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

شــریف

www.ic-pacific.com

گـروه پـاسیفیـک

Sharif
992
_____

$

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

EXCHANGE
_________________
1016  شماره،18 سال
1390 مرداد10
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کاظمی میتواند
پسر-:مونتریالی
دادگاه
12 : ص
زهرار مهاجرت
کلیه امو
صرافی و انتقال ارز
___________
4 :کند ص
شکایت
اسالمی
های
مقام
بصورت عمده
تبدیل ارزها
،جمهوریبرعکس
به اغلب کشورها و
انتقال ارز
■ ازSharif Exchange
:عباس میالنی با شاه درمونتریال


I.C.P. Inc.

 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات

تبدیل ارز

259B Cote-Vertu

،)توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی:■ کلیهامورمهاجرتی
عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

____________________________________________
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

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

www.ic-pacific.com
:هادی خرسندی در مونتریال

چشم انداز حتوالت در مصر

1016

 روز یکشنبه،با گذشت شش روز از آغاز حضور اعتراضی مردم مصر در خیابان ها
نیز ده ها هزار تظاهرکننده حضور خود را در خیابان ها و اماکن عمومی قاهره و
 پس از،اسکندریه حفظ کردند تا بار دیگر خواستار آن شوند که حسنی مبارک
. قدرت را ترک گوید،حاکمیت سی ساله بر مصر

دانشگاهکنکوردیا
 حکایت بحران:شاه
در سلطنت

8>> :ص

PAIVAND: Biweekly
کنکوردیاNewspaper
، مارس12 for PERSIAN Community in Canada: Vol. 18, No. 1016, aout 01, 2011

4
yf£¥5ç•Z®

:جریمه گرفته اید
!نباشید
7 :ص
نگرانمیانه
 آبسنت حوادث در خاور،2011
ماکمکتان

dZ®`` ` `Á…
jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

ÍÅœZ®™

Phone: (514)

زندان یا حمل

طرح جمهوری خواهان برای کاهش شکنجه
کسری بودجه آمریکا تصویب
\£Åš£› z }fZ¬…£±Š
ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
! و کشتار£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œdشد

14

5Star I.P.M.!!کنیم
Inc. 2178می
Ste-Catherine W.
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
®œبه
(514) 846-0221 سرپرستی
äÀ ¯zb
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
700-0303

رضا ناظم
)(وکیل

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

gfÂ†if£ˆ
2

معرفی
IranAir

Montreal, Quebec, H3B 2N2

نامزدهای
؛2011 اسکار%

General Sales Agent

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ
پویا،شهرامصولتیZd£`œ£˜ ®``Z® fd
 مارس12 : مونتریال£¼` ®›ò z
3 :ص

MONTREAL

 حق،دولت کانادا
:همایون
داریوش
1800
شهـروندی
\ë¸¥±›6>>
z të›Z
: صfz£²›
خداحافظرا
تازه وارد
ç¿†£‹ xÂ £¿
South Shoreسلب
z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨†
z
çœÂ¼±›
!
انصاری
همایون
The only
licensed
broker,
who,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ ! !می کند
ç†£Åš£›
z ù£›
fz£²›
allows you to sell by yourself!

11

جامعهایکهحمکومبهسری
تصاعدیجنایتاست
VANCOUVER

67سالگـــرد

تظاهرات «دهها هزار نفره» در
12سرکوب
شهرهای سوریه و ادامه

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

15

11 : ص

7

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

TORONTO
توان
آیا می
چنینجنایتکاری
را بخشید؟

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

www.pars.ca

from
سخنرانی
مرتضیعقیلی
only
نامزد
پادشاه
GESTION FINANCIERES
EXACTE
هوتناطالعات بیشتر
و برای
 فوریهبا منبیشترینجایزه5
:بگیرید
متاس شد
38 :ص

5

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

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

قـم
ُ

Ninous Givargiznia, BSc.

z çœÂ¼±› بهاييان
:të›Z fz£²› يازده تن از
انداز
چشم
ايران پس
}درf£¨†
زندانی
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
ã¼±› به
wZz äÅÁ†
Zf ç…£ gfZ ! از دوماه
! x£½بازداشت
وکيل
هنوز
مدافعآینده
انتخابات
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

6£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ دسترسیندارند
شهر گناه
3انگرینیون:سپتامبر4 نیکتابستانی
پیک
13
çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
çœ£`›
®´‹خضر
}f£¨`` † Í˜®Ž
 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی
¯ Zz
\£Åš£› z
 حسابداری و مالیات:ثقفی
dZ®`صرافی
` ` `Á… مهتاب
yf£¥5ç•Z®
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£…
147

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
www.propriodirect.com

Business Plan

âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž

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

Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)

17>> :ص

ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
!را تصاحب کرد
جام ملتهایآسیا؛ ژاپن چهارمین جامقهرمانی
Office:
Fax
Res.

پا
یان

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

»که منطقه را میسوزاندCell
( است514)
آتشفشانی
816-4080«مصر

10

ÍÅœZ®™

24Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ®
 ایران در کمتر ازZä…gfZv£º¥œZ
 انتقال ارز بهz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
کانادا
کاری
سال
روز
نرخ
بهترین
تضمین
با£…18
ساعت و
xZ® Z ä… \ZdfZzمالی
z ارز
\Zfd£`
}£X
Ô در
z®لیسانس
مدیریت
رشته
gzf در
b®œ
ã ®¥Á…سابقه
ãÅ¿´†
zبا
انتقـال
D.D.S.
1155 Rene Levesque w. #2500
D.M.D.
}gfZ
z LCمونترال
a£`` ` ` ` ` ¥دانشگاه
¥•Z
jgfZx£`z` `ç` ¿Åˆ£¤ ã`g ä…` ` ` Å›Æ†)H.E.C(
 ازxZ®Á†Montreal,
6600
Trans-Canada, Suite 750
NEW address:
y£½²œZd Qc., H3B 2K4 vZ®¥œÂ›y£½²œZd
\Zfd£
ç…d
fdبصورت
ç™¬Àارز£¿œانجمن
‚¬œfZd
1449 St. Catherine
O4S2 ®›Z fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z CGA
Pointe-claire,
Qc, H9R
حسابدارانعمده
انتقال
کاندیدایو
 تبدیل
Tel.: 514.426.7200
Z¯¹Å… dÂ‹جتاری
äœ£‹
Montreal
Quebec
H3G 1S6
Fax:
514.426.3596
1973
1155
Rene
Levesque
w. #2500
1998
1006,
De
La
Montagne,
Suite 201,¬ÅMontréal,
Qc وH3G
1Y7 خدماتو
موسسات
کلیهشرکت ها
برای
مالیاتی
حسابداری
Montreal,
Qc.,
H3B
2K4
Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
Mobile:
514.567.3169Suite 308
5450
Cote-des-Neiges,
دبی
در
منایندگی
دارنده

اشخاص
و
ها
شرکت
برای
Fax
:
514
989
0029
Tel.:
514.426.7200
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Luciene
Toll Free
: 1-866 989 2229
Fax:
514.426.3596
(514) 731-1443
Metro: CDN
امور ارزی
هایدر
طوالنی
سابقه ای
و با Tel.:msaghafi@miagesolutions.com
مالی.com
مشاورت
انواع
l'Allier
info@khazarexchange.com
Email:
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY
Mobile:
514.567.3169
 آموزش استفاده
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
از سیستم های حسابداری
msaghafi@miagesolutions.com

به جای ریال

IranAir

28 >> ...پزشکی
حسین
کـتنه
ã¼±› wZz
ُ ماریا
باقرزاده
مهــاجرت

11:>> 28>> :( پزشکیç¿ffZ¬…£±Š)
,£Åœd
m£ºœ
w£¿†
fd
£›
â¥±Å
£…
gfZ
ç
£¨…£‰
ÍÁ‰
œ
®
b
z

¯
äÀ
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
 کاریکاتورTel.: (514)

CGA کاندیدای انجمن حسابداران

Khaleghi
24 ایران در کمتر ازMaryam
انتقال ارز به
Real Estate Broker
تضمین بهترین نرخ روز
( با514)
ساعت و
Cell:
983-5415
NEW address:

Montreal Quebec H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Fax : 514 989 0029

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

GUY

's cut

 کوتاه کردن مو

gfÂ†if£ˆ

Cell: (514) 928-5415514-223-3336

ç¿†£‹ xÂ £¿

مریم خالقی

____________________

3363 Cavendish

Maryam Khaleghi

 بند و ابرو
ProFusion
Realty RF
 فر
Agence Immobilière
هایالیت1361

Greene Avenue

Cell.:

\ë¸¥±› z të›Z fz£²› 305-905-8199

 ستاره5 صرافی
فیروز همتیان
gz®Å`•
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364

جابجایی ارز با سیستم ما
Southجهت
Shore z v£ ®¥œÂ› fd
،} درمتام نقاط دنیاf£¨† z çœÂ¼±› !
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe
SuttonClodem
Lasalle,
South Inc.
Shore,
courtier
immobilier
agrée
Nun’s
Island
,
N
DG
9515 Lasalle boul.

:دقیقه زمان نیاز دارید
10 به
ã¼±›
wZzفقط
äÅÁ† !
ç†£Åš£› z ù£›
fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
حمیدصدیقکاغذچی
2178 Ste-Catherine W.

Qc H3Z 2A5
UnisexWestmount,
(514) 935 3337

(514)487-0800
Cell: (514) 983-5415
Real Estate Broker

اینک بهترین زمان
گذاری
برای سرمایه
Realtor since 1980,
Montreal,
مونتریال
در امالک در فلوریداستمشاور امالک در
VA,DC,MD& S.Florida
shore
4301 N Federal South
Hwy .Suit
2, و
Lighthouse point, FL 33064
 مسکونی و جتاری
www.samkashefi.brgrealestate.com
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن
Saeed (Sam) Kashefi BA,CFA

روز7
1253Guy
GuyTel.:
(514)
9338383
دکترریموندرضایی
1253
(514)
9338383 دکتررضایی
صبح8 چهارشنبه ها
هفته

 ورنگجتاری مسکونی:مشاور امالک

 man
en cut , highlight
 wom
perm
r,
lo
o
c

air cut & eyebrow
h
s
id
k

g face
in
n
a
le
 c

846-0221
:( الشین514)
در

روز7
هفته

اخذ وام برای
شهروندان
Fax: (514)
کانادا

938-4978,
EMail:
montreal@pars.ca
<<  با سال ها جتـربه>> با بهترین نرخ و هزینه

585-2345
 جوالی30  >> شنبه:ایرانیTel.:
(کالب514)
دیسکو

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

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

1449 St. Catherine O

6>>

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ میامMONTREAL
ف:ی
کاشفی
سعید
لوریداfd
1006
DE LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z®
ستاره
5
صرافی
MONTREAL,
Qc., H3G
:دارید
 دقیقه زمان10 فقط به
.جهان است
تروریسمنیازدر
:امالک
مشاور1Y7
£¼`
®›ò
z
Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
5Star I.P.M. Inc.مسکونی و جتاری
2178 Ste-Catherine W.

حمیدصدیقکاغذچی

انتقـال ارز

30 >>

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
بزرگترین دولت حامی
امروز
"ایران
،درمتام نقاط دنیا

17 : ص

مریم خالقی

در
...کشکول پیر
یحیی آبادی

حمل و نقل پارس ماریتایم

 صرافیخضر8
www.pars.ca
کلینیک مدیکال آلفامدیک
EXACTE
آلفامدیک
مدیکال
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES
IBNG
ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

:کانادا/کبک
دکترانصاری
شادپور
.ا.ع

7 >> vZ®¥œÂ›
:امیرسام
fd ä¤·Ž 3 £… 36 >>
7 >>
مالیاتی
 کلیه خدمات حسابداری و
34\fÂä…
>>...امالک
برای شرکت ها و اشخاص
fêd v£fZ z á ¬¤†
:} امیرسام£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“nadime
6520 ثقفی
St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
مالی
مشاورت های
 انواع
مهتاب
5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.: (514)
483-5370
teen's
آموزش

www.parscargo.ca
 حسابO Tel.: (514) 844-4492
...امالک
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†corner
1405کتاب
De Maisonneuve
حسابداری
های
سیستم
از
35
>>
ç Zd£œ£˜ z 37ç>>£¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
pg. 36

(514) 846-0221

 پارس و پارسه،نور

7 >>

دکترانصاری

ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰
کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine
5Star
Inc.
W.
لیسانس در رشته مدیریت مالی
شهباز
)H.E.C(
مونترال
از دانشگاه
6600 Trans-Canada, Suite 750
xZ®
Z
ä…
gfZ
v£fZ
خنعی
Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

gfZv£`º¥œZ

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

حسین باقرزاده

}gfZ\£›¬‹¯˜®› بزرگ

خرید فرانچایز:
GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

x£Å¥¿gz®Å`•

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
3535 St-Charles, Suite 304
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Kirkland, Quebec H9H 5B9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
14 : صninousgivargiznia@hotmail.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com

x£½ Zf ç…£ gfZ !
5Star I.P.M. Inc.

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£›
ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ† Tel.: (514) 585-2345
Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
âÅ¶À† ,Cell:
}®†ÂÅ§›£˜
\fÂ³…
á”£²›z£Í˜®`
`
Ž
(514)
928-5415
(514)
846-0221
groupe
SuttonClodem
Inc.
West Island:
B.sc.

www.profusionrealty.ca
Business Plan
www.christiesgreatestates.com

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

courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
£ßœ£… gZ }f£¨† •15760
wZz ‹Z
z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
boul Pierrefonds
9515 Lasalle boul. در مونتریالAgent
مشاور امالک
Immobilier Affilié
Tel.: 514-620-5551
Lasalle Qc. H8R 2M9
مشاور
و
محضردار
South shore و
خلجی
وحید
Tel.: (514) 486-5547 •حقوقی
Tel.:
1-866-486-5547,
Fax: (514) 484-1657
NDG:
Cell:
827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
AMIR SAM 6170Montreal,
امیرسام
 مسکونی و جتاری
5253, Boul. Decarie, Suite 250,
QcW.H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Sherbrooke
fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

353
Kirk
nino

514-

Chartered Real Estate Broker

 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

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž
D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
•
xZ®
Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z®
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £…Tel.:
z 514-620-5551

}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
•
6170
Sherbrooke
W. £… z ç…d fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd
\Zfd£ ®›Z fd
çœêÂ‘
}ZX äº…£

نادرخاکسار

NDG:

514485-4744
1006, De La Montagne, Tel.:
Suite
201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
جتاری
 مسکونیو:امالک
 مشاورFax: 989-0029
Tél.:(514)
989-2229,
www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
 با سال ها جتربه
info@khazarexchange.com
.com
 و حومهEmail:
امالک در مونتریال
در خرید و فروش

Cell.: 514-969-2492
Chartered Real Estate Broker
Nader Khaksar
Ramier Realty
3675 DES SOURCES, SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
:ارزی دکتر شریف نائینی
خدماتaZ®‰ سال جتربه10  با
ßŽ¯§œZ¬œd
جراح دندانپزشک
فیروز کمترین زمان
 در
همتیان
gfZv£`º¥œZ
 بهترین بها

_______________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
West Island:
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
15760 boul Pierrefonds

www.amirsam.ca

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

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

Tel.: 514-485-4744

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

Bur.: (514)
514-844-4492
364-3315

Cell: (514)827-6364

1405
Maisonneuve
Lasalle
Qc. H8R 2M9 W.

D.D.S.

fhemmatiyan@sutton.com

:Guy

جنب دانشگاه

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

www.sutton.com

xZ®Á†y£½²œZd

1973

1998

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308

(514) 731-1443
CDN
: دکتر شریف نائینیTel.:ارزی
 خدماتMetro:
 سال جتربه۱۰ با

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

Luciene
l'Allier

جراح دندانپزشک

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



:Guy

جنب دانشگاه

x

6520 St-J
5774 Sher
1405 De M
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 در کمترین زمان
 بهترین بها

514-844-4492

1405 Maisonneuve W.

£Åœ

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

وام با نرخ بهره

%
0

for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

نیک
پیک تابستانی
بزرگ

پس از استقبال
بینظیر شما
و به درخواست بسیاری
از هموطنان
باری دیگر گردهم
جمع می شویم...

پ
ا
ی
ان

ی
ک
ش
ن
به
4
س
پ
ت
ا
مبر

پ
ا
ر
ک
ا
ن
گرینیون

یکروزپرشور،شادوزیبایدیگر...

در فضایی صمیمی و خانواده گی
همراه با DJ
رقص و شادمانی

صیم ،بنوشیم،
بر ق
شادباشیم...

منوی
سورپریز:
(با

مدی
ریت تازه)

دیجی

SINA

تــوجه:
نیاز به داوطلب:

دوستانی که مایلند به برگزاری این
پیک نیک یاری رسانند

لطفابادفترپیوندمتاسبگیرند:

غرفه های بازرگانی،
فرهنگی و هنری :

از هم اکنون با دفتر پیوند
متاسبگیرید.

514-996-9692

پیوندمونتریال،تپشدیجیتال

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

METRO:
Angrignon

سینا

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
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House passes Boehner
تحلیلگران امیدوارند دموکرات ها و
; debt ceiling planداش��ت .جمه��وری خواه��ان با در آمریکا رخداد بی سابقه ای نیست.
 focus shifts to Senate...اختیار داشتن  ۲۴۰کرسی از  ۴۳۵تحلیلگران م��ی گویند این موضوع جمهوری خواهان کنگره در آخرین

طرح جمهوری خواهان برای کاهش
کسری بودجه آمریکا تصویب شد
جمع��ه 29 ،ج��والی :مجل��س
نمایندگان آمریکا طرح پیشنهادی
جان بینر ،رئیس جمهوری خواه این
مجلس برای کاهش کسری بودجه
ایاالت متحده را ب��ا یک روز تاخیر
تصویب کرده است.
در پی ب��ه نتیجه نرس��یدن گفت
و گوه��ای کاخ س��فید ب��ا رهبران
جمه��وری خواهان کنگره بر س��ر
موضوع کس��ری بودج��ه و افزایش
سقف اس��تقراض دولت ،طرح آقای
بینر قرار بود پنجشنبه بعداز ظهر به
رای گذاشته شود.
ام��ا مخالفت بعض��ی از ه��واداران
جنبش اعتراضی ت��ی پارتی باعث
شد ،رای گیری درباره این طرح یک
روز به عقب بیفتد.

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

دولتمردان آمریکا کمتر از س��ه روز
فرصت دارن��د تا راه حل��ی را برای
مقابله با کس��ری بودجه این کشور
پیدا کنند.
طرح آقای بینر در جلسه روز جمعه
با  ۲۱۸رای مثبت در برابر  ۲۱۰رای
منفی دموکرات ها تصویب شد.
باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا
پیش تر خواهان مصالحه دموکرات
ها و جمهوری خواه��ان در کنگره
ب��رای مقابله با کس��ری بودجه این
کش��ور و افزایش س��قف استقراض
دولت شده بود.
آق��ای اوبام��ا که جمع��ه صبح در
واش��نگتن صحبت می کرد هشدار
داد وقت چندانی برای تصمیم گیری
در این باره باقی نمانده است.
جان بینر در سخنانی در مجلس
نمایندگان گفت این طرح با هدف
ایجاد تع��ادل در بودج��ه دولت
ایاالت متحده تدوین شده است.
او در حال��ی ک��ه ب��ه ش��دت
احساساتی ش��ده بود و با مشت
به تریبون می کوبی��د از اعضای
این مجلس خواست این طرح را
تصویبکنند.
طرح پیشنهادی آقای بینر برای
مقابله با کس��ری بودجه آمریکا
ش��امل کاس��تن از هزینه های
دولت به میزان  ۹۱۷میلیارد دالر
در طول ده سال و افزایش سقف
اس��تقراض دولت به میزان ۹۰۰
میلیارد دالر است.
ب��ه گفته آق��ای اوبام��ا ،راه حل

پیش��نهادی جمهوری خواهان ،راه
حلی موقت است که مشکل کسری
بودج��ه دولت را تنها برای چند ماه
حل می کند.
دموکرات ها که اکثریت مجلس سنا
را در اختیار دارند با مخالفت با طرح
مصوب در مجلس نمایندگان گفته
اند ب��ه زودی طرح خ��ود را در این
مجلس به رای خواهند گذاشت.
کسری بودجه آمریکا امسال یک و
نیم تریلیون دالر اعالم شده است.
با توجه به بدهی  ۱۴تریلیون و ۳۰۰
میلیارد دالری ایاالت متحده که حد
مجاز استقراض دولت است ،آمریکا
از هفته آینده فاقد منابع مالی الزم
خواهد بود.
در ای��ن ص��ورت ،دولت ف��درال از
بازپرداخت اقساط بدهی های خود
و حقوق کارکنانش باز خواهد ماند.
تحلیلگران مس��تقل درباره تبعات
منفی این رخداد بر اقتصاد آمریکا و
جهان هشدار داده اند.
کاخ س��فید خواهان افزایش سقف
استقراض اس��ت ولی به رغم چند
هفته گفت و گوی جدی ،دموکرات
ها و جمهوری خواهان کنگره هنوز
در این رابطه به توافق نرسیده اند.
جان بینر و دس��تیارانش پنجشنبه
شب و جمعه با نمایندگان جمهوری
خواه هوادار جنبش تی پارتی رایزنی
کردن��د تا آنها را به همراهی با طرح
پیشنهادی آقای بینر تشویق کنند.
گ��زارش ه��ا حاکی اس��ت که این
نمایندگان جمه��وری خواه پس از
اطمینان از ش��دیدتر ش��دن تدابیر
مطرح شده در طرح آقای بینر ،با آن
موافقت کردند.
تصوی��ب این طرح به  ۲۱۶رای نیاز

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

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

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

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

کرسی مجلس نمایندگان ،اکثریت
این مجلس را در اختیار دارند.
پیش بینی می شود مجلس سنا در
طول تعطی�لات آخر هفته به طرح
پیشنهادی سناتور رید رایدهند.
افزای��ش س��قف اس��تقراض دولت

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!






Masoud Nasr

Cell.: (514) 571-6592

ب��ه زورآزمایی جمه��وری خواهان
با باراک اوباما در آس��تانه انتخابات
ریاس��ت جمه��وری  ۲۰۱۲تبدیل
شده است.
آنها امکان توافق دو حزب در آخرین
لحظات را رد نمی کنند.

لحظات با تلفیق ط��رح های جان
بین��ر و هری رید و توافق بر یک راه
حل میانه مانع از ورشکستگی ایاالت
متحده شوند.

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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ایران:سرکوباقلیتها..
يازده تن از بهاييان زندانی در ايران پس
از دوماه بازداشت هنوز به وکيل مدافع
دسترسی ندارند

پس از گذشتن بيش از دوماه از
بازداشت و زندانی کردن  ۱۱نفر
از بهاييان ايرانی بهدليل تاسيس
موسس��ه آموزش عالی بهايی،
به خانواده های آنها گفته شده
اس��ت که اين افراد به «توطئه
علي��ه امنيت مل��ی» و «توطئه
عليه نظام اسالمی» متهم شده
اند.
جامعه جهانی بهايی اعالم کرد:
«در م��اه مه مام��وران امنيتی
ب��ه خانه  ۳۹ت��ن از بهاييان در
ش��هرهای مختلف تهران ،کرج
و شيراز يورش کرده و همزمان
 ۱۹نفر از اعضای هئيت علمی
يا کارکنان موسسه آموزش عالی
بهايی را بازداش��ت کرده اند۶ ».
تن از اين افراد تا کنون آزاد شده
اند.
ب��ه گفته مقامات اين س��ازمان
اين افراد در ارتباط با اقدام برای
آموزش در س��طوح دانشگاهی
ب��ه جوانان بهاي��ی در ايران که
بدليل بهايی بودن از تحصيل در
دانشگاههای کشور محروم شده،
بازداشت و زندانی شده اند.
حکوم��ت جمهوری اس�لامی
بهاييان اي��ران را صرفا به دليل
بهايی بودن از ادامه تحصيل در

دانش��گاهها کشور بطور رسمی
ممنوع کرده است.
خان��م مهن��از پراکن��د وکيل
دادگس��تری و از اعضای کانون
مدافع��ان حقوق بش��ر در ايران
درباره اتهامات جديد به اين افراد
می گويد:
«جرم اقدام عليه امنيت کشور
از ماده  ۴۹۸يعنی از تش��کيل
يک گروه برای اقدام عليه امنيت
کشور شروع ميشود تا ماده ۵۱۲
قانون مجازات اسالمی که شامل
جاسوس��ی و محاربه با خداوند
است».
ب��ه گفته خانم پراکن��د اين امر
دس��ت مس��ؤالن قضايی را باز
ميگذارد تا تفس��ير گوناگونی از
مفاد قانونداشته باشند.
خانم پراکند می افزايد س��بک
ترين جرم فعاليت تبليغی عليه
نظام است که مجازات آن طبق
ماده  ۵۰۰قانون مجازات اسالمی
از سه ماه تا يکسال زندان است.
ب��ه همي��ن دليل اع�لام جرم
سنگين اتهام عليه امنيت کشور
بدون ارائه اس��ناد و م��دارک و
بازجويی ب��دون حضور وکالی
مدافع بالقوه می تواند برای افراد
بازداشت شده خطرناک باشد.

پديده ثابتی ،سخنگوی جامعه
جهانی بهايی ،می گويد:
«مقام��ات قضاي��ی جمهوری
اسالمی هنوز اسامی اين  ۱۱نفر
را منتشر نکرده اند».
از هم��ه مهمت��ر به اي��ن افراد
تاکنون نيز اجازه دسترس��ی به
وکيل مدافع داده نشده و تا چند
روز پيش خانوداه هايشان نيز از
وضعيت آنها کامل بی خبر بوده
اند.
خانم ثابت��ی می افزايد به دليل
کارنام��ه منفی رفت��ار مقامات
قضايی و مس��ؤالن زن��دان در
جمهوری اس�لامی با زندانيان
و بوي��ژه زنداني��ان عقيدت��ی و
همچنين وضعيت اسفبار زندان
ها در ايران ،خانواده اين بازداشت
ش��دگان در ط��ول اين  ۹هفته
عميقاًدر نگرانی بسر می برند.
دانشگاه غيرحضوری و يا آنالين
موس��وم به «موسس��ه آموزش
عالی» در س��ال  ،۱۹۸۷بدليل
ايجاد تس��هيالت برای آموزش
جوان��ان بهايی که بدليل بهايی
ب��ودن از ورود به دانش��گاه منع
ش��ده ان��د در ايران تاس��يس
ش��د .اين موسس��ه در سالهای
گذش��ته نيز سه بار مورد حمله
مقامات امنيتی و انتظامیدولت
جمهوری اس�لامی قرارگرفته
است.

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

مهساابراهیمنژاد

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

اندرحکایت تعطیلی صفحۀ
پیر خراسان در پیوند...
و قهر و غضب او بر رحیمیان!

سیروس
یحیی آبادی

(مونتریال)
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

یکی بود یکی نبود ،روزی دنکیشوت ،شوالیه المانچا ،سوار بر
اسب دلبندش ،روسینانته ،بعد از فراهم آوردن مقدمات برای
رهایی مردم از دست ظالمان و ستمگران به راه افتاد...
در این سفر خادم با وفای او سانچوپانزا ،سوار بر االغش،
همراهش بود...

همایشساالنۀبازرگانان
ایرانیمونتریال

•
•
•
•
•

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

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL, local 148,

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

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

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

PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
& Victoria, Calgary
)Vancouver



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



514-996-9692
Fax:

اکتبر امسال
جزئیات در شماره آینده

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

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

آگهی :پیوند

برنامــه های آینده پیوند

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

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

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
Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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ایران...

جامعهایکهحمکومبهسریتصاعدیجنایتاست

بهار پارسی:

از لطف نسیم رزم ما با بیداد/
روئید بهار عربی گل ها داد /
زودا که بهار پارسی باز دمد/،
این بار زپایه بر کند این بنیاد...

دکترحسینباقرزاده

غربت

 ۲۶ژوئیه ۲۰۱۱
hbzadeh@btinternet.com

نسیمی می وزد از دور برمن /
چو بوی گل وزان از روی گلشن /
دلم سرشار می گردد از آن عطر /
ولی چشمم به رویش نیست روشن...
نعمت آزرم
پاریس تیر ماه 1390

دامنه خش��ونت در ایران به جایی رسیده
که داد مجلسیان و دولتیان را نیز درآورده
اس��ت .کمت��ر روزی اس��ت ک��ه اخبار و
گزارشه��ای قتل و جنای��ت آن هم در
منظر عموم و یا تجاوز و خشونت جنسی
ب��ه صورتهای فردی و گروهی به زنان و
کودکان در ایران منتشر نشود.
آنچه بیش��تر نگران کننده اس��ت س��یر
صعودی آمار این جنایتها اس��ت .رژیم
حاکم میاندیشد که با اعمال مجازاتهای
خشن میتواند این سیر صعودی را متوقف
یا معکوس کند .ولی همه دادههای آماری

کـاجل زبان کنکـورد

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:

 تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی،
 آماده سازی زبان فرانسوی شما برای مصاحبه و مهاجرت
 برنامههای  toefl, ielts, tfiبرای ورود به دانشگاه.

با مدیریت ایرانی

برای آگاهی بیشتر لطفا همین امروز به  web siteما
مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید.

Tel.: 514-418-8505
5540 Queen Mary, Suite 102-103
Montreal, Qc
www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

)(Metro: Snowdon

نشان میدهد که خشونتهایدولتی
جز افزایش میزان خشونت به صورت
کمی و کیفی نتیجهای نداشته است.
در واق��ع ،از ی��ک دی��د کل��ی باید
خشونتهایدولتی را با خشونتهای
ارتکابی از سوی افراد جامعه همکاسه
کرد تا فرهنگ رفتاری خش��نی که
امروز بر جامعه ایران مس��لط ش��ده
بهتر شناخته شود .این آمارها نشان
میده��د ک��ه جامعه ای��ران در یک
دور باطل خش��ونت گرفتار ش��ده و
جنای��تکاران و حکومتگران گویی
در اعمال خشونت با یکدیگر مسابقه
گذاشتهاند.
جنایت در همه جوامع بشری وجود
دارد و مختص یک جامعه یا فرهنگ
خاصی نیست .ولی این برخورد جامعه
و حکوم��ت با جنایت و
جنایتگ��ران و عوامل
تأثیرگ��ذار ب��ر جنایت
اس��ت که رون��د آماری
جنای��ت در جامع��ه را
ش��کل میدهد .برخی
از ای��ن عوام��ل مانن��د
فقر و ب��یکاری و اعتیاد
و فش��ارهای روان��ی از
نابسامانیهای اقتصادی
و اجتماع��ی در جامع��ه
حکای��ت میکنن��د .در

Collège Concorde
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درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
فقط  65دالر

MONTREAL, LAVAL,
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

آنچه در ایران نگران کننده است
سیر صعودی تند آمار این جنایتها
است .یک بررسی آماری نشان
میدهد که تعداد قتلها در ایران
در چهار دهه اخیر هر دهه بین سه
تا  ۶برابر افزایش یافته و امروز
تقریبا به پنجاه برابر سالهای پیش
از انقالب رسیده است.
برخ��ی از موارد ،ع��وا مل فرهنگی مانند
ن��گاه مالکان��ه (مردهای) جامع��ه به زن
و خصیصههای��ی ک��ه از آنه��ا تح��ت
عناوین ناموسپرس��تی و غی��رت مردانه
یاد میش��ود زمینههای این خشونتها

را فراهم میآورد .برخ��ورد با این عوامل
که با سیاستهای عامالمنفعه اقتصادی
و اجتماع��ی از ی��ک س��و و آموزشهای
فرهنگی از س��وی دیگر میتواند صورت
بگیرد نقش مهمی در کاهش جنایت در
جوامع مختلف بازی کرده اس��ت .اینها
همه از عوامل پیشگیری جرم است ،ولی
این سیاس��تها هرچه قدر هم که جامع
باشد ،همان طور که جنایت
و پیشروانه 
اخیر در نروژ نش��ان داد ،نمیتواند ریشه
{>> ادامه در صفحه}30 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

فروش ،نصب و تعمیر

سرویسسالیانه:

PAIVAND: Vol. 18  No.1016  août 01, 2011

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

مینا صاحلی

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

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

فتوشاپ
پارستورز
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www.paivand.ca

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)
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ایران...
آمریکا :عامل
سرشناس
القاعده در
ایران فعال
است

بی ب��ی س��ی :وزارت خزان��هداری
آمریکا ط��ی بیانیهای ک��ه روز ۲۸
ژوییه منتش��ر کرد ایران را متهم به
انجام معاملهای مخفیانه با القاعده و
دادن اجازه فعالیت به یکی از عوامل
"سرش��ناس" القاعده در این کشور
کرده است.
ای��ن وزارتخانه میگوید ک��ه ایران
یکی از گذرگاههای مهم برای تامین
مالی شبکه القاعده در افغانستان و
پاکستان است.
براس��اس بیانیه وزارت خزانهداری
"این ش��بکه به عنوان یک مجرای
مهم که القاع��ده از طریق آن پول،
عوامل و تس��هیل کنن��دگان را از
سراس��ر خاورمیانه به جنوب آسیا
انتقال میدهد" عمل میکند.
ای��ران هنوز به این اتهام واکنش��ی
نشان نداده است.
دیوید کوهن ،معاون وزیر خزانهداری
در امور تروریس��م و اطالعات مالی
گفت" :ایران امروز بزرگترین دولت
حامی تروریسم در جهان است .ما
با افشا کردن معامله مخفی ایران با
القاعده که به آن گروه اجازه میدهد
منابع مالی و عوامل��ش را از طریق
(ایران) منتقل کن��د ،یکی دیگر از
جنبههای حمایت بیهمتای ایران از
تروریسم را روشن میکنیم".
این بیانیه در مجموع از ش��ش فرد
که میگوید عضو القاعده هستند نام
میبرد و میگوید که یک نفر از آنها
با آگاهی ایران در این کشور فعالیت
میکند.
عزالدین عبدالعزی��ز خلیل ،عطیه
عبدالرحمن ،امید محمدی ،سلیم
حسن خلیفه راشد کواری ،عبدالله

در این بیانیه درباره س��لیم حس��ن
خلیفه راش��د کواری آمده اس��ت:
"کواری تامین کننده حمایت مالی
و لجستیکی برای القاعده ،عمدتا از
طریق تسهیل کنندگان القاعده در
ایران است".
این بیانیه الکواری را متهم میکند
که آزادی بازداشتی های القاعده در
ایران و سایر کشورها را تامین کرده
است.
این بیانیه از ش��خص دیگری به نام
"عبدالله غانم محفوظ مسلم خوار"
نام م��ی برد و می نویس��د" :الخوار
برای تحویل پول ،پیام و سایر مواد
در حمایت از عناصر القاعده در ایران
با الکواری کار می کند".
نفر شش��م که این بیانی��ه از آن نام
می برد "علی حسن علی عجمی"
است که میگوید از همکاران خلیل
در کویت اس��ت و حمایت مالی به
القاعده ،القاع��ده در عراق و طالبان
ارائه می کند.
اسامه بن الدن رهبر القاعده در ماه
مه س��ال جاری توسط کماندوهای
آمریکایی در ویالیی در ش��هر ابیت
آباد پاکستان کشته شد.
مق��ام ه��ای آمریکای��ی گفتند که
ذخی��ره ب��زرگ و ارزش��مندی از
اطالعات مربوط به القاعده را در آنجا
کشف کرده اند.
دولت آمری��کا در دوره جورج بوش
ایران را متهم به پناه دادن به بعضی
از اعضای خانواده اسامه بن الدن می
کرد اما بیانیه روز پنجشنبه یکی از
مشخص ترین اتهامات علیه ایراندر
ارتباط با همکاری با القاعده است.

غانم محفوظ مس��لم خ��وار و علی
حسن علی عجمی افرادی هستند
که این وزارتخانه از آنها نام می برد.
براساساینبیانیهعزالدینعبدالعزیز
خلیل از "تسهیل کنندگان" ارشد
امور القاعده اس��ت که هم اکنون با
آگاهی دولت ایران در این کشور کار
و زندگی می کند.
در این بیانیه آمده است" :مقام های
ایرانی رواب��ط با خلیل را حفظ می
کنند و به او اجازه داده اند از س��ال
 ۲۰۰۵در داخل مرزهای این کشور
کار کند".
"خلیل پ��ول و نی��روی ت��ازه را از
سراسر خاورمیانه به ایران و سپس
به پاکستان منتقل میکند که برای
تامین منافع رهبران ارشد القاعده از
جمله عطیه عبدالرحمن انجام می
شود".
بنابه این بیانیه ،عطیه عبدالرحمن
فرمانده کل القاعده در نواحی قبیله
نشین پاکستان است و تا اواخر سال
 ۲۰۱۰رهبر القاعده در وزیرس��تان
شمالی و جنوبی بود .این بیانیه می
گوید که رحمن را اس��امه بن الدن
به عنوان فرس��تاده القاعده در ایران
منصوب کرده بود.
این بیانیه در مورد یکی از افراد مورد
تحریم به ن��ام "امید محمدی" می
نویس��د" :محمدی یکی از تسهیل
کنن��دگان القاع��ده و حام��ی مهم
القاعده در عراق اس��ت .محمدی به
نمایندگی از س��وی القاعده از مقام
های ایرانی خواس��ته اس��ت عوامل
بازداشت شده (این گروه) را در ایران
آزاد کند".

جلسات مشارکت

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

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...

ارزیابی رایگان

>>

مسیحیان
فارسیزبان

مونتریال

تهیه وام مسکن

_______________cell.:
(514) 865-7146

برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:

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

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

سراب

کتاب داستان دکتر ترانه جوانبخت با عنوان سراب در
انتشارات  Multissageبه فروش میرسد:.
3333, Cavendish Suite 250, Montréal
Tél: 514-770-1771

نشانی کلیساGrace Ministry :
1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent, QC H4L 1K4

پارستورز

Mtro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886
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آژانس مسافرتی

حتلیلوخبر...

پیشروی انقالبهای عربی،

بدوناسالمگرایان

نوشته :ساطع نورالدین
منبع :سایت «ایالف»
به نقل از روزنامه «السفیر»
ترجمه :کوثر العلی محمره
 23جوالی
_____________________
تغییراتی کهدر کابینهدولت جدید
مص��ر رخ داد ،به مفه��وم واقعی،
«استثنایی» بود .البته در قیاس با
آنچه در جهان عرب و یا در جهان
سوم روی میدهد.
«توده»های مردم در
خیابان این تغییرات
عمیق رادر کابینهای
به وج��ود آوردند که
تا چند ماه پیش این
گونه تغییرات فقط
ب��ه اراده «حاکم» ،و
بس��تگی به نوع نگاه
و چگونگ��ی برخورد
او به «توده»ها انجام
میشد.
هم این��ک «خیابان» ب��ه صورت
نهادی «ناظر» و «کنترل کننده» و
وسیلهای برای «نوآوری» و «تغییر»
در آمده است ،آن هم بدون نیاز به
بسیج تودههادر حد غیرمتعارفدر
میدان «التحریر» در مرکز قاهره یا
در سایر شهرهای مصر.
سازندگان انقالب  ۲۵ژانویه یعنی
«جوانان» ب��ر «حکومت انتقالی»
فشار آوردند و به آنچه میخواستند؛
رس��یدند یا بهتر اس��ت بگوییم به
حداکثرخواستههایشانرسیدند.
آن��ان ک��ه در دو هفت��ه اخی��ر به
خیابانه��ا آمدند و تحصن کردند،
تنها مشتی نمونه خرواری بودند که
امکان داشت برای سرنگونی دولت
عصام ش��رف (نخس��ت وزیر دوره
انتقالی) به می��دان بیایند؛ دولتی
که بسیاری از مردان نظام «حسنی
مبارک» را در خود جای داده بود.
شورای نظامی خواستهها را پذیرفته
و عصام ش��رف حداکثر آنها را به
مرحله اجرا درآورد.
از می��ان کابینه نزدیک به نیمی از
وزرا خ��ارج ش��دند ،مابقی نیز هم
اکنون قب��ول نمودهاند ،در صورت

پول اپل بیشتر
از خزانهداری
آمریکا است!

کاخ سفید هر روز تکرار میکند که
اگر س��قف مجاز بدهیهای دولت
آمریکا تا سهش��نبه دوم م��اه اوت
بیشتر نشود دولت آمریکا دیگر قادر
به پرداخت قبضهای خود نخواهد
بود.
اما خزان��ه آمریکا تا همینجا هم با
کسری روبهرو است و تراز مالی آن
در روز چهارشنبه  ۲۷ژوئیه مبلغ ۷۳
میلیارد دالر بود.
کس��ری بودجه س��ال جاری دولت
آمريکا حدود ي��ک تريليون و ۵۰۰
ميلي��ارد دالر ( ۱۵۰۰ميليارد دالر)
اس��ت و باعث ش��ده ميزان بدهی
دولت به  ۱۴تريليون و  ۳۰۰ميليارد
دالر برسد.
چگونگی تأمين مالی بازپرداختها،
از جمله تعيين ميزان افزايش ماليات
ثروتمندان ،از م��وارد مورد اختالف

«تودههای حاضر
در خیابان» حکم به
پایاننقشآفرینی
«اسالمگرایان» در
صحنه سیاسی مصر
دادهاند

ارت��کاب خطا و ع��دم همراهی با
خواس��تههای انقالبیی م��ردم به
همان سرنوشت دچار خواهند شد.
از همه مهمتر بیش از هزار افس��ر
عالیرتبه به خاطر دست داشتن در
سرکوب مردم و یا کشتار شهدا از
مقامشان برکنار شدند.
ای��ن یکی از مهمتری��ن و در واقع
بزرگترین عملیات پاکس��ازی در
نیروه��ای امنیت��ی مصر از س��ال
( ۱۹۵۲سال برپایی جمهوری در
مصر) تاکنون میباشد.
صرفنظر از چگونگی ب��رآورد این
پاکس��ازی امنیت��ی و تغییرات در
کابین��ه ،انقالب مصر ارزش��هایی
پایهریزی نم��وده که ماهیت نظام
آین��ده و می��زان پایبن��دی آن به
دموکراس��ی ،قادر بعد عقب راندن
آنها و بازگشت به گذشته نخواهد
ب��ود .این ارزشه��ا در میزان تاثیر
افکار عمومی و «تودهها» بر فرایند
مش��روعیت نظام حاکم به عنوان
تنهانهادتعیینکنندهمقبولیتیک
نظام نمود پیدا کرد.
چنینشرایطیرادردموکراسیهای
غربی شاهد هستیم.
ميان کاخ سفيد با جمهوریخواهان
است.
ب��اراک اوبام��ا جمهوریخواهان را
مته��م میکند که در پی کاس��تن
از هزينهه��ای مربوط به طبقههای
کمدرآمد و نيز بخشهايی
مانند آم��وزش و پرورش
و انرژیهای تجديدپذير
هستند.
دمکراته��ا در مقاب��ل
خواه��ان کاه��ش در
بخشهاي��ی از بودج��ه،
مانند بودجهدفاعی کشور،
هس��تند که باالترين هزينهها را به
خود اختصاص میدهند.
برخی از سایت های اقتصادی آمریکا
از جمله «مارکت واچ» وضعیت مالی
دولت آمریکا را با شرکت اپل مقایسه
کرده اند.
ب��رای مقایس��ه ،بد نیس��ت بدانیم
که اظهارنامه مالی جدید ش��رکت
آمریکایی اپل ک��ه در زمینه تولید
نرمافزار و وسایل الکترونیک از جمله
ایف��ون و ایپد فعالیت دارد نش��ان
میدهد که س��رمایه نقدی و اوراق
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این دموکراسیها علیرغم داشتن
دولته��ا و مجالس انتخابی ،دائما
در چال��ش با «اف��کار عمومی» و
«تودهه��ای معت��رض حاض��ر در
خیابان» ب��دون در نظ��ر گرفتن
صندوقهای رای گیری ،میباشند.
این دگرگونیها در انقالب مصر به
جای اینکه مورد توجه زیادی قرار
بگیرد بیشتر شک برانگیزند ،چرا که
با فرهنگ سیاسی در جهان عرب
در تضاد میباش��ند؛ خاصه آنکه با
بسیاری از نگرشها به انقالب مصر
در تضاد میباشند.
نگرشهای��ی که «انقالب مصر» را
«بازگش��ت به عقب» و «منجر به
ویرانی مص��ر» تحلیل میکنند و
معتقدند که انقالب باعث
تجدی��د نظ��ر مصری��ان
نسبت به دوران «مبارک»
و دلتنگی برای بازگشت
آن نظام خواهدشد.
به همین ترتیب کسانی
هستند ،که اعتقاد دارند،
انقالب ج��اده صاف کن
حکومتی اس�لامی برای
اجرای ش��ریعت خواهد
ش��د؛ و مص��ر را به قرون
وسطی باز خواهد گرداند.
آنچه در دو هفته گذشته در مصر
اتفاق افتاد ،بسیاری از شرایط را به
حالت طبیعی بازگرداند.
اس�لامگرایان ،خیابانها را را ترک
نم��وده و در مطالب��ات مربوط به
پاکس��ازی امنیت��ی و تغییرات در
کابینه ،شرکت نکردند.
آن��ان اع�لام نمودند که ن��ه تنها
سازمان یافتهترین نیروی سیاسی
مصر نیستند بلکه افکار عمومی نیز
تحت تاثیر آنها نمیباشند.
جریانهای سنتی آنها به «احزاب»
کوچکت��ر تجزی��ه و آن��ان قادر
نخواهند ب��ود در مجل��س آینده
به س��همی قابل توجه دست پیدا
نمایند.
«تودهه��ای حاض��ر در خیاب��ان»
حک��م ب��ه پای��ان نقشآفرین��ی
«اسالمگرایان» در صحنه سیاسی
مصر دادهاند ،اسالمگرایان نه تنها
در راه اندازی انقالب نقشی نداشته
بلکهدردستاوردهای آن نهدر مصر
نهدر تونس ،لیبی و حتیدر سوریه
حضور ندارند .

بهادار این شرکت در تاریخ  ۲۵ژوئن
برابر با حدود  ۷۶میلیارد دالر است.
از آنجا که درآم��د کمپانی اپل که
همچنان باالتر از هزینههای آن قرار
دارد و ای��ن مس��ئله در مورد دولت
آمری��کا برعکس
است ،بنابر این
پ��ول نق��د این
شرکت در حال
حاض��ر از پولی
ک��ه در خزان��ه
دول��ت آمری��کا
یافت میش��ود
بیشتر است.
با اوضاع فعلی به ش��رایطی فرضی
مثل کمک اپل ب��ه خزانهداری هم
نمیت��وان چش��م امیدی داش��ت،
چرا که با س��رعتی که دولت ایاالت
متحده پول خ��رج میکند (بیش
از  ۱۰میلی��ارد دالر در ه��ر روز)
پولهای اپل هم دو هفته بیش��تر
دوام نمیآورد.
اپل پس از ش��رکت نفتی اکس��ان
موبایل ،با ارزشترین شرکت در بازار
بورس آمریکا است.

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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..
ی

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

تئوری آموزش کامپیوتری

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

>>

621-3456

>>

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

Driving School

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

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

نور ،پارس
و پارسه به
جای ریال
بان��ک مرک��زی ای��ران ک��ه طرح
اصالح پول مل��ی را در برنامه دارد،
نظرس��نجی در باره پول تغییر پول
ملی را شروع کرده است.
تغییر پول ملی در ایران
این بانک با ایجاد وبسایتی از مردم
خواس��ته تا نظرات خ��ود را در باره
واحد جدید پولی ارائه دهند.
طرح برنامه حذف چهار صفر از پول
ملی و تغییر واحد پولی ملی از مدتها
پیش مطرح بوده و به تازگی دولت
ایران ،حذف چهار صفر از پول ملی
را تصویب کرده است.
پیش بینی بانک مرکزی ایران این
است که برنامه حذف چهار صفر از
پول ملی دس��ت کم سه سال طول
بکشد.
بانک مرکزی معتقد اس��ت که در
حال حاضر به دلیل کم شدن ارزش
پول ،م��ردم ناچارن��د در مبادالت
روزمره از ارقام بزرگ استفاده کنند
و کار حسابداری و محاسبات دفاتر
دشوار است.
عالوه بر این حمل و نقل مقادیر زیاد
پول نقد بسیار دش��وار و استهالک
اسکناس باالست و بانک مرکزی هم
هر ساله هزینه زیادی را صرف چاپ
و امحای اسکناس می کند.
با چنین مش��کالتی بانک مرکزی
امیدوار اس��ت که با حذف صفرها و
تغییر واحد پولی ،حجم اس��کناس
کاه��ش پی��دا کن��د و ب��ا کاهش
مشکالت مردم در مبادالت روزانه،

 ...و هن�وز  ،بیچاره مس�تاجران
ایرانی!

مقایسه ای معنی دار
بین اجاره خانه در
تهران و تورنتو

سایت عصر ایران نوشت:
مقایس��ه اجاره مس��کن در ایران و
بس��یاری از کشورهای جهان نشان
می ده��د که ایرانی ها بیش��ترین
هزینه ها رادر این خصوص متحمل
می ش��وند و تا به امروز هم که سال
به سال وضع شان در خصوص اجاره
مسکن بدتر شده است.
به عن��وان مث��ال در یک بررس��ی
تطبیقی بیندو منطقه تقریباً مشابه
از نظ��ر جایگاه ش��هری بین تهران
و تورنت��و مش��خص می ش��ود که
شهروندان تهرانی بیش از
هفت و نیم برابر تورنتویی
ها هزینه مسکن میدهند!
منطق��ه  North yorkدر
تونت��و منطقه ای اس��ت
متوس��ط نش��ین شهری،
جایی مانند منطقه بزرگراه
رسالت در تهران و خیابان
ه��ای پیرامون��ی اش و
مناطق مشابه آن:
در این منطقه و مش��خصاً
در مجتم��ع ها ،اجاره یک
آپارتمان 75مت��ری ،هزار
دالر در ماه است.
مستاجر فقط اجاره ماهانه
می دهد و چی��زی به نام
ودیع��ه و ره��ن در آنج��ا
مرسوم نیست.
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حمل و نقل پول آسانتر شود.
این طرح مخالفانیدارد که معتقدند
در ش��رایط فعلی این کار ضرورتی
ندارد و بهتر است اول تورم مهار شود
و بع��د در باره ح��ذف صفر یا حتی
تغییر واحد پولی از ریال به تومان یا
واحددیگر تصمیم گیری شود.
با حذف چهار صفر از پول ملی ،ده
هزار ریال (یک هزار تومان) تبدیل به
یک ریال خواهد شد.
سرنوشتمبهمریال

استدالل بانک مرکزی برای حذف
صفرهای پول مل��ی ،تقویت ارزش
پول ملی اس��ت چون معتقد است
که"تورم انباشته  ۴دهه اخیر اقتصاد
کش��ورموجب کاهش قدرت خرید
واحد پول کشورشده است"
ع�لاوه بر ای��ن بانک مرک��زی می
گوید که دلیل دیگر این اس��ت که
محدودی��ت های چاپ اس��کناس
درشت باعث شده تا "حجم اسکناس
درجریان" زیاد شود.
محم��ود بهمنی رئی��س کل بانک
مرکزی می گوید "تا زمانی که این
طرح در می��ان مردم جا نیفتد این
کار را نمیکنیم برنامه ما این است
که حتی همان روستایی نیز متوجه
شود که این طرح به او ضرر نخواهد
زد و حت��ی می توان��د او را در جابه
جایی پول کم��ک کند و بعد آن را
اجرا کند.

ری��ال واحد پول ملی ک��ه در دروه
رضاشاه به عنوان واحد پول انتخاب
شد ،به حدی کم ارزش شده که در
مبادالت دیگر جایی ندارد و جای آن
را تومان گرفته است.
چند ماه پی��ش وقتی بحث حذف
چهار صفر از پ��ول ملی مطرح بود
آقای بهمنی در باره سرنوشت ریال
بعد از حذف چهار صفر گفته بود که
"واحد پول خرد بعد از ریال همانند
س��الهای گذشته دینار خواهد بود
ک��ه در این صورت یک ریال برابر با
 ۱۰۰دینار خواهد شد".
اما اکن��ون رئیس کل بانک مرکزی
نظ��رش را تغییر داده و بحث تغییر
پول واحد ملی را پیش کش��یده؛ او
در باره ضرورت تغییر نام واحد پول
می گوید که "هم اکنون واحد پول
ما "ریال" اس��ت اما واح��د رایج در
کشور "تومان" است در حالی که در
کمتر کشوری شاهد چنین مساله
ای هستیم".
آقای بهمنی می گوید که "برای نام
جدید واحد پولی همدر نظر سنجی
از مردم خواس��ته ایم که خودشان
انتخاب کنن��د و ما ه��ر چه مردم
بخواهند هم��ان را عمل می کنیم
عناوینی مانند پارسه ،پارس و نور از
سوی مردم پیشنهاد شده است".
کاوه امیدوار


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

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

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

این ه��زار دالر هم فقط برای اجاره محاسبه می شود.
واحد نیست ،بلکه کلیه هزینه های ام�ا تف�اوت مس�تاجر ایرانی و
آب ،برق ،گاز و ش��ارژ ساختمان را مس�تاجر کانادای�ی در آن 200
نیز شامل می ش��ود و مستاجر هر دالر اضافی و پ�ول آب و برق و
اندازه که مصرف داشته باشد ،هزینه گاز و شارژ نیست بلکه با مقایسه
جداگانه ای باب��ت اینها نمی دهد؛ درآمدها و هزینه ها می توان به
تنها هزینه تلفن و اینترنت به صورت جمع بندی منطقی رسید.
جداگانه و بر اساس قرارداد مستقل ی��ک کارمند یا کارگ��ر معمولی در
مستاجر با شرکت های مخابراتی و شهر تورنتو ،ماهانه حدود سه هزار
دالر در آمد دارد.
اینترنتی پرداخت می شود.
ً
البته طبیعتا افرادی بادرآمدهای باال
برمی گردیم به ایران و تهران؛
هزینه اجاره یک آپارتمان  75متری و پایین هم وجود دارند ولی متوسط
در منطقه مش��ابه ،مث ً
ال در خیابان دریافت��ی ی��ک کارمند ی��ا کارگر
های اطراف رس��الت و سیدخندان معمولی در همین حدود است.
مانن��د خواجه عبدالل��ه ،حدود  50ام��ا در تهران متوس��ط حقوق یک
میلیون تومان رهن کامل یا ماهانه کارگر یا کارمند معمولی حدود 600
یک میلیون و  500هزار تومان است هزار تومان است.
ک��ه مع��ادل  1200دالر کانادا می با این اوصاف یک مستأجر کانادایی
ش��ود؛ البته هزینه های آب و برق و حدود یک سوم درآمد ماهانه اش را
گاز و شارژ هم که به صورت جداگانه صرف اجاره خانه می کند و دو سوم
بقیه را خرج س��ایر هزینه
های��ش می نمای��د و پول
جداگانه آب و برق و گاز و
شارژ هم نمی دهد؛
اما در ته��ران یک کارمند
تورونتو :نورث یورک
مع��ادل دو و نی��م براب��ر
حقوق��ش را بای��د تنها به
صاحبخانه بپ��ردازد (یا به
صورت رهن کامل یا اجاره
کامل یا تلفیقی).
با مقایسه میزان در آمد و
مستاجران طبقه متوسط
در تهران و تورنتو و بدون برابر بیش از همت��ای کانادایی اش
در نظر گرفتن هزینه آب متحمل هزینه اجاره مسکن است.
و ب��رق و  ،...م��ی توان به (در تورنتو درآمد متوس��ط سه برابر
این جمع بندی رسید که اجاره متوسط است؛
تهران :رسالت
مستاجر متعارف ایرانی به در ایران برعکس اجارۀ متوسط دو و
طور متوس��ط هفت و نیم نیم برابر درآمد متوسط است که از

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

ض��رب این دو  ،عدد هفت و نیم به
دست می آید).
حال همین یک قلم را بگیرید و در
سایر مسائل نیز خط آن را پیگیری
کنید تا ببینید چرا بسیاری از ایرانی
هایی که تحصیالت عالیه ،تخصص

Tel.: 514-660-7135

یا ثروت کافی دارن��د ،جالی وطن
می کنند و در آن سوی اقیانوس ها
در سرزمینی مثال به نام کانادا رحل
اقامت می افکنند.
 ...و هنوز  ،بیچاره مستاجران ایرانی!

11

 سال  18شماره  10  1016مرداد 1390

www.paivand.ca

کانادا...
دولت کانادا،
حق شهروندی
 1،800تازه وارد
را سلب می کند
 ۲۰ژوئیه ،ایرانتو :دولت فدرال کانادا
در نظر دارد ،حق شهروندی 1،800
نفر از کسانی را که گفته می شود،
به روش های غیرقانونی یا از طریق
کالهبرداری ،تابعیت این کش��ور را
کسب کرده اند ،سلب نماید.
لیس��ت افراد مظنون پ��س از یک
س��ری تحقیقات گس��ترده توسط
پلیس و وزارت مهاجرت و شهروندی
تهیه شده است.
از س��ال  186یعنی زمان تأسیس
کانادای متحد تاکنون ،تنها تابعیت

 67نفر باطل ش��ده بود ،اما مقامات
مسئول ،هم اکنون خود را آماده می
کنند تا چنین فرایند وسیعی را طی
کنند.
البته این افراد اجازه خواهندداشت تا
از حقوق خود در دادگاه دفاع کنند؛
کاری ک��ه به گفت��ه دادگاه فدرال،
ممکن است سال ها بطول بیانجامد.
در عی��ن ح��ال در ط��ول جری��ان
دادرس��ی ،مظنونین همچن��ان از
حقوق کامل یک شهروند برخوردار
خواهند بود.
یک��ی از مقام��ات درگی��ر در این
تحقیقات با اشاره به این که چنین
افرادی هزینه های زیادی از طریق
مالیات پرداختی مردم به سیس��تم
تحمیل می کنند ،افزود:
"آن��ان ب��ا دور زدن و نادیده گرفتن
قوانین موج��ود ،دی��دگاه عمومی
در کش��ور را نس��بت به مهاجرت و
مهاجران خدشه دار می کنند".

انتظار م��ی رود طی روزهای آینده،
جزئیات بیشتری درباره این تحقیق
و هویت متهمین منتشر شود.
اضافه می ش��ود اخیرا موارد زیادی
پرون��ده های کالهبرداری توس��ط
افرادی که ب��دون اقامت در کانادا و
جع��ل مدارک مورد نی��از ،موفق به
اخذ شهروندی شده اند ،بر مال شده
است.
تازه واردین بمنظور اخذ شهروندی
کانادا و دریافت گذرنامه ،می بایست
دست کم سه س��ال در این کشور،
اقامت کنند.
اما برخی وکال و مشاورانی که بطور
غیرقانونی در این زمینه فعالیت می
کنند ،بادریافت مبالغی از متقاضیان،
اس��ناد و مدارک مورد نی��از اقامت
سه س��اله را تأمین کرده ،آنان را در
دریافت حق ش��هروندی کمک می
کنند.

آیا کانادا می تواند از
قانون مهاجرت خود
دفاع کند؟
ایرانتو :روزنامه تورنتو سان در مقاله
ای به قلم "جری آگار" نوشت :کانادا
قدم های مهمی رادر جهت حفاظت
از قانون مهاجرت خود برمی دارد.
این موضوع بیش��تر ب��ه ممانعت از
پناهجویان و مهاج��ران غیرقانونی
برمی گ��ردد که با دور زدن مقررات
موجود ،حقوق س��ایر متقاضیان را
زیرپا گذاشته و وارد کشور می شوند.
کس��انی ک��ه صرف��ا بدنب��ال اخذ
شهروندی و گذرنامه کانادایی بوده
و برنامه ای برای کمک به اقتصاد و
پیشرفت این کشور ندارند.
نویسنده معتقد است اینگونه افراد
بخاطر دروغگویی و تقلب ،تفاوتی با
یک دزد ندارند.
حتی برخی از آنها جزو مجرمان بین
المللی تحت تعقیب یا جنایتکاران
جنگیهستند.
در س��ال  ،2008خانم شیال فریزر،
ذیحس��اب کل کش��ورAuditor ،
 Generalرس��ما اع�لام ک��رد که
 41،000مهاجر و پناهنده غیرقانونی
در کشور گم شده اند!
تصور کنید این افراد به نوعیدر همه

ماریا کُـتنه

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

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

ش��هرها پخش شده و ما هم اکنون
حتی در شهرک ها نیز یکی از آنها را
می توانیم بیابیم.
برخ��ی از آنان ب��ا ادعای داش��تن
شرایط پناهندگی ،مقامات کانادا را
مجاب می کردند و بعد به مدت سه
سال ناپدید می شدند .یعنی به اندازه
مدتی که فرایند بررسی ادعای آنها و
اخراجشان از کشور طول می کشد!
آقای جیسون کنی ،وزیر مهاجرت
و ش��هروندی ،از برنامه دولت برای
اخ��راج  1،800مهاج��ر و پناهنده
غیرقانون��ی خب��ر داد که رقمی بی
سابقه در تاریخ کانادا محسوب می
شود.
اکثر کانادایی ها از پذیرش مهاجران
قانونی و س��ختکوش استقبال می

کنن��د .همانگون��ه که اج��داد آنها
با آغ��وش باز ت��ازه واردی��ن را می
پذیرفتند .بطوری که به گفتۀ کنی،
تعداد کس��انی که در کانادا سوگند
ش��هروندی می خورند ،از هر کشور
دیگری به نس��بت جمعیت بیشتر
است.
وی معتق��د اس��ت کان��ادا با حفظ
روحی��ه مهاجرپذیری خ��ود ،تنها
به دنبال س��ختگیری بیشتر درباره
قوانین موجود است.
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه برخی از
رسانه ها و سیاس��تمداران ،همواره
س��ختگیری های دولت را به منزله
اعمال نظر حزبی و پذیرش انتخابی
افراد تلقی می کنند.

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

www.mariacottone.com

فروش و نصب سیستم های
کانال های فارسی زبان،
ماهواره ای
ترکی ،عربی ،آسوری،

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

داشته است.
بهای انواع س��بزیجات و تره بار نیز
 8.4رشد را نشان می دهد.
ش��اخص ترین مطالعه درباره رشد
قیمت مواد غذایی ،توس��ط "بانک
کانادا" انجام شده است.
این بانک در گزارش هفته گذش��ته
خود  ،تأثیر افزایش مواد غذایی را در
چگونگی هزینه های روزمره خانواده
ها بررسی کرده است.
موسسات مختلف اماری ،هم اکنون
بهدنبال طراحی سیستم های جدید
مطالعاتی ب��رای اعمال این موضوع
بر زندگ��ی خانواده ه��ای کانادایی
هستند.

شاخص بهای مصرف کنندهدر هفته
گذشته ،برای غذاهای رستوران  ،از
 3.3و مواد غذایی خریداری ش��ده
از فروش��گاه  4.8درصد رشد داشته
است.

مثال هایی از رشد قیمت ها به شرح
زیر است:

 گوشت تازه یا یخ زده 9.2 :درصد تخم مرغ 6.8 :درصد سریال 4 :درصد آرد 12.2 :درصد سیب زمینی 25.8 :درصد کاهو 16.5 :درصد -قهوه و چای 11.8 :درصد

ساعات
متاس
 11:00تا
18:00

UN-SAT

ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

تأثیرناخوشایند
گران شدن
مواد غذایی
در زندگی
کانادایی ها

ایرانتو :افزایش انواع مواد غذایی طی
دو سال گذشتهدر کانادا بیانگر تأثیر
ناگزیر این کشور از افزایش جهانی
مواد غذایی است.
برمبن��ای گ��زارش اداره آمار در ماه
جون گذش��ته ،قیمت مواد غذایی
4.3درصد به نس��بت سال گذشته
رش��د داشته که این رقم ،بیشترین
میزان از جوالی سال  2009تاکنون
بوده است.
درحالیکه نرخ تورم در ماه جون در
بس��یار حوزه های دیگر ،از وضعیت
متعادلی برخوردار بوده ،اما در بخش
مواد غذایی ،افزایش قابل توجهی را
نشان می دهد.
بطور مث��ال ،قیمت گوش��ت5.9 ،
درص��د ،محصوالت نانوای��ی  7.2و
نان به تنهایی  10.1درصد افزایش
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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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سوریه:تداوماعتراض..
تظاهرات «دهها هزار نفره» در شهرهای
سوریه و ادامه سرکوب

جمع��ه  29ج��والی :در حال��ی
که فع��االن مخالف دولت س��وریه
میگویند نیروهای بش��ار اسد روز
جمعه در چند شهر این کشور برای
س��رکوب تظاهرات دهها هزار نفره
به روی جمعیت آتش گش��ودهاند،
اپوزیسیون سوریه از مردم معترض
خواس��ت تا طی ماه رمضان هر روز
دست به اعتراض بزنند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری
آسوش��یتدپرس ،فع��االن روز جمعه دهها هزار نفر در شهرهای
مخالف��ان دول��ت س��وریه مختلف سوریه دست به تظاهرات زدند.
میگویند نیروهای دولتی آنها با شعار"سکوت شما موجب مرگ
روز جمعه در ش��هر الذقیه ماست" اعتراض خود را به سرکوب
نفر جان خود را از دست دادند.
در ساحل مدیترانه با شلیک
شدید اعتراضات توسط نیروهای
گلول��ه جنگ��ی به س��وی امنیتی سوریه و انفعال سایر کشورهای نفت نش��تی از این لوله هماینک
وارد کاناله��ای آبرس��انی و آب
راهپیمایان دس��تکم یک
عربی در قبال آن نشان دادند.
پشت سد این منطقه شده و هیچ
نفر را کشته و در چند نقطه
گروهی هنوز مسئولیت این انفجار
دیگر نیز اقدام به پرتاب گاز
همس��ایگان عرب خود فریاد زدند :را برعهده نگرفتهاست.
اشکآور کردند.
فعاالن حق��وق بش��ر میگویند از
به گفته این فعاالن ،نیروهای دولتی «سکوت شما باعث مرگ ماست».
در ای��ن روز در ش��هر درعا نیز یک از ش��هر دیرالزور در ش��رق سوریه اواس��ط ماه مارس ک��ه اعتراضها
معترض را کش��ته و اقدام به ضرب نیز خبر میرس��د که شمار زیادی علیه حکومت بش��ار اسد در سوریه
و ش��تم معترضان در شهر بانیاس از معترض��ان ب��رای راهپیمایی به آغاز شده بیش از  ۱۴۰۰نفر کشته
خیابانه��ا آمدهاند؛ ای��ن در حالی شدهاند.
کردهاند.
بن��ا ب��ر گزارشه��ا ،ب��ا وج��ود است که در جریان راهپیمایی بزرگ یک مؤسسه غیردولتی حقوق بشری
سرکوبهای شدید چند روز اخیر ،جمعه گذشته این شهر ،دستکم  ۸میگوید که بر اساس ارزیابیهایش،
از زمان آغاز ناآرامیها در سوریه «هر
راهپیماییهایی نیزدر حومهدمشق ،نفر کشته شدند.
حلب ،ادل��ب ،معرةالنعمان و حومه فع��االن س��وری روز جمع��ه اعالم ساعت یک نفر در این کشور ناپدید
کردند ک��ه قصد دارن��د در تمامی میش��ود و در ح��ال حاضر نزدیک
دوما به راه افتادهاست.
در همین حال خبرگزاریها شمار ش��بهای ماه رمضان هر ش��ب از به س��ه هزار تن در س��وریه مفقود
ش��رکتکنندگان در «تظاه��رات شامگاه تا بامداد به منظور هواداری از شدهاند».
علیه س��کوت اعراب» در شهرهای برقراری دموکراسی در سوریه دست مقامهای س��ازمان ملل میگویند
نیروه��ای انتظامی س��وری ممکن
مختلف س��وریه را «دهها هزار نفر» به اعتراض بزنند.
ذکر کردهاند .راهپیمایان روز جمعه روز جمعه همچنین خبر رسید که است در جریان سرکوب معترضان
در سوریه از عدم اعتراض کشورهای در اثر انفج��ار لوله نفت در نزدیکی در این کش��ور مرتکب م��واردی از
همسایه به دولت سوریه انتقاد کرده ش��هر حمص ک��ه گفته میش��ود جنایت علیه بشریت شدهباشند.
(گزارش رادیو فردا)
و در ش��عارهای خ��ود خط��اب به «خرابکاران باعث آن شدهاند» چهار

■ مدارک مورد نیاز:

برای آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:
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وکیل دعاوی
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ایران...

قـم
ُ

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2

شهر گناه

الس ِوگاس در ای��االت متح��ده
(ایالت نوادا) به ش��هر گناه شهرت
دارد ،جایی ب��رای قمار ،گذراندن
تعطی�لات ،گردهمای��ی ،خرید،
خوش��گذرانی و لذت .این ش��هر
پایتخت سرگرمی برای بزرگساالن
در ایاالت متحده و ش��اید دنیاست.
بسیاری برای طالق و ازدواج به این
ش��هر میروند چون هر دو در این
شهر آسانتر است.
الس وگاس باالترین نرخهای طالق
و ازدواج را در ایاالت متحده داراست.
پی��ش از آن آتالنتیک س��یتی (در
ایالت نیوج��رزی) نیز دارای چنین
عنوانی بوده اس��ت .تنها شهری در
ای��ران که از حیث س��رازیر ش��دن
س��رمایهها و تن ّع��م و آمار طالق با
الس وگاس قابل مقایسه است شهر
قم اس��ت* (هر دو ساخته شده در
دل کویر) .چرا؟
شهرخوشگذرانی

Tel. (514) 788-5937
اطالعاتنامنویسی

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه

تاریخنامنویسی:

		

زمان نامنویسی:

آگوست 2011 ،18 ،17 ،16 ،15
آگوست 2011 ،25 ،24 ،23 ،22
 9تا  11صبح

کالس های انگلیسی مقدماتی :شبانه

همه
الس وگاس شهر خوشگذرانی ٔ
مردم دنیاس��ت اما ق��م تنها «الس
طبقه حاکم بر ایران است.
ِوگاس» ٔ
خوشگذرانی مدنی در برابر
خوشگذرانیدولتی

اگ��ر الس وگاس جای��ی ب��رای
همه مردمدنیاست ،قم
خوشگذارنی ٔ
طبقه حاکم
فقط برای خوشگذرانی ٔ
بر ایران است.

ساالنه هزاران میلیارد تومان پول به
این شهر سرازیر میشود بدون آنکه
ریالی از آن به اقتصاد کش�ور یاری
رساند.

آگوست 2011 ،18 ،17 ،16 ،15
تاریخنامنویسی:
آگوست 2011 ،25 ،24 ،23 ،22
		
 5تا  7بعدازظهر
زمان نامنویسی:
_________________________________________
مدارک مورد نیاز (نسخه اصلی):

را س��رخوش از بادٔه قدرت میکند؛
صادرات اصلی قم روحانیونی هستند
که فرمان قطع دس��ت و پ��ا ،زدن
شالق ،ترور مخالفان ،سنگسار زنان،
و اعدام مخالف��ان حکومت را مثل
نوشیدن آب لیوان صادر میکنند.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
- Canadian / Quebec Immigration Documents - Residency Card
ای��ن اعم��ال در برابر ب��اده خواری
- Canadian Citizenship Card
ی��ا معاش��قه و قمارب��ازی بس��یار
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
سهمگینتر و ضد اخالقی ترند.
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
غربی
روحانیون قم که هر روز تمدن
-Medicare Card
)-Hydro bill -Other proof (ask staff
را به خاطر این گناهان بسیار کوچک
و ش��خصی (از منظر باورهای خود
تاریخ کالس ها
آن��ان) به باد مالمت میگیرند خود
کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
منش��ا ،نظریهپرداز و دستور دهندٔه
کش��تار جمعی ،تروریسم دولتی و
 29آگوست تا  23دسامبر 2011
		
روزانه:
فس��اد و تبعیض نهادینه در ایران و
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
		
منطقههستند.
 29آگوست تا  23دسامبر 2011
		
شبانه:
شهری
عنوان
به
را
قم
اسالمگرایان،
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر
		
مقدس و آسمانی معرفی میکنند
شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
در حالی که این ش��هر نیز همانند
 شهریه شامل کتاب می شود  .برای کالس های روزانه و شبانه.
همه شهرهای دیگر کش��ور دارای
ٔ
__________________________________
باندهای تبهکار (جاعل ،س��ارق ،و
بدل انداز) است.
سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
قم در ترانزیت مواد مخدر در کشور
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
محوریت دارد.
Website: www.hsmontreal.com
خبردستگیری بیش از  ۷هزار مجرم

ش��هرها هویتهای متفاوتی دارند،
مثل شهرهای صنعتی ،ماهیگیری،
هزینه
پادگان��ی ،سیاس��ی ،تج��اری ،اقتصاد ش��هر الس وگاس با
ٔ
دانشگاهی ،مذهبی و تحقیقاتی.
تک ت��ک ش��هروندان امریکایی و
شهرهای خاص خوشگذرانی یا گناه غیر امریکایی که به این ش��هر سفر
پدیدههای قرن بیستمیاند چوندر میکنند اداره میشود اما اقتصاد قم
همه شهروندان
این قرن اس��ت که انسان میتواند با پول نفت و از جیب ٔ
ب��ا اتکا بر م��ازاد تولید کش��اورزی ایرانی .الس وگاس با آمدن و رفتن
و صنعت��ی مناطق��ی را صرفا برای مقامات سیاس��ی به اوج و حضیض
خوشگذرانی شکل دهد و اداره کند .نمیافت��د اما بند ناف ق��م امروز به
ش��هرهای مع��روف به ش��هر گناه دلیل وابستگی شدید به حکومتدر
(عنوانی که طرفداران ادیان ابراهیمی دست ولی فقیه است.
مواد مخدر را در قم ببینید .بر اساس
به این شهرها میدهند) نقاطی برای
خبر سایت رسمی پلیس ایراندر قم
نیز مانند دیگر شهرهای ایران افراد
گذران اوقات فراغتاند و اصوال شهر گناهان صغیره و کبیره
ب��رای چنین هدفی ش��کل گرفته اگر از چشم برخی از مسافران الس به قاچاق مشروبات الکلی میپردازند
واس��طه نوش��یدن
است .این ش��هرها اقتصاد مستقل وگاس گناهان��ی نیز ص��ورت گیرد و برخی نیز به
ٔ
کشاورزی یا صنعتی ندارند و با سر (قمار ،نوش��یدن مش��روبات الکلی ،مشروبات الکلی غیر استاندارد جان
هم��ه اینها در خود را از دست میدهند.
ریز در آمدهای شهرهای دیگر تنها معاش��قه) برخی یا
ٔ
هم��ه ادی��ان ابراهیمی همچنین ریخت پاش و اتالف منابع
ارائه خدمات به حیات خود ادامه چارچ��وب
با ٔ
ٔ
میدهند.
گناهان کوچکی هس��تند که کمتر دولتی در قم کمتر از دیگر شهرهای
اگر س��نگ بنای الس وگاس صرفا گریبان دیگ��ر افراد را میگیرند ،اما کشور نیست.
برای خوش��گذرانی در سال  ۱۹۰۵گناهانی که در قم صورت میگیرد خبر جابجایی ش��هرک آی سی تی
گذاش��ته ش��د قم پیش از انقالب یک ملت و یک کش��ور را به ویرانی در ق��م و و هدر رفت��ن  ۸۸میلیارد
 ۱۳۵۷هویتی دیگر داشت.
تومان را ببینید.
کشانده است.
قم قبل از این سال ،شهری مذهبی قم مرکز اصلی فساد مالی بر اساس
بود که عمدتا م��رده و طلبه وارد و تبعیض میان روحانی و غیر روحانی شهروندان درجه دوم
آخوند و س�وهان (و اندکی فرش) در کشور ،داللی سیاسی ،و سرازیر کس��انی ک��ه واقع��ا الس وگاس
ش�دن بودجهه�ای عمومی بدون را میگردانن��د (رانن��ده ،آش��پز،
صادر میکرد.
اما پس از به قدرت رسیدن روحانیت تصویب و نظارت عمومی مردم ایران پیش��خدمت ،نظافت��کار ،و دیگ��ر
کارکن��ان بخشه��ای خدمات��ی و
شیعه ،این شهر به بهشت روحانیون به نهادهای مذهبی است.
رهبران مذهبی در قم توجیه کننده اداری هتله��ا و رس��تورانها و
تبدیل شد.
آب شیرین نخس��ت از دشت علی و مشروعیتدهنده به تبعیض میان قمارخانهها) عمدتا مهاجران التینو
آی��اد و ش��کوهیه ،و پ��س از نابود زن و مرد ،ش��یعه و سنی ،مسلمان تبار یا آفریقایی تبارانی هستند که با
ک��ردن مناب��ع آبی ای��ن منطقه از و غیر مسلمان ،همجنسگرا و دیگر حداقل دستمزد وسایل رفاه را برای
سرشاخههای دز با هزینهای معادل جنسگرا ،هم اندیش و دیگر اندیش ،مسافران فراهم میکنند.
 ۱۱۰۰ه��زار میلیارد توم��ان ،آب و همباش و دیگر باش هس��تند که آنها در عین حال وضعیت ش��غلی
همه فس��ادها در جمهوری بهتری نسبت به کار خود در کشور
شیرین به قم پمپ شد و جای آب مبنای ٔ
همه جوامع بش��ری خودشان یا دیگر شهرها دارند.
شور ش��هر را گرفت و محالت تازه اس�لامی و در ٔ
در قم نیز بخش عم��دهای از مردم
در
حاش��یه ش��هر به سرعت شکل است.
ٔ
روحانیون قم بسیاری از اموال مردم عادی این ش��هر در س��الهای بعد
گرفتند.
الس وگاس پر است از ساختمانهای و اموال عمومی را ابتدائا تحت عنوان از انق�لاب به کارکن��ان بخشهای
بتون��ی (قمارخان��ه ،هت��ل و هتل /مصادره و سپس تحت عنوان انفال خدمات��ی و اداری دس��تگاههای
قمارخان��ه)؛ ق��م نی��ز در دوران (زمی��ن ،نفت ،جنگله��ا و مراتع و عریض و طویل دیوانساالری دینی
جمهوری اس�لامی پر شده است از صنایع کش��ور) در اختی��ار خود و و خدمات مرتبط با روحانیت تبدیل
ساختمانهای بتونی که روحانیون اعضای خانوادٔه خود گرفتهاند و در شدهاند و س��هم چندانی از ورودی
در هتلهای دائم��ی آن (مدارس و آمدهای ناش��ی از این اموال به این چند هزار میلیاردی به ش��هر عاید
موسسات مذهبی) جاخوش کردهاند ش��هر میآید بدون آنکه س��رمایه آنها نمیشود.
دغدغه از دس��ت دادن گذاری ش��ده و برای نس��ل امروز و روحانیت در این شهر عمدتا دانشی
و اکثر آنها
ٔ
را فرا میگیرد (فقه) که منسوخ شده
بیمه بهداشت نسل آینده شغل ایجاد کند.
شغل و حقوق سر ماهٔ ،
و درمان و بازنشس��تگی خود را در قم همچنین مرکز پرورش و صدور است و نه تنها به کار مردمان نمیآید
آین��ده ندارند و با گپ زدن و گده و نظریهها و آموزههای خشونتدولتی بلکه برای آنها دردس��ر و خشونت
محفل روزگار میگذرانند.
است که روحانیت و طرفداران آنها ایجاد میکند >>{ .ادامه در صفحه}19 :

 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

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

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...

زندان یا حمل

شکنجه و کشتار!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

وضعیت زندانی��ان و بویژه زندانیان
سیاس��ی در حکوم��ت س��پاهی-
آخوندی داس��تان بسیار دلخراشی
اس��ت که هر وجدان بیدار و آگاهی
را به درد می آورد .ش��وربختانه این
وضعی��ت نه تنها رو به بهبود ندارد،
بلکه روز بروز هم بدتر و وخیم تر می
شود .تارنمای "زنان ایران" در تاریخ
 6خرداد  1390می نویسد:
«مادران پارک الل��ه (مادران عزادار
ایران) خواس��تار رسیدگی فوری به
وضعیت اس��فبار درون زندان های
جمهوری اس�لامی هستند .اخبار
بسیار تکان دهنده ای که گهگاه از
داخل زندان های جمهوری اسالمی
به بیرون راه می یابد حاکی از فجایع
بی شماری است که هرروز در داخل
بس��یاری از زندان ه��ای کوچک و
بزرگ این سرزمین تا اسارتگاه های
کمتر ش��ناخته ش��ده و دورافتاده
آن روی م��ی نماید ،ب��ه طوری که
هیچ انس��ان آزاده ای نمی تواند در
به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

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

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

مقابل آن سکوت اختیار کند .بنابه
بس��یاری گفته ها و نوشته های به
جا مانده از درون زن��دان ها ،اعدام
های س��اختگی ،تجاوز جنس��ی،
کشیدن ناخن ،فروبردن سرزندانی
در کاس��ه توالت ،تهاجم سگ های
وحشی ،شکنجه بستگان درمقابل
چش��م زندانی ،خوراندن داروهای
روان گ��ردان تا حد زندگی گیاهی،
بازجوی��ی ه��ای طوالنی ب��ا بدن
برهنه ،تحقیرهای جنسی ،شالق،
محرومیت از خواب ،حبسدر قفس
های تنگ ،س��لول ه��ای انفرادی
مدت ،تهدی��د ،تطمیع و
طوالن��ی ّ
دروغ از ش��کنجه های جس��می و
روحی متداول در حکومت اسالمی
در طول سال هاست».
برخورد و رفت��ار حکومت آخوندی
ب��ا زندان��ی نه تنه��ا انس��انی و در
چهارچوب جرمی ک��ه ارتکاب آن
به او نسبت داده شده نیست ،که از
محدوده شخص زندانی نیز فراتر می
رود و خانواده را نیز دربر می گیرد و
خانواده نیز خواه ناخواهدر رابطه بین
حکومت و ف��رد زندانی درگیر می
شود و از دیدگاه حکومت به نوبه
خود بطور بالقوه بصورت مجرم در
می آید.
ب��ه گ��زارش تارنم��ای "انقالب
اسالمی"در تاریخ  4تیرماه :1390
«جمعی از خانواده های زندانیان
اعتصاب کننده غذا با ارسال نامه
ای به گزارش��گر ویژه حقوق بشر
با ابراز نگرانی ش��دید از وضعیت
موجود از ایش��ان تقاض��ا کردند
برای مالقات با زندانیان سیاسی
و بررسی شرایط آنها هرچه زودتر
به ایران س��فر کند ...مورد هدی
صابر نش��ان می دهد که ما برای
نجات جان ایشان و رفع خطری
که ازسوی زندانبانان متوجه جان
ایشان است باید فورا دست به کار
شویم .درعین حال ،صدها زندانی
سیاس��ی و عقیدتی دیگر اکنون
در زندان های جمهوری اسالمی
با انواع محکومیت ها و فشارهای
روحی و جس��می مغای��ر با مفاد
تعهدات حقوق بشری جمهوری
اسالمیدست به گریبانند».
"خطری که ازس��وی زندانبانان
متوجه جان" زندانیان است ،امری
ناش��ی از تو ّهم و زاییده ذهنیت
زندان��ی یا خان��واده او نیس��ت؛
خطری واقعی و موجود است که
تاکنون قربانیان بس��یار گرفته و
تازمانی که دربرپاشنه کنونی می

چرخد ،در آینده هم خواهد گرفت.
ش��بنم مددزاده ،فعال دانشجویی
زندانی منتقل شده به زندان قرچک
ورامین به خانواده اش گفته است
که فکرنمی کند زنده از این زندان
خارج شود.
باوج��ود انواع تبعی��ض هایی که
حکوم��ت آخوندی درح��ق زنان
روا م��ی دارد ،باید پذیرفت که در
بدرفتاری ب��ا زندانیان زن تبعیض
قائل نمی ش��ود و س��هم آن��ان را
برخالف قوانین ارث و قصاص و دیه
بطور کامل می پ��ردازد .تارنمای
کردی "روژه الت" می نویسد:
« 200نف��ر از زندانیان زن زندانی
در بند زنان زندان ارومیه با نوشتن
نام��ه ای به بیرون از زندان درمورد
وضعیت نامناس��ب خود نوش��ته
اند و از تش��کالت بی��ن المللی و
مدافعان حقوق بش��ر خواسته اند
که ب��ه وضعیت زنان در زندان های
جمهوری اس�لامی توجه بیشتری
نماین��د .بنابراین نامه ،زنان زندانی
حق دفاع از خود را نداشته و کسانی
که به دلیل ای��ن وضعیت اعتراض
ک��رده یا به بیرون نامه ای نوش��ته
باشند شکنجه ویا به قرنطینه برده
می شوند».
ش��رح فجایع��ی ک��ه در زن��دان
ه��ای حکومت آخون��دی به گفته
خانم ش��یرین عبادی ب��ه صورت
"سیس��تماتیک" رخ م��ی دهند،
در گنجایش ی��ک مقاله و حوصله
خوانندگان آن نیست.
از اینرو ،به عنوان مشت نمونه خروار
شهادت کوتاه چندنفر که خود درد
و زجر زندان حکوم��ت آخوندی را
تجربه کرده اند و درحال حاضر نیز
در زندان بس��رمی برند را نقل می
کنم.
مه�دی محمودی�ان ،روزنامه نگار
زندان��ی در نام��ه ای خط��اب ب��ه
سیدعلی خامنه ای می نویسد:
ّ
«در حکوم��ت ش��ما زن��دان ها به
ش��هر مردگان می مانند که باید به
هر طریقی فقط از آن خارج ش��د...
دربندهایمختلفزندانرجاییشهر
عمل لواط به صورت امری معمولی
و قابل پذیرشدرآمده...دراین زندان
هرکسی که کمی زیبایی در چهره
داشته باش��د و احیانا زوری در بازو
ویا پول خوبی در حسابش نداشته
باش��د که به دیگران ب��اج بدهد ،به
زور در سالن های مختلف و هرشب
در یک اتاق گردانده می شود و هر
مفعولی صاحبی دارد و از این بابت
پولی بدست می آورد و بعد از چند
وقت هم اورا به دیگری می فروشد».
ش��اهد د ّوم ضیاء نبوی دانش��جوی
محروم از تحصیل اس��ت که حدود
دو سال است در زندان بسرمی برد
و درباره تراکم جمعی��ت در زندان
کارون اهواز به دبیرستاد حقوق بشر
قوه قضاییه می نویسد:
«چنین جمعیت��ی حتی به صورت
ایستاده هم به س��ختی در اتاق ها
جای می گیرند لذا عالوه بر جمعیت
زیادی ک��ه کف خوابند (تختخواب
ندارند) ،نزدیک به یک س ّوم جمعیت
بند حیاط خوابند ،به این معنی که
تمام��ی (فضای) هواخ��وری زندان
توس��ط پتوهای زندانیان مفروش
ش��ده و تعدادی از زندانی ها روز و
شب رادر سرما و گرمادر حیاط بسر
می برند».
ش��اهد س ّوم نیز هاش�م خواستار،
معلم بازنشس��ته ای اس��ت که 21
ماه است در زندان وکیل آباد مشهد
بسر می برد .او در نامه ای به رییس
قوه قضایی��ه و وزیر اطالعات ضمن
ش��رح انواع بدرفتاری ها با زندانیان
نوشته است که در دادگاهی که تنها

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

		
		

OR

)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.

 6دقیقه طول کشیده او را به  6سال
زندان محکوم کرده اند.
بدرفتاری با زندانیان در حدی است
ک��ه گاه زندانی دس��ت از جان می
ش��وید و برای رهایی از وحش��یانه
ترین شکنجه های جسمی و روحی
دست به خودکشی می زند .سیامک
مهر (محمدرضا پورشجری) وبالگ
نوی��س زندانی که پیش��تر در یک
دادگاه فرمایشی چند دقیقه ای به
اتهام ه��ای "توهین به مقام معظم
رهب��ری" و "تماس با رس��انه های
بیگانه" به  3سال زندان محکوم شده
و هم اکنون نیز مقامات اطالعاتی-
امنیتی قصددارنددردادگاهی دیگر
او را به اعدام محکوم کنند ،درشرح
چگونگی دستگیری خود می گوید
ش��دت ش��کنجه
که چگونه براثر ّ
های جس��می و روحی با شیش��ه
عینک رگ خود را بریده و دست به
خودکشی زده است.
مقامات قضایی و سازمان زندان ها
دربرابر انتقادها از وضعیت ناهنجار
و فاجعه بار زن��دان ها رویکردهایی
متفاوتدارند.
حجت االس�لام محس��نی اژه ای،
دادستان کل کشور و سخنگوی قوه
قضاییه درتاریخ  2خرداد  1390می
گوید:
«تبلیغات سوء بیگانگاندر خصوص
وضعی��ت زندان ها ش��ایعه اس��ت.
زندان جمهوری اس�لامی به نسبت
زن��دان ه��ای دنی��ا از محدودیت
کمتری برخ��وردار اس��ت و مقدار
مرخصی و وجود مالقات حضوری و
کابین در کش��ورهای دیگر یا وجود
ندارد و یا بس��یار کم اس��ت و حتی
زندانیان در ایران می توانند وسائل
و امکانات و موارد موردنیاز را با خود

به زن��دان ببرند و حت��ی از رادیو و
روزنامه نیز اس��تفاده کنند که این
مدعی
موارددربسیاری از کشورهای ّ
حقوق بشر وجود ندارد».
در گفته های دادس��تان کل کشور
دو نکته چش��مگیرتر از بقیه است:
نخست این که "زندانیان می توانند
وسائل و امکانات موردنیاز را با خود
به زندان ببرند" و با این گفته وجود
نوعی از رفاه در زندان های حکومت
آخوندی را الق��اء می کند ،درحالی
که زندانیان حتی زمانی که سالمت
و زندگ��ی ش��ان درخطر اس��ت ،از
دستیابی به خدماتدرمانی ،حتی به
هزینه شخصی ،محروم می مانند و
این مسئله گاه به بهای زندگی شان
تمام می شود.
تارنمای "تحول س��بز" درتاریخ 3
مرداد  1390می نویسد:
«وضعیت جس��مانی حسن فرجی
موس��وی ،زندانی سیاسی بند 350
زندان اوین وخیم گزارش می شود.
این زندانی که حدود  20ماه اس��ت
در زندان بس��رمی ب��رد ،به بیماری
روده مبتالست ا ّما مسئوالن زندان
هیچگون��ه توجهی ب��ه وضعیت او
ندارند .پزشکان زندان به او هشدار
داده اند که ادامه این بیماری ممکن
است منجر به س��رطان روده شود.
موضوعی که موجب نگرانی خانواده
این زندانی شده ،ا ّما دادستان تهران
از دادن مرخص��ی درمان��ی به وی
خودداری می کند .برخی روزها این
زندانی دچار دردهای شدید جسمی
می ش��ود که منجر به انتقال او به
بهداری زندان می ش��ود و با تزریق
مس ّکن کمی دردهای وی تسکین
می یاب��د ا ّما با این همه پزش��کان
زن��دان به او هش��دار داده اند که به

علت عفونت پیشرونده روده ها این
زندانی هرچه زودتر باید مورد عمل
جراحی قرارگیرد».
نکتهد ّوم تأکیددادستان کل کشور و
سخنگوی قوه قضاییه بر "مرخصی"
به عنوان نشانهء مهربانی و عطوفت
حکومت آخوندی نسبت به زندانیان
است .حکومت آخوندی کهدرمسیر
مدت
مشارکت در مدیریت جهانی ّ
هاست مرحله شایس��ته ساالری را
پشت سر گذاشته و به نابغه ساالری
رس��یده ،یکی از این نابغه ها به نام
غالمحسین اسماعیلی را به ریاست
سازمان زندان های کشور منصوب
کرده است.
این رییس نابغه ب��رای برخورداری
زندانیان از "مرخصی" – کهدادستان
کل من��ت آن را س��ر زندانیان می
گذارد – آیین نامه ای تدوین کرده
که تقریبا به اندازه منش��ورجهانی
حقوق بشر ماده و تبصره دارد!
در ای��ن آیی��ن نامه ک��ه دارای 29
ماده و  3تبصره است ،مانند آزمون
سراس��ری دانشگاه ها برای کارهای
مختلف زندانیان امتیازهایی در نظر
گرفته شده و کسانی که یک ششم
دوران محکومی��ت خود را س��پری
کرده و در این مسابفه کسب امتیاز
نیز به رده های باال برسند ،می توانند
از مرخصی برخوردار شوند .در این
آیی��ن نامه رعایت مق��ررات زندان/
هم��کاری در انج��ام فعالیت های
فرهنگ��ی /ش��رکت در دوره احکام
سطح /شرکت در دوره های تربیت
معلم ،آموزش��یاری ی��ا مربی گری/
شرکت در کالس های فنی و حرفه
ای و اخذ گواه��ی فنی و حرفه ای
هرکدام  10امتیاز دارند.

{>> ادامه در صفحه}36 :

15

 سال  18شماره  10  1016مرداد 1390

ایران :سالگشت کشتار 67
آیا میتوان
چنینجنایتکاری
را بخشید؟

مسعود نقره کار

حکومت اسالمی پدیده ای گفتمان
س��از اس��ت .این حکومت که نمود
و نماد خش��ونت و نفرت اس��ت به
گفتمان هایی متضاد با گوهر هستی
اش دامن زده است.
بخش��ش آم��ران و عامالن س��ی و
دوس��ال خش��ونت ،ب��ی عدالتی و
جنای��ت نمون��ه ای از این گفتمان
هاست
بیست و سه سال گذشت ،و بیست
وسه قرن و قرن ها بیش اگر بگذرد
نیز مرداد و ش��هریور ماه میهنمان
جامه ی اندوه و شرم از تن برنخواهد
گرفت ،اندوه بی��دادی که بر هزاران
انسان بی گناه رفت و شرم شهادت
این ک��ه موجودی چ��ون آیت الله
خمین��ی و گله ی پی��روان اش در
این دیار زیسته و بالیده اند ،وتاریخ
این سرزمین و جهان به خشونت و
توحش و نفرت آلوده اند.
هر سال همزمان با سالگشت فاجعه
ی ملی کشتار بزرگ تابستان سال
 67به گفتمان های عدالت جویانه
و متمدنان��ه ای که در تقابل و تضاد
با افکار و رفتار حکومت اس�لامی و
راهب��ران اش اس��ت ،دامن زده می
شود.
گفتمان های مبارزه و رفتار خشونت
پرهی��ز و صل��ح آمی��ز ،مخالفت با
شکنجه و اعدام ،تحمل دگراندیشی
و مخالف ،وفاق و آشتی ملی ،آزادی
اندیش��ه و بی��ان و قلم ،بخش��ش
مجرمان و محاکمه ی عادالنه آنان

و ...نمونه هایی از این دست گفتمان
ها هستند ،که در این میانه گفتمان
بخش��ش مجرمان ،یعن��ی آمران و
عام�لان تعذیب و کش��تار مردم و
ویران��ی جامع��ه و کش��ور ،یکی از
گفتمان های بحث برانگیز در میان
مخالفان حکومت اس�لامی ش��ده
است.
"گفتمان بخش�ش" به عنوان یکی
از انس��انی تری��ن و متمدنانه ترین
گفتمان ها ،این معن��ا و موضوع را
مورد بررسی سیستماتیک قرار داده
است که مقابله با مجرمان می باید با
تفکر و روشی خالف آنچه حکومت
اسالمی نسبت به مخالفان خود روا
داشته است ،تحقق یابد.
معنای این س��خن پاس��خ عادالنه
ب��ه دادخواهی قربانیان س��تمگری
حکوم��ت اس�لامی و محاکم��ه و
مج��ازات عادالن��ه ی مجرم��ان در
دادگاه های مل��ی و بین المللی ‚ و
به شکل علنی و عمومی خواهد بود
تا این جنایت ها به تجربه ای تکرار
ناپذیر و پاد زهر خشونت بدل شوند .
اقدامی که در کنار نقش پیشگیرنده
اش در تکرار جنایت ،سبب کاهش
انتقام جویی و کینه ورزی در جامعه
خواهد ش��د و در س��وق جامعه به
س��وی همدلی ،تعاون و دموکراسی
نی��ز نقش ایفا خواهد کرد .در باور و
آثار فرهنگی (به ویژه ادبی) و دینی
در جامعه ما پدیده ی بخشش (عفو)
مجرمان جایگاه برجسته ای داشته
و دارد ام��ا این ام��ر هرگز در عمل
موقعیتی شایسته نیافته است.
بدون تردید این س��ؤال به حق و به
جا نیز مطرح خواهد شد که چگونه
می توان جنایت کاری به مانند آیت
الله خمینی و یا گله ی جنایت کاران
پیرو او را که آمر و عامل ش��کنجه
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خشش"

فتمانب
"گ

و کش��تار ده ها ه��زار دگراندیش،
مخالف سیاس��ی و عقیدتی ،اقلیت
های مذهبی و قومی ،و قربانیان بی
عدالتی های اقتصادی ،اجتماعی و
قضایی هستند را مورد بخشش قرار
داد و متفاوت با آنچه آنان نسبت به
مخالفان خود رواداشتند با آنها رفتار
کرد ؟ واصلن آی��ا جنایت در حد و
مقیاس " جنایت علیه بشریت" قابل
بخشش است؟
به گمان من بخشش این موجودات
به معنای رفتار انس��انی ،متمدنانه
و حقوق بش��ری با اینان است  .در
خواست محاکمه و مجازات عادالنه
و متمدنانه با س��ازوکارهای قضایی
وحقوق��ی ای ب��ه دور از ه��ر ن��وع
ش��کنجه و مج��ازات اعدام،جدا از
تاثیرات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و اخالقی ،نمایش و نشانه ی تفاوت
انسانیت و نوعی از حیوانیت انسان
نما خواهد بود.
ب��رای بازماندگان قربانی��ان و زخم
خ��وردگان از حکوم��ت اس�لامی
بخشش و گذش��ت نسبت به آنچه
این موجودات بر آنان و عزیزان شان
روا داش��تند امر ساده ای نیست ،با
ای��ن حال می باید جایی تاثیر گذار
بر سیاست وفرهنگ و اخالق جامعه
تفاوت میان اندیشگی و تفکر و رفتار
این موجودات را با دگراندیش��ان و
مخالفان شان نشان داد.
آنچه نمی باید مشمول بخشش قرار
گیرد اندیش��گی و تفکری ست که
موجوداتی چون خمینی و خامنه ای
پس انداخته است ،اندیشگی و تفکر
سراپاخرافی،توهمآلود،غیرمتمدنانه
و ضد انسانی ای که قرن هاست به
عنوان مالک انحصاری حقیقت بذر
جنون و جنایت پاچیده است.
چهارشنبه  5مرداد 1390

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدر:

حسابداری
منشی گری اداری
شروع بیزنس
همین امروز متاس بگیرید!

رسانهای فراگیر
متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی
احتاد چپ ایرانیان

درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر
به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم

شهریه رایگان!

ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش��برنامه دوشنبه ها ،ساعت۱۰
صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را
از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.
com
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ســوال اول:
 کسانی که مژده نجات عیسی مسیح را
نشنیده ،و کالم او را نخوانده اند
در آخر چه حال و عاقبتی خواهند داشت؟
 انجیل به این سوال چنین پاسخ می دهد:"برای این اش��خاص حقیقت وج��ود خدا مثل روز
روش��ن است چون خود خدا وجدانهایشان را از این
حقیقت آگاه ساخته است .آسمان و زمین و چیزهائی
را که خدا آفریده ،هر یک کافی است تا آنان به وجود
خدا و ق��درت عظیم او پی ببرند ت��ا در روز داوری
عذری برای بی ایمانی خود نداشته باشند".
(رومیان )20 -19 :1
در باب بعدی هم ،در این باره می خوانیم:

www.paivand.ca

"اشخاص فوق الذکر در عمق وجدانشان خوب را از
بد تشخصی میدهند ودر حقیقت قانونهای خدادر
وجدانشان نوشته شده است.
بنابراین ،این چنین اش��خاص همانند اشخاصی که
کالم خدا و قوانین نوشته خدا را دارند ،اگر به آنچه
می دانند اطاعت نکنن��د نجات نخواهند یافت زیرا
هدیه مجانی خدا از آن کس��انی است که قوانین را
که بطرف فوق الذکر بر آنان کش��ف شده است اجرا
نمایند "
(رومیان .)16-12 :2

سوال دوم:

چرا؟ پاسخ در کالم خدا می یابیم:
مرد عادلی در دنیا نیس��ت که نیکوئی ورزد و هیچ
خطا نکند"
(جامعه .)20 :7
از این معلوم اس��ت ،که این خطا یا گناه ما است که
سبب می شود اینگیزه کارهای نیک ما همان انگیزه
نباش��د که بعد از ایمان آوردن به مسیح برای انجام
"کارهائی که خ��دا از پیش مهیا کرد تا رد آنها گام
برداریم" (افسسیان  .)10-8 :2در ما بوجود می آید!
بنابراین آنچه از مفهموم آیات فوق بر میآید ،انسان به
تنهایی قادر به انجام کارهای خوبی که در مورد پسند
خدا باشد نیست.
زیرا کارهای خوب انس��ان بدون فیض خدا آلوده به
گناه است و فیض خدا را تنها عیسی مسیح که تنها
منجی بشر است ،می توایند عطا فرماید اینست که
او می فرماید:
"جدا از من ،هیچ نمی توانید کرد"
(یوحنا.)5 :15

 تکلی�ف کس�انی که ایم�ان ندارند ولی
کارهای خوب بسیار انجام میدهند چیست؟

در انجیل می خوانیم:
"همه گناه کرده اند ،هیچ کس نتوانسته است به آن
کمال مطلوبی برسد که خدا از انسان انتظار دارد"
(رومیان .)23 :6

 در کالم خدا می خوانیم:"کارهای نیک ما مانند پارچه کهنه کثیف می باشند
زیرا جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم"
(اشعیا)6 :64

چاره هم ،تنها ایمان آوردن به عیسی مسیح و زیستن
در اتحاد با او باشد و بس! حقیقت هم جز این نیست.
زیرا اگر کارهای خوب ما موجب نجات می شد،دیگر
الزم نبود عیسی مسیح به ایندنیا بیاید.
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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

حبت است

خداوند م

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

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

Montreal

405 Marie-Anne E

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

  اگر احتیاج به دعا دارید،


Mary Anne
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در شهــر
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.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

مدرسه فردوسی

(514) 299-1787

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

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

اجنمندوستدارانزرتشت

خانـه ایران

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

همبستگیبازرگانی

Tel: 514-341-5194

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

M EK IC
-----------------------

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

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

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

شناخت بیماری آلزایمر و
دیگر دمانس ها

این جلسه توس��ط انجمن آلزایمر
مونترال و با پشتیبانی فرهنگسرای
سینا برگزار می شود.
SPEAKER: Harneet-Kaur Singh,
BSc., M.Ing

در این نشس��ت به سواالت متداول
در م��ورد از دس��ت دادن حافظ��ه،

جوامع بشری همواره در جستجوی
ابزاری برای شنا خت و تعریف هویت
خود میباشند که خاطرات مشترک
اعضاء آنها یکی از این ابزار ها است.
با توجه به روابط دو جانبه خاطرات
فردی و جمعی ،تبادل بین آنها یکی
از راه های بوج��ود آوردن خاطرات
مشترک و نگهداری از آن است.
خاطرات مشترک در تبیین و تداوم
هویت نقش اساسی دارند و این نقش
در جوامع پویا و بخصوص مهاجر از
اهمیت بس��زایی بر خورداراس��ت و

چارچوب برگزاری کافه خاطرات

چار چوب «کافه خاطرات» بر مبنای
گفتگو است.
این گفتگو در فضایی غیررس��می و
صمیمی برگزار میگ��ردد که در آن
مهمان برنامه که یکی اعضای جامعه
ایرانی مو نترال است ،خاطرات خود

www.iranica.com
بیماری آلزایمر و دیگر دمانس ها ،
عالئم ،تشخیص ،پیشرفت بیماری،
عوامل خطر و پیش��گیری پاس��خ
داده می ش��ود .این جلسه به زبان
انگلیسی برگزار می شود و مخاطبان
می توانند س��واالت خود را به زبان
فارس��ی ،فرانسه یا انگلیسی مطرح
نماین��د تاریخ :پنچ ش�نبه 25
آگوست ساعت 19

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

بنیـــاد
کـودک

www.childfoundation.org

مسابقات ختته نرد ،تابستان2011

این مسابقات در تاریخ  20آگوست
و از س��اعت  14برگزار خواهد شد.
ورودی ه��ر نفر  10دالر اس��ت .به
نف��رات برتر جوایز مان��دگار تقدیم
خواهد ش��د .درصورت امکان ،لطفا
تخته نرد خود را همراه بیاورید.

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

Westmount LibraryWestmount Room
4574 Sherbrooke Street W.

پاسداری از جشن های ملی
خویشکاریهرایرانیست

اجنمن دوستداران زرتشت

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

بنیـــاد
کـودک

www.childfoundation.org

Tel.: 514-325-3012

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

ترم پائیزی 2011
کالس های رایگان فرانسوی

>> نامنویسی :از 18جوالی

کالس های زیر را برگزار می کند:

Korean Community of Montréal

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

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

مکان:

زمان 6:30 :تا 20:30
تاریخ 9 :اوت 2011

>> از  26سپتامبر تا  9دسامبر  11 :2011هفته

دانشگاههای فرانسه و کانادا،مولتیساژ

3333 Cavendish Blvd. Suite 250

cours@multissage.ca

دکتر فریدون بابائی

(514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

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

(514) 651-7955

mssunfound@hotmail.com

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

Ottawa Persian Radio

اجنمن ادبی (فاضل)

5347 Cote-des-Niege

کتابفروشیزاگرس

مناشـــوم

Info: 514-865-7146

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

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

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

IBNG

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن

فرهنگسرایسینا

رادیو همصدا اتاوا

(514) 944-8111

خورشید خانوم

www.cafelitt.ca

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

سازمانآموزشی

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

تلفن)514( 626-5520 :

کافهلیت:هرپنجشنبه

کافهخاطرات

میتواند شکاف بین نسل ها را پر کند
و ضامن هویتی مداوم و پویا باشد.
بای��ن ترتی��ب هدف اصل��ی «کافه
خاطرات » ایجاد فضایی است برای
تبادل خاطرات فردی و مش��ترک
جامعه ایرانی مو نترال که در نهایت
منجر به تبیین و تقویت هویت ان
گردد.

را در زمینه های تاریخی ،اجتماعی،
فرهنگی وسیاسی بصورت گفتگو با
مجری برنامه ارائه میدهد ودر پایان
به سئو االت شرکت کنند گان پاسخ
خواهد داد.
مهمان این گفتگو:

و انتشاراتی مولتی ساژ

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

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

www.paivand.ca

www.multissage.ca

Reiki Wellness Center

آموزش ریکی ()Reiki

reikiwellnesscenter@gmail.com

مبتدی متوسط پیشرفته

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

Period:
)Septembre 26th to Decembre 9th (11 weeks
Level:
Beginner, Intermediate & Advance
Schedule:
Morning: 9:00 a.m. to 12:00p.m.
Afternoon: 12:30p.m. to 3:30 p.m.
Evening: 6:00 p.m. to 9:00 p.m.
Registration:
starting from July 18th, 2011
Evaluation date:
)Thursday August 25th( AM or PM
!Upon appointment only

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

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

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:

Free French class financed by
Le Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

514-569-9014

Document required:
Permanent resident card
Naturalized Canadian Citizen card
Working permit with proof of C.S.Q
)(Certificat de Sélection du Québec
Proof of refugee

________________________________
Information:
Korean Community of Montreal
3480, Décarie boulv., 2nd floor
Sherbrooke O
)(Métro Vendôme
)él: 514-481-6661 (poste 201
Métro
Vendôme
E-mail: francisation@montrealkorean.com
Web-site: www.fr.montrealkorean.com
Opening hours:
from Monday to Friday, 9 :00am – 5 :00pm
3480
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کوپ رنگ هایالیت فر شینون
مانیکور /پدیکور وکس آرایش بند و ابرو

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

منار،پامیر،نورانی

خاصه
ان
ن غانی:
ف
ا  1دالر
فقط

با مدیریت شهرزاد

خوشمزه و تازه:
پخت روزانه

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

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

انواع صنایع دستی

حواله
پولی
مرکزپخش پیوند

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Cell : 438-838-7770

Tel.: 450-812-7369

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

____________
Groupe Sutton
-Performer

سلیم سادات

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

Real Estate Broker
123 Place Frontenac,
Pointe-Claire, H9R 4Z7

Tel.: (514) 426-9595

ssadat@sutton.com
www.salimsadat.com

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس

______________________

<<Auto RJ

Salim Sadat

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

پزشکان متخصص:

ِDr. Bita
Dr. Faramarz Dehnad
)Dr. Samir Abboud (ORL
Dr. Abed Kahwati
Dr. T. G. Kass
Dr. Michael Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr. G. Wakil: Oncologist
)Dr. Bourque (urologist
)Dr. A. DOSS (infectology












دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

(podotherapist
)/foot specialist

بهنازمرتضوی

Reflexology

دکترعطاانصاری

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

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

روانپزشک
جراح ارتوپدی
گوش و حلق و بینی Clinic
قلب
Travelers es
cin
a
v
ll
a
عمومی
جراح
r
- fo
متخصص زنان
- for all s
n
o
ti
a
n
ti
جهاز هاضمه
s
)
de
nts
pointme
(with ap
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی

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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 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

قم و الس و گاس...
اقتصادملی

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

Tel.: (514) 481-6765
>> ادامه از صفحه13 :
اقتصاددولتیمذهب

شهر گناه ایاالت متحدهدر سالهای
دهه اخیر ساالنه بیش از سی میلیون الس وگاس محصول اقتصاد سرمایه
گردشگر داشته است که حدود  ۱۰داری و ب��ازار آزاد اس��ت .از همین
تا  ۱۵درصد آن از کشورهای دیگر جهت است که حتی در دوران رکود
به این ش��هر سفر کردهاند .در الس در سالهای پایانی دهه  ۲۰۰۰این
وگاس ح��دود  ۱۳۰هزار اتاق هتل شهر با انعطاف پذیری و تالش برای
وجود دارد .ای��ن ارقام موجب رونق جلب گردشگر تالش کرد ضایعات
در اقتصاد شهری و ملی شدهاند .اما دوران رک��ود را به حداقل برس��اند.
شهر گناه ایران ،قم ،علی رغم صرف صنایع اتومبیل و موسس��ات بانکی
هزاران میلیارد تومان هیچگاه به یک ای��االت متحده با کمکهای دولتی
قطب مسافرتی تبدیل نشده است.
دوران رکود را پش��ت سر گذاشتند
زائران قم عمدتا در حال گذر از این اما الس وگاس بدون کمک دولت بر
ش��هر به زی��ارت میپردازند .مدت سر پای خود ایستاده است.
زم��ان اقامت زائ��ران در قم میان  ۳اما اقتصاد قم در سالهای حکومت
تا  ۷ساعت اس��ت و در این بهشت جمهوری اسالمی به زایدهای اقتصاد
روحانی��ت حت��ی برای یک ش��ب دولتی س��رمایه داری تبدیل شده و
نمیمانن��د .در قم حدود چهار هزار هر سال بیش از پیش به درآمدهای
و هفتصد تخت اقامتی (در  ۲۰هتل ،نفت��ی وابس��ته ش��ده اس��ت .این
 ۱۵هتل آپارتمان و  ۴۰مهمانپذیر) وابس��تگی تا آنجاست که حکومت
وج��ود دارد که با فرض دو تخت در دینی به رمز بقای این شهر تبدیل
یک اتاق تعداد اتاقها حدود دو هزار شده اس��ت .تبدیل شدن این شهر
و سیصد و پنجاه خواهد شد .چنین کوچک با چند روستا به یک استان
دهه هفتاد شمسی صرفا با
ظرفیتی اصوال ٔ
مایه رونق اقتصادی بر در اوایل ٔ
اساس گردشگری نمیشود.
هدف تخصیص بودجههای بیشتر

دولتی به آن صورت گرفت در حالی
که اس��تان بس��یار بزرگ سیستان
و بلوچس��تان هنوز تحت یک واحد
سیاسی اداره میشود.
از همین جهت اس��ت که نهادهای
همه س��رکوبهای
مذهبی قم در ٔ
دولت��ی نقش نظ��اره گ��ر را بازی
میکنند تا مبادا از اعتبارات دولتی
برای این شهر کاسته شود .اقتصاد
مذهبدر حکومت والیت فقیه همانا
گسیخته
اقتصاد سرمایه داری لجام
ٔ
دولتی است و نهادهایدینی ودولت
آن چنان در هم فرو میروند (تا حد
ادغ��ام) که دیگر تمی��ز میان آنها
دشوار میشود.
__________________
*آمار طالق در قم (از هر  ۷ .۴ازدواج
یکی به طالق منجر میشود) مربوط
اس��ت به افراد س��اکن در محل که
از حیث برهم خ��وردن هنجارهای
اجتماعی در این شهر نگران کننده
است اما آمار طالق در الس وگاس
عمدتا مربوط میش��ود به افراد غیر
محلی.
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ریموند و هلر خرید و فروش فرش

Ginseng Meassage

متخصص ترمیم و شستشوی همه گونه فرش

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ

ET
!CARP R
E
DUST

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.

دستگاهمخصوص«داستر»،

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

همراه با رسید برای بیمه شما

متیز،

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

بسیار راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil

شیراز

Montreal, QC, H4A1W3

رستوران

به منا
سبت حلو
ل
ما
ه
م
بار
تا آخر آگوس ک رمضان
ت
کباب کو
بیده ،خور
ش
قی
م
ه
 ،قر
مه سبزی

/99
7
دالر
(
تیک اوت)

Raymond & Heller

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

برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

514

485-2929
5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

خدماتآرایشی
& Estheticienne
Technicien LASER
Diplome cidesco
internations du paris

 از بین بردن موهای
زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از

6681 Av Du Parc

بین بردن چین و چروک های Treatment
 سوزاندن چربی های بدن
صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و با متدهای پیشرفته لیزری
صورت  veinsو از بین بردن بسیار موثر ،مطمئن
جوش ها و کک مک های
با ختفیف ویژه برای
قهوه ای صورت acne
هموطنان عزیز
 سفت کرد سینه از طریق Tel.:(514)772-5787
لیزر Breast lifting
(514)620-3622
 فیشال Skin Care

آب انار
طبیعی،
آذربایچان

سیخ ک
باب ،منق
ل
،
ز
غ
ا
ل
،
انواع
کباب ها
در س
ن لوران

اسجدید
جن
ا صوصماه
مخ

کرمضان
مبار
ی

Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن،
Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

ذبح اسالمی :حـــــالل

حل
و
م
ل
ما
ه
با
رک رمضان

بر همو
ط
ن
ا
ن
م
س
ل
م
ـان گرامی
م

ـب
ا
ر
ک
با
د!

ا قیمت ها
صوص سن لوران،
کباب کوبیده مخ
ب
جه کباب با استخوان
ی
استثنائ
جو
خوان آماده برای کباب
و بدون است
شربت سکنجبین،
شربت بید مشک،
ترشی خانگی مخصوص سن لوران رسید
شربت پرتقال
وئیتهای
یسک
انواعب فرخنده،
ی:
ایران قه طالیی
مادر و سا

3/99

ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

چای صدف رسید

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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«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.

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.

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

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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فعالیتهایبنیاد

  برگزاری جلسات درس در زمینههای اعتقادات،

اخالق و احکام
  قرائت دعای کمیل ،پنج شنبهها از اذان مغرب

  جلسات هفتگی بنیاد ،جمعهها از اذان مغرب

  برنامههای شادمانهی آموزشی

مخصوص کودکان و نوجوانان
  پاسخگویی به سؤاالت شرعی

  اجنام امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

   برنامه ی آموزشی ،فرهنگی و ورزشی

مخصوص جوانان ،یکشنبه ها

برنامهی ماه مبارک رمضان

هر هفته ،روزهای پنجشنبه ،جمعه و شنبه
و نیز شبهای قدر
مناز جماعت مغرب و عشا ،افطاری ،دعای افتتاح،
سخنرانان :حضرت حجت االسالم و املسلمین باقری
تهرانی ،جناب آقای دکتر محمد هادی قندهاری
(مدیر گروه الهیات و فلسفهی دین دانشگاه تربیت مدرس)

و پذیرایی

www.khoei.ca
info@khoei.ca

بنیاد حضرت آیت اهلل العظمی خویی

مدرسهی هُدی
ُق ْل إِ َّن ُه َدى َّ
الل ِ
ـه ُه َو الْ ُه َد ٰى (بقره)220 ،

مهد کودک  دبستان  سکندر






معلوماتمذهبی
 مدرسهی رسمی کانادایی با نظارت Ministère de l’Éducation du Loisir
  دارای کتابخانه مجهز به دستگاههای کامپیوتر و اینترنت ،آزمایشگاه ،سالن
et du Sport
ورزش چندمنظوره ،سالن غذاخوری و اتاق استراحت
 تجربهای افزون بر  10سال از مقطع مهد کودک تا دوم سکندر
  منطبق با معیارهای مدارس نمونهی خصوصی کبک
 بهرهگیری از اساتید و معلمان مجرب و متعهد
 آم�وزش دروس رس�می و مهارتهای کاربردی همزم�ان با تعلیم قرآن و

______________________________
جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی
برای بازدید از امکانات مدرسه،
لطفاص با ما تماس بگیرید.

Tel: 514.341.2235, ext. 208
Fax: 514.940.2231
E-mail: alhouda@bellnet.ca
www.ecolealhouda.ca
Adresse: 7085 Ch. Cote des Neiges,
Montréal, H3R-2M1
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پرسه در شهر ایرانی...

بنامخداوندبخشندهمهربان

اشتباهامحقانهکهآدمهای
باهوشمرتکبمیشوند
حتم��اً آد م های بس��یار باهوش و
توانمندی را میشناسید که هیچ کار
مفیدی انجام نمیدهند.
آنها س��اعته��ای طوالن��ی کار 8
اشتباه احمقانه که آدمهای باهوش
مرتکب م��ی ش��وند ،میکنند ،به
خودشان استرس وارد میکنند ،اما
هیچ پیشرفت خوبی نمیکنند.
همه ما در طول زندگی عادتهای
غیرمفیدی پیدا میکنیم که ما را از
رس��یدن به هدف اصلی زندگیمان
دور میکند.
و معموالً در این دنیا که با س��رعت
شگرفی پیش میرود ،حتی متوجه
نمیش��ویم که همان اشتباهات را
دوباره و دوباره مرتکب میشویم.
برای اینک��ه زندگی متوازن و مفید
داشته باشید باید طوالنی مدت در
کاری که راضی تان میکند تالش
نموده و از اش��تباهاتی ک��ه در زیر
عنوان میشود ،دوری کنید.
این  8اش��تباه انس��انهای باهوش
است و نشان تان میدهیم که چطور
از این اشتباهات در امان بمانید:

 .1آنها مشغول بودن را با مفید
بودناشتباهمیگیرند.

س��رعت تان را کندتر کنید و این را
به یاد بیاورید:
بیشتر چیزها هیچ اهمیت خاصی
ندارند.
مش��غول بودن معموالً یک ش��کل
تنبل��ی ذهنی اس��ت—تنبل فکر
کردن و با تنبلی عمل کردن.
بخاطر همین اس��ت که میگویند
عاقالنهتر کار کنید نه سختتر.
فقط کافی اس��ت که ی��ک نگاه به
اطراف تان بیندازید .آنها که از همه
مشغو 
ل ترند بازده کمتری دارند.
افراد پرمش��غله همیش��ه وقت کم
میآورند.
همیش��ه در تالش برای رسیدن به
سر کار ،کنفرانس ،میتینگ ،جلسات
کاری و از این قبیل هستند.
معموالً کم پی��ش میآید که وقت
کافی ب��رای خانواده و دور هم بودن
داشته باشند ،حتی برای خوابیدن
هم وقت ندارند.
برنامه پرمشغل ه شان باعث میشود
احس��اس مهم بودن کنن��د اما این
فقط یک توهم است.
راهحل:

 سرعت تان را کمتر کنید. نفس بکشید. تعهدات تان را مرور کنید. کارهای مهم را اول برنامه بیاورید. در هر زمان فقط یک کار را انجامدهید.
 از همین حاال شروع کنید. هر دو ساعت یکبار یک وقفه کوتاهبرای اس��تراحت داشته باشید .بعد
تکرار کنید.


 .2وقت شان را صرف دنبال کردن
یکدستاوردساختگیمیکنند.

رشد شخصی مسئلهای سالم است.
رشد شخصی یک دستاورد است؛ اما
تا زمانی که واقعی باشد.
مشکل اینجاست که فشار برای رشد
کردن به همراه خ��ود ،انگیزه برای
راحتتر کردن آن رشد میآورد .یا
اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم ،برای
سادهتر به نظر رسیدن رشد.
بازیهای رش��د را که دستاوردهای
س��اختگی دارند ،در اینترنت بارها
میبینی��د .خیل��ی از آنه��ا حاوی
محص��والت و خدمات��ی هس��تند
که توس��ط اس��امی معروفی مثل
 Facebookو  Twitterفراه��م
میشوند.
هرکدام یک زیربنای روانی دارند که
از یک بازی رشد پر از دستاوردهای
س��اختگی حمای��ت میکنند—
جمعآوری امتیازهایی که به فایده
موردنظ��ر آن محص��ول یا خدمات
نزدیک باشد.
در  Facebookلیست دوستان و در
 Twitterدنبالکنندگان آن.
بله ،هرک��دام از آنها اگر به تعادل و
باهدف استفاده ش��وند ،یک هدف
منطقی به دنبال دارد.
اما بیشتر افراد اینقدر خود را درگیر
سیستم امتیازهای آن بازی میکنند
ک��ه آن دلی��ل اصل��ی و قانونی که
بخاطر آن ش��روع به استفاده از آن
محصول یا خدمات کردند را به کلی
فراموشمیکنند.
اگر این بازی را فقط برای سرگرمی
انج��ام میدهی��د ،و از آن آگاهید،
عالی اس��ت و هیچ اش��کالی ندارد.
اما اگ��ر هدفتان به دس��ت آوردن
دوستان بیشتر و بیشتر و باال بردن
تعداد دوس��تان و دنبال�� ه روهایتان
فقط برای دست یافتن به آن است،
دس��تاوردهایتان کام ً
ال س��اختگی
است.
به همین دلیل خیلی مهم است که
ذهنتان را روی کاری که میکنید و
دلیل انجام آن تمرکز دهید.
راهحل:

از خودتان بپرسید:
آی��ا این فعالیت یک تغییر مثبت و
محس��وس در زندگی من یا فردی
دیگر ایجاد میکند؟
آیا الزمه یک هدف واقعی است؟
آیا به نظرم اشکالی ندارد که اینکار را
فقط به خاطر اینکه از انجام آن لذت
میبرم انجام میدهم ،فارغ از اینکه
فکر کنم برای خودم یا دیگری فایده
دارد یا نه؟

 .3یاد میگیرند کاری را چطور
اجنام دهند؛ اما هیچوقت اجنامش
منیدهند.

متاسفانه تعداد کمی از آدمها طوری
زندگی میکنند که به آن موفقیتی
که همیش��ه در رویاهایش��ان بوده
دس��ت پیدا کنند .و این یک دلیل
ساده دارد:
هیچوقت وارد عمل منیشوند!

علمآموزی به این معنا نیس��ت که
رشد میکنید.
رش��د زمان��ی اتف��اق میافت��د که
چیزهایی که میدانید زندگیتان را
تغییردهند.
بیشتر آدمها در سردرگمی کاملند.
درواقع آنها زندگی نمیکنند .فقط
روزها را میگذرانند و هیچوقت کاری
را که الزم اس��ت ،انجام نمیدهند،
یعنیدنبال کردن آرزوهایشان.
مهم نیست که نابغه باشید یادکترای
فیزیک کوانتوم داش��ته باشید ،اگر
عمل نکنید نمیتوانید کوچکترین
تغییریدر زندگیتان ایجاد کنید.
بین دانستن خالی و دانستن و عمل
کردن تف��اوت زیادی وج��ود دارد.
دانش و هوش بدون عمل هر دو بی
ارزش هستند.
به همین سادگی!
راهحل:

موفقی��ت در تصمی��م ب��ه زندگی
کردن—ج��ذب خودتان در فرایند
دنبال ک��ردن اهدافت��ان— نهفته
اس��ت .پس تصمیم بگیرید و وارد
عمل شوید.

 .4برای بررسی پیشرفت شان معیار
سنجشدرستیندارند.

نمیتوانی��د چیزی که به درس��تی
آن را نسنجیدهاید را کنترل کنید
و چیزی که میسنجید آینده شما
را تعیی��ن میکند .اگ��ر چیزهای
درس��تی را بررس��ی نکنید نسبت
به فرصتهایی ک��ه برایتان پدیدار
میشود کور میشوید.
تص��ور کنی��د ک��ه در کار تجاری
کوچکی که انج��ام میدهید ،مقرر
کنید که میزان مدادها و گیره های
کاغذ را که مصرف کردید ،حس��اب
کنید.
آیا این منطقی است؟
خی��ر! چ��ون مدادها و گی��ره های
کاغذ معیار خوبی از چیزهای مهم
برای یک تجارت نیس��تند .مدادها
و گیرههای کاغذ هی��چ تاثیری در
درآمد ،رضایت مشتری ،رشد بازار و
از این قبیل ندارند.
اینکه چه چیز را بسنجید ،آینده شما
را پیش بینی میکند.
بای��د چیزهای��ی را بس��نجید که
مستقیماً به هدف اولیه شما مرتبط
باشد.
راهحل:

رویکرد مناسب این است که بفهمید
ه��دف اصل��ی تان چیس��ت و بعد
چیزهایی که مستقیماًدر رسیدن به
آن هدفدخیل هستند را بسنجید.
توصیه ما این است که برای تعیین
هدف اصلی تان وقت بگذارید ،بعد
مهمترین موارد برای بررسی کردن
را تعیین کرده و بعد بالفاصله شروع
به بررسی کنید.
{>> ادامه در صفحه}35 :

ر
م
مـهضان
ر

ماه رحمت و مغفرت و بركت و
ماه میهمانی پروردگار" رمضان مهر" بر شما مبارك باد.
برنامه های ویژه این ماه با عظمت،
در مركزاسالمی ایرانیان در مونتریال كانادا از این قرار است:
نماز جماعت -افطار -دعا و نیایش -سخنرانی توسط
حجه االسالم و المسلمین سید محمد حسن مشكواة
از  14ماه مبارك رمضان لغایت عید سعید فطر
و شیخ صالح سیبویه در دو هفته اول ماه رمضان
هر هفته  3شب پنجشنبه و جمعه و شنبه
و خواندن یك جزءقرآن كریم.

شــبقــدر

با عرض تسلیت خدمت شما هموطنان به مناسبت شهادت موالی متقیان علی (ع) برنامه های
ویژه شبهای قدر شامل:
مراسم سوگواری موالی متقیان علی (ع) -قرآن بر سر گذاردن  -دعای جوشن كبیر و احیاء این
شبهای مبارك تا سحر.
----------------------------------نماز عید سعید فطر راس ساعت  9صبح با صبحانه
در مركز به امامت حاج آقا مشكواة برگزار می شودو مبلغ فطریه برای هر نفر  9دالر می باشد.
----------------------------حضورتان سبب نزدیكی به پروردگار و برآورده شدن حاجتها و رفع گرفتاریها
و مهمتر از همه استجابت دعا می باشد.
می فرماید" :بخوانید مرا تا استجابت كنم شما را".
شب های قدر و احیاء آن را فراموش نكنیم
1آگوست مصادف است با  1ماه مبارك رمضان
اول ماه مبارك رمضان منوط به دیدن هالل می باشد

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

اوقاتشرعیماهمبارکرمضانبهوقتمونتریال
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یک سال گذشت

شادروان داریوش عباسی
یک سال از درگذشت غم انگیز و دردناک
همسر ،پدر و عزیز و بزرگ خاندان مان گذشت
در غیبت شادروان داریوش عباسی
غربت مان همچنان ژرف تر می شود...
یاد مهربانش را در این سال های فراق
ارجمند و گرامی می داریم...
واز یادش نمی کاهیم..

خانواده های عباسی،
کفاش محمدی ،عزیزی
و پهلوان رضائی

هـم
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دردی

هوالـباقی

سرکار خامن فریبا رضائی
درگذشت غم انگیز پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده
بقا و سعادت روزافزون شما را ازدرگاه ایزد منان خواستاریم.

هـم

اکرم وعلی صداقت

دردی

سرکار خامن رضائی
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت غم انگیز پدر بزرگوارتان را تسلیت گفته،
برای شما و دیگر خانواده های سوگوار
آرزوی صبرو آرامش داریم.

اشرف و علی نیازی

هـم

دردی

دوست عزیز سرکار خامن فریبا رضائی

کتابفروشیزاگرس

info@zagros.ca
آموزش موسیقی کودک ُ -ارف

دوره ی آموزش موس��یقی کودک  -اُرف
در زاگرس برگزار می گردد .از مهمترین
اهداف این دوره :تقویت حس همکاری در
کار گروهی .شکوفا شدن خالقیت کودکان
در زمینه موسیقی .آش��نایی کودکان با
س��ازهای فلوت ریکوردر و ارف تا انتخاب
رش��ته ای تخصصی تر از علم موسیقی.
اجرای قطعات موسیقی به صورت گروهی
و تقوی��ت حس نوازندگ��ی در کودکان و
در نتیجه تقویت حس همکاری و انجام
وظیفه محوله .تقویت خوب ش��نیدن و
زبان گفتاری در کودکان و نوجوانان

کارگاه یکروزه آماده سازی برای
موفقیت در آزمون تئوری رانندگی
  1آگوستکارگاه ی��ک روزه یی ب��رای عالقمندان
ش��رکت در آزم��ون تئ��وری موس��یقی
رانندگی عصر دوشنبه 1 ،آگوست ،ساعت
 7برگزار می شود.
جلسات «نقد ادبی» ،توسط رضا
فرخفال  5 -آگوست
رضا فرخفال ،نویسنده ،محقق و مترجم
ایرانی س��اکن مونت��رال ،عصر جمعه ها
از س��اعت  19تا  ،21جلسات معرفی و
بررسی تئوریهای رایج در «نقد ادبی» را
برگزار میکند.
رضا فرخفال نویسنده مجموعه داستان
«آه اس��تامبول» و «حدی��ث غرب��ت
سعدی»س��ت و ترجم��ه «ی��ک روز از
زندگی ایواندنیسوویچ» اثر سولژنیتسین،
«عالیجناب کیشوت» اثر گراهام گرین،
«نقد سرزمین هرز» اثر کلینت بروکس و
صاحب دهها مقاله هنری ،ادبی است .او
در آمریکا زبان فارس��ی تدریس میکند
و در س��ال چند بار برای دیدار خانواده و
دوستانش به مونترال میآید
دوره آموزش ساخت ،تدوین،

514-489-8686

صداگذاری ،میکس و جلوه های
ویژه فیلم  6 -آگوست
آموزش و آشنایی با فرمت های مختلف
دوربین های ویدئویی ،ساخت فیلم کوتاه،
موزیک ویدی��و و ویدو آرت ،اضافه کردن
مت��ن و حرکت دادن آن ب��ر روی فیلم،
تغیی��ر رنگ و نور فیل��م (قدیمی کردن،
سیاه و سفید کردن ،تغییر رنگ ها به هم
…) ،ساخت فیلم برای شبکه های فیلم در
اینترنت (یو تیوب ،ویم او .)...
آموزش کار ب��ا نرم افزاره��ای حرفه ای
تدوین فیلم :فاینال کات پرو ،ادوبی افتر
افکت و ادوبی پرمیر و استفاده از فتوشاپ
در تدوین فیلم.
اضافه کردن افکت ها و صداهای جداگانه
بر روی فیلم ،ترمی��م باند صدای فیلم و
اضافه کردن موسیقی به فیلم.
دوره در ده جلسه است .برای معرفی این
دوره ،کارگاه یک روزه رایگان 6 ،آگوست
ساعت  12ظهر برگزار می شود
آشنایی مهاجر با مسائل مالیاتی با
سرور صدر  6 -آگوست
در پنجمین جلس��ه انجم��ن مهاجران
موضوعی تحت عنوان "حسابدار و آشنایی
مهاجر با مسائل مالی" مورد بررسی قرار
خواهد گرفت .در این جلسه خانم سرور
صدر موضوع مورد بحث را برای مهاجران
توضیح خواهد داد .این جلس��ه در تاریه
ش��نبه  6آگوس��ت و در س��اعت 17:30
برگزار می گردد.
کنسرتآموزشیهنرجویانموسیقی
  13آگوستعصرش��نبه  13آگوس��ت ،هنرجوی��ان
موسیقی زاگرس کنسرت آموزشی برگزار
می کنند.
آشنایی مهاجر با مسایل مالی با
علی پاک نژاد  20 -آگوست
جلسه شش��م انجمن مهاجران با حضور
علی پاک نژاد ،ش��نبه  20آگوس��ت و در

5155 Décarie
س��اعت  17:30برگزار می ش��ود .در این
جلس��ه آقای پاک نژاد درباره " آش��نایی
مهاجر با مس��ائل مالی و بیمه" صحبت
خواهد کرد

از "هگل تا هایدگر" دور جدید
درس های فلسفه با عطا هودشتیان
س��ری جدید درس های فلس��فه عصر
چهارش��نبه  6س��پتامبر ب��ا دکتر عطا
هودشتیان آغاز می گردد .در دوره جدید
قرار اس��ت هودشتیان به تاریخ فلسفه از
هگل تا هایدگر بپردازد .این جلسات هر
چهارشنبه یک هفته در میان بر گزار می
گردد
مقدمه بر شرح و نقد غزل های
حافظ با دکتر محمد استعالمی
چهارشنبه  11س��پتامبر ،جلسه حافظ
ب��ا موضوع " مقدمه بر ش��رح و نقد غزل
های حافظ" بادکتر محمد استعالمی سر
ساعت  18برگزار می شود.
آموزش داستان نویسی با مهدی
مرعشی
کالس آموزش داستاننویس��ی با مهدی
ی ش��ود .در این کالس
مرعشی برگزار م 
ش��یوههای داس��تان نویس��ی تدری��س
میشود .این دوره یکشنبه ها از از ساعت
 18تا  20در حال برگزاری است
آموزش تئوری موسیقی با رضا
رضایی
عصر هر پنجشنبه ساعت  ،17:30کالس
ه��ای آم��وزش تئوری موس��یقی با رضا
رضایی بر گزار می شد.
دوره جدید جلسات شاهنامه خوانی
با آزاده احسانی
ب��زودی دور جدید جلس��ات ش��اهنامه
خوانی ،عصر شنبه ها یک هفته در میان
با آزاده احسانی برگزار می شود .دوره ی
گذش��ته در  14جلسه قبل از تعطیالت
تابستانی به پایان رسید بود.

دوست گرامی جناب آقای حسن انصاری

درگذشت دردناک پدر و پدر همسر ارجمندتان
شادروان جناب آقای ناصر رضائی
را در ایران به شما دوستان عزیز و دیرین و دیگر وابستگان
سوگوار صمیمانه تسلیت می گوئیم
و برایتان آرامش ،بهروزی و تندرستی آرزومندیم.

محمود درایه و خانواده

هـم

دردی

سرکار خامن فریبا رضائی،

دوست گرامی جناب آقای حسن انصاری

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

زهره و محمد رحیمیان

و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکورر
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زندگی و سالمت....

همه چیز
درباره ماست!
ماست پرچرب
برای سالمتی
خطر دارد

رازهای سالمتی
در شش كشور جهان

در هر كشور و هر فرهنگی از ژاپن و
روسیه گرفته تا یونان و هند و پاناما،
مردم ملل مختلف برای سالمت بهتر
و طول عمر بیشتر اسرار مخصوص
خودش��ان را دارند كه بدون ش��ك
این رازهای سالمتی س��الیان دراز
سودمند و كاربردی بودهاند.
این روشها و راهكارهای سنتی مانند
نوش��یدن یك چای گیاهی آرامش
بخش یا یك ادویه خاص ممكن است
در ظاه��ر س��اده و معمولی به نظر
برسند ،اما متخصصان و كارشناسان
معتقدند این نكات كوچك میتوانند
یكدنیای كامال متفاوت ایجاد كنند.
در این س��تون ش��ش نمونه از این
رازهای سالمتی و طول عمر از شش
كشور مختلف جهان ارائه شده است
كه ش��اید ش��ما هم با خواندن آنها
عالقمند ش��وید كه این عادات را به
زندگی روزانه خود اضافه كنید.

 ) ۱راز سالمتی مردم پاناما:

پروفس��ور نورمن هولن برگ پس از
چندین سال مطالعه روی مردم یك
قبیله در مقایسه با سایر مردم پاناما
كه از شكالتهای صنعتی استفاده
میكنند به این نتیجه رسید كه تنها
كمتر از  ۱۰درصد مردم این قبیله
در مع��رض خطر ابتال به س��رطان
دیابت ،سكته مغزی و بیماری قلبی
هستند.
آنه��ا در واق��ع ای��ن موهب��ت را
مدی��ون خواص آنتی اكس��یدانی و
فالوونوئیده��ای فوق العاده قوی در
«كاكائوی خالص» هستند.

 )۲راز سالمتی مردم ژاپن:

هم��ه م��ا میدانیم كه ط��ول عمر
ژاپنیها بیش��تر از ه��ر ملت یا نژاد
دیگری در سرتاسر این سیاره است
و ش��اید یكی از نشانههای مهم این

برت��ری ،آن اس��ت كه
ژاپ��ن پایینترین نرخ
چاقی را درجهان دارد.
یك��ی از ترفنده��ای
ژاپنیها ب��رای كنترل
چاق��ی ی��ك ع��ادت
فرهنگ��ی موس��وم به
«هارا هاچی بو» است.
بدین معنی كه "وقتی
 ۸۰درص��د احس��اس
سیری كردی دست از
خوردن بكش".
آنها معتقدند معده حتی
وقت��ی ۱۰۰درصد پر باش��د پیغام
پرب��ودن كام��ل آن دیرت��ر به مغز
میرس��د و در نتیجه دیرتر به شما
پیغام سیری میدهد.

 )۳راز سالمتی مردم روسیه:

مردم روسیه به خوردن نوعی گیاه
دارویی موس��وم به «ریشه طالیی»
ع��ادت دارند ك��ه یك گی��اه بومی
روسیه است و برای درمان بسیاری
از بیماریه��ا از عفونته��ا گرفته
تا افس��ردگی و اختالالت سیستم
عصبی مفید است.
ریش��ه این گیاه در فروش��گاههای
عطاری و محصوالت گیاهاندارویی
موجود است كه به صورت چای دم
كرده استفاده میشود.
این گی��اه تاثیر فوق الع��ادهای در
كاهش استرس و خستگی دارد.

 )۴راز سالمتی مردم هلند:
هلندیها «دوچرخه» را به وسیله

نقلیه روزانه خ��ود تبدیل كردهاند.
آنها تقریبا یك سوم حمل و نقلهای
خود را در مس��افتهای مناس��ب
ب��ا دوچرخه انج��ام میدهند و هر
ش��هروند هلندی در روز  ۱.۵مایل
دوچرخه سواری میكند .طبق یك
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پرسیده می شود ارزش تغذیهای
و ع��وارض ناش��ی از مص��رف
ماستهای پرچرب و چكیده چه
میزان است؟
آیا مصرف ماس��تهای پرچرب
ب��رای تمامی گروههای س��نی
محدودیت دارد؟


عوارض مصرف ماست پرچرب

بازبینی آماری كه در س��ال ۲۰۱۰
انجام گرفت طول عمر هلندیهای
دوچرخه س��وار به طور متوسط ۱۴
ماه بیشتر است.

 )۵راز سالمتی مردم هند:

درص��د قاب��ل توجه��ی از غذاهای
هندی حاوی ادویه «كاری» است.
ای��ن ادوی��ه حاوی تركیب��ی به نام
«تورمریك» اس��ت كه هزاران سال
مصرف پزشكیداشته است.
دانش پزشكی امروز نشان میدهد
«تورمریك» سرش��ار از خواص آنتی
اكس��یدانی ،ضد التهاب��ی و تقویت
كننده سیس��تم ایمنی است كه در
پیش��گیری از بیماری آلزایمر نقش
قابل مالحظهای دارد.

 )۶راز سالمتی مردم یونان:

یك مطالعه در سال  ۲۰۰۷میالدی
روی  ۲۳ه��زار ف��رد بزرگس��ال در
یونان ،كلید شگفت انگیز سالمتی را
در این مردم آشكار ساخت.
ای��ن مطالعه نش��ان داد افراد بالغی
ك��ه  ۳روز در هفت��ه حداق��ل ۳۰
دقیقه خواب نی�م روزی دارند ۳۷
درصد كمتر بر اثر بیماریهای قلبی
میمیرند.

پایه اصلی تمام ماستها شیر است.
اما عاملی ك��ه موجب تفاوت میان
انواع ماستها میشود درصد چربی
شیر به كار رفته در آنهاست.
معموال ماستهایی با چربی باالی
 2.5درص��د پرچ��رب محس��وب
میشوند.
این چرب��ی از نوع اش��باع و حاوی
مقداری كلسترول است و به اندازه
چربی گوشت قرمز ،پیه و دنبه برای
بدن زیان دارد.
چربی این محص��والت در بدن اثر
مس��تقیم بر رگهای قلب داشته و
در طوالنی مدت با ایجاد فشار خون
باال و رسوب چربی در دیواره رگها
موجب تنگ ش��دن رگهای اصلی
قلب و تصلب شرایین میشود.
این خطر زمانی تشدید میشود كه
بدن بدون تحرك باشد.
البته شاید ماست خامهای یا ماستی
ب��ا  7درصد چربی ب��رای فردی كه
 2قاش��ق ماس��ت در روز میخورد
چن��دان مضر نباش��د ،اما مطمئنا
برای اف��رادی كه با هر وعده غذایی
دو كاسه ماس��ت میخورند بسیار
خطرناك است.
از طرف دیگر ممكن است فردی كه
تحرك بدنی باالی��ی دارد با مصرف
ماست پرچرب دچار مشكل نشود،
اما به طور قطع افراد شهرنشینی كه
تحرك بدنی كم��ی دارند با مصرف
محص��والت پرچ��رب به مش��كل

برمیخورند.


ارزش تغذیهای ماست پرچرب

معموال كلسیم و پروتئین ماستها
از خ��واص مه��م تغذی��های آنه��ا
محسوب میش��ود كه كلسیم آن
با چربی نس��بت عكس دارد ،یعنی
هرچه چربی لبنیات بیش�تر باشد،
كلسیم آن كمتر میشود.

معموال ماستهای پرچرب سرشار
از ویتامینهای محل��ول در چربی
چ��ون ویتامی��ن  E، Dو  Aبوده و
از نظر طعم با ماستهای كمچرب
تفاوت چندانی ندارند.
مص��رف این ن��وع ماس��تها برای
افراد بسیار الغر ،كودكانی كه دچار
س��وءتغذیه یا سوء جذب هستند و
اف��رادی كه بیماریهای س��خت و
كاهنده وزن دارند ،مناس��ب است،
اما افرادی كه چاق هستند یا چربی
خون باالیی دارند و البته افراد سالم
و بالغ بای��د محصوالتی با  1.5تا 2
درصد چربی استفاده كنند.
بد نیست بدانید استفاده ازدخانیات
و سابقه ژنتیكیدر بیماریهای قلب
و عروق از جمله مواردی هستند كه
در كنار استفاده از لبنیات پرچرب
میتوانند به تشدید عوارض ناشی از
مصرف این نوع محصوالت بینجامد.

ماست چكیده یا كیسهای

ماس��ت چكیده از آبگیری ماس��ت
معمولی بهدست میآید.
هر چقدر آب این ماست كمتر باشد

بر می��زان پروتئی��ن ،چربی و
ویتامینهای محلول در چربی
آن افزوده میشود.
اما به دلیل خروج آب ماس��ت
از میزان ویتامینهای محلول
در آب چون ویتامینهای گروه
 Bخصوص��ا ویتامی��ن  B2و
مقداری از پروتئینهای محلول
آن كاس��ته میشود و برعكس
كالری آن افزایش مییابد.
این ماست میتواند چاقكننده
باش��د و منبع اسیدهای چرب
اشباع است.
نصف لی��وان ماس��ت چكیده
حدودا معادل یك لیوان ماست
معمولی اس��ت و اف��رادی كه
مبتال به مشكالت گوارشی از
جمله عدم تحمل الكتوز هستند
یا نمیتوانن��د در یكوع��ده حجم
زیادی غذا مصرف كنند ،بهتر است
مقدار كمی از این ماست را به همراه
غذا میل كنند.


توصیهها

ترشی و شیرینی ماست نشاندهنده
كیفیت آن نیست.
معم��وال نگه��داری آن در م��دت
طوالنی یا خ��ارج یخچال منجر به
ترش شدن آن میشود.
بد نیس��ت بدانید ترش��ی ماست از
نظر تغذیهای به جذب كلسیم كمك
میكند.
ماست معموال  10تا  15روز تاریخ
مص��رف دارد و بعد از گذش��ت این
تاری��خ كمی ت��رش میش��ود ،اما
مص��رف آن برای س�لامت ضرری
ن��دارد؛ چراكه ترش��ی ماس��ت از
رشد میكروارگانیسمهای مضر آن
میكاهد.
در صورت آلوده ش��دن ماس��ت به
كپك و یا ایجاد طعم تلخ ،آن را دور
بریزید.
آب ماست را دور نریزید.
آب ماست همان س��رم شیر است
و ارزش غذای��ی فراوانی داش��ته و
سرش��ار از پروتئینهای محلول و
ویتامینهای گروه  Bاست.
)جام جم آنالین)

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
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

دکترپرویزقدیریان

به بازار آمد

26

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
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زندگی و سالمت...
عوامل 

باال رفنت سن:

تراكم استخوان در هر دو
جنس به تدریج كم میشود به
طوری كه از حدود  40س��الگی
به بعد نیم تا یك درصد در سال
كاهش مییابد.

داروهای حاوی كورتون،داروهای
ضد ص��رع و داروهایی كه برای
درمان بیماریهای تیروئید مصرف
میش��وند ،موجب ب��روز پوكی
اس��تخوان میش��ود .این دسته
داروها حتما باید با تجویز پزشك
و در صورت نی��از با مكملهای
دارویی مانند كلسیم و ویتامین
«د» مصرف شوند.

خطرزای
پوكی
جنسیت:
پوكی استخوان در زنان به
استخوان دلیل كم بودن توده استخوان و
پدیده یائسگی شایعتر است به
حترك بدنی و ورزش:
طوری كه زنان در هر س��نی  4ورزش س��بب افزای��ش
كدامند؟ یا  5برابر بیش��تر از مردان دچار رشد استخوانی بویژه در كودكی
پوكی استخوان یك عارضه شایع
متابولیك استخوانی است كه در
آن كاهش عمومی و ش��دید در
توده استخوانی ایجاد میشود.
در این عارضه عناصر تش��كیل
دهنده استخوان از نظر كیفیت
تغییر نمیكند ولی از نظر كمیت
كاه��ش مییابند .ای��ن بیماری
وقتی بروز میكن��د كه كاهش
توده استخوان بیش از حد سریع
باش��د در ضمن زن��ان بیش از
مردان به پوكی استخوان مبتال
میشوند.
ب��ه گ��زارش س��ایت مرك��زی
تخصصی مایوكلینیك در آمریكا،
برخ��ی از عوامل احتم��ال ابتال
به پوك��ی اس��تخوان را افزایش
میدهند ك��ه برخ��ی از آنها را
میتوانید تغییر دهید اما برخی
دیگر مث��ل وراث��ت قابل تغییر
نیستن .د
مهمترین عوام��ل خطرزای این
عارضه استخوانی عبارتند از:

شكستگیاستخوانمیشوند.
یائسگی و كاهش
هورمونهایجنسی:



هورمونه��ای جنس��ی نق��ش
مهمی در استحكام استخوانها
دارند .بنابراین هر عاملی از جمله
یائسگی كه باعث كم شدن این
هورمونها شود پوكی استخوان
را تسریع میكند.
وراثت و نژاد:



در ص��ورت س��ابقه
شكستگیدربستگاننزدیك(پدر،
مادر ،خواهر و برادر) احتمال ابتال
به شكستگی تا دو برابر افزایش
مییابد .همچنین نژاد آسیایی و
افرادی كه پوست و موی روشن
دارند ،بیشتر در معرض ابتال به
پوكی استخوان هستند.
اندازه بدن:



اس��تخوانبندی ظریف و
جثه كوچكتر موج��ب افزایش
احتمال پوكی استخوان میشود.
مصرف دارو:



مص��رف طوالن��ی مدت
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و دوران بل��وغ میش��ود .ورزش
متناسب با سن و به طور مستمر
موجب افزایش تراكم استخوانی
میشود.
رژیم غذایی:



كلسیم باعث قوی شدن
استخوانها میش��ود .ویتامین
«د» نیز مانند كلیدی اس��ت كه
باعث ورود كلسیم به استخوانها
و استحكام آنها میشود .مصرف
این دو م��اده در رژیم غذایی به
پیش��گیری از پوكی اس��تخوان
كمك میكند.
دخانیات و الكل:



مصرف دخانیات ش��امل
سیگار و قلیان موجب اختالل در
جذب كلسیم و ساخت استخوان،
یائس��گی زودرس ،كاهش وزن
و تخریب هورمونهای جنس��ی
میش��ود كه به تس��ریع پوكی
استخوان میانجامد .مصرف الكل
نیز با كم كردن فعالیت سلولهای
س��ازنده استخوان موجب پوكی
استخوان میشود.

عس��ل قبل از اینكه یك غ��ذای كامل
باش��د ،اكسیر پر ارزشی است كه سال
های سال به عنوان دارو و درمان مورد
اس��تفاده قرارگرفته و حاوی حدود ۸۰
نوع ماده مفید برای انسان است.
عسل به علت داش��تن گلوكز زیاد كه
س��هل التجزیه و انرژی زاس��ت ،تأثیر
مهمی روی عضالت قلب دارد .از طرفی
باعث تحریك و تقویت قلب و نیز گشاد
شدن رگ ها شده و جریان خون را در
درون شریان های انشعابی افزایش می
دهد .از طرف دیگر س��بب بهبود وضع
فشار مایعات بدن شده و فشار خون را
تنظیم و از سكته قلبی جلوگیری می
كند .چنانچه اگر بیماران قلبی روزانه
 ۵۰ال��ی  ۱۴۰گرم عس��ل به مدت ۲
ماه مصرف كنن��د ،مقدار هموگلوبین
خونش��ان افزایش یافته و ضربان قلب
آنها متعادل می شود.
اگر عسل با س��ایر غذاها خورده شود،
باعث كاهش اس��یدهای اضافی معده
می ش��ود و بر درمان زخم معده ،ورم
معده و روده مؤثر است .به علت داشتن
آه��ن و منگنز ،عس��ل ب��ه هضم غذا
كمك كرده و ترشح ش��یره معده را به
حالت طبیعی برمی گرداند .از طرفی،
دارای كنش دو جانبه است .اول كنش
موضعی :كه مانند بهم آمدن زخم های
خارجی موجب بهم آوردن زخم معده
می شود و دوم كنش تقویت كننده كه
به طور یك جا روی بدن به ویژه دستگاه
عصبی است .همچنین فروكتوز عسل
یك بازتاب پاك كننده گندزدایی در روده
دارد و به عالوه اس��یدفرمیك عس��ل با
تخمیر و ترش��ی روده مبارزه می كند.
عسل به علت داشتن خواص میكروبی،
مقوی مع��ده و روده ها بوده و موجب
تسهیل عمل دفع و لینت مزاج است.
عس��ل خصوصاً در رف��ع بیماری زخم
روده بزرگ مفید است.
بهترین زمان مصرف عسل دو ساعت

قبل از نهار و یا ناش��تا و
س��ه س��اعت بعد از شام
اس��ت .در م��ورد برخی
بیم��اری های دس��تگاه
عصب��ی مركزی ،عس��ل
غن��ی ش��ده از ویتامین
را توصی��ه ك��رده اند كه
حاوی اس��ید گلوتامیك
است .عسل همچنین در
درمان بیماری داءالرقص
(انقباض های تشنج آور
ماهیچه ها) مؤثر اس��ت.
از طرف دیگر ویتامین D
موجود در عس��ل ،اعمال
بین كلس��یم و فسفر را
تنظی��م می كند و صمغ
موجود در عسل نیز نمی
گذارد جدار عروق سفت
شده و حالت االستیستیه
خود را از دست بدهد ،در
نتیجه مواد غذایی بهتر به
مغز می رس��د و مطالب
بهتر در حافظه می ماند.
همچنین عالوه بر اینكه
عسل خوراك سلول های
انس��اج اس��ت ،بر ذخایر
گلیكوژن كبد نیز م��ی افزاید و عمل
سوخت و ساز نسوج را تشدید می كند.
با در نظر گرفتن این حقیقت كه كبد،
س��موم باكتری ها را خنثی می كند و
گلیكوژن عامل اصلی مبارزه با سموم
باكتری هاس��ت ،می توان به اهمیت
عسل در افزودن قدرت كبد در مبارزه
با میكروب ها پی برد.
به همین دلیل در درمان های بالینی،
از عس��ل حاوی مقدار زیادی گلوكز به
روش تزری��ق وریدی در بدن انس��ان
اس��تفاده می كنن��د .از ط��رف دیگر
قندهای موجود در آن بیش��تر از نمك
تغذیه ش��ده ،ورم های فیستولی لوله
ه��ای ادراری را از بی��ن می برد و روی

 جدولهای ویژه و عادی:
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كلیه مستقیماً اثر كرده و ادرار را افزایش
می دهد .همچنین داروی بسیار مؤثر
ب��رای معالجه آماس و التهاب چش��م
است و نیز در درمان بیماری های ناشی
از ویتامین  Aو  Bو ش��ب كوری مؤثر
اس��ت .عالوه برآن ،قندهای عس��ل به
دندان هیچ صدمه ای وارد نمی كند و
برخالف شكر حاوی آنتی بیوتیك است
و اسید تولید نمی كند ،بنابراین دندان
ها را ضدعفونی می كند.در نهایت اینكه
عسل اكسیر طول عمر است و اعضا را
تقویت كرده و خستگی را دفع كرده و
قدرت جوانی را افزایش می دهد.
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گفتید سختش را می خواهید ،حاال اگر توانستید این یکی را حل کنید!

خدمات ارزی

514-844-4492

27

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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پزشکــی
سندروم خس��تگی مزمن همراه
عالئمدیگر با یک خستگیدائمی
بی دلیل که علی رغم تالش های
شخص دچار شده ،همراه است و
بعنوان یک بیماری عصبی بشمار
می رود و بطور ناگهانی بروز کرده
و س�لامتی بیمار را به س��رعت
خراب می کند.
خس��تگی مزمن همراه سمپتوم
(نشانه) های دیگری است که اثر
مهمی بر روی زندگی ش��خصی
و ش��غلی بیمار می گذارد ،مانند
دردهای عضالنی و مفصلی و بی
حالی عمومی.
ای��ن عالئم طوری بوجود می آید
که پزشک نمی تواند آن را به یک
بیماری مربوط کند؛
گاهی امکان دارد بر اثر یک بیماری
ویروسی باش��د یا دریافت واکسن،
آلرژی بر اثر گرده گیاهان و یا گرد و
خاک محیط و غیره.
برخالف آنچه که تا چند سال قبل
تصور می شد تمام گروه های سنی
حتی ک��ودکان و هم��ه نژادها می
توانند دچار شوند و خانم ها  2تا 4
بار بیشتر دچار می شوند تا آقایان.
با اینکه این س��ندروم از س��الهای
 1750شناخته شده بود فقط از سال
 1988بعنوان یک بیماری شناخته
شد و در این مدت بیش از هزار نام
مختلف به آندادند که بعضی از آنها
هنوز مورد استعمال قرار می گیرند،
مانند سندروم بیماری های ویروسی
جوانان؛ زیرا که بیشتر جوانان حدود
سی سال مبتال می شوند.

www.paivand.ca
Ata Ansari:
Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.

دکترعطاانصاری(کبک)

سنــدروم

خستگی

   پیشرفتبیماری:

پیش��رفت بیم��اری در اش��خاص
مختلف متفاوت است عالئم حاد آن
معموال  2سال طول می کشد و می
تواند بطور متداوم تکرار شود .عالئم
آن به تدریج با گذشت زمان کم می
شود.
تعداد کم��ی از بیماران بطور کامل
درمان می شوند ولی به تدریج اکثر
آنها تقریبا بطور کامل قدرت کارائی
خود را باز می یابند.

تشخیص
اغل��ب اش��خاص دچ��ار ش��ده به
خستگی شدید و مزمن باید تحت
آزمایش��ات پزش��کی مختلفی قرار
بگیرند زیرا بیماری های زیادی می
توانند باعث کم ش��دن مهم انرژی
شخص بشوند ،مانند:
فیبرومیالژی، فشار خون پائین، بیش فعالی تیروئید و سندروم روده های ملتهب.این بیماری نباید با افسردگی اشتباه
شود.
برعکس بیمار افس��رده که از هیچ
چیز لذت نمی برد ،بیمار خس��ته
مزمن از لحظات خوب زندگی لذت
می برد ،ولی به سرعت انرژی خود را
از دست داده و خسته می شود که

   خس��تگی دائمی بی دلیل که
بیش از  6ماه طول بکشد
   خس��تگی بعد از ی��ک فعالیت
بدنی یا مغزی ش��دیدتر می شود و
حدود  24ساعت طول می کشد
   خوابی که باعث رفع خستگی و
استراحت نمی شود
   دردهای عضالن��ی بی دلیل در
نزد 70درصد بیماران ماننددردهای
فیبرومیالژی همراه با س��ردردهای
شدید و ناگهانی
   مشکالت عصبی مانند:
 عدم تمرکز، بی حافظه گی های کوتاه مدت، اشکاالت بینائی، حساسیت شدید به سر و صدا و نورو مشکالتدیگر
   اشکاالتسیستمعصبیمستقل
مانند:

اشکال در حالت عمودی بودن، ایستادن ،نشستن ،یا در راه رفتن، س��قوط فشار خون هنگامی که ازجا برمی خیزند ،احساس سرگیجه
داشتن،
 رنگ پریدگی شدید، حال��ت تهوع ،بیم��اری های رودهملتهب ،احتیاج به ادرار کردن مرتب،
ضربان قلب وارتیمی قلبی و غیره.
 اشکاالت عصبی و غدد داخلی:عدم تعادلدرجه حرارت بدن (کمتر
از حد طبیعی ،عرق کردن متناوب،
احس��اس تب داش��تن ،دست ها و
پاهای س��رد ،عدم تحمل س��رما و
گرمای زیاد ،تغییر وزن مهم و غیره).

   اشکاالت سیستم دفاعی بدن:

 گلو دردهای مرتب و تکراری، گانگلیون های حساس در ناحیهزیر بغل و کشاله ران،
 سندروم گریپ تکراری، -آل��رژی به بعض��ی از غذاها و عدم

درمانکلیهمشکالت ارتوپدیپا
ساخت کفی های طبی

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

کلینیکمدیکالآلفامدیک

Chronic
Fatigue
Syndrome
باعث عصبانیت او می شود.
در کان��ادا ب��رای اینکه تش��خیص
س��ندروم خستگی مزمن داده شود
بیمار باید دارای عوارض زیر باشد:
 خستگی مزمن، خستگی بعد از فعالیت، اش��کال در خوابیدن (بی خوابی وبدخوابی) و
 دردهای مشخص کننده به اضافه 2عالم��ت عصب��ی و حداقل یک
عارضه بدکاری سیستم غدد داخلی
یا سیستم دفاعی بدن و یا سیستم
عصبیمستقل.
در نزد ک��ودکان عالئم بیماری می
تواند هر روز تغیی��ر ماهیت بدهد؛
دارای هم��ان اهمیت اس��ت که در
نزد بزرگساالن و تشخیص در آنها از
عالئم مشخصی که بیش از سه ماه
طول بکشد داده می شود.

دکترعطاانصاری در کلنیک آلفامدیک مونتریال

داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

مزمن

علل:
عالئم سندروم
اکثر بیماران س��ندروم خس��تگی
مزمن قبل از مبتال شدن دارای یک خستگی مزمن

زندگی سالم و فعال هستند.
امروزه بیش��تر فکر می کنند عامل
بیماری ویروس باش��د زی��را اغلب
عامل ش��روع بیماری یک بیماری
عفونی ویروسی بوده ولی می تواند بر
اثر بدکاری سیستم دفاعی در داخل
سلول های مسئول دفع عفونت هم
باشد.
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تحمل بعضی از غذاها و غیره.
   چه کسانی ممکن است دچار
شوند:

 خانم ها  2تا  4برابر بیشتر از آقایاناز این سندروم رنج می برند.
 با اینکه در هر سنی میتوان دچارشد ولی بیشتر مواقع بیماران  40تا
 50سال دارند.
 با اینکه امکان دارد پزش��ک عاملتولید کننده بیماری را تش��خیص
بدهد ،مانند یک بیماری ویروسی،
اس��ترس فیزیکی یا روان��ی و غیره
بعلت اینکه علت قطعی مش��خص
نیست نمی ش��ود عامل بیماری را
شناخت.

پیشگیری:
متاسفانه به علت اینکه علل بیماری
مشخص نیس��ت امکان پیشگیری
وجود ندارد.
طبقنظریهانجمنفرانسویسندروم
خستگی مزمن و فیبرومیالژی تعداد
زیادی از بیماران از بیماری خود خبر
ندارند و هیچ کاری برای درمان خود
انجام نمیدهند.
اگ��ر مواظب وضع عموم��ی بدن و
سالمت خود باشیم می توانیم زودتر
به پزشک مراجعه کرده و تشخیص
داده ش��ده و درمان احتمالی شروع
بشود.
>> پیشگیری:

 در روزهائ��ی که احس��اس خوبیداری��م باید از فعالیت های ش��دید
بدنی ،استرس روانی و کارهای زیاد
مغزی برای بروز عوارض خودداری
کنیم.
 در برنام��ه روزانه خود برنامه هایکوتاه م��دت آرامش بگذاریم مانند:
گوش کردن به موزیک ،مدیتیشن
و غی��ره ب��رای تمرکز ان��رژی برای
بهبودی
 داشتن برنامه خواب مرتب و کافیکه بتواند کمک به استراحت کامل
بکند.
 تهیه برنامه فعالیت های هفتگی ازقبل .باید دانست که بهترین ساعات
ب��رای انجام کارها بین س��اعت 10
صبح تا  2بعد ازظهر است.
 از تنهائی و گوشه گیری خودداریکرده و در انجمن های کمک کننده
فعالیتداشته باشیم.
 از مصرف کافئین که انرژی دهندهسریع است و روی خواب اثر بد دارد
و خستگی آور است خودداری کنیم.
 از مص��رف ال��کل ک��ه علت افتش��دید انرژی در بیشتر افراد مبتال
به خستگی مزمن هستند خودداری
شود.
 از مصرف موادی که سریعا به قندتبدیل می شوند هم زمان خودداری
کنیممانند:
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 خوردن بیسکوئیت، شیر کاکائو، شیرینی و غیره.زیرا پ��س از اینکه قند خون پائین
آمد خس��تگی در اعضاء بدن تولید
می شود.
   درمان های داروئی:

به علت اینکه عل��ل تولید بیماری
واقعا روش��ن نیس��ت هیچ درمان
خاصی برای آن وجود ندارد.
درمان ها برای آرامش س��مپتوم ها
و دادن حداکث��ر توانائی به بیماران
برای باال بردن توانائی کاری و زندگی
بیمار است.
در کانادا به بیماران توصیه می شود
شخص بیمار بیش از حد توانائی از
خودش کار نکشد و راهنمائی های
زیر را رعایت کند:
 )1خود درمانی:

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

 )2سر ساعت معین غذا بخورید.
 )3به اندازه کافی آب بنوشید.
 )4اگ��ر دچار مش��کالت دس��تگاه
گوارش و روده های ملتهب هستید
از کامل کنن��ده های چند آنزیمی
و س��ایر کامل کننده ه��ای غذائی
استفاده کنید ،مانند ویتامین ها.
   دو سیستم جدید که موثر واقع
شده:

1253 Rue Guy

پیشنهادی با کمتر از میزان واقعی
شروع می شود.

  مشکالتخوابیدن


به غیر از خود درمانی که ذکر ش��د
پزشک می تواند داروهای مختلفی
با میزان کم پیشنهاد کند که مشکل
خواب را برطرف کند.
آنتیدیپرسور خفیف

  دردها:


مسکن های عمومی مثل تایلنول،
آنتی انفالماتوارهای غیر استروئیدی
کوتاه مدت یاداروهای ضد افسردگی
به میزان کم

یک مطالع��ه علمی به م��دت 52
هفته بر روی  641بیمار خس��تگی
مزمن در انگلس��تان انجام شد و در
  خستگی:
مجله معتبر  LANCETدر مارس 
 2011چاپ ش��ده نشان می دهد ویتامین  B12از راه دهان و داروهای
که همراهی فعالیت های ورزش��ی دیگ��ر در مدت زم��ان کوتاه بی اثر
که به تدریج زیاد ش��ده تحت نظر اس��ت تزریق ویتامین  B12با دوز
پزشک انجام شده باعث بهتر شدن زی��اد در بعضی بیم��اران موثر بوده
قابلیت بدنی و بیشتر شدن انرژیدر است مخصوصادر کسانی که فرمول
 61درصد بیماران شده و همراهی خونی طبیعیداشته اند.
  افسردگی:
درمان های روانی ،رفتاری تحت نظر 
پزش��ک بر روی  59درصد بیماران داروهای ضد افسردگی با مقدار کم
مفید واقع ش��ده در حالی که گروه برای رفع نگرانی بکار می رود.
  واکسیناسیون:
دیگری که سیس��تم خ��ود درمانی 
انجام داده بودن��د و وضعیت روزانه واکسن زدن می تواند وضع بیمار را
خود را ثبت کرده بودند و وضع خود بدتر کند و باعث بازگش��ت بیماری
را نسبت به بیماری تغییر داده بودند بشود و اگر قرار است واکسنی داده
و به اصطالح با آن کنار آمده بودند شود باید توسط پزشکدرمان کننده
و در مواقع لزوم فعالیت های بدنی را انجام شود و دوز واکسن باید به  3تا
کم کرده بودند  42درصد بهتر شده  4مینی دوز تقسیم شود و به فاصله
بودند.
یک ماه یک ماه داده ش��ود .ادبیات
این مطالعات نش��ان م��ی دهد که پزشکی نشان نداده که واکسن باعث
ام��کان اینک��ه عوارض بیم��اری را تولید بیماری شود.
حداق��ل  50درصد کم کنیم وجود برای مشکالت دیگر که قبال گفته
دارد.
شد پزشک می تواند داروهائی برای
کمک به بیمار تجویز کند.

هدف خ��ود درمانی این اس��ت که
ش��خص مبتال بتواند انرژی خود را
هدر ندهد و سمپتوم هایش را کمتر
کند و وضع زندگی روزانه اش را بهتر
کند تا بتواند فعالیت های روزانه اش
را انجام دهد.
 )2سعی در شناسائی بیماری بکند
و روش ه��ای مب��ارزه ب��ا آن را یاد
بگیرد .بسیار مهم است که شخص
بداند که چه پیش می آید و چطور
برنامه ریزی بکند؛ برای خود درمانی
عالم��ات قبل از ش��دت بیماری را
بشناس��د و قبل از حمله بیماری از
فعالیت ه��ای زی��ادی و آزاردهنده
بپرهیزد و بداند ک��ه چگونه انرژی
اش را حفظ کند و تکنیک های آرام
بخش را بشناسد.
که
هنگامی
و
تدریج
شخص باید به
  فعالیت های ورزشی:

قادر است بدون فشار آوردن به خود بای��د تح��ت نظر ی��ک متخصص
قدرت کارآئی خودش را زیادتر کند .فیزیول��وژی که بیماری س��ندروم
شخص باید از تکنیک های زیر که خس��تگی مزمن را هم ب��ه خوبی
کیفیت خ��واب او را بهتر می کند بشناسد.
استفاده کند:
یک برنامه فعالیت های ورزش��ی را
 )1ه�ر ش�ب در س�اعت معین برای بهتر کردن وضع بدنی و انرژی
بخوابد
روزانه بیمار انجام شود البته بادر نظر
 )2قبل از خواب یک حمام نیمه گرفتن وضع قلب��ی عروقی او؛ ولی
گرم بگیرد.
بهتر اس��ت که شخص بیمار درباره
 )3از تخ�ت خواب فق�ط برای شدت و مدت ورزش مطابق سن و
خوابیدن و یا مقاربت اس�تفاده وضع بدنی تصمیم بگیرد.
کن�د ،ن�ه چی�ز دیگ�ری (مثال پیشنهاد می شود که در شروع برنامه
مطالعه)
یک ورزش  2دقیقه طول بکشد و 3
 )4با مدیتیشن و سایر تکنیک بار در هفته انجام شود.
  داروها:
های آرام�ش دهنده به فعالیت 
های مغزی آرامش بدهید.
داروهای زیادی برای درمان سندروم
خستگی مزمن پیشنهاد شده ولی
هیچ کدام اثر چندانی برای تسکین
   از سیستم غذائی کامل استفاده
سندروم نداش��ته و بیشتر بیماران
کنید:
 )1مطمئن باشید که غذای کامل و حساسیت نس��بت به داروها نشان
داده ان��د بنابر این مق��دار داروهای
مغذی میل می کنید.

طب مکمل

برای مشکالت مختلف بیماری ،گیاه
درمانی ،عط��ر درمانی ،نور درمانی،
استئوپاتی ،طب چینی (گیاهدرمانی
و طب سوزنی) ،ماساژ درمانی کمک
های موثری می کنند به متخصصین
مراجعهفرمائید.
طب ایرانی:

نوش��یدن دم ک��رده گل گاو زبان و
سنبل الطیب برای آرامش اعصاب و
بهتر خوابیدن موثر است.
همیشه شاد و همیشه خوش باشید

www.mihantv.
com
دکتر عطاانصاری
درتلویزیونمیهن:
سه شنبه ها:از 6
تا  7بعدازظهر

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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اقتصاد...

چنـد قدم تا سقــوط اقتصادی
ت متحده
ایاال 

«جوزف ای .اس��تیگلیتز» ،اس��تاد
دانش��گاه کلمبی��ا و برن��ده جایزه
نوب��ل اقتص��اد در مقالهای ب��ا نام
«زیانهای سرمایهداری بیقاعده»
که در الجزیره منتشر شده به بیان
دیدگاههای خود در خصوص بحران
اقتصادی جهان پرداخته است.
به گزارش برهان ،طی چند س��ال
گذش��ته یک ایدئول��وژی قدرتمند
یعن��ی اعتقاد ب��ه بازاره��ای آزاد و
نامحدود ،جهان را در لبه پرتگاه قرار
داده است.
حتی در روزهای اوج بهرهمندی ،از
اوایل سال  1980تا  2007میالدی،
سرمایهداریبیقاعدهآمریکایی،تنها
برای ثروتمندان کشورهای ثروتمند
سودبخش بود.
البته الزم به یادآوری استکهدر طی
دوران تسلط  30ساله این ایدئولوژی
غالب آمریکایی متوجه ش��دند که
درآمد ساالنه آنها کاهش مییابد و
به سوی رکود پیش میرود.
اف��زون بر این رش��د اقتص��ادی در
ت متحده پایدار نیست.
ایاال 
ی آمریکا ،رش��د
با کاهش درآمد مل 
اقتصادی میتواند تنها از راه مصرف
روزافزون بدهیه��ای مالی حاصل
شود.
من ه��م مانند دیگران امیدوار بودم
که بحران اقتص��ادی تا حدودی به
آمریکاییها (ودیگران) نیاز بیشتر به
مساوات ،نظم بیشتر و تعادل بهتر
میان بازار و دولت را بیاموزد.
افس��وس که به هیچوجه این اتفاق
نیفتاد!
برعکس ،احی��ای مجدد برنامههای
اقتص��ادی جناح راس��ت که مانند
همیش��ه برخاس��ته از ایدئولوژی و
منافع خاص میباش��د ،ب��ار دیگر
اقتصاد جهان��ی را تهدید میکند و
یا حداقل اقتصادهای اروپا و آمریکا
را که مهد این گونه عقاید هستند،
تحت تأثیر خود قرار میدهد.
تجدید حیات جناح راست در ایاالت
متح��ده که طرفداران آن آش��کارا
اولیه ریاضیات
به دنبال لغو قوانین ّ
و اقتصاد هس��تند ،تهدی��د بزرگی
محسوب میشود ،یعنی در نهایت
عدم پرداخت بدهی ملی.
اگر مجل��س هزینههایی را تصویب
کند که از میزان درآمد دولت بیشتر
باشد نتیجه آن کسر بودجه خواهد
بود که نیازمند کمکمالی اس��ت.
به جای آنکه می��ان مخارج دولت
و هزینهه��ای حاص��ل از مالیاتها
تعادل برقرار کن��د؛تالش میکند
تا با اس��تفاده از یک ضربه سنگین

و کارس��از ،از افزای��ش بدهیه��ای
ملی جلوگیری کرده و مخارج را به
سختی در حد مالیاتها نگه دارد.
این س��ؤال مطرح میشود که کدام
هزینهها در اولویت قرار دارند و اگر
بهره بدهیهای ملی پرداخت شود
دولت قادر به موقع بدهیها نیست.
افزون بر این کاهش مجدد مخارج
حال حاضر ،درمی��ان بحران جاری
که زاده ایدئولوژی بازار آزاد اس��ت،
بدونشک به تمدید رکود اقتصادی
میانجامد.
ده��ه گذش��ته در بحبوح��ه رونق
اقتصادی ایاالتمتحده با چنان مازاد
بزرگی مواجه ش��د که گویی تمام
بدهیهای ملی پرداخت خواهد شد.
پس چه شد؟!

کاهش مالیاتهای غیرقابل پرداخت
و جنگها که خود یک بحران واقعی
محسوب میشوند و افزایش شدید
هزینههای خدمات بهداشتی ـ که
تا حدی توس��ط دولت جورجبوش
برای دادن اختیار تام به شرکتهای
داروسازی برای تعیین قیمت ،حتی
ب��ا وجود به خطر افتادن پول دولت
ایجاد شد ـ افزایش کسری در بودجه
بیسابقه دوران قبل را موجب شد.
درمان کس��ر بودجه ایاالت متحده
ارتباط مستقیمی با
 پویا کردن اقتصاد،
 پایان جنگهای احمقانه،
 مهار هزینههای جنگ ،دارو و
 افزایش مالیات ،حداقل برای افراد
ثروتمنددارد؛
ا ّما جناح راست هیچیک از این موارد
م��د نظر قرار نمیدهد و برعکس
را ّ
برای شرکتها و ثروتمندان مالیات
را کم میکند.
افزون بر موارد یاد شده کاهش هزینه
امنیتاجتماعی
در سرمایه گذاری و ّ
را نیز باید ذکر کرد که از سوی این
جناح اعمال شده و آینده اقتصادی
آمریکا را به خطر میاندازد و آنچه از
قرارداد اجتماعی باقی مانده را نابود
میسازد.
در ضمن بخش مالی ایاالتمتحده
برای رهایی خود از قوانین ،به شدت
به «البیگری» روی آورده اس��ت تا
بتواند مجدد ب��ه دوران بیتفاوتی و
بیخیالی بی ح��د و حصر خویش
بازگردد اما اوضاع در اروپا کمی بهتر
است.
ت اقتصادی
اروپا و ریاض 

درم��ان امروز اروپا ،ک��ه در یونان و
سایر کشورهای درگیر بحران اعمال
ت اقتصادی
شده ،روش قدیمی ریاض 
ی س��ازی است که به فقر
و خصوص 

تاثیر ویتامین و پوست...
از اندازه و پوسته پوسته شدن پوست
اس��ت و بهبودی زخم را مخصوصاً
بعد از جراحی ،تسریع می كند.
بهترین منابع ویتامین  B۵عبارتند
از:
مخمر آبجو ،ن��ان غالت و حبوبات،
قارچ ،كبد ،لوبیای خش��ك و نخود،
آووكادو ،ماه��ی ،م��رغ ،آجی��ل
(فندق،گردو) ،بادام زمینی ،گل كلم،
ش��یر و پنیر ،سیب زمینی ،پرتقال،
موز و تخم مرغ.
 ویتامین  B۶برای از بین بردن
خش��كی مو و برای مغز مفید است
همچنین كمب��ود آن باعث التهاب
(قرم��زی ،ورم ،درد) ،ده��ان ،ترك و

ی انجامد.
بیشتر این کشورها م 
ای��ن درمان در آس��یای ش��رقی و
آمریکایالتین و جاهایدیگر کارگر
واقع نشد؛در اروپا نیز وضع به همین
منوال خواهد بود.
در واقع ثابت شده که ،این راهکار در
ایرلند ،لیتونی و یونان بیحاصل بوده
است.
گرچه راه دیگری نیز وجود دارد.
استراتژی رشد اقتصادی که توسط
اتحادی��ه اروپا و صندوق بینالمللی
پول حمایت میش��ود ،رش��د را به
درج��های میرس��اند ک��ه میتوان
اطمین��ان یافت یون��ان بدهیهای
خویش را بازپرداختکند ،نرخ بهره
کاهشیابد و برای سرمایهگذاری در
جهت بهبود رشد ،فضای مالی کافی
ایجادشود.
رش��د به خودی خ��ود درآمدهای
مالیاتی را افزایش و نیاز به هزینههای
اجتماعی را همچون مزایای بیکاری
کاهش میده��د و تضمین کننده
رشد بیشتر است.
باعث تأسف است که بازارهای مالی
و اقتصاددانان جناح راست مشکل را
کام ً
ال وارونهدریافتهاند.
آنها معتقدند که ریاضت اقتصادی
اعتبار میآفریند که موجب رش��د
اس��ت اما حقیق��ت این اس��تکه
ریاض��تاقتصادی رش��د را کاهش
موقعیت مال��ی دولت را
میدهد و
ّ
بدت��ر میکند و ی��ا حداقل کمتر از
ت اقتصادی
میزانی که حامیان ریاض 
قول آن را میدهن��د ،بازده خواهد
داشت.
در هر دو صورت اعتبار کاهش یافته
و رک��ود اقتصادی همچنان افزایش
مییابد.
آیا ب��ه واقع نیاز داری��م بار دیگر بر
اساس این عقاید و ایدهها ،آزمایش
هزین ه بر دیگری را انجام دهیم؟
عقایدی که پیشتر شکست خود را
نش��ان دادهاند .صد البت ه که پاسخ
منفی است؛ اما در هر صورت هر روز
مطمئنتر میشویم که ناچاریم این
آزمایش بیهوده را تکرار کنیم.
شکست در حرکت اروپا و یا آمریکا
به سوی رشد قوی ،تأثیر بدی را بر
روی اقتصاد جهان خواهد گذاشت.
شکست همزمان هردو یعنی فاجعه؛
حتی اگر کشورهایی با بازارهای رو
به رشد بتوانند به صورت مستقل به
رشد خود ادامه دهند .متأسفانه اگر
افراد دانا چیره نگردند شرایطی که
توصیف شد مقصدی است که جهان
به سوی آن حرکت میکند.


>> ادامه از صفحهPB :

خش��ك ش��دن لبها؛ آن را در جوانه
گندم به راحتی میتوان یافت.
مرغ ،ماهی ،كلیه ،كبد ،تخم مرغ و
گوشت خوك غنی ترین منابع غذایی
ویتامین  B۶هستند.
>> موارد زیر نیز منابع خوبی برای
این ویتامین هستند:
مخمر ،سبوس گندم ،غالت ،سیب
زمینی ،موز و جو دوسر.
ویتامین ب۶-در غذاهای فریزشده یا
فرآورده های غذایی (مانند گوشت)
از بین می رود.
 ویتامین  Cبرای رشد و ترمیم
همه قس��متهای بدن
باف��ت ها در ٔ
ضروری است.
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این ویتامین برای تشكیل كالژن (كه
یك پروتئین مهمدر تشكیل پوست،
بافت ترمیم یافته ،تاندون ،رباط ها و
عروق خونی است) الزم است.
ویتامین  Cنیز در آب ،محلول است
و در میوه ها و سبزیجات تازه وجود
دارد.
ای��ن ویتامی��ن اث��ر مه��م ض��د
اكسیدكنندگی دارد و سبب تولید
كالژن می شود.
ای��ن ویتامی��ن به مواد آرایش��ی –
بهداش��تی اضاف��ه می ش��ود زیرا
خاصیت ضد اكس��یدكنندگی آن
س��بب رف��ع لك��ه های پوس��ت و
جلوگیری از پیری زودرس می شود
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و از ط��رف دیگر تولید ویتامین Eرا
افزایش می دهد.
این ویتامین س��بب كاهش قرمزی
پوست ناشی از آفتاب و نیز كاهش
عوارض آفتاب سوختگی می شود.
اثر ضد التهاب��ی این ویتامین تأثیر
مفی��دی در درمان بیم��اری هایی
چون اگزما و سپوریازیس دارد.
ویتامین  Cبرای نوسازی سلول ،ضد
آلرژی و دافع سموم بدن است.
می توان آن را در بس��یاری از میوه
جات و سبزیجات پیدا كرد.
م��واد غذایی كه غن��ی از ویتامین
"سی" هستند ش��امل آب پرتقال،
فلفل س��بز ،هندوانه ،خربزه ،گریپ
فروت ،گرمك ،توت فرنگی ،انبه ،گل
كلم ،آب گوجه فرنگی ،كلم فندقی،
گل كلم،كاهو.
ویتامی��ن  Cهمچنی��ن در ب��رگ
های س��بز پخته شده یا خام (كلم،
اسفناج) ،گوجه فرنگی تازه و سیب
زمینی ،كدو تنبل ،تمشك و آناناس.
ویتامین  Cبه نور ،هوا و گرما حساس
است .خوردن س��بزیجات خام و یا
مختصری پخته شده جذب ویتامین

"سی" شما را افزایش می دهد.
 ویتامی��ن  Dضد ترك اس��ت و
برای رفع چین وچروك های پوست و
سفید شدن مو ،جوش های صورت
و خشكی پوست ویامین  Dتوصیه
میشود.
همچنی��ن ویتامین  Dب��ه جذب
كلس��یم و فس��فر كم��ك میكند و
اس��تخوانها ،دندانها ،و بافتهای كبد
شما احتیاج زیادی به این ویتامین
دارند.
غذاهای��ی ك��ه ش��امل ویتامین D
هستند عبارتند از:
روغن ماهی ،س��المون آزاد ماهی،
تونا (ماه��ی بزرگ) ،ش��یر مقوی،
قارچ ،حبوبات مقوی ،زردٔه تخم مرغ
همچنین نور خورشید منبع طبیعی
برای ویتامین « »Dاست.
 ویتامین  Eضد ریزش مو ،مؤثر
در درمان بیشتر بیماریهای پوستی،
كند كردن پدیدٔه پیری س��لول ها
و بافته��ا و همچنی��ن باعث بهبود
سریعتر زخم ها می شود.
غذاهای��ی كه ش��امل می��زان قابل
توجهی از ویتامین  Eهستند عبارت

است از:
آجیل (شامل بادام ،فندق ،و گردو)،
تخ��م آفتابگ��ردان ،روغ��ن ذرت،
مارگارین ،مایونز ،روغن سبزیجات
فشرده شده خنك ،شامل ذرت ،گل
دانه پنبه ،كانوال،
آفتابگردان ،سویأ ،
و سبوس گندم (غنی ترین منبع)،
اسفناج و كلم پیچ ،سیب زمینی.
 ویتامین ( Fویتامین  Fاصطالح
غلطی اس��ت كه گاها برای اس��ید
لینولئیك اس��تفاده می شود! ) ضد
چروك صورت اس��ت ك��ه در روغن
آفتابگ��ردان یاف��ت می ش��ود ولی
ویتامین محسوب نمی شود.
 ویتامین  Hضد عفونت جلدی
پوست است.
كمبود این ویتامین باعث پیدایش
لكه های قرمز رنگ و گاه خاكستری
در روی پوس��ت می گ��ردد .منابع
حیاتی ویتامین  Hزرده تخم مرغ،
مخمر آبجو ،پوست برنج ،مغزها می
باشد.
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طنز...

احواالت
مهاجرت

اول -قصد:
آن لحظه است که مهاجر به ستوه
می آید و عزم هجرت می کند .از این
نقطه فرد از خاک خود کنده ش��ده
اس��ت و ولوله ی عزیمت در جانش
افتاده و به جرگه ی مهاجرین پیوسته
است .از آیین این مرحله دویدن به
دنبال وکیل و انتظاردر صف طویل
درب سفارت و دار الترجمه و آزمون
«آیلتس» و «تافل» و ال و بل است
و این خود اول قدم است

دوم -اجابت:
زمانی اس��ت که صبر مسافر به بار
می نشیند و مهر ویزای بالد خارجه
بر پاس��پورت وی کوبانده می شود.
مهاجر در این مرحله خود را پیروز
ترین مردمان جهان می داند و هم
وطنانش را به چشم کور کچل هایی
می بیند که در باتالق بی فرهنگی و
ترافیک و فقر فرو می روند و به خود

افتخار می کند که به زیرکی و رندی
از این جهنم جهیده است

سوم -عزیمت:
مرحله ی گذاش��تن تمام وابستگی
ه��ا از خانه و زندگ��ی و متعلقین و
متعلقات و دوس��تان و اقوام اس��ت.
برخی این مرحله را به مرگ تعبیر
کنند .با هجوم خاطرات ودلبستگی
ها ان��دک اندک ت��رس و تردید در
مهاجر فزونی می گیرد .سرانجام وی
زندگی اش را در چمدانی جمع می
کند به سمت ناشناخته رهسپار می
شود.

چهارم -شعف:
مهاجر چون در بالد کفر فرو می آید
خود را در س��رزمینی می یابد سبز
و تمی��ز و منظم ،مردمانش خندان
و جوی های شراب روان و لعبتکان
لخت نیمه عریان و مو طالیی شادان
از کنار وی عبور می کنند .مردان را
در این مرحله شعف دو برابر نسوان
اس��ت و قالب ٌا هنوز عرق راه از چهره
بر نگرفته بر در عرق فروشی و نایت
کالب و بار و دیس��کو و اس��تریپ
کالب ص��ف م��ی بندند تا س��یر و
سلوک خویش آغاز نمایند

پنجم -بحران
هویت:

مهاجر تالش می کند هویت گذشته
اش را فرام��وش ک��رده و در جامعه
ی جدید ذوب ش��ود .وی ناگهان از
کلثوم جوراب آبادی س��نگ سری
اصل تبدیل به کاترینا ماریا س��انتا
کروز میشود .اگر از جماعت نسوان
باش��د در ای��ن مرحله بط��ور حتم

موهه��ای خود را بلوند می کند و با
پوست سیاه سوخته و ابرو پاچه بزی
و کله ی طالیی زهرهی هر بیننده
ای را می برد .در این مرتبه از سلوک
دامنهای کوت��اه و بیرون انداختن
ران های چاق و سلولیتی و پوشیدن
لباس های آالپلنگی و استفاده مکرر
از کلم��ات «اوه م��ای گاد» و «اوه
شیت» از رایج ترین حرفهاست

ششم -غربت:
در این مرحل��ه مهاجراندک اندک
متوجه می ش��ود که در دیار جدید
غربیه است و به احتمال قوی غریبه
هم باقی خواهد ماند و خودش هم
چیزی ش��بیه همان مردمی است
ک��ه از آنها فرار کرده اس��ت و هیچ
س��نخیتی با این مردم خونس��رد و
مامانی ندارد .جلوی آینه می ایستد
وناگهان می بیند که یک آدم کوتوله
و احساساتی و سیاه سوخته است و
با موهای طالیی اش نه تنها شبیه
نیکول کیدمن نش��ده بلکه ش��بیه
هویج شده اس��ت .در اینجا مهاجر
ناگهان دچار نوستالژی شدید برای
کشک بادمجان ودلمه ودیزی با نان
سنگک می شود و به یاد بوی ترمه
ی خانوم ب��زرگ و قلیون و مزه انار
دون کرده و صدای کت شلواری می
افتد و دیدگانش از اشک تر میشود
چون بدینجا رسید شیخ سکوت کرد
ودهان از گفتار ببست و آفتابه اش را
برداشت و به سمت مبال روانه شد.
مریدان پرسیدند هفتمین مرتبت
چیست؟ نگاه عاقل اندر سفیهی کرد
و گفت :هفت��م را هر کس خودش
می نویسد...

ازمیان نامه های رسیده
خواستار بازگشت پیر خراسان!

پیوند پس از پیر،
بیمنک است!

الو ،آقای رحیمیان،
من استاد بازنشستهدانشگاه تهران هستم و مقیم
بوستون و مونترال هستم....
می خواستم باهاتون صحبت بکنم راجع به نوشته
های آقای کرباسفروشان و خدمت تون بگم که
این واقعا پیوند درست مثل غذائی است که نمک
نداشته باشد ...متاسفانه شما نمی دانم چرا قطع
کردید نوشته های ایشان را.
به نظر من نوشته ایشان اینجا خیلی موثر است و
آدم یاد باباشمل ،توفیق ،حاجی بابا و ...می افتد...
شما حتی اگر ش��هروند (تورونتو) را نگاه بکنید
آمیزتقی خان رادارد که تمام نوشته های شهروند
از نظر من آن با گفته های میرزا تقی خان یکی
است.
خواستم این مطلب را به اطالعتان برسانم.
ارادت دارم ،روزتان به خیر

غیبتپیر:گلشنمابی
تو کویر است!

شاعرمونترالی
در واکنش غیبت پیر خراس��انی معروض می دارم ،میلیون
ها سال قبل هوای کره زمین سرد شد و یخ پیشرفت کرده
بیش��تر مناطق را گرف��ت .حیوانات عظی��م الجثه یخ زدند
و مردند .جوجه تیغی ها برای اینکه گرم ش��وند و از س��رما
نمیرند تصمیم گرفته به هم بچسبند و از گرمای تن همدیگر
استفاده کنند ،اما متاسفانه تیغ هایشان یکدیگر را می آ ُزرد و
زخم می کرد ،لذا از هم جدا شدند ،ولی سوز سرما باعث شد
که دوباره به هم بپیوندند و گرم شوند و آزار تیغ های یکدیگر
را ندیده بگیرند و زنده بمانند!
س��وز غربت کمتر از سوز سرما نیست .دوستی مانند کتاب
اس��ت در چند لحظه می توان آن را سوزاند و نابود کرد اما
نوشتش عمری طول می کشد.

برگرد و بیا گلشن ما بی تو کویر است!

با احترام جوجه تیغی کبکی ،عطا انصاری

Ba Salaam faravan bar Pire korassoon.
!hamshari nebodan e shoma dar Paivand mezeyeh i nashreyeh ra bordeh
tora beh imam reza bargerd o bezar to i dyar gorbat yak-kam hal o havayeh mashad to
!del beche mashadya montreal zendeh bereh
dar zemn nabodan e shoma bereyeh hamey iranihayeh montreal ghosseh shodeh.
dar zemn ageh foozooli nebesheh maakhaam bogom, badam nist ageh shoma azi be baad
balayeh safheh benevisen har gooneh massoolyat i neveshteha ba khodomeh va be sar
!dabir rabti nedereh
be omid didan mojadad shoma dar paivand va shekoftan mojadad tabassom bar laban
khanandegan e Paivand
Doosstar Koochik shoma reza Montreal july 25
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وست آیلند

ش��یخی را از اح��واالت مهاج��رت
پرسیدند ،بگفت هرکسی را بسته به
سنگینی اعمالش حکمیدگر است.
لیک اهل س��لوک فرم��وده اند که
هفت مرحله دارد و مرتبت هرکدام
را ندانی مگر از آن مرحله به سالمت
بیرون آیی و اگر مرد راه نباش��ی به
خوان هفتم نرسی
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

جامعۀ محکوم به جنایت...
جنایت را بالکلدر جامعه بخشکاند.
اینج��ا نح��وه برخ��ورد جامع��ه/
حکومت با جنایتکاران اس��ت که
میتوان��د نقش تعیین کنندهای در
روند خش��ونت و جنایت بازی کند.
حکوم��ت اگ��ر انتقامجویانه عمل
کند و یا به خش��ونتهای دیگری
در براب��ر جنایتکار دس��ت بزند نه
فقط خش��ونت و جنایت را تقبیح
نکرده و بلکه به گسترش آن کمک
کرده اس��ت .حکومتی که آدمکش
را میکش��د ،و یا افراد «ش��رور» را
در خیابانه��ا میگرداند عمال خود
را همتراز آنان کرده اس��ت .و حال،
این حکومت اگ��ر افرادی را که آدم
نکشتهاند بکشد و یا با ابزار یا بدون
ابزار به جان زندانی و اس��یر بیدفاع
بیفت��د و او را آزار و ش��کنجه دهد
خ��ود را به مرات��ب از هر آدمکش و
جنایتکار دیگ��ری پایینتر آورده
و در ردی��ف اول جنای��تکاران قرار
داده است .چنین حکومتی نه فقط
نمیتواند نقشی در کاهش جنایت
ب��ازی کند و بلکه خ��ود مهمترین
و بزرگتری��ن عامل ش��یوع و رواج
خشونت و جنایت در جامعه است.
برق��راری امنیت یکی از بزرگترین
انتظاراتی اس��ت که شهروندان یک
جامع��ه از حکومت خ��ود دارند ،و
حکومته��ا معم��وال س��عی دارند
ب��ا اج��رای سیاس��تهای مختلف
اقتصادی ،اجتماع��ی و فرهنگی از
یک س��و ،و پیگیری هرچه مؤثرتر
جنایات و مجازات جانیان از س��وی
دیگ��ر ،به این انتظار پاس��خ دهند.
درجه موفقیت هر حکومتی در این
زمینه نیز با توجه به دادههای آماری
س��نجیده میش��ود .اگر حکومتی

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

>> ادامه از صفحه7 :

توانست آمار جنایات را در دوره خود
پایی��ن بیاورد در ای��ن زمینه موفق
بوده است .متقاب ً
ال اگر آمار جنایات
در جامعه باال رفت ،مردم حکومت
را در ای��ن ام��ر مقص��ر میدانن��د.
به عب��ارت دیگر ،نتیج��ه امر برای
مردم تعیینکننده است و نه اینکه
حکومتی در عم��ل در برابر جانیان
شدت عمل به خرج دهد یا نرم رفتار
کند .البته وقتی جنایت س��نگینی
در جامع��ه رخ میدهد تمایل مردم
برای ش��دت عم��ل در برابر مجرم
باال میرود ،ولی این نه شدت عمل
مقطعی حکومت در این موارد است
که حمایت و رضایت مردم را جلب
میکن��د و بلکه روند آماری جنایت
در یک دوره است که مبنای قضاوت
مردم در باره آن حکومت و عملکرد
آن قرار میگیرد.
جمهوری اسالمی بیش از سه دهه
اس��ت که بر ایران حکومت میکند
و عملکرد این رژیم در مورد امنیت
م��ردم و آمار ج��رم و جنایت معیار
مناسبی برای ارزیابیدرجه موفقیت
یا شکست آن در این زمینه بشمار
م��یرود .یعنی اگر به عملکرد رژیم
در زمینههای اقتصادی و فرهنگی
و اجتماعی کاری نداش��ته باشیم ،و
اشتهای سیریناپذیر رژیم برای آزار
و آدمکش��ی را نی��ز نادیده بگیریم،
نگاهی ب��ه روند آمار جنایات در زیر
سلطه این رژیم واقعیت وحشتناکی
را در برابر چشمان ما قرار میدهد.
البته رژیم آمار دقیق و درس��تی از
آمار جنایات (همچن��ان که از آمار
آدمکشیهای خود) به صورت منظم
در اختی��ار مردم قرار نمیدهد .ولی
هر چن��دگاه یکب��ار اطالعاتی در
این زمینه از سوی مسئوالن پخش

میش��ود که میتواند مورد ارزیابی
ق��رار گی��رد .از جمل��ه در روزهای
اخیر پزشکی قانونی از کشته شدن
متوسط ساالنه  ۱۱۲نفر در دهساله
گذشته خبرداده ( )۱و معاون مبارزه
با جرایم جنایی پلیس آگاهی کشور
گفته است که  ۴۴درصد از قتلهای
کشور در سال گذش��ته با استفاده
از سالح س��رد صورت گرفته است
( .)۲میت��وان نتیج��ه گرفت که بر
اس��اس این ارقام ،آمار سالیانه قتل
در ای��ران به حدود  ۲۵۰۰مورد بالغ
میشود .از سوی دیگر ،سال گذشته
دکتر حس��ین غالمی استاد حقوق
دانشگاه تهران در نشست «بررسی
واقعه سعادت آباد»
جرمش��ناختی ٔ
گفته بود (« )۳آمارها در ایران نشان
میدهد آمار قت��ل عمد  ۸۳درصد
و آم��ار ضرب و ج��رح  ۱۰۰درصد
افزایش یافته اس��ت به نوعی که در
ایران هر ساعت چهار نفر بر اثر قتل
عمد ...کشته میشوند».
ص��رف نظ��ر از رقم اخی��ر که اگر
درست باشد بسیار وحشتناک است،
آمارهای دیگر به خودی خود تکان
دهنده هس��تند ،ولی ب��رای درک
اهمیتشان باید آنها را در کنار ارقام
دو ده��ه اول پس از انقالب قرار داد
و رون��د آمار قتله��ا را در این دوره
 ۳۰ساله از یک سو و یک دهه پیش
از انقالب از سوی دیگر بررسی کرد.
در مورد دو ده��ه  ۱۳۵۷تا ،۱۳۷۶
ای��ن ارزیابی قبال از س��وی نگارنده
صورت گرفته است .در این تحقیق
( ،)۴نگارنده نشان داد که بر اساس
آمار رسمی کشور ،تعداد قتل عمدها
در هش��ت س��ال  ۱۳۴۷تا ۱۳۵۴
(پیش از انق�لاب) به طور
متوس��ط  ۵۱مورد در سال
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زنان...

www.paivand.ca

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

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

حجاب،
نتیجه نگاه

برایخواهرم،

نامه ای از
ترسوحتقیر
خواهرم یادت هست ؟

هر وقتی می خواستیم از خانه بیرون برویم
پدر با چشمهای نگران دم در می ایستاد
و نگاهمان می کرد ،سری می جنباند و با
صدای خفیفی می گفت:
”دختر جان ،ژاکت قرمز؟ ایام فاطمیه؟
درش بیار دخترم ،من توان مواجه شدن
با این اوباش بی همه چیز راندارم .من اگر
پایم به کمیته برسد و یک پاسدار ریشوی
بیست ساله تحقیرم کند سکته می کنم.
درش بیار دخترم ،روسری سیاه بپوش
دخترم .دردسر نساز دختر…”
پدر التماس می کرد و از تحقیر شدن می
ترسید و با این همه نمی دید که در چه
وضعیت تحقیر آمیزی ایستاده و به ما هم
تحقیر شدن را می آموزد.
آری خواهر جان ،اینگونه بود که نسل
من با ترس آشنا شد و تحقیر را پذیرفت،
ترسی بی دلیل و موهوم و احمقانه.
در کوچه ها ،در خیابان ،در مدرسه ،وقتی
خواهران بسیجی را می آوردند تا برایمان
سخنرانی کنند و از احادیث و فواید حجاب
بگویند و ما از شدت درد و مخالفت
ناخنهایمان را در کف دست مان فرو
کردیم و دم نزدیم.
آری نسل ما اینگونه بزرگ شد.
زیر سایه ی ترس.
زیر سایه ی تحقیری که تا همین امروز
هم رهایمان نکرده است.
اما نسل تو؛ انگار با ترس بیگانه بود.
یادم هست که وقتی آ ن خواهر چادری
را آوردند تا در  22بهمن برایتان سخنرانی
کنند شما اعتراض کردید.
بلند شدید ایستادید و یکپارچه زنک را
هو کردید و از سالن بیرون رفتید .وقتی
ناظم خپله مدرسه جلوی در سالن راهتان
را بست ،شما از پنجره ها بیرون رفتید و
گفتید که نمی خواهید مزخرفات آن زنک
را گوش کنید.
یادت هست که وقتی این ماجرا را تعریف
کردی پدر با چه غروری سرش را تکان
داد و گفت:
این نسل ،این حکومت را از پا در خواهد
آورد ،این ها زورشان به این نسل نخواهد
نرسید.
آری خواهرم ،نسل تو از من شجاع تر بود.
یادت هست وقتی دوباره گشت ارشاد دم
در مجتمع گلستان ایستاد و من بی اختیار
و به عادت دیرینه دستم به سمت روسری
ام رفت تو سرم داد کشیدی که چرا این
کار را می کنم؟

فاحشهانگار

به زن

گفتی هیچ غلطی نمی توانند بکنند .چرا
می ترسی؟ و انقدر این را محکم گفتی که
من از خودم خجالت کشیدم که چرا همه
ی این سالها به این آسانی ترسیده بودم.
آری خواهرم نسل تو از نسل من شجاع
تر بود ،نطفه اش در زیر بمباران و موشک
بسته شده بود و تحمل تحقیر بیشتر را
نداشت.
برای همین هم برای نسل تو اسلحه
هایشان را بیرون کشیدند .ترساندن شما به
اندازه ی ما اسان نبود.نسل شما سخت تر
می ترسید ،برای ترساندن شما حاکمیت با
تمام توان آمد ،با زره پوش و نیروی مسلح
آمد ،با گلوله ای که گلوی ندا را شکافت
آمد.
چاقو ها از غالف در آمد و خشونت با
نهایت وقاحت در برابر شما ایستاد چون
خوب می دانست که برای بقایش نیاز به
کاشتن بذر ترس در دلها دارد .حجاب
بهانه ای بیش نبود .هدف تحقیر ما بود.
همان تحقیری که پدرمان دم در می
کشید وقتی از ما میخواست که روپوش
بلند تر بپوشیم و همه ی ما می دانستیم
که روپوش بهانه است.
خواهرم یادت هست روز آخر را؟
وقتی که برای همیشه از آن خاک می
رفتم…
پدر لبخندی زد و با بغض گفت:
”دیگر خیالم راحت است ،که یک بی
سر وپای عوضی برای رنگ روسری ات
مزاحمت نخواهد شد .برو ،برو و پشت
سرت را نگاه نکن .برو!“
من رفتم اما پشت سر با من آمد و ترس و
تحقیر یک لحظه هم رهایم نکرد .شاید هم
برای آنکه من به ترسیدن عادت کرده بودم
و بذر ترس در من ریشه کرده بود .این
روزها با خودم فکر می کنم که کاش نمی
ترسیدیم ،همه ی ما ،من ،تو ،پدر.
کاش می ایستادیم و به جای اینکه ترس
را در هم تزریق کنیم شهامت را به هم
تلقین می کردیم.
می دانی؟ من این روزها از ترسیدن خسته
ام ،من از ترسیدن می ترسم .هیچ چیزی
ترسناک تر از خود ترس نیست .این روزها
باز شغالها برای ترساندن مردم زیر آسمان
شهر زوزه می کشند .قوانین مسخره می
سازند و نفس کش می طلبند .پدر در
تنهایی و ترس پیر می شود،من اینجا هر
شب همان کابوس ها را می بینم،کاش که
تو نترسی...
ژوئیه  2011 ,5بدست نسوان

 21ژوئیه
فحشا،تعریفی روشندارد:
اجازه به همبستری در قبال قیمتی ،مثال
مبلغی پول.
به کسی که فحش��ا ،شغل دائمش است
می گویند فاحش��ه ،یعنی کس��ی که به
طور مرت��ب در قبال دریافت پول با بقیه
همبستر می شود.
در فرهنگهای مردس��االر ،که به نظر می
رس��د در دنیای ام��روز فرهنگ غالب در
اکثریت نقاط دنیا هس��تند ،زنی را که با
بیش از یکنفر و ب��ه اراده خودش و برای
کسب لذت شخصی خودش هم همبستر
می شود را “تشبیه” به فاحشه می کنند.
فاحش��ه در واقع درجه ای از ضعف است
که باعث تحقیر فرد می ش��ود :مثل برده
ب��ودن ،یا تعلق به طبقه نجس در هند و
مثالهای مشابه .اما دربعضی از فرهنگها،
هرگونه رابطه جنسی توسط زن که قبل
از ص��دور مج��وز برقراری رابطه توس��ط
خانواده و جامعه صادر شود (ازدواج) را هم
فحشا می نامند .در اینجا نه دریافت پول
مهم هست ،نه دفعات همبستری .صرف
نخواندن چند کلمه التین ،عربی ،هندی یا
… باعث می شود که رابطه جنسی تبدیل
به “فحش��ا و فساد” شود .جرمی که می
تواند به قیم��ت جان طرفین ماجرا تمام
ش��ود (کتاب گزارش یک قتل اثر گابریل
گارسا مارکز را بخوانید).

در بعضیدیگر از فرهنگها ،قضیه به همین
جا هم ختم نمی ش��ود ،تنها نفس عمل
جنسی نیست که فحشا است ،هر عملی
که بتواند میل به همبس��تری در مرد را
بیدار کند ،فحشا اس��ت .لزوما عمل هم
نیس��ت ،چون در عمل ،اراده ای فعال در
کار است ،نه اینکه حتی در امر “دلبری”،
لزوما اراده دختر به تحریک میل جنسی
مرد مش��خصی باش��د ،اما ب��ه هر حال
فاعلیتی وجود دارد.
در این فرهنگها “وجود” دختر هست که
مسئله است”.وجود” زن “طبیعت” زن،
“اقتضای زن بودن” یعنی تحریک جنسی
مردان ،که فحشاست ،و فحشا کاری زشت
اس��ت .دامنه میل جنسی مرد ،به عنوان
عرصه ای از س��لطه اوس��ت که اینچنان
مهارنش��ده تا آنجا م��ی رود که “وجود”
دخت��ر را تابعی از میل جنس��ی خودش
تعریف می کن��د .زنان باید که در برابر او
محو باش��ند ،خود را طوری از نگاه پنهان
کنند که دیده نش��وند ،چون مرد ،عرصه
عمومی را “مالک” و “صاحب” هس��ت و

>> ادامه از صفحه پیش30 :
جامعۀ محکوم به جنایت...
د یگ��ر
گوی��ای
بوده اس��ت .همین رقم در دهه شده اس��ت .اکنون آمار پزشکی
 ۱۳۵۹تا ( ۱۳۶۸پس از قانونی و پلیس آگاهی کشور از کارنامه س��یاه رژی��م جمهوری
انقالب) ب��ه  ۱۳۵مورد یک جهش وحش��تآور ش��ش اس�لامی در زمین��ه امنی��ت
بالغ شده است و سپس برابری در دهه س��وم نسبت به اجتماعی مردم اس��ت .البته در
در سالهای  ۱۳۶۹تا  ۱۳۷۶به دهه دوم خب��ر میدهند .یعنی ارقام فوق فقط قتلهایی که به
رقم  ۳۹۴تن رس��یده است (در در مجموع ،در س��ایه حکومت دست مردم صورت گرفته منظور
مورد سالهایی که نام برده نشده جمهوری اس�لامی ای��ران ،آمار شده است .قتلهای عمددیگری
رقمی در دست نبود) .یعنی در قتل در ایران نسبت به سالهای نیز در جامعه ایران اتفاق افتاده
دهه اول پس از انقالب نس��بت پیش از انقالب تقریبا پنجاه برابر که چون نس��بت به افراد دست
بسته و اس��یر صورت گرفته به
به پیش از آن تعداد قتل عمدها شده است.
مراتب با خشونت بیشتری همراه
تقریبا به س��ه برابر رسیده و در
دهه پس از آن نیز باز س��ه برابر اینآماروحشتناکبیشازهرچیز بودهاند .اینها قتلهایی است که

به دست خود جمهوری اسالمی
عمال آن انجام ش��ده و تعداد
و ّ
آنها از مجموع قتلهای شماره
ش��ده در باال ب��ه مراتب فزونتر
بوده اس��ت .رژیمی که خود در
آدمکش��ی و خشونت با جنایت
کاران مس��ابقه گذاشته است به
سختی میتوانس��ته کارنامهای
جز ب��اال بردن آم��ار جنایت در
ای��ران آن هم تا پنج��اه بار (که
به آمار کش��تار خودش نزدیک
باشد) برجا بگذارد .و اکنون نیز
ادام��ه حیات رژیم نتیجهای جز
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برای همین هس��ت که زن برای
حضوردر عرصه متعلق به مردان
(در مواردی که مجاز شمرده می
شود) هم باید طبق خواسته آنها
لباس بپوش��د .از س��ر تا به پای
خود را پنهان کن��د تا از طریق
تحریک میل جنسی مردانی که حاال
به علت فقدان زن در عرصه عمومی،
به امر جنس��ی حریص ش��ده اند ،به
فحشا متهم نشود ،اتهامی که بهای آن
را با خون بای��د پراخت .فکر نکنید که
پوشاندن تمام بدن ،و مخفی کردن تمام
انحنا های طبیعی کافی است ،حضورش
حت��ی در جعب��ه ای دربس��ته هم باعث
تحریک مردان هس��ت ،اگر بویش به جا
مانده باشد ،اگر گرمای تنش باشد ،حتی
الزم نیست خودش هم باشد ،تصور مرد
از او که هس��ت ،همه اینها برای تحریک
مرد کافی اس��ت .چون تحریک مساوی
است با فحشا ،و عاملیت این تحریک تنها
حضور زن هست ،پس زن در نگاه چنین
فرهنگی یعنی فاحشه ،مهم نیست چه می
کند .پس زندر چنین فرهنگی برای زنده
ماندن باید به طور فع��ال در تالش برای
انکار وجودش باشد .فرهنگ برقع و چادر
سیاه ،در قالب چنین نگرشی قابل درک
است ،وگرنه چرا برقع؟ چرا روسری؟ چرا
ش�لاق؟ چرا سر بریدن؟ فاشحه و بدکاره
نامیدن زنی که روسریش سفت نیست و
بی غیرت خواندن مردی که زنش لباس
شب می پوشد ،در کدام چارچوب فکری
قابل درک است؟
در فرهن��گ مردانه ای��ن جوامع ،هر زنی
فاحش��ه ای بالقوه اس��ت ،چ��ون باعث
تحریک جنس��ی آنها می شود .جنبه ای
از تعص��ب مردانه به زنان��ش  ،چیزی به
جز نگاه فاحش��ه نگری به اطرافیان خود
نیس��ت .تمام زنان این جوام��ع“ ،لکاته
هایی” هستند که باید مهار شوند .تاسف
از دختر داشتن در این فرهنگها ،به خاطر
همین است که هر دختری که متولد می
شود ،یک فاحشه بالقوه متولد شده است،
خطری برای آبروی خان��واده ،برای عزت
مردان خانواده .معادالت غیررس��می در
این جوامع بر همگان شناخته شده است:
معادالتی که هر چند وقت یکبار تحت نام
“قتل ناموسی” گوشه ای از آن بیرون می
زند .پدیده “تفکی��ک زن و مرد” در واقع
اصالت فرهنگی کش��ور ماست ،اصیل به
آن معنا که جوامع شهریش هرگز اختالط
زن و م��رد را کاری در خور ندانس��ته اند،
خانه هایش هم��ه “اندرونی” دارد ،کلون
ه��ای زنانه و مردانه دارد ،برای حضور زن
در عرصه اجتماع مقررات دارد .همه اینها
را در س��طح خرد می ت��وان اینگونه دید:
“تالش برای جلوگیری از بالفعل ش��دن
فحشای بالقوه تمام زنان”.
حجاب مرحله ای است که جامعه فرض
فاحش��ه بودن زنان را قبول کرده اس��ت.
به عبارتی این فرض ،چنان نهادینه شده
اس��ت که زنان تنها در موضع دفاعی قرار
دارند ،از طریق انکار ،از طریق پنهان کردن
خودشان ،از طریق حمله به همجنسانشان،
این پیش فرض را رد می کنند ،باید به طور
فعال اثبات کنند که به لکاته وجودش��ان
مجال بروز نداده اند .همیش��ه در معرض
اتهام ق��رار دارند .قبول حجاب ،قبول این
پیش فرض اس��ت .دلیل قبول آن ،فشار،

افزای��ش خش��ونت و جنایت و
باال رفتن آمار قتل و آدمکش��ی
نمیتواندداشته باشد .مجلسیان
و دولتیان از دامنه خش��ونت در
ایران اظهار نگرانی کردهاند .ولی
اینان نسخهای جز آنچه که تا به
حال رژیم جمهوری اسالمی به
آن عمل کرده (یعنی خش��ونت
بیشتر و شدیدتر) ارائه ندادهاند.
جامعه تحت جمهوری اسالمی
محکوم به سیر تصاعدی جنایت
بوده و خواهد بود.
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ناآگاه��ی،
س��ر کو ب ،
خش��و نت ،
تقبی��ح و …
جامع��ه چن��ان
فشار خرد کننده ای بر زنان وارد می کند،
که زنان جرات نفش کشیدن نکنند.

تلخ آنجاست که زنانی هستند که در زیر
فشار این فرهنگ غیرطبیعی/غیرعقالنی/
غیرروحانی تن به پذیرش این می دهند
که واقعه “لکاته” هس��تند و باید خود را
مخفی کنند و پنهان شوند .پذیرش این
قضیه از سوی زنان ،امری عجیب نیست،
گروه بزرگی از مردم هند برای قرون بسیار
طوالنی تنها به صرف “تولد” در خانواده
ای خاص ،عنوان “نجس” بودن را بر خود
دی��ده اند و آنرا پذیرفته اند ،همانگونه که
کودکان سیاه پوست متولد از مادری سپاه
پوست و چه بسا پدری سفید پوست ،برده
بودن خود را برای سالیان طوالنی پذیرفته
بودند .برای قرون متمادی روس��تازادگان
اروپای��ی به عنوان “س��رف” مالک زمین
ها بودند و مش��کلی با این شیوه زندگی
نداشتند .مثالها بسیار هستند ،پذیرش و
حتی دفاع گروهی زنان از وضعیتش��ان،
حتی قابل سرزنش کردن هم نیست ،این
ش��یوه زندگی کردنی است که به آن خو
گرفته اند
نگاه فرهنگی و اجتماعی ما به زنان ،نگاهی
خرد کننده و تحقیر کننده هست .نگاهی
که حاصل عدم رش��د مدنی��ت و آگاهی
اجتماعی است .دورانی که در آن بردگی
ممنوع شناخته شده است و اتفاق مردم
دنیا بر ممنوعیت آن (باوجود منافع حاصل
از برده داری برای برده داران) اس��ت ،در
برابر دوران رسمیت داشتن بردگی بسیار
ناچیز است .فرهنگ تغییر نگرش به زن
از لغو برده داری هم بسیار جوان تر است
و هنوز به مرحله پیشرفت لغو برده داری
هم نرسیده .مادر منطقه و کشوری متولد
شدیم که نگاه فرهنگیش به زن ،نگاهی
اس��ت که ذکر شد ،بر ماست که این نگاه
را تغییردهیم

بدون شرح!!
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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

آموزشپیانو
تدریسخصوصیپیانو

سولفژ و تئوری موسیقی
توسط نادر جاللی فارغ التحصیل
رشته موس��یقی از دانشگاه هنر
با بیس��ت سال س��ابقه آموزش
موسیقی به کودکان و بزرگساالن

557-8109
419-7064
azaug01akvUp

)(514
)(514

آموزشگیتار
پـاپ

دروست آیلند (سیاوش )

867-1756

محیطخوب،شرایطعالی
تلفنتماس:
Tel.: 514-364-5246
azaug01sameii

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

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

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

اجــاره

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.
Possibility of Parking.

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

514-830-5757

جویـ�ایکار

امور مربوط به رانندگی

(حیدر)

Tel: 438-402-8850
azaug1free

تایپ فارس�ی

به بهای عالی (آرش)
Tel: 514-574-7915
akhosravi53
@gmail.com

قابلتوجهخامنها

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
678-6451
ربماتپسزاNikpour:

arman:toendofFeb2011>P

Bijan

514-419-1039

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

)(514

TAILLEUR

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

السال ،سه خوابه
طبقهفوقانی
دوپلکس

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

)(514

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

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

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

از صفحه 27

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

514-931-2231
noushintilmai2010paid

لیـــال

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

لوازم خانه
 تلویزیون سونی  46اینچ،براویا  2200دالر
ست کامل مبلمان پذیراییساخت کانادا  2200دالر

azjuly1UP

azjuly1-rezahavaledarUP

پارس ماریتایم

حمل و نقل بین املللی
Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca

ویژه خامن ها

توسط کیمیا

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

در خدمت هموطنان گرامی

دارالترجمهرمسی

Café Mont-Plaisir

Tel.: 514-578-5222

فال تاروت

تعمیراتساختمان

مترجمان رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری

azjuly1farshad

>> 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

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

فروش/معاوضه
برای فروش
یا معاوضه با
آپارتمانی در تهــران

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

azfev11Pd

مــزون گوهر

یکتـا

اوکازیون

بعلت مسافرت لوازم زیر
بفروش می رسد:

699-1380

MAISON GOHAR

خیاطی

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 )

اوکازیون عالی :فروش بیزنس

azjuly15pazukiUPd

pirazjun1

نغمه سروران

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

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ 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

بهمدیریتآرزوتحویلدارییکتا،
مترجمرسمی،عضوجامعه
 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

بهنامآفریدگارعشق

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

رستوران

شیراز
514-485-2929

آژانــس
مسـافرتی

ATENA ZAKERIN

I.T.P Travel

تورهای  1و  2روزه برای
تورونتو و آبشارنیاگارا
>> همچنین برای آمریکا
>> با بهترین قیمت ها

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)

مترجم رمسی

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

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

سرویس اتاوا

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مونتریال:
>>  7صبح <<
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
>>  5بعدازظهر <<

هرطرف 15 :دالر
abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

سالن آرایش
گره خواهیم زد دل ها را با عشق
و زندگی را با مهر
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>> 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

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

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

__________
	•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
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 سال  18شماره  10  1016مرداد 1390

آموزشگیتار
کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

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

استخدام

ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشوی دستی

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

اموراستــاتیک

پرستــاری
ازساملندان

خانمازسالمندان
وکودکانشما
نگهداریمیکند:
پارت و فول تایم

514-484-7335

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

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

نگهداری کودکان

2178 Ste-Catherine W.

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

514 - 585 2345
514 -846-0221

<< 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

514-585-6178

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

514-767-9190 up

استخدام

سامانامانی

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

514-233-3665

july1-15Ensahie-akPd

تدریسگیتار

سینابطحایی

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

eveazjuly15UP

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

رستورانشیشپوله

Tel.: 514-481-6765

az15fev11factrd-vic

azmai012011

فروشرستوران

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

)(wholesale price

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

tiljuly'12Pd

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

Tel.: 514-904-1028

جویای بازیگر

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

اجــاره

azjuly15Up zagros

فرشایرانی
TAPIS

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

PARTICIPATE in our
CO

www.paivand.ca

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
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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 702-2309 .............................
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)

514-660-0440

MMUNITY

مسی ،آدونیس،
پروویگو،اسپوزیتو،
موروالتوس،کاستکو،
البالز ،آی.جی.آ .مترو

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

نیازمنــدیها

ایرانی
ب
خرید!

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

بیـزنس

 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؟...

Depaneur
a vendre
----- 7روزهفته
-------------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

با ما تماس بگیرید.

azjuly1up

info@paivand.ca

TORONTO

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

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکسی

مراکز پخش پیوند

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

(هر طرف)

مرکز شهر مونتریال:

Distributed Free

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

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

azfeb1up

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

دیش و ساتالیت

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

دندانپزشک

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

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

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

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)

داروخانه

ترجمه

514-996-9692

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

شیرینی پزی

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

تدریس رقص

MONTRÉAL QC H4B 1L8

شماره شما در

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

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

تدریس خصوصی



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...
------------------------

خیاطی (آلتریشن)

تبلیغات

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

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

برای فروش

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

خنواهید جامعه کوچکمان
ضعیف شود؛ کامیونیتی
را تقویت کنیم! چرا

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

خانه پدری

از نازی بپرس!...
 همیش��ه حرفی را بزن که بتوانی بنویسی ،چیزی را
بنویس که بتوانی امضایش کنی وچیزی را امضا کن که
بتوانی پایش بایستی.
 آنان که تجربههای گذش��ته را ب��ه خاطر نمیآورند
محکوم به تکرار اشتباهند.
 وقتی به چیزی میرس��ی بنگر که در ازای آن از چه
گذشتهای.
 آدمهای بزرگ ش��رایط را خلق میکنند و آدم های
کوچک از آن تبعیت میکنند.
 آدمهای موفق به اندیشههایش��ان عمل میکنند اما
سایرین تنها به سختی انجام آن میاندیشند.
 گاهی خوردن لگدی از پشت ،برداشتن گامی به جلو
است.
 هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قائل نیست
دل نبند.
  همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی

که آزارت میدهد به راحتی دل بکنی.
 به کسانی که خوبی دیگران را بیارزش یا از روی توقع
میدانند ،خوبی نکن و اگر خوبی کردی انتظار قدردانی
نداشته باش.
 قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن
ارزش و اعتبار محصول قضاوت بد.
  هرگاه با آدمهای موفق مش��ورت کنی شریک تفکر

روشن آنها خواهی بود.
 وقتی خوش��بخت هستی که وجودت آرامش بخش
دیگران باشد.
 به خودت بیاموز هرکس��ی ارزش ماندن در قلب تو
را ندارد.
  هرگز برای عاشق ش��دن دنبال باران و بابونه نباش،

گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچهای می
رسی که زندگیت را روشن میکند.

هیچوقت

فراموش

یک سخنران مش��هور سمینارش
را با در دس��ت گرفتن بیس��ت دالر
اسکناس ش��روع کرداو پرسید چه
کسی این بیست دالر را می خواهد؟
دس��ت ها باال رفت.او گفت:من این
بیس��ت دالر را به یکی از ش��ما می
دهم
اما اول اجازه دهید کاری انجام دهم.
او اسکناسها را مچاله کرد و پرسید
چه کسی هنوز این ها را می خواهد؟
باز هم دس��ت ها باال بودند.او جواب
داد خوب .اگر این کار را کنم چه؟
او پول ها را روی زمین انداخت و با
کفشهایش آنها را لگد کرد

 هرگاه نتوانستی اشتباهی را ببخشی آن از کوچکی
قلب توست ،نه بزرگی اشتباه.
  عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت

کار را در نظر بگیری.
 آنقدر به در بس��ته چش��م ندوز تا درهایی را که باز
میشوند،نبینی.
 تملق کار ابلهان است.
 کسی که برای آبادانی میکوشد جهان از او به نیکی
یاد می کند.
 آنکه برای رسیدن به تو از همه کس میگذرد عاقبت
روزی تو را تنها خواهد گذاشت.
 نتیجه گیری س��ریع در رخداده��ای مهم زندگی از
بیخردی است.
  هیچ گاه ابزار رسیدن به خواسته دیگران نشو.

 از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی.
 دوس��ت ،برادری است که طبق میل خود انتخابش
میکنی
  ک��م کم ی��اد خواهی گرف��ت تف��اوت ظریف میان

نگهداشتن یک دس��ت و زنجیر کردن یک روح را؛ این
که عشق ،تکیه کردن نیست و رفاقت ،اطمینان خاطر
  و یاد میگیری که بوسهها قرارداد نیستند و هدیهها،

معنی عهد و پیمان نمیدهند.
  کم ک��م یاد میگی��ری که حتی نور خورش��ید هم

میسوزاند اگر زیاد آفتاب بگیریباید با ِغ خودت را پرورش
دهی به جای اینکه منتظر کس��ی باش��ی تا برایت گل
بیاورد.
 یاد میگیری ک��ه میتوانی تحمل کنی که محکم
باشی پای هر خداحافظی
  یاد میگیری که خیلی میارزی.

(خورخه لوئیس بورخس)

نكن!

بعد آنها را برداشت و گفت:
مچال��ه و کثیف هس��تند حاال چه
کسی آنها را می خواهد؟
بازهمدستها باال بودند
سپس گفت:
هیچ اهمیت��ی ندارد که من با پولها
چه کردم شما هنوز هم آن ها را می
خواستید
چون ارزش��ش کم نشد و هنوز هم
بیست دالر می ارزید.
اوقات زی��ادی ما در زندگی رها می
شویم ،مچاله می شویم
و با تصمی��م هایی که می گیریم و
حوادثی که به س��راغ م��ا می آیند
آلوده می شویم .

و ما فکر می کنیم که بی ارزش شده
ایم
اما هیچ اهمیتی ندارد که چه چیزی
اتفاق افت��اده یا چه چی��زی اتفاق
خواهد افتاد.
ش��ما هرگز ارزش خود را از دست
نمیدهید.
کثیف یا تمیز،مچاله یا چیندار
ش��ما هنوز برای کسانی که شما را
دوستدارند بسیار ارزشمند هستید.
ارزش مادر کاری که انجام میدهیم
یا کسی که می شناسیم نمی آید
ارزش ما در این جمله اس��ت که :ما
که هستیم؟
پ��س هیچ وقت فرام��وش نکن که
بعدازهراحساس شكستی ؛
برای خود ودوستانت همیشه بهترین
خواهی ماند

ــــــــــــــ
شعر

رضا علیدوستی (مونتریال)

میزبان مهربان
مهمان:

گر چه یاغی بنده ی رند و گریزان توام
از هوس آکنده و دنبال عصیان توام
گرچه سرپیچی کنم یک عمر از فرمان تو
باز هم هر سال را یکماه مهمان توام

بعد تو با رنج بازو خرمن آوردی پدید
از چه رو با دست خود آتش زدی انبار را؟

گرچه بدکار و خراب و جاهلی باز آی ،باز
در رکوع و سجده دانم کاهلی باز آی ،باز
گرچه میدانم نپاید توبه های سست تو
می پذیرم زانکه صاف و یکدلی باز آی ،باز

میزب��انمهربان��ام��نغل��طک��ردمغل��ط
خود قطار زندگی را رانده ام بیرون ز خط
دستگیرم باش و پاکم کن چو طفلی تازه پا
ت��اق��دمدرراهدرگاهت��وبگ��ذارمفق��ط

صاحبخانه:

مهمان:

مهمان:

صاحبخانه:

در قلم دستور دادم جوهر از زمزم کنند
هر چه دارم از تو دارم هر چه من هستم تویی
زشتی بیش و کم کنند
از
پاکیزه
دفترت
تویی
بستم
دل
هرکجادل کندم و بر هرچه
ّ
تاکه بر لوح تو دیدم اشک پاک توبه را
هرکجا لغزیدم و هر وقت اس��تادم قوی
عرشیان را امر کردم سجده بر آدم کنند
آنکه داد افسار شکر و کفر در دستم تویی

صاحبخانه:

راست میگویی منت دادم به کف افسار را
چشم و گوشت دادم و بخشیدمت افکار را
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مونترآل

می شود که برگردم سوی خانه پدری؟
تا دوباره برگردد روزگار بی خبری
می شود که بگذارم سر به دامن مادر
کز تنم فرو شوید زخم های دربدری؟
می شود که بنشینم تا دوباره بازآید
روزگار بی دردی ،روزهای بی خطری
روزگار مهر و امید ،کوچه ها ز برف سپید
دست مهربان پدر ،پای خستۀ پسری
دختران رنگین پوش ،کیف مدرسه بر دوش
عاشقان به جوش و خروش ،عشوه ای به هر نظری
عاشقی و شیدایی ،بی خیال رسوایی
کی ز راه می آیی؟ کی دوباره می گذری؟
آسمان آبی و پاک ،عشق می دمید از خاک
چست بودم و چاالک ،بر فراز بام و دری
رفتم و تباه شدم ،دور و بی پناه شدم
درد و اشک و آه شدم ،دور ماندم و سفری
اینک آمدم از راه ،مو سپید و نامه سیاه
عمر رفت و شد پنجاه ،روزگار شد سپری
عمر رفت و من در خواب ،هرچه بود شد بر آب
ای وطن مرا دریابَ ،مشکنم به خیره سری
دل شکسته ام دل ریش ،بیش از این مرا مپریش
راه ده مرا در خویش ،باز کن دوباره دری
تا دوباره پاک شوم ،سبز و تابناک شوم
دانه ای به خاک شوم ،تا بباری و ببری
جز تو هیچ راهی نیستَ ،مسکن و پناهی نیست
پشت و پایگاهی نیست غیر خانه پدری
امیرحسن سعیدی

منرفتنیام!

اومد پيشم حالش خيلي عجيب بود فهميدم با بقيه فرق
ميکنه
گفت  :آقا يه سوال دارم که خيلي جوابش برام مهمه
گفتم :چشم اگه جوابشو بدونم خوشحال ميشم بتونم
کمکتونکنم
گفت :رفتنی ام
گفتم :يعني چي؟
گفت:دارم ميميرم
گفتم :دکتر ديگه اي ،خارج از کشور؟
گفت :نه همه اتفاق نظر دارن ،گفتن خارج هم کاري
نميشه کرد.
گفتم :خدا کريمه ،انشاله که بهت سالمتي ميده با تعجب
نگاه کرد و گفت:
اگه من بميرم خدا کريم نيست؟
فهميدم آدم فهميده ايه و نميشه گول ماليد سرش
گفتم :راست ميگي ،حاال سوالت چيه؟ ..
گفت :من از وقتي فهميدم دارم ميميرم خيلي ناراحت
شدم از خونه بيرون نميومدم؛ کارم شده بود تو اتاق موندن
و غصه خوردن ،تا اينکه يه روز به خودم گفتم تا کي
منتظر مرگ باشم
خالصه يه روز صبح از خونه زدم بيرون مثل همه شروع
به کار کردم؛ اما با مردم فرق داشتم ،چون من قرار بود برم
و انگار اين حال منو کسي نداشت ،خيلي مهربون شدم،
ديگه رفتاراي غلط مردم خيلي اذيتم نميکرد؛ با خودم
ميگفتم بذار دلشون خوش باشه که سر من کاله گذاشتن،
آخه من رفتني ام و اونا انگار نه...
سرتونو درد نيارم من کار ميکردم اما حرص نداشتم ،بين
مردم بودم اما بهشون ظلم نميکردم و دوستشون داشتم،
ماشين عروس که ميديم از ته دل شاد ميشدم! گدا که
ميديدم از ته دل غصه ميخوردم و بدون اينکه حساب
کتاب کنم کمک ميکردم
مثل پير مردا برا همه جونا و آرزوي خوشبختي ميکردم...
الغرض اينکه اين ماجرا منو آدم خوبي کرد ...حاال سوالم
اينه که من به خاطر مرگ خوب شدم و آيا خدا اين خوب
شدن و قبول ميکنه؟
گفتم :بله ،اونجور که يادگرفتم و به نظرم ميرسه آدما تا دم
رفتن خوب شدنشون واسه خدا عزيزه!
آرام آرام آرام خدا حافظي کرد و تشکر داشت ميرفت،
گفتم :راستي نگفتي چقدر وقت داري؟
گفت :معلوم نيست بين يک روز تا چند هزار روز!
يه چرتکه انداختم ديدم منم تقريبا همين قدرا وقت دارم.
با تعجب گفتم :مگه بيماريت چيه؟
گفت :بيمار نيستم!
هم کفرم داشت در ميومد وهم ازتعجب داشتم شاخ دار
ميشدم گفتم :پس چي؟
گفت :فهميدم مردني ام؛ رفتمدکتر گفتم :ميتونيد کاري
کنيد که نميرم گفتن :نه!
گفتم :خارج چي؟ و باز گفتند  :نه! خالصه مارفتني
هستيم کي اش فرقي داره مگه؟
باز خنديد و رفت و دل منو با خودش برد...
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درس تاریخ،
شعر

سیمین بهبهانی

دخترم تاریخ را تکرار کرد
قصه ی ساسانیان را باز گفت .
تا به خاطر بسپرد آن قصه را
چون به پایان آمد ،از آغاز گفت .
بر زبانش هم چو طوطی می گذشت
آن چه با او گفته بود استاد او :
داستان اردشیر بابکان
قصه ی نوشیروان و داد او
قصه ای از آن شکوه و ف ّر او
کز فروغش چشم گردون خیره شد
زان جالل ایزدی کز جلوه اش
مهر و مه در چشم دشمن تیره شد
تا بدان جا کز گذشت روزگار
داستان خسروان از یاد رفت
تا بدان جا کز نهیب تند باد
خوشه های زرنشان بر باد رفت .
اشک گرمی در دو چشمش حلقه بست
بر کالمش لرزه ی اندوه ریخت
تا نبینم در نگاهش یأس را
دیده اش از دیده ی من می گریخت
گفت  :دیدی با زبان پاک ما
کینه توزی های آن تازی چه کرد؟
گفتمش  :فردوسی پاکیزه رای
دیدی اما در سخن سازی چه کرد؟
گفت  :دیدی پتک شوم روزگار
بارگاه تاجداران را شکست ؟
گفتم اما اشک خاقانی چو لعل
تاج شد بر تارک « ایوان » نشست
گفت :از پرویز جز افسانه نیست
نیست باقی زان طالیی بوستان
گفتمش  :با سعدی شیرین سخن
رو به سوی بوستان با دوستان
گفت  :از چنگ نکیسا نغمه ای
از چه رو دیگر نمی آید به گوش ؟
گفتمش  :با شعر حافظ نغمه ها
سر دهد در گوش پندارت سروش
گفت  :در بنیان استغنای ما
آتشی فرهنگ سوز انگیختند
گفتم  :اما سال ها بگذشت و باز
دست در دامان ما آویختند
لفظ تازی گوهری گر عرضه کرد
زادگاه گوهرش دریای ماست
در جهان ماهی اگر تابنده شد
آفتابش بوعلی سینای ماست
زیستن در خون ما آمیزه بود
نیستی را ،روح ما هرگز ندید
ققنسی گر سوخت  ،از خاکسترش
ققنسی پرشورتر  ،آمد پدید
جسم ما کوه است  ،کوهی استوار
کوه را اندیشه از کوالک نیست
روح ما دریاست  ،دریایی عظیم
هیچ دریا را زتوفان باک نیست
آن همه سیالب های خانه کن
سوی دریا آمد و آرام شد
هر که در سر پخت سودایی ز نام
پیش ما نام آوران گمنام شد .
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کبک و کانادا :بازار امالک...

به چه نکاتی
در هنگام
بازدید ملک
توجه بیشرتی
داشته باشیم؟

 .۱اهمیت برداشت اول:

ظاهر بیرونی ی��ک ملک ،اطالعات
زی��ادی را در رابطه با آن به ش��ما
میدهد .به دیوارها و پنجرهها با دقت
نگاه کنید .مش��کالتی نظیر تـَرک
روی فونداس��یون ممکن است که
توسط ش��رکت بیم ه پوشش داده
نشوند.
همچنین در داخ��ل ملک نیز ،اگر
صاحب آن اهمیتی به تمیز و جذاب
نگاه داش��تن آن نداده باشد ،چطور
میتوان انتظارداشت که به تعمیرات
و رس��یدگی به آن ،نظیر نشت آب
و ...اهمیت بدهد.
مشاهده لکهای آب یا بر آمادگیها
ی روی دیوار یا سقف ممکن است
نشان از وجود نشت آب در قسمتی
از آنها باشد.

.۲تست کردن فشار آب و:...

آش��پزخانه و حمام پ��ر خرجترین
قسمتهایی از یک خانه از لحاظ باز
سازی هستند.
بنا بر این بادقت بیشتری به جزئیات
آنه��ا بنگرید .فش��ار آب و خروجی
فاض�لاب را با باز کردن ش��یرها و
فالش کردن توالت امتحان کنید.
ی از منزل نظیر
همچنین اگر وسایل 
یخچال و گاز و غیره در قیمت خرید
گنجانده ش��ده ب��ود ،از کار کردن
درست آنها اطمینان حاصل نمایید.

 .۳اندازه و سایز:

اغلب ما در هن��گام تعویض ملک،
ی از
قصد تعویض مبلمان و وس��ایل 
ای��ن قبیل را نداریم ،بنا بر این بهتر
است دقت نمود تا اندازه وسایلمان
در خانه جدید مشکل ساز و دست و
پا گیر نشوند.
در هن��گام بازدید از ملک به بزرگی
و جادار بودن آن (با توجه به بودجه
تان) ،توجه الزم را بنمایید.
نگاه دقیق تری به انباریها ،زیرزمین،
گاراژ و گنجه ها داشته باشید.

 .۴صرفه جویی در انرژی:

امیرسام

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

تبدی

ل سی
ستم های

تپـشدیجیتــال

و
یـدیوئی

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

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

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

امیر سام

هنگام خرید جذب
ظاهر ی��ک ملک
شدن ،آسان است،
ی قبل از خرید
ول�� 
باید نگاه عمیقتری
به آن بیاندازیم.
توجه دقی��ق به ن��کات زیر هنگام
بازدید از ملک میتواند کمک شایانی
ی با
در چشمپوشی از خرید خانههای 
مشکالت فراوان بنماید
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نش��ت هوا از مناف��ذ در و پنجرهها
باعث هدر رفتن انرژی به میزان -۳۰
 ۴۰درصد میشود.
بنا بر این بهدر و پنجرهها نگاه عمیق
تری نموده و از س��الم و عایق بودن
آنها اطمینان حاصل نمایید.
یک راه س��اده ب��رای پی��دا کردن
پوس��یدگی قس��مت چوب��ی در و
پنجرهها فش��ار دادن آنها با انگشت
میباش��د ،اگر که نرم بود به معنی
پوسیدگیمیباشد.


خری��داران را در م��دت بین آوریل
 ۲۰۱۰ت��ا م��ارس  ۲۰۱۱ب��ه خود
اختصاصدادند.
بع��د از آنها چینیه��ا بودند که ۹
درصد ّ
کل خریداران خارج 
ی را از آن
خود نمودند.
بیشترین خرید ملک کانادایی ها در
ایالتهای فلوریدا و آریزونا انجام شد.
ارزش بیش��تر دالر کانادا نسبت به
دالر آمری��کا ،قیمت پایین ملک و
همچنین احتم��ال افزایش قیمت
مل��ک در ایالت متح��ده ،از عوامل
عمده س��رمایه گذاری مردم کانادا
در همس��ایه شمالی خود محسوب
میشوند.
------------------

از کار کردن و وجود س��رویسهای
ضروری مانند فاضالب شهری ،گاز،
آب و ..اطمینان حاصل نمایید.


با توجه به گزارش انجام شده توسط
بانک اسکوشیا ،بازار امالک مسکونی
در اوایل س��ال  ۲۰۱۱در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل ،شتاب خود
را در  ۱۲کشور پیشرفته جهان که
مورد آنالیز قرار گرفته اند را از دست
داده است.
علیرغم نرخ پایین بهره وام مسکن،
تردی��د در بهبود وض��ع اقتصادی و
رشد درصد بیکاری تعداد خریداران
ی نظیر ایالت متحده
را در کشورهای 
آمریکا ،انگلس��تان و اسپانیا کاهش
داده است.
کانادادر بین  ۱۲کشور مورد مطالعه،
رتبه سوم را از لحاظ افزایش قیمت
با  ۵.۳درصد افزایش در س ه ماه اول
سال ۲۰۱۱به خود اختصاص داد.
رتب��ه اول به ایرلند ب��ا  ۱۲درصد و
رتبه دوم به فرانس��ه ب��ا  ۶.۸درصد
افزایش تعلق گرفت.
از طرف دیگر اسپانیا با  ۸.۵درصد،
ایالت متحده با۴.۸درصد و انگلستان
با  ۴.۲درصد کاهش در س ه ماه اول
 ،۲۰۱۱بیشترین کاهش رادر قیمت
امالک از خود نشان دادند.
شاد و سربلند باشید
امیر سام  ۲۶ژوالی ۲۰۱۱

.۵کف و بستر:

کف اتاق ها ،سالن و ...باید که صاف،
محکم و هموار باشند .قسمتهای
ن��رم فنر وار ،جیرجیر بیش از اندازه
و ناهم��واری ،اغل��ب از عالمتهای
مخارج س��نگین در صورت تعمیر
میباشند.

 .۶سرویس ها:

 .۷بازرسی:

هنگامی که ملک مورد دلخواه خود
را پی��دا نموده و مقدم��ات خرید را
انج��ام دادید ،وقت آن اس��ت که از
بازرس تایید ش��ده ملک اس��تفاده
نمایید.
ای��ن اف��راد بنا به تخصص ش��ان
میتوانند که مشکالت و معایبی را
در ملک پیدا کنند که افراد معمولی
قادر به دیدن آن نیستند.
یک بازرس��ی خوب و کامل به شما
ی خاطر بابت خرید ملک
آس��ودگ 
مورد عالقه تان خواهد داد.
----------------------

خرید ملک در ایالت
متحده آمریکا توسط
کانادایی ها

با توجه ب��ه مطالعات انجام ش��ده
ی مشاورین امالک،
توسط انجمن مل 
کانادایی ها بیشترین افراد خارجی
خریدار امالک مس��کونی در ایالت
متحده آمریکا برای مدت  ۴س��ال
ی شناخته شده اند.
متوال 
کانادای��ی ه��ا  ۲۳درص��د ّ
کل این

جایگاه بازار امالک
کانادا در بین ۱۲
کشور پیشرفته جهان

Cell.: 514-702-2309
DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca
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>> ادامه از صفحه24 :

به طور هفتگی اعداد را یادداش��ت
ک��رده و از آن اطالعات برای ایجاد
یک نم��ودار روند رش��د هفتگی یا
ماهانه استفاده کنید تا پیشرفتتان را
ارزیابی کنید.
بعد عملکردهایتان را بنا به پیشرفت
بیشتر توسعهدهید.


 .5درگیر ایده آلسازی همه چیز
میشوند.

خیلی از م��ا ایدهآلگرا هس��تیم.
معیارهای باالی��ی برای خودمان در
نظر میگیریم و بیشترین تالشمان
را میکنی��م .زمان و توجه زیادی را
ص��رف کار/عالق ه م��ان میکنیم تا
اس��تانداردهای ش��خصیمان را باال
نگه داریم .عش��ق م��ا به بهترینها
باعث میش��ود دست به تالشهای
بیشتر بزنیم ،هیچوقت دست از کار
نکش��یم و هیچ وقت از پا ننشینیم.
و این اختصاص دادن کامل خود به
ایدآلها به ما کمک میکند به نتیجه
دلخواهمان برسیم .البته تازمانی که
این روش ما را اسیر خود نکند.
اما وقتی اسیر ایده آلگرایی شدیم
چه اتفاقی میافتد؟
وقتی نتوانیم به استانداردهایی که
برای خودمان تعیین کردهایم برسیم،
ناامید ودلسرد میشویم و نمیتوانیم
با چالش های جدید روبهرو شویم و
یا حتی کاری که شرو ع کردهایم را
تمام کنید .اصرار ما برای رس��اندن
همه چیز به منته��ای درجه عالی
بودن باعث تاخیرهای زیاد در کارها،
استرش ش��دید و نتیجه نامطلوب
میشود.
ایده آلگراهای واقعی کارها را سخت
شروع میکنند و برای اتمام آنها هم
بسیار سختی میکشند.
راهحل:

دنیای واقعی هیچ پاداش��ی به ایده
آلگراها نمیدهد.
دنیا به کس��انی پاداش میدهد که
کارها را انجام میدهند.
و تنها راه برای انجام کارها این است
که  %99مواقع ایده آل انجام ندهیم.
فقط با س��الها تمرین و غیرایده آل
انجام دادن کارهاست که میتوانیم
به بارقههایی از ایده آل دس��ت پیدا
کنیم.
پس تصمی��م بگیری��د .وارد عمل
شوید.
از نتیج��ه کار درس بگیرید .و این
روش را بارها و بارها انجام دهید.
این بهترین راه برای دست یافتن به
ایده آلهاست.

 .6قبل از اینکه برای یک فرصت
وارد عمل شوند صبر میکنند تا
 %100برای آن آماده گردند.

ای��ن مورد تا حدودی ب��ه مورد باال
مرتبط است اما نکاتی دارد که باید

جداگانه درمورد آن بحث شود.
یک��ی از مهمتری��ن چیزهایی که
میبینی��م اف��راد باه��وش را عقب
میاندازد بیمیلی خودش��ان برای
قبول ک��ردن فرصتها فقط به این
دلیل است که تصور میکنند برای
آن آمادگی ندارند.
به عبارتدیگر ،تصور میکنند که به
دانش ،مهارت و تجربه بیشتری نیاز
دارند تا بتوانند برای آن فرصت اقدام
کنند .متاسفانه ،این طرز فکر جلوی
پیشرفت را میگیرد.
واقعیت این است که وقتی موقعیت
و فرصتی پی��ش میآید هیچکس
هیچوقت  %100آماده نیست.
چون بیشتر فرصتهای زندگی ما
را مجبور میکند از نظر احساسی و
عقلی رشد کنیم.
ای��ن فرصته��ا باعث میش��ود از
منطقه امن م��ان پا را فراتر بگذاریم
و این یعنی اول کار احساس راحتی
چندانی نخواهیمداشت.
و وقتی احس��اس راحت��ی نکنیم،
احساس آمادگی هم نمیکنیم.
را ه حل:

یادتانباشدکهفرصتهایاستثنایی
برای رشد و پیشرفت فردی بارها و
بارها در طول زندگی اتفاق میافتد.
اگر میخواهید در زندگیتان تغییر
مثب��ت ایجاد کنی��د ،بای��د از این
موقعیتها استفاده کنید ،حتی اگر
 %100احس��اس آمادگی برای آن
نکنید.

 .7خود را با انتخابهای زیاد
اشباعمیکنند.

اینج��ا در ق��رن  21ک��ه اطالعات
با س��رعت ن��ور حرک��ت میکند و
فرصتهای تغییر و پبشرفت بهنظر
ی انتها میرسد ،برای انتخاب روند
ب
زندگی و کار با موقعیتهای مختلفی
روبهرو هستیم.
اما متاسفانه ،زیاد بودن گزینههای
انتخاب معموالً موجب بیتصمیمی،
سردرگمی و بیحرکتی میشود.
تحقیقات مختلفی درم��ورد کار و
بازاریابی نش��ان داده است که وقتی
مش��تری با انتخابهای مختلفی
از محصوالت روبهرو باش��د ،خرید
کمتریمیکند.
مطمئناً انتخاب از بین س��ه گزینه
بسیار راحتتر از بین سیصد گزینه
است.
اگر تصمیم برای خرید کردن سخت
باش��د ،بیشتر افراد خس��ته شده و
دست از خرید میکشند.
به همی��ن ترتی��ب اگر ش��ما هم
خودت��ان را در معرض تعداد گزینه
های انتخاب زیادی قرار دهید ،ذهن
ناخودآگاهتان خسته میشود.
راهحل:

اگر یک خط تولید را میفروش��ید،

سعی کنید ساده باشد.
و اگر سعی دارید درمورد چیزی در
زندگیتان تصمیم بگیرید ،وقتتان را
صرف ارزیاب��ی آخرین جزئیات هر
انتخابنکنید.
چی��زی را انتخاب کنی��د که فکر
میکنید برایتان مناس��ب اس��ت و
آن را امتح��ان کنید .اگر موثر نبود،
چیز دیگری را انتخاب کنید و پیش
بروید.

 .8در زندگی خود تعادل ندارند.

اگ��ر از آدمها بخواهی��د آنچه که از
زندگی میخواهند را برایتان خالصه
کنند ،آن رادر کلماتی مثل "عشق"،
"موفقیت"" ،خانواده"" ،شناخت"،
"آرامش"" ،خوشبختی" و امثال آن
خالصهمیکنند.
اما همه اینها چیزهایی کام ً
ال متفاوت
هستند و بیشتر آدمها همه آن را در
زندگیشانمیخواهند.
متاسفانه ،تعداد زیادی از آدمها برای
رسیدن به این اهداف زندگیشان را
درست متعادل نمیکنند.
کسی را میشناسم که سال گذشته
چند میلی��ون دالر از تجارت خود
درآمد کس��ب کرد ،اما وقتی با من
درد دل میکرد میگفت که افسرده
است .وقتی از او دلیلش را پرسیدم
گفت چون تنها و خس��ته اس��ت و
وقت کافی برای خودش اختصاص
نداده است.
یک نف��ر دیگر را هم میشناس��م
که همیش��ه و تقریباً همه روز را در
ساحل مشغول موجسواری است.
او از آن دسته آدمهای مثبتاندیش
بسیار شاد است که همیشه نیشش
تا بناگوشش باز است.
ام��ا در ی��ک َون میخواب��د و واقعاً
محتاج نان شبش است.
نمیتوانم با اینکه این مرد همیشه
ش��اد ب��ه نظر میرس��د داس��تان
زندگیش را یک زندگی موفق بدانم.
اینه��ا دو س��بکزندگ��ی تقریب��اً
نامتعادل هستند .میلیونها زندگی
دیگر هم مثل اینها وجود دارد.
راهحل:

وقت��ی زندگی کاریت��ان (یا زندگی
اجتماعیت��ان ،خانوادگیتان و از این
قبیل) پرمشغله باشد و همه انرژیتان
در آن نقطه متمرکز ش��ده باش��د،
خیلی راحت تعادل زندگیتان برهم
میخ��ورد .بااینکه انگی��زه اهمیت
زیادی دارد اما اگر میخواهید کارها
درست انجام شود ،باید ابعاد مختلف
زندگیتان را متع��ادل کنید .اینکه
ی��ک بُعد زندگ��ی را فراموش کرده
و بیش��تر وقتتان را صرف یک بُعد
زندگی کنید ،فقط برایتان خستگی
و استرس به همراه خواهد داشت.
منبع  :مردمان
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Ten-year multiple-entry visa:
better use of government resources and easier
travel to Canada

I

mprovements to make it easier
to visit Canada are coming
soon, announced the Honourable
Jason Kenney, Minister of
Citizenship, Immigration and
Multiculturalism. A new tenyear multiple-entry visa will
make applying more efficient
for applicants and better use
government resources.
“More applications and
higher expectations mean that
Citizenship and Immigration
Canada needs a more responsive
and flexible processing system,”
said Minister Kenney. “To
achieve that, the Department is
providing applicants and staff
with the right tools to deliver on
those expectations.”
Citizens of certain countries
require a visa to come to Canada
temporarily.
urrently, the maximum
validity period of a
multiple-entry visa is five years.
However, increasingly, countries
are issuing passports which are
valid for ten years.
In light of this, CIC is changing
its policy for visa issuance.
Where applicants apply for
multiple-entry visas, they may
now be issued to the maximum
validity according to the length
of the passport validity (up to ten
years, minus one month).
This practice, already
recommended for parents and
grandparents with sponsorships
in process, may now be extended
to other clientele, such as
business visitors.
s Canada is becoming a
preferred destination for
visitors and business travelers
alike, CIC continues to balance
the need to facilitate this travel
while responsibly managing our
borders.
We will increasingly focus
attention on applications with the
greatest potential for threat and
vulnerability, while streamlining
low risk cases.
Further limitations on validity
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موارد یادشده فقط مواردی هستند که توسط
فعاالن حقوق بشر رصد شده و رسانه ای گشته
 موارد دیگری نیز وجود، به احتمال زیاد.اند
دارن��د که به دلیل تهدید خان��واده ها و ترس
و س��کوت آنها ناشناخته مانده اند و با نگاهی
32 به کارنامه زندانبانی حکومت آخوندی در
 با جرئت می توان گفت که تا،سال گذش��ته
 زندان ها همچنان،زمانی که این نظام هست
!محل شکنجه و کشتار باقی خواهند ماند

may apply on a case-by-case
basis.
The ten-year visa will be an
option available to more lowrisk travelers who are citizens of
visa-required countries.
This will save time for people
traveling often to Canada visitng
family, it will save on time,
money, and useless paperwork
for oversea missions.
nother words, a parent who
travels to Canada to visit
their children and grandchildren
can now apply for a multiple
entry visa, avoiding to go back
and reapplying every year or
when needed, this multiple entry
visa gives you the freedom to
travel to Canada whenever you
please, as long as the multiple
entry visa is valid. No need to
reapply every time you need
to travel to Canada, saves so
much time, processing fees, and
waiting time.
Diversity is what makes
Montreal, as the years go by, we
see more diversity in Montreal,
is there anything better than
living multiculturally, weather
you are Italian, Persian, Greek,
African, Chinese, Japanese,
British, Irish, Arabic the list goes
on and on, we all live together
in harmony, it boggles my
mind why this cannot be so in
some parts of the world, is it so
difficult, really, for example does
immigrating to a new country
make it easier for Arabs and
Israelis to be neighbors, why?
aybe it’s the air we
breathe, we breathe an air
of peace, I have a new neighbor
who moved in July 1st, and who
is also a new comer in Canada,
and is ecstatic that his family is
now in a peaceful, safe country,
my new neighbor is Israeli
(Jewish), across the street live
Arabs from Tunisia, and I on his
right, am Italian with an Iranian
husband, this past weekend, I
noticed that my Israeli neighbors
had made friends with the
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ش��رایطی که منجر به مرگ زندانی
 عمال ناکام باق��ی می ماند و،ش��ده
در برخی موارد به جای پاسخگویی
 خانواده ه��ا با ارعاب و،ب��ه مقامات
تهدید از پیگی��ری پرونده مرگ در
 در برخی...زندان منصرف ش��ده اند
از پرونده های مطرح شده به وضوح
م��ی توان دی��د که دس��تگاه های
امنیتی و دستگاه قضایی-اطالعاتی
هم��ه امکانات خود را ب��رای وارونه
جلوه دادن حقایق به کار بس��ته اند
و از هر روش��ی برای مصون داشتن
خاطیان از مجازات اس��تفاده کرده
.»اند

 مورد زندانیانی که در زندان های حکومت18
آخوندی در ده سال گذشته به قتل رسیده اند
:عبارتند از
.1382  زندان اوین تیرماه، زهرا کاظمی- 1
.1385  مرداد، اکبر محمدی- 2
.1385  شهریور، ولی الله فیض مهدوی- 3
.1386  مهر، دکتر زهرا بنی یعقوب- 4
.1386  دیماه، ابراهیم لطف الهی- 5
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Tunisian
People across the
street, and were having a BBQ
Saturday, I simply sat back
on my balcony and enjoyed
the view, we all seem to come
together in Canada, why can this
not happen in other parts of the
world.
What is it about Canada that
bring cultures, religions,
nationalities, and traditions
together, I asked my new Israeli
neighbor and he said, “we all
want to live in peace, but our
governments create conflicts, we
runaway from our government
not from the people“, well, let
me tell you I was in aw, I had a
ha ha moment, this is so true I
told myself, we don’t run away
from our people we run away
from our governments, enough
said.
Canada you are truly a blessed
country, a country where people
run to so they can all live
together in harmony, in peace,
in safety.
------------------ugust, being my birth
month, is my favorite
month of the year, you gotta
love August, it means majestic,
or an inspiring reverence or
admiration, the weather is just
perfect in August, it gives us
a taste of the true Canadian
Summer, a cool warm breeze,
the sun shinning unto our faces,
we stroll our neighborhoods, and
watch summer in full bloom,
and wish it can stay with us an
eternity.
For it is here with us, we will
enjoy it while it is here, and
close our eyes to tomorrow.
Stay healthy, keep safe, and
make sure laughter is in your
everyday life.
__________________
Maria Cottone

A

Certified Canadian Immigration
Consultant
Mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone.com

مجاز است و به گفته خودش حتی
 متر هم به فضای زندان ها اضافه55
 چگونه می خواهد با قرارداد با،نشده
 وضعیت زندان ها،سازمان استاندارد
!را استاندارد کند
واقعیت این است که فاجعه بار بودن
وضعیت زن��دان ها و رفتار حکومت
آخوندی با زندانیان مسئله ای ریشه
ای و مربوط به س��اختار حکومت و
نوع نگاهی است که نسبت به انسان
 واقعیت دردناک این است که.دارد
حکومت آخوندی ارزشی برای جان
، اعم از زندانی یا غیر زندانی،انسان
قایل نیست و برمبنای این نگرش با
 در ده سال.زندانیان رفتار می کند
 بنابر گزارش کمپین بین،گذش��ته
المللی حقوق بشر در ایران دستکم
 نفر در زندان های حکومت جان18
:خود را از دست داده اند
«تقریب��ا در هم��ه موارد یادش��ده
پیگیری برای یافت��ن مقصران و یا

TEEN'sCorner....

A slight curiosity
turning into a fullfledged passion?!
Ever since I could remember, to
me, looking good on the outside
never seemed like something
really important.
I’ve always thought that it was
really what was inside that
counted and that whoever spent
5 hours every morning prepping
themselves up were plain idiots,
who would rather flirt with
another idiot than read a book.
This unfair, egotistic, and
frankly immature attitude of
mine became a part of me for 18
years and there are a few excuses
that fuelled that stereotypical
philosophy:
pretty people are not smart;
pretty people are obsessed with
sex; pretty people don’t care
about the world; pretty people
are helping and encouraging
huge fashion companies to make
more money and exploit 5 year
old Chinese girls in sweatshops;
pretty people are brainwashed by
all the Britney Spears’ and Justin
Biebers and Jessica Simpsons and
feel the need to stick a bulimic
finger down their throat so that
they could become America’s
Next Top Model.
This was how I felt for all these
years.
I “dissed” all the pretty girls
behind their back without even
knowing their name. I constantly
researched, read books, and
took courses on how the media
is turning our generation into
mindless shoe-shopping zombies.
Also, because I was (still am)
overweight, I also thought that
fat people can’t be pretty; even if
they tried, so why bother.
owever, the minute I turned
18, I felt a sudden change in
my psyche.
Whenever I went to the library,
I would secretly go to the
magazine section, take the latest
edition of Time Magazine, but
also hide Vogue right under it,
making sure that no one saw this
“mature young intellectual” ever
even glimpse at that fowl, tree
hating stack of brainwash. At

H

14 :>> ادامه از صفحه
 رییس نابغه س��ازمان زندان ها،ا ّما
ب��زودی گفت��ه های خ��ود درمورد
استاندارد سازی زندان ها را فراموش
می کند و در همایش دادستان های
عمومی و انقالب سراس��ر کشور که
 برگزار1389  اس��فند16 در تاریخ
:شده می گوید

«امروز که من در خدمت شما هستم
 هزار نفری85 با ظرفیت امس�ی
 بیش از،زندان های سراسرکش�ور
!» هزارنفر زندانی داریم220

او به گفته خود اف��زود که در دوره
 هزارنفر به جمعیت55 مأموریتش
زندانی��ان افزوده ش��ده درحالی که
 مترهم اضافه55 فضای زندان ه��ا
!نشده است
رییس سازمان زندان ها توضیح نمی
دهد که درحالی که تراکم جمعیت
 برابر حد3 در زندان ه��ا نزدیک به

home, when my mother was out
at the gym for the 3rd hour, when
my brother hung out with his
friends on the other side of the
city, when my father would have
another espresso with his Paivand
pals, I would sit in front of the
television and watch Fashion
TV and marvel and the amazing
clothes and stunning shoes.
And whenever someone came in
the house, I would immediately
change the channel to BBC and
nod at everything Christianne
Amanpour had to say.
This slight curiosity has now
turned into a full-fledged passion
of mine.
I am now always browsing
through the Internet in search for
the best fashion blog, hoping that
some day I could do the same
thing. I would be utterly outraged
whenever Tyra and her reign of
judges would pick another model
than the one I have been rooting
for all season long. And one of
my favorite feel-good movies
has got to be The Devil Wears
Prada, not because of the cheesy
story telling, but because of the
fashion!
But, even though I am utterly
disgusted for admitting this, I
am ashamed of this new love of
beauty and health that I finally
found and I don’t really know
why. I shouldn’t have any more
excuses! Being fat excuse: I have
finally realized the importance
of my health and I am doing
something about my weight.
Being stupid excuse: some of
the most beautiful people in the
world are exceptionally bright.
Not caring about the world: I’ve
realized that, if you want your
voice to be heard, your exterior
will make it louder. With all that
said, I still feel weird whenever
I talk about beauty and fashion.
Even the word lip gloss makes
my tongue constrict and I
mentally slap myself in the face
whenever I mentally squeal at
the sight of a Louis Vuiton bag.
Can anybody please set me free
from this caterpillar stage? I think
it’s time for this bug to turn into
a butterfly and not be ashamed
of it.

... زندان یا شکنجه گاه:ایران

همی��ن مق��ام ریاس��ت نابغ��هء
س��ازمان زن��دان ه��ادر گفتگ��و با
باش��گاه خبرن��گاران در واکنش به
اظهارات رس��انه ه��ای غرب مبنی
بر غیراس��تاندارد بودن زندان های
:جمهوری اسالمی می گوید
«در دنی��ا اس��تانداردی ب��رای
زن��دان ها در نظر گرفته نش��ده ا ّما
جمهوری اسالمی در سال گذشته
استانداردهایی را برای زندان تعریف
کرده و با انعقاد قراردادی با سازمان
اس��تاندارد کش��ور حداقل هایی را
ب��رای امر زندانبان��ی در نظر گرفته
 در، با وجود کمبود امکانات.اس��ت
 غذا،سرانه فضای مورد نیاز زندان ها
و بهداشت زندانیان و پرسنل مورد
،نیاز در ح��وزه بهداش��ت و درمان
بهبودسازی ش��ده و اس��تانداردها
.»رعایت می شود

یعنی اگر یک زندانی کامال س��ربراه
و بی نهایت بااستعداد و کوشا باشد
و بتوان��د همه این امتیاز ها را یکجا
 امتیاز به دست می60 ،کسب کند
 مواد دیگری از، ازس��وی دیگر.آورد
مقرر می دارند که انتخاب
ّ آیین نامه
فرد زندانی برای شرکت در جشنواره
 امتیاز و حفظ قرآن به100 قرآن��ی
. امتیاز دارد200 ازاء هر جزء
از آنج��ا که تنها درص��د محدودی
از زندانی��ان م��ی توانن��د برمبنای
امتیازهای بهدست آورده از مرخصی
 عمال این مرخصی،برخوردار شوند
به مراتب بیشتر نصیب کسانی می
شود که یادر جشنواره قرآنی شرکت
کنند و یا یک جزء از قرآن را حفظ
کرده باشند و سر بقیه زندانیان بی
!کاله می ماند
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 سال  18شماره  10  1016مرداد 1390

از خودمان...
سپـاس و

صدسپاس!

>> این یکش��نبه که گذشت
در محل پارک انگرینیون جمع
شدیم تا روزی را با عشق به ایران
با هم باشیم...
هزارمین ش��ماره و هجدهمین
س��الگرد پیوند را جش��ن می
گرفتیم،
به همراه تیرگان (هرچند دیر!)...
طبیعت ی��ار بود ،به گونه ای بی
نظیر،
تابس��تان مونتری��ال نیم��روز
جوالیی به این لطافت هرگز در
حافظه نداشت
شهر که در سه چهار روز پیش از
آن در آتش جهنمی شرجی بی
سابقه ای می سوخت آن روز را
ناباورانهدر خنکای ظهر تابستانی
به آرامش غنود.
مح��ل جدیدی که ای��ن بار به
خواست بس��یاری از هموطنان،
نزدیک مترو (انگرینیون :ترمینال
خط سبز) در نظر گرفته بودیم،
به گ��واه بس��یاری ،در زیبایی و
صفا ،یادآور تجریش و وکیل آباد
(مشهد!) بود؛
در پناه سایه و خنکای درختان
بلندقامت بساط مان را گستردیم
و س��اعاتی را ،ف��ارغ از دغدغ��ه
های روز ،گرد هم ش��اد بودیم،
رقصیدی��م ،کب��اب خوردی��م،
نوش��یدیم ،خندیدی��م ،ب��ازی
کردیم ،با ه��م بودیم ...غرفه ها،
نمایش��گاه های هنری ،پرچم،
کلیس��ا ،تاتو و ...تا شبانگاه با هم
بودیم ،گفتیم و شنیدیم ،جوان
تر گیتار نواختند ،خواندند به یاد
و باعشق به ایران...
از ساعت  11صبح که گروه گروه
هموطنان و یاران دیگر به جمع
ما می پیوستند تا زمانی که سایه
ی ش��ب پارک را س��یاه کرد ،بر
آورد می شود نزدیک به 3000
نفر آمدند و رفتند...
این اس��تقبال بزرگ ایرانیان در
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تاریخ گردهمایی های جامعه ی
ایرانیان مونتریال بی پیشینه بود.
آنچه در این رهگذر برجس��ته و
زیبا و بیادماندنی بود آن است که
این جمع ب��زرگ ،از پیر وجوان
و نوجوان و ک��ودک (و نوزاد!) با
عشق و دوستی و محبت آرامش
و احترام با هم بودند؛ فضا ،فضای
عشق بود و دوستی...
در این مجال به این نکته اشاره
بایسته است که هدف از برگزاری
این گونه برنامه های تفریحی ،به
ج��ز گردهم آمدن و با هم بودن
و از طبیعت زیبای تابستان لذت
بردن ،ارتقاء حس همبستگی و
مشارکت کامیونیتی نیز هست.
مفتخری��م در این تالش بزرگ،
گروه کوچک م��ا یک بار حتی،
«نه»نشنیدیم!
هربار بر هر دری به هدف کمک
کوبیدیم ،فرا و ورای خواست ما،
همه لبیک گفتند ،آس��تین باال
زدند.
نزدیک به  50داوطلب ،هرکس
گوشه ای از کار را گرفت...
شگفتا ،سخاوت ،محبت و معرفت
شما ،شمایان مثال زدنی است

کمبودها...

استقبال بس��یار گرم و گسترده
دوس��تان وهموطن��ان از ح��د
انتظار م��ا فراتر رفت؛ م��ا را به
دلیل کمبودهایی که پیش آمد
ببخشید ،با ما بمانید ،ما قول می
دهیم باز هم بیشتر تالش کنیم،
بیاموزیم و ساعت های شادتری
را برای تان برنامه ریزی کنیم.
درخواست های حضوری ،تلفن
ها و پیام های شما سبب شد تا باز
روز دیگری (یکشنبه 4سپتامبر)
را میعاد بگذاریم ،در همان محل
با همان قلب های گرم ،و چهره
های شاد و لبخندهای گشوده!
قرارمان را فراموش نکنید.

سپاس

تا آنجا که حافظه یاری می کند
نامداوطلبان ،عزیزان و بازرگانانی
که صمیمانه ،باعشق و دوستی،
بی هیچ چشمداش��تی (به جز

از میان نامه های رسیده ..

رضا علی دوستی
به نام خداوند جان آفرین

تهی سازی زبان از چنانک��ه در ه��زار و چهارص��د
واژه های خوب و سال گذشته بسیاری از فارسی
زبانان برای نزدیکی جس��تن به
خانه زاد!...
قدرتم��داران و اظه��ار فضل در
بین ع��وام بدون ض��رورت واژه
های عربی به کار برده اند ،در سده ی کنونی چون ورق تمدن برگشته
و دور به دست اروپاییان و امریکایی ها افتاده و کشورهای عربی اغلب
به لحاظ پیشرفتهای امروزی عقبند ،همان نوع افراد اکنون به اصرار
برای بیرون راندن کلماتی از زبان فارسی اهتمام ورزیده اند که گاهی
یا معادل فارسی باستانی درستی ندارند و یا گاه به مراتب گویا تر از
معادل باس��تانی خود میباشند و حتی در زبان عربی امروزی معنای
دیگریدارند.
بزرگترین اش��کال این تهی سازی زبان از واژه هایی که قرنهاست در
زبان فارسی خدمت میکنند و "خانه زاد" شده اند ،این است که حذف
آنها نسلهای بعدی ما را با همین فرهنگ زیبا و اصیل و زبان شهد و
شکر بیگانه میکند.
ادبیات فارسی بدون حافظ و سعدی و شهریار و مولوی دیگر این بنای
عظیم وجاودانه ی مورد افتخار نخواهد بود.
حتی ش��اهنامه گرانقدر و عزیز نیز بدون واژه هایی که از ریش��ه ی
قدیمیشان در زبانهای دیگر است ناقص خواهد شد.
اگر بنا بود هیچ واژه عربی به کار نرود فردوسی هرگز نمیسرود:
بنا کردم از« نظم » کاخی بلند
که از باد وباران نیابد گزند
مخصوصا در خارج از کشور گاه کارهای جلفی به خیال پارسی نگاری
انجام میشود که فقط موجب خنده ی اهل بخیه و سردرگمی سایرین
میشود.

www.miagesolutions.com

حه بعد

در صف

عشق به ایران) شانه به زیر چرخ
م��ا دادند ،در زیر می آوریم( .اگر
نام از قلم افتاد ما را ببخشید) .
پیوند ازدیرباز وامدار محبت های
این عزیزان بوده است ،دست تان
را می فشاریم ،وبرای فرد فردتان
آرزوی بهروزی داریم و روزهای
روش��ن داریم؛ صفا و معرفت بی
تالی تان را ارج می گذاریم.
به امید ایران آزاد

WE COULD NOT DO
!!IT WITH OUT YOU

واژه تش��کر و قدردان��ی ،محبت
واالی دوس��تانی که م��ا را یاری
کردن��د ،تکافو نمی کند ،حضور
این دوستان همواره پشتوانه ما
بوده و هست.
دوس��تی این عزیزان را قدر می
دانیم و برای خود و خانواده های
عزیزش��ان موفقی��ت در مراحل
زندگ��ی و س�لامتی را آرزو می
کنیم.
دس��تان ش��ما عزیزان را از دور
میفشاریم
 ماهی سن لوران ،محسن زکی(او ،در س��خت تری��ن ش��رایط
کاریش ،جش��ن ما را بر مصالح
پیشه اش ارجحیت داد)
 اخوان  ،NDGآقای علی اخوان اخ��وان وس��ت آیلن��د ،آقایمحمداخوان
 گوشت بینو ،آقای عزت پازوکیکپلی :نادر ،روزبه ،سعید آقاجاللCENTRE COPY NDG
 تی ش��رت ها ب��ا لگوی پیوند،آقانادر
 هادی محسنی ،تیم والیبال رستوران شیراز ،خانم خدیجهس��یاح ،ناصرخان و سمیه عزیز
(کارشان را بخاطر جشن تعطیل
کردند!)
 رستوران یاس ،آقای ایزدی کبابسرا  ،فرزاد موالیی آکسفورد ،محمد سلجوقی بیژن اس��کندری (بدون او اینگردهمایی میسر نمی بود)
 مهدی و تینا خانم فرشادگهر -خانم افسانه حسن علیزاده

37

Accounting...

How to best manage your
?business’ Retained Earnings
 فرشاد فرخیان فیروز همتیان محمد معلقی خانم توران نژاد علی فرح محمد سمندریان علی دادخواه باقر صدر حاجی آقا محسن کریمی حسن محبی نیا امین نوجوان سیامک قبادی رضا امیری علی قربانی مدرسه دهخدا (بیمه) فریبرز گرائیلی خانم اس��کندانی (برای س��روچائی)
 خلیل ش��هروئی (گاراژ وستمونت)
 ابی درویشعلی جمشید مهربان دی جی شهریار (اتاوا)--------------------تشکر برای گل ها:
از دوستان و یاران با محبتی که
با آوردن و نیز ارسال دسته های
زیبای گل برای س��الگرد پیوند
به ما شادباش گفتند ،صمیمانه
سپاسگزاریم:
 س��رکارخانم مهین (همیشهمهربان) اصالن و سیامک عزیز
(رستوران کارتیه پرس)
 دوستان و همکاران ارجمند درنشریه هفته (خسرو خانم ثابت)
 مجید توسلیان (یا موال!) و خان��م مریم بنی هاش��می(شیرینی سرو) بخاطر شیرینی
های خوشمزه و ...و..
به امید دیدار 4 :سپتامبر
--------------

گاه پیوند عزیز هم شیطنت کردهدر حالی که به این روش کهنه نگاری
می خن��دد ،آن ها را چاپ میکند و داوری را بر عهده ی خوانندگان
می گذارد....
یادمان باشد بهترین دوست ما کسی است که شهامت دارد عیب ما را
بگوید نه کسی کهدر ظاهر تاییدمان میکند و پشت سر به ما میخندد!
در زیر نظر حد اقل یکی از خوانندگان تقدیم میشود:
پُرسه کردن مردگان را ،پارسی را پاس نیست
خرده شیشه جان من هم قیمت الماس نیست
کودکانه با ادب ای هموطن بازی مکن
شرم کن جای شراکت فکر انبازی مکن
نام تو "دکتر" ولی "شرکت" چرا "انبازی" است؟
زانکه آن غربی ولی این یادگار تازی است؟
بس کن و بیدار شو دریاب حال خویش را
یا ببین در خنده ی مردم زوال خویش را
فارسی فرهنگ ما میراث ما در خون ماست
دانه ی خاک کویر و قطره ی کارون ماست
زجه ی آوارگان جنگ ش��د
فارس��ی گه ّ
فارسی خود گریه ی هر مادر دلتنگ شد
فارسینجوایمجنوناستوسنگبیستون
شکوه یدر بند مظلومی که بشکست ازدرون
فارسی فریاد تو فریاد من فریاد ماست
هدیه ی ایزد به ما و مردم آزاد ماست
فارسیزیباستاینسانیکهاکنوندستماست
بازگشت و ناقصش کردن خطایی نارواست
فارسی از بخل و از حقد وحسد بیمار شد
جهل سردمدار و ایمان و خرد بر دار شد
ایب��رادرج��ایای��ناط��واره��اپیکارج��و
نوش��دارویی برای جان این بیمار جو

T

he purpose of this
article will be to
provide you with some
different options on
how to invest your
retained earnings and
how to evaluate these
alternatives.

etained
earnings are

3

) Reinvest the cash
Well managed companies
reinvest retained earnings in
a way that the cash is used
wisely to grow the business.
Possibilities for reinvesting
retained earnings could include:
 An Internet technology firm
might invest in research and
product development with a
long-term goal of avoiding
technological obsolescence
risks.
 A retail chain might add new
stores.
 Retained earnings can be
used to purchase businesses,
either through making vertical
integrations, acquire businesses
in their own field or buy
businesses unrelated to their
core activities.
 Retained earnings can be
used to acquire real estate. For
example mature chains such
as McDonalds and Walgreen's
own their real estate rather
paying rent to landlords,
thereby gaining a great
advantage over smaller chains
in occupancy costs.
 If a company cannot find
ways to reinvest retained
earnings profitably, it can use
the cash to buy back shares.
Existing shareholders favour
this alternative because fewer
shares remaining outstanding
will result in a higher value per
share of the remaining shares.
Here are some business
characteristics to look for when
investing retained earnings:
 The product or service has
had years of experience
 They can be expected to
make the same product in the
future
 They spend little money on
research and development
 Their product or service has
a long life span
 They serve a repetitive need
)(think razor blades
 They are fairly simple
___________________
For Tax and Management
Advices:
@Email: msaghafi
miagesolutions.com with “Tax
and Management Help” in your
email subject line. Or, pick
up the phone and call Mahtab
Saghafi at 1-514-426-7200
ext.101 now.

R

the cumulative result of
a firm's operation from
the start-up through
the current operating
statement. It is the
earnings which have stayed
in the business rather being
taken out. If the business has
lost money, it's called retained
losses. Retained earnings and
losses are cumulative from year
to year with losses offsetting
earnings.
A growing business will need
capital to undertake expansion
plans. Expansion capital can
come from either retained
earnings or from borrowing or
a combination of both. Keep in
"mind that "retained earnings
means that adequate amounts
are being spent on maintenance,
repairs, research and taxes.
Your retained earnings are the
cash remaining after all these
expenditures.
Some business can build
up retained earnings more
readily than others. A business
requiring frequent replacement
of expensive machinery will
probably have less remaining
cash left as retained earnings
than a service business that
operates with little or no
machinery or equipment.

Options for utilizing
Retained Earnings
wisely:

1

) Retain the cash
During periods of financial
uncertainty such as the global
economic collapse of 2008,
corporations experience
uncertainty and fear. As a result,
retained earnings were allowed
to build up until the expression
"hoarding cash" became
appropriate. In July of 2010
companies in the Russell 3000
index had hoarded $2.9 trillions
of cash. In many cases cash
is hoarded in order to provide
funds for potential acquisition
opportunities.

2

) Distribute to
shareholders
Withdrawing retained
earnings by making dividend
distributions to the owners or
stockholders of the company
is an option. But be aware that
there are different state and
federal restrictions on dividend
withdrawals as well as tax
consequences, so you will
first need to consult with your
accountant or tax specialist.
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بزرگ

یک روز شاد ،پرشور و بیادماندنی
با هم ،برای هم
و به یاد ایران

به روایت تصویر...

عکسهاگویاترند!
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SOLD
Downtown:

Cote des Neiges:

Westmount:

Asking price $998,000. Port Royal.
1,862sq ft., 2 bdrms, 2 baths, garage, a/c.

5850 Place Decelles #6. $182,000.
Sunny 2 bdrm condo, 2th floor, near
hospitals and University of Montreal
and HEC.

$1,398,000. Semi-detached cottage,
4 bdrm, 2+2 baths, garage.

Canton de l’Est:

Old Montreal:

Nun’s Island:

St-Sauveur:

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

$659,000. 2 bdrms, 1+1 baths,
garage, a/c, near metro.

Verrières IV, $588,000. 3 bdrms,
2 baths, 2 garages, a/c,
directly on the river,
indoor & outdoor pool.

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

مریم خالقی

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

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

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

حمیدصدیقکاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.Sc.
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

انواع میوه جات و س�بزیجات در س�وپراخوان

کی

فیت عالی

قیمـت
مناسب

... خشکبار و، حبوبات،انواع اقالم خواربار

...سوسیس و،مرغ،گوسفند،انواعگوشتکوساله
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 Mailing Address:

Tel.: 514-996-9692

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

Montrealvr@gmail.com

Email:

Tel.: (514) 806-0060

سالنآرایشفریبا
 کوتاه کردن مو
 رنگ
 بند و ابرو
 فر
 هایالیت

 man
en cut , highlight
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air cut & eyebrow
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 clea

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
، 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

روز7
هفته

Dr. Raymond Rezaie

1253 Rue Guy

3363 Cavendish

since3
199

info@paivand.ca www.paivand.ca

بدون وقت
قبلی

Unisex

____________________

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

Verdun, Qc H3E 1T5

's cut

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

(Montreal, Toronto, Ottawa, Victoria, Calgary & Vancouver)
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai, H. Harandi, Distribution: Amir, Photo: R. Beladi

Abbas Shafiee (B. Com)
Real Estate Broker
Groupe Immobilier Premium Inc.
14 Place Du Commerce, Suite 330

:پزشکخانواده
ختنه کودکان و اورژانس
www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy Cond

Tel.: (514) 933- 8383

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

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

4 : ص

 اگوست5  ابی جمعه:کنسرت

مجرب ما

ی و الهه

مشاورین

مهر
: مت شما،امیر
در خد

FLY ANY TIME,
ANY WHERE!

TORONTO

VANCOUVER

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

7368 Yonge St.,
Suite PHA,
Thornhill, Ont., L4J 8H9
Tel: 905-762-0700

128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC, V7L 2P9
Tel: 604-982-0909

Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

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

NDG

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

LAVAL
2شعبه

Tel.: 450-934-7744

پارستورز

(514)487-0800

فروشگاهکوهنور

الغری موضعی با نتیجه شگفت انگیز

عباس شفیعی

ُب
راسارد
و
الوال

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

وست آیلند

...هرآنچهنیازشماست
!همه زیر یک سقف
خـلـــــوت و مـژگـان تـرم آرزوسـت
مـن شـب قــدری دگــرم آرزوســـت

9
.9مرغوب
برجن

27

بالل

 پوندی40

بــــــــاز هوای سـحــرم آرزوســــت
ایـن شـب قـدر اسـت كه مـا بـا همیـم؟

حلول ماه مبارک رمضان
بر کلیه هموطنان مسلمان
!گرامی مبارک باد
کلیه اقالم ماه مبارک
رمضان موجود است

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

