پرهیزكنید:

 ملینهای گیاهی:


بس��یاری از تركیبات گیاهی برای
كاهش وزن حاوی گیاهان ملینی
مثل سنا هستند كه حركات روده
را تحری��ك میكنن��د .این گیاهان
برای درمان موقت یبوس��ت مفید
هس��تند ،اما اگر م��دت طوالنی با
هدف كاهش وزن مصرف ش��وند
میتوانند اعتیادآور و مضر ش��وند.
(ایسنا)

آیا می دانس��تید برای سالم ماندن،
مصرف ماهی به دلی��ل غنی بودن
از ویتامین ها ،م��واد معدنی و مواد
مغذی فراوان می تواند بسیار مفید
باشد.
ماهی و روغ��ن ماهی باعث افزایش
عملكرد سیس��تم دفاعی بدن می
شود.
اس��یدهای چرب امگا ۳موجود در
ماه��ی برای س�لامت اس��تخوان و
پوست و همچنین رشد آنها الزم و
ضروری است.
ماه��ی هایی كه غنی از اس��یدهای
چرب امگا ۳هستند عبارتند از:

ماهی ُتن ،ماهی آزاد و ماهی
قزلآال.

چنانچه قادر به مصرف ماهی نیستید
می توانید هفته ایدو مرتبه از مكمل
های روغن ماهی استفاده كنید.
ماه��ی خطر ابتال ب��ه بیماری های
قلبی و سكته زنان و مردان را كاهش
می دهد ،بخصوص در آن دس��ته از
افرادی كه بهدیابت مبتال هستند.
ماهیدارای خاصیت غذایی است كه
به تمیز ش��دن خون كمك می كند
بنابراین خون به راحتی می تواند به
قلب برود و از آن خارج شود.
عالوه بر تمام اینها مصرف ماهی یا
روغن ماهی باع��ث تقویت و بهبود
بینایی می شود.
ماهی دارای اسید دوكوساهگزونیك
( )DHAاس��ت كه نزدیك سلولهای
عصب بینایی چشم تولید می شود و
چون مصرف ماهی  DHAبیشتری
به بدن می رس��اند ،ق��درت بینایی
تقویت می شود و از آسیب دیدگی
چشم جلوگیری می شود.
به ش��ما توصیه می كنیم كه برای
حف��ظ خاصیت ماهی آن را بیش از
حد الزم نپزید.
 امگا  ۳چیست؟

از

PAIVAND: Vol. 18  No.1014  juillet 15, 2011

غفلتهی
مـا
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نكنید!

بااینك��ه همه جا صحب��ت از فواید
امگا  ۳در بدن می ش��ود ،اما كمتر
كسی پیدا می شود كه بداند امگا ۳
چیس��ت ،چه خواصی دارد و در چه
منابعی یافت می شود؟
چربی ه��ا ان��واع مختلف��ی دارند.
براس��اس پیوند دوگانه ب��ه دو نوع
اشباع و غیراشباع تقسیم می شوند.
امگا  ۳نوعی چربی غیراشباع مركب
اس��ت كه در زنجیره اتصالی كربن
خود یك گروه كربوكسیل و چندین
پیوند دوگانه دارد.
بهترین منبع تامی��ن امگا  ۳ماهی
است و مقدار توصیه شده آن دو بار
در هفته است ALA .كه مهم ترین
نوع امگا  ۳اس��ت بیش از ماهی در
جوانه گندم ،گردو و دانه های روغنی
(كتان و سویا) یافت می شود ،اما دو
ن��وع دیگر فقط در ماهی به ویژه در
قزل آال ،س��اردین ،ماهی تن و آزاد
موجود است.
چرب��ی ام��گا  ۳از لخت��ه ش��دن
خون جلوگیری می كند و س��طح
تری گلیس��یرید خ��ون را كاه��ش

 جدولهای ویژه و عادی:

میدهد.
لذا ماده بسیار مفیدی در جلوگیری
از بروز بیماری های عروقی و حمالت
قلبی به شمار می رود.
تاثی��ر امگا  ۳تنها به س�لامت قلب
مح��دود نمی ش��ود بلك��ه خواص
دیگری نی��ز دارد كه اغلب از آن بی
اطالعند.
چربی ام��گا  ۳به ویژه مش��تق آن
 DHAبا ایجاد تع��ادل میان حفظ
مقاوم��ت و انعطاف پذیری س��لول
های پوس��ت باعث تحریك تشكیل
كالژن و بافت هم بند االستین شده
و از خش��كی و چروكیدگی و پیری
زودرس جلوگیری می كند و همین
میزان بروز آكنه و جوش های التهابی
در نوجوانان را كاهش می دهد.
چرب��ی ام��گا  ۳همچنی��ن باعث
استحكام استخوان ها می شود و بروز
آلزایمر را به تعویق می اندازد.
پ��س از خوردن ماه��ی و دانه های
روغن��ی و خش��كبار به وی��ژه بادام
زمینی و گردو غافل نشوید.

حل در صفحه 32

گفتید سختش را می خواهید ،حاال اگر توانستید این یکی را حل کنید!

خدمات ارزی

514-844-4492
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خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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دکترعطاانصاری در کلنیک آلفامدیک مونتریال

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

به مناسبت شیــوع
سرخک در استان کبک

علل بیماری
بیم��اری س��رخک ب��ر اث��ر ورود
ی��ک ن��وع وی��روس ب��ه ن��ام
 PARAMYXOVIRUSتوس��ط
قطرات بسیار ریز که توسط سرفه ها،
تنفس و یا عطس��ه کردن شخص
بیمار در هوا پخش شده به دیگران
سرایت می کند.
برخ�لاف ویروس گری��پ ویروس،
س��رخک نمی تواند مدت زیادی بر
روی اش��یاء مانند دستگیره در و یا
گوشی تلفن زنده بماند؛ ولی به علت
اینکه توس��ط هوا منتشر می شود
بسیار مسری می باشد.
مطالع��ات نش��ان م��ی ده��د که
تنها10درصد افرادی که واکس��ینه
نش��ده ان��د و در زیر یک س��قف با
ش��خص بیمار زندگی م��ی کنند
ممکن استدچار بیماری نشوند.

نشانه ها و مشکالت ایجاد شونده

یک ت��ا دو هفت��ه بع��د از عفونت
ویروس توس��عه پیدا می کند بدون
هیچ عالمتی که به آن دوره مخفی
بیماری می گویند.
سیمتوم های بوجود آمده بعد از این
دوره عبارتند از:
س�رفه ،تب ،آبریزش از بینی،
چشمان قرمز شده همراه آب
ریزش از چشم.
کودکان م��ی توانند ب��ی حال هم
بشوند.
حدود دو روز بعد از عالئم اولیه نقطه
های قرمز رن��گ بصورت نامرتب با

عالئم این عفونت ریوی عبارتند از:

س��رفه های مهم که بیش از  5روز
طول می کش��د همراه با خلط زرد
رنگ و یا س��بز رنگ در صورت بروز
این عالمت باید بالفاصله به پزشک
مراجعه کرد.
عفونت گوش میانی دومین بیماری
عفونی باکتریائی اس��ت ک��ه بر اثر
انفالماسیون تولید شده در نسوج بر
اثر ویروس دیده می شود.
در ح��دود یک نف��ر از میان 1500
نفر ویروس می توان��د بر روی مغز
اث��ر گذاش��ته و تولید انس��فالیت
(انفالماس��یون مغ��زی) بکن��د که
معموال در آخری��ن مرحله عفونت
بوجود می آید.
هنگامی که دانه ه��ای قرمز کامال
پیشرفت کرده اند و متاسفانهداروئی
ب��رای آن وجود ن��دارد ،ولی امکان
بهبودی کامل ب��دون آثار بد وجود

تشخیص

بسیار مهم است که بیماری هرچه
زودتر تشخیص داده شود ،زیرا بسیار
مسری در شروع بیماری است.
برای تش��خیص پزش��ک از ش��ما
سواالتی درباره سابقه سالمتی شما
و داروهای مصرف شده و امتحانات
بدنی و عالمات بیماری مانند نقطه
ها (دانه ها) ،تب ،س��رفه ،عطسه و
چشم های قرمز تشخیص سرخک
را خواهد داد.
در نزد همه اش��خاصی که سرخک
نگرفته اند و دچ��ار عوارضی مانند
س��رماخوردگی یا گریپ ش��ده اند
آزمای��ش داخ��ل دهان م��ی تواند
بهترین وسیله تشخیص باشد ،زیرا
لکه های کوچک قرمز و نامرتب لکه
های کوپلیک  KOPLIKدر قسمت
داخ��ل دهانی لپ ه��ا در نزدیکی
دندان های آسیا به خوبی دیده می
ش��وند و هر لک��ه دارای یک مرکز
سفید رنگ یا آبی رنگ دارد.
لک های کوپلیک عالمت صددرصد
س��رخک است و حدودا دو روز پس
از عالئم اولیه بوجود می آیند .پس از
اینکه پزشک لکه ها را دید می تواند
برای اطمینان بیش��تر درخواس��ت
آزمایش های خونی و نمونه برداری
کند که برای کنت��رل یک اپیدمی
سرخک و مطالعات بهداشت عمومی
هم بکار می رود.


درمان و پیشگیری

ب��دن انس��ان همانط��ور ک��ه ب��ا
س��رماخوردگی می جنگد و آن را
مغل��وب م��ی کند با س��رخک هم
مبارزه می کند و آن را با گذش��ت
زمان از بین می برد.
داروئی برای از بی��ن بردن ویروس
وج��ود ندارد و درمان ه��ا برای آرام
کردن نشانه ها بکار می روند،
مانند داروهای ضد تب برای پائین
آوردن تب ،داروهای ضد سرفه و گلو
درد هم ممکن است بکار رود.
پزش��ک م��ی تواند ب��رای کودکان

Metro: Guy Cond

نوزادانی که مادرشان سرخک گرفته
به علت وجود آنتی کورهای سیستم
دفاعی مادر تا حدود یک سال مصون
هستند به همین علت اگر واکسن
در سال اول زندگی تجویز شود می
تواند بی خاصیت باشد .برای نوزادان
معموال اولین واکسن بین  12تا 15
ماهگی تجویز شده و تزریق یادآوری
 4تا  6سال بعد قبل از رفتن کودک
به مدرسه باید انجام شود.
واکس��ن س��رخک معم��وال همراه
واکسن  OREILLONSو سرخجه
 RUBEOLEتزریق می شوند.
واکسن می تواند از بروز بیماری در
اشخاصی که تماس با ویروسداشته
جلوگیری کند به ش��رطی که 72
ساعت بعد از تماس تزریق شود.

1253 Rue Guy

به نوزادان کمتر از یک سال و خانم
های ب��اردار و افرادی که سیس��تم
دفاعی ش��ان به شدت صدمه دیده
واکسن تجویز نمی شود و اگر آنهادر
تماس با ویروس سرخک بوده اند به
آنها IMMUNOGLOBULINES
 SERIQUEتزری��ق می ش��ود که
حاوی پادتن های مخصوصی است
ک��ه به بدن آنها کم��ک می کند از
خود در مقابل ویروس دفاع کند.
___________________
ای��ن مقاله مانند هم��ه مقاله های
نویس��نده فقط جنبه آموزشی دارد
ب��رای درمان ه��ر نوع بیم��اری با
پزشک یا سایر متخصصین حرفه ای
مشورت کنید.

با اینکه کم کردن وزن یک
فرمول اسرارآمیز دارد:

به همین سادگی :باید بیشتر
از مقداری که کالری مصرف
میکنید،کالریبسوزانید!

اما روشهای هوشمندانهتر و
سریعتری هم برای رسیدن
به اهدافتان وجود دارد .یکی
از این ورزشها یا ترکیبی از
چند مورد را به طور منظم
انجامدهید و خودتان شاهد
پایین آمدن س��ریع وزنتان
باشید.

 )1کیکبوکسینگ:
 ۸۰۰کالری در هر ساعت

کیکبوکس��ینگ ورزشی
بس��یار عالی است که روی
کل بدن کار میکند چون
بای��د از هم��ه گروهه��ای
عضالنی اصلی بدن استفاده
کنید و تمرینات اینتروال را
هم شامل میشود.
ضربان قلب ش��ما چندین
بار درطول جلس��ه تمرین
باال رفته و ثابت میشود که
برای کم کردن وزن بسیار
عالی است.

)2
دوچرخهسواری
یااسپینینگ:

 ۷۰۰کالری در هر ساعت

چه ورزش هایی الغر می کند؟

س��رخک در س��ابق در آمری��کای
ش��مالی یکی از عفونت های بسیار
شایع در نزد کودکان بود.
در ش��روع س��الهای  60بی��ش از
پانصد هزار کودک هر س��اله مبتال
می ش��دند .در سال  1963واکسن
سرخک کشف شد و وضع را عوض
کرد.
امروزه در کشورهای پیشرفته تعداد
کمی بیمار هر س��اله هست ولی در
کش��ورهای در حال توسعه بصورت
اپیدمی دیده می شود.
با اینکه اکثر بیم��اران کامال خوب
می شوند ،ولی س��رخک می تواند
مشکالت سالمتی بسیار خطرناک
تولید کند.
در شروع بیماری نسوج مغزی می
تواند متورم شوند؛ البته امکان تولید
صدم��ات مغزی چند س��ال بعد از
بیماری نیز وجود دارد.
سرخک یک عفونت انسانی است که
بسیار مسری می باشد و فقط یک
نوع واکسن وجود دارد که اگر بطور
وسیع مورد استفاده قرار بگیرد امکان
از بین بردن بیماری وجود دارد.

یک مرکز سفید رنگ یا متمایل به
آبی تولید می شوند.
این نقطه ها در داخل لپ ها نزدیک
دندان های آسیا دیده می شوند.
دو روز بعد از این لکه های کوچک
که  KOPLICن��ام دارند ،لکه های
بزرگت��ر قهوه ای یا س��رخ رنگ در
پش��ت گوش ه��ا و احتم��اال روی
پیش��انی و صورت و سینه ،بازوها و
ساق پاها دیده می شود و در عرض
پنج روز بوجود آم��ده و از بین می
روند.
معموال از طرف سر شروع شده ولی
از طرف ساق پا از بین می روند .بعد
از اینک��ه کامال ار بین رفتند ممکن
است که پوست کمی قهوه ای رنگ
بنظر برسد و پوسته ها به تدریج از
بین بروند.
ظه��ور نقطه ه��ای قرم��ز دردناک
نیس��ت و معموال تولید خارش هم
نمی کند .بعضی از بیماران ممکن
اس��ت که به نور حساسیت شدید
داشته باشند و چشمان آنها قرمز و
متورم بشود.
در مدت وجود عفونت ممکن است
حرارت بدن باال رفته و تب تا حدود
 40درجه سانتی گراد یا  104درجه
فارنهایت باال برود.
سرخک از قبل از حدود  4روز مانده
به ظه��ور نقطه ه��ای قرمز رنگ و
ح��دود  5روز بعد از بین رفتن آنها
مس��ری می باش��د و بهتر است که
بیمار را از دیگران جدا کنیم تا باعث
بیماری آنها نشود.
پیشرفت بیماری سرخک به آرامی و
معموال بدون اشکال می باشد؛ ولی
نه همیشه .مشکلی که بیشتر از همه
دیده می شود یک عفونت ریوی بر
اثر باکتری ها به نام س��ینه پهلو یا
پنومونی می باشد که باکتری ها از
زمینه آماده شده توسط ویروس سوء
استفاده می کنند.
(در کشورهای درحال توسعه باسیل
کـخ هم تولید سل ریوی می کند).
ُ

دارد.
متاس��فانه تعداد زیادی از مبتالیان
دچار آث��ار دائمی مانند غش کردن
می شوند.
در م��وارد کمیاب ویروس می تواند
بطوردائمیدر مغز باقی مانده و سال
ها بعد ناگهان فعال شده تولیددوباره
عفونت و صدمه مغزی بکند که اغلب
باعث مرگ می شود.
این نوع بیماری بسیار کمیاب است
و در ح��دود  14نف��ر در بی��ن یک
میلیون نفر به آن دچار می شوند.
خانم های باردار که دچار س��رخک
م��ی ش��وند در خطر باالی س��قط
جنین و یا ناقص الخلقه بودن نوزاد
هستند.


مبتال به س��رخک مخصوصا آنهائی
که در بیمارستان بستری شده اند،
یا کودکانی که سیستم دفاعی آنها
ضعیف شده و یا از ممالکی که میزان
مرگ و میر کودکان مبتال باالست
بیایند و یا کمبود ویتامین  Aدارند.
یکدوز قوی ویتامین  Aتجویز کند.
واکسن بر علیه سرخک  95درصد
ک��ودکان را بر علیه بیماری مصون
می کند و تا آنجائی که اطالع داریم
این مصونیتدائمی می باشد.
در ح��دود  15درص��د اش��خاص
واکسینه شده ده روز پس از واکسن
ش��خص دچار یک سرخک خفیف
غیر مسری می شود و این به علت
وجود ویروس زنده ولی ضعیف شده
در واکسن است.

Tel.: (514) 933- 8383

ب��ا ش��رکت در کالسهای
اس��پینینگ یا دوچرخه سواری در
هوای آزاد تا  ۷۰۰کالری در ساعت
بسوزانید .فقط بایددقت کنید کهدر
ساعت  ۲۲تا  ۲۵کیلومتر راه بروید تا
 ۷۰۰کالری را کامل بسوزانید.

 )3زومبا:
 ۵۰۰کالری یا بیشتر در هر ساعت

چه کس��ی فکر میک��رد که با یک
س��اعت رقصیدن بتواند همچنین
نتیج��های بگیرد؟ این ن��وع رقص
التین که از اصول و قواعد اینتروال

و تمرینات استقامتی بهره
میگیرد ،متابولیسم شما
را تاحد قابلتوجهی باال
میبرد.
اما در این مورد هم مثل
هر برنامه تناس��باندام
دیگ��ر ،مق��دار کال��ری
مصرف ش��ده ،برحسب
س��ن ،جنس��یت ،وزن،
سطحتناسباندامکنونی،
و ش��دت تمرین در افراد
مختلف متفاوت است.
با این ح��ال مفرح بودن
این تمرین همراه با فواید
زیادی ک��ه برای کاهش
وزن دارد آن��را به یکی از
محبوبتری��ن ورزشها
تبدیل کرده است.

کالسه��ای اس��تپ ایروبی��ک
کالسهایی بس��یار قوی و پرتاثیر
اس��ت که به کالریسوزی و الغری
کم��ک ش��ایانی میکن��د .تع��داد
کالریهایی که میسوزانید به مقدار
بلندی استپ هم بس��تگی دارد اما
یک استپ  ۱۵سانتیمتری کمک
میکند تا  ۶۰۰کالریدر یک ساعت
بسوزانید.

 )4طناب زدن:

 )6دو:

 ۷۸۰کالری در هر
ساعت

 ۶۵۰کالری در هر ساعت

فقط  ۱۰دقیقه زمان دارید؟
ب��ا ای��ن وقت ک��م ه��م میتوانید
کالریسوزی کنید .این فعالیت که
باعث میشود در هر  ۱۰دقیقه ۱۳۰
کالری بسوزانید ،برای الغری بسیار
موثر است.
برای سوزاندن همین میزان کالری
باید با س��رعت  ۸دقیق��ه در مایل
بدوید .به همی��ن دلیل طناب زدن
روش بس��یار خوب��ی برای ش��روع
یک برنامه وزشی برای تناسباندام
برای آن دس��ته از افرادی است که
استقامت الزم برای حفظ سرعت باال

در دویدن به مدت طوالنی را ندارند.
ماهیت این فعالیت به طریقی است
که عالوه بر کالری س��وزی بر توده
اس��تخوانی خود افزوده و س�لامت
استخوانهایتان را هم باال میبرید.

 )5استپ ایروبیک:
 ۶۰۰کالری در هر ساعت

یک فرد  ۶۵کیلوگرمی یا س��رعت
 ۱۰دقیقه در مایل برای یک ساعت
تا  ۶۵۰کالری می س��وزاند .اما اگر
تازهکار باشید ،دویدن پشتسرهم
برای ی��ک س��اعت کاری بس��یار
دشوار است .میتوانید با استفاده از
اینتروالهایی از راه رفتن در فواصل
دویدنها کمکم قدرت قلبی-عروقی
خود را باال ببرید .بعنوان مثال ،سه
دقیق��ه بدوید ،یک دقیقه راه بروید.
اینکار استقامت شما را افزایش داده،
زمان ری��کاوری ضرب��ان قلبتان را
کاهش داده و چربی سوزی میکند.
(منبع:سالمت )
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زندگی و سالمت....
اكثر عینكهای آفتابی برای
محافظت از چش م در برابر
پرتوهای مضر نور خورشید
طراحی شدهاند ،ولی هنگام
خری��د باید دقت داش��ته
باش��ید حفاظت در مقابل
بعضی از این اشعهها بیشتر
اهمیتدارد.
هنگامی كه زیر آفتاب داغ
تابستانی راه میروید ،عالوه
بر محافظت از پوست باید
به فكر چش��مهایتان هم
باش��ید .ش��اید با خودتان
فكركنید ب��ا تنگ كردن
چش��مها و ن��گاه نكردن
مس��تقیم ب��ه خورش��ید
مشكل حل میش��ود ،اما
باید بدانی��د همانقدر كه
اشعههای آفتاب برای پوست مضر
است ،میتواند برای سالمت چشمها
هم دردسرساز باشد.
پس بس��ادگی از این مورد نگذرید
و با انتخاب و اس��تفاده درس��ت از
عینكهای آفتابی سالمت چشمها را
تامینكنید.
یک متخص��ص می گوی��د :تابش
ش��دید آفتاب و وجود اشعه ماورای
بنفش ،استفاده از عینكهای آفتابی
را ضروری میكند.
در تابس��تان كه روزها طوالنیتر و
تابش آفتاب مستقیمتر است ،نیاز
به اس��تفاده از این عینكها بیش��تر
احساس میشود .در فصل زمستان
هم به دلیل وجود برف نباید استفاده
از عینكهای آفتابی را فراموش كرد.
ع�لاوه بر این زمانی ك��ه كنار دریا
هستید نیز به دلیل بازتاب اشعه از
سطح آب نیاز است از عینك آفتابی
استفاده شود.
به گفته وی ،ه��ر جا كه نور آفتاب
زیاد باشد ،چه به دلیل طوالنی بودن
روز یا تابش مستقیم آفتاب و چه به
دلیل بازتاب نور از سطوح صیقلی،
ب��رای محافظت از چش��مها باید از
عینكهای آفتابی استفاده شود.

را ایج��اد خواه��د كرد .به
همی��ن دلیل اگ��ر برای
مدتی طوالنی در برف راه
بروید یا كنار دریا بمانید،
ممكن اس��ت دچ��ار این
حاالت شوید.
وی میافزاید :اشعه ماورای
بنفش باعث میشود سطح
قرنیه و ملتحمه زخم شده
و در آن س��وختگی ایجاد
ش��ود .در نتیجه چش��م
فرد دچار درد ،س��وزش و
ناراحتی خواهد شد.
مقداری از اش��عه ماورای
بنفش توسط قرنیه فیلتر
میشود ،ولی مقدار كمی
نیز ممكن است به چشم
راه پیدا كند و امكان بروز
آب مروارید را افزایشدهد؛
در این ش�رایط بخصوص میان
افراد س�یگاری احتمال ابتال به
آب مروارید بیشتر میشود.
به گفت��ه وی ،حتی ممكن اس��ت
مق��داری از لنز هم عب��ور كند ،به
شبكیه برس��د و آن را بسوزاند .در
نتیجهدید شخص كاهش مییابد.

ویژگیهای عینک
آفتابی مناسب

اگر از عینك آفتابی استفاده
نكنید...

تقریبا تمام قسمتهای بدن توسط
پوست پوشیده شده است و به همین
دلیل تاثیر اشعه ماورای بنفش روی
پوستدیده میشود.
همانطور كه اش��عه ماورای بنفش
پوست را میسوزاند و برنزه میكند،
روی پوست پلك هم تاثیر میگذارد.
اما چش��م تنه��ا جایی اس��ت كه
قسمتی از آن را پوست نمیپوشاند؛
مثل قرنیه كه به طور مس��تقیم در
معرض تابش اش��ع ه ماورای بنفش
قرار دارد.
تابش مستقیم اشعه ماورای بنفش
و بازتابی كه از مناطق مختلف دارد،
باعث میشود ملتحمه و قرنیه تحت
تاثی��ر قرار بگیرد و دچ��ار عوارضی
مانند بیماری ناخنك شود.
وی درباره تاثیر اشعه ماورایبنفش
بر چش��مها توضیح میدهد :وقتی
جوشكاران بدون استفاده از محافظ،
جوشكاری میكنند ،دچار سوزش
چشم میش��وند .علت این سوزش
نیز زخمهای ایجاد شده روی قرنیه
است كه باعث میشود این افراد به
نور حساس شوند ،اشك ریزش پیدا
كنند و تا مدتی نتوانند چشمهایشان
را باز نگه دارند.
اگر اشعه ماورایبنفش برای مدتی
طوالنی به چشم بتابد همین عوارض

توتفرنگی

و گلبولهای
قرمز خون

توتفرنگی میوهای نس��بتاً جدید
است كه تا  300سال قبل به شكل
ام��روزی وجود نداش��ت و بیش��تر
استفادهی دارویی داشت.
در قرن چهاردهم در فرانس��ه توت
فرنگیه��ای وحش��ی از جنگل به
زمین زراعی منتقل شد.
در جنگلهای ش��مال ای��ران توت
فرنگی وحشی به طور فراوان یافت
میشود .به نظر میرسد اولین رقم
اصالحش��ده در زمان صدارت اتابك
اعظم از فرانسه به ایران آمد و به نام
اتابكی خوانده شد.
اما این میوهی جدید خواص بسیاری
دارد.
ت��وت فرنگی منبع خوب��ی از فیبر،
ویتامی��ن  ،Cف��والت ،پتاس��یم و
آنتی اكسیدانها است.
یك��ی از فواید جالب ت��وت فرنگی
خاصیت آنتی اكسیدانی آن است.
ای��ن میوهی خ��وش آب و رنگ به
دلی��ل دارا ب��ودن مق��دار باالیی از
ویتامین  Cخواص آنتی اكسیدانی

قویای دارد.
همچنی��ن دارای تركیب��ات آنتی
اكس��یدان ویژهای بنام آنتوسیانین
است كه اثرات آنتی اكسیدانی آنرا
چند برابر میكند.
این م��واد مغ��ذی میتوانند نقش
موث��ری در افزایش س�لامت قلب،
كاهش خطر ابتال به انواع س��رطان
و در كل ارتقاء سالمتی بدن داشته
باشند.
از این رو مطالعات بسیاری در رابطه
با فواید مصرف توت فرنگی صورت
گرفته است.
یكی از آخرین یافتههایی كه در این
رابطه منتشر شده ،اثر توت فرنگی بر
گلبولهای قرمز خون است.
پیش از این مطالعات متعددیدر این
رابطه در محیطهای آزمایشگاهی و
بر روی حیوانات انجام شده بود ولی
در آخرین مطالعه یك س��ری افراد
داوطلب شركت كردند كه به مدت
دو هفته هر روز نیم كیلو توت فرنگی
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ویژگیهایعینکآفتابیمناسب

تقریب��اً هم��ه لنزهای موج��ود در
عینكسازیها استاندارد است.
در عینك فروش��یها نیز دستگاهی
وجود دارد كه تاثیر اش��عه ماورای
بنفش و میزان آن را نشان میدهد.
بنابرای��ن اگ��ر قصد خری��د عینك
آفتابی مناسبی دارید ،باید آن را از
فروش��گاههای معتبر تهیه و حتما
امتحانكنید.
امروزدر بازار انواع مختلف عینكهای
آفتاب��ی در طرحه��ا و رنگه��ای
مختلف وجود دارد.
عقی��ده ب��ر این اس��ت ك��ه برای
رانندگی و مواردی این چنین ،رنگ
خاكستری بهتر است چون شخص
میتواند راحتتر و بهتر ببیند .ولی
در كل انتخ��اب رنگها به س��لیقه
شخص بستگیدارد.

مصرف كردند.
این مطالعه در ایتالیا و اسپانیا انجام
شد و نشان داد مصرف مرتب توت
فرنگی موجب افزایش ظرفیت
آنتی اكس��یدانی در بدن،
خصوص��اً در گلبولهای
قرمز خون میشود.
انجام فعالیتهای شدید
و فرآین��د پی��ر ش��دن در
س��لولها نیز موجب افزایش تولید
رادیكالهای آزاد میشود.
بدین ترتیب مصرف توت فرنگی هم
برای ورزش��كاران خوب است و هم
روند پیری سلولها را كند میسازد
گلبوله��ای قرم��ز م��ا در معرض
آسیبهای اكسیداتیو هستند ،زیرا
فشار اكسیژن در این سلولها زیاد
است و حضور مقادیر زیاد اسیدهای
چرب غیراش��باع و یونهای آهن،
موجب فراهم شدن شرایط مناسبی
برای انجام واكنشهای رادیكال آزاد
میشود.
همچنین گلبولهای قرمز به دلیل
گردش در ب��دن در تماس با منابع
داخلی و خارجی رادیكالهای آزاد
هستند.
زندگی در كالن ش��هرها و تنفس
ه��وای آلوده ،مصرف م��واد غذایی
ح��اوی نگهدارن��ده و رنگه��ای
خوراكی ،تماس با مواد شیمیایی و
اس��ترس باال در زندگی امروز ،همه

و همه عواملی هس��تند كه در بدن
ما تولید رادیكالهای آزاد میكنند.
اینرادیكالهاموجبتغییرتركیبات
گلبول قرمز میشوند.
اسیدهای چرب غیر اشباع آمادگی
بیشتری برای اكسیدشدندارند و به
علت نقش اساسی آنها در انعطاف
پذیری غشاء ،تخریب آنها موجب
صدمهدیدن ساختار غشاء و همولیز
آنها میشود .البته گلبولهای قرمز
مجهز به مكانیسمهای دفاعی قوی
بر علیه رادیكالهای آزاد هس��تند
ول��ی توانایی ترمیم ی��ا جایگزینی
پروتئینهای اكس��ید شده محدود
است.

اگر اریتروسیتها قادر به دفاع كامل
و كافی از خود در مقابل رادیكالهای
آزاد نباشند ،آسیب دیده و تخریب
میگردن��د ك��ه در نهای��ت آنمی
همولیتی��ك ظاهر میش��ود .رنگ
پریدگی و خستگی زودرس ساكنان
كالن ش��هرها از اولی��ن عالئم این
آنمی است.
مق��دار باالی آنتی اكس��یدان های
ت��وت فرنگی مانند االژیك اس��ید و
آنتوسیانین و تركیبات فنلی آن ،توان
آنتی اكس��یدانی بدن و گلبولهای
قرمز را تقویت میكن��د و از میزان
استرسهای اكسیداتیو آن میكاهد.
بدین ترتیب هم مانع بروز كم خونی

میش��ود و هم از دیگر بیماریهای
ناش��ی از اس��ترسهای اكسیداتیو
مانند سرطان ،دیابت و بیماریهای
قلب و عروق میكاهد.
انجام فعالیتهای شدید و فرآیند پیر
شدن در سلولها نیز موجب افزایش
تولید رادیكالهای آزاد میشود.
بدین ترتیب مصرف توت فرنگی هم
برای ورزش��كاران خوب است و هم
روند پیری سلولها را كند میسازد.
بررسی افرادی كه به مدت دو هفته
توت فرنگ��ی مصرف ك��رده بودند
نشان داد اثرات مفید مصرف مرتب
ت��وت فرنگی حتی تا یك ماه پس از
مصرف آن در بدن باقی میماند.

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده جلدهای1-5 :
کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال و زاگرس
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طنز...

سرکار علیه خواهر آنجلینا جولی!
شنیدم که چندی پیش حضرت
علیه از اردوگاه «آلتین اوزو»
در منطقه ختای ترکیه که در
آن چند صد پناهنده سوری
نگهداری می شوند ،بازدید کردی
و احتماال غیر از عکس گرفتن در
آنجا قرار است به عنوان همکار
سازمان ملل از این وضعیت به آن
سازمان گزارش بدهی.
اینجانب ،به عنوان یکی از
ایرانیانی که هم در داخل ایران
تجربه روزنامه نگاری داشته و حاال
هم به کارم ادامه می دهم و هم
طبق معمول روزنامه نگاران ایرانی
مدتی را در زندان گذراندم ،از آن
خواهر گرامی دعوت می کنم که
سر راه تان از سوریه و ترکیه سری
به ایران بزنی و از زندانهای ایران هم
بازدید کنی .برای راهنمایی بیشتر
برخی موارد احتیاطی و نکات مهم
را در جریان بازدید مورد توجه قرار
دهی:

گـز خنور!
َ

با هیچ وزیری مالقات نکن

به محض اینکه وارد بشوی ،اگر گز
نخورده باشی ،حتما به تو خواهند

گفت که برای دیدن زندانیان الزم
است با یکی از وزرا مالقات کنی.
برای اینکه با آن وزیر مالقات کنی،
باید روسری مناسب بپوشی ،ولی
چون روسری به تی شرت و شلوار
مشکی ات نمی آید ،باید مانتو
هم بپوشی .اگر مانتو و روسری را
پوشیدی ،وزیر وارد می شود .قبل
از اینکه یک کلمه با او حرف بزنی،
ببین هنوز وزیر هست یا نه ،چون
معلوم نیست کسی که نیم ساعت
قبل وزیر بود ،در لحظه مالقات
هنوز وزیر باشد .از آن مهم تر،
معلوم نیست که وقتی مالقاتت
تمام شد ،و می خواستی برگردی،
بخاطر مالقات با تو از کار برکنار
شده باشد یا نه .اصال ممکن است
در همان لحظه ای که داری با وزیر
مالقات می کنی دولت برکنار شده
باشد .به همین دلیل اصال با وزرا
مالقات نکن .در مورد مجلس هم
احتیاط کن .مجلس فعال در حال
تمام شدن است ،معلوم نیست اگر
تو با نمایندگان مجلس مالقات
کنی ،آنها خواستار اعدام تو بشوند
یا از تو بخاطر اینکه مسلمان شده
ای قدردانی کنند .حتما می خواهی
بگویی که تو مسلمان نشده ای .این
را من و تو می دانیم ،در ایران اول
خبرش را منتشر می کنند و وقتی
از ایران بیرون آمدی یک مصاحبه
از تو منتشر می کنند به عنوان
اینکه آنجلینا جولی مسلمان شده
و اسمش را زهرا جوالیی گذاشته.
مهم نیست که تو اعالم کنی که
این مصاحبه را انجام ندادی ،آنها
ثابت خواهند کرد انجام دادی.
فقط از آن روز به بعد مردم ایران
هیچکدام از فیلمهایت را نخواهند
دید .پس با هیچ وزیری مالقات
نکن.

شلوارت را توی چکمه ات نگذار

آنجلینا جان! بارها شنیده ام که
به کشورهای اسالمی رفتی و اسم
یکی از دخترهایت هم زهراست،
خدا برایت نگهش دارد .البد می
دانی حجاب در اسالم چیست.
اما اشتباه نکن ،حجاب در ایران آن
چیزی نیست که در اسالم است.
در ایران الزم نیست موهایت را
پنهان کنی ،می توانی یک روسری
کوچک سرت بگذاری ،یا اصال
همان را هم برداری ،یا حتی با

لباس شب باشی ،اگر با رهبر ایران
مالقات کنی و یک کلمه بگوئی
که شما مرد باشعوری هستید،
حجابت کامل است ،اما اگر بگوئی
من می خواهم زندانیان را ببینم،
حتی اگر چادر عربی و پوشیه هم
داشته باشی ،حجابت ایراد دارد .می
توانی شلوار لی بپوشی ،می توانی
چکمه بپوشی ،می توانی یک بلوز
بلند بپوشی که شبیه مانتو باشد ،اما
چکمه ات را توی شلوار نگذار .این
کار خیلی خطرناک است .پلیس
امنیتی ایران هر وقت زنی را ببیند
که چکمه اش توی شلوارش است،
تحریک می شود .حتی اگر همه
لباس هایت را هم دربیاوری ممکن
است تحریک نشود ،ولی چکمه یک
چیزدیگری است .فکر نکن که همه
نیروهای امنیتی و پلیس مذهبی
ایران فتیش هستند و با چکمه
تحریک می شوند ،نه ،موضوع این
نیست .موضوع این است که شلوار
لی نبایدداخل چکمه باشد ،بقیه
چیزها ایراد ندارد.

کهریزکنرو!

آنجلینایعزیز!
ممکن است بخواهند برای مالقات
با زندانیان تو را به جایی به نام
کهریزک ببرند .تا این اسم را
شنیدی فورا فرار کن .از من گفتن
بود ،نروی بگوئی کاش کسی به من
گفته بود .این خط این هم نشان.
چه نام سردار رادان آمد ،بهرام نه،
یک رادان دیگر ،چه اگر چشمت
به آفتابه قرمز افتاد ،چه اگر دیدی
داری به جایی می روی که اطرافش
بیابان است ،مقاومت کن و نرو .فکر
نکن می روم و بعدا چیزهایی را که
دیدم می گویم ،خیلی ها رفتند،
بعدا آزاد شدند ،اآلن چند نفر شان
سالهاستدر آمریکا هستند ،جرات
حرف زدن ندارند .تو هم که یک
شوهر داری و دویست تا بچه ،به
فکر آنها باش .فقط بگو می خواهم
زندان اوین را ببینم.


هیبت

اعلیحضرت
رضاشاه دوم

"رض�ا پهل�وی :خ�ودم را در
هیبت�ی ج�ز ی�ک پادش�اه
مشروطه نمی بینم!" «باالترین»
جـــان؟!
فدای آن هیبت تان بش��وم که این
"آخوندان" نگذاش��تند مجال بروز
پیدا کند.
اصال ملت به هیبت نیاز دارد.
باور نمی کنید ب��ه تاریخ مراجعه
کنید .کا ِر ملت ما جز با هیبت حل
نمی ش��ود .هیبت در طول تاریخ
حالل مشکالت بوده است.
حاال ما نمی خواهیم از این گفتار
شاهزاده بُل بگیریم ،و مثل عبارت
وزین "کامبیز جان هر جور عشق
ات م��ی کش��د مرا خط��اب کن"
موضوع طنز قرار بدهیم.
آدم ش��اهزاده هم که باش��د و ژن
اش ب��ه ژن رضا ش��اه ه��م که بر
گردد ،باالخره موقع صحبت کردن
کلماتی به کار می بَ َرد که اهل طنز
منتظرند آن رادر هوا بقاپند و سوژه
کنند.
حاال هواداران سلطنت ،از مشروطه
و لیبرال گرفته تا ارتشی و ساواکی
به ما حمل��ه می آورند که ش��ما
موقع اتحاد ملت برای س��رنگونی
"آخون��دان" ،و در آس��تانه ی
برگزاری انواع و اقس��ام کنگره ها

گناهان
ایران کرد برای بخشیدن
ِ
آزادی س��تیزانه و مستبدانه اش
بس.
اما این که ما در شرایطی که همه
مان می دانیم و نمی خواهیم به
آن اشاره کنیم که خدای نکرده
نخورد ،بنشینیم از
به کس��ی بر َ
هیبت پادش��اهی سخن بگوییم،
همچی��ن آدم یا ِد بچه هایی می
افتد که باباهایشان برای این که
قدرت و عظمت به او اعطا کنند
نام رستم بر او می نهند ،و طرف
بزرگ که می شود ،یک آدم الغر
زردنبوی فِزرتی از آب درمی آید
که هیچ نشانه ای از رستم بودن در
او نیست الاّ نام اش!
ان ش��اءالله که در مورد آقای رضا
پهلوی ما این چنین نیس��ت و ما
ِ
عوارض هیبت پادشاهی ایشان را
به زودی خواهیم دید...

س
و
پ
اسپ ر

ش
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گناهکار یا بی گناه

آنجلیناجان!
یک نکته مهم را باید در مورد
ایران بدانی .در ایران هر کسی را
که خودش را مجرم می داند ،آزاد
می کنند و هر کسی را که بی گناه
است زندانی می کنند .به همین
دلیل تو اگر خواستی با زندانیان
مالقات کنی ،نباید بگوئی که من
می خواهم با کسانی که از نظر
حکومت مجرم هستند ،مالقات
کنم .باید بگویی من می خواهم
با کسانی که هیچ جرمی ندارند
مالقات کنم .در آن صورت ممکن
است بتوانی با آنها مالقات کنی.


و کنفرانس ه��ا ،وقت پیدا
کرده ای سر به سر پادشاه
آینده ایران می گذاری؟
این سر به سر گذاشتن ها
را بگذارید وقتی حکومت
دست مان افتاد تا آن موقع
نش��ان تان دهیم یک من
ماست چقدر کره می دهد!
قربان ،ما که چیزی عرض
نکردیم .ما با همه شوخی
می کنیم .ب��رای ما فرقی
ندارد مریم خانمی که خود
را رئیس جمهور می نامد
و آقارض��ا یی ک��ه خود را
پادشاه می خواند.
ما اصوال با هیبت مش��کل
داریم یعنی نه که در همه
ی دوران های زندگی مان
هیبت از نوع پادش��اهی و از
نوع والیت فقی��ه دیده ایم،
چشم مان ترسیده است.
هیبت هم ب��ود ،هیبت رضا
شاه!
جنـم
بود؛
رضه
ع
نبود.
ژست
ُ
َ
بود.
ده تا زندانی سیاس��ی را می
کش��ت ،الاقل یک راه آهن
سراسری هم می کشید.
یک نگاه هیبت آلود چپ به
وزیرش می انداخت که طرف
از ترس اش می رفت خودش
را می کش��ت ،یک دانشگاه
تهران هم می ساخت و یک گروه
بچه ی با استعداد را برای تحصیل
به فرنگ می فرس��تاد که آدم می
گفت این به آن َدر!
همیندو قلم از میانده بیست قلم
خدمت اساس��ی یی که این آد ِم با
هیبت در زمان فقر و ذلت کش��ور

 

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

وقتی ایران بروی برایت گز اصفهان
می آورند ،مواظب باش آن را
نخوری ،چون مجبور می شوی با
آن چای بخوری ،هنوز چای نخورده
برایت یک قاب خاتم می آورند ،آن
را اگر نگیری از دستت ناراحت می
شوند ،اگر بگیری ،به تو یک فرش
دستباف میدهند ،مایکل مور
فرش دستباف را گرفت ،اآلن چند
سال است خبری از او نیست .فرش
دستباف را گرفتی تو را به اصفهان
می برند ،آنجا از همه چیز خوشت
می آید ،بعد موقع برگشتن تو را
سر قبر آیت الله خمینی می برند،
آنجا نمی توانی هیچ حرفی بزنی.
آنجا بیست تا بازیگر خوش قیافه
مرد و زن سراغت می آیند و قبل
از اینکه تعجب کنی بازیگران ایرانی
سر قبر آیت الله چه می کنند ،تو
را به مالقات رئیس جمهور می
برند .رئیس جمهور برای مردانی که
همراهت هست و برای براد پیت
کت و شلوار سفارش می دهد ،و
برای خودت پنجاه تا روسری ،از
آنجا تو را به دیدار آیت الله خامنه
ای می برند و او اول با تو سالم و
احوالپرسی می کند و به محض
اینکه دوربین ها روشن شود به
خودت و جد و آبادت و کشورت و
هالیوود و همه توهین می کند ،بعد
تو را به فرودگاه می برند و در حالی
که نصف هواپیما پر از سوغاتی
است تو را با هواپیمای اختصاصی تا
در خانه ات می رسانند ،تنها چیزی
که نخواهی دید ،زندانیانی است
که در زندانهای ایران هستند ،پس
مواظب باش هر چه می خوری گز
نخوری.


Angelina Jolie
Welcomed as
"Goodness Angel
"of the World
by Refugees in
Turkey

www.paivand.ca

هیبت هم بود ،هیبت رضاشاه!

آجنلینا!
ا گر به
ایران
رفتی گز
خنور!
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کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

تنهاییجایینرو!

یکی از نکات احتیاطی که باید در
ایران در نظر بگیری این است که
تنهایی جایی نروی ،مهم نیست
آنجا زندان اوین باشد یا یک شهر
بزرگ باشد ،یا یک روستای کوچک.
حتی اگر براد پیت هم همراهت
بود ،باز هم فایده ندارد .چون ممکن
است دست و پای او را ببندند و
به تو و زنانی که همراه تو هستند
تجاوز کنند .اگردر چنین وضعی
گیر کردی بالفاصله یکی از این دو
جمله را فریاد بزن؛
یا بگو " مرگ بر دیکتاتور" یا بگو
" یا حسین میرحسین" هر کدام
را با صدای بلند به فارسی بگویی
فورا وزارت اطالعات در عرض نیم
دقیقه پیدا می شود و تو را دستگیر
می کند .البته بعد از آن به عنوان

30

جاسوس محاکمه می شوی ،ولی
هر چه باشد از تجاوز دسته جمعی
بهتر است .البته کسانی که تو را
دستگیر می کنند ،با کسانی که
تجاوز می کنند ،خیلی فرق ندارند،
ولی وقتی یک جاسوس پیدا

کردند ،تو را زندانی می کنند ،بعد
به یک زن دیگری که جاسوس
نیست تجاوز می کنند.
آجنلینایعزیز!

خیلی ممنونم که لطف می کنی

و به زندان اوین می روی تا از
زندانیانی که آنجا هستند گزارشی
برای سازمان ملل تهیه کنی ،ولی
نکاتی را که گفتم هرگز فراموش
نکن .بخصوص گز.
در هیچ حالتی گز نخور
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زنان...

>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

غزلی از سیمین بهبهانی

خواهی نباشم و خواهم بود  ،دور از دیار خنواهم شد
تا «گود» ...هست ،میان دارم  ،اهل کنار خنواهم شد

یک دشت شعر و سخن دارم  ،حال از هوای وطن دارم
چابک غزال غزل هستم آسان شکار خنواهم شد

من زندهام به سخن گفنت  ،جوش و خروش و برآشفنت
از سنگ و صخره نیاندیشم  ،سیلم ،مهار خنواهم شد

گیسو به حیله چرا پوشم؟ گردآفرید چرا باشم؟

من آن زمن که به نامردی سوی حصار خنواهم شد

بهارعربی،بهارایرانی…

ارتباطات ،مردم صاح��ب ابزارهای
کارایی ش��ده اند .مردم امروزه برای
به راه اندازی جنبش و سازمان یابی،
نیازمند فرمان حمله ی رهبران عالی
قدر و همه چیزدان و یا ساختارهای
هیرارشیک سنتی نیستند .تجربه
ی درخشان و تاریخی
آیا حاال دوباره نوبت ماست میدان تحری��ر قاهره
نش��ان داد آنج��ا که
که میدان حتریر« ،میدان
زم��ان کاف��ی و مکان
آزادی» مان را پس بگیریم و واح��د ب��رای تجمع و
مراوده به دس��ت می
«میدان انقالب» را از چنگ آی��د مردم دس��ت در
انقالب ستیزان رها سازیم!؟ دس��ت نیروهای آگاه
جامعه ،رش��د جهشی
می کنن��د و با درایت
و س��پس در اداره ی تحصن شبانه و خرد مب��ارزه را به پیش می برند.
روزی قاهره و دیگر شهرها داشتند .خیابان عرصه ی عمومی می ش��ود
که در آن همه با هم برابرند ،رفیق،
 در بحری��ن ،ت�لاش زنان به راه خواهر و برادرند .ش��رایط برای رشد
ان��دازی اولین تظاه��رات اعتراضی فریبکاری و بازی های پش��ت پرده
انجامید .زنان به همراه فرزندانشان در خیابان کم تر مهیاست .نیازی به
در حمایت از همس��ر ی��ک زندانی سخنگوهای حرفه ایی که در خلوت
سیاسی که اعتصاب غذا کرده بود ،آن کار دگر می کنند نیست.
آغاز کننده اعتراضات گسترده بودند .مردم خواسته هایشان را به خیابان
ها می آورند .حرف هایش��ان را در
 در یم��ن ،اولین تظاهرات علیه حضور یکدیگر می زنند .به همین
دولت صالح توس��ط ی��ک فعال زن دلیل است که پاسداران و بازماندگان
دانشجو شکل گرفت و رهبری شد .نظام های استبدادی به هر ترفندی
ایس��تادگی در مقابل دیکتاتورهای برای بازپس فرستادن مردم به خانه
کش��ورهای عرب��ی که ده��ه های ها دست می زنند.
متمادی با تقل��ب های انتخاباتی و اتوریته ی تغیی��ر و ابتکا ِر عمل در
حمایت دولت های غربی و در زد و کشورهای منطقه ،اکنون در دست
بند با اتحادیه ی اروپا و ناتوی آمریکا ،مردم است.
م��ردم را می فریفتن��د و به ُصالبه این آنان هستند که حرف آخر را می
می کش��یدند ،خواهران مان در این زنند .نه ش��اه و رهبر فخیم ،رییس
جمهور مادام العمر ،مفتی ،آیت الله و
کشورها را توانمندتر کرده است.
در اراده برای سرنگونی دیکتاتور در یا تئوریسین های سیاسی ،نه حزب
مسیر مبارزه ی اجتماعی -سیاسی ،و دس��تگاه این و آن گروه تشنه ی
نیرویی الهام بخش و زایش گر نهفته پ��رش بر اریکه ی ق��درت .جنبش
اس��ت .توان و قدرتی که فرودست های نوع جدید که جنبش زنان یکی
را نیرومند می کند و او را به تجربه از پیشروان آن است ،نشان دادند که
ی لذت نف��ی تبعیض و رهایی می مردم مستقلن توان سازماندهی خود
خواند .نیرویی که بیداری و ارتقای را دارند ،قادرند حرفش��ان را بزنند و
آگاهی به دنبال دارد .جنبش های خواست هایشان را با زبان روشن و
اجتماعی خودجوشدر مسیر مبارزه همه فهم طرح کنند.
البته نمی ت��وان خوش خیال بود و
توانمند می شوند.
گاه به اهدافش��ان می رسند .اغلب تصور کردکه ای��ن روند مداخله ی
پیروزی اندکی به دست می آورند و مستقیم مردمدر همه ی کشورهای
گاه شکست می خورند .اما مسیر و در ح��ال انقالب بدون مان��ع ادامه
خیابانی که با هم قسمت می کنند ،خواهد ِ
یافت.
و روند شکل گیری همبستگی حول بی شک چوب الی چرخ این بولدوزر
خواست های مشترک ،آنان را تنومند تاریخی خواهند گذاشت.
می کند .برای نه گفتن به نیروهای فهمیده اند که ابتکار به دست مردم
جهنمی سرکوب ،تنها جسارت کافی افتاده و با سیاست های واکشنی با آن
نیست .باید راه پرآزمون سازمانیابی مقابله می کنند .فرصت می خرند.
را با حوصله و درایت پیمود .تجربه ماجرای لیبی و رهبرسازی غرب در
ی ماه های اخیر در منطقه نش��ان حالی که مردم دسته دسته به دست
داد که اکنون به یمن رشد تکنولوژی قذافی جنایتکار قتل عام می شوند و

یامسن ،الله…نوبت ما رسیده؟
شعله ایرانی

خواهرانمان انقالب کردند .علیه ستم
و سلطه شوریدند .با مشت های پر
از خشم خانه ها را به سمت میدان
ه��ای آزادی ترک کردند .در میدان
ه��ای آزادی و خیابان های پیروزی
تونس و مصر ماندند ،زخمی و کشته
دادند ،اما با سلطه سازش نکردند .به
مردانی که آنان را به بازگشت به خانه
تشویق می کردند «نه» گفتند .آنان
در واقع با ایس��تادگی خود به نظام
پدرساالری «نه» گفتند .به عکس،
هم آنان بودند که مردان را به خیابان
ها فرا خواندند و درمصر و بحرین به
م��ردان گفتند که «ما به خیابان ها
می رویم و می ایستیم .شما هم اگر
خیلی نگران ما هس��تید به خیابان
ها بیایید!» خواهران مان در سوریه،
بحرین ،یمن ،لیبی ،اردن ،مراکش،
غزه و الجزیره …،همچنان به مبارزات
شان علیه اس��تبدادگران ادامه می
دهن��د .زن��ان در مص��ر و تونس به
موازات ادامه ی مبارزه برای استقرار
دمکراسی ،علیه تبعیض جنسیتی و
برای افزایش مشارکت سیاسی زنان،
خود را سازماندهی می کنند.
اکنون در رس��انه های بین المللی
کارشناس��ان حیرت زده،
و از زبان
ِ
نق��ش زنان در خی��زش های اخیر
جهان عرب« ،کلیدی» و «محوری»
ارزیابی می شود.
شواهد نش��ان می دهد که زنان در
کشورهای اسالمی از حاشیه به متن
آمده اند و اگر چه نه به یک میزان در
همه ی کشورهای در حال انقالب،
ول��ی در اکثر آنها ،نقش��ی تعیین
کننده ایفا کرده و می کنند .از جمله
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 در تون��س ،حض��ور پررن��گ و
برانگیزاننده ی زن��ان در اعتراضات
تونس به پی��روزی فوری انقالب در
گام نخست و سرایت انقالب یاسمن
به همه ی کشورهای منطقه منجر
شد.
 در مصر ،حضور برجس��ته زنان
در س��طوح رهبری فکری و عملی
س��ازمان های جوانانی که مردم را
به میدان تحریر قاهره کشاند .زنان
هم چنین نقش شاخصیدر تشویق
مردم ب��ه ماندن در می��دان تحریر
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هم چنین سرکوب خیزش بحرین
توسط نیروهای سعودی ،نخستین
اقدام در این مرحله بود .همان دولت
های غربی که همیشه از فکر تغییر
از پایین در کش��ورهای منطقه ی
خاورمیانه بر خ��ود لرزیده اند امروز
برای کنترل اوضاع به نفع خود ،در
پوش��ش ناجی و حام��ی تغییرات
ظاهر شده اند .هرچند رشد آگاهی
و روحیه ی اس��تقالل طلبی و نیز
بازیابی کرامت انسانی مردم ،کار را
برایشان دشوار کرده اما بدیهی است
که موفقیت هایی خواهندداشت.
اما در یک حقیقت نمی توان شک
کرد .حقیق��ت فرارس��یدن دوران
خیزش های سرنوشت س��از .دوره
ی دیکتات��وری ه��ای س��لطانی و
پدرساالرانه به سر رسیده است .دهه
ی دوم قرن بیس��ت و یکم ،دوره ی
انقالب هاست .دوره ی ورشکستگی
نظریه هایی است که می خواستند
به مردم بباورانند که دوران ثبات و
تسلط س��لطان ها ابدی است .دوره
ی رسوایی نیروها و نهادهایی که به
مردم القا می کردند که بدون سرور
داخلی و جهانی ،بدون قوانین دینی
و ایدئولوژیک ،گوسفندان سرگشته
ایی بیش نیس��تند .حوادث اخیر و
سرعت گسترش و تعمیق اعتراضات
نش��ان داد که م��ردم حق طلبند و
کرامت انسانی برایشان از جان و مال
عزیزتر است.
اکنون بای��د از آنان ک��ه همواره به
مردم رهنمودهای هش��دار دهنده
می دهند و می گویند به جای سر
بلند کردن و فریاد زدن ،س��ر به زیر
برای ه��ر رفرم کوچکی دس��ت به
دامن دیکتاتوره��ا التماس کنند ،و
اگر مخالفت شد سکوت ،پرسید که
آیا شما با رهنمودهایتان به نهادینه
کردن نظمی که تبعیض و خشونت
را در هم��ه ی ابعاد جامعه بازتولید
می کند یاری نمی رسانید؟
حیات نظام های سرکوبگر با تمکین
و ذلت مردم گره خورده اس��ت .آیا
می توان چرخه ی مرگ بار خشونت

برقم که بعد درخشیدن  ،از من سکوت منیزیبد

غوغای رعد ز پی دارم  ،فارغ ز کار خنواهم شد

کـشتنم به خطا َجسته ست
تریی که چشم مرا خسته ست ،بر ُ

«بر پشت زین» ننهادم سر  ،اسفندیار خنواهم شد

گفتم  :از آچنه که باداباد  ،گر اعرتاض و اگر فریاد

ـ «تنها صداست که میماند»  ،من ماندگار خنواهم شد
در عنی پریی و بیماری  ،دستی به یال مسندم هست

مشتاق تاختنم؛ گریم دیگر سوار خنواهم شد

و ذل��ت را ب��ا س��کوت
و مماش��ات متوق��ف
کرد؟ ح��وادث اخیر در
کشورهای عربی نشان
داد که توده های مردم،
ع��رب یا ایران��ی ،غربی
یا ش��رقی ،از خش��ونت
پرهیز می کنند و روش
اجنمن زنان
های مسالمت جویانه را
برای اعتراضاتشان برمی
گزینند و همه ی تالش
 31، 30 ،29ژوئیه
خود را ب��رای خودداری
از درگی��ری رو در رو با
>>در النگ سو
ِ
حریف تا دندان مس��لح
Long Sault
می کنند.
برگزار می شود.
زیرا می دانند که چنین
برای رزرو جا با تلفن
رویاروی��ی به نفعش��ان
نیس��ت و احتم��ال
514-619-4648
شکست را افزایش می
تماسبگیرید.
دهد.
چادر ووسیله خواب و غذا از شما،
در ع��وض ای��ن دولت
صفا و صمیمیت از ما
ه��ا و صاحب��ان قدرت
به امید دیدار شما
هس��تند که با توطئه و
خشونت مردم بی سالح
را س��رکوب می کنند و جامعه را به خواس��ت برابری جنسیتی ،هویت
انس��ان نوین را دچار تحولی عظیم
خشونت می کشانند.
سیاس��ی در می کند و چشمانش را بر اشکال تو
های
در پی خی��زش
ِ
جریان ،پیروزمند یا شکست خورده ،در توی تبعیض در ساختار زندگی
جهش های اجتماع��ی و فرهنگی اجتماعی می گشاید.
اجتماع��ی زادگاه ما
بزرگی جوامع ما را فرا خواهد گرفت .جنبش ه��ای
ِ
این جهش ها منشاء دگرگونی های ایران ،در رس��وایی پروژه ی اس�لام
عظیمدر ساختار جغرافیای سیاسی گرایی سیاسی و شکست حاکمیت
جهان و برچینی بس��اط سلطه ی مذهبی نقشی کارسازداشته اند.
اس��تعمار نوین خواهد بود و رش��د در سراس��ر منطقه ه��ر گاه از ضد
مبارزات اجتماعی و سیاس��ی را در انس��انی بودن حکوم��ت روحانیت
منطقه ی بزرگ ما دامن خواهد زد .و مذه��ب صحبت می ش��ود مثال
جنبش ه��ای زن��ان و جوان��ان از جمهوری اسالمی و سرکوب مردم
کنش��گران اصل��ی دگرگونی های ایران به میان می آید.
تاریخی ای��ن دوران پ��ر جنبش و آی��ا حاال دوب��اره نوبت ماس��ت که
جوش نوین هس��تند .نقش زنان و میدان تحریر« ،میدان آزادی» مان
ِ
مبارزات ش��ان ب��رای تامین حقوق را پس بگیریم و «میدان انقالب» را
برابر خ��ود از حیات��ی ترین حلقه از چنگ انقالب ستیزان رها سازیم!؟
های قدرت گی��ری مردم و تعمیق یامسن عربی در انتظار شادباش به
دمکراسی به نفع فرودستان است.
الله های دش��ت های ماست .بهار
مبارزات ضد تبعیض
جنسیتی زنان عربی ،بهار ایرانی… بهار همبستگی،
ِ
برتری
نظام
ب��ه
کاراتری��ن ضربه را
صلح و رهایی… ماه مه 2011
زند.
می
انسان بر انسان،


طبـــق روال همه ساله

اینتابستان

کمپینگ

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده جلدهای1-5 :
کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال و زاگرس

طرح تفكیکجنسیتیدر«فیسبوک»!
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ایرانی
ب
خرید!

www.paivand.ca
info@paivand.ca

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

نیازمندیهای

ایرا دام
خ
است ید!
کن

Renovation

Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

با نازل ترین قیمت

514-887-5195
azmai15salimi

استخدام

به یک پیتزامیکر باتجربه
(مینیموم دو سال تجربه)

برای کار درمرکز شهر
نیازمندیم.
Tel.: 514-266-1355
jalilh2001@yahoo.com azap15

استخـدام

PIIZZA MAKER

به یک نفر پیتزامیکر
باتجربه برای کار در ناحیه
وست ایلند ،با حقوق و
شرایطعالینیازمندیم.

Tel.: 514-690-9619
azjune01davoodUP

تپش

دیجیتال
 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی

سرویس دی.جی.
6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

آموزشگیتار
پـاپ

دروست آیلند (سیاوش )

867-1756

)(514

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

انی
ر
ای د

ری
خ ید!
کن

اجــاره

آپارتمان  5و نیم
با  3خواب ،بالکن و...

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

5 1/2, Assomption boul. 2nd floor
(duplex).
3 bedrooms. 1familly
room. Big kitchen.
Balcony; Bus. Close
to Hospitals, shopping center, grocery
store, parks, GYM.

DATA RECOVERY

آموزش هرگونه نرم افزار:
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های شما
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترینسرویس
بهترینقیمت

514-830-5757

استخدام
AKHAVAN
WEST ILSLAND
به یک شیرینی پز درجه
یک ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-620-5551

Possibility of Parking.

Tel.: 514-625-2948
)(8am to 8pm
azjuly15UP

محیطخوب،شرایطعالی
تلفنتماس:
Tel.: 514-290-2959

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:

Bijan

514-419-1039

Tel: 514-574-7915
akhosravi53
@gmail.com

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

TAILLEUR

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

اجاره آپارمتان

azmai01sadrfree

زیباییدربرازندگیاست

درخدمت شما با بیش از
30سال تجربه  تعمیر
انواع لباس های زنانه و
مردانه  باسفارش شخصی
 متخصص در چرم و پوست
 تخفیف ویــژه برای
هموطنانگرامی

تایپ فارس�ی

1 1/2
نزدیک به الیوال

PAIVAND: Vol. 18  No.1014  juillet 15, 2011

به بهای عالی (آرش)

پرستاری از کودک
دلبنـــد شما
توسطخامنایرانی

Tel.:514-549-5757
azavr11Pd mitrafeizi78@yahoo.com

قابلتوجهخامنها

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
678-6451
ربماتپسزاNikpour:

)(514

arman:toendofFeb2011>P

خدماتکامپیوتر

 آموزش از مبتدی
تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب
شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca
514-294-8242
shshramhagigi:(m:1)Ptoendofaug09

خدمات
کامپیوتری
و اینترنتی

در قلب مرکز شهر
مونتریال

514-224-0-224

Pizzaria
for sale
درقلب مرکزشهر

با سال ها سابقه
بیزنسی ،مشتری ثابت،
در مرکزخرید قدیمی و
پرتردد ،به بهای عالی و
شرایط بسیار مناسب
لطفامتقاضیان جدی تماس
بگیرند:

Tel.:514-935-2424
Uazfeb1 Mohammad_ghaenian2006@yahoo.com

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

استخدام

autoultimax

به یک کارمند آشنا
به زبان های فرانسوی
و انگلیسی ،دارای
گواهینامۀرانندگی،
برای شتسشو و تحویل
اتومبیل ،در نمایشگاه
اتوآلتیمکسفورا
نیازمندیم.
Tel.: 514-487-0009
Tel.: 514-651-7443

MARIE ROSE

Maryam&Roe
4491 St-Charles
)(SPA CONCEPT
Tel.: 514-833-1519
Tel.: 514-694-3735
pirazjun1

تدریس ریاضیات

  دوره دبیرستان secondaire

  به زبان فرانسوی

  توسط فوق لیسانس از فرانسه

و پلی تکنیک مونتریال
  ب�ا بی�ش از 10س�ال س�ابقه

تدریس (رامین سعیدیان )

514-931-2231
noushintilmai2010paid

لوازم خانه

بعلت مسافرت لوازم زیر
بفروش می رسد:
 کلیه لوازم آشپزخانه سرویس اتاق خوابکینگ سایز با تشک طبی
 میز ناهارخوری چوبی 6نفرهمبلمان اتاق پذیرایی
ساخت کانادا

طراحی و دوخت انواع
لباس شب و پرده
اندازه گیری در منزل
و یا دفتر شما
  در اسرع وقت

  با قیمت مناسب

Tel.: 514-473-4380
tanjo1380@yahoo.com mai-sep'11Pd

فروش/معاوضه
اوکازیون

Café Mont-Plaisir
برای فروش
یا معاوضه با
آپارتمانی در تهــران

Tel.: 514-578-5222
azjuly1-rezahavaledarUP

برای اجاره

azjuly1farshad

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

فال تاروت
ویژه خامن ها

Tel.: 514-347-2560

توسط کیمیا
azfev11Pd

azmai012011heidary.ca@gmail.com

تاتوی دائم

)(514

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

انی
ایر ام

خد
است ید!
کن

685-4777
noushintilmai2010paid

)(514

ترجمهرمسی
ترجمه رسمی اسناد و
مدارک و تنظیم
دعوتنامهرسمی

استخدام
سوپر اخوان

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

MAISON GOHAR

مــزون گوهر

درقلب مرکز شهر مونتریال،
با تجربه  26ساله ،مشتری دائمی
به دلیل بازنشستگی و مسافرت بفروش می رسد
لطفا متقاضیان جدی با شماره تلفن زیر،
خانم سالمتی تماس بگیرند:
Tel.: 514-933-9924
azjuly1UP

خیاطی

>> لوازم فوق تماما نو و
استفاده نشده می باشند.
514-449-8855

699-1380

اوکازیون عالی :فروش بیزنس

azjuly15pazukiUPd

لیـــال

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک
514-889-8765
Pd:jan'10

مترجم رمسی

تعمیراتساختمان
در خدمت هموطنان گرامی

دارالترجمهرمسی

یکتـا

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

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

1010 Sherbrooke
W. Suite 1800

Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

Cell: 514-730-7462

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک
ترجمه رسمی کلیه مدارک،

دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune12011

امـــور
مسـافـرتی
ATENA ZAKERIN

I.T.P Travel
5555 Westminster
#101

Montreal, Qc, H4W 2J2
Cell: 514-649-0109
Tel: 514-735-7884
itp.atena@yahoo.ca
www.itptravelinc.com

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

با سابقه tutoring
درمدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

سرویس اتاوا

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مونتریال:

محمودایزدی

>>  7صبح <<
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

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

هرطرف 15 :دالر

عضوجامعه مترجمین کبک

>>  5بعدازظهر <<

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

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

استخدام

بهیکپیتزامیکرباتجربه
برای کاردرناحیه مرکز
شهرمونتریالنیازمندیم.

Tel.: 514-746-9271
 15نوجزا:ینالساب شرآup

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
 حل جدولهای ویژه و عادی:

از صفحه 27

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

آموزشانگلیسی
مجید محمدی

لیسانس زبان و ادبیات
انگلیسی از دانشگاه
شیراز ،با 10سال سابقه
تدریس زبان انگلیسی
مدرس سابق انجمن ایران
و آمریکا ( کانون زبان)
(مکالمه  ،گرامر ،خواندن
و نوشتن) انگلیسی در
سطوح مختلف ،آموزش
خصوصی و گروهی زبان
انگلیسی ،ویراش و کمک
در نگارش مقاالت و پایان
نامه های دانشگاهی
پذیرفتهمیشود
Tel.: 438-764-3904

32

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

>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت  3ماه ،با تضمین

_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666

33
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آموزشگیتار
کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

گیتاریستبرگزیدهکشوروفارغ
التحصیلفوقلیسانسموسیقی
ازدانشگاهچایکوفسکی
(514) 482-0705
(514) 677-8358

فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشوی دستی

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

پرستــاری
ازساملندان

خانمازسالمندان
وکودکانشما
نگهداریمیکند:
پارت و فول تایم

514-484-7335

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

اجــاره

tiljuly'12P

اموراستــاتیک

eveazjuly15UP

Aircondition
برای فروش

2عدد کولر (ایرکاندیشن)
تقریبا نو ،با کنترل راه
دور ،به بهای خوب
بفروش می رسد.
Tel.: 514-284-6218

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

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

صــرافی 5
ستاره

514-585-6178

نگهداری کودکان

514 - 585 2345
514 -846-0221

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

<< پـاپ <<

tilMar'10P

998-1453

آموزش سنتور

azjune15

Tel.: 514-284-6607
aznov15up

آم�وزش
ش�یرینیپزی

)(438

استخدام

کیک و شیرینی های
خانگی و دسر

AKHAVAN FOOD

پذیرش سفارش
به میزان محدود

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

آرایشـــــگاه

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

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

azjuly15

شیرینی
سـرو

رستوران شیراز

سامانامانی

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

514-767-9190 up

استخدام

تدریسگیتار

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

514-233-3665

july1-15Ensahie-akUP

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

سینابطحایی

باکوئیزینلبنانی،
باموقعیتعالی،جنب
سینما،واقعدرمنطقه
سن لئورنارد ،با60
صندلی،بادرآمدخوب
ومشتریدائم
بفروشمیرسد
لطفا2بعدازظهربهبعد
تماسبگیرید :امیر

Tel.: 514-481-6765

آموزش سنتور
صابر جلیل زاده

رستورانشیشپوله

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

2178 Ste-Catherine W.

در کلیه سطوح

فروشرستوران

اتاقی برای امور استاتیک
و لیزر ،در محل سالن
آرایش معروف،
باشرایطعالی،
اجاره داده می شود:

az15fev11factrd-vic

azmai012011

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا،
استاد سابق زبان انگلیسی دانشگاه تهران
با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان
در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.
آمادگی برای امتحان
خواندن و بحث در مورد
 TOEFLو IELTS
مقاالت روزنامه ها
تسلط بر متون
تمرین مکالمه و مصاحبه
نوشتنمقاالتدانشگاهی کتاب های دانشگاهی

azjuly15alidousti

)(wholesale price

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

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

به یک خانم
مسلط به تایپ فارسی
و زبان های فرانسوی
و انگلیسی ،برای امور
دفتری ،بصورت پاره وقت
نزدیک مترو رادیسون
نیازمندیم
Tel.: 514-996-2725

Tel.: 514-904-1028

جویای بازیگر

www.paivand.ca

استخدام

azjuly15Up zagros
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خانم فریده

Tel.: 514-562-5420

ش��یخ صال��ح 366-1509 ...................
لی لی صمیمی 825-3170 .....................

ارز

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

امالک و مسکن

همتی�ان ،فی�روز827-6364 ........
سلیم سادات 438-838-7770 ..................
امیرس��ام 223-6408 .............................
انصاری ،همایون 898-1590 .........................
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 .....................

اجنمن ها و سازمانها

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

514-769-4075

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

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

انی
ایر ام

خد
است ید!
کن

تدریسموسیقی
تدریس پیانو ،ارگ،
تئوری موسیقی و
هارمونیکالسیک

 مبتدی تا پیشرفته
 مطابق با برنامه اکولموزیکشولیک
(مک گیل)
 تخفیف به هموطنان
ایرانی  کارشناسی
و مشاوره رایگان در
انتخاب و خرید ساز)

فـرش

MMUNITY

برای فروش

دو قطعه فرش نفیس
کاشان6 ،ونیم در 10فوت
به بهای بسیار خوب
بفروشمیرسد.
 همچنین کلیه لوازم
ناهارخوری و پذیرایی
به علت مسافرت
برای فروش.
Tel.: 514-909-9299

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

clara_700@hotmail.com azjuly0111UP

بیـزنس

برای فروش

 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؟...

-------------درآمد  40تا 48هزار
دالر در سال

به مبلغ  130هزاردالر

دپانور 85 :هزاردالر
اجناس 45 :هزاردالر
price: negotiable

جای شما در این صفحه
خالی است!

6996 Sherbrooke E.

(514) 251-9998
(514) 944-7045
azjuly1up

با ما تماس بگیرید.

TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال
بها و سرویس عالی

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

(هر طرف)

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

azoct1'10

info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکسی

Distributed Free

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

azfeb1up

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

جواهری

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

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل بین املللی

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

حمل و نقل

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

خشکشویی

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

دیش و ساتالیت

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

دندانپزشک

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

تعمیراتساختمان

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

روانشناسی  /روانکاوی

Fax:514-313-5656
Email:
info@paivand.ca
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
دیدگاه 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.

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

کوتاه زیباتر است
برایمابنویسیداما...

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

•
•

®لوگوی پیوند®

کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------این لیست نیست؟
گان پیوند )

کاجل زبان

کنک��ورد

418-8505 ....................

زاگ��رس

489-8686

کتابفروشی
....................

کلیسا

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

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

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

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

سوپر و فروشگاه

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

داروخانه

ترجمه

صوف��ی 989-8383 ........................................
ش��یراز 485-2929 ....................................
ی��اس 483-0303 ......................................
کارتیه.پ��رس 488-6367 ............................
شومینه.پرس 564-9790 ............................
کوپول��ی 483-0000 ...................................
کوپول��ی(989-8580 ..................... )2

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

تدریس رقص

514-996-9692

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

شیرینی پزی

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

تدریس خصوصی

MONTRÉAL QC H4B 1L8

شماره شما در

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

خیاطی (آلتریشن)

تبلیغات



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

514-660-0440

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

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

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

Depaneur
a vendre
----- 7روزهفته

سفرتورونتو

PAYVAND

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

Fatima.meghdadi@gmail.com P

ازدواج

پرستارساملندان

PARTICIPATE in our
CO

س��روین 562-6453 .................................
فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................

فـرش

گاراژ (درب)

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

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

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

محضر

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

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

کامپیوتر

مهاجرت

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

کارواش

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران
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313-1253 ............. Cafe Imagination
عموجم��ال 484-8072 .............................

فـال

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

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

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

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

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

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

کایروپرکتیک

موسیقی (جشن ها)
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تقدیم به همه خوبان

از نازی بپرس!...

امروز
را دریاب!

دو روز مان��ده به پای��ان جهان تازه
فهمید كه هیچ زندگی نكرده است،
تقویمش پر شده بود و تنها دو روز،
تنها دو روز خط نخورده باقی بود.
پریشان شد و آشفته و عصبانی نزد
خدا رفت تا روزهای بیشتری از خدا
بگی��رد ،داد زد و ب��د و بیراه گفت،
خدا س��كوت كرد ،جیغ زد و جار و
جنجال راه انداخت ،خدا س��كوت
كرد ،آسمان و زمین را به هم ریخت،
خدا سكوت كرد.
به پر و پای فرشتهو انسان پیچید،
خدا س��كوت ك��رد« ،كفر» گفت و
س��جاده دور انداخت ،خدا سكوت
كرد...

دلش گرفت و گریست و به سجده
افتاد ،خدا س��كوتش را شكس��ت و
گف��ت" :عزیزم ،اما یك روز دیگر هم
رفت ،تمام روز را به بد و بیراه و جار و
جنجال از دست دادی ،تنها یك روز
دیگر باقی است ،بیا و الاقل این
یك روز را زندگی كن".
ال ب��ه الی هق هقش گفت" :اما با
یك روز ...با یك روز چه كار می توان
كرد؟ "...
خدا گفت" :آن ك��س كه لذت یك
روز زیستن را تجربه كند ،گویی هزار
سال زیسته است و آنكه امروزش را
در نمییابد هزار سال هم به كارش
نمیآید" ،آنگاه سهم یك روز زندگی
را در دستانش ریخت و گفت:
"حاال برو و یک روز زندگی كن".
او مات و مبهوت به زندگی نگاه كرد
كه در گودی دستانش میدرخشید،
اما میترسید حركت كند ،میترسید
راه برود ،میترس��ید زندگی از الی
انگش��تانش بریزد ،قدری ایس��تاد،
بعد با خودش گفت" :وقتی فردایی
ندارم ،نگه داش��تن این زندگی چه
فای��دهای دارد؟ بگ��ذار این مش��ت
زندگی را مصرف كنم"..
آن وق��ت ش��روع به دوی��دن كرد،
زندگی را به س��ر و رویش پاش��ید،
زندگی را نوشید و زندگی را بویید،
چنان به وجد آمد كه دید میتواند

باخودپیمانببندید
 با خود پیمان ببندید آنقدر قوی
ش��وید که هیچ چیز و هیچ چیز و
هیچ چیز آرامش ذهنی تان را به هم
نریزد.
 ب��ا خود پیمان ببندید در هر
گفتگویی کالمی از سالمتی شادی و
ثروت را بر زبان جاری سازید.
 باخ��ود پیمان ببندید ،همواره
تواناییهایدوستانتان را به آنها یادآور
ش��وید (حس خوب مفید بودن را
برایدوستانتان بوجود آورید)
 با خود پیم��ان ببندید ،نیمه

روش��ن هر چیزی را بنگرید ،آنگاه
تاریکی کنار رفته و رویاهایتان تحقق
مییابد.
 با خود پیمان ببندید ،به بهترین
فکر کنید ،برای بهترین کار کنید و
فقط بهترین را بخواهید.
 با خود پیمان ببندید ،مشتاق
موفقیت دیگران باشید ،آنچنان که
گویی آن موفقیت از آن شماست.
 با خود پیمان ببندید ،اشتباهات
گذشته را فراموش کنید و به سوی
دس��تیافتههای بزرگت��ر در آینده
حرکت کنید.

می خواستم بهدنیا بیایم،در زایشگاه
عمومی ،پدر بزرگم به مادرم گفت:
فقط بیمارس��تان خصوصی .مادرم
گف��ت :چرا؟...گفت :م��ردم چه می
گویند؟!...
می خواستم به مدرسه بروم ،مدرسه
ی س��ر كوچه ی مان .مادرم گفت:
فقط مدرس��ه ی غیر انتفاعی! پدرم
گفت :چرا؟...مادرم گفت :مردم چه
می گویند؟!...
به رشته ی انس��انی عالقه داشتم.
پدرم گف��ت :فقط ریاض��ی! گفتم:
چرا؟...گفت :مردم چه می گویند؟!...
با دختری روس��تایی می خواستم
ازدواج كنم .خواهرم گفت :مگر من
بمیرم .گفتم :چرا؟...گفت :مردم چه
می گویند؟!...
می خواس��تم پول مراسم عروسی
را س��رمایه ی زندگی ام كنم .پدر و
مادرم گفتند :مگر از روی نعش ما رد
شوی .گفتم :چرا؟...گفتند :مردم چه

می گویند؟!...
می خواستم به اندازه ی جیبم خانه
ای در پایین شهر اجاره كنم .مادرم
گفت :وای بر من .گفتم :چرا؟...گفت:
مردم چه می گویند؟!...
اولین مهمانی بعد از عروسیمان بود.
می خواستم ساده باشد و صمیمی.
همس��رم گفت :شكست ،به همین
زودی؟!...گفتم :چ��را؟ ...گفت:مردم
چه می گویند؟!...
می خواستم یك ماشین مدل پایین
بخرم ،در حد وسعم ،تا عصای دستم
باش��د .زنم گفت :خ��دا مرگم دهد.
گفتم :چرا؟ ...گف��ت :مردم چه می
گویند؟!...
بچه ام می خواست به دنیا بیاید ،در
زایش��گاه عمومی .پدرم گفت :فقط
بیمارستان خصوصی .گفتم :چرا؟...
گفت :مردم چه می گویند؟!...
بچه ام می خواست به مدرسه برود،
رش��ته ی تحصیلی اش را برگزیند،
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تا ته دنیا ب��دود ،می تواند بال بزند،
میتواند پا روی خورشید بگذارد ،می
تواند ....
او در آن یك روز آسمانخراش��ی بنا
نكرد ،زمینی را مالك نشد ،مقامی را
به دست نیاورد ،اما ...
اما در همان یك روز دست بر پوست
درختی كشید ،روی چمن خوابید،
كفش دوزكی را تماشا كرد ،سرش را
باال گرفت و ابرها را دید و به آنهایی
كه او را نمیش��ناختند ،سالم كرد
و برای آنها كه دوس��تش نداشتند
از ته دل دعا ك��رد ،او در همان یك
روز آشتی كرد و خندید و سبك شد،
لذت برد و سرش��ار شد و بخشید،
عاشق شد و عبور كرد و تمام شد.
او در همان یك روز زندگی كرد.
فردای آن روز فرش��تهها در تقویم
خدا نوش��تند" :امروز او درگذشت،
كسی كه هزار سال زیست!"
زندگی انس��ان دارای طول ،عرض و
ارتفاع اس��ت؛ اغلب ما تنها به طول
آن می اندیشیم ،اما آنچه که بیشتر
اهمیت دارد ،عرض یا چگونگی آن
است.
امروز را از دست ندهید ،آیا ضمانتی
برای طلوع خورش��ید ف��ردا وجود
دارد!؟

 با خود پیمان ببندید ،به تمام
موجودات زنده با لبخند نگاه کنید.
 با خود پیم��ان ببندید ،آنقدر
برای رشد و تعالی خود زمان صرف
کنید ،ت��ا دیگر زمانی ب��رای انتقاد
کردن از دیگران نداشته باشید.
 ب��ا خود پیمان ببندید ،دربرابر
ناراحت��ی ،صبور؛ برای ترس قوی؛ و
در برابر خشم ،متین باشید.
 ب��ا خ��ود پیم��ان ببندید که
بهترین باش��ید و به دنیا بگویید که
بهترینهستید.
تا زمانی که اعمالت بهترین بودن
تو را حفظ می کند تمام کائنات
گویی که در دستان توست.

مردم چه می گویند؟!!

ازدواج كند ...می خواس��تم بمیرم.
بر سر قبرم بحث شد .پسرم گفت:
پایین قبرس��تان .زنم جیغ كشید.
دخترم گفت :چه شده؟...گفت :مردم
چه می گویند؟!...
ُمردم .برادرم برای مراس��م ترحیمم
مس��جد س��اده ای در نظر گرفت.
خواهرم اش��ك ریخت و گفت :مردم
چه می گویند؟!...
از طرف قبرس��تان سنگ قبر ساده
ای بر سر مزارم گذاشتند .اما برادرم
گفت :مردم چه می گویند؟!...
خودش سنگ قبری برایم سفارش
داد كه عكسم را رویش حك كردند.
ح��اال م��ن در اینجا در حف��ره ای
تنگ خانه كرده ام و تمام س��رمایه
ام برای ادام��ه ی زندگی جمله ای
بیش نیست :مردم چه می گویند؟!...
مردمی كه عمری نگران حرفهایشان
بودم ،لحظه ای نگران من نیستند

یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60درایران  -مونتریال
Koshtaredahe60@gmail.com

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

مانند مداد
باشیم

پسرک پدربزرگش را تماشا کرد که
نامه ای می نوشت .
باالخره پرسید :
 ماجرای کاره��ای خودمان را مینویسید ؟درباره ی من می نویسید ؟
پدربزرگش از نوشتن دست کشید و
لبخند زنان به نوه اش گفت :
 درسته درباره ی تو می نویسم امامهم تر از نوشته هایم مدادی است
که با آن می نویسم .
می خواهم وقتی بزرگ شدی مانند
این مداد شوی.
پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و
چیز خاصی در آن ندید.
 اما این هم مث��ل بقیه مدادهاییاست که دیده ام.
 -بستگی داره چطور به آن نگاه کنی

 .در این مداد  5خاصیت است که
اگر بهدستشان بیاوری ،تا آخر
عمرت با آرامش زندگی می
کنی.
 صفت اول :

می توانی کارهای بزرگ کن��ی اما
نباید هرگز فراموش کنی که دستی
وجود دارد که حرکت تو را هدایت
می کند .
اسم این دست خداست.
او همیش��ه باید تو را در مسیر ارده
اش حرکت دهد.

 صفت دوم :

گاهی باید از آنچه می نویسی دست
بکشی و از مداد تراش استفاده کنی.
این باعث می ش��ود مداد کمی رنج
بکشد اما آخر کار ،نوکش تیزتر می
شود.
پس بدان که باید رنج هایی را تحمل
کنی چرا که این رنج باعث می شود
انسان بهتری شوی.
 صفت سوم :

اینگونه نگاه کنید ...

دوست را به محبت اش نه به کالمش
عاشق را به صبرش نه به ادعایش
مال را به برکت اش نه به مقدارش
خانه را به آرامش اش نه به اندازه اش
اتومبیل را به کارائی اش نه به مدلش
غذا را به کیفیت اش نه به کمیت اش
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مداد همیشه اجازه می
دهد برای پاک کردن یک
اش��تباه از پاک کن اس��تفاده
کنیم.
بدان که تصحیح یک کار خطا ،کار
بدی نیس��ت .در واقع ب��رای اینکه
خودت را در مسیر درست نگهداری
مهم است.

 صفت چهارم :

چوب یا ش��کل خارجی مداد مهم
نیست ،زغالی اهمیت دارد که داخل
چوب است.
پس همیش��ه مراقبت درونت باش
چه خبر است.
 صفت پنجم :

همیش��ه اثری از خود ب��ه جا می
گذارد.
بدان هر کار در زندگی ات می کنی
ردی به جا می گذارد و س��عی کن
نسبت به هر کاری می کنی هوشیار
باشی و بدانی چه می کنی .

درس را به استادش نه به سختی اش
دانشمند را به علم اش نه به مدرک اش
مدیر را به عملکردش نه به جایگاه اش
نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتاب هایش
شخص را به انسانیت اش نه به ظاهرش
دل را به پاکی اش نه به صاحب اش
جسم را به سالمت اش نه به الغری اش
سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

ایران »:بازتابی بر درخواست یک معتاد که سرنگ می خواست!

آقای معتاد عزیز ،صبر کن ویالیت حاضر
شود ،سرنگ هم چشم!
ف.م.سخن
هم��ه اش عجل��ه! هم��ه اش
طل��بکاری! هم��ه اش زی��اده
خواهی!
اَه !...م��ن جای آق��ای خامنه ای
بودم ،حکوم��ت را ِول می کردم
می رفتم.
چق��در این مل��ت طم��عکار و
چشمسفید هستند؛ چقدر از آدم
توقعدارند.
مسئوالن عزی ِز ما گرسنگی را در
ِ
ایران ریش��هکن کرده اند ،یارانه
ها را به مستحقان واقعی رسانده
اند ،دست غارتگران بیت المال را
کوتاه کرده اند ،از دهان خودشان
و زن و بچ��ه ش��ان زده اند توی
دهان ما گذاشته اند ،آن وقت این
آقای معتا ِد بندرعباسی نشسته
اس��ت جلوی دوربین از نداشتن
سرنگ شکایت می کند.
رو بِ ِهش بدهند فردا از مسئوالن
می خواهد خانم هم برایش ببرند.
واقعا که...
عزیزم ،آقای معتاد

یک کم صبر هم بد چیزی نیست.
یک کم حیا هم بد چیزی نیست.
شما فرصت بده ،طرح اول دولت
پیاده ش��ود ،به طرح دوم برسند.
مگ��ر کوری نمی بین��ی که می
خواهن��د نفری ه��زار متر زمین
بِ ِهتان بدهند ،به جای این که یک
جا جمع شوید وهمان جا بخورید
و بخوابی��د و تزریق کنید ،بروید
در ویالهای خودتان این کارها را
بکنید؛ بروید در باغ شخصی تان
زیر درخت و کنار جوی آب حال
و حول کنید.
پدر جان

بگو با آن چه��ل هزار تومانی که

ماه به ماه بِ ِهت می دهند چه می
کنی؟
با این پول وی��ژهی حالل و پاک
چه می کنی؟
با پول آقا امام زمان چه می کنی؟
یعنی دویس��ت تا تک تومنی از
هدیه ی آقا امام زمان نمی توانی
بگذاری کنار برای خودت سرنگ
بخری؟
یعن��ی این پول این قدر "برکت"
ندارد؟ واقعا چقدر پُر رویی تو بشر!
معتادمحترم

احمدی نژاد از بس نان و ماست
خوردُ ،مرد.
قیافه اش را نگاه کن ،بدتر از قیافه
ی تو شده.
از ب��س ای��ن آدم ب��ه خاط��ر تو
نخوابیده؛ از بس به خاطر تو غذا
نخورده .ده روز که قهر کرد رفت
من��زل ،خانم دو لقمه گذاش��ت
دهانش ،همچین آب زیر پوست
اش آمد که مردم گفتند بوتاکس
تزریق کرده؛ لیفتینگ کرده.
آن وقت شما هِی فشار می آوری
که اینو می خوام ،اونو می خوام.
ش��کایت می کنی که جایی که
می خورم و م��ی خوابم و تزریق
می کنم ،همان جا همدستشویی
می کنم .خب عزیزم ،برو کمی آن
طرف تردستشویی کن.
فکر می کنی ما که توی آپارتمان
زندگی می کنیم کجا دستشویی
می کنیم؟ ما هم می رویم کمی
آن طرف تر دستشویی می کنیم.
این هم ش��د خواس��ت که تو از
مس��ئوالن کش��ور داری؟ یعنی
مس��ئوالن م��ا ،بای��د جوابگوی
دستشویی کردن تو هم باشند؟
نه! خدا آخرش به کمر ما می زند

که این قدر قدرنش��ناسیم .شما
رهبر معظم ما را ببین.
آدم ح��ظ م��ی کند از ش��نیدن
سخنان اش.
آدم حظ می کند از ساده زیستی
اش .بدبخت آقای ح��داد عادل،
عروس رهبر معظم ،داستان
پد ِر
ِ
ازدواج دخت��رش را ک��ه تعریف
می کرد ما اشک از چشمان مان
سرازیر شد.
معموال عروسی که به خانه پرنس
می رود ،یک عروسی می گیرد به
چه باشکوهی؛ یک شام ناهار می
دهد به چه مفصلی.
یک چیزی مثل عروس��ی ویلیام
و کی��ت ،یا آلبرت و ش��ارلن .آن
وقت پس��ر رهبر ما وقتی ازدواج
می کن��د ،دختر بدبخت انگار به
اسارت رفته است .رهبر می گوید
من پول ندارم ،خانه ندارم ،خودم
و پسرم در منزل اجاره ای زندگی
می کنیم ،ع��روس خانم حواس
اش باش��د اوضاع ما ش��دیداً بی
ریخت است
[صدای گریه ی حضار :اوهو اوهو
اوهو اوهو].
خ��و ِد رهبر هم ش��ب عروس��ی
چ��ون در خانه تنها بوده ،و خانم
برایش شام درست نکرده گرسنه
می ماند ،از پاس��دار چیزی برای
خوردن می خواهد که او هم جز
نان خشک چیزی ندارد
[گریه ی شدید حضار :اوهو اوهو
اوهو اوهو].
آن وقت این یارو با وقاحت تمام از
وضع زندگی اش شکایت می کند
و سرنگ می خواهد .فرصت هم
نمی دهد که ویالیش حاضر شود
ِ
درخواست دوم اش را مطرح
بعد
کند .واقعاً که!
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کبک و کانادا :بازار امالک...

بهفکرتعطیالتتابستانیهستید؟

ایننکات
رارعایت
کنید!

با فرا رس��یدن ماه
ژوئی��ه و تعطیلی
مدارس ،مسافرت
ه��ای تابس��تانی
مطلع نمایی��د و اگر خانه تان دارای ای��ن رقم در  ۲س��ال گذش��ته ۲۶
ش��روع میشود و
در این موقع از سال به دلیل خالی سیس��تم خط��ر ( )alarm systemدرصد گزارش شده بود
بودن خانهها امکان سرقت و دزدی میباشد شماره تلفنی که همیشه  در می��ان تم��ام وام گیرند گان
در دسترس هستید را به این شرکت مسکن ۶۳ ،درصد از نوع وام بسته
از امالک افزایش مییابند.
بنا بر این رعایت نکات ایمنی ذیل ( )alarm Companyبدهی��د تا در ( )closed Mortgageو  ۳۰درص��د
برای پرهیز از ورود سارقین الزامی صورت ضرورت به ش��ما دسترسی وام ب��ا به��ره متغی��ر ( )variableو
ی از هر دو را انتخاب
۷درصد ترکیب 
میباشد.
داشته باشند.
سفرتان خوش و بی دردسر! میکنند.

 کمت��ر از  ۲۲درص��د از وام
________________
• اگر بص��ورت م��داوم برایتان
گیرندگان وام مسکن ،مدت زمان
روزنامه یا مجله ارسال میشود
باز پرداخت وامشان را بیشتر از ۲۵
در دوران مسافرت آنرا متوقف کنید.
سال انتخاب میکنند.
• از با خبر کردن همه دوستان
 ۲۰۰۰۰۰ نفر از صاحبان مسکن
و آشنایان و همسایگان در مورد
ح��ال توجه ش��ما را به آم��اری در در  ۱۲ماه گذشته وام مسکن خود
نبودن خود اجتناب کنید.
• از تغیی��ر پیغ��ام خروج��ی م��ورد وام مس��کن کان��ادا یها که را به طور کامل باز پرداخت کرده اند.
پیغامگیر تلف��ن منزل مبنی بر توس��ط   Canadian associationاز می��ان افرادی ک��ه در  ۱۲ماه
 of accredited mortgageگذشته وام مس��کن خود را تمدید
مسافر بودن تان خود داری کنید.
• همه پردهه��ای منزل خود را  professionalsتهیه شده است را کرده ان��د ۶۵ ،درصد بهره کمتری
نسبت به وام قبلیشان میپردازند.
کش��یده و ببندید تا درون خانه جلب می نمایم:
 ۶۶ درص��د از قرض گیرندههای

تان از بیرون مشخص نباشد.
ی پرداخت تا ۳۰۰
• ب��ر روی چراغه��ای منزلتان در ح��ال حاضر م��ردم کانادا مبلغ وام مسکن توانای 
تایمر نصب کنید و آنها را طوری  ۸۵۵بیلی��ون دالر وام مس��کن و دالردر ماه بیشتر از پرداخت ماهیانه
ی خود را دارند.
تنظیم نمایید که در س��اعتهای  ۲۱۵بیلی��ون دالر اعتب��ار تضمین فعل 
مختلف غروب و شب روشن شوند .شده توس��ط ملک   Home Equityدر می��ان افرادی ک��ه در  ۱۲ماه
• از ی��ک فرد م��ورد اطمینان  Lines of Creditبه بانکها بدهکار گذشته وام مسکندریافت کرده اند،
 ۲۷درصد این امر را از طریق مشاور
بخواهید که هر از گاهی به خانه هستند.
شما سرزده و فالیرها و نامههایتان  پدیده قرض گرفتن از نوع اعتبار وام مسکن انجام داده اند.
را از جعبه پس��ت تان ب��ردارد تا از تضمین ش��ده توس��ط مل��ک ،در  اش��تیاق خری��د مل��ک در بین
انباشته ش��دن و جلب توجه کردن میان افراد میانسال بیشتر مشاهده کانادایی ها به س��طح دوران قبل از
رکود اقتصادی باز گشته است.
میشود.
جلوگیری شود.
ی به  هر س��اله مبلغ  ۲۶بیلیون دالر __________
همچنین اگر برای مدت طوالن 
مسافرت میروید از این فرد بخواهید توس��ط بانکه��ا به عن��وان اعتبار با تش��کر از دوست و همکار عزیزم
که چمنها ودرختهای حیاط تان را تضمین ش��ده توس��ط ملک قرض آقای به��روز باباخان��ی Mortgage
داده میشود که بیشتر صرف تعمیر  specialist CIBCکه در تهیه این
به طور مرتب کوتاه کند
• ی��ک تک��ه چوب ی��ا میله در ساختمان (  ۹.۴بیلیون )$و سرمایه قسمت مرا یاری نمودند.
شاد و سر بلند باشید
قسمت کشویی پشت پنجرهها و گذاری (  ۵بیلیون  )$میشود.
 متوسط مبلغ پیش پرداخت برای
درها قرار دهید.
• ش��خص مطمئنی را از محل خرید مل��ک در کان��ادا در  ۱۲ماه
اقامتت��ان در ط��ول مس��افرت گذشته  ۳۰درصد بوده است.

۶

۷
۸
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فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
½طراحی و تهیه وب سایت
½
½انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
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ثبات بازار وام
مسکن در کانادا

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

35

cewww.f.caom
book APESH
rT

look fo

کلیه
اطالعات
ب
مربوط به
رنامههای
ه
ن
ر
ی
و
کن
سرتهای
ایران
ی مونتریا
ل
ب
ر
ر
و
ی سایت
فی
س بوک تپ
ش
ب
ج
و
ئ
ی
د!

6162 Sherbrooke w.

CANADA DAY

در این شهر ایرانی نیست ؟!

علیرضا فروتن

نخس��تین روز جوالی جشن روز کانادا
برای گرفتن نگار هائی به خیابان سنت
کاترین رفتم ،هر سال مردم از کشور
ه��ا و تیره های گوناگون با تن پوش
ه��ای رنگارنگ زیبای ریش��ه داری
که نشان از شیوه زندگی جغرافی
پیرام��ون خ��ود دارن��د و رقص
ه��ای زیبائی که هم��راه با نوای
سازهایشان هر بیننده و شنونده
ای را در راس��تای نش��ان دادن
ژرفترین باور ها برنگهداری آداب
و رس��وم فرهنگ شان در آنچه که نقطه
همسوی شان بود قرار می دادند .نخستین پرسش من
از خودم بود که جایگاه ایران در این روز با ش��کوه که
بیشتر تیره های گوناگون حضور دارند کجاست؟!
ایرانی که فرهنگش با اس��طوره ها و باورهای انسانی و
ملی ،آمیخته با هنرهای زیبا در بخش های گوناگون
سراسر کش��ورمان از هرتیره ای دست کم برهر ایرانی
پوشیدهنیست.
کجا بودند آن انجمن ها و نهادهای فرهنگی و فرهنگ
سراهای ایرانی که همواره می کوشند در فضاهای بسته
که تنها چند غیرایرانی ش��اید حضور داش��ته باشند تا
فرهنگ و آداب و رسوم وهنردر بخشهای گوناگون ایران
رابشناسانند.
اما در این میان تنها یک ایرانی که بار کوتاهی فرهنگ
دوستانی را که بهر س��ببی نتوانستند در چنین روزی
ش��رکت کنند ،بر دوش داش��ت؛ با تن پوش زیبائی از
خوزستان ،همراه با پرچم سه رنگ شیروخورشید نشانی

یکحامیباشید،
مثلمن!
Gay Pride Toronto

جشنواره ی س��االنه تابستانی همجنس گرایان و
دگرباشان کانادا ،امسال از  24جون تا سوم جوالی
در تورونتو برگزار شد.
از فرازهای رژه امسال حضور غرفه همجنس گرایان
ایرانی بود.
عکس ه��ای زیر را از س��ایت
فی��س بوکی خان��م آرام بیات،
رقصنده و طراح رقص نام آشنای
ایرانی مونتریال «کِش» رفته ایم!
خانم بیات گوش��ه ای بر«دیوار»
«کامنت» گذاشته است:
«هیچیک از گروههای سیاس��ی
ورس��انه ه��ای ریز و درش��ت در
تورنتو کهدر قطعنامه های کیلوئی
ادعایش��ان گوش فل��ک را کر می
کند؛ حضور نداشتند!»
امسال طبق برخی آمار ،بیش از یک
میلیون نفردر این فستیوال شرکت
داشتند.

کجا بودند
آن اجنمن ها
و نهادهای
فرهنگی و
فرهنگسراهای
ایرانی؟
که با عشق به باورهایش آن
را به نمایش می گذاشت؛ و
کمترکسی ست در این شهرکه او را نشناسد ،بانو توران
بود و آفرین برانگیز باشندگان ایرانی کهدردو سوی پیاده
رو به تماشا آمده بودند.
نگاه شاد و دلگرمی دادنشان به هویت آشنائی که دور از
میهن شان یافته بودند ،زیبائی ویژه خود را داشت.
در آن می��ان بودند ایرانی��ان تازه واردی که در گفتگو با
من قرار گرفتند و نخستین پرسش شان این بود ،در این
شهر ایرانی نیست؟!
و چرا تنها یک بانو؟!
آیا زمان آن نرسیده که از این کوتاهی بیدار شویم وهم
گام با مردم تیره های گوناگون دیگر برای شناساندن و
گسترش گوهره های بنیادی فرهنگ همسویمان ایران
در جامعه ای که در آن زندگی می کنیم ،گام برداریم؟
پیروزباشید

Pride Toronto is the not-for-profit organization that hosts Pride Week, an annual event in
downtown Toronto, which takes place each
year during the last week of June.
Pride Week celebrates our diverse sexual and
gender identities, histories, cultures, creativities, families, friends and lives. It includes a
three-day street festival with over eight stages
of live entertainment, an extensive street fair
(including community booths, vendors, food
stalls), a special Family Pride program, a politically charged Dyke March, a Trans March
and the famous Pride Parade.
A ten day long event, Pride Week is one of the
premier arts and cultural festivals in Canada
and one of the largest Pride celebrations in the
world with an estimated attendance of over
1,2 million people. An award winning festival, Pride Week is one of only eight officially
designated City of Toronto "Signature Events",
is recognized as one of the "Top 50 Festivals
in Ontario" by Festivals and Events Ontario,
and has been awarded the "Best Festival in
Canada" award by the Canadian Special Event
Industry two years in a row.
www.pridetoronto.com
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derstand it. They do not
understand the significance
of the songs and the dances
behind Pow-wow; they do
not understand the rites
and ceremonies contained
within a pow-wow. They
do not understand the
meaning of the clans, or
why Indian people dance.
The Pow Wow Trail series
will explore the true meaning, beyond the feathers
and beads.
Culture lives within the
people; it is expressed
through those who practice
and participate in these
celebrations.
It is an experience every
Canadian should see with
their eyes and feel the energy that is in the air during
a Pow Wow.
We all know so little
about the native Indians in
Canada and what they have
endured, their history, and
what happened when the
first settlers arrived in New
Found land.
After experiencing the
Pow Wow this weekend, I
realized they are the ones
who live in harmony with
the land, they are the true
Canadians, we on the other
hand are all children of immigrants.

IMMIGRATION:

A

big change has happened in regards to
the regulatory body for
immigration consultants,
the Canadian Society of
Immigration Consultants
(CSIC) is no longer the
regulatory body as of June
30th, 2011.
Immigration Consultants
are now regulated by the
Immigration consultants of
Canada Regulatory Council
(ICCRC), you may visit
their website at

www.iccrc.ca

for more information or to
make sure that the representative representing you
in regards to immigration
issues is a member in good
standing with ICCRC.
Not much change in the
immigration sector in
Canada, the Federal Skilled
Worker Occupation list
remains unchanged.
The occupation list is
exactly as it was in the last
12 months.
Within the10,000 cap, a
maximum of 500 federal
skilled worker applications
per eligible occupation will
be considered for processing this year.
ope everyone is enjoying the summer, so
nice to feel the heat, the
sun, the warmth of this
beautiful season in Canada.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
_________________
Maria Cottone

H

Certified Canadian Immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
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HEY! I’M NOT FINISHED, YET!
nadime rahimain

nadime93@yahoo.com

TEEN'sCorner....

A Montreal girl in a
cowboy's world,

oh my!
A

few weeks ago, I
decided that, instead of wasting the rest
of my summer doing
nothing productive, I
would book a last
minute flight to
Calgary and try to
live the independent life.
A few years ago,
we took the grand
Trans-Canada
ONE Train all the
way to Edmonton
and then drove to
Calgary.
I didn’t like it that
much, but I wasn’t
being really fair to
the city since it only
was a first impression. So, instead
of being my usual
jump-to-conclusions
ranting self, I wanted give this new
culture a chance
and embrace myself in it.
But no matter how many
times I promise myself
not to rant, well, I’m
sorry, the urge is stronger
than I.
(Now before I go on ranting, see some Wikipedia
knowledge of the city at
the end of this column.)
I lived with my YUPPIE
cousin and his beautiful
wife in a nice suburban
house that looks exactly
like every other house in
Calgary.
They both work 12 hour
shifts on the week-days
because in Calgary,
money is the most important thing… ever.
So, for five days a week,
I had the house all to
myself, which was the
perfect time for me to
spend some quality time
with my thoughts.
But after watching 3
hours of Friends and
philosophizing about the
importance of Carey and
Mr. Big’s relationship
in Sex and the City, I
decided that it was time
to explore this city.
Little did I know, this
Montreal girl was
definitely not in Montreal anymore. You would
think that after walking for a dozen blocks
I would see a bus stop.
Well there was. Only
one… that came once ev-

girl (I’m not even joking).
Not too many people
care about the environment. People force feed
their V12 vehicles with
Mother Nature’s poison
as if it were the last day
on Earth.
I haven’t even seen a
single recycling bin.
eing in Calgary
really put a lot of
things into perspective
for me.
First off, I will always
be a city girl. I do love
Calgary’s open fields and
I’m telling you, I had the
most passionate love affair with its beautiful sky.
But I cannot live in a city
where the cultural level is
as exciting as burnt toast.
Also, being here, I finally
realize why Quebecers
want to separate themselves from the rest of
Canada.
Dude, we have absolutely
nothing in common with
them! And it’s not only
the language. It’s their
whole way of life and
politics. I mean, jeez,
Calgary is the Canadian
version of Texas and
that’s where the Canadian
version of George W.
Bush lives.
I hate to admit it, but I
miss Montreal more than
anything right now. I
can’t believe I’m actually
typing these words, but
I miss the STM and the
same old libraries and
museums and I miss the
Jazz and film festivals
and I oh-so miss speaking
French! Well, you know
what they say:
you never know how
much you miss something
until you’re away from it.
Je t’aime ben, Montreal.
Tabarnak.
___________
Calgary is the largest city
in Alberta. It is located in
the south of the province,
in an area of foothills and
prairies, approximately
80 KM East of the Canadian Rockies.
In 2009, Calgary's metropolitan population was
estimated at 1.2 million,
ranking the fourth-largest
in Canada.
Economic activity in
Calgary is mostly centered on the petroleum
industry, agriculture, and
tourism.
In 1988, Calgary became
the first Canadian city to
host the Olympic Winter
Games.

B

ery hour. So with no
public transportation
in sight, I felt like
Aung San Suu Kyi,
trapped inside a
house, alone, bored
out of my mind.
The people of
Calgary are solely
dependent on their
cars for transport.
And not just
any car! Hummers, SUVS, and
trucks… Oh my!
Tree huggers, I
swear to you, you
are as welcome
here as African
Americans are in
the realm of the Ku Klux
Klan!
I couldn’t wait till the
weekends. That was when
my (awesome!) cousin
and his (awesome!)wife
were free to take me
places… like, lucky me,
the Stampede.
Okay, I have to admit, I
do actually like the whole
ranching culture. I love
farms, I love nature, and
I do think that cowboys
are hot!
But when I saw a bunch
of teenagers holding
posters of bloody fetuses
(or Feti?!), telling people
how angry God gets
when a woman aborts,
that’s when I got pissed.
And don’t get me started
on the army recruits
in the Stampede. They
brought their tanks and
guns and uniforms. I saw
a ten year old kid holding
a bazooka with the kind
of smile you could only
see on Christmas commercials.
There are more churches
in this city than there are
cowboy hats.
There is no night life (the
city dies at about 9 p.m.),
there are no libraries in
sight, no cultural entertainment, and the majority of the radio channels
have nothing but country
songs about how a dude
made out with a hillbilly

immigrant!

This weekend I was
invited by a dear
friend of mine who
is a Native Canadian, her tribe is
called Saulteaux,
which is a mixed of
Ojibwa and cree, to
attend a Pow Wow
in Kahnawakee.
It was the most amazing,
experience in my life. I did
not expect it to be close
to what I experienced, the
dancers, the drum, the singing, it was all surreal, the
sound of the drum was so
loud that you can actually
feel the vibration in your
body. They say it carries
the heart beat of the Indian
Nation, it is also felt to
carry the heartbeat of the
Mother Earth, and thus
calls the spirits and nations
together.
The Pow-wow drum is a
large base covered with
hide normally in buffalo,
deer or cow skin.
Forming a circle, 8 or more
men strike the drum in unison with covered mallets,
the men then blend their
voices with the beating of
the drum to create the song.
The songs are often in the
Indian language of the
drum members.
It is the responsibility of
the drum members and
especially the lead singer
to be able to sing and play
whatever kind of song is
requested by the master of
ceremonies.
It is said that the drum
was brought to the Indian
people by a woman, and
therefore there is a woman
spirit that resides inside the
drum.
Appropriately, it is to be
treated with respect and
care, and strict behavior is
expected of anyone coming
in contact with the drum.
The drum is often thought
to help bring the physical
and mental side of a person
back in touch with his or
her spiritual or heart side.
As with many things in
Indian culture, the drum is
used to bring balance and
rejuvenation to a person
through their participation in dancing, singing or
listening to the heartbeat.
ancing has always
been an important
aspect in the lives of the

Native Canadian Culture.
The dancer’s
outfits, called
Regalia, like
the styles
of clothing
today, evolve
over time, it
is not a stagnant culture
but a vibrant and changing
way of life.
The regalia worn by the
dancers represents important aspect of the dancer’s
culture, heritage, and involvement in their culture.
Most dancers seen at
Powwows today are social
dances, which might have
had different meanings
in earlier days. Although
dance styles and content
have changed, their meaning and importance has not.
Often a traditional dancer
will wear a single bustle
containing eagle feathers,
which are considered sacred to the Indian people.
The eagle flies the highest
and carries the prayers of
the people to the Creator.
Eagle feathers are traditionally awarded for feats of
bravery and accomplishment.
Through these songs, and
the spirit of the drum, are
communicated ancestral
values, cultural integrity,
solidarity, and personal
relationships for future
generations. Our youth is
our future, and our elders
are our guide.
t is believed by many
Natives that still practice
the traditional way of life,
whose roots trace back to
the beginning, that nature
and Native peoples spoke
the same language.
A common belief is that
when the Creator made this
world, the Creator gave in
nature a uniqueness and
power to each tribe.
Geographically, each
Nation enjoyed a very
respectful and harmonious
relationship with Nature
as a guide and provider.
The relationship with the
Creator was pure and its
strength was at its peak,
being both visible and
heard through the voices of
Nature.
One of the most recognizable elements of Native
expression is the Pow-wow.
But very few people
outside the culture un-
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ایران :طنزی که...
چهارشنبه  ۲۲تیر ۱۳۹۰

سردار
سید
آلبرت
انشتین

that all other
corporations
are taxed 11.9%
by Revenue Quebec
and a further 16.5% by
Revenue Canada, a dif!!!ference of 9.4%


Canadian Controlled Private Corporation

ابراهیم نبوی

e.nabavi@roozonline.com

از ی��ک طرف خاتمی اعالم
کرده که حتما در انتخابات
ش��رکت نم��ی کنی��م ،از
طرف دیگر جنتی که قبال
گفته بود اصالح طلبان در
انتخابات حق ندارند شرکت
کنند،یواش ی��واش دارد به
تهدیداص�لاح طلبان برای
ش��رکت در انتخاب��ات می
رس��د ،موتلفه فق��ط مانده
بگوید اگر اص�لاح طلبان در
انتخابات ش��رکت نکنند ،آنها را
زندان��ی می کنیم .فع�لا از یک
طرف حکومت دارد با تمام وجود
تالش می کند که اصالح طلبان
در انتخابات ش��رکت کنند ،ولی
اص��رار دارد رای نیاورن��د .اصالح
طلبان هم اصرار دارند ش��رکت
نکنند ،ولی ش��رایط شان قبول
شود.
حاال یک سیبی است پرت شده
آسمان و هزار تا چرخ می خورد،
آیا بیاید پائین ،آیا نیاید.
به همین دلیل با توجه به اینکه
مدتی اس��ت در امتحان شرکت
نکردید ،تست چهار جوابی زیر را
تقدیم می کنیم.
البته بیش��تر س��وواالت ما پنج،
شش ،هفت یا بیشتر جواب دارد،
شما هر چند تا را دوست داشتید
جواب بدهید.

 سووال اول:

با توجه به اینکه سرپرست بسیج
گفت��ه بود " تولی��د علم وظیفه
بس��یج اس��ت" و گفته اس��ت "
بس��یج باید مرکز س��ربازی امام
زمان باش��د" منظور از امام زمان
چیست؟
گزینه اول :آلبرت انشتین
گزینه دوم :ایزاک نیوتن
گزینه سوم :توماس ادیسون
گزین��ه چه��ارم :دکت��ر محمود
حسابی
 سووال دوم:

براساس آمار یک سوم ایرانی ها از
ناراحتی های روانی رنج می برند،
راه درمان سریع آن چیست؟
گزین��ه اول :حکومت جمهوری
اسالمی برود یک جای دیگر.
گزینه دوم :مردم ایران بروند یک
جایدیگر.
گزینه س��وم :بیم��اران روانی که
مسوول کش��ور هستند ،بستری
شوند.
گزینه چهارم :مسووالن فعلی قول
بدهند کهدو سالدیگر حتما می
روند.
 سووال سوم:

کدام یک از جمالت زیر توس��ط
احمدی نژاد بیان نشده است؟
گزینه اول :با ورود به دنیای سلول
جنینی باید ب��ا محوریت درمان
بیماریدیابت آغاز کنیم و سپس
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درمان س��ایر بیماری ها را ادامه
دهیم.
گزین��ه دوم :در فوتبال دو نکته
مهم اس��ت؛ اول سرعت عمل و
استفاده از لحظات و دوم آمادگی
بدن برای  170دقیقه کامل بازی.
گزینه س��وم :انگلس��تان جزیره
کوچک��ی در غرب آفریقاس��ت
و مس��احت ای��ران 1750000
کیلومتر مربع است.
گزینه چهارم :در تاریخ چند هزار
ساله ایران من تنها کسی بودم که
همه جای ایران را دیدم و مطالعه
کردم.
گزین��ه پنجم :ما برای کار علمی
هی��چ عجله ای نداری��م ،ولی به
باالترین سرعت نیازمندیم.
گزینه ششم :ریاضیات حقیقتی
اس��ت که ما به ازای خارجی در
عالم دارد و ریاضیدانان موجودات
لطیف القلبی هستند که لطافت
شان از اش��عاری که سروده اند،
هویداست.
گزینه هفتم :همه گزینه های یک
تا شش توسط احمدی نژاد بیان
شده است.
 سووال چهارم:

دول��ت در نظر دارد تا چهار صفر
اس��کناس را بردارد تا مشکالت
اقتصادی کاهش یابد ،برداشتن
چه صفرهای دیگری باعث حل
سایر مشکالت می شود؟
گزینه اول :اگر دو صفر از جلوی
تعداد مخالفان برداریم ،مش��کل
حکومت حل می شود.
گزینه دوم :اگر یک صفر از جلوی
ن��رخ ت��ورم برداریم ،مش��کالت
اقتصادی حل می شود.
گزینه س��وم :اگر چه��ار صفر از
جلوی مساحت کش��ور برداریم،
دولت کشور را اداره می کند.
گزین��ه چه��ارم :اگر ی��ک صفر
از جل��وی نرخ رش��د  10درصد
برداری��م ،دولت م��ی تواند طبق
برنامه به رشد یک درصد برسد.
 سووال پنجم:

پلیس برق تش��کیل ش��د ،این
پلیس با چه چیز مبارزه می کند؟
گزینه اول :با مش��اهده آمارهای
دولت نباید کس��ی ب��رق از اون
جاش بپرد.
گزین��ه دوم :کس��ی نبای��د از
خوشحالی چشمهایش برق بزند.
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گزینه سوم :برای مبارزه با تبرج،
برق انداخت��ن کفش بخصوص
برای خواهران ممنوع است.
گزینه چهارم :نیروی انتظامی با
هر نوع زرق و برق در پوش��ش و
آرایش مبارزه می کند.
 سووال ششم:

چرا بسیجی ها هر روز قاطی می
کنند؟
گزینه اول :چون یک س��ال قبل
نقدی گفت ،وظیفه بسیج تولید
علم است.
گزین��ه دوم :چون س��ه ماه قبل
نقدی گفت ،وظیفه بسیج جهاد
اقتصادی است.
گزینه سوم :چون هشت ماه قبل
نقدی گف��ت ،تولید فکر اولویت
بسیج است.
گزینه چهارم :چون شش ماه قبل
نقدی گفت ،ه��ر کس به قانون
اساسی اعتقاد دارد بسیجی است.
گزین��ه پنجم :چون چه��ار ماه
قبل نقدی گفت ،بسیج از والیت
تبعیت محض می کند.
گزینه ششم :باالخره این بسیج
باید چه گهی بخورد؟
 سووال هفتم:

جمع جبری ش��یالت و المپیک
و اوپ��ک و معم��اری و بنی��اد
مستضعفانچیست؟
گزینه اول :خلبان علی آبادی
گزینه دوم :مهندس علی آبادی
گزینه سوم :اوستا علی آبادی
گزینه چهارم :کاپیتان علی آبادی
گزینه پنجم :ملوان علی آبادی

Now if the above did not
sound good enough for
you, you also get other
benefits if you qualify as a
CCPC:
 A CCPC gets an extra
month to pay its taxes
(three months after
fiscal year end, instead
of two).
 Shareholder entitlement to the capital
gains exemption on the
disposition of qualified
small business corporation shares of up
to $750,000 (we will
cover this advantage in
more detail in the next
issue).
 In terms of research
and development
expenditures, Canadian-controlled private
corporations can claim
federal research and
development credits
at a rate of 35% to
reduce corporate taxes,
a much better deal
than for other types
of corporations which
can claim a credit of
20%.
These are some of the
most important benefits
that are available to small
businesses and CCPCs,
however they are not the
only advantages.
In a month we will take
a look at one of the most
useful advantages available to CCPC’s which is
the $750,000 capital gain
!exemption
___________________
Dariush Hozhabr Zandi
Accountant and Business
Consultant
ZandConsulting.com
Darius.Zandi
@zandconsulting.com
Tel.: 514-652-4887

آمار «علمی»

به روایت سران امالقری

همشهریآنالین:
مدیرکل امور دانشجویان خارج کشور با تکیه بر
نگاهی آماری اظهار داشت ،حداقل نیم میلیون
ایرانی در خارج کشور دانشجو هستند.
حسن مس��لمی نائینی در گفتگو با خبرگزاری
مهر درب��اره روند خروج داوطلبان آموزش عالی
از کش��ور گفت :به نظر میرس��د م��ردم دارند
فرزندانشان را خارج میکنند!
وی درب��اره تعداد دانش��جویان ایرانی در خارج
کشور گفت:

Business taxation in
Quebec and Canada
Private Corporation (CCPC).
As per the
Canadian Revenue Agency a
CCPC is:
 a corporation that was resident
in Canada and was
either incorporated in
Canada or resident in
Canada from June 18,
1971, to the end of the
;tax year
 it is not controlled
directly or indirectly
by one or more non;resident persons
 it is not controlled
directly or indirectly
by one or more public
corporations
 it is not controlled by
a Canadian resident
corporation that lists
its shares on a designated stock exchange
;outside of Canada
 it is not controlled
directly or indirectly
by any combination
of persons described
in the three previous
;conditions
 if all of its shares
that are owned by a
non-resident person,
by a public corporation (other than a
prescribed venture
capital corporation),
or by a corporation
with a class of shares
listed on a designated
stock exchange, were
owned by one person,
that person would not
own sufficient shares
to control the corporation; and
 no class of its shares of
capital stock is listed
on a designated stock
exchange
Now if you made your way
past the above conditions
then congratulations you
can take advantage of the
!small business deduction
Now you might be asking
yourself was all this worth
It? Then you should know

دست کم نیم میلیون دانشجوی
ایرانی در خارج کشور مشغول
حتصیلهستند.
بر اساس برخی آمارها  80هزار دانشجوی ایرانی
در خارج کشور داریم که به قصد ادامه تحصیل
در خارج کشور ،ایران را ترک کردهاند.
اما اعتقاد دارم بیش از این ،دانشجوی ایرانی در
خارج کشور تحصیل میکنند.
مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت
علوم در این باره گفت:
وقتی  6میلیون ایرانی در خارج کش��ور داریم،
[منب��ع؟] حتی اگ��ر ه��ر خان��واده ایرانی در
خ��ارج کش��ور را خانوادههایی  6نف��ره در نظر

__________________
By Dariush Hozhabr Zandi,
)MBA, CSC, CGA (can
__________________
surprising fact is that
a lot of small business
owners are quite unfamiliar
with the corporate tax rates
and benefits available to
their businesses. So in the
next two issues we will
take a look at some facts
regarding business taxation in Quebec, including
tax rates and other benefits
available to some corporations.

Small Business
Deduction:
One of the most attractive
reasons to incorporate your
small business is the fact
that the first $500,000 in
income is taxed at a considerably lower rate than the
equivalent amount would
be if it were earned by an
individual.
Corporations at this level
of income are taxed 11%
by the Federal government
and 8% by the Quebec
government. Now if you
compare this to an individual tax rate of 28.53%
for an individual making
$39,000 or less you will see
why in certain cases it pays
to incorporate.
Like most things in taxation there is a catch to this
small business deduction.
Although income from
most businesses qualify
as active business income,
active business income
does not include investment income, income from
a specified investment
business, or income from a
personal services business.
Investment income, which
is excluded from active
business income, includes
taxable capital gains less
allowable capital losses,
property income less property losses (rental income),
and foreign business
income. Another catch is
that the corporation must
be a Canadian Controlled

A

بگیریم[چ��را؟] ،بنابراین یک میلی��ون خانواده
ایرانی در خارج کشور داریم که اگر هر خانواده
"نصف دانش��جو" [؟؟!!]هم داشته باشند ،دست
کم نیم میلیون دانشجوی ایرانی در خارج کشور
مشغولتحصیلهستند.
البته این دانشجویان از جمله ایرانیانی هستند
که با خانوادههایشان از کشور خارج شدهاند نه
آنها که خودش��ان برای ادامه تحصیل به خارج
رفتهاند.
مسلمی نائینیدر ارائه آماریدیگر ازدانشجویان
ایرانی خارج کش��ور گفت :در آمارها گفته شده
 70درصد دانش��جویان ش��اغل به تحصیل در
خارج کش��ور در مقطع کارشناسی هستند که
این تعداد کم هم نیست.

YARAN
entertainment
presents:

مژده مژده

گروه یاران
ارائه می کند:

دیسکوکالبایرانی
در زیباترین نقطه ی الشین
در ساحــل زیبای سن لوران

JULY
SAT.

PERS
CLUB IAN
-DIS
C

با دیجی فرانسیس و ...
در محیطی
پرشور
و خانوادگی

30

O

تلفن اطالعات:

514-296-0369
start@ 10:30 p.m.
Ticket: $10
Advanced
@TAPESH Digital:
514-223-3336
)(+@the door

با منای ساحل سن لوران
در رستوران زیبای
ویال تورمینا

با پارکینگ رایگان (پشت ساختمان)

Villa Taormina

2530 Boulevard St-Joseph
Montréal, QC H8S
Tel.:(514) 634-5548

«اسم من سعدیاست
من دیپلم دبیرستامن را
در  accessسـن المبر
می گیرم».

  واحدهای پیش از  CEGEPخود

را با ما بگیرید.
  دیپلم دبیرستان تان را بگیرید.

  همچنین واحدهای حرفه ای

ارائه می شود.

انواع میوه جات و س�بزیجات در س�وپراخوان

انواع کباب ها و خورش های ایرانی با کیفیت عالی و قیمت نازل

کی

فیت عالی

قیمـت
مناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

کلینیکمدیکالآلفامدیک

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

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

 شب همه روزه10  صبح تا9 :ساعات کار

Dr. Raymond Rezaie

روز7
هفته

Unisex

3363 Cavendish

Tel.: (514) 933- 8383

 2550 Lapiniere (Brossard)

1253 Rue Guy

Tel.: 450-934-7744

Tel.: (450) 676-9550

 398, boul. Curé-Labelle, Laval

www.circumcisionmontreal.com

Metro: Guy Cond

پارستورز

(514)487-0800

 اگوست5  ابی جمعه:کنسرت

مجرب ما

ی و الهه

مشاورین

مهر
: مت شما،امیر
در خد

FLY ANY TIME,
ANY WHERE!

1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

TORONTO

7368 Yonge St.,
Suite PHA,
Thornhill, Ont., L4J 8H9
Tel: 905-762-0700
Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

VANCOUVER

128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC, V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

NDG

LAVAL
2شعبه

الیپوماساژ

Lipomassage
& Liftmassage

مژده به خامن هایی که
در پی اندامی زیبا هستند؛
باجدیدترینتکنیک
به اندام رویایی خود برسید

A patented slimming treatment designed to treat localized fat, cellulite,
and lose skin, to redefine the body,
and boost circulatory exchanges
 Not only does lipomassage reduce
cellulite but it has many benefits for one's
health and body
• Relaxation and very enjoyable

St-Laurent Coiffure & Spa:

3833 Boul. St-Jean,

سال سابقه درخشان20 با
MONTREAL

فروشگاهکوهنور

الغری موضعی با نتیجه شگفت انگیز
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در خدمت هموطنان سراسر کانادا

 ونکوور، تورونتو،مونتریال
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

DDO, QC H9G 1X2
(Adj. Baton rouge)

Tel. (514) 941-0296
Afsaneh

www.dreamformelpg.webs.com
Email: afidreamform@yahoo.ca
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www.akhavanfood.com

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

