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■ 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
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www.ic-pacific.com
:هادی خرسندی در مونتریال
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 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
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آشوب در بریتانیا
و بحــران
اقتصادی غرب

،طفلی به نام شادی

:جریمه گرفته اید
دیریست گمشده ست
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روشن
ِ با چشم های
!نگران نباشید
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مرتضیعقیلی سخنرانی
 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
نامزد
هوتن پادشاه
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:داریوشهمایون
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Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
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( است514)
آتشفشانی
816-4080«مصر

:سپتامبر4

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

GREEN خرید:
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TRADING

9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com
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 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری
ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

صرافیخضر

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

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

انتقـال ارز

Tel: 514 989-2229
Fax : 514 989 0029

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

GUY
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 کوتاه کردن مو

مریم خالقی

____________________

Maryam Khaleghi

3363 Cavendish
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Cell: (514) 928-5415

اخذ وام برای
شهروندان
Fax: (514)
کانادا

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

(514) 846-0221
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 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن
Saeed (Sam) Kashefi BA,CFA

Cell.:

\ë¸¥±› z të›Z fz£²› 305-905-8199

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

 بند و ابرو
ProFusion
Realty RF
 فر
Agence Immobilière
هایالیت1361

Greene Avenue

 ستاره5 صرافی
فیروز همتیان
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2178 Ste-Catherine W.
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(514) 935 3337

(514)487-0800
Cell: (514) 983-5415
Real Estate Broker
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 آگوست27  >> شنبه:ایرانیTel.:
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دیسکو

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

 ورنگجتاری مسکونی:مشاور امالک
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شادپور
.ا. اسیر در ع،مونتریال
هزارتوی قیف

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا
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حمیدصدیقکاغذچی

 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

\£Åš£› z

:کانادا/کبک
...این قصه سر دراز دارد

ã¼±› دکترانصاری
wZz

5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.:teen's
(514)
آموزش
 483-5370
www.parscargo.ca
...امالک
b®œ ãآبادی
®`` ` `¥Á… یحیی
£… }f£¨†
1405 De Maisonneuve O Tel.:
(514) 844-4492
corner
حسابداری
های
سیستم
از
35
>>
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order
fz¬
f£¤¥“Z
z
x£¼›Z
£…
6>>
pg. 36 حمل و نقل پارس ماریتایم
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 دارنده منایندگی در دبی5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Montreal,
Fax :Free:1-866-989-2229
514Qc.,
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00292K4
Toll
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Luciene
Toll Free
: 1-866 989 2229
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514.426.7200
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Metro: CDN
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 و باTel.:msaghafi@miagesolutions.com
l'Allier
info@khazarexchange.com
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GIT110@yahoo.ca
GUY
Fax: 514.426.3596
 انواع مشاورت های مالی

Mobile: 514.567.3169
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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
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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.
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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
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:ارزی دکتر شریف نائینی
خدماتaZ®‰ سال جتربه10  با
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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
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Luciene
l'Allier

جراح دندانپزشک
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5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
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درفرهنگسرایسینا
6528 St- Jacques W
514-488-3000

فرش های اصفهان ،تبریز ،مشهد ،کاشان ،زجنان ،بختیار ،و غیره
همگی دستبافت :از  1/5متر تا  13متر
از شرکت فرش ایران

فقط یک روز:

(21آگوست ) 2011

از  10صبح تا  8شامگاه

توجه :بخشی از فروش ،جهت کمک به هزینۀ حتصیلی
کودکان نیازمند ایرانی تقدیم خواهد شد.
با مدیریت :کاظم غالمپور >> تلفن:
514-443-3503
514-813-9904

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

نیک
پیک تابستانی
پ
ا
ی
ان

بزرگ

ی
ک
ش
ن
ب
ه

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

4
س
پ
ت
ا
م
ب
ر
SEPT 04, 2011

پ
ا
ر
ک
ا
ن
گ
ر
ی
ن
ی
و
ن
منوی
سورپریز:

با مدیری
ت جدید!

یکروزپرشور،شادوزیبایدیگر...

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

صیم ،بنوشیم،
بر ق
شادباشیم...

همراه با قرعه کشی جوایز
مسابقات رقص
والیبال ،فوتبال و...

>> ایده های خود رابا در
میانبگذراید!

دیجی

SINA

تــوجه:
نیاز به داوطلب:

دوستانی که مایلند به برگزاری این
پیک نیک یاری رسانند

پیوندمونتریال،تپشدیجیتال

لطفابادفترپیوندمتاسبگیرند:

Tel.: 514-996-9692
514-223-3336

فرهنگی و هنری :

در صورت نامساعد بودن هوا ،این برنامه
به یکشنبه بعد موکول خواهد شد.

غرفه های بازرگانی،
از هم اکنون با دفتر پیوند
متاسبگیرید.

514-996-9692

facebook.com/tapeshdigital

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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ن هس
ت
ی
ربای این که اریا ی م...

همزمان باانتشار دو بارۀزربـرگ
راهنمای مشاغل ایرانیان مونرتیال،

پیوند برگزار می کند:

Iranian Business

Community Annual Gala

جشن و همایش ساالنۀ
بازرگانانایرانیمونتریال
شنبه  23اکتبر 2011

SAT. Oct. 23, 2011
در سالن زیباو شکوهمند املپیا
کوکتیل :راس ساعت  6بعدازظهر

نسرینعینالهی

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری خرید و فروش
_________________
امالک و مستغالت
Nasrin Eynollahi
در سراسر مونتریال بزرگ
Real Estate Broker
5890 Avenue Monkland
Montréal, Québec H4A 1G2
Office Tel: 514-482-1111
nasriney2000@yahoo.ca

>> برآورد رایگان

cell: (514) 839-7978
ت

ب
د
ی
ل
س
ی
س
تم
ه
ا
ی
و
ی
ـ

دیوئی

تپـشدیجیتــال
www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

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

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

AR
BARG
Iranian Business Directory
شبی دوستانه،

گرد هم به یاد ایران

به هدف معارفه

موثر

در دسترس

بازرگانان ایرانی

ارتقاء روابط بازرگانی

و اجتماعی ایرانیان مونتریال

شبی صمیمی و دوستانه و شاد

کارآ،
و ارزان

راهنمای

 info: 514-996-9692مشاغل
سادهمثلسالم! ...ایرانیان

www.paivand.ca

با دی جی سینا

>> به صرف شام و شراب و...
همراه به پاورپیونت بیزنس های شرکت کننده
و بسیاری سورپریزهای دیگر...
>> بیزنس کارت خود را همراه بیاورید!
>> تلفن های همراه خود را خاموش کنید!
با ما باشید!

مونرتیال

we
PARTICinIPATE

COMMUNITY

RSVP

3855 Boul Saint-Jean
Dollard-Des-Ormeaux QC, H9G 1X2
514.626.6000
Tel.: 514-996-9692

طاقت بیار رفیق!

درخدمت هموطنان گرامی

>>
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6162 Sherbrooke w.

باخبر شدیم
دوست ،بانوی مهربان و همیشه ایثارگر،
هم کار و چهره انم آشنای جامعه اریانیان مونتریال

و فعال اجتماعی سیاسی صحنه جامعه کبک و کااندا
این روزاه با سرطان سینه دست و پنجه رنم می کند؛

با تواانیی اهی روحی که رد این سال اه رد همه تالش اهی بی وقفه ی او شاهد بوده ایم،
اطمینان داریم از این آزمون دشوار نیز سربلند و استواربیرون خواهد آمد
ربایش سالمت و بهروزی آرزو می کنیم

و روز اه را می شماریم
ات دوباره سراسر شور و ارنژی رب صحنه ی سیاست ،فرهنگ،
ببی
اجتماعیات و ...رقص شهر اریانی و کبکی او را دوباره رپشور و رپکار نیم!
یس
همس
رد کنار او و خانواده اش ،دخترانش ،رش ،مارد و پدر ارجمندش می ا تیم،
بغ بغ
با ل ل زنبق و شقایق...

از این فرصت سود می جوییم وبازهم زانن را یادآوری می کنیم
رد هر فرصت سالمت خود را جدی بگیرید ،آزمایش اهی سینه را از یاد نبرید...
----------------------جمعی از دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

4
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حتلیل...

آشـوب در بریتانیـا و
حبران اقتصادی غرب
 9اوت 2011

hbzadeh@btinternet.com

دکترحسینباقرزاده
ناآرامیه�ا و آش�وبهایی ک�ه
در چن�د روز اخی�ر در نق�اط
مختلف لندن و چند شهر دیگر
بریتانی�ا رخ داده و خرابیه�ا و
غارتهایی را به همراه داش�ته
مردم این کشور و حکومت آن را
شگفتزده کرده است.
این حوادث از یک تیراندازی منجر
به مرگ مرد جوان سیاه پوستی به
نام مارک دوگان از سوی پلیس در
محلهای در شمال لندن آغاز گردید
و به تدریج در نقاط دیگر نیز تکرار
یافت.
بروز حوادثی از این قبیل در گوشه و
کنار بریتانیا کم سابقه نیست.
ولی در گذشته ،معموال این حوادث
در نقطه کانونی آن محصور میشد و
پس از یکی دو روز آرامش به منطقه
باز میگشت.
این بار ،اما ،ناآرامی و آشوب به شدت
و سرعت به نقاط دیگری که با نقطه
کانون��ی حادثه ارتباط مس��تقیمی
نداشتند سرایت کرد و به وضعیتی
بیسابقهدر این کشور منجر شد.
این واقعیت ،تحلیلگران سیاس��ی
و اجتماع��ی را به ریش��هیابی علل
و عوام��ل ای��ن امر باز داش��ته و به
بحثهای دامنهداری در این جامعه
دامن زده است.
جامعه بریتانیا مانند هر جامعهدیگر
در جه��ان غرب از نابس��امانیهای
س��اختاری اجتماعی و سیاس��ی و
اقتصادی چندی رنج میبرد.
برخورده��ای نژادگرایان��ه علی��ه

اقلیته��ای رنگین پوس��ت در این
جامعه ریش��ههای تاریخی عمیقی
دارد.
محرومیتهای اقتصادی در زمینۀ

اش��تغال و مس��کن ،و اختالف��ات
طبقاتی رو ب��ه افزایش ،به پیدایش
یک اقلیت در حاشیه جامعه منجر
ش��ده ک��ه خ��ود را در درون یک
«گتو»ی اقتصادی و اجتماعی اسیر
میبیند.
این ش��رایط ،زمینه را برای گرایش
جوانان بیکار این قشر به مواد مخدر
و رفتاره��ای ض��د اجتماعی فراهم
کرده و به ش��یوع جرایمی از قبیل
دزدی دامن زده است.

بحرانهای اقتصادی سالهای اخیر
و سیاست ش�دید ریاضت اقتصادی

حکومت بریتانیا که یک سال پیش
از س��وی دولت ائتالفی جدید این
کش��ور اتخاذ ش��د ،این ش��رایط را
وخیمتر کرده است.
اتفاقی نیست کهدرستدر روزهایی
که اقتصاد غرب و بازارهای س��هام
جهانی دچار نوس��ان شدید شده و
در فاصله چند روز این بازارها سقوط
کم سابقهای کردهاند ما شاهد بروز
این حوادثدر کشوری مانند بریتانیا
هستیم.
دو عام��ل یاد ش��ده -گرایشهای
نژادگرایان�ه و محرومیته�ای

اقتصادی -البت��ه پا به پای هم در
این جامعه پیش نرفتهاند.
در واقع میتوان گفت که گرایشهای
نژادگرایانه در چند دهه اخیر در این
کشور کاهش یافته است.
یعن��ی اگر چه هن��وز آث��ار آن در
بس��یاری از نهادهای این کش��ور و
به خصوص پلیس دیده میش��ود،
این گرایش به یمن سیاس��تهای

فرهنگی و تقنینیدولتهادردو سه
دهه گذشته تضعیف شده است.
ولی عام��ل دوم ،یعن��ی اختالفات
طبقات��ی و محرومی��ت اقتصادی
قش��رهای پایین جامعه ،به عکس،
تشدید شده است.
آمارها نش��ان میدهد ک��ه حتا در
دوران  13س��اله حکوم��ت ح��زب
کارگر ( 1397ت��ا  )2010اختالف
ثروت و درآمد بین قشرهای غنی و
فقیر به مراتب بیشتر شده است.
و از هم��ه بدتر این که بخش عمده
فش��ار اقتص��ادی بحرانه��ای دو
سه س��اله اخیر و سیاست ریاضت
اقتصادی دولت بریتانیا بر روی شانه
قش��رهای کم درآمد و فقیر جامعه
سنگینیمیکند.
حادثه تیران��دازی به س��وی آقای
دوگان که از سوی پلیس مخصوص
مب��ارزه با قاچاق مواد مخدر صورت
گرفت (پلیس ع��ادی انگلیس که
مأمور حفظ نظم است معموال مسلح
نیست) خشم عدهای و به خصوص
خانواده او و دوستانش را برانگیخت
و این امر به یک تجمع اعتراضی در
جلو ایستگاه پلیس محل منجر شد.
نظر عمومی بر آن است که پلیسدر
این جا کوتاهی کرده و حاضر نشده
است به تظاهرکنندگان که چندین
س��اعت به صورت مسالمتآمیز به
اعتراض خود ادامه دادند توضیحی
بده��د ،و اگ��ر ای��ن کار را میکرد
متفرق
احتم��اال تظاهرکنن��دگان ّ
میشدند .ولی بیاعتنایی پلیس به
عصبانیت معترضان منجر ش��ده و
عصبانیت برخوردهای خش��ن
این
ّ
بع��دی را به دنبال آورده اس��ت .در
این شرایط ،افرادی که به دنبال سوء
استفاده هستند موقعیت را مغتنم
شمرده و به شورش و خرابی و غارت
دست زدهاند.
{>> ادامه در صفحه}34 :

مشاور امالک در سراسر مونتریال

)(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

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

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

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

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

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

مسکونی و جتاری

مینو اسالمی

خشکشوییفرویو

)(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!






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.

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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ه اصلی !
رکیه برند

ه اصلی و ت
می بازند
وری اسال

جمه

پیامدهای انقالب سوریه
برای حا کمان ایران!

علی کشتگر
در صورت س��قوط بش��ار اسد،
که با توجه به فش��ارهای درونی
و بیرونی و شکس��ت سیاس��ت
س��رکوب امری محتمل است،
جمهوری اس�لامی بازنده اصلی
و ترکیه برنده اصلی خواهند بود.
از نظ��ر جهانی نی��ز این تحول
موقعیت امری��کا و متحدان آن
را در خاورمیانه به زیان روس��یه
و چی��ن تقویت می کند و طبعا
جمهوری اس�لامی را نه فقط از
اه��رم های اصلی دیپلماس��ی و
دفاعی آن یعنی ،حزب اله لبنان
ودولت کنونی سوریه محروم می
کند ،بلکه قدرت نفوذ و مانور آن
در عراق و کشورهای حوزه خلیج
فارس نیز به ش��دت کاهش می
یابد .در صورت سقوط بشار اسد
جمهوری اسالمی بازنده اصلی و
ترکیه برنده اصلی است .آیا برای
اجتن��اب از تک��رار ناکامی های
گذشته به این پرسش بسیار مهم
فکر کرده ایم که چرا س��رکوب
های نظامی ،تظاهرات خیابانی
ایران را متوقف ک��رد ،اما به اوج
گیری و گسترش این اعتراضات
در سوریه انجامید؟

PAIVAND: Vol. 18  No.1018  août 15, 2011

پرداختن به این پرسش نیاز مبرم
جنبش سبز است.
قیام تاریخی و تاریخ س��از مردم
س��وریه علیه حکوم��ت جبار و
فاس��د این کش��ور خ��واب را از
چش��مان خامنه ای و نظامیان
دست نشانده او ربوده است.
هرچنددر ظاهر و برایدلخوشی
مام��وران و ایادی خ��ود ،انقالب
س��وریه را ناآرامی هایی وانمود
می کنند که "دشمنان خارجی"
مبتکر و محرک آن اند ،اما خود
خوب می دانند درآنجا چه خبر
اس��ت و چه طوفان بنیان کنی
علیه دیکتاتور به راه افتاده است.
حکومت سوریه مهمترین متحد
جمهوری اسالمی و اهرم پیشبرد
مقاص��د آن در خاورمیانه عربی
است.
علی خامنه ایدر سالهای گذشته
برای گس��ترش نفوذ جمهوری
اسالمی و پیشبرد منویات منطقه
ای خود میلیاردها دالر از ثروت
مل��ی ایران را ب��ه صورت کمک
های نظامی ،اقتصادی و آموزشی
و غیره صرف سوریه و حزب اله
لبنان کرده است.
ع�لاوه بر این ،س��رداران س��پاه

و س��ران رژیم س��هم بزرگی از
دالرهای غارت ش��ده ایران را در
این کش��ور برای خود س��رمایه
گذاری کرده اند.
اس��تراتژی منطقه ای حکومت
ایران در س��الهای گذش��ته آن
ب��ود ک��ه اتحادی��ه ای از ایران،
عراق ،سوریه و لبنان به زعامت
جمهوری اسالمی ایجاد کند و با
تکیه بر آن سیاست ها و مقاصد
خود را در منطقه دنبال کند.
در روی��ای خامن��ه ای ش��کل
گی��ری این اتحادی��ه به رهبری
ای��ران اتمی نه فق��ط حکومت
جمهوری اس�لامی را از یکس��و
در برابر ترکیه و از س��وی دیگر
در مقابل کشورهای عربی حوزه
خلیج فارسدر موقعیت برتر قرار
م��ی داد ،بلکه دیکتاتوری دینی
حاک��م برایران را ب��ه مهمترین
وزنه منطقه تبدی��ل می کرد و
بدین ترتیب موقعیت بین المللی
وداخلی آن از جانب قدرت های
بزرگ پذیرفته و تضمین می شد.
و ب��ه م��وازات آن حکوم��ت در
س��رکوب جنبش دموکراس��ی
خواهی ایران و نیز سرکوب قیام
های مردمی کش��ورهای متحد
خود دستی قوی تر و بازتر پیدا
می کرد.

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

مونتریال:
امن وامان
زیر سایه ی
دامن گستر
و آرامش
بخش موسیو
ترامبله!. ..

مهاجرت

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

خانواده

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

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

_________________________

 مدنی
 کاری
 تجاری
 خانواده

294 Square St-Louis, 2e étage

Montreal Office

دعاوی

Montréal QC H2X 1A4

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

(مونتریال)

no worry,
everything`s
!!fine

PAIVAND
Published: since1993

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

•
•
•
•
•

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



مژده مژده

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

برنامــه های آینده

گروهپرسپولیس

اندی لیال فروهر
پائیز امسال در مونتریال
منتظر آگهی های بعدی باشید

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

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

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

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

514-996-9692

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

مهساابراهیمنژاد
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آگهی :پیوند

{>> ادامه در صفحه}35 :

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

سیروس
یحیی آبادی

1018

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

MONTRÉAL QC
H4B 1L8



514-996-9692
Fax:

514-313-5656
Email:

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیح مهم:

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

•

_________
برایمابنویسیداما...
کوتاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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www.paivand.ca

ایران...

چه گواراهای
وطنی

استبدادپذیری!

هادیخرسندی

اِرنِستوئی از هر طرفی پا شده امروز
هر سابقه داری چه گوارا شده امروز
از شیخ ستیزنده ،لباس -شخصی فعال
خاک وطنم پر ز «گوریال»* شده امروز
این در طلب سابق و آن در پی اسبق،
هرکس به امیدی دهنش وا شده امروز
نوعی چه گوارا که به منزل شده محبوس
صبرش شده سرمشق و شکیبا شده امروز
وانکس که برافراشت قد از حکم حکومت
با حکم حکومت کمرش تا شده امروز
نوعی چه گوارا که عبایش شکالتیست
منت کش بخشایش آقا شده امروز
وان شیخ که بر کبکبۀ شاه زکی گفت
شکل علم و مثل هویدا شده امروز
آقا که فقیه است و عظیم است و امام است
با حفظ سمت عین دوالپا شده امروز
سگ ها همه زردند و شغاالن همه شاغل
بین اخوان است که دعوا شده امروز
دعوا سر تقسیم لحاف است و به ظاهر
اصالح طلب حامی مال شده امروز
رأی تو کجا رفت؟ چه فرقی کند ای دوست؟
کاندید تو بالفرض که کارا شده امروز
اینها همگی در صدد حفظ نظامند
سرگرمی آن سهم من و ما شده امروز
البته که چاقو نبرد دستۀ خود را
هرچند که بر جانب آن تا شده امروز
از غصۀ این مملکت جن زده ،هادی
خوش آنکه در اندیشۀ فردا شده امروز
__________
*گوریال  :چریک به انگلیسی.

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

جمعۀ هفته ای که گذش��ت ( 14امرداد)
س��الگرد صدور فرمان مشروطیت توسط
مظفرالدین شاه قاجار بود.
 105س��ال پی��ش در چنی��ن روزی
مظفرالدین ش��اه این فرمان را خطاب به
صدراعظم تازه منصوب شده ،میزا نصرالله
خان مشیرالدوله ،که خود در تهیه متن و
راضی کردن او به امضای آن کوشیده بود
صادر کرد.
فرم��ان ک��ه به خ��ط احمد ق��وام (قوام
الس��لطنه) نوشته ش��ده بود در روز تولد
مظفرالدین شاه به مهر و امضای او رسید.
این فرمان دو بار صادر و امضاء ش��د زیرا
در فرمان اولیه با ذکر عبارت "شاهزادگان
قاجاریه و علما و اعیان و اشراف و مالکین
و تجار و اصن��اف" ،نامی از دیگر طبقات
مردم مانن��د کش��اورزان و کارگران ،که
اکثریت مردم ایران بودند ،به میان نیامده
بود.
از این رو ،به درخواست نمایندگان کسانی
کهدر سفارت انگلیس پناهنده شده بودند،
فرمان دیگری صادر شد که در آن عبارت
"منتخبین ملت" جایگزین شد.
با صدور و امضای این فرمان ،مظفرالدین
شاه ،که یکی از ناالیق ترین و بی خاصیت
ترین ش��اهان قاجار بود ،نه فقط از خود

نام نیک به یادگار گذاشت ،که بخشی از
خطاها و س��یاهکاری های ایران بربادده
قاجاریه را نیز جبران نمود.
مظفرالدین شاه که فرمان مشروطیت را
در بس��تر بیماری امضاء کرد ،دو ماه پس
از ای��ن کار و  10روز بعداز تصویب قانون
اساسیدرگذشت.
فرمان مش��روطیت در زمان و ش��رایطی
صادر ش��د که ایران از چهار سوی شمال
و جنوب و ش��رق و غرب توسط حکومت
های اس��تعماری یا اس��تبدادی خشن و
زورگودر محاصره بود .در شمال ،حکومت
تزاری روس��یه انقالبیون و بلشویک ها را
شدت سرکوب کرده و تارانده و به فرار
به ّ
واداشته بود .در غرب ،امپراتوری عثمانی
ک��ه پس از بیش از چه��ار قرن حکومت
خشن اس��تبدادی دوران انحطاط را می
گذراند ،برای بقای خود به خش��ن ترین
و وحش��یانه ترین ش��یوه های سرکوب
دس��ت می یازید و در جنوب و شرق نیز
امپراتوری بریتانیا ،ک��ه نگران نفوذ افکار
آزادی خواهانه و استقالل طلبانه به نگین
مستعمرات خویش یعنی هند بود ،نهایت
تالش را می کرد تا آنرا از هرگونه جنبش
و قیام ضد استعماری به دور نگهدارد.
در چنین شرایطی ،در درازای چند دهه،
گروهی از روشنفکران ایرانی از جمله حاج
زین العابدین مراغه ای ،میرزا عبدالرحیم

هادی خرسندی
در مونرتیال
 23سپتامبر

درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
فقط  65دالر

MONTREAL, LAVAL,
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

طالبوف ،میرزا فتحعل��ی آخوندزاده،
میرزا ملکم خان ،میرزاآقاخان کرمانی
و ...ب��ا انتقال اف��کار آزادی خواهانه و
اصول حکومت قانون از اروپا به ایران،
نهالی را کاش��ته و آبیاری کردند که
سرانجام به بار نشست و ثمر آن صدور
فرمان مشروطیت بود.
کاری ک��ه ای��ن روش��نفکران در آن
روزگار ،که اکثری��ت بزرگی از مردم
ایران بیس��واد بودن��د ،کردند چنان
بزرگ و س��ترگ بود که ن��ام آنان را
برای همیش��ه در تاریخ ای��ران زنده
نگه خواهد داش��ت و اگر بنا باشد که
برای جریان روشنفکری در ایران یک
منحنی رسم شود ،باوجود فراز و فرود
های فراوان در آن ،اوج منحنی همواره داوری درباره رضاشاه
متعلق به روشنفکران صدر مشروطیت و محمدرضاشاه پهلوی،
خواهد بود.
برای آنکه قلم در مس��یر ستایشگری برمبنای رعایت یا عدم
گزافه گویانه نس��بت به روش��نفکران رعایت اصول ناشی از
صدر مش��روطیت نیفتد ،این نیز باید
گفته شود که جریان روشنفکری یک فرمان مشروطیت و قانون
جریان یک دست و همگون نبود و در اساسی خواهد بود...
آن استثناهایی نیز وجود داشت که به
بود ،برحسب ویژگی های شخصی شان
عنوان نمونه یکی از این اس��تثناها را
شناخته و داوری می شدند ،با صدور این
شرح خواهم داد.
فرمان مشروطیت را می توان نقطه عطفی فرمان متر و ترازویی پدید آمد تا شاهان
دانست که تاریخ پرفراز و نشیب ایران را به و بازیگران سیاس��ی با رفتاری که نسبت
دو دوره پیش و پس از خود تقسیم کرد .ب��ه مفاد این فرمان و ف��رآورده پیامد آن
اگر پی��ش از صدور فرمان مش��روطیت یعنی قانون اساسی داشتند ،اندازه گیری
ش��اهان و حاکمان مس��تبد ،ک��ه اراده و سنجیده شوند و مورد داوری تاریخ قرار
شخصی شان حکمفرما و به منزله قانون گیرند.
{>> ادامه در صفحه}PB :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

فروش ،نصب و تعمیر

سرویسسالیانه:
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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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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...
امروز مبارک
در قفس
آهنی و فردا
خامنهای،
اسد و قذافی
و...

بهروز ستوده
قیافه دیکتات��ور خودکامه ای که تا
چن��د ماه پیش حاض��ر نبود حتی
یک ق��دم در مقابل خواس��ته های
برحق مردم مصر عقب بنشیند و از
قدرت کن��اره بگیرد ،در قفس آنهم
بر روی برانکارد و در حالتی درمانده
و مفل��وک ،در دادگاهی که مملو از
شاکیان و مادران و پدران ،خواهران
و برادران داغ دی��ده ای که عزیزی
را در دوران دیکتات��وری مبارک از
دس��ت داده اند ،پرمعن��ی ترین و
رس��ا ترین پیامی بود ک��ه از قاهره
به تمام دیکتاتورهای جهان و بویژه
دیکتاتورهای کشورهای خاورمیانه
مخابره شد.
و طنز تاریخ این است کهدیکتاتورها
هیچگاه از سرنوشت همتایان خود
درس عب��رت نمی گیرن��د و برای
باق��ی ماندن چند صباحی بیش��تر
در قدرت ،درست پای درجای پای
دیکتاتورهای سرنگون شده ای می
گذارند که سرنوشت محتوم همگی
آنان محکومیت و مرگ در حضیض
بدنامی وبی آبروئی بوده است.
کمی آن طرف تر از قاهره و قفسی
که ُحس��نی مبارک در آن محاکمه
می شود ،در ایران و سوریه و لیبی،
دیکتاتورها بقدرت آتش توپ و تانک
و وحش��ی گری های اراذل و اوباش
بسیجی و لباس شخصی ،همچنان
بر تخت های لرزانی که پایه هایش
بر خون آزادیخواهان و مردمی فقیر
و محروم نهاده است ،به خود کامگی
ادامه میدهند و تصور نمی کنند که
اگر بخت یارش��ان باشد ،فردائی که
دور نخواهد بود به سرنوشت حسنی
مبارک دچار خواهند ش��د و دادگاه
ناگزیر خواهد بود که آنان رادر قفس
محاکمه نماید ت��ا مبادا بازماندگان
داغ دیده و خش��مگینی که عزیزان
خ��ود را در دوران دیکتات��وری از
دست داده اند به دیکتاتور سرنگون
شده حمله نمایند و با ضربتی او را

از پ��ای در آورند ،وگرنه هیچ
انس��ان متمدن و با وجدانی
نمی تواند انس��ان دیگری را
اس��یر کند و در قف��س قرار
دهد که قفس جای حیوانات
درنده است ،و تفاوت انسان ها
و رژیم های سیاسی متمدن
ب��ا اراذل و اوباش و رژیم های
دیکتاتوری در این است که انسان و
رژیم متمدن بر اساس رعایت قوانین
حقوق بشری و وجدان انسانی ،خود
را مجاز نمی دانند حتی با دشمنان
بش��ریت و دیکتاتورهای خونریز و
سرنگون شده که جرم و محکومیت
شان صد در صد محرز است ،رفتاری
غیر انسانی نماید.
س��ید علی خامنه ای
در ایران ،بشاراس��د در
س��وریه و معمر قذافی
در لیبی که این روزها
با توحش کامل و توسل
بیش��تر به خشونت و
کش��تار و ش��کنجه و
زن��دان اگرگم��ان می
کنند که می توانند از
این طریق ،دیکتاتوری
های خ��ود را از مهلکه
ای ک��ه در آن گرفتار
آمده اند نج��ات دهند،
سخت در اشتباه اند؛ چرا که اینک
و بوی��ژه تحت تأثی��ر خیزش های
س��بز ملت ایران ،که آغازگر و الهام
بخش مردم کش��ورهای خاورمیانه
و ش��مال افریقا بوده اس��ت ،امروزه
طوفان آزادیخواهی علیه دیکتاتورها
در سرتاسر کش��ورهای خاورمیانه
بحرک��ت درآمده و ناق��وس مرگ
دیکتاتورهادر این منطقه از جهان به
صدا درآمده است.
در میان دیکتاتورهای خاورمیانه و
شمال افریقا ،شاید بن علیدیکتاتور
تونس بهره اندکی از عقل و درایت را
دارا ب��ود که وقتی موج آزادیخواهی
در آن کشور به حرکت در آمد وهر
روز دامنه تظاهرات گسترده تر شد
درک نم��ود که مقاوم��ت در برابر
اراده و خواست مردم تونس نتیجه
ای بجز کشتار و ویرانی بیشتر برای
کشور و مردم تونس بر جای نخواهد
گذاش��ت ،بنابراین دس��ت خانواده
خوی��ش را گرف��ت و به عربس��تان
سعودی فرار کرد و خود را از مهلکه
نج��ات داد و بدین ترتی��ب از وارد
آمدن خسارات جانی و مالی بیشتر
به مردم تونس احتراز جست.
ُحسنی مبارک نیز که امروزدر قفس
و ب��ر روی برانکارد ،خود را به موش
مردگی زده اس��ت ،پ��س از اینکه

پلیس و اراذل و
اوباش پیرامون
او صده��ا ت��ن
از ش��هروندان
مصر را به خاک
وخون کشید و
در میدان آزادی
قاهره با شتر بر سر
و روی م��ردم تاخت ،هنگامی که با
سرکوب و اعمال خشونت نتوانست
در اراده م��ردم مصر برای کس��ب
آزادی خلل��ی وارد س��ازد از صحنه
قدرت کنار کش��ید و بدین ترتیب
راه برای گذار آرام به دمکراس��ی از
مجاری مدنی و قانونی هموار گردید.
اما در مورد اسد و قذافی وخامنه ای،
سه دیکتاتور خونریزی که قساوت
و توح��ش را در ح��ق مل��ت های
خود به نهایت رس��انده اند ،چنین
بنظر می رس��د که این دیکتاتورها
تصمیم گرفته اند تا آخرین لحظه از
حیات ننگین خود در مقابل اراده ی
آزادیخواهانه مردم ایستادگی کنند و
کش��ورهای خود را هرچه بیشتر به
سمت تباهی بیشتر و ویرانی بیشتر
سوق دهند .این دیکتاتورها و اراذل
و اوباش پیرامون آنان نمی دانند که
هرچه بیشتر در برابر خواسته های
عادالن��ه ی م��ردم مقاومت نمایند
ب��ه همان میزان ب��ر صفحات جرم
و جنایت خود می افزایند و ش��اید
هم دیگرش��انس این را پیدا نکنند
که مانند حسنی مبارک ،دیکتاتور
سرنگون شده مصر،در قفسی آهنی
ودر پناه قانون و حقوق بشر ،از خشم
و غضب زجر دیدگان و داغداران در
امان بمانند.

جلسات مشارکت

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

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

>>

تهیه وام مسکن

مسیحیان
فارسیزبان

مونتریال

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

_______________cell.:
(514) 865-7146

نشانی کلیساGrace Ministry :

2869 boul. St-Charles

Saint-Laurent, QC H4L 1K4

Kirkland, QC H9H 3B5

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

1345 Rue Lapointe
Mtro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886
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اقتصاد
به سوی بحرانی تازه
در اقتصاد جهانی؟

سقوط شدید شاخص سهام در روز
چهارش��نبه 10اوت ب��ار دیگر بازار
مالی بینالمللی را به لرزه درآورد و
ترس از آغاز یک بحران تازه جهانی
در مراکز مهم اقتصادی باال گرفت.
رادیوف��ردا در این ارتباط گفتگویی
دارد ب��ا فریدون خاوند،کارش��ناس
اقتصاد جهانی که در زیر با هم می
خوانیم:

 بعد از یک وقفه کوتاه ،سقوط
ش�اخص س�هام در بورسهای
بزرگ جهان روز چهارش�نبه با
شدت بیشتری از سر گرفته شد.
چه عوامل ت�ازهای این وضعیت
را در بازاره�ای مال�ی به وجود
آوردهاند؟
 فریدون خاوند :روز سهشنبه ،بعداز تصمی��م بانک ف��درال آمریکا در
مورد حفظ نرخ بهره در سطح بسیار
پایین ،وضع در بازارهای سهام بهتر
ش��د و ش��اخصها در آمریکا ،اروپا
و آس��یا دوباره ج��ان گرفتند ،ولی
چهارش��نبه دوباره ورق برگشت و
شماری از بورسهای اروپا و همین
طور آمریکا به شدت سقوط کردند
و یک «چهارشنبه سیاه» واقعی را به
وجود آوردند.
اولین عامل اصلی این تکانها ،مثل
قبل ،وضعیت اقتصادی آمریکاست،

به دلیل چش��مانداز رک��ود از یک
طرف و ،از طرف دیگر ،کاهش درجه
اعتبار این کش��ور از طرف موسسه
«استاندارداند پورز».
به نظر میرسد سیاست بانک فدرال
آمریکا برای اطمینان بخش��یدن به
بازارها کافی نبوده است.
عامل دوم ،بحران بدهی کشورها در
منطقه یورو است که روز چهارشنبه
بدتر هم شد.
این بحران همان طور که میدانید
از یونان ش��روع شد ،بعد به پرتغال
و ایرلند رسید ،به تازگی امکان فرو
غلطیدن اسپانیا و ایتالیادر این بحران
ایجاد نگرانی کرد و روز چهارشنبه
شایعهای به سرعتدر بازارهای مالی
پخش شد که بر پایه آن موسسات
اعتبارس��نجی بینالمللی به زودی
اعتبار فرانسه را پایین خواهند آورد.
از آن بدتر ،ش��ایع شد که سوسیته
ژن��رال ،یک��ی از غوله��ای بانکی
فرانسه،در آستانه ورشکستگی است.
این شایعهها نقش بسیار موثری در
به وج��ود آوردن این «چهارش��نبه
سیاه» ایفا کردند.

 اگر این ش�ایعهها به واقعیت
تبدیل بشوند و فرانسه واقعا با
مش�کل بدهیها روبهرو بشود،
چه آین�دهای را میت�وان برای
منطقه یورو پیشبینی کرد؟
اگر بعد از کشورهایی که از آنها نام
برده شد ،توانایی فرانسه برای مقابله
با تعه��دات مالیاش زیر پرس��ش
برود ،در این ص��ورت بقای منطقه
یورو بیش از بیش با مشکل روبهرو
خواهد شد.
در واقع فرانسه ،در کنار آلمان ،نقش
ناجی پ��ول واحد اروپ��ا را بر عهده
دارد و اگر فرانسه خودش در بحران
بدهیها فرو برود ،آلمان به تنهایی
نخواهد توانس��ت بار مشکالت را به
دوش بکشد.
ولی به هر حال ،تا این لحظه ،هنوز
تزلزل مالی فرانسه در سطح شایعه
است.
 آی�ا تکانه�ای مال�ی ،و به
ویژه وضعیتی ک�ه در بازارهای
سهام دیده میش�ود ،عمدتا از
عوامل روانی و جو عصبی ناشی
میشود ،یا محصول واقعیتهای
اقتصادی است؟
 تردیدی نیس��ت که ش��ایعهها وعوامل روانی تا اندازهای به نوسانات
دامن میزنند.
ولی سرچشمه اصلی این وضعیت،
واقعیته��ای اقتص��ادی اس��ت،
بخصوص مسئله بدهیهای سنگین
دولتها ،که باید برای حل آن فکری
کرد.
البت��ه در بعضی از کش��ورها ،مثل
اسپانیا ،بخش خصوصی هم بسیار
بدهکار اس��ت .ولی آن چه کار را به
اینحا رسانده ،بدهکاریدولتهاست.
ت��ا وقتی این مس��ئله حل نش��ود،
آرامش به اقتصاد جهانی برنخواهد
گشت.
این پرس��ش مطرح اس��ت که چرا
دولته��ا ،بدون واهمه ،در این همه
قرض فرو رفتند؟
البته این ه��م واقعیت دارد که بعد
از بحران سالهای  ۲۰۰۸و ،۲۰۰۹
دولتها برای مقابله با پیامدهای آن
هزینههای بیشتری را متحمل شدند
تا کار به اینجا رسید.
وضعیت فعل��ی نیازمند یک تحول
بنیادی در رفتار مالی دولتهاست.
بازارها باید اطمینان پیدا کنند که
کاهش هزینه و کم ش��دن کسری

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
بودجه به اولویت اصلی دولتها بدل
شده است.
مشکل در آنجاس��ت که کم شدن
کسری بودجه و حل مسئله بدهیها
مس��تلزم پذیرفتن انضباط ش��دید
مالی است که میتواند ،دستکم در
کوتاهمدت ،به رکود دامن بزند.
همین دشواری ،خطر فرو رفتن در
یک بحران ت��ازه اقتصادی را پیش
آورده است.
ش��اید بهتری��ن راه این باش��د که
دولتها به روش��نی ثابت کنند که
واقعا تصمیم گرفتهانددر عرصه مالی
انضباطدر پیش بگیرند.
همزم��ان ،از راه س��ازماندهی یک
همکاری واقعیدر سطح بینالمللی،
باید راه را بر بازگشت بحران بست.
 در صورت�ی ک�ه تکانه�ای
فعل�ی بازاره�ای مال�ی به یک
بح�ران اقتص�ادی همهجانب�ه
تبدیل بش�ود ،چ�ه پیامدهایی
را میت�وان برای اقتص�اد ایران
پیشبینیکرد؟
همی��ن االن هم بعضی از تاثیرهای
بح��ران را ت��ا ان��دازهای در ای��ران
میبینیم ،از جمله باال رفتن شدید
قیمت سکه به دنبال افزایش شدید
بهای طالدر سطح بینالمللی.
اگر بحران به اقتصاد جهانی برگردد،
تاثی��ر آن طبع��ا از طری��ق نفت به
اقتصاد ایران منتقل خواهد شد.
بهای نفت در گرو رشد اقتصادی در
جهان است.
پی��ش از این صن��دوق بینالمللی
پول میانگین نرخ رشد اقتصادی در
جهان را ،برای سال آینده میالدی،
 ۴.۲درصد پیشبینی کرده بود.
آژانس بینالمللی انرژی ،در گزارش
روز چهارش��نبه خ��ود ،پیشبینی
ک��رد ک��ه در صورت کاه��ش نرخ
رشد جهانی به سطح سه درصد در
س��ال  ،۲۰۱۲بهای نفت به صورتی
چشمگیر کاهش خواهد یافت ،زیرا
تقاضای نفت کاهش مییابد ،حال
آن ک��ه عرض��ه آن رو ب��ه افزایش
میرود.
البته این سناریو در صورتی تحقق
خواهد یافت که سازمان نفتی اوپک
سقف تولید را کاهش ندهد.
در شرایط کنونی ،به نظر نمیرسد
که عربستان سعودی برای کاهش
س��قف تولید «اوپک» شور و شوق
زیادی از خود نشان بدهد.
ای��ران در حال حاضر ب��رای تامین
هزینهه��ای بودج��ه س��االنه و به
خصوص پرداخت یارانههای نقدی به
نفت بشکهای باالی صد دالر احتیاج
دارد و کاهش احتمالی قیمت نفت
میتواند برایش گران تمام بشود.

نوای صلح ایرانی در تورنتو
به گوش دنیا خواهد رسید

مطلع شدیم شهرام ناظری به همراهی فرزند خود ،حافظ
ناظری و چهار تن از ستارگان برجسته ی موسیقی دنیا
برنامه ی نوای صلح ایرانی را در سالن حرفه ای SONY
 CENTERب��ه اج��را در می آورند .س��الن مذکور که
گنجایش بیش از  3000نفر را دارد ،کامل ترین و مجهز
ترین سالن اجراهایی تورنتو می باشد .گفتنی است که
این اولین اجرای ناظری بعد از  12سال در کانادا است.
برنامه در روز شنبه دهم سپتامبر ساعت  8شب برگزار
خواهد شد .در این برنامه بخش هایی از سمفونی رومی
اجرا می ش��ود .س��مفونی رومی حاصل پژوهش های
حافظ ناظری بر تلفیق موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی
کالس��یک غربی است؛ به صورتی که ماهیت موسیقی
ایرانی حفظ ش��ده و صرف نظر از شرقی یا غربی بودن
موس��یقی ،بتواند آن پیام صوفیانه ی موالنا را در قالب
جدید به جان جهانیان بنیوشاند.
دوس��تانی که تمایل به ش��رکت در این برنامه را دارند
میتوانند از طریق شماره تلفن:
416-305-0707
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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

x
your Ta t
ed with
ge
Unsatisfie can help you
  
w
!return? oney back
more m g your own
Startin
  
?
ment
businessget you govern
we can nd subsidies
e
?grants a g audited by thec
Gettin evenu Queb
  
R
CRA orelp you
let us h

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

>>

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

>>

621-3456

تئوری آموزش کامپیوتری

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

Driving School

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

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

تماس حاصل کرده ویا از طریق سایت
TicketMaster.ca

به صورت آنالین بلیط خریداری کنند.
قیمت بلیت ها بین  51.75الی  118.5دالر است.

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

استان های
کانادا پزشکان
یکدیگــر را
منی پذیرند!

یک��م اوت ایرانتو :برغ��م توافقنامه
فیمابین اس��تان ها مبنی بر حذف
ش��رایط فعالی��ت تخصص��ی برای
پزشکاندر سراسر کانادا آنان هنوز از
سختگیری های موجود گالیهدارند.
در ماه دسامبر س��ال  2008دولت
های محلی موافقت کردند پزشکان
بتوانند مج��وز فعالیت خ��ود را به
اس��تان های دیگر منتقل کنند .اما
برخ��ی از آنها معتقدند مراکز تأیید
مدارک به توافقنامه مذکور اهمیتی
نمیدهند.
دکتر "روبن باربوس��ا" که در برزیل
تحصیل ک��رده و قصد انتقال مجوز
خ��ود از نیوبرانزویک ب��ه انتاریو را
داش��ت ،به خبرنگار کانادین پرس
گفت:
تواف��ق مذکور بین سیاس��تمداران
انجام ش��ده اما به تأیید مس��ئوالن
درمانی نرس��یده و آنان تمام سعی
خ��ود را می کنند ت��ا از اجرای آن
جلوگیریکنند".
دولت های محلی به منظور پرکردن

خالء های موج��ود در زمینه کادر
پزشکیدست به چنین اقدامی زدند.
اس��تان های انتاریو ،ساسکچوان و
منیتوبا جزو مناطقی هس��تند که
با کمبود ش��دید پزش��ک دست به
گریبانند و بس��یاری از ش��هروندان
نمی توانند پزشک خانوادگی برای
خود بیابند.

بر اس�اس آمار منتش�ره از س�وی
College of Family Physicians
 of Canadaدر س�ال  2009حدود
چهار میلی�ون کانادای�ی تا تقریبا
معادل چهار درصد جمعیت کش�ور
فاقد پزشک خانوادگی بوده اند.

مس��ئوالن کالج پزشکان و جراحان
انتاریو ( مشابه نظام پزشکی ایران)
که مس��ئولیت تأیید م��دارک را بر
عه��ده دارد ضم��ن رد ادعای دکتر
برزیلی گفت��ه اند وی صرفا مقررات
نقل و انتقال را نادیده گرفته بود.

اعتراض جامعه جهانی بهائی
به دفن یک بهائی ایرانی به
شیوۀ اسالمی در تبریز
 21م��رداد :دیان عالئ��ی ،نمایندۀ
جامع��ۀ جهانی بهائی در س��ازمان
مل��ل در ژنو می گوی��د که مقامات
شهر تبریز از دادن اجازه به بهائیان
برای خاکس��پاری یکی از بستگان،
طبق احکام بهائی ،خودداری کرده
و در ع��وض وع��ده داده اند که زن
درگذش��ته را بدون تابوت بر اساس
مناسک اسالمیدفن کنند.
دیان عالئی ،نمایندۀ جامعۀ جهانی
بهائ��ی در س��ازمان مل��ل در ژن��و
گفت" :برای هر کس��ی که فرهنگ
خاورمیانه را درک می کند ،فکر این
که حکومت خانواده��ای را مجبور
کند عزیز خود را مطابق مناس��ک
یک دین دیگر دفن کنند ،غیر قابل
قبول است".
او اش��اره ک��رد ک��ه مطاب��ق آداب
خاکس��پاری بهائی ،متوفی باید در
تابوت دفن شود ،در حالی که تحت
قوانین اسالمی از تابوت استفاده نمی
شود.
او گف��ت" :این رویداد نش��ان می
دهد که مقامات ایرانی در چه ابعاد
ی توانند علیه بهائیان
باورنکردنی م 
غرضورزی ودشمنی کنند".
مقامات در تبریز ب��ه خانوادۀ خانم
فاطمه س��لطان زائ��ری گفتند که
اجازه ندارند او را در گورستان محلی
مطابق احکام بهائی به خاک سپارند.
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آنها گفتند در ع��وض او باید طبق
رسوم اسالمی دفن شود.
خانواده اعتراض و اش��اره کردند که
گورستان همیشه برای پیروان همۀ
ادیان در آن ناحیه در دسترس بوده
تا مردۀ خود را آن طور که میخواهند
دفن کنند.
مقامات در پاس��خ ای��ن اعتراض از
آنها خواستند که خانم زائری بدون
تابوت دفن ش��ود و جس��د او را به
م��دت  ۴۸س��اعت نگه داش��تند و
خانواده را از انتقال جسد به مکانی
دیگر منع کردند.
وقتی یکی از اعضای خانواده دوباره
با مسئوالن گورستان تماس گرفت
و تقاضا کرد جسد خانم زائری آزاد
شود تا بتوان او را در مکانی دیگر به
خاک سپرد ،به او گفته شد که جسد
بدون تابوت طبق مراسمی اسالمی
دفن خواهد ش��د و فقط شوهرش
اجازه حضور خواهد داشت.
خانم عالئ��ی گفت" :مقامات ایرانی
دائماً انکار میکنند که حکومتشان
بهائیان را به خاطر دینشان مورد آزار
قرار میدهد .اذیت بر سر خاکسپاری
بهائیان و بیحرمتی به گورس��تانها
به روشنی نشان میدهند که آزارها
صرفاً ب��ر مبنای دی��ن و نه نتیجۀ
هیچگونه تهدیدی از جانب بهائیان
است".

این درحالی اس��ت که موارد متعدد
مش��ابهی گزارش ش��ده که بیانگر
ادامه سختگیری های موجود در این
زمینه است.
یکی ازدالیل اصلی مشکالت موجود
به تفاوت استانداردهای استانی برمی
گردد؛ بطوری که پزشکان تحصیل
کرده خارج مراحل متفاوتی را برای
اخذ مج��وز طبابت در هر اس��تان
طی می کنند که ممکن است روند
مذکور مورد پذیرش اس��تان دیگر
نباشد.
اضافه می شود باوجود دعوت دولت
کان��ادا از پزش��کان خارج��ی برای
مهاجرت به آن کش��ور امتحانات و
دوره ه��ای اجباری اخ��ذ مجوز در
این کش��ور باعث ش��ده بسیاری از
متقاضیان ی��ا از اقدام خود منصرف
شده و یا به فعالیت های غیر مرتبط
با مدرک خود روی بیاورند.

بهائیان در ایران که شمارش��ان به
گفتهی برخی س��ازمانهای مدافع
حقوق بشر به  ۳۰۰هزار نفر میرسد،
همواره مورد آزار و اذیت بودهاند.
بیشترین فشارها بر آنها در دهههای
اخی��ر ،پ��س از به قدرت رس��یدن
روحانیون در ایران در س��ال ۱۳۵۷
وارد آمده است.
در ماههای نخس��ت پس از انقالب،
بسیاری از بهائیان بازداشت و شماری
از آنها اعدام شدند.
در ط��ول س��ی و دو س��ال پس از
اس��تقرار نظ��ام اس�لامی در ایران،
بهائیان از بسیاری از حقوق اجتماعی
به عنوان شهروند محروم شدهاند.
ب��ا ب��ه ق��درت رس��یدن محمود
احمدین��ژاد دور جدیدی از فش��ار
علیه بهائیان آغاز شد.
کارشناسان مسائل ایران میگویند
با آغاز ریاس��ت جمه��وری محمود
احمدینژاد ،نفوذ و موقعیت "انجمن
حجتیه" در ایران به ش��دت تقویت
شده است .ویژهگی این گروه مذهبی
افراطی ،ضدیت افراطی آنها با جامعه
بهائیت است.
نهاده��ای بینالمللی حقوق بش��ر
همچ��ون عفو بینالمل��ل ،رهبران
بازداشتش��دۀ بهاییان را "زندانیان
عقیدت��ی" میدانند ک��ه به خاطر
باوره��ا ی��ا فعالیته��ای دین��ی
مسالمتآمیزشانزندانیشدهاند.
عالوهب��ر نهادهای حقوق بش��ری،
سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز
بهدفعاتدر بیانیهها و قطعنامههای
مختلف از پیگرد بهائیان در ایران و
بازداشت رهبران آنها انتقاد کردهاند.
(گزارش :ترند)

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

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

شادی

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

shadim.sky@gmail.com

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135
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کانادا...

ماریا کُـتنه

فقط افزایش
تعداد
مهاجران می
تواند اقتصاد
کانادا را حفظ
کند
 3اوت ایرانتو :برمبنای سیاست
های جدید مهاجرتی ک��ه روز 19
جوالی گذشته توسط جیسون کنی
وزیر مهاجرت و شهروندی ارائه شد،
رس��ما اذعان ش��ده که کانادا برای
جایگزینی تعداد افرادی که به سمت
بازنشستگی حرکت می کنند،دست
کم ساالنه یک میلیون مهاجر باید به
جمعیت کانادا افزوده شود.
اما عدم توانایی در پذیرش و جذب
تازه واردی��ن در فرهنگ و اجتماع
کانادای��ی از یک س��و و نگرانی در
خصوص تشکیل یک لیست انتظار
عظیم برای مهاجرت از سوی دیگر
باعث ش��ده که دولت نتواند به این
توصیه عمل کند.
روزنامه نشنال پست در مقاله ای به
قلم "استیو لف لور" می نویسد:
اگر چه نگرانی های وزیر مهاجرت
قابل درک اس��ت اما بنظر می رسد
مس��ئوالن روند پیر شدن جامعه را
چندان جدی نمی گیرند.
بطوری که تعداد افراد  60س��ال به
باال که هم اکنون یک پنجم جمعیت
را تشکیل می دهند تا سال 2020
به یک سوم افزایش خواهند یافت.
میزان بدهی ملی ما به باالی 582
میلیارد دالر رسیده و هر ثانیه 1400
دالر بر آن افزوده می شود.

این مبلغ ش��امل بدهی دولت های
اس��تانی نمی ش��ود؛ یا مبلغ 748
میلیارد دالر مستمری بازنشستگی
که در دین دولت است.
بنابراین برای آن دس��ته از کسانی
که امیدوار هستند طی دهه آینده
ش��روع به جمع آوری مس��تمری
بازنشس��تگی کنند ،تنها با افزایش
یک میلیون مهاج��ر جدید چنین
امکانی فراهم خواهد شد.
اما چگونه؟
پذیرش چهار برابر بیش��تر از تعداد
فعلی امکانات عظی��م تدارکاتی را
میطلب .د
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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

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

یکی از انتقادهای موجود در خصوص
افزایش ش��دید تعداد مهاجران ،به
تأثیر آن بر بازار مسکن برمی گردد.
بنظر می رس��د ظرفیت خانه های
موج��ود ثابت مانده اس��ت و تقریبا
همگی تازه واردین س��راغ بازارهای
داغ مسکن می روند.
س��ه ش��هر بزرگ کانادا با هرگونه
توس��عه جدیدی که قیم��ت ها را
تحت تأثیر بگذارد ،بشدت مخالفت
می ورزند.
اگر قرار بر این باشد که توانایی خرید
و نگهداری خانه در این ش��هرها در
حد قابل قبولی حفظ شود ،برخورد
صحیح با موضوع توس��عه بس��یار
سخت خواهد بود.
به هر ح��ال بحث مهاجرت نه تنها
برای ش��هرهای کوچک بلکه برای
مناطق روستایی و حومه نیز فرصت
های خوبی را فراهم می کند.
مناطق روس��تایی کانادا معموال از
منابع غنی برخوردار هستند ،اما از
نظرجمعیتیفقیرند.
مثال در اس��تان ساسکچوان به ازای
هر رشته تخصصی حدود 10000
فرصت شغلی وجود دارد.
این در حالیست که مساحت ایالت
ساس��کچوان دو برابر کشور آلمان
است؛ اما با یک هشتادم جمعیت آن
کشور .هیچ مشکلی از نظر منابع و
فضا و زمین وجود ندارد.
در مناطق کوچکتر خانه های ارزان
قیمت نیز یافت می ش��ود و رش��د
هزینه های زیربنایی نیز بسیار اندک
است.
اس��تان مانیتوب��ا در ص��در مناطق
کوچکتر کان��ادا در جذب مهاجران
قرار دارد.
تنها مناطق روس��تایی مانیتوبا در
س��ال  2008بیش از  3200مهاجر
را به خود جذب کرده است.
برای مدتها استقرار تازه واردین تنها

به شهرهای تورنتو مونترآل و ونکوور
خالصه می شد.
تع��داد رقم مهاجران در ش��هرهای
کوچکتر زندگی تازه ای به آنها می
بخشد و مانیتوبادر این زمینه پیشتاز
است.
هم اکنون هزینه های اصلی و اولیه
پذی��رش مهاجران قابل محاس��به
اس��ت .آموزش زبان نظارت امنیتی
و هزینه های ثانویه .برخی معتقدند
هزینه ه��ای مربوط��ه از منافع آن
بیشتر است.
ش��اید الزم باش��د از ت��ازه واردین
بخواهیم همه هزین��ه های مربوط
به جذب ش��دن در جامعه کانادایی
را تقب��ل کنند و دولت س��عی کند
سیاست های خود را به سمت حذف
اینگونه هزینه ها پیش ببرد.
ع�لاوه بر این دول��ت باید با کاهش
پذیرش مهاجران فدرالدستدولت
های محلی را برای جذب مهاجران
مورد نیاز خود باز بگ��ذارد تا از این
طریق خالء های موجود در بازار کار
هر استان پرش��ده راه برای توسعه
مناطق کوچکتر فراهم گردد.
به هر حال به هر طریق ممکندولت
بای��د همواره از داش��تن نیروی کار
کافی برای زنده نگاه داشتن اقتصاد
کشور مطمئن شود.
تعداد زیاد بازنشس��تگان و کمبود
نیروی کار ج��وان حجم پرداختی
دولت را به نس��بت درآمد بس��یار
افزای��ش خواه��د داد .در حالی که
امکان افزودن سن بازنشستگی وجود
ندارد پذیرش مهاجر بیشتر تنها راه
باقیمانده برای کشور محسوب می
شود.
تنها راه باقیمانده کم کردن خدمات
اجتماعی به مردم و صرفه جویی در
هزینه ها خواهد بود کاری که هیچ
سیاس��تمداری حاضر به انجام آن
نخواهد بود.

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

بر اس��اس آخرین آمار سازمان ملل
متحد که برخی از وب سایت های
معتبر نش��ر آمار نیز آن را منتش��ر
کرده اند جمعیت زنان کانادا برخالف
ترکیب جمعیت اکثر کش��ورهای
جهان از مردان بیشتر است.
در دنیای کنونی به صورت میانگین
در ازای تولد ه��ر  ۱۰۰نوزاد دختر
 ۱۰۷نوزاد پسر بدنیا می آید که این
ترکیب در کان��ادا  ۱۰۰نوزاد دختر
در ازای  ۱۰۵نوزاد پس��ر اس��ت اما
این ترکیب با افزایش سن در کانادا
تغیی��ر زیادی می کند و در ترکیب
جمعیتی  ۱۵تا  ۶۴سال به ازای هر
 ۱۰۰زن ح��دود  ۱۰۲مرد زندگی
م��ی کند ام��ا در ترکیب جمعیتی
باالی  ۶۵سال به ازای هر  ۱۰۰زن
 ۷۶مرد زندگی می کنند.

ب��ا توجه به نرخ رش��د جمعیت در
کانادا که در حدود  ۰.۸درصد است
و میانگین س��نی م��ردم کانادا که
در حدود  ۴۱س��ال اس��ت ،افزایش
تعداد زنان در کانادا به نسبت مردان
طبیعی به نظر می رسد و اصوالً هر
چه میانگین سنی جامعه ای بیشتر
می ش��ود از تعداد مردان کاس��ته
میش��ود .یکی دیگ��ر از دالیل این
ترکیب جمعیتی ،طول عمر بیشتر
زنان نس��بت به مردان همسن خود
است.
در این آمار اش��اره ش��ده است که
کشور کانادا یکی از بهترین شاخص
ه��ای «امید به زندگ��ی» در دنیا را
دارد و با داشتن امید به زندگی ۸۱
س��ال در رده دوازدهم کش��ورهای
جهان قرار دارد .امید به زندگی زنان
در کانادا  ۸۴سال و مردان  ۷۹سال

است.
با توجه به جمعیت کنونی کانادا که
کمی بیشتر از  ۳۴میلیون نفر است،
در ح��دود  ۶۸۰ه��زار زن کانادایی
بیش��تر از جمعیت م��ردان در این
کشور زندگی می کنند .ایندر حالی
اس��ت که در کشوری مانند روسیه
 ۱۰.۵میلیون زن بیش از جمعیت
مردان زندگی می کنند.
 ۲۸درصد از جمعیت کانادا ریش��ه
های انگلیسی ۲۳ ،درصد فرانسوی
و  ۱۵درصد ریشه های نژادی شان
به سایر کشورهای اروپایی می رسد.
 ۲درصد نیز ریشه های بومی دارند و
از ساکنین اولیه کانادا محسوب می
ش��وند .همچنین  ۶درصد از مردم
کانادا ریش��ه های عرب ،آسیایی و
آفریقاییدارند و ۲۶درصد نیز ریشه
های نژادی مخلوط دارند.

مدیر امور ایرانیان

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

با تعیین وقت قبلی

980 St-Antoine W.

Montreal, Quebec H3C 1A8

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

www.mariacottone.com

ساعات
متاس
 11:00تا
18:00

UN-SAT

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

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

تعداد زنان در کانادا از مردان بیشتر است!

کامی منفرد

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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ایران:نوعیازوقاحت...

فتنه
انگلیسی و
جنبش سبز
ابراهیم نبوی
 ۲۰مرداد ۱۳۹۰

رو که نیست ،واقعا به سنگ پای
قزوین گفته تو در نیا که من در
آمدم.
سایت ها و صدا و سیمای جمهوری
اس�لامی را که نگاه می کنی ،انگار
جنگ دوم جهانی در انگلیس اتفاق
افتاده و انگار نه انگار این دولتی که
هر ثانی��ه  16خبر می دهد ،همان
دولتی اس��ت که وقتی سه میلیون
نف��ر در خیابان علیه دول��ت ایران
تظاه��رات آرام کرده بودن��د ،انگار
دویس��ت نفر در مالدیو کنار ساحل
قدم زدن��د .اینکه دول��ت انگلیس
درگیر بحران اقتصادی است و این
بحران اختص��اص به انگلیس ندارد
و کل جه��ان و اول از هم��ه ایران
درگی��ر یک بحران ب��زرگ جهانی
است ،حرفی نیست ،اما شما زنده
من مرده ،این خط این هم نشان،
دولت انگلیس مثل همهدولت های
عاقل جهان ،بحران خودش را حل
می کند ،یا دولت تغییر می کند،
یا سیاست های شان را اصالح می
کنند ،ولی به هر حال عقل تعیین
کننده است .مشکل آن جایی است
که قرار نیست از عقل استفاده شود.
در همین رابطه مروری می کنیم بر
خبرهای انگلیس که در رسانه های
ایران منتشر شده است.
صغری :به نوش��ته س��ایت تابناک،
پلیس انگلیس گف��ت" :گلوله را با
گلوله پاسخ میدهیم".
کبری :پلی��س ایران ب��دون اینکه
چی��زی اعالم کند 70 ،نفر را بعد از
تظاهرات سکوت کشت.
نتیجه :پلیس خوب باید بی سروصدا
کار کند.
---------------------صغری :بدنبال چندین روز شورش
خیابان��ی صده��ا نف��ر در انگلیس
دستگیرشدند.
کبری :دولت ایران س��ه روز قبل از
تظاهرات صدها نفر رادستگیر کرد.
نتیجه :پلیس خوب پلیسی است که
پیش��گیری کند و همه را دستگیر
کند.
---------------------صغری :ب��ه گفته بازت��اب احتمال
اس��تفاده از ارتش در انگلیس برای
مقابله با ناامنی وجود دارد.
کبری :علت اعتراضات ایران این بود
که ارتش به ج��ای مقابله با ناامنی
انتخابات برگزار کرد.
نتیجه :پلیس انگلیس هنوز تخصص
کافی برای برگزاری انتخابات ندارد.
---------------------صغری :به گفته کیهان شورشگران
انگلیس��ی فقیرند و علت ش��ورش
شنود مکالمات تلفنی است.
کبری :در ایران معترضان اکثرا فقیر
بودند و علت مه��م اعتراض آنها به
دول��ت این بود که عالوه بر ش��نود
تلفنی ،فیلترینگ هم��ه اینترنت،
انتخابات را هم کامال دزدیدند.
نتیجه :فقرای انگیس��ی به محض
اینکه تلفن ش��ان ش��نود می شود

محمود احمدینژاد ،رئیس جمهور ایران خواهان واکنش ش�ورای
امنیت سازمان ملل متحد به ناآرامیهای اخیر در شهرهای مختلف
بریتانیا شده است.
آق�ای احمدینژاد با انتقاد از از 'برخورد خش�ن' پلیس بریتانیا با
'مردم معترض انگلیس' این سوال را مطرح کرده است که "دیگر
چه اتفاقی باید رخ بدهد که ش�ورای امنیت واکنش نشان بدهد و
یک عضو دائم خود را محکوم کند؟"
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ،ایرنا ،آقای احمدینژاد از
کسانی که در ناآرامیهای چهار شب گذشته در نقاط مختلف لندن
و دیگر شهرهای بریتانیا شرکت داشتهاند ،به عنوان 'اپوزیسیون'
(مخالفین) نام برده و 'ضرب و ش�تم و کشتار آنها به دست پلیس
انگلیس' را محکوم کرده است.
کشورش��ان را به آتش می
کشند ،اما فقرای ایرانی قبل
از اینکه کشورش��ان توسط
پلیس به آتش کشیده شود،
تلفن ش��ان هم ش��نود می
شود.
---------------------صغری :دول��ت انگلیس به
اطالع��ات خصوصی بیس��ت هزار
دانش آموز انگلیسی از طریق هک
کردن دسترسی پیدا کرده است.
کبری :دول��ت ایران رس��ما ارتش
س��ایبری برای ب��ه دس��ت آوردن

اطالعات خصوصی دان��ش آموزان
و دانش��جویان و س��ایر مردم ایران
تش��کیل داده و علن��ا آنها را تهدید
کرده است.
نتیجه :دولت انگلیس باید برود جلو
و بوق زدن را از ارتش سایبری ایران
یاد بگیرد.
---------------------صغری :وزارت خارجه ایران از مردم
خواست از سفر به انگلیس خودداری
کنند.
کبری :دولت ایران انگلیس��ی ها و
آمریکای��ی ها و فرانس��وی هایی را
که رسما به ایران سفر کرده بودند،
دستگیر کرد.
نتیجه :یک دولت خوب دولتی است
که دستگیر کند ،تا خودشان از سفر
خودداری کنند.
---------------------صغری :احمدی نژاد سرکوب مردم
انگلیس را که طی آن یک نفر کشته
شده محکوم کرد.
کبری :احمدی ن��ژاد اعالم کرد در
ایران  70نفری کهدر سرکوب کشته
شده بودند ،کسی کشته نشده است.
نتیجه :سنگ پای ارادان نوعی سنگ
پای قزوین است.
---------------------صغری :به گفته خبرگزاری فارسدر
اعتراضات انگلیس یک مرد  29ساله
به ن��ام م��ارک دوگان در تظاهرات
کشته شد.
کبری :به گفته همه خبرگزاری ها،
یک دانش��جوی  27ساله فلسفه به
نام ندا آقاسلطان و دهها نفر دیگر در
حالی که ش��اهد برگزاری تظاهرات
بودند کشته شدند.
نتیجه :کشته شدن هفتاد نفر آمار
است ،اما کشته شدن یک نفر فاجعه
است.
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ترم پاییز :ظرفیت محدود
Tel.: : 514-737-3642

 5180, Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7محل ثبت نام

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

---------------------صغری :یک کارش��ناس انگلیسی
در گفتگ��و با پرس ت��ی وی گفت
"معترضان جوانانی هستند که هیچ
آینده ای برای خود متصور نیستند".
کبری :یک کارشناس ایرانی گفت
" معترضان ایرانی جوانانی هستند
ک��ه نه آینده ای برای خودش��ان
متصور هس��تند و نه وضع حال
خوبیدارند".
نتیجه :رادنی شکسپیر آدم خوبی
است ،چون فقط با پرس تی وی
مصاحبه می کند.
---------------------صغ��ری :خبرگزاری ف��ارس گفت
"خامنه ای آش��وب های انگلیس را
پیش بینی کرده بود".
کبری :خامنه ای س��قوط آمریکا و
ادامه ش��ورش های شمال آفریقا را
هم پیش بینی کرد.
نتیجه :خامنه ای سقوط همه جا را
جز خودش پیش بینی کرده است.
---------------------صغری :مجلس پیشنهاد کرد یک
هی��ات ایرانی برای بررس��ی نقض
حقوق بشر به انگلیس برود.
کبری :مجلس با ورود احمد شهید
نماینده حقوق بش��ر سازمان ملل
متحد به ایران مخالفت کرد.
نتیج��ه :مرگ بد اس��ت ،بخصوص
برای انگلیس.
---------------------صغری :یک مسوول ایرانی پیشنهاد
کرد ،سفارت ایراندر لندندرهایش
را به روی معترضین انگلیس��ی باز
کند.
کبری :یکی از مس��ووالن س��فارت
فرانس��ه در ته��ران بخاط��ر اینکه
در س��فارت را ب��رای معترضان می
خواست باز کند،دستگیر شد.
نتیجه :در همیشه روی یک پاشنه
نمی چرخد ،درهای فرانسوی روی
یک پاشنه می چرخد،درهای ایرانی
روی یک پاشنه دیگر.
صغ��ری :دول��ت ای��ران خواس��تار
خویشتنداری پلیس لندن در برابر
تظاهرکنندگانشد.
کبری :رهبر ایران خواستار برخورد
بیرحمانه با تظاهرکنندگان شد.
نتیجه :خویش��تنداری خیلی چیز
خوبی اس��ت ،بخصوص وقتی قرار
باشددیگران بکنند.

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

LAWYER

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

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

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

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

فرش پرس

Tapis Perse

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

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

______________________

9514 boul De L'Acadie
Montreal, QC, H4N1L8

 با مدیریت خامن سعیده دشت

Tel.: (514) 387-0006
Cell.: (514) 806-5595

طوالنیترینروزهداریجهاندرکجاست؟

"وس��ام عزاقیر" شهروند لبنانی که
چند س��الی اس��ت در قطب شمال
زندگی می کند ،با  21ساعت روزه
گرفتن ،طوالنی ترین روزه جهان را
می گیرد.
او دقیق��ا در منطق��ه ای ب��ه ن��ام
"گرینلند" کهدوردست ترین نقطه
در قطب ش��مال است ،زندگی می
کند.
این منطقه یکی از کم جمعیت ترین
مناطق جهان است.
ش��بکه خبری العربیه گزارشی در
مورد "وس��ام عزاقیر" تهیه و روز 4
اوت منتشر کرد.
در ای��ن گ��زارش ،او را "کریس��تفر

کلومب اعراب" نامیده اند؛ زیرا گفته
می ش��ود او اولین و تنها ش��هروند
عربی است که به این نقطه از قطب
شمال رسیده است.
او همچنین تنها مسلمانی است که
در آن منطقه زندگی می کند.
"وس��ام عزاقیر" روز دوم ماه رمضان
ساعت  2نیمه شب سحری خورد و
ساعت  11شب افطار کرد.
ای��ن منطقه در طول س��ال هر روز
حدود  4س��اعت روز است و مابقی
اوقات شب است و تاریک.
این شهروند لبنانیدر منطقه "گرین
لند" یک رستوران راه اندازی کرده و
فالفل و شاوارما می فروشد و از شغل

و فروش خود به شدت راضی است،
زیرا م��ی گوید :م��ردم این منطقه
اس��تقبال زیادی از غذاهای من می
کنند زیرا تنها رستورانی هستم که
این نوع غذاها را می فروشم .روزانه
بیش از  200مشتری دارم.
نکته قاب��ل توجه در این منطقه آن
است که فاصله زمانی بین نماز عشاء
و نماز صبح تنها نیم ساعت است.
ای��ن منطقه در طول س��ال حدود
هش��ت ماه زمس��تان دارد و درجه
حرارت هم��واره  20درجه زیر صفر
است.
(گزارش شیعه آنالین)
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مونتریال...
BORN IN IRAN:
CINÉMA QUARTIER LATIN
TUESDAY
23 AUG.@19:10
WEDNESDAY 24 AUG.@12:00
THURSDAY 25 AUG. @17:00
;Banafcheh Hejazi, J. Pope
Canada; 17 mn; Farsi

فیلم
 24کوتاه «مت
ول فد ایران »،
،23
و
25
آگوس��ت در

س��تیوال جهانی فیلم

www.ffm-montreal.org

م
ا ونتریالدر سینما التن:
کرا
ن
خوا
هد
شد.
این فیلم (تولید
گر
وه
ر
ایا
ن)
 Popeو دکتر بنفش��ه حجازس��اخته ی Jeannette
وهنردوست شهر است .دک ی ،پزش��ک نام آش��نا
تر
این فیلم بازی کرده است .حجازی همچنین در
داس
تان ،بر اساس یک داس
فیلم برغم س��اده گی ،برا تان واقعی نوشته شده.
یآ
روی زمین که گذارش��ان به ن دس��ته از دوزخیان
م
جغرافیایی اش فرق نمی کن رز آمریکا( ،مختصات
یا پلتزبرگ) ،به شدت مو د ،مرز نیویورک باشد،
ضو
است...
عیت دارد و وا ُکنشنده

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

Tel. (514) 788-5937
اطالعاتنامنویسی

کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه

تاریخنامنویسی:
زمان نامنویسی:

سپتامبر ،8 ،7 ،6 ،1
 9تا  11صبح

2011

کالس های انگلیسی مقدماتی :شبانه

2011

سپتامبر ،8 ،7 ،6 ،1
تاریخنامنویسی:
 5تا  7بعدازظهر
زمان نامنویسی:
_________________________________________

مدارک مورد نیاز (نسخه اصلی):

ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
- Canadian / Quebec Immigration Documents - Residency Card
- Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
-Medicare Card
)-Hydro bill -Other proof (ask staff

مونترال شرکت می کند.
بیست و شش فیلم داستانی بلند از بیست و یک کشور
جهان ،از جمله رومانی ،سوئد ،استرالیا ،هند و آرژانتین
و ش��یلی برای اولین بار در این جشنواره بین المللی به
تاریخ کالس ها
نمایشدرخواهند آمد.
کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
فیلم «یک حبه قند» ساخته رضا میرکریمی ،فیلمساز
ایران��ی به همراه فیلم هایی از کارگ��ردان های چینی،
 29آگوست تا  23دسامبر 2011
		
روزانه:
جهانی
سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم مونترال از هجده فرانسوی و ایتالیاییدر بخش غیررقابتی جشنواره
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
		
اکران می شوند.
تا بیست و هشت اوت برگزار می شود.
 29آگوست تا  22دسامبر 2011
		
شبانه:
فیلم "رویارویی آینه ه��ا" به كارگردانی
بی��ش از  ۳۵۳فیل��م از هفتاد کش��ور
فیلم مستند "امین"
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر
		
نگار آذربایجاییدر بخش سینمای جهان
مختلف جهان در هشت بخش مختلف
به كارگردانی
شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
و مس��تند "امین" به كارگردانی شاهین
این جش��نواره بین الملل��ی به نمایش
 شهریه شامل کتاب می شود  .برای کالس های روزانه و شبانه.
شاهین پرهامی پرهامی از دیگر فیلم های حاضر در این
درخواهند آمد.
خوب
های
فیلم
دیگر
از
__________________________________
جشنواره است.
ب��ر پایه برنامه ری��زی برگزارکنندگان،
است.
جشنواره
این
این
جهان
س��ینمای
بر
تمرکز
بخش
در
 ۱۰۷فیلم برگزیده ب��رای اولین بار در
سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
جشنواره  ۷۳فیلم بلند و  ۷۰فیلم کوتاه
این جشنواره بین المللی به نمایش در
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
از کشورهایی همچون کانادا ،اردن و پورتو
می آیند و  ۵۱فیلم دیگر نیز برای اولین
Website: www.hsmontreal.com
ریکو نمایش داده می شوند.
بار در آمریکای شمالی اکران می شود.
جشنواره جهانی فیلم مونترال سال  ۲۰۱۱روز  ۱۸اوت در سی و پنجمین جشنواره جهانی مونترال از فعالیت
با نمایش فیلم « »Coteau Rougeجدیدترین اثر آندره ه��ای هنری و دس��تاوردهای س��ینمایی کاترین دونو،
هنرپیشه سرشناس فرانسوی تقدیر خواهد شد.
فورسیه ،فیلمساز مشهور کبک افتتاح خواهد شد.
فیلم های برگزیده این جشنواره در بخش های سینمای نهادهای دولت فدرال ،دولت اس��تانی کبک و س��ازمان
 7دقیقه:
جهان ،فیلم های مس��تند جهان ،بخش مسابقه ،خارج های خصوصی و غیردولتی از برگزاری این جشنواره بین
یقه تا
از مسابقه ،بخش فیلم های ساخت دانشجویان کانادا به المللی حمایت می کند.
یک دق نگک داغ
نان س
این جشنواره یک بخش رقابتی و مسابقه دارد و برخالف
نمایش در خواهند آمد.

مونترال به استقبال سی
و پنجمین دوره جشنواره
جهانی فیلم می رود

در بخش مس��ابقه این جش��نواره جهانی که هر س��اله
صدهاه��زار عالقه مند به صنعت فیلم و س��ینما را به
مونترال جذب می کند ،جایزه ویژه هیاتداوران ،بهترین
کارگردانی ،بهترین بازیگر مرد ،بهترین بازیگر زن ،بهترین
فیلمنامه ،بهترین طراحی فیلم ،ابتکار هنری سینمایی و
دو جایزه نیز برای بهترین فیلم های کوتاه ارائه خواهند
شد.
فیلم «اینجا بدون من» س��اخته بهرام توکلی ،اقتباس
ایرانی از «دامگاه شیش��ه ای» ( )Glass Menagerieاثر
تنس��ی ویلیامز نیز در بخش مس��ابقه این جشنواره در

جش��نواره بین المللی فیلم تورنتو که هر س��ال در ماه
سپتامبر برگزار می شود ،تمرکز آن بیشتر بر نمایش فیلم
های کانادایی و عرضه فیلم های تولید شده در کانادا و
آمریکای شمالی است.
جشنواره جهانی فیلم مونترال که برای اولین بار در سال
 ۱۹۷۶برگزار شد ،قدیمی ترین جشنواره فیلم کانادا و
آمریکای شمالی محسوب می شود.
جزئیات فیلم ها و اطالعات کامل اکران فیلم ها:

www.ffm-montreal.org

رئیس دادگس��تری استان اصفهان
اعالم کرد که متهم��ان ردیف اول
تا چه��ارم در پرونده تجاوز به عنف
در خمینی ش��هر ،به اعدام در یکی
از میادین اصلی همان شهر محکوم
شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر غالمرضا
انصاری ،رئیس دادگس��تری استان
اصفه��ان روز  ۲۰مرداد ضمن اعالم
این خبر گفت ،سه متهم دیگر این
پرونده به حبس و ش�لاق محکوم
ش��ده اند و برای دو متهم دیگر نیز،
رای برائت صادر شده است.
به گزارش رسانه های ایران ،تعدادی
از "اراذل و اوباش" روز دوم خرداد در
یکی از روستاهای نزدیک "خمینی
ش��هر" در اس��تان اصفهان به یک
مهمانی خصوصی کهدر باغی برگزار
ش��ده بود وارد شده و پس از حبس
م��ردان حاض��ر در مهمانی در یک
اط��اق ،به تعدادی از زنان و دختران

به دلیل کوتاهیهای اولیه است".
پی��ش از این هم تعدادی از مقامات
محلی ضمن اظهار تاسف و اعتراض
به واقعه تجاوز دسته جمعی به زنان
حاضر در این میهمانی ،از پوش��ش
نامناسب آنها انتقاد کرده بودند.
موسی سالمی ،امام جمعه خمینی
ش��هر گفته بود که "اینها (کسانی
ک��ه به آنها تعرض ص��ورت گرفته)
آدمهای علیهالس�لامی نبودند ".او
افزوده بود ک��ه "اینجا 90درصد به
محمود احمدی نژاد رای دادهاند ،اما
در عوض خیری ندیده اند ".و اضافه
کرده" :شاید این کار نقشه دشمنان
بوده باشد".
رئیس پلیس آگاه��ی اصفهان هم
در ای��ن رابطه گفته ب��ود که "آنها
(مهمانان) اگر لباس مناسبداشتند
شاید اینطوری نمیشد".

سر

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

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

چهار متهم جتاوز در خمینی شهر به اعدام محکوم شدند
"تعرض" کرده اند.
رسانه های ایران همچنین تصاویر
و گ��زارش های��ی از تجم��ع مردم
"خمینی شهر"در مقابلدادگستری
این شهر منتش��ر کردند که به این
واقع��ه و "کم توجهی" مس��ئوالن
اعتراضداشتند.
بیست روز پس از این واقعه،دادستان
کل کش��ور در روز دوش��نبه ۲۳
خ��رداد ماه گفت" :یکی از تاکیدات
ما ،برخورد با افراد ش��رور و اراذل و
اوباش است .دستگاه قضایی ،نیروی
انتظامی و سیس��تم اطالعاتی باید
نسبت به این موضوعات حساسیت
داش��ته باش��ند تا اینگونه حوادث
تکرار نشود".
محس��نی اژه ای در ادامه افزود" :از
س��وی دیگر به خانوادهها سفارش
م��یکنیم تا اقدامات��ی که موجب
خدش��هدار شدن عفت عمومی می
شود ،انجام ندهند .برخی از تعرضات

نان سنگک

سفره شما!

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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مدرسه فردوسی مونترال
برای سال حتصیلی جدید ۱۳٩0 – ٩1
در مقاطع حتصیلی ابتدایی راهنمایی و تک درس دبریستان
ثبت نام می کند.
این مدرسه یکی از مرا کز موفق فارسی زبان در مونرتال کانادا می باشد
وعالوه بر آموزش زبان فارسی متام مواد درسی،
از مجله علوم ،ریاضیات و غریه در این مدرسه تدریس می شود
و در پایان به کلیه دانش آ موزان مدرک رمسی داده می شود.

آدرس مدرسه :
3333 Cavendish, suite 100,
Montreal, Quebec, H4B 2M5

Tel : 514-962-3565
روزهایثبتنامشنبه 27آگوستو 3سپتامبر
		
ساعت 10صبحتا 1بعدازظهر
			
			

لطف ًا جهت اطالع بیشتر با تلفن مدرسه تماس حاصل نمایید

کاروان حج
متتع آمسان
قافلة السماء للحج

تاریخ پرواز از کانادا به جده:
 29اکتبر و تاریخ برگشت  17نوامبر

از ویژگی های منحصر به فرد این گروه
وجود عالی ترین خدمات معنوی و برگزاری مراسم مذهبی و ادعیه كمیل ندبه
و دعای عرفه توسط مداحان معروف ایران
روحانیون با سابقه و تجربه و شیخ صالح سیبویه این كاروان را همراهی میكنند
هدیه ویژه كاروان در هنگام ورود به جده
یك گوشی موبایل به همراه سیم كارت به هریك از مسافران و یك دست حوله
و لوازم احرام یك كاله یك كیف و یك سجاده و حوله صورت و نقاب آفتاب گیرویژه بانوان محترم
اقامت در مكه ساختمان قافله آسمان به صورت نظام هتلی كه هر اتاق توالت و حمام خود را دارد
و شامل یخچال و تلویزیون و سه تخت خواب و واقع در منطقه عزیزیه میباشد
اقامت در مدینه در هتل  4ستاره با سرویس  5ستاره در جوار حرم پیغمبر (ع)
با اتاقهای  2نفره و در صورت تمایل زائر با پرداخت تفاوت مالی آن در مكه و مدینه امكان پذیر میباشد
پذیرایی شامل صبحانه ناهار و شام به صورت بوفه باز و نوشیدنی و میوه  24ساعت
توجه :در تاریخ برگشت هرگونه تأخیر یا تقدیم با مسئولیت زائر محترم میباشد
در صورت تمایل به استفاده از اتاقهای خصوصی در مكه و مدینه بایستی حتما قبل از سفر هماهنگی صورت گیرد
------------------------------------مبلغ پرداختی برای هر نفر ( )7150دالر کانادا که شامل بلیت هواپیما و محل سکونت
و مبلغ ویزا چک های مطوف و احرام وگوشی موبایل و سیم کارت موبایل میباشد.
----------------------------تلفن های مونتریال) 514 ( 366-1509 – ) 514 ( 247-1732 :
شیخ صالح سیبویه
 ) 416 ( 6840437حاج محمد
تلفن تورنتو:
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امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

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

:دیپلمحرفهایدر

حسابداری
منشی گری اداری

!شهریه رایگان

شروع بیزنس
!همین امروز متاس بگیرید

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

 عصر به وقت اروپای مرکزی۷ ساعت
 شب به وقت ایران۹. ۳۰ و ساعت
۱۰ ساعت،(باز پخش��برنامه دوشنبه ها
)صبح به وقت شرق آمریکا
 نظرها و انتقادات خود را،لطفا پیشنهادها
.از ما دریغ ندارید
iranleftalliance@gmail.
com

درخارج از کشور
 بعد از ظهر1 هر یکشنبه ساعت
به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم

رسانهای فراگیر
متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی
احتاد چپ ایرانیان

		YOU ALSO NEED PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
OR

		
		

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

		
		

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

AS WELL AS

N.B.STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.
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ش جالل عادل
شی

ک

حبت است

خداوند م
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

16
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ه
خ
ب
.
ر
.
.

در شهــر
مدرسه دهخدا

Tel.: (514) 373-5777
info@mekic.ca

4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

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

www.iranica.com
-------------------------

اجنمندفاعازحقوقبشر

کافهلیت:هرپنجشنبه

(514) 299-1787

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

ایران-مونترال

www.cafelitt.ca

فرهنگسرایسینا

www.addhi.org

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

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

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

کتابفروشیزاگرس

5155 Décarie
514-489-8686
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

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

(514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

اجنمندوستدارانزرتشت

اوتـــاوا

(514) 731-1443

خورشید خانوم

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

بنیاد سخن آزاد

 کالس های رقص
برای بچه ها و بزرگساالن

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

(514) 944-8111

IBNG

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

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیو همصدا اتاوا

همبستگیبازرگانی

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

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

Info: 514-865-7146

اجنمن ادبی مونتریال

8043 St-Hubert
514-619-4648

(514) 651-7955

رادیوفارسی مناشوم

دانشنامهایرانیکا

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

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

514-651-7955

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

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

4438 rue de la Roche

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

Tel.: 514-485-3652

اجنمنایرانیانوستآیلند

M EK IC

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

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

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

بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

www.paivand.ca

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

بنیا د کودک

www.childfoundation.org

اطالعیه

مدرسه دهخدا برای تکمیل کادر آموزشی امسال خود به
چندین آموزگار باتجربه نی��از دارد .لطفا درصورت تمایل
پیوستن به خانواده بزرگ مدرسه دهخدا و کادر آموزشی
آن با تلفن ( ۴۵۰۶۱۹۲۸۹۳خانم ملیحه وزیری) ،هر روز
بعد از ساعت  ۶بعداز ظهر تماس بگیرید.
هیت اجرائیه مدرسهدهخدا -مونترال

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

شناختبیماری
آلزایمر و دیگر
دمانس ها

این جلسه توسط 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 مورد از
دس��ت دادن حافظه ،بیماری آلزایمر و دیگر
دمانس ها  ،عالئم ،تشخیص ،پیشرفت بیماری،
عوامل خطر و پیشگیری پاسخ داده می شود.
این جلسه به زبان انگلیسی برگزار می شود و
مخاطبان می توانند س��واالت خود را به زبان
فارسی ،فرانسه یا انگلیسی مطرح نمایند
تاریخ :پنچ شنبه  25آگوست ساعت 19پ

6528 St- Jacques W.

Reiki Wellness Center

آموزش ریکی ()Reiki

reikiwellnesscenter@gmail.com

بدینوسیله از کلیه هموطنانی که جمعه شب  5آگوست ،در کنسرت بزرگ آقای
صدای ایران ،ابی،
در سالن پرشکوه پاالس شبی زیبا و بیادماندنی آفریدند سپاسگزاریم ...
بویژه از دوستان خوب وهمیشه همراه ،آقای فرشاد فضلی ،ابی درویشعلی ،دی جی
تیمور ،روزنامه پیوند و ...و...
به خاطر همه محبت ها و ایثارشان صمیمانه تشکر می کنیم...
--------------------از فرصت سود جسته شما را به برنامه های آتی گروه پرسپولیس که اطالعیه های آن
را در پیوند خواهید خواند ،دعوت می کنیم
-----------------------------------------به امید دیدار مجدد!

مدیریت گروه هنری پرسپولیس ،مرتضا صادقی

514-569-9014

www.paivand.ca

پاسداری از جشن های ملی
خویشکاریهرایرانیست

تیراژگسترده

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 2012جشنتیرگان ................................................یکشنبه 1جوالی 2012از 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

>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692
اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در
حلظه انتشار دریافت کنید،

شما هم به MAILING LIST
بزرگ ما بپیوندید:
info@paivand.ca

Tel.: 514-325-3012

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

ترم پائیزی 2011
کالس های رایگان فرانسوی

>> از  26سپتامبر تا  9دسامبر  11 :2011هفته
>> نامنویسی :از 18جوالی

Korean Community of Montréal

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

مبتدی متوسط پیشرفته

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

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:

سپاس و صد سپاس

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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تهیه وام مسکن

کلینیکمدیکالآلفامدیک

با شرایط مناسب
،بهروزآقاباباخانی

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

درخدمت هموطنان گرامی

دکتر ریموند رضایی

Tel.:514-606-5626

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده
دکترعطاانصاری

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

(podotherapist
/foot specialist)

بهنازمرتضوی

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician

Reflexology

(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ماه6  ختنه کودکان از بدو تولد تا

:خدمات

ماساژ تراپی
 برای از بین بردن:لیزر
موهای زائد

Botex, Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

روز7
هفته

روانپزشک
جراح ارتوپدی
Clinic گوش و حلق و بینی
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

: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)

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5
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Guy Concordia

Auto R J

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
 بهای مناسب،سرویس برتر

متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

;; 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
______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

صافکاری و نقاشی اتومبیل9
تعمیر ات شاسی9
تعمیرات کامل مکانیکی9
رفع زنگ زدگی اتومبیل9
شستشو و متیز کردن اتومبیل9
 تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل، فروش9
دودی کردن شیشه های اتومبیل9
 شما در اکثر مواردDeductible  پرداخت مبلغ9
... تعویض روغن و فیلتر و،تون آپ9

 روز هفته6
 شب7  صبح تا8

Tel.: (514) 637-5321

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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.

»«approved school

)(Metro: Snowdon

Tel.: 514-481-0555
5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc
www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

خدماتآرایشی

LiLi

Collège Concorde
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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
گرامی
هموطنان
6060 Sherbrooke W.
روبروی بانک رویال

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

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

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

حواله
پولی

مرکزپخش پیوند

Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

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

خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau

سالنآرایشا وی
انواع صنایع دستی

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه

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

Tel.: (514) 481-6765
www.eveandm.com
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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.

همراه با رسید برای بیمه شما

متیز،

بسیار راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

دستگاهمخصوص«داستر»،

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

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

)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil

شیراز

Montreal, QC, H4A1W3

رستوران

7

/99

(تیک اوت)دالر

آماده پذیرایی از
عروسی ،جشن تولد و
مهمانی های شما

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

دلیوری :رایگان

به مناسب
ت حلول ما
ه
م
با
ر
ک
رمضان
تا آخ
کباب کوبیده ،ر آگوست
خورش
قیمه ،قر
م
ه
سب
ز
ی

Raymond & Heller

باتراس باصفا و دلپذیر..
برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

514

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

6681 Av Du Parc

خــدمــات آرایــشــی

  Estheticienne & Technicien LASERسفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
  Diplome cidesco internations du parisفیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر ،مطمئن
Rejuvenation
های
چروک
و
چین
بردن
بین
از
و
پوست
کردن
 جوان
با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز
صورت و گردن
Tel.:(514) 772-5787
 لیزر برای رگ های پا و صورت  veinsو از بین بردن
(514) 620-3622
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne

داشنتسیستمایمنیسالموقوی
موثرترین و برترین روش پیشگیری
و درمان بیماری هاست!

THREE SEEDS
معجون3دانه

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

و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

به بازار آمد

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

کمپانی بیمهالگانس

هکنک
نشگا
دا

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
برترین سرویس کمترین بها

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه

 CAR

 HOUSE
 TAXI

 MOTO

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

 COMMERCIAL

514-996-9692

www.eleganceleasing.com

assurance@eleganceleasing.com

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

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

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

کبابترکی

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

چلوکبابکوبیده:

 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

Tel.: 514-482-4500

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

CDN
bus 165

3طبقه پارکینگ رایگان

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

Tel.: 514-564-9790

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

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

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

Montreal, Quebec H3H 1M1

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

دکتر ادواردهودفر










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

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

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

Tel.: (514) 695-5545

BISTRO Cafe imagination
BREAKFAST • LUNCH • DINNER

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

>> صبحانه ،ناهار ،شام

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

	•سرو انواع مشروبات الکلی و غیر الکلی

هزینه محضر

داخل
هتل

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

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

با دوسالن 100 :نفر و تا 300نفر
آماده برگزاری جشن ها
و مهمانی های شما
در محیطی زیبا ،صمیمی و بزرگ
با بهایی باور نکردنی
بامدیریت ایرانی :حمید فاطمی
درخدمت هموطنان گرامی

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

______________
Nader Khaksar

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

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

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

Tel.: 514-313-1253

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !
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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

PAIVAND: Vol. 18  No.1018  août 15, 2011

برنامهی ماه مبارک رمضان

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

info@khoei.ca

www.khoei.ca

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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زندگی و سالمت...
سندرم

پلیکیستیک

وعادات

غذایی

بهب��ود برنام��ه غذای��ی و رعای��ت
برنامههای ورزش��ی با تغییر شیوه
زندگی ممکن اس��ت خطر ابتال به
بیماریهای مزمن مرتبط با سندرم
پلیکیستیک تخمدان ماننددیابت،
بیماریهای قلبی و س��رطانهای
جداره رحم را کاهش دهد.
س��ندرم تخمدان پلیکیس��تیک
مشکلی است که بسیاری از خانمها
در سنین مختلف از آن رنج میبرند.
در واق��ع یک وضعی��ت نامتعادل
هورمون��ی در مغ��ز و تخمدانه��ا
اس��ت (هیپوفیز در مغز با ساخت
هورم��ون ه��ای  LH, FSHب��ه
تخمدانها دستور ساخت استروژن
و پروژس��ترون و کمی تستسترون
را میده��د که به ط��ور کلی دوره
قاعدگی در این روند برنامهریزی و
اجرا میشود) که معموالً با
  قاعدگینامنظم،

  رشد نامعمول مو در قسمتهایی

از بدن و یا
  ریزش مو،

  اضافه وزن و

  چاقی شکمی،

  افزایش سطح انسولین،

  افزایش سطح تستسترون،

  قسمتهای تیره پوستدر گردن،

بازوها و سایر قسمتهای بدن،
  آکنه و

  ناباروری همراه است.

حدود  50درص��د از خانمهایی که
به این سندرم دچار هستند ،دارای
اضافه وزن و یا چاقی هستند.
بهب��ود برنام��ه غذای��ی و رعای��ت
برنامههای ورزش��ی با تغییر شیوه
زندگی ممکن اس��ت خطر ابتال به
بیماریهای مزمن مرتبط با سندرم
پلیکیستیک تخمدان ماننددیابت،
بیماریهای قلبی و س��رطانهای
جداره رحم را کاهش دهد.
از آنجای��ی ک��ه در اف��راد دچ��ار
این س��ندرم ،خطر می��زان ابتال به
بیماریهای قل��ب و عروق ،افزایش
تریگلیسیرید،فشارخون،کلسترول
 LDLو کاهش  HDLبیشتر است؛
لذا بهتر اس��ت برنامه غذاییاش��ان
سرشار از سبزیها و میوهها ،غالت
کام��ل ،حبوبات و کم��ی آجیل و
دانهها باشد.
خانمهای��ی ک��ه ب��ه س��ندرم
پلیکیس��تیک تخم��دان مبت�لا
هستند،مالحظاتتغذیهاییکسانی
داش��ته و یک راهنم��ای تغذیهای
خاص میتواند به آنها بسیار کمک
کند .متعادل سازی شیوه زندگی از
طریق رعایت اصول تغذیهای ،کمک
مهم و موث��ری در درمان تخمدان
پلیکیستیک میتواند داشته باشد.
بهبود و تصحیح ع��ادات تغذیهای
در کاه��ش وزن ،تقویت ب��ارداری،
پیشگیری از دیابت و ارتقاء سالمت
تخمدانها نتیجه بخش است.
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اسفناج،شلغم.
   محدودیت منابع حیوانی و

چربیها:
تا میزان کمتری چربی اشباع
و کلس��ترول در دسترس بدن
قرار گی��رد .این م��واد کالری
بیشتر داشته و از طرفی قدرت
سیرکنندگی کمتری نیزدارند.
س��عی ش��ود از منابع گوشت
سفید بیش��تر از گوشت قرمز
استفاده شود .سایر منابع تأمین
کنن��ده پروتئین غی��ر از انواع
گوشتها ،تخم مرغ ،حبوبات،
آجیل و ماهی است.
   مص��رف منابع سرش��ار از

اسیدهای چرب امگا :3
این اسید چرب کاهش دهنده
کلس��ترول و تریگلیس��یرید
است.
منابع آن به ط��ور عمده بادام،
گردو ،دانه بذر کتان ،زرده تخم
مرغ (تا 3عدد در هفته) ،روغن
کانوال یا کلزا و ماهی هستند.
ب��ا دریافت این اس��ید چرب و
اثرات آن در ای��ن افراد ،از بروز
بس��یاری از پیامدهای سندرم
تخمدان پلیکیس��تیک جلوگیری
میشود.
   خ��وردن مناب��ع سرش��ار از

فیتوس��ترولها بهج��ای غذاه��ای
سرشار از چربیهای اشباع :
فیتوس��ترولها ترکیب��ات گیاهی
هس��تند که در خانمهای دچار این
س��ندرم ،پایین آورندهی کلسترول
میباشند .منابع آن نان ،محصوالت
لبنی کم چرب و مولتی ویتامینها
هستند.

 3ماه
   کاهش کالریدریافتیدر صورت

نیاز به کاهش وزن
   دقت در خوردن غالت کامل

   افزایش تع��داد وعدهها در روز و

کم کردن مقدار در هر وعده
   کم مصرف کردن نمک

  مصرف ادویهجات به شرط عدم

داشتن حساسیت و طعمدهندههای
طبیعی مانند آبلیمو ،آبغوره بدون
نمک ،سرکه
   مصرف کمتر قندهای ساده:

   انجام فعالیتهای ورزشی روزانه:
اث��ر قندهای س��اده در این بیماران 
کام ً
ال شناخته شده است .قندها نه تمرینات ورزش��ی روزان��ه و مرتب،
تنها باعث افزایش س��طح انسولین بهبود سطح کلسترول ،فشارخون،
میش��وند ،بلکه با فش��ار خون باال ،انسولین و حتی روحیه و تصور بدنی
افزایش کلسترول ،افزایش استرس را به دنبال دارد.
اکسیداتیووالتهاب،رابطهمستقیمی در صورت احتمال یا بروز دیابت ،با
تمرینات ورزشی منظم ،به عدم بروز
دارد.
به طور معمول در فرهنگ غذایی ما یا کنترل آن بسیار کمک میکنیم.
شکر سفید ،قند ،انواع شیرینیهای
   مصرف سویا و سایر حبوبات :
خش��ک و تازه ،ان��واع آبنباتهای 
سنتی و سنتتیک ،عسل و کلیه مواد ق��رار دادن س��ویا در برنامه غذایی
غذایی کهدر تهیه آنها مواد شیرین خالی از لطف نیست .به نظر میرسد
کننده بهکار رفته ،مانند انواع دسرها س��ویا در برنامه غذایی باعث بهبود
و بستنیها ،نوشابهها و آبمیوههای می��زان کلس��ترول و کاهش خطر
صنعت��ی ،کمپوته��ای خانگی و بیماریهای قلب و عروق میشود.
صنعتی ،مرباها و یکسری غذاهای عالوه بر سویا ،سایر حبوبات مانند
س��نتی مانند شیر برنج و شلهزرد و انواع لوبیا ،عدس ،نخود باید مصرف
حلوا از منابع عم��دهی قندهای در شود .با مصرف حبوبات ،هم میزان
فیب��ر الزم تأمی��ن میش��ود وهم
دسترس ما هستند.
خانمهای دچار این سندرم باید در پروتئین مورد نیاز بدن در ترکیب با
برابر خوردن این مواد محتاطانه عمل سایر مواد غذایی در اختیار بدن قرار
میگیرد.
کنند.
   مص��رف مکم��ل ویتامینهای

محلول در آب و آنتی اکس��یدانها
   برنامه غذایی مملو از منابع

پیشنهادمیشود.
گیاهی :
از آنجای��ی ک��ه در اف��راد دچ��ار بهتر اس��ت در این مورد با پزشک
این س��ندرم ،خطر می��زان ابتال به و کارش��ناس تغذیه حتماً مشورت
بیماریهای قل��ب و عروق ،افزایش کنید .مصرف کافی منابع ویتامین
تریگلیسیرید،فشارخون،کلسترول د و یا مکم��ل آن در این افراد مهم
 LDLو کاهش  HDLبیشتر است؛ است.
لذا بهتر اس��ت برنامه غذاییاش��ان کلس��یم در روند طبیعی هورمونی
سرشار از سبزیها و میوهها ،غالت نقش دارد و مص��رف آن در افرادی
کام��ل ،حبوبات و کم��ی آجیل و که از عوارض سندرم پلیکیستیک
رنج میبرند ،پیشنهاد میشود.
دانهها باشد.
این ن��وع برنامه غذایی سرش��ار از
ویتامینها ،مواد معدنی و فیبر است
که همین فیبر غذایی خود کاهش
دهنده چربی ،فشار خون و انسولین
است.
نکات مهم تغذیهای در سندرم
مصرف روزانه  25تا  35گرم فیبر در
پلیکیستیکختمدانها
این افراد بسیار توصیه میشود.
   مصرف فراوان سبزیجاتی مانند
   کاهش وزن  5تا  10درصدی در 

صورت اضافه وزن یا چاقی در طی بروکلی ،کاهو ،خیار ،جعفری ،تربچه،
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ماه رحمت و مغفرت و برکت و
ماه میهمانی پروردگار" رمضان مهر" بر شما مبارک باد.
برنامه های ویژه این ماه با عظمت،
در مرکزاسالمی ایرانیان در مونتریال کانادا از این قرار است:
نماز جماعت -افطار -دعا و نیایش -سخنرانی توسط
حجه االسالم و المسلمین سید محمد حسن مشکواة
از  14ماه مبارک 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 یک جزءقرآن کریم.

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 کبیر و احیاء این
شبهای مبارک تا سحر.
----------------------------------نماز عید سعید فطر راس ساعت  9صبح با صبحانه
در مرکز به امامت حاج آقا مشکواة برگزار می شودو مبلغ فطریه برای هر نفر  9دالر می باشد.
----------------------------حضورتان سبب نزدیکی به پروردگار و برآورده شدن حاجتها و رفع گرفتاریها
و مهمتر از همه استجابت دعا می باشد.
می فرماید" :بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را".
شب های قدر و احیاء آن را فراموش نکنیم
1آگوست مصادف است با  1ماه مبارک رمضان
اول ماه مبارک 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

یکشنبه  4سپتامبر

پیکنیکتابستانی

پارکانگرینیون

METRO:
Angrignon
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سپاسگـزاری

ایــرانوترکیـه:

هفتهای  ۵هزار
ایرانی به آنتالیا سفر
میکنند!

ممنوعیت پرواز شرکتهای هوائی
ای��ران ب��ه آنتالیا ،هر س��ال صدها
میلیوندالر سود نصیب شرکتهای
ترک میکند.
ایرانیها سومین جایگاه را در میان
ب کردهاند.
توریستهای آنتالیا کس 
اکنون تور ویژه ماه رمضانهم به راه
افتاده است.
روزنامه ترک زبان "زمان" در شماره
روز اول اوت خود نوش��ته است که
ایرانی��ان در ح��ال حاض��ر پس از
روسها و آلمانیها سومین ملیتی
هستند که بیشترین سفر را به آنتالیا
دارند .تنها در ماه ژوئن امسال بیش
از  ۱۴هزار ایرانی به آنتالیا سفر کرده
اند».
سفرهای ارزان در ماه رمضان!

همزمان ،پای��گاه اینترنتی "جهان
نی��وز" گزارش داده که ب��ا آغاز ماه
رمضان ،هزینه مس��افرت به آنتالیا
ح��دود  ۵۰درصد نس��بت به قبل
کاهش یافته است.
در تبلیغات آژانسهای مس��افرتی
هزینه یک هفته اقامتدر هتل های
 ۵س��تاره آنتالیا  ۹۰۰ه��زار تومان
اعالم میشود.
تا پیش از ماه رمضان ،هزینه چنین
س��فری یک میلی��ون و  ۷۰۰هزار
تومان بود.
علت اس��تقبال ایرانیان از س��فر به
آنتالیا در ماه رمضان آن اس��ت که
چون این منطقه توریس��تی است،
کافهها ،رس��تورانها و هتلهای آن
در ماه رمضان نیز مثل همیش��ه از

با یاد شیرین پدر...

از کلیه یاران ،دوستان ،سروران و عزیزانی
که به مناسبت درگذشت پدر مهربان و بزرگ خاندان
در سال ۱۳۸۴پس از ممنوعیت پرواز
شرکتهای هوائی ایرانی به آنتالیا،
ابتدا این ش��رکتها ،پروازهای خود
را به ش��هرهای نزدیک آنتالیا انجام
میدادند .اما به تدریج ش��رکتهای
خارجی ،به ویژه ش��رکتهای ترک
این خالء را پر کردند و شرکتهای
هوائی ایرانی سرانجام مجبور شدند
میدان رقابت را ترک کنند.

میهمانانپذیرائیمیکنند.
تعطیل پروازهای ایرانی و سود
ترکها

دولت ایران ،از ش��ش س��ال پیش
پرواز خط��وط هوائی ایران��ی را به
آنتالیا ممنوع ک��رد .از آن زمان این
تنها شرکتهای هوائی خارجی ،به
ویژه ش��رکتهای ترک هستند که
مسافران ایرانی را به آنتالیا میبرند.
فعالیت این ش��رکتها ب��ه ویژه در
تعطیالت نوروز و تابس��تان بیشتر
میشود.
به گزارش روزنامه شرق ،شرکتهای
هوائی ترکیه اکنون هر هفته با ۳۰
پرواز حدود  ۵هزار مسافر ایرانی را به
آنتالیامنتقلمیکنند.
شرق مینویسد« :با آغاز تعطیالت
تابستانی ،س��فر ایرانیان به ترکیه و
به ویژه بندر آنتالیا شدت بیشتری
پی��دا میکند و بخش عم��دهای از
تبلیغات رس��انههای مکتوب کشور
هم به همین تبلیغات اختصاص پیدا
میکند.
اما حم��ل و نقل این همه مس��افر
مش��تاق ایرانی را فقط شرکتهای
هواپیمائی خارجی ب��ه عهده دارند
و وش��رکتهای داخلی با همه حال
و روز بدش��ان از این بازار پررونق و
پرسود هیچ سهمی ندارند».

اعتراض بیمثر اردوغان

آژان��س خب��ری "خب��ر ت��رک" و
روزنامه ترک زبان "آکش��ام" هنگام
تعطیل پ��رواز هواپیماه��ای ایرانی
به آنتالی��ا گزارش دادند که محمود
احمدینژاد پس از آن که ش��ادی و
تفریح ایرانیها در س��واحل آنتالیا
را از تلویزیون ترکیه دیده ،دس��تور
ممنوعی��ت پروازها را ص��ادر کرده
است .این اقدام احمدینژاد با انتقاد
رجب طیب اردوغان نخس��توزیر
ترکیه روبرو شد.
به گزارش شرق ،اردوغان ،با توجه به
درآمد هنگفتی که کشورش از سفر
ایرانیان داشت ،در دیداری با معاون
اول وقت احمدینژاد ،خواستار رفع
ممنوعیت پروازها شد.
اما دولت ایران تصمیم خود را پس
نگرفت و به تدریج سود پروازها نیز
به جیب شرکتهای ترک روانه شد.

برنامه های کتابخانه و کتابفروشی زاگرس
info@zagros.ca

آموزش زبان فرانس��ه ب��ا نازنین
صفوی زاده  15 -آگوس��ت ساعت
18:30
آم��وزش زبان اس��پانیایی با لیال
میرش��فیعی  16 -آگوست ساعت
18:30
آکورد شناسی در موسیقی با رضا
رضایی  18 -آگوست ساعت 17:30
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
زبانان  20 -آگوست ساعت 13:00
آش��نایی مهاجر با مسایل مالی و
بیمه با علی پاک نژاد  20 -آگوست
ساعت 17:30
آموزش زبان عربی با فریدا آلبا 21
آگوست ساعت 16:00
آموزش داستان نویسی با مهدی
مرعش��ی  21 -آگوس��ت س��اعت
18:00
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نمايشگاه نقاشی و اجرا تئاتردانش
آموخت��گان کمپ تابس��تانی 27 -
آگوست ساعت 18:00
انجم��ن مهاج��ران ب��ا خس��رو
نوش��ادروان و علی نظام خ��واه 3 -
سپتامبر ساعت 17:30
از ه��گل تا هایدگر ب��ا دکتر عطا
هودش��تیان  7 -س��پتامبر ساعت
18:00
 16 س��پتامبر س��اعت 18:00
 مقدمه بر نقد و ش��رح غزل هایحافظ با محمد استعالمی
انجمن مهاجران با محمد عابدی -
 17سپتامبر ساعت 17:30
شاهنامه خوانی با آزاده احسانی -
 24سپتامبر ساعت 18:00
معرفی زبان و خط اوستايی 24 -
سپتامبر ساعت 19:00

آغازدوره یکساله آموزش موسیقی
کودک (اٌرف)  25 -سپتامبر ساعت
18:00
رونمايی کتاب "داستان زردتشت"
 انتشارات زاگرس  -مهدی مرعشی–  30سپتامبر ساعت 19:00
بزودی س��خنرانی اس��تاد "آصف
فکرت" در مونترال
دوره آم��وزش س��اخت ،تدوین،
صداگ��ذاری ،میک��س و جلوه های
ویژه فیلم با پدرام خوشبخت
دوره ی  40س��اعته آش��نایی با
اصول و روشهای حسابداری
کارگاه یک روزه آماده سازی برای
موفقی��ت در آزمون ش��هروندی –
سیتیزنشیپی
کارگاه یک روزه آماده سازی برای
موفقیت در آزمون تئوری رانندگی

اوکازیون عالی :فروش بیزنس

MAISON GOHAR

مــزون گوهر

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

شادروان آقای ناصر رضائی
که در تهران به سرای باقی شتافت،
حضوری ،یا تلفنی ،ایمیلی ،و نیز از طریق درج
پیام های تسلیت در روزنامه،
ارسال سبدهای گل زیبا و کارت های همدردی
با اینجانب اظهار همدردی نمود ه اند،
کما ل تشکر را می نماییم.
دست شما عزیزان را می فشاریم
و برای همه گان روزهای روشن و بهروزی آرزومندیم.

فریبا رضایی،

خانواده های رضائی ،انصاری

هـم

دردی

دوست عزیز
جناب آقای علی مهاجر

خانواده های محترم سوگوار
درگذشت دردناک پدر ارجمندتان
شادروان جنـاب آقای مهاجر
را در ایران به شما دوست عزیز
و دیرین و دیگر وابستگان
سوگوار صمیمانه تسلیت می گوئیم
و برایتان آرامش ،بهروزی
و تندرستی آرزومندیم.

همه دوستان شما
در فرودگاه دُروال
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زندگی و سالمت....
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هندوانه قرمز شامل منبع موثری از
آنتی اکسیدان "کاروتن" است که آن
را "لیکوپن" می نامند.
این آنتی اکسیدان ها در سرتاسر
بدن حرکت می کنند و رادیکال
های آزاد را خنثی می کنند.
رادیکال های آزاد مولکول هایی
هستند که باعث تخریب بسیاری
از بافت های بدن می شوند و زمینه را برای ابتال
به انواع سرطان فراهم می نمایند.
این دو ماده ارزشمند قادرند کلسترول را اکسید بکنند.
"لیکوپن" که رنگ قرمز جذاب میوه ها به خاطر آن است می
تواند به کاهش خطر سرطان پرستات کمک می کند.
واقعیت شگفت انگیزی است که هندوانه تنها میوه ای است که
تراکم باالی لیکوپن را نسبت به دیگر میوه ها و سبزیجات تازه
داراست.
هندوانه میوه ای است که منبع غنی الکترولیت سدیم و
پتاسیمی است که بدن در طول تعریق از دست می دهد.
این میوه منبع غنی ویتامین های "ب" برای تولید انرژی الزم
بدن است.
کارشناسان تغذیه هندوانه را منبع خوبی از ویتامین هایA, C,
 B1, B6و منیزیم معرفی می کنند؛ همچنین به خاطر میزان
باالی آب موجود درهندوانه (تقریبا  90درصد) از نظر کالری،
ارزش خیلی باالیی نسبت به میوه های دیگر دارد.
هندوانه تاثیر خنک کننده خاصیدارد و سیترولین و اسید
آمینه فوق العاده باالیی دارد که بدن آن را برای ساختن اسید
آمینه های ضروری دیگر مثل آرژنین استفاده می کند که در
چرخه اوره برای دفع آمونیاک بدن مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین آنتی اکسیدان این میوه تابستانی به کاهش شدت آسم
کمک می کند و خطر ابتال به سرطان روده بزرگ ،امراض قلبی،
آرتریت روماتوئید و سرطان پرستات را کاهش می دهد.
هندوانه عاری از چربی است ،اما به تولید انرژی الزم بدن کمک
می کند و از بدن در مقابل از بین رفتن ماکوال حفاظت می کند.
در اوج گرمای تابستان هندوانه تشنگی را برطرف می کند و
نوشیدنی بسیار خوبی برای گرفتن انرژی است و می تواند آب از
دست رفته بدن را تامین کند در حالی که نوشیدنی های دیگر
حاوی کافئین پر انرژیی هستند که می تواند به آسانی باعث
کمبود آب بدن شوند
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chez les adolescents...
نوجوان��ی یک��ی از بحرانی ترین
دوران ه��ای زندگی فرد اس��ت.
نوج��وان از مرز کودکی گذش��ته
و وارد مرحل��ه نوین��ی ش��ده که
درزندگی او منحصر به فرد است
زی��را درعبور از مرحله کودکی به
مرحله نوجوانی بایستی از صخره
ه��ای لغزان نوجوانی گذش��ت و
تح��والت گوناگون در این مرحله
نیز حاکی از حساسیت آن است.
نوجوان��ی  ،دوران رش��د و تکامل
جسمانی  ،فکری ،عاطفی ،معنوی
و اجتماع��ی اس��ت .ورود به دوره
نوجوانی فرد را با مشکالت فراوانی
دس��ت ب��ه گریبان می س��ازد و
درجامعه ما که بیشترین جمعیت
آن نوجوانان هستند مسلما نمی
توان این جمعیت فعال را نادیده
گرفت .پس الزم است که والدین
و مسئولین با مشکالت نوجوانان
آشنا شوند تا بتوانند با آنها رفتاری
درستداشته باشند.
نوجوان

نوجوان��ی دوره ای از زندگی فرد
را تشکیل می دهد که حد فاصل
پایان دوره میانس��الی کودکی و
آغاز بزرگس��الی است .نوجوان به
علت پایگاه مبهم خویش (یعنی نه
کودک و نه بزرگسال) اغلب خود
را با کودکان کم س��ن و سال تر
در خان��واده  ،با والدین و معلمان
و دیگ��ر اعضای جامع��ه خود در
تعارض عاطفی م��ی یابد .او می
خواهد دیگ��ران بدانند که بزرگ
شده است ولی احساس می کند
که دیگران او را کام ً
ال درک نمی
کنند و حتی مسئولیت کافی به
او نمی دهن��د .نوجوانان درمقابل
عقاید و نظرات همساالن خویش
حساسیت خاصی دارند .به طوری
که به داوری و قضاوت آنان بیش
از بزرگس��االن ارج و ارزش م��ی
نهند.
ویژگیهایدورهنوجوانی


 – 1آهنگ رشد جسمی سریعتر
ِ
کودک دوره پرجنب و
می شود و
جوش قبل را به جوانی خستگی

همخانههایزشتوکثیفما

ما بدون اینکه بخواهیم ،خانه زیبا و

کنیم.

به ظاهر متیزمان را با همخانههایی
کثیف و زشت شریک هستیم!

ببخشید میکروس��کوپ که حتما
دارید ،زیرا همخانههای زشت شما
آنقدر ریزند که با چش��م غیرمسلح
دیده نمیش��وند ،چون ما داریم به
ش��کار باکتریه��ا و میکروبهای
پنهان ش��ده در گوشه و کنار خانه
شما میرویم.
معم��وال تصور بر این اس��ت که ما
همراه خان��واده یا دوس��تانمان در
ی��ک خانه نقلی یا بزرگ و مدرن یا
سنتی زندگی میکنیم ،ولی نور من
پیس ـ که یک میکروبیولوژیست از
دانشگاه کلرادو است ـ معتقد است
که ما به صورت ناخواس��ته محیط

زندگیمان را با میلیاردها موجود ریز
میکروسکوپیبهاشتراکگذاشتهایم.
اما این شرکای تحمیلی کجا پنهان
شدهاند؟
اول از هم��ه برویم س��راغ یخچال
ک��ه قاعدتا بای��د تمیزترین بخش
آشپزخانه مرتب خانهتان باشد.

   یخچال:


همخانههایی که بدون اجازه ما وارد
شدهاند و اگر حواسمان به آنها نباشد
امکان دارد ما را از همه هس��تیمان
ساقط کنند!
خب حاال که مش��تهایتان را گره
کردهاید و عزمتان را جزم کردهاید تا
این مهمانان ناخوانده که ادعای خانه
و زندگیتان را کردهاند ،شناس��ایی
کنید و برای همیش��ه از شرش��ان
راحت شوید ،اجازه دهید شما را به
گوش��ه و کنار منزلتان ببریم و این
شیادان را به اتفاق غافلگیر ودستگیر
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یخچال ،کمد سرد منزل ماست که
قرار است مواد غذایی ما را تر و تازه
نگه دارد و از فساد آنها تا حد ممکن
جلوگیری کن��د ،طول عم��ر مواد
غذایی را افزایش دهد و دلنش��ینی
خنک یک لی��وان آب س��رد را در
تابستان داغ برایمان هدیه آورد.
اما چه فکری میکنید اگر بدانید در
کنار ظرف ممل��و از خوراکیای که
برای فردا ظهرت��ان در یخچال نگه
میداری��د ،چند هزارتایی باکتری و
میکروب مشغول خرابکاری هستند.
وجود باکتری در یخچال خیلی هم
جای تعجب ن��دارد ،زیرا مواد اولیه
غذایی و بخصوص س��بزیجات تازه
که ما برای تغذیه استفاده میکنیم
پناهگاه��ی ام��ن ب��رای باکتریها
محسوب میشود.
در س��ال  1387پژوهش��گرانی از
دانشگاه ایالتی تنسی ،نمونههایی از
داخل یخچالهای خانگی برداشتند
و ش��رایط را برای رشد باکتریهای
احتمالی پنهان شده در آن نمونهها

ناپذیر بدل می سازد.

 – 2از لح��اظ رش��د
عقلی ،ک��ودک مراحل
مختلفی را پش��ت سر
گذاش��ته و در آستانه
تفک��ر انتزاعی قرار می
گیرد.

 – 3تن��وع خ��وی و
خصلت با وضوح هرچه
تمام تر آشکار می شود.

 – 4رقاب��ت ب��ا خ��ود و رقابت با
دیگران را تکمیل می سازد.

 – 5نوجوان تقریباً از همه کسانی
ک��ه اکنون در زندگ��ی او مقامی
داشته اند سلب اعتماد کرده ،بی
حوصله و یاغی می شود.

 – 6استعدادهای خاص به تدریج
بروز می کن��د و تفاوتهای فردی
آشکار می شود.

 – 7ب��رای نوج��وان س��ئواالت
متع��ددی مطرح می ش��ود و در
همان حال جوابهایدیگران کمتر
او را قانع می کند.

 – 8دوره وابستگی به سر آمده و ،
نوجوان می خواهد زندگی مستقل
خود را پایه ریزی کند.

با نوجوانان چگونه
رفتار کنیم

ماهیتمشکلنوجوان

نوجوانان معموالً دارای مشکالت
ویژه ای هس��تند ک��ه در دوران
کودکی کمتردر آنان مشاهده می
ش��ود ،ماهیت این مشکالت نیز
به نحوی با مش��کالت بزرگسالی
متفاوت است.
دوره نوجوانی اغلب به عنوان دوره
مش��کل  ،غیر قاب��ل پیش بینی
تعریف ش��ده است  .دراین دوران
مش��کالت نوجوانان به دوشکل
کلی نمایان می شود  ،مشکالتی
که نوجوانان از دوران کودکی در
رفع آن کوش��ش داش��ته و هیچ
وقتدر حل آنها موفق نبوده است

و مشکالت ویژه که قسمت عمده
آنهادررابطه با مرحله رشد او کام ً
ال
طبیعی به نظر می رسد.
مطالعات علمی نش��ان می دهد
 ،دوره نوجوانی دارای مش��کالت
بسیاری است که باید به شیوه ای
رضایت بخش ،هم برای نوجوان و
هم برای گروه اجتماعی او حل و
فصل شود .نوجوانی برای خود فرد
نیز مشکل ساز است  ،زیرا نوجوان
با نقش جدید خ��ود در زندگی،
کام ً
ال سازگاری نیافته و در نتیجه
اغلبسردرگم،نامطمئنمضطرب
اس��ت .مهمترین این مش��کالت
عبارتند از :
اختالل در تصوی��ر بدنی ،بحران
هویت (خودشناس��ی) ،مش��کل
اجتماعی نش��دن ،مسئله روانی،
ترس ،نگرانی ،خشم ،عصبانیت،
احس��اس حق��ارت ،تع��ارض،
اضطراب ،دشواریهای تحصیلی و
اعتیاد.

راه حل و توصیه ها
همانطورکه برای هر مشکلی راه
حل خاص��ی وج��ود دارد ،برای
مشکالت نوجوانان نیز راه حلهای
مختلفی وج��ود دارد .اگر خانواده
ها به مقوله ی خود ارزش��مندی
یا عزت نفس نوجوانان بها دهند
خیل��ی از مش��کالت و اختالالت
رفتاری فرزندان خود را حل کرده
و در ش��کل گیری شخصیت آنها
تأثیر می گذارند.

 – 1در برخورد با نوجوانان  ،مالیم

فراهم کردند .بیش��تر باکتریهای
پیدا ش��ده از این کلونی رشد یافته
باکتریهایی بودند که برای انس��ان
بیضرر تش��خیص داده ش��دند ،اما غذا نوش جان!
ح��دود  20درص��د از آنه��ا حاوی اما حاال نوبت چه کس��ی است که
کلبسیال پنمونیه بود که باعث ایجاد ظرفها را بشوید.
عفونت تنفسیدر انسان میشود.
نوبت هر ک��ه بود باید حتما قبل از
این تحقیق همچنان نشان داد اکثر حرکت به سمت ظرفشویی ،بخش
م��ردم اطالع درس��تی از چگونگی بعدی مقاله ما را مطالعه کند.
اس��تفاده از یخچالها و نظافت
    ظرف شویی:
آنها 
نداشته و همچنین نمیدانند مواد
غذایی گوناگ��ون را چگونه باید در گرمای مناس��ب ،کم��ی رطوبت و
تاریکی ،حاال ما یک بهشت درست
یخچال نگهداری کرد.
برایمثالبسیاریازمصرفکنندگان و حس��ابی داریم برای باکتریها و
اطالعی نداش��تند که پوشش مواد میکروبهای��ی که توانس��تهاند در
غذایی بس��تهبندی شده در بیشتر درزها و گوشههای خارج از دسترس
موارد ح��اوی آلودگیه��ای زیادی شما پنهان شوند.
اس��ت که با یک شستش��وی ساده خوب چ��ه جایی بهتر از ماش��ین
با آب ولرم میت��وان آن را رفع کرد ظرفش��ویی .وقت��ی تحقیق��ات
یا اینکه س��بزیجات تازه را باید در و نمونهبرداریه��ا تن��وع ف��راوان
بس��تهبندیهای محکم و در جایی میکروبه��ا و باکتریهای��ی را
که در ماش��ینهای ظرفش��ویی یا
ثابت در یخچال نگهداری کرد.
با این همه نبای��د فراموش کرد که لگنهای سنتی (سینک) ظرفشویی
میلیونها نوع از ای��ن باکتریهای آشپزخانه پنهان شده بودند را نشان
پنهان ش��ده در یخچال شما برای داد ،عمال میشد چهره در هم رفته
انسان بیخطرند و بشر نیز در مقابل دانشمندان را بخوبی مشاهده کرد؛
آنها بیدفاع نیست .ما در بدنمان از باکتریهای��ی که به م��رور زمان و
سیستم دفاعی بس��یار قدرتمندی طی نسلهای متمادی که برای آنها
برخورداریم ک��ه در مقابل خیلی از تنها چند ماه طول میکشد در برابر
باکتریه��ا ،ویروسها و میکروبها حرارت زیاد و محیط اسیدی و مملو
از مواد شوینده مقاوم شده و ساختار
مقاومتمیکند.
امیدواریم که غ��ذای لذیذی پخته ژنتیکی خود را برای زندگی در این
باشید و از شام خوشمزه خود کنار بهشت آماده کرده بودند.
تکنیکهای جدید نمونهبرداری به
خانواده لذت کافی ببرید باشید.
اص�لا هم به آن باکتری بد ش��کل محققان این امکان را داده است که
بهتر از قبل به شناسایی موجودات
داخل یخچال خود فکر نکنید ،چون
تقریبا همه آنها در قابلمه شما و بر
اثر حرارت ،دارفانی را وداع گفتهاند.

و منطقی باشید.

 – 2هیچ��گاه نظرات خ��ود را به
نوجوانان  ،تحمیل نکنید.

 – 3تجارب موفقیت آمیز نوجوانان
را افزایش دهید.

 – 4نوجوان��ان خود را با الگوهای
رفتاری مطلوب آشنا کنید.

 – 5نسبت به احساسات و عواطف
نوجوانان خود بی تفاوت نباشید.

 – 6توج��ه داش��ته باش��ید که
مش��اجرات لفظی درخانه (میان
پدر و م��ادر)  ،در روحیه یا رفتار
نوجوان منعکس می شود.

 – 7به بهانه ی گفتگو با نوجوانان
 ،اهداف خود را به آنها القا نکنیم.

تحمل نوجوان را برای مواجه
–8
ِ
ش��دن با ناکامی های اجتماعی
افزایشدهید.

 – 9ب��رای پرکردن اوقات فراغت
نوجوانان  ،اهمیت بس��یاری قائل
شوید.
از سقراط پرسیدند چرا بیشتر با
جوانان مجالست و هم نشینی می
کند؟ پاس��خ داد که شاخه های
نازک و تَر را می توان راست کرد
ولی چوب های سخت که طراوت
آنها رفته باشد به استقامت گراید .
ریزومیکروسکوپیمحیطزندگیمان
مثل قارچها ،باکتریها ،میکروبها و
حتی موجودات تک س��لولی زشت
دیگری بپردازند .حال و با دسترسی
به این فناوری دانش��مندان س��عی
دارن��د م��وارد خطرناک��ی را که در
مکانهایی ب��ه دور ازانتظار رش��د
دارند ،شناسایی کنند.
دانش��مندان اعالم کردند که موارد
ن��ادری از قارچها در قس��متهای
پالس��تیکی و داخل��ی ماش��ین
ظرفشویی یافت شدهاند که بعضی
از آنها برای انسان بیماری زا هستند.
آنه��ا از  189ماش��ین ظرفش��ویی
در چند نقطه جه��ان نمونهبرداری
کردند و به این نتیجه رس��یدند که
در 62درصد از آنها قارچ رشد کرده
است.
از می��ان آنها تنها نیم��ی از موارد
شامل اگزوفیالدرماتیت و اگزوفیال
فائوموریفورمیس بودند که  2مورد
از تکیاختگانی هس��تند که باعث
عفونتهای سیستمیک و کلونیزه
ش��دن ش��شهای افراد با شرایطی
شبیه سیستیک فایبروزیز میشوند.
خ��وب میدان��م ک��ه اس��امی
گیجکنن��دهای دارند اما س��رگروه
این پژوهشها خیلی ساده توضیح
داده که قبال تصور میشده شرایط
محیطی ماشین ظرفش��ویی برای
موج��ودات ری��ز و میکروس��کوپی
غیرقاب��ل تحمل اس��ت ،چ��ون با
شویندههای قوی ،فشار آب با دمای
بی��ش از  85درجه س��انتیگراد و
{>> ادامه در صفحه}36 :
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زندگی و سالمت...

اثر انواع ویتامینها
بر روی پوست

هر یک از ویتامین ه��ا نیز بر روی
پوست و سالمتی و طراوت و شادابی
آن اث��ر خاصی دارن��د و هر یک به
نسبتی مشخص ،بر روی پوست اثر
گذاش��ته و بس��ته به مقدار این اثر،
پوست احتیاج دارد تا کمبودهایش
را از طریق گیاهان دارنده آن تامین
نماید.
بنابراین کمبود این مواد باعث آسیب
به پوس��ت (به صورت بیماری های
پوستی) و تسریع روند پیری پوست
می شود.
این مسأله به معنای مصرف مقادیر
بسیار زیاد این مواد نیست ،چرا که
مصرف زیاد این مواد فواید بیشتری
ندارد و مصرف بعضی از آن ها باعث
مسمومیت می شود.
از جمل��ه ویتامین های��ی که فواید
زی��ادی ب��رای س�لامت پوس��ت

دارن��د ،می توان ب��ه ویتامین های
 C, D,E F, H ,B۶,B۲,A,B۱اشاره
کرد.
 ویتامی��ن  Aبرای رش��د و نمو
بدن ،برای پوست ،مو ،ناخنها،دندانها
و حفط قدرت بینایی ضروری است.
ای��ن ویتامین در جگر ،قل��وه ،زرده
تخم مرغ ،ش��یر و انواع سبزی های
دارای برگ س��بز مثل اس��فناج و
سبزی های زرد و نارنجی مثل هویج
(در یک هویج بزرگ به مقدار ۵۰۰۰
واحد یافت میشود ).و برگهای سبز
تر مثل کاهو یافت می شود.
ویتامین Bباعث پایین آوردن میزان
اسیدهای چرب می شود.
ویتامی��ن  Bضد چرب��ی مو و برای
نرمی رگهای خونی ضد سلولیت و
ضد آکنه است.
منبع مهم آن در خمیر ترش (مایه
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خمیر) است.
 ویتامین  B۱یکی
از ویتامین ها ی حیاتی
و ضروری می باش��د و
برای ماهیچه،پوس��ت
ومو مفید است.
در مای��ه خمیر ترش،
مخم��ر آبج��و ،جوانه
گندم ،تخم آفتابگردان،
اس��فناج ،هویج ،جوانه
گندم و زرده تخم مرغ
و جگر مرغ ،ش��یر گاو
نجوشیده ،سبوس برنج
و س��یب زمینی یافت
می شود.
مشکالت پوس��تی از
قبیل آکنه (مخصوصاً
آکن��ه روزاش��یا) ،ورم
پوس��ت ،اگزما ،و زخم ها با مصرف
ویتامین  B۲بهبود می یابد.
ویتامین  B۲را در مخمر آبجو ،شیر
خشک،گردو ،عسل ،اسفناج ،سفیده
تخم مرغ ،خرب��زه و بلوط می توان
پیدا کرد.
نیاز روزانه  ۳میلی گرم است.
 ویتامین  B۵ضد خشکی بیش
از اندازه و پوسته پوسته شدن پوست
اس��ت و بهبودی زخم را مخصوصاً
بعد از جراحی ،تسریع می کند.
بهترین منابع ویتامین  B۵عبارتند
از:
مخمر آبجو ،ن��ان غالت و حبوبات،
ق��ارچ ،کب��د ،لوبی��ای خش��ک و
نخ��ود ،آووکادو ،ماهی ،مرغ ،آجیل
{>> ادامه در صفحه}27 :

(فندق،گردو) ،بادام زمینی ،گل کلم،
ش��یر و پنیر ،سیب زمینی ،پرتقال،
موز و تخم مرغ.
 ویتامین  B۶برای از بین بردن
خش��کی مو و برای مغز مفید است
همچنین کمب��ود آن باعث التهاب
(قرم��زی ،ورم ،درد) ،دهان ،ترک و
خشک ش��دن لبها؛ آن را در جوانه
گندم به راحتی میتوان یافت.
مرغ ،ماهی ،کلی��ه ،کبد ،تخم مرغ
و گوش��ت خوک 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.
این ویتامین برای تش��کیل کالژن
(که یک پروتئین مهم در تش��کیل
پوس��ت ،بافت ترمیم یافته ،تاندون،
رباط ها و عروق خونی اس��ت) 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
اکسیدکنندگی دارد و سبب تولید
کالژن می شود.
ای��ن ویتامی��ن به مواد آرایش��ی –
بهداش��تی اضاف��ه می ش��ود زیرا
خاصیت ضد اکس��یدکنندگی آن
س��بب رف��ع لک��ه های پوس��ت و
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جلوگیری از پیری زودرس می شود
و از ط��رف دیگر تولید ویتامین Eرا
افزایش می دهد.
این ویتامین س��بب کاهش قرمزی
پوست ناشی از آفتاب و نیز کاهش
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 کرد.
م��واد غذایی که غن��ی از ویتامین
"سی" هستند ش��امل آب پرتقال،
فلفل س��بز ،هندوانه ،خربزه ،گریپ
فروت ،گرمک ،توت فرنگی ،انبه ،گل
کلم ،آب گوجه فرنگی ،کلم فندقی،
گل کلم،کاهو.
ویتامی��ن  Cهمچنی��ن در ب��رگ
های س��بز پخته شده یا خام (کلم،
اسفناج) ،گوجه فرنگی تازه و سیب
زمینی ،کدو تنبل ،تمشک 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.
 ویتامین  Dضد ترک اس��ت و
برای رفع چین وچروک های پوست
و س��فید ش��دن مو ،ج��وش های
صورت و خشکی پوست ویامین D
توصیهمیشود.
همچنی��ن ویتامین  Dب��ه جذب
کلس��یم و فس��فر کمک میکند و
اس��تخوانها ،دندانها ،و بافتهای کبد
شما احتیاج زیادی به این ویتامین
دارند.

غذاهای��ی ک��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،
کند کردن پدیدٔه پیری س��لول ها
و بافته��ا و همچنی��ن باعث بهبود
سریعتر زخم ها می شود.
غذاهای��ی که 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 خنک ،شامل ذرت ،گل
دانه پنبه ،کانوال،
آفتابگردان ،سویأ ،
و سبوس گندم (غنی ترین منبع)،
اسفناج و کلم پیچ ،سیب زمینی.
 ویتامین ( Fویتامین  Fاصطالح
غلطی اس��ت که گاها برای اس��ید
لینولئیک اس��تفاده می شود! ) ضد
چروک صورت اس��ت که در روغن
آفتابگ��ردان یاف��ت می ش��ود ولی
ویتامین محسوب نمی شود.
 ویتامین  Hضد عفونت جلدی
پوست است.
کمبود این ویتامین باعث پیدایش
لکه های قرمز رنگ و گاه خاکستری
در روی پوس��ت می گ��ردد .منابع
حیاتی ویتامین  Hزرده تخم مرغ،
مخمر آبجو ،پوست برنج ،مغزها می
باشد.

حل در صفحه 32
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بیمــاری

قنـد:

بیماری
همه گیری
که جهانی
می شود
یک مطالعه بین المللی که در مجله
 25 LANCETژوئن  2011چاپ
ش��ده نش��ان می دهد که بیماری
قند نوع  2در دنیا بش��دت در حال
پیشرفت است.
در س��ال  2009طبق آم��اری که
در س��ال  2008متخصصین پیش
بینی می کردند  285میلیون بیمار
دیابتیک در سراسر دنیا وجود دارد؛
در حالی که امروزه طبق آمار جدید
در جه��ان  350میلی��ون نفر بیمار
قندیداریم.
همانطور که سازمان بهداشت جهانی
چند س��ال قبل اعالم کرده بود این
بیماری اینک تبدیل به یک اپیدمی
جهانی ش��ده و ای��ن اولین بیماری
غیرعفونی در دنیاس��ت که جهانی
می شود.
دیابت بستگی به نوع زندگی شخص
دارد و بطور اس��تثنائی در سه سال
اخیر پیشرفت کرده در سال 1980
تخمین زده می شد که  153میلیون
بیمار قندی در دنیا وجود دارد.
در سال  347 ،2008میلیون فقط
در چی��ن و هن��د  138میلیون در
ایاالت متحده آمریکا و فدراس��یون
روسیه با هم  36میلیون بیمار قندی
وجود دارد.
در اسپانیا ،اروپای شرقی فعال بیماری
قند زیاد فعال نیست.
در هلن��د ،اتریش و فرانس��ه تعداد
بیماران کمتر از س��ایر مناطق اروپا
و در س��طح جهانی افریقای س��یاه
و آس��یای جنوب ش��رقی بیماران
کمتریدارند.
ام��روزه دیابت ن��وع  2یکی از علل
مه��م مرگ و میر و تع��داد بیماران
نسبت به جمعیت را در جهان دارد
و این مس��ئله به نظر مجید عزتی،
متخصص کال��ج امپراطوری لندن،
عاملی بسیار نگران کننده می باشد.
در صورتی که تعلیم های ساده می
تواند کمک های زیادی به بیماران
برای کنترل بیماری و جلوگیری از
عوارض بد آن بکند.
یک مطالعه علمی در انگلس��تان بر
روی  590انسان بالغ  30تا  80ساله
نشان داده که یک برنامه تعلیمی در
اصل تغذیه آنها بس��یار مفید بوده.
یک گروه از بیماران که اخیرا بیماری
شان تشخیص داده شده در سال 6
ساعت و نیم تعلیم تغذیه ای دیدند

کهدر حقیقت چیز مهمی نبود.
گ��روه دیگر را به خود واگذاش��تند
فقط به آنها گفته شد که دستورات
داروئی را خوب اجرا کنند .در نتیجه
گ��روه اول دارای میزان هموگلوبین
قندی آنها رضایت بخش بود و گروه
دوم رضایت بخش نبود.
هموگلوبین قندی میزان قند خون
را دقیقه به دقیقه در مدت س��ه ماه
نشان می دهد و دارای ارزش بسیار
مه��م در تعادل میزان قند خون در
سه ماه گذشته می باشد.


بیماری قند و سرطان

بیماری قند و سرطان آیا عامل مبتال
شدن به دو بیماری یکی است؟
و یا بیماری قند کمک می کند که
بیمار سرطان هم بگیرد؟
هنوز علت اینکه چرا بیماران قندی
احتمال بیشتری برای مبتال شدن به
سرطان هم دارند معلوم نیست.
یک مطالعه بسیار بزرگ و مهم نشان
می دهد که امکان س��رطانی شدن
بیماران قندی  2تا  6برابر بیشتر از
کسانی است که به این بیماریدچار
نیستن .د
ای��ن مطالع��ه رد مجل��ه
 ONCOLOGISTروز  20م��ی
 2010چ��اپ و مطالع��ه توس��ط
NATIONAL INSTITUTES
 OF HEALTHانجام شده است.
برای اینکه مشخص شود که دیابت
در تولی��د چه س��رطان هائی نقش
بازی می کند.
 KARI HEMINKIدر مرک��ز
تحقیقات سرطان آلمان با همکاری
متخصصی��ن آمریکائی و س��وئدی
بزرگترین مطالع��ه را روی بیماران
قندی انجام داده اند.
ای��ن مطالع��ه ب��ر روی 125126
س��وئدی که مرض قند داش��تند و
به علت مشکالت تولید شده بر اثر
دیابت نوع  2در بیمارستان بستری
ش��ده بودند انجام شده و محققین
پرونده پزش��کی آنها را که از 1964
تا  2007در بیمارس��تان تهیه شده
و با آمار مرکزی ملی سرطان سوئد
مقایسه شده بود انجام داده اند.
متخصصین اپیدمیولوژی نتایج آن را
با نتایج مردم عادی در سوئد مقایسه
کردند.
نتیجه این مطالعات نشان می دهد

که ب��رای اولین بار تع��داد بیماران
قندی کهدچار سرطان های کم یاب
تر هم شده اند شخص شود.
این دانش��مندان متوجه شدند که
بیماران قندی بد شانسی بیشتری
برای مبتال شدن به  24نوع سرطان
بشوند
باالتری��ن خط��ر مبتال ش��دن بهس��رطان لوزالمعده (پانک��راس) و
سرطان کبد می باشد
 نسبت مبتال شدن بیماران قندیبه مردم ع��ادی  4/25تا  6برابر می
باشد.
همین طور نس��بت مبتال شدن به
س��رطان های کلیه ،تیروئید ،مری،
روده کوچک و دستگاه عصبی بیش
از  2برابر مردم عادی است.
مطالعه نشان میدهد اشخاص مبتال
ب��ه بیماری قند نس��بت به دیگران
کمتر دچار س��رطان پروستات می
شوند.
این در خانواده هائی که اعضای آنها
بطور فامیلی مرض قندداشتنددیده
شده امروزه هنوز دلیل این مسائل
معلومنیست.
س��والی که پیش می آید این است
ک��ه آیا ب��اال بودن میزان س��رطان
در بیم��اران قندی ن��وع  2به علت
تش��خیص زودرس س��رطان بر اثر
آزمایشات آنها بوده؟
برای برط��رف کردن ای��ن موضوع
محققین تعداد س��رطان ها را یک
س��ال و پنج س��ال پس از بستری
شدن مطالعه کردند.
با اینکه بدشانسی مبتال شدن کمی
پائین آمده ولی در نتیجه بطور کلی
فرقی وجود نداشت.
یک مطالع��ه دیگر اهمیت آزمایش
ه��ای ژنیکولوژیک��ی زودرس برای
خان��م های مبتال ب��ه دیابت نوع 2
نشان میدهد که بیماری قند باعث
امکان مبتال ش��دن آنها به سرطان
های تناسلی دو برابر بشود.
این مطالع��ه در مجله CANCER
CAUSE AND CONTROL
مقال��ه چ��اپ ش��ده در THE
 20 ONCOLOGISTمی را تائید
می کند همچنین تائید می کند که
امکان س��رطان های دیگر در خانم
های مبتال به مرض قند نوع  2تا 6
برابر بیشتر از خانم های دیگر است.
این مطالع��ه جدید توس��ط دکتر
 GABRIEL CHODICKو دکتر
 VARDA SHELEVدر دانشگاه
تل آوی��و اولین مطالع��ه ای که به
همین نتیجه می رسد نیست ولی
مهمترین مطالعه ایس��ت که نتایج
قبلی را تائید می کند و اولین مطالعه
ای است که آمار امکان مبتال شدن
به سرطان را در نزد مرد و زن را بطور
مشخص نشان میدهد.
مطالعه بر روی  16/721بیمار قندی
برای مشخص کردن نوع سرطان در
هر گروه در سال  2000شروع شد و
هیچ یک از شرکت کنندگان سابقه
سرطانی نداشتند در عرض  8سال
بعدی  1639سرطان های مختلف
در نزد بیم��اران قندی و در همین
مدت همین تعداد س��رطان ها در
 83/874مردم عادی دیده شد DR
 CHODICLCنویسنده مقاله خبر
خ��وب برای آقای��ان و خیر بد برای
خانم ها دارد.
این مطالعه نشان میدهد کهدیابت
اثر پیشگیری برای سرطان پروستات
دارد و آن را  %47کم می کند ،ولی
متاس��فانه در خانم ها باعث بیشتر
شدن س��رطان های تناسلی و روده
بزرگ می شود.
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درمانکلیهمشکالت ارتوپدیپا
ساخت کفی های طبی

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

داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

کلینیکمدیکالآلفامدیک
شاید تا به حال چیپس زیاد خورده
باش��ید ،اما این چیپسها حسابی
فرق میکنند .آنها طی سه مرحله
ب��ا فناوریه��ای روز قرن  21تهیه
میش��وند و از نظر تردی و مزه ،با
هر خ�لال س��یبزمینی که قبال
خوردهاید فرق دارند.
چیپس ،خاللهای س��یبزمینی
سرخشده و انواع خوراکیهای از این
دست در طرحهای مختلف نزدیک
به سه قرن است که تولید و مصرف
میش��وند ،در واقع چیپس یکی از
پرمصرفترین خوراکیها است.
ش��اید فک��ر کنید س��یبزمینی
ی سرخشده
سرخش��ده ،سیبزمین 
اس��ت دیگ��ر ،خیلی س��اده! دیگر
چیزی ب��رای افزودن ب��ه آن باقی
نمانده!
اما در واقع نسل تازهای از چیپسها
در راه است که تا به حال نچشیدهاید
و از تکنول��وژی روز ب��رای هر چه
لذیذتر شدن آن استفاده شده است.
هستونبلومنتال،سرآشپزانگلیسی
از چن��د س��ال پی��ش ب��ه همراه
سرآشپز محقق خود کریس یانگ،
روی بهبود چیپ��س کار میکرده
اس��ت .آنها باالخره ب��ه ترکیبی
س��ه مرحلهای برای تهیه چیپس
رسیدند که تحولیدر تولید چیپس
از نظر بافت و مزه بود.
ی��ک گروه محق��ق فرانس��وی در
موسسهای در نیویورک به نام فرنچ
کولینری ،چندی پیشدریافتند که
میتوانند با اس��تفاده از یک آنزیم
و ایجاد یک تغییر شیمیایی ،روی
بافت س��یبزمینی تاثیر بگذارند و
باعث شوند سیبزمینی سرخشده
در دهان شما تردتر شود.
اماداستان به همینجا ختم نشد.
ب��ه گزارش س��اینتیفیک امریکن،
ماکسیم بیلت و جانی ژو به همراه
عدهایدیگر از محققین سرآشپز (از
جمله کریس یانگ)در آزمایشگاهی
در واش��نگتن ،با الهام از تالشهای

Metro: Guy Cond

1253 Rue Guy

دستورپخت
خوشمزهترین
چیپسجهان
قبل��ی ب��رای بهب��ود
چیپ��س ،دس��ت ب��ه
آزمودن راههای متنوع
برای تولید چیپسهای
خوشمزهتر زدهاند.
مواد اولیه چیپس البته
به همان س��ادگی اس��ت که قبال
بود ،این طرز تهیه اس��ت که تغییر
میکند.
در روش جدید ،آنها سیبزمینیها
را ب��ا آبنمک  2درص��د در خالء
بس��تهبندی میکنند که در حین
جوشیدندستنخورده باقی بمانند.
س��پس س��یبزمینیها با همان
دس��تگاهی ک��ه جواهرس��ازها و
دندانپزشکها اس��تفاده میکنند،
توس��ط ام��واج صوت��ی بمب��اران
میشوند.
امواج فراصوت 40کیلوهرتزی باعث
میشوند سطح سیبزمینی ترک
بخورد و با حبابهایی که به شکل
ل ریز روی س��طحش
ه��زاران تاو 
ظاهر میشوند پوشیده شود!
بع��د خاللهای س��یبزمینی در
مرحله بعددر خالء خشک میشوند
و بعد سرآشپز آنها را میگذارد تا با
رطوبت اطراف سازگار شوند.
حاال نوبت سرخشدن است!
س��یبزمینیها برای مدت کمی
در روغ��ن  340درج��ه فارنهایت
( 171.11درجه سانتیگراد) ریخته
میش��وند تا ش��بکه در هم بافته
نشاستهایدرون سیبزمینی به هم

تاثیر کمیت و کیفیت
خواب بر وزن بدن

کمیت و کیفیت خواب بر وزن بدن تاثیر دارد .این که
اف��راد چه چیزی را چه مقدار مصرف میکنند ارتباط
مستقیم با کمیت و کیفیت خواب آنهادارد.
در صورتی که هر فرد شبانه هشت و نیم ساعت بخوابد
روز بعد کمتر احس��اس گرسنگی میکند .دلیل این
همکاری بیماری قند و هورمون های
زنانه باعث زیاد شدن خطرسرطان
در بعض��ی از اعض��ا مانن��د رحم و
تخمدان ها بشود با اینکه نتایج این
مطالعات برای خانم ها و پزش��کان
بسیار مهم اس��ت ،ولی نباید باعث
وحشت بشود ،زیرا با اینکه سرطان
بیماری وحشتناکی است ولی امکان
مبتال ش��دن به این سرطان ها زیاد
نیس��ت با این حال پزش��کان باید

Tel.: (514) 933- 8383

نزدیکتر شود.
بعد از خنک کردن
س��یبزمینیها،
نوب��ت آخری��ن
مرحله میرسد.
فع��ه
د
ای��ن
سیبزمینیها را ناگهان در روغن
 375درج��ه فارنهای��ت (190.5
درجه سانتیگراد) میریزند.
بدینترتیبآبدرونریزحبابهای
خالله��ای س��یبزمینی ناگهان
به بخ��ار تبدیل میش��ود و حجم
سیبزمینیها بیشتر می شود و به
اصطالح پف میکنند .با تنها چند
دقیق��ه غوظهور مان��دن در روغن،
خالله��ای س��یبزمینی ظاه��ر
جذابی پیدا می کنند.
به ادعای محققین ،این خاللهای
س��یبزمینی حاصل فناوری قرن
 ،21ب��ا هر خالل س��یبزمینی یا
چیپس��ی که تا به حال خوردهاید
فرق دارد.
از الیه بیرونی حسابی تردی که زیر
دندان ص��دا میدهد گرفته تا مغز
حس��ابی نرمی که در دهانتان آب
میشود.
درس��ت است که مراحل تهیه این
خاللهای سیبزمینی زیاد است،
اما به راحتی میتوان دس��تگاهی
طراحی کرد که ای��ن مراحل را به
ط��ور اتوماتیک انج��ام دهد .پس
منتظ��ر خاللهای س��یبزمینی
مدرن خوشمزه باشید!

امر وجود هورمون گرلین ( )Ghrelinاست که به بدن
دستور غذا خوردن میدهد.
ه��ر قدر که ف��رد کمتر و بدتر بخواب��د ،میزان تمرکز
هورمون گرلین در روز بعد باالتر میرود.
در چنین مواقعی تسلط هورمون لپتین ( )Leptinکه
مصرف غذا را به هنگام س��یری متوقف میکند ،کمتر
میشود.
افزون بر این ،خواب کمتر از هفت تا  9س��اعت توصیه
ش��ده در طول شب خطر ابتال به چاقی و دیابت را به
همراه دارد.

متوجه سابقه سالمتی بیمارانشان
باشند.
آزمای��ش ه��ای مش��خص کننده
بهترین عامل برای جلوگیری است
و خانم های دیابتیک باید آزمایش
هائ��ی که برای تش��خیص وجود یا
عدم وجود سرطان های روده بزرگ
و تناس��لی را زودتر و بیشتر از خانم
هایدیگر انجام بدهند.
همانطور که میدانیم تعداد مبتالیان

به دیابت بسرعت زیاد می شود پس
آزمایشات تشخیص دهنده قبل از
بیماری می توان��د زندگی خیلی را
نجات بدهد زیرا بیماری قند نوع 2
در بی��ش  10درصد خانم هائی که
در ممالک ثروتمند زندگی می کنند
وجود دارد.
(انجمن آمریکائیدیابت)
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دکتربهمنفصیحپور

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

سوم اینکه آیا ارتباط با افرادی که آن
مشکل خاص را دارند راحت است؟
چهارم اینکه آی��ا راهحل مورد نظر
واقعا مفید است؟
اگر نتوانستید به تمامی این سوالها
پاسخ دهید بایدبدانید که خواهید
باخت و شانس به شما روی نخواهد
آورد.

عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک.O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)
___________

456 Blvd St-Joseph Est
Montreal, QC H2J 1J7
جنب Métro Laurier

Tel.: (514) 267-3454

راز پنجم:

موفقیت

بهترین موقعیتها و شانسها از
طریق دیگران به شخص روی
میآورند.

شانس خوبتقریبا هرگزدر تنهایی
به س��راغ ما نمیآید .مطمئنا تعداد
زیادی از م��ردم مقدار قابلتوجهی
پ��ول را در خیاب��ان ی��ادر باغچه
حیاطش��ان پیدا نمیکنن��د یا در
قرعهکشیهابرندهنمیشوند.
در عوض ،ش��انس اغل��ب در قالب
فرصت به افراد روی میآورد .اغلب
یک ایده مناس��ب که منجر به یک
ش��انس خوب میش��ود ،به خاطر
ناراضیبودن دیگران از ش��رایط ،در
ذهن شما شکل میگیرد.

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله
نامنویسی
ترم پائیزی

راز ششم:

وجود دارد .مفیدترین ومعمولترین
راه ،یافتن فرصت در درون مشکالت
اس��ت .همیش��ه در دل مشکالت،
معجزهای وجوددارد.
هم��ه ش��انسهایب��زرگ در حل
مش��کالت بزرگ نهفته هستند .به
نظر میرسد که تشخیص مشکالت
و نیازهای اساس��ی وتبدیل آنها به
ی��ک فرصت بهتری��ن تعریف برای
شانس باشد.

شانس خوب به سراغ کسانی
میرود که آمادگی الزم را دارند.

همگی م��ا اف��رادی را دیدهایم که
همیشهخوششانسهستند.
این افراد کسانی هستند که همواره
موانع رااز پیشپا برداش��ته و بسیار
کمتر از دیگران ناامید میشوند و به
نظر میرسد که موفقیت ،راحتتر به
سمتآنها میآید.
گویی موقعیتهای خوب مرتبا به
آنها روی میآورد البته آنها س��خت
کار میکنند ،اما این توضیحکاملی
در مقابل رفتار روزگار با آنها نیست  ،راز سوم:
چراک��ه خیل��ی از مواقع ب��ه نظر
میرسد که لیاقت و شایستگی یک بیشتر افراد به خاطر ترس از
سری افراد دیگر از آنها بیشتر است .شکست ،کار را رها میکنند.
ش��اید برخی تصور کنن��د که این اگر ندانید که درصد موفقشدنتان
اف��راد از ب��دو تول��د ب��ه اصطالح چقدر اس��ت تا چه ح��د حاضر به
"پیشانینوشت ش��ان" خوب بوده ،ش��روع یک کار و ادامه آن هستید؟
اماخوش��حال باشید چراکه چنین خیلی از مواقع رخ میدهد کهبرخی
چی��زی صحت ندارد و سرنوش��ت چیزهای��ی که ما از آنه��ا به عنوان
کس��ی از بدو تولد رقم نمیخورد ،شکس��ت یاد میکنیم در واقع زود
بلک��هافراد خوشاقب��ال تنها  7راز رها کردن آن کار بوده اس��ت .قبل
س��اده دارند که شما هم میتوانید ازاینکه واقعا شکس��ت بخوریم در
تالش
آنها را در زندگی خود به کار ببندید اکثر مواقع ما ب��ه قدر کافی
 راز هفتم:
و شانس واقبال را در زندگی تجربه نمیکنیم و هرگز در کل زندگیمان
کنید.
شکست واقعی را متحمل نمیشویم ،شما هم میتوانید چیزهای خوب را
فق��ط کار را زود رها میکنیم و به جذبکنید.
 راز اول:
ت�لاش خود ادام��ه نمیدهیم.آیا با حرف سر این مطلب است که سعی
افراد خوشاقبال به شانس اعتقادی ادامه تالش و نترسیدن از شکست کنید در درون حوادث بد ،فرصتها
احتمال��ی،امکان موفقیت بیش��تر را بیابی��د و مهارتهایتان را بهبود
ندارند!
اخی��را محققی با  10تاجر موفق به نمیش��د؟ مطمئن باشید که با این دهید.
منظ��ور تالیفکتاب��ی درخصوص طرز تفکر ،زندگیتان شروع به تغییر همه اف��راد موف��ق ،هم��واره روی
"نقش شانسدر موفقیت" مصاحبه میکن��د و درص��دموفقیتتان باال آنچهمیخواهن��د تمرکز میکنند
کرد .تقریبا هیچ یک از آنها به شانس میرود و بالطبع ش��انستان بیشتر و با تالش زیاد به آنچه میخواهند
اعتقادینداش��تند ،بلکه تنها راجع میشود.
میرس��ند ،بنابرای��ن موفقی��ت و
شانسش��ان تصادفی نیست .اکثر
به جریان��ی از اتفاقات غیرمنتظره  راز چهارم:
اف��راد موفق ،صبحها ک��ه از خواب
صحب��ت میکردند ک��ه به صورت
بیدار میشوند چند دقیقه را صرف
روزمره در زندگی آنهارخ میدهد.
شرطبندی روی بازندهها ،شما را
فکر کردن به اهدافو ارزشهایشان
به نظر میرس��ید که آنها دوس��ت بازندهمیکند.
نداشتند از کلمه "شانس" استفاده افراد خوشش��انس دوردس��تها را میکنند.سعیکنیدمسئولیتموارد
کنند چراکه در ای��ن صورتراهی دیده وشرطبندی میکنند؛ اما یک ب��د و نامطلوب در زندگی خود را بر
عهده بگیرید .اگراکنون درموقعیت
برای کنترل آن وجود ندارد ،اما آنها شرطبندی حساب شده!
یاد گرفتهاند که کنترل این جریان این افراد ،محکم و سرسخت هستند ناراحتکنن��دهای به س��ر میبرید
امامیدانندکهچگونهبایدموقعیتها هرگز ت��وان تغیی��ر آن را نخواهید
غیرمنتظره ممکن است.
ت رابپذیرید
مهمنیس��ت که این جریان را چه را تشخیصداده و طبقهبندی کنند .داشت مگر اینکه واقعی 
مینامید بلکه مهم این است که این چه چیزی یک موقعی��ت خوب را که اتفاقات بد ایجاد ش��ده را ،شما
خلق کر دهاید .به خود بقبوالنید که
جریان برای شما هم رخ دهد.
میسازد؟
اول باید ببینید که کارتان باعث یک شما هم مشکالتی را ایجادمیکنید،
 راز دوم:

در این هنگام است که شما میتوانید
مشکل شایع و گسترده میشود؟
دوم اینکه آیا افرادی که آن مشکل آن شرایط را تغییر دهید.
اتفاقات بد برای آنها هم رخ
میدهد.
را دارند حاضرند پول کافی برای حل
ل خو د بپردازند؟
چند راه برای خوشش��انس بودن مشک 
فرض کنید که ش��ما بهعنوان یک
بازیگر آمات��ور در یک تئاتر محلی
مش��غول به نقش آفرینی هستید.
یک تولیدکننده بزرگ س��ینما بر
حسب یک اتفاق تصمیم میگیرد
که به دیدن نمایش شما بیاید و بعد
چیز خاصی را در بازی ش��ما کشف
میکند که منجر به قرار مالقات با
شما و س��پس پیشنهاد یک تست
سینماییمیشود.
آیا ش��ما برای یکچنین موقعیتی
آماده شده ،تحصیلکرده یا مهارت
خاصی را آموخته بودید؟
نه؛ شما تنها مس��یری را آغاز کرده
بودید .اگر ش��ما کاری را آغاز کنید
احتم��ال اینکه آن را خ��وب انجام
دهید وجود دارد ،در واقع شما یک
گام بهسمت رویاهایتان برداشتهاید.
اما اگر ای��ن کار را آغاز نمیکردید،
خوب موقعیتهای بعدی هم مسلما
برایتانرخ نمیداد.
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عکس از نیما ژولیده ،نفر
اول جشنواره جتسمی
فجر در سال 1388
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طنز...

در برنام��ه زن��ده «رنگی��ن کمان»
پخش شده از شبکه محلی تهران،
پسری  ۵-۴ساله با نام «فرنود» ،در
پاسخ به پرسش«خاله نرگس» که از
او میپرسد کدام کار شخصیاش را
خودش انجام میدهد ،میگوید:
«وقتی به دستشویی میروم ،خودم
شوشولم را میشویم!»
مجری ک��ه از ش��نیدن آن جمله
شوکه شده ،برای دور کردن اذهان
بینندگان تلویزی��ون از چیزی که
ش��نیدهاند ،میگوی��د« :ماش��ین
لباسش��ویی را خودت را روش��ن
میکن��ی؟ ...ن��ه ....نه ...نه! اش��تباه
گفتی!» حاال «فرنود راستگو» بیش
از  ۸هزار هوادار فیسبوکی پیدا کرده
است.
در روزهای اخیر ویدئویی کوتاه در
سایت یوتیوب منتشر شده که یک
اتفاق بامزه رخ داده در برنامه کودک
تلویزیون دولت��ی ایران را به تصویر
میکشد.
نکت��ه جالب این که پس از پاس��خ
فرنود ،بالفاصله عب��ارت« :آخی!»...
از زبان «نریتور» (راوی) عروس��ک
برنامه شنیده میشود!
پ��س از این رخداد و پخش ش��دن
ویدئوی آندر اینترنت،در فیسبوک
صفحهای با عنوان «فرنود راستگو»

ایجاد شد که به این ساختارشکنی
در تلویزی��ون توج��ه نش��ان داد.
ادارهکننده این صفحه گفته است که
انتظار نداشت استقبال از آن تا این
اندازه رو به افزایش باشد و او در ابتدا
جذب حدود  ۱۰۰عضو را پیشبینی
کرده بود.
اکنون صفحه «فرنود راس��تگو» در
فیسبوک ،بیشتر از  ۸هزار طرفدار
دارد ک��ه هر لحظه نیز به تعداد آن
افروده میشود.
پیج ادمین «فرنود راستگو» ،درباره
علت استقبال از این صفحه ،معتقد
است که سالها قبل علی الریجانی،
قیچیه��ای چمنزنی سانس��ور را
وارد س��ازمان صداوسیما کرد ،اما با
انتصاب ضرغامی ،قیچی ازدور خارج
و ارهبرقی جایگزین آن شد.
در رس��انه مل��ی آرمان��ی عزتالله
ضرغام��ی ،انس��ان چیزی ب��ه نام
پایینتنه ن��دارد و زمان��ی که یک
کودک خردسال ناآگاهانه از میدان
مین سانسور صداوسیما عبور کرد،
این اقدام او م��ورد توجه مخاطبان
قرار گرفت.
اغلب کاربران پیج فرنود نیز مجری
برنامه و سیاستهای صداوسیما را
عامل ترویج دروغگویی میدانند و از
خاله نرگس انتقاد کردهاند.
تاکنون حدود  ۷۳۰نفر از اعضای این
صفحه در یک نظرس��نجی شرکت

ایــران:کالهبــرداری
جدید از مشتریان صرافی ها

به گ��زارش ف��ارس ،از اوایل خرداد
ماه امس��ال ماموران پلیس آگاهی
تهران ب��زرگ از وقوع یک س��ری
کالهبرداری مش��ابه از صرافیهای
تهران با خبر شدند.
ماج��را از آنجا آغاز ش��د که در 17
خرداد مردی  56ساله با مراجعه به
جمالی بازپرس شعبه  14دادسرای
ناحی��ه  12تهران طی ش��کایتی از
کالهبرداری دو میلیونی از خودش
خبر داد.
این فرد مدعی شد جهت تهیه ارز
برای مسافرت به خارج از کشور به

خیابان فردوس��ی رفتم .جلوی در
صرافی که رسیدم ،یک نفر پرسید
ارز میخواهی در پاس��خاش ،گفتم
بله .با جواب��م ،مدارکم را با مبلغ 2
میلی��ون و  600ه��زار تومان پول
گرفت.وارد صرافی که شدیم ،شروع
به صحبت و احوالپرسی با صاحب
صرافی کرد .ماشین حساب کوچکی
از جیبش در آورد و مشغول حساب
کردن با آن ش��د.در ادامه با پش��ت
کردن ب��ه من ،ش��روع به صحبت
با تلف��ن همراهش کرد با بهانه این
که تلفنش آنتن نمیدهد ،از مغازه

ازمیان نامه های رسیده

نامهبهپیرعزیز

پس از غیبت چهار شماره ای پیر خراسان ،هنوز
پی�ام های کوچک و بزرگ ش�ما ،چ�ه حضوری،
ایمیلی ،فکسی و ...واصل می شود.
ای�ن هفته ،برخلاف دیدگاه های پرش�ماری که
پیشتر تاسف خود را از غیبت صفحه «در کشکول
پیر» ابراز داش�تند ،س�ه پیام «منف�ی» دریافت
کردیم ،که جملگی مسرت خود را ازتعطیلی این
صفحه به ما ابالغ کردند.
هموطنی (بی نام و نش�ان) رفت�ن پیر را به پیوند
تبریک می گوید به این دلیل که زبان نویسنده در
آن «صفحه توهین آمیز ،مبتذل ،بی مزه ،تکراری
و ضدطنز بود ،و سطح پیوند را پایین می آورد و»!...
>> عجالتا ایمیل یکی دیگر از دوستداران پیر را
با هم بخوانیم:

"جدایی پیر و پیوند"

اس��تاد بزرگوار ،با تقدیم س�لام و احترام ،مطلب ش��ما

خارج ش��د .دیگر مراجع��ت نکرد.
پیش خ��ودم حس کردم چون این
مرد با صاح��ب صرافی گرم گرفت
حتماً او را میشناسد لذا از صاحب
مغازه شکایت دارم.
با تحقیقات مقدماتی از مرد مالباخته
و در ادام��ه تحقیقات کارآگاهان به
صرافی مورد نظر به خیابان فردوسی
رفتند.
م��رد صاح��ب صراف��ی در جواب
کارآگاه��ان گف��ت :من ب��ه عنوان
سیاس��ت کاریام و جذب مشتری
موظفم با خوش��رویی با مشتریها
برخورد کنم و این دلیلی نمیشود
که من همه آنها را میشناسم .من
اعتبار دهها س��الهام را ب��ا این جور
کارها زیر سؤال نمیبرم.

را خواندم ،بس��یاری از نکات آن به جا و حق اس��ت و با
قس��متهایی از آن تفاوت سلیقه دارم .آن چه مهم است
اینس��ت که هر طور حساب کنیم اگر بنده ی کمترین
یا خود حضرت استاد نیز سردبیر پیوند می بودیم بنا به
وظیفه به صالح دوام نش��ریه و صلح و آشتی و "پیوند"
جامعه ی کوچک و ش��کننده ی ایرانی شهرمان نبود
اینطور بر صورت یک "چاپنده " این جامعه تیغ برهنه
بنوازیم (چاپنده = کسی که چیزی چاپ کند)
حضرت اس��تاد خود خداوند طنزید و به همه ی ما می
آموزید که در طنز کالم غیر مستقیم و لفافه ی لبخند
نیش را شیرینی بخشیده و حتی برای خود مورد انتقاد
نیز اسباب خنده میش��ود و تاثیر گذاری طنز نیز برای
همین مماشات و دعوت مورد انتقاد و اعوان و انصارش به
همراهی و شنیدن است
من به مراتب کوچکتر از آنم که برای چنین داوری قابل
باش��م اما اگر در مقام یک ش��اگرد نظرم پرسیده شود
میگویم که تمام متن میتواند با لحنی خنده دار تر و به
قول اینها کول  coolباز نویسی شود و به کوری کسانی
که "جدایی پیر و پیوند" را می خواهند چاپ شود تا نه
سیخ بسوزد و نه کباب و بلکه چیزهای دیگری به جلز
وولزبیافتند
با احترام ،یکی از کوچکترین دوستداران تان
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

معجزه دیکتَوی!!

لئنطبهعلفبا!!

ما واسه صداهای کامال مشابه،
حروف مختلف داریم
واسه این صدا  ۲تا حرف داریم :ت ،ط
واسه این  ۲تا :هـ ،ح
واسه این  ۲تا :ق ،غ
واسه این  ۲تا :ء ،ع
واسه این  ۳تا :ث ،س ،ص
و واسه این  ۴تا :ز ،ذ ،ض ،ظ
این یعنی:
«شیشه» رو نمیشه غلط نوشت
«دوغ» رو میشه  ۱جور غلط نوشت
«غلط» رو میشه  ۳جور غلط نوشت
«دست» رو میشه  ۵جور غلط نوشت
«اینترنت» رو میشه  ۷جور غلط نوشت
«سزاوار» رو میشه  ۱۱جور غلط نوشت
«زلزله» رو میشه  ۱۵جور غلط نوشت
«ستیز» رو میشه  ۲۳جور غلط نوشت
«احتضار» رو میشه  ۳۱جور غلط نوشت
«استحقاق» رو میشه  ۹۵جور غلط نوشت
و «اهتزاز» رو میشه  ۱۲۷جور غلط نوشت!
واغئن چتوری شد که ماحا
طونصطیم دیکطه یاد بگیریم!؟

وست آیلند

ماجرای
«شوشول» و
پیداشدن ۸
هزار هوادار
فیسبوکیفرنود
راستگو!!

کردهاند که میپرسد:
«مقص��ر اصلی فاجع��ه فرنود،
کیس��ت؟» و از میان آنها ۱۸
نفر ب��ه گزینه «خ��ود فرنود»،
 ۱۵۵نف��ر به گزین��ه «مجری
برنامه با اون سوال مسخرهاش»
و همچنی��ن  ۵۳۰نف��ر نیز به
گزینه «فرنود ،نوه بقایی اس��ت
و از س��وی جری��ان انحراف��ی
ماموریتداشته این کارو بکنه!»
رأی دادهاند.
از طرف دیگ��ر ،ادارهکننده صفحه
«فرنود راستگو» که تمایلی به انتشار
نام خود ن��دارد ،از اتفاقات رخ داده
متعجب است و میگوید انتظار این
را نداش��ته که ناگهان هزاران نفر به
این موضوع ساده عالقه نشان دهند
و درب��اره فرنود جوک بس��ازند و با
جدیت به تب��ادل بحث بپردازند .او
افسردگی جامعه و کسالتبار بودن
س��ینما ،تلویزیون و وبسایتهای
پارسی را علت اصلی گرایش کاربران
به موضوعات سطحی میداند.
جالب توجه اس��ت که تا این لحظه
صفحههای بسیاری به تقلید از این
پیج در فیسبوک ایجاد ش��ده ،اما
هیچکدام موفق به جلب نظر کاربران
نشدهاند .به نظر میرسد انتخاب نام
س��اده و مودبانه «فرنود راس��تگو»،
عامل موفقیت آن بوده باش��د ،زیرا
صفحهه��ای پس از آن نامهای غیر
مودبانه را برگزیدهاند که مورد توجه
عموم کاربران قرار نمیگیرد.
ادارهکنن��ده این صفح��ه میگوید
تاکن��ون بارها ذهنیت و پتانس��یل
کاربران فع��ال این صفحه را محک
زده و حتی آنها را به تغییر عکس
پروفایلشان نیز ترغیب کرده است
اما تصمی��م دارد در آینده نزدیک،
پیج «فرنود راستگو» را تعطیل کند.
(خودنویس)
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

نصیــــحتحاجیآقا
بهفرزندش
بعد از  65سال هنوز هم در بر همان پاشنه می چرخد!..؟

در کتاب حاجیآقا نوشته صادق هدایت ( ،)1945حاجی به
کوچکترین فرزندش درباره نحوه کسب موفقیت در ایران
نصیحتمیکند:
ت��وی دنیا دو طبقه مردم هس��تند؛ بچ��اپ و چاپیده؛ اگر
نمیخواهی جزو چاپیدهها باش��ی ،سعی کن که دیگران را
بچاپی !!! س��واد زیادی الزم نیست ،آدم را دیوانه میکنه و از
زندگی عقب میاندازه! فقط سر درس حساب و سیاق دقت
بکن! چهار عمل اصلی را که یاد گرفتی ،کافی است ،تا بتوانی
حساب پول را نگهداری و کاله سرت نره ،فهمیدی؟ حساب
مهمه! باید کاس��بی یاد بگیری ،با مردم طرف بشی ،از من
میش��نوی برو بند کفش تو سینی بگذار و بفروش ،خیلی
بهتره تا بری کتاب جامع عباسی را یاد بگیری!
سعی کن پررو باشی ،نگذار فراموش بشی ،تا میتوانی عرض
اندام بکن ،حق خودت را بگیر!
از فحش و تحقیر و رده نترس! حرف توی هوا پخش میشه،
هر وقت از این در بیرونت انداختند ،از در دیگر با لبخند وارد
بش��و ،فهمیدی؟ پررو ،وقیح و بیسواد؛ چون گاهی هم باید
تظاهر به حماقت کرد ،تا کار بهتر درست بشه! ...نان را به نرخ
روز باید خورد!
س��عی کن با مقامات عالیه مربوط بش��ی ،ب��ا هرکس و هر
عقیدهای موافق باش��ی ،تا بهتر قاپشان را بدزدی! ....کتاب و
درس و اینها دو پول نمیارزه! خیال کن تو سر گردنه داری
زندگی میکنی! اگر غفلت کردی تو را میچاپند .فقط چند
تا اصطالح خارجی ،چند کلمه قلنبه یاد بگیر ،همین بسه!
خیلی جالبه که بعد از  65سال هنوز هم در بر همان پاشنه
میچرخد!..؟

تو تاکسی یه خامن و یه آخوند و غضنفر عقب نشسته بودن
یه دفعه زنه میزنه تو گوش آخونده  .غضنفر هم تا میتونسته
آخوندرو میزنه .مردم جمع میشن به زنه میگن چرا زدیش؟
میگه خودشو میمالید به من.
به غضنفر میگن تو چرا زدیش ؟
میگه :خامن زدش منم فکر کردم رژیم عوض شده..

31

 سال  18شماره  24  1018مرداد 1390

www.paivand.ca

زنان...
به دخترم،
آمنه بهرامی
افتخار میکنم

رنگین کمانی هفت
رن��گ خواه��د بود.
«آمنه»ای ،چش��م
بربس��ته ب��ر هم��ۀ
دیدنی های جهانی
که بسیاری دیگران
ب��رای دی��دن اش
یکدیگ��ر را چ��ون
__________________
* آمنه بهرامی ن��وا (زاده  ۷مهرماه گرگ می درند.
 ۱۳۵۶در تهران) قربانی اسیدپاشی خبر شوک آور بود و
در س��ال  ۱۳۸۳اس��ت .آمنه دارای تلخ ،در آبان  1383و
فوق دیپلم الکترونیک در دانش��گاه شوک آور و شیرین،
آزاد ٬دانشکده واحد اسالم شهر است در مرداد .1390
که پس از فارغ التحصیل ش��دن در تو را می س��تاییم،
رشته الکترونیک مشغول به کار شد« .آمن��ه» ،ت��و را که
او در سال  ۱۳۸۳قربانی اسیدپاشی در ظلم��ت س��یاه
فردی بنام مجید موحدی قرار گرفت دیدگان��ت ،اما ب��ا دل نورانی و قلب
و این ماجرا و از پی آن دادگاه و حکم همیش��ه روش��ن ات ،نور دیدگان
قصاص صادر شده بازتاب گستردهای مجید را به او بازگرداندی!
در رسانههای ایرانی داخل و خارج از نور دیدگان «آن»که نور دیدگانت را
س��تاند .تا که شاید ،با نور دیدگانی
کشورداشت.
چشم دلی
که به او هدیه کردی ،با ِ
ـــــــــ
بازتر و روشن تر ،سیاهی درون دل
باید «مادر» باشی تا با تمام وجودت تیره و تار و ظلمانی اش را با سپیدی
آشتیدهد!
بفهمی این افتخار یعنی چه!
باید «دختر»ی جوان باش��ی ،زیبا ،تو را می س��تاییم« ،آمن��ه» ،تو که
دانش��جوی رش��ته برق ،غ��رق در کاری عیس��اگونه کردی تا صلیب
رویاهای آینده ،یافتن کس��ی برای گناه آل��ود ناآگاه��ان و نادانان را بر
زندگی که خ��ود او را برگزینی و او دوش کشی.
ت��و را می س��تاییم« ،آمن��ه» ،تو را
نیز تو را.
باید «انسان» باشی ،نه که تنها چشم که دل س��پید و نورانیات ما را – و
و گوش و زبان و دس��ت و پا و دل و آرزو دارم جهان ما را – از س��یاهی
خش��ونت و کینه و نفرت و از همه
آرزو داشته باشی.
باید «انس��ان» باش��ی ،اما از جنس مهم تر «انتقام س��یاه» به روشنایی
آمنه بهرامی ،تا گرچه دیگر او آرزوی سپیده دم س��حر و بامداد «جهانی
دیدن جهان��ی از زیبایی ها و رنگها سرشار از صلح و رحمت» رهنمون
و آسمان و زمین و آفتاب و مهتاب گردد.
و ستارگان و س��بزه و ُگل و بلبل و تو را می ستاییم« ،آمنه» ،و با تمام
پرستوهای بهاری را ،سپیدی سحر قد در برابرت س��ر تعظیم فرود می
و طلوع و غروب خورش��ید را ،حتی آوری��م ،ما زن��ان و م��ا مادرانی که
س��یاهی ش��ب را ،مادر را و پدر را« ،دوس��ت داش��تن» م��ی کاریم و
دوس��ت را و بستگان را ...در خویش «صلح» درو می کنیم.
تو را می ستاییم «آمنه» ،که چه زیبا
دفن کرده باشی!
چه می گویم ،تا دیگر نه نور را و نه مجید شرور را با وجودی این گذشت
نیز ظلمت را از هم تمیز دهی ،باید بزرگوارانه ای که کرده ای ،اما پس از
همه اینها باش��ی .چیزی از جنس آن ،او به تو به دلیل درخواست دیه
«زن /مادر» اسطوره ای /تاریخی .از ات (که در برابر گذشت تو از قصاص
جنس کهن الگوی «مادر ُعظمی» کمترین درخواست توست) اهانت و
( )Tellus Materت��ا ،در عین اینکه هتاکی کرد ،باز هم بخشیدی.
نتوانی نور را از دیدگان «آن» که تو آمن��ه ،یقین می دانی که این روزها
را به سیاهی همه روزها و شب ها و کسالتی سختتر ودردی جانسوزتر و
به فریب «عشق» نرینه دعوت کرده روحی آزرده تر داشتیم ،از مصداقی
است ،بگیری؛ اما یکبار دیگر فرضیۀ از «خش��ونت» .از جوانی از کشوری
«صلح زن/مادرانه» را که ریش��ه در با رتبه یک در حقوق بشر و آن هم
آگاهی انسان هبوط کرده دارد ثابت در جهان سده بیست و یک و هزاره
کنی.
س��وم دهکده کوچک دیجیتالی و
بای��د «آمنه» باش��ی ،دختری زیبا ،الکترونیکی مان .این روزها ،بیشک،
جوان ،با دنیایی از رویاها و آرزوها و همۀ در شگفتی به هم ریختن همۀ
آمالی برای آینده ای که می انگاشتی مع��ادالت و تئوری ه��ای تاریخی،
جامعه ش��ناختی،
روان ش��ناختی،
فلس��فی ،فرهنگی
و ...محص��ول علم
و دان��ش بش��ری
هستیم که دنیای
ما آدمیزادگان را به
شمال و جنوب ،به
مسلمان و مسیحی،
ب��ه دموک��رات و
غیردموک��رات و
دیگ��ر دوآلیس��م
ما مادران صلح در مونترال،
ه��ای س��اختۀ
شما را به شرکت در این برنامه فرا میخوانیم و
حاکمیت های مرد/
پدرساالرانه تقکیک
در تاریخ  26ماه اوت
کرده است.
بياد عزیزان مان از ساعت  8تا  10شب
ای��ن روزه��ا همه
در محلدانشگاه کبک گردهم میائیم
تا با نمایش فیلم ،بحث وگفتگو پیرامون این فاجعه دیدیم و فهمیدیم
و ش��ناختیم ک��ه
هولناک یاد آنان را زنده بداریم
هم��ۀ مولف��ه ها و
کبک
همۀ بنی��ان های
320 Ste-Catherine E.
ِصرف علم��ی ،که
Tel.:514-619-4648

یادجانباختگان
کشتار " ۶۷
فاجعه ملی" را
گرامی می داریم
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آمنه کرمی
«آبب��ازی» گروه��ی
از م��ردم در پارک آب
و آتش ته��ران ،باعث
واکنش تن��د مقامات
امنیتی و دس��تگیری
تع��دادی از جوانان که
در مراس��م ش��اد «آب
پاشی» ش��رکت کرده
بودن��د و وادار نم��ودن
ش��ان ب��ه اعتراف��ات
تلویزیون��ی در برنام��ه
خبر  20 :30شد.
فرمان��ده امنیت تهران
بزرگ در این برنامه از
برخورد شدید با مراسم
آب بازی جوانان گفت و
اعالم نمود که با دستگاه قضایی
کشور هماهنگی های الزم برای
س��رکوب این نوع گردهمایی ها،
صورت گرفته است.
رفت��ار خش��ن و تحقیرکننده با
مراس��م آب پاشی و جلوگیری از
فضاهای ش��اد و آب بازی جوانها،
یک ب��ار دیگر ی��ادآوری کرد که
هیچ حرکت مستقل جوانان ،که
از سیس��تم ارزش��گذاری رسمی
مستقل باش��د مورد قبول دولت
ایران نیست حتی اگر این حرکت
مس��تقل از دولت ،فی المثل آب
بازی در یک پارک باش��د .برخی
از خانمهای دولتی که در سالهای
گذشته ،دس��تگیری و به زندان
فرستادن فعالین جنبش زنان را
توجیه می کردن��د و جمع آوری
یک میلیون امضا (امضاهایی که
قرار بود تحویل مجلس ش��ورای
اسالمی گردد) را حرکت سیاسی
و هدایت ش��ده از غرب و آمریکا
م��ی دانس��تند و لذا مس��تحق
سرکوب ،حاال می بینند که حتی
قضیه ساده ای مثل «آب بازی»
هم از ط��رف دولت ،تحمل نمی
شود و با این حرکت تفریحی هم
برخورد امنیتی می ش��ود و کار
را به اعترافات تلویزیونی هم می
کشند.
ولی اگر که از این مراسم آب بازی
مثال مراس��می که ش��اید صدها
برابر هنجارش��کنی اش بیشتر از
آب بازی باش��د اما در داخل خود
سیستم باشد از نظر آقایان مجاز
است حتی در صدا و سیما تبلیغ
اش هم می کنن��د .مثال بارزش
سرودهایی اس��ت که ریتم های
خیل��ی ش��اد دارد ـ از نوع ریتم
های موس��یقی ش��اد پاکستان ـ
که در خیلی از مناس��ک مذهبی
ما ،توسط مداحان اجرا می شود
و کسی هم متعرض شان نیست.
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پا به پای آب بازیهای
مردم،پایکوبیدن

انسان را تا به بلندای کهکشان ها نیز
باال برد ،اما در برابر پارادوکس��ی که
«آدمیزاده» نام دارد ،کم آورد.
بیه��وده نبود ک��ه «آن��دره مالرو»
فرانس��وی گفته بود قرن بیس��ت و
یک ،قرن عرفان و عش��ق و دوست
داشتن و صلح است( .نقل به مفهوم)
کشتـــارنروژ

مردان البد به «یک فریضه دینی»
تبدیل می شد!

س��ئوال مهمی که دیش��ب برای
بینن��دگان برنامه خب��ر 20:30
مطرح ش��د اینجاست که چرا در
این قضیه آب بازی ،اختالط زنان
و مردان است که بیش از هر چیز
از جانب مسئولین امنیت بر تقبیح
آن تاکید می شود؟
یکی از اعتراف کنندگان می گوید:
«خیلی صمیمانه بود ،بیش از حد
صمیمانه» و انگار همین اختالط
راحت و غیرجنسیتی و صمیمی
بین دختران و پسران جوان بوده
که مسئولین را حسابی آزار داده
است.
اگر زنان و دختران در پارک آب و
آتش می نشستند و فقط نگاه می
کردند که پسران با هم آب بازی
کنند حتما نه تنها این کارش��ان
جرم محس��وب نمی ش��د بلکه
شاید از این حرکت برای تبلیغات
انتخاباتی مجلس شورای اسالمی
هم اس��تفاده می کردن��د و جزو
فرائض میهنی و ملی و دینی هم
محسوبش می کردند .ولی مشکل
آن بود که زن��ان هم ،در آن نبرد
آب بازی حضور و فاعلیت داشتند
و همین موضوع بوده که دست و
پای مس��ئوالن را به لرزه درآورده
است .در این تهران که هر کاری
مردان بکنند اگر فقط مؤنثی در
کنارشان نباش��د حتما مشکلی
ندارد ولی هر جا جنس مؤنث که
حق و حقوق اش نصف است قدم
بگذارد انگار آسمان به زمین می
رسد و همه ارکان مملکت از جمله
ارزش های مقدس آقایان به لرزه
می افتد.
یادش بخیر یک زمانی کسانی می
گفتند که مگر مش��کل مملکت
م��ا چند تار موی جوانان اس��ت،
احتم��ال دارد در انتخابات بعدی
یک کسانی باید بیایند و بگویند

کشتار  90نوجوان نروژی به دست
جوانی هم سن و سال مجیدموحدی
انجام گرفت؛ ماجرای جنایت جوان
ن��روژی چیزی در گروه و رده بندی
جنایت مجید موحدی است که نور
را از دیدگان آمنه گرفت:
تعصب به باورهای رشد نیافته ،عدم
رش��د ش��خصیت و از همه مهمتر
«خویش محور»بودن و تنها تا نوک
بینی را دیدن!
همۀ ای��ن نوع جنایت ها ،به ویژه از
سوی جوانان ،نه تنها به بی ریشگی
فردی و شخصیتی آنان باز می گردد
بلکه به اشاعه پدیدۀ «خشونت» در
جهان نیز مربوط می شود.
بدیهی ست علل پیدایی خشونتدر
جامعۀ ما با علل پیدایی آندر جامعه
نروژ یکی نیست ،اما اینکه این پدیدۀ
شوم و سیاه در جوامع بشری وجود
دارد ،شکی در آن نیست.
اما چرا برخ��ی آدمی زادگان ،با این
همه عش��قی که به زیس��ت خود و
به بقای خود دارن��د ،با دیگر آدمی
زادگان اینسان جنون آمیز خشونت
می ورزند.
آمنه ،در اخبار خواندیم که مجید با
تو در یک مرکز دانشگاهی درس می
خواند .تو در این مورد گفته بودی:
«چند ماه قبل وقتي در دانش��كده
برق مش��غول تحصيل بودم متوجه
شدم كه يكي از دانشجويان به اسم
مجيد به من عالقهمند شده است».
پس جوانیست دانش��گاهی و اهل
علم .او می بایس��ت بدان��د که دل
بستن بهدختری ودرخواست ازدواج
اگ�ر زنان نبودن�د« ،آب بازی»
با او قضیه ای یک سویه نیست ،بلکه
انس��انی جوانان حل می شود؟ و یا
از سویی دیگر ،آیا این میل به ازدواج
دوسویه است.
ِ
او می بایس��ت بداند و بپذیرد وقتی در این س��ن و سال ،ریشه در امیال باید کاری فرهنگی صورت بگیرد.
آیا نگفته اند :انسان به آنچه منع اش
تو تمایلی به او نداری و نمی خواهی جنسی ندارد؟ که دارد.
با او زندگی کنی ،او نیز می بایست آیا والدین جوانان فکری برای اطفای می کنند حریص می شود؟
پای خود را از زندگی ات بیرون می این امیال س��رکش جوان��ان ،که با آیا بهتر نیست با فضاسازی های
کشید .اما چرا این اتفاق نیفتاد.
گسترش وسیع ارتباطات بصری و صلح جویان�ه و مهربانانه و آگاه
پاسخ یقین این است که این جوان نیز سمعی و کاغذی ،در درون شان ساخنت و توجیه کردن جوانان به
ِ
در بند تصور و وهم عشق تو گرفتار چون فواره سربر می آورد کرده اند؟ متایالت سرکشانه شان مانع پدید
شده بود .این جاست که باید پرسید آیا مجید حق عاش��ق شدن دارد یا آمدن چنین فجایعی شد؟
آیا هیچ راه دیگری به جز راهی که او نه؟ و آیا تو ،آمنه حق انتخاب و ارائه بیش از هر چیز ،نخست می بایست
پاسخ مثبت یا منفی داری یا نه؟
برگزید وجود نمیداشت؟
از اجتم��اع کوچکی ک��ه کودک و
پ��س گفت و گ��و ،مباحثه ،چالش این ها همه مسایلی فرهنگی است سپس نوجوان در آن رشد می کند
گری و خالصه حل مس��المت آمیز که می باید با ابزار فرهنگی و راهکار انتظار داشت تا این آگاهی سازی ها
فرهنگی حل شود.
چیست؟
و توجی��ه گری ها را انجام بدهند تا
آیا این ها نمیتوانس��ت به ذهن این ش��کی نیس��ت که باید مسئولین هنگامی که نوجوان شان وارد جامعه
جوان خطور کند؟ چه گونه می توان مملکتی نی��ز راه کارهای اجتماعی می شود ،هم به شرایط خود و هم به
پذیرفت «عشق» این همه «خشن» خود را برای حل اینگونه مشکالت شرایط جامعه آگاهی داشته باشد و
باش��د؟ این هم��ه «نابودکننده» و و معضالتی که نتیجه هایی اینچنین بداند همان حقوقی را که برای خود
این همه «مخرب» باش��د؟ که هم دردناک و دهشتناک دارد بکنند؟
در جامعه می خواهد می بایس��ت
معش��وق را و هم عاشق را این گونه آیا این معضالت با تفکیک جنسی و برای همگان بخواهد.
به خاک سیاه بنشانند؟
نرینه /مادینه کردن فضاهای زیست شکی نیس��ت که پایه های تربیتی

مگر مشکل مملکت ما «آب بازی»
است؟
و البته همه مشکالت مملکت هم
با همین فرامین نیروهای انتظامی
تهران بزرگ ،حل می شود ،مگر
یادتان رفته اس��ت که مش��کل
حجاب و تفکیک جنس��یتی در
دانشگاه ها و بازنشستگی اساتید
به همین فرامین حل شد؟! پس
احتمال ه��م دارد از فردا مجلس
بیاید طرحی چندفوریتیدر مورد
نحوه آب ب��ازی مجاز و غیرمجاز
به رای بگذارد و به ش��هرداری ها
هم ابالغ نماید که تمام فواره های
پ��ارک ها را مث��ل اراذل و اوباش
جم��ع آوری کن��د چ��ون باعث
تحریک کردن جوانان به آب بازی
و خلق یک فضای شاد و صمیمی
می شوند.
اگر قضیه یک کمی بهدرازا بکشد
و زنان مایل باشند حضورشان را
در این قضیه ادامه دهند ،دس��ت
تقدیر می آید وسط که معلوم هم
نیس��ت که چه بازیها رقم خواهد
زد چون ممکن اس��ت که رئیس
کارخانه آب معدنی پلور یا دماوند
که تولیدکنن��ده بطری های آب
هس��تند بازداشت شوند که برای
ف��روش بطری های آب ش��ان با
دش��منان یعنی کشورهای غربی
همدست ش��ده اند! احتمال دارد
که روش طبی «آب درمانی» هم
جزو خاک ریزهای دشمن قلمداد
شود و فرمان حذف آن صادر شود.
ش��اید هم هر زنی که بطری آبی
در تابستان به دست دارد به عنوان
هنجارش��کن تحت تعقیب قرار
بگیرد چ��ون این بار دیگر توطئه
کش��ورهای غربی نه از روسری و
لب��اس هر زن که از طریق بطری
های آب و لوله کشی آب هر خانه،
نفوذ کرده اس��ت! پ��س مواظب
باشید!

و رش��د نوجوان��ان ،پی��ش از ورود
به جامعه و گرته ب��رداری از آن در
محیط خانواده و در کنار مادر و پدر
شکل می گیرد.
«خشونت» ،پدیده ای اکتسابی ،اما
بالقوه در انسان هست ،مانند بسیار
پدیده های نیک.
اما خان��واده ها می باید همان گونه
که برای شکوفایی بالقوه های نیک
فرزندان شان هزینه می کنند ،برای
پنهان کردن بالقوه های غیرانسانی
مانند خش��ونت ،خیان��ت ،دزدی،
جنایت ،فحشا ،دروغگویی ،تهمت،
نامردمی و دیگر خصائص نظیر آن
کوشش کنند.
بدیهی ست نقش قانون و قانون گزار
و مسئولین مملکتی نیزدر این مورد
بسیار حائز اهمیت است.
(منبع :روزنامه روزگار)
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ایرانی
ب
خرید!

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

Renovation

Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

با نازل ترین قیمت

514-887-5195

نیازمندیهای

جویای آشنا

مایل به آشنائی با خانم
محترم پایبند اخالق که
سیگاری نباشد .من هنرمند
هستم و ماشین مدل باال و
منزل ویالئی و ...ندارم:
cipacanada@yahoo.ca

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

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

www.paivand.ca
info@paivand.ca

ایرا دام
خ
است ید!
کن

آموزشگیتار
پـاپ

دروست آیلند (سیاوش )

867-1756

)(514

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

مجری مراسم
عقد ایرانی
514825-3170

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

514-830-5757
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استخدام

TRANSPORT
COMPANY

به یک نفر کارمند
 آشنا به زبان های
فرانسوی و انگلیسی
برای انجام امور دفتری
کمپانی حمل و نقل
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433
azaug15

آموزشویلن
تــدریسویلن
و ایرانی کالسیک
مبتدیوپیشرفته

سیامک :با 16سال سابقه
آموزشموسیقی

887-6160
azaug15akvUp

)(438

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:

)(514

arman:toendofFeb2011>P

زیباییدربرازندگیاست

TAILLEUR

Bijan

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

514-419-1039

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304
az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

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

تپش

دیجیتال
 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی

سرویس دی.جی.
6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

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

فروش/معاوضه
اوکازیون

بعلت مسافرت لوازم زیر
بفروش می رسد:

Café Mont-Plaisir

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

برای فروش
یا معاوضه با
آپارتمانی در تهــران

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

Tel.: 514-578-5222
azjuly1-rezahavaledarUP

azjuly1farshad

پارس ماریتایم

فال تاروت

حمل و نقل بین املللی

Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca

ویژه خامن ها

توسط کیمیا
699-1380
azfev11Pd

تاتوی دائم

)(514

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

انی
ایر ام

خد
است ید!
کن

685-4777
noushintilmai2010paid

)(514

ترجمهرمسی

استخدام
سوپر اخوان

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

MAISON GOHAR

مــزون گوهر

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

خیاطی

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

تعمیراتساختمان
در خدمت هموطنان گرامی

دارالترجمهرمسی

یکتـا

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

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

1010 Sherbrooke
W. Suite 1800

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

Cell: 514-730-7462

مترجم رمسی

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

ترجمه رسمی اسناد و
مدارک و تنظیم
دعوتنامهرسمی

Tel.: 514-575-7080

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

سرویس اتاوا

نغمه سروران
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

دعوتنامه و تائید ترجمه
Uazjune12011

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
بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

رستوران

شیراز
514-485-2929
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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)

>> 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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آموزشگیتار
کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

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

استخدام

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

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

azjuly15Up zagros

فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشوی دستی

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

Tel.: 514-904-1028
az15fev11factrd-vic

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

پرستــاری
ازساملندان

خانمازسالمندان
وکودکانشما
نگهداریمیکند:
پارت و فول تایم

514-484-7335

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

اجــاره

اموراستــاتیک

eveazjuly15UP

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

514-233-3665
514-767-9190 up

استخدام

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

رستوران شیراز

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

صــرافی 5
ستاره

نگهداری کودکان

514 - 585 2345
514 -846-0221

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

<< پـاپ <<

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

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

داروخانه

لوئیزداداش زاده

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL

2178 Ste-Catherine W.

tilMar'10P

azjuly15

شیرینی
سـرو

514-769-4075

514-585-6178

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

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

Tel.: 514-481-6765

سامانامانی

www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

رستورانشیشپوله

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

تدریسگیتار

سینابطحایی

فروشرستوران

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

998-1453

PARTICIPATE in our
CO

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

MMUNITY

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

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

نیازمنــدیها

tiljuly'12Pd

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

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

PAIVAND: Vol. 18  No.1018  août 15, 2011

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

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

ایرانی
ب
خرید!
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.

با ما تماس بگیرید.

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

info@paivand.ca

azjuly1up

Fax: (514) 288-4682

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

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

Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281

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

33

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)

34

 سال  18شماره  24  1018مرداد 1390

تقدیم به همه خوبان

از نازی بپرس!...

در عشق و آشپزی،
دل را به دریا بزن!

www.paivand.ca
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ی که
ی سجاده شخص 
روزی مجنون از رو ور کرد مرد نمازش
عب
در ح�ال نماز بود مردک من در حال
را شکس�ت و گفت:
ویش بودم!
رازونیاز با خدای خ د گفت :من عاش�ق
�
مجن�ون ب�ا لبخن را ندیدم!...تو عاشق
دختری هستم و تو
خدایی و مرا دیدی؟!

کجاییکودکی؟

 )1به خاطر داشته باش که عشقهای
سترگ ودستاوردهای عظیم ،به خطر
کردنها و ریسکهای بزرگ محتاجاند.
 )2وقتی چیزی را از دست دادی ،درس
عبادت بجز خدمت خلق
گرفتن از آن را از دست نده.
 )3این سه میم را از همواره دنبال کن:
نیست
* محبت و احترام به خود را
آورده اند کهدر مجلس شیخ ابوالحسن خرقانی (عارف قرن پنجم)
* محبت به همگان را
سخن از کرامت می رفت و هر یک از حاضران چیزی می گفت.
که
کارهایی
برابر
* مسؤولیتپذیری در
ش��یخ گفت:کرامت چیزی جز خدمت خلق نیست.چنان که دو
کردهای.
برادر بودند و مادر پیری داشتند  .یکی از آن دو پیوسته خدمت
به
نیافتن
دست
باش
داشته
خاطر
 )4به
مادر می کرد و آن دیگر به عبادت خدا مشغول می بود.یک شب
است.
بزرگ
اقبالی
گاه
جویی،
ی
م
آنچه
برادر عابد را در س��جده  ،خواب ربود.آوازی ش��نید که برادر تو را
کنی،
عوض
را
بازی
قواعد
خواهی
ی
م
اگر
)5
بیامرزیدند و تو را هم به او بخش��یدند .گفت :من سالها پرستش
دوستی مانند کتاب است .در چند ثانیه
نخست قواعد را فرابگیر.
خدا کرده ام و برادرم همیشه به خدمت مادر مشغول بوده است ،
میتوان آن را سوزاند و نابود کرد ا ّما نوشتنش
ارتباطی
کوچک،
ی
ه
مشاجر
 )6به خاطر یک
روا نیست که او را بر من رجحان نهند و مرا به او بخشند.ندا آمد:
عمری طول میکشد.
نده.
دست
بزرگ را از
آنچه تو کرده ای خدا از آن بی نیاز است و آنچه برادرت می کند،
مرتکب
خطایی
که
دانستی
 )7وقتی
مادر بدان محتاج" .نامهی دانشوران"
شدهای ،گامهایی را پیاپی برای جبران آن
خطا بردار.
حتی اگر نباشی ...
تنهایی
به
را
خود
روز
هر
از
بخشی
)8
از
م
ن تعریف
دوس��ت ن ی نمی کند و کسی مرا
گذران.
دا
دوس��ت د رد .در عوض تورا همه
روزی خوک
 )9چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا،
ارن
د.
ب
میرود و ب ی نزد گاو ماده مزرعه
هت
رین چراگاه ها می خواهمت چنانکه شب خسته خواب را
��ا اندوه
و
و
ع
یا
لو
س
فه
اما ارزشهای خود را بهسادگی در برابر آنها
فر
ها
اوا
ی
ن
ت
به
��ا
زه
برای تو فراهم می جویمت چنانکه لب تشنه آب را
گاو میگوید :
ا
س��
ت
ا
ما
م
فرومگذار.
ن
با
ید
ت
فاله و آشغالها محو توام چنانکه ستاره به چشم صبح
"میتونم یک س
وال
را
ب
ی
را
خ�
از
�و
ت
رم
.
بپ
دلی
رس
م
ل
سکوت
گاه
که
باش
داشته
خاطر
 )10به
ای
ن کم لطفی از یا شبنم سپیده دمان آفتاب را
 ،اما خواهش می
کن
طر
م
ف
که
مر
ر
دم
ک
و
ب
چی
س
ی
ت
؟
بهترین پاسخ است.
بی تابم آنچنانکه درختان برای باد
پرده پاس��
 )11شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیشتر عمر میدهم ک� خم را ب��ده  .بهت قول گاو ب��ا لبخندی
پا
س��
خ
د
اد:
عل
ت
یا کودکان خفته به گهواره تاب را
�ه از
پاس��خت ناراحت عالق��ه مردم به من
کردی ،با یادآوری زندگی خویش دوباره
نشم".
که من در حالیکه زن در آن اس��ت بایسته ای چنانکه تپیدن برایدل
ده
ام
ن
گ
فع
او
م
ب
شادی را تجربه کنی.
به
��ا
ک
یا آنچنانکه بالِ پریدن عقاب را
مال حیرت
مردم م
م��ی گوید  :به مر یرسد و نفع تو بعد از م
خو
رگ
ب
ب
ت
پر
 )12زیرساخت زندگی شما ،وجود جوی
س.
حتی اگر نباشی  ،می آفرینمت
دم میرسه.
از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده خو
ک
:
گر
چه
می
ن
تی
دان
م
جه
چونانکه التهاب بیابان سراب را
گیری:
که تو فقط
به اهالی ر
است.
مردم از وستا شیر میدهی ولی بیائید بگونه ای زندگی کنیم که ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی
گ
وش
ت
تا
دی
زه
و
خویش
محبوب
با
که
مواقعی
در
)13
گرا
پر
ن
چرب من
وجودمان را احساس کنند .با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را
هم
بر
گ�
�ر
و
س
وس
خ
��ی
یر
ر
س
ماجرا میکنی و از او گله داری ،تنها
ساند
و کال
درست میکنند و خیلی ه باس را می بای� ن و ش��اد کردن مردم
م
از
سراغی
به موضوعات کنونی بپرداز و
�د
لذ
در
ت
وج
ود
مان پرورش قیصر امین پور
میبرند  .اما با این وجود هیچکس دهیم!
گالیههای قدیم نگیر.
 )14دانش خود را با دیگران در میان
بگذار .این تنها راه جاودانگی است.
زندگی زمینی بر سر مهر باش.
 )15با دنیا و
ِ
 )16سالی یک بار به جایی برو که تا کنون
هرگز نرفتهای.
 )17بدان که بهترین ارتباط ،آن است که
عشق شما به هم ،از نیاز شما به هم سبقت
گیرد.
 )18وقتی می خواهی موفقیت خود را
ارزیابی کنی ،ببین چه چیز را از دست
دادهای که چنین موفقیتی را به دست
آوردهای.
 )19در عشق و آشپزی ،جسورانه دل را به
دریا بزن!!.

منفعتمردن

ناآرامی های لندن ...

پلی��س که انتظ��ار ای��ن حرکت را
نداش��ته در برابر آن ب��ه موقع و به
صورت مؤث��ر اقدامی نکرده و عمال
دست خرابکاران و غارتگران را باز
گذاشته اس��ت ،و این رفتار به نوبه
خود آش��وبگران را در نقاط دیگر
پایتخ��ت و چندین ش��هر دیگر به
انجام عملیات مشابه «تشویق» کرده
است.
این نظر غالب تحلیلگران و ناظران
سیاسی و اجتماعی بریتانیا در باره
حوادث اخیر است .در این که عوامل
خرابکار و س��وء استفادهجو از یک
موقعیت چنین��ی اس��تفاده کرده
و ب��ه خ��رابکاری و غارت دس��ت
زدهان��د تردیدی نیس��ت .و در این
که هیچ ش��رایطی نمیتواند خرابی
و آتشس��وزی و غ��ارت و به خطر
انداختن ج��ان و مال ش��هروندان
را توجیه کند بحثی نیس��ت ،و در
محکوم کردن این رفتارها نیز نباید

زندگییعنیچه؟

شب آرامی بود
می روم در ایوان ،تا بپرسم از خود
زندگی یعنی چه؟
مادرم سینی چایی در دست
گل لبخندی چید ،هدیه اش داد به من
خواهرم تکه نانی آورد  ،آمد آنجا
لب پاشویه نشست
پدرم دفتر شعری آورد ،تکیه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند  ،و مرا برد ،به آرامش زیبای یقین
با خودم می گفتم:
زندگی ،راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست
زندگی ،آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی؛
که به هنگام ورود آمده ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟
هیچ!
زندگی  ،وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را ،خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است ،که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی ،و نه در فردایی
ظرف امروز ،پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز ،دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با ،امید است
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند
زندگی  ،سبزترین آیه  ،در اندیشه برگ
زندگی ،خاطر دریایی یک قطره ،در آرامش رود
زندگی ،حس شکوفایی یک مزرعه ،در باور بذر
زندگی ،باور دریاست در اندیشه ماهی ،در تنگ
زندگی ،ترجمه روشن خاک است ،در آیینه عشق
زندگی ،فهم نفهمیدن هاست
زندگی ،پنجره ای باز ،به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است ،جهانی با ماست
آسمان ،نور ،خدا ،عشق ،سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور ،در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره ،با شوق ،سالمی بکنیم
زندگی ،رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من ،وزن رضایتمندی ست
زندگی ،شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر ،که مرا گرم نمود
نان خواهر ،که به ماهی ها داد
زندگی شاید آن لبخندی ست ،که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست  ،میان دو سکوت
زندگی  ،خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما  ،تنهایی ست
من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم.

>> ادامه از صفحه5 :

تأمل کرد .ولی اگر عوامل ساختاری
ک��ه در باال از آنها یاد ش��د در کار
نبودند به طور قطع این حادثه به این
سرعت و شدت سرایت پیدا نمیکرد.
تقلی��ل آن چه که پی��ش آمده به
جرایم عوامل خرابکار و عناصر ضد
اجتماع��ی نه فقط نادی��ده گرفتن
بخشی از واقعیت و حقیقت است و
بلکه راهی به س��وی حل آن عوامل
ساختاری که زمینه مساعد پیدایش
این حوادث اس��ت نیز نمیگشاید.
دس��تگیری و مجازات تع��دادی از
عناصر خرابکار ممکن اس��ت آنان
را ب��رای مدتی از ارتکاب مجدد این
عم��ل باز دارد و ب��رای برخی دیگر
عبرتآموز باشد ،ولی هیچ کمکی به
حل ریشهای مشکل نمیکند .یعنی
اگر نابسامانیهای ساختاری موجود
باقی بمان��د نباید از ب��روز حوادث
مش��ابه و احیانا به ابعادی به مراتب
گستردهتر از گذشته تعجب کرد.

جامعه غ��رب در زمینه گس��ترش
دموکراسی سیاسی پیشرفتهای
زیادی کرده و دستآوردهای بزرگی
داشته اس��ت .این پیشرفتها ،اما،
در زمین��ه دموکراس��ی اقتص��ادی
بازتاب چندانی نیافته اس��ت .نظام
س��رمایهداری که رقیب��ی در برابر
خ��ود نمیبین��د انگی��زه چندانی
ب��رای بهتر کردن خوی��ش ندارد ،و
سیاستهای مالیاتی حکومتهای
غربیدردهههای اخیر ،که با کاهش
فشار مالیاتی بر قشرهای پر درآمد
همراه بوده ،به انباشت بیشتر ثروت
در میان این قش��رها منجر ش��ده
اس��ت .آمارهای دو سه دهه اخیر از
افزایش بیسابقه تعداد میلیونرها و
میلیاردرها در سطح جهان حکایت
میکند ،در عین این که قش��رهای
تهیدس��ت و کم درآمد جامعه  -به
خص��وص در کش��ورهای غرب��ی -
بیش��تر به حاش��یه رانده میشوند.

نابرابریه��ای روزافزون در س��طح
جهانی ،که به یم��ن فنآوریهای
اطالعاتی از دید کمتر کسی پنهان
میماند ،از یک سو فشار مهاجرتی
از کشورهای فقیر به غنی را تشدید
کرده و از سوی دیگر به آشوبهای
اجتماعی از قبیل آن چه که در این
روزهادر بریتانیا اتفاق افتاددامن زده
است.
جهان غ��رب که اکنون ب��ا بحران
اقتصادی بیس��ابقهای روبرو ش��ده
ب��ه دنب��ال راهحلهای کالس��یک
برای حل این بحران است .حوادث
بریتانی��ا باید این واقعی��ت را برمال
کرده باشد که راهحلهای کالسیک
با فشارهایی که بر طبقات محروم و
کم درآمد وارد میکند ممکن است
یک بح��ران را تخفیف دهد ولی به
تش��دید بحران دیگری میانجامد.
حل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی
موجود در جامعه غرب بدون توسعه
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دموکراسی اقتصادی ناممکن به نظر
میرسد .دموکراسی اقتصادی تنها
به معنای جامعه رفاه نیست ،و بلکه
عوامل دیگری از جمله گس��ترش
فرصت اشتغال را نیز در بر میگیرد.
جامعه رفاه در کش��ورهای غربی در
یکی دو دهه اخیر تضعیف ش��ده ،و
فنآوریهای جدید که نیاز به نیروی
کار انس��انی را کاهش داده به جای
افزایش ساعات فراغت افراد شاغل به
بیکاری مزمن در این کشورها دامن
زده است .جهان سرمایهداری برای
حل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی
خود به راهحلهایی ورای فرمولهای
کالسیک نیاز دارد.
ناآرامیهای بریتانیا بیس��ابقه بوده
است ،ولی به احتمال زیاد بیالحقه
نخواهد بود .و این الحقهها نه فقط
در خیابانهای لندن و بیرمینگهام
و منچستر که در ش��هرهای دیگر
جه��ان از پاریس و برلن و نیویورک

زنده یاد سهراب سپهری

و واشنگتن گرفته تا احتماال سیدنی
و توکی��و میتواند نم��ود پیدا کند.
جهانی شدن س��رمایهداری جهانی
شدن بحرانهای آن را به دنبال خود
میآورد .این فق��ط بازارهای بورس
جهانی نیست که پا به پای هم باال
و پایین میروند ،و بحران اقتصادی
یک کش��ور باعث افت شاخصهای
بورس در دیگر کش��ورها در سراسر
جهانمیشود.ناآرامیهایاجتماعی
نیز همین خصوصی��ت را به همراه
دارند .اگر شورش تونس به مرزهای
این کش��ور محصور نشد و بلکه به
س��رعت به مصر و سپس به لیبی و
یم��ن و بحرین و س��وریه و جاهای
دیگر کش��ید ،دلیلی وج��ود ندارد
که ناآرامیه��ای بریتانیا نیز به این
کشور محدود شود .و اگر دموکراسی
سیاس��ی پاس��خ به ش��ورشهای
کش��ورهای عربی بود ،دموکراسی
اقتصادی پاسخ ناآرامیهای بریتانیا و
سایر کشورهای غربی است.
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کبک و کانادا :بازار امالک...

آمار خرید و فروش امالک مسکونی

امیر سام
در س ه ماهه دوم سال
 ۲۰۱۱در کالن شهر
مونترال تعداد ۱۲۱۴۹
معامله امالک به ثبت
رس��ید ک��ه بیانگر ۸
درصد کاهش نسبت به مدت مشابه
س��ال  ( ۲۰۱۰که تع��داد ۱۳۱۹۲
معامله به ثبت رسید) میباشد.
ی پایین و ایجاد
علیرغم نرخ بهره بانک 
نزدیک ب��ه  ۵۰۰۰۰ش��غل جدید
از ابتدای امس��ال ،شاخص اعتماد
ی کاهش یافته
مصرف کنندگان کم 
است.
در س�� ه ماهه دوم امسال ،تنها ۴۷
درصد کبکی ها زمان حال را وقت
مناسبی برای خریدهای بزرگ مانند
ملک میدانند.
عالوه بر آن،وضع قوانین سخت تر
برای اخذ وام بیم ه شده (اخذ وام با
کمتر از  %۲۰پیش پرداخت) که از
 ۱۸مارس  ۲۰۱۱به اجرا گذش��ته
ی را که برای
شد نیز اشتیاق اشخاص 
اولین بار قصد خرید ملک داشتند
پایین آورده است.
در مقایس��ه با س��ال گذشته ،س ه
ماهه دوم امسال در تمام  ۵منطقه
جغرافیایی کالن شهر مونترال و هر
سه نوع ملک مسکونی کاهش خرید
و ف��روش امالک را از خود نش��ان
دادند.
فقطدر این میان تنها استثنا امالک
 ۲-۵واح��دی  PLEXدر منطق��ه
 North shoreبود که با تعداد ۱۰۷
معامل��ه ۲۳ ،درصد افزایش به ثبت
رسانیدند.
درصد این کاهشدر منطق مختلف
به یک اندازه نبوده است.
ب��ه عن��وان مث��ال در منطق��ه
 Vaudreuil-Soulangeو North-
 Shoreو جزیره مونترال این کاهش
 ۶درصد ،الوال  ۱۶درصد و South
 ۱۲ shoreدرصد گزارش شد.
همچنین تع��داد امالک در معرض
فروش  ۱۸درصد نس��بت به س��ه

امیرسام

درکالنشهرمونترال

(س ه ماهه دوم سال *)۲۰۱۱
ماهه دوم سال  ۲۰۱۰افزایش داشته
است.
بیشترین این افزایش نیز مربوط به
منطقه  South shoreبا  ۲۷درصد و
 Vaudreuil-Soulangeبا ۲۰درصد
بوده است.
نکت��ه قابل توجه این اس��ت که در
منطق��ه Vaudreuil-Soulange
تع��داد کاندومینیومهای فروش��ی
نسبت به س ه ماههدوم سال گذشته
 ۱۱۹درصد افزایش داشته است!
ی یک سال گذش��ته ،بیشترین
ط
افزای��ش در تعداد امالک فروش��ی
مرب��وط امالک گ��ران قیمت بوده
است.
با این وجود از اوایل سال  ۲۰۱۱نیز
ی با قیمتهای
تعداد امالک فروش�� 
پایین نیز افزایش داشته است.
به عن��وان مثال در س�� ه ماهه دوم
امس��ال ،تع��داد کاندومینیومهای
ی با قیمت بین -۲۰۰۰۰۰
فروش�� 
 ۱۰۰۰۰۰دالر ۱۵درص��د و امالک
مس��کونی ت��ک واح��دی Single
 familyبا قیمت بی��ن -۲۵۰۰۰۰
 ۲۰۰۰۰۰دالر۱۰درص��د افزای��ش
داشته است.
الزم به ذکر اس��ت که ب��ا وجود ۸
درصد کاهش در تع��داد معامالت
در کالن شهر مونترال در س ه ماهه
دوم س��ال  ،۲۰۱۱خری��د و فروش
امالک با قیم��ت باالتر از ۴۵۰۰۰۰
دالر۸ ،درصد نسبت به مدت مشابه
سال گذش��ته افزایش داشته است

و ای��ن روند در حال حاضر به مدت
یک سال است که در جزیره مونترال
شاهد آن هستیم.
از لحاظ قیمت نیز امالک مسکونی
کالن ش��هر مونترال روند صعودی
آرام خود را حفظ کرده اند.
قیمت میانگین امالک مس��کونی
ت��ک واح��دی  Single familyب��ا
رسیدن به  ۲۶۹۰۰۰دالر  ۵درصد
افزایش به ثبت رسانید ،همچنین
کاندومینیومه��ا با همی��ن درصد
افزایش به قیمت میانگین ۲۲۱۰۰۰
دالر معامله شدند و امالک مسکونی
۲-۵واح��دی  Plexنی��ز با  ۳درصد
افزای��ش به قیم��ت  ۳۹۵۰۰۰دالر
خریداری شدند.
بیش��ترین افزایش قیمت میانگین
ام�لاک مس��کونی ت��ک واح��دی
 Single familyجزی��ره مونت��رال
مربوط به منطقه Maisonneuve-
 Hochelaga /Mercierبا  ۲۰درصد
و مرکز مونترال با ۱۵درصد و منطقه
 Villeray/Rosemontبا  ۱۴درصد
ب��ود .همچنین بیش��ترین افزایش
قیمت میانگین کاندومینیومها در
منطقه  Ahunstic /Saint laurentو
منطقه  South westبا  ۱۰درصد به
ثبت رسید.
شاد و سربلند باشید
_______________

*بر گرفته از سایت سازمان مشاورین امالک
استان کبک

Cell.: 514-702-2309

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

سوریه و ایران ...

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

>> ادامه از صفحه6 :

اما اینک سوریه این نقطه امید و اتکای
جمهوری اسالمی به چشم اسفندیار آن
تبدیل شده و بنظر می رسد که در اینجا
نیز بی"بصیرت"ی خامنه ای که به قول
آیت اله یزدی هرگز اشتباه نمی کند؛ چرا
که امامزمان مشاور اوست ،حاکمیت را
به بن بست برده است.
هم اینک در س��وریه پس ازرژیم بش��ار
اسد ،حکومت ایران و شخص خامنه ای
از همه چیز و همه کس منفورتراند.
در افکار عمومی جهانی نیز عالوه بر رژیم
بشار اسد ،جمهوری اسالمی نیز حامی و
حتی مسوول جنایات ضد بشری سوریه
شناخته می شود.
از نخس��تین روزه��ای برآم��د قی��ام
مردم س��وریه علیه حکومت بش��ار اسد
کارشناسان کارکشته سرکوب جمهوری
اس�لامی طرف مش��ورت و حتی مامور
پیاده ک��ردن تج��ارب س��رکوب های
خیابانی ایران در سوریه بوده اند.
اما توس��ل ب��ه روش های س��فاکانه و
کش��تارهای خیابانی در برابر اراده مردم
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س��وریه ک��ه تاکنون نزدیک به سه هزار
قربانی داده اند با ورشکس��تگی کامل
روبه رو شده است.
و ای��ن برای علی خامن��ه ای و نظامیان
حاکم بر ایران که راه حل هر اعتراضی را
در ارعاب و کشتار جستجو می کنند خبر
بسیار نگران کننده و هراسناکی است.
چرا که اگرامروز تانک و مسلسل نظامیان
قی��ام مردم س��وریه را خاموش نکند ،از
کجا معلوم که بتوان امواج آتی جنبش
دموکراس��ی خواهی ایران را که با توجه
به نارضایتی عمیق و گسترده عمومی و
اوجگیری جنبش های ضد دیکتاتوری
در خاورمیانه هرلحظه ممکن استدوباره
آغاز ش��ود ،با ارعاب و کش��تار خاموش
گردد؟
و اگر ادامه انقالب سوریه به سقوط بشار
اس��د بیانجامد بر روحیه و روانشناسی
نیروهای نظامی و امنیتی ایران که تنها
تکیه گاه خامنه ای هس��تند چه آثاری
برجای خواهد گذاشت؟
آیا سقوط بشار اسد جنبش دموکراسی

تبدی

ل سی
ستم های
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فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
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½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
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½طراحی و تهیه وب سایت
½
½انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
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½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
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ازمیان نامه های رسید ه...

اگر می خواهید تیپ
ندهید به رستوران
نروید!

سردبیر محترم پیوند
باره��ا در رس��توران ه��ای ایرانی و
غیرایرانی شهر شاهد بوده ام که گاه
دوستان و هموطنان ،زمان پرداخت
صورتحساب غذا« ،تیپ» و یا انعام
ویترس (خدمتکار رس��توران) و یا
ویتر را حساب نمی کنند و خود را
عمدا به فراموشی می زنند!

اوائل فکر می کردم ش��اید موضوع
اس��تثنائی اس��ت ...اما بعدها خود
شاهد بودم و از صاحبان رستوران ها
هم بارها شنیدم شکایت می کردند
که درصدی از ایرانیان «تیپ» نمی
دهن��د و فکر می کنن��د انعام یک
موضوع اختیاری ،فرعی و بی اهمیت
است.
هدفم از نوشتن این نامه این است که
به خوانندگان محترم تان یادآوری
کنید به این مساله حساس باشند.
موض��وع این اس��ت ک��ه فرهنگ
رستوران رفتن موکدا حکم می کند

توضیح و پوزش !
این شماره که گذشت در بخش سپاس و صد
سپاس از همه ی یاران و دوستانی که در برگزاری
پیک نیک بزرگ تابستانی پیونددر محل پارک
انگرینیون ،نهایت محبت و همیاری را کرده بودند،
نام دوست و همکارمان ،هنرمند عکاس رضا جان
بالدی ،که زحمت تمام روزانه ی عکاسی پیک
نیک بر دوش او بود ،از قلم افتاد.
رضای عزیز ما را بخاطر آن که باعث دلخوری
ودمقی ات شدیم ،ببخش،؛ باور کن تنها به دلیل
سهو و شتابزدگی بوده و دیگر هیچ،
وگرنه ما آنقدرها که انگاشته ای ،بی معرفت ونمک
نشناس نبوده ونیستیم،
ای ها! به سرت قسم! (م .ر).

خو ا ه�ی
ای�ران را
امیدوارتر و آماده تر منی کند؟

آیا همزمان مایه افت روحیه و فرسایش
و ریزش نیروهای سرکوب در ایران نمی
گردد؟
آیا مهمترین متحد منطقه ای جمهوری
اسالمی جای خود را به یکی از دشمنان
آن نمی دهد؟
آی��ا اوض��اع لبنان و ع��راق را ب��ه زیان
جمهوری اسالمی دگرگون نمی سازد؟
پاس��خ ها روشن تر از آن هستند که به
توضیح نیاز باشد.
و در این صورت آیا جمهوری اس�لامی
هم اکنون بحران زده و منزوی ،از درون
بحرانی تر و در عرصه جهانی منزوی تر و
در نتیجه آسیب پذیرتر نمی شود.
در صورت سقوط بشار اسد ،که با توجه
به فشارهای درونی و بیرونی و شکست
سیاست س��رکوب امری محتمل است،
جمهوری اسالمی بازنده اصلی و ترکیه
برنده اصلی خواهند بود.
از نظر جهانی نی��ز این تحول موقعیت
امری��کا و متحدان آن را در خاورمیانه به

زیان روس��یه و چین تقویت می کند و
طبعا جمهوری اسالمی را نه فقط از اهرم
های اصلی دیپلماسی و دفاعی آن یعنی،
حزب اله لبنان و دولت کنونی س��وریه
محروم می کند ،بلکه قدرت نفوذ و مانور
آن درع��راق و کش��ورهای حوزه خلیج
ف��ارس نیز به ش��دت کاهش می یابد و
ظرفی��ت و امکانات آمریکا و دولت های
اروپایی را در افزایش فشارهای اقتصادی
و سیاسی علیه جمهوری اسالمی به نحو
بی سابقه ای افزایش می دهد.
آیا ما فعاالن و رهروان جنبشدموکراسی
خواهی سبز به ش��رایط پس از سقوط
رژیم س��وریه فکر می کنیم و برای بهره
برداری به موقع از فرصت هایی کهدر پی
آن پدید می اید خود را آماده می کنیم؟
آی��ا برای اجتناب از تک��رار ناکامی های
گذش��ته به این پرسش بسیار مهم فکر
کرده ایم که چرا س��رکوب های نظامی،
تظاهرات خیابانی ایران را متوقف کرد ،اما
به اوج گیری و گسترش این اعتراضات
در سوریه انجامید؟
پرداخت��ن به این پرس��ش ها نیاز مبرم
جنبش سبز است.
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که انعام ویترس را باید پرداخت.
اگر م��ی خواهید تی��پ ندهید به
رستوران نروید!
ویترس ه��ا از دریافت انع��ام امرار
معاش میکنند ،و ما باید به کار آنها
احترام بگذاریم.
عالوه بر آن مدیر یک رستوران می
گفت طبق قان��ون جدید  %8از هر
صورتحساب را دولت کبک بصورت
اتوماتیک به عنوان «تیپ» بر مالیات
رستوران ها اضافه میکند.
امضاء محفوظ
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In 2011, in Quebec:
An estimated 46,400 new cases
In
Quebec: in Canada),
of 2011,
cancerin(177,800
An
estimated
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excluding 20,000
cases
of cases
nonof
cancer
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in
Canada),
melanoma skin cancer (74,100 in
excluding
Canada). 20,000 cases of nonmelanoma
skin20,100
cancerdeaths
(74,100 in
An estimated
Canada).
(75,000 in Canada).
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estimated
deaths
Cancer
affects20,100
more men
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in
Canada).
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occurmen
in men
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gap
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48% in women).
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The risk
of developing
cancer:
48%
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women).
an estimated 40% of women and
The
of developing
cancer: an
45%risk
of men,
i.e. approximately
estimated
40%
of
women
45%
2 out of every 5 Canadiansand
will
of
men,
i.e.
approximately
2
out
develop cancer in their lifetime.
of
every
will develop
The
risk 5ofCanadians
dying of cancer:
cancer
in
their
lifetime.
24% of women and 29% of men,
The
risk of dying of1 cancer:
i.e. approximately
out of every
24%
of women
and
of men,
4 Canadians
will
die29%
of cancer.
i.e.
approximately
1
out
of
88% of new cases of cancerevery
will be
4diagnosed
Canadiansinwill
die over
of cancer.
people
the age
88%
of 50.of new cases of cancer will be
diagnosed
in people
over thetoage
of 50.
his RANT
is dedicated
a very
This dear
RANT
is
dedicated
to
a
very
dear
friend of the family and an
friend
of
the
family
and
an
activist
in the
activist in the Iranian community and
the
Iranian
community
and
the
Quebec
Quebec society, who, we just found out, is
society,
who,
just found
suffering
fromwebreast
cancer.out, is
suffering
from
breast
cancer.
I have heard this news the day I came back
Ifrom
haveVancouver
heard this news
the day I came
and, truthfully,
I haveback
from
Vancouver
and,
truthfully,
I
have
never felt so crushed.
 مرحله خشک کردن با هوای خشکnever
felt
so
crushed.
Our dear friend, you have given and
. و داغ مواجهندOur
dear friend,
youfor
have
given
andyour
sacrificed
so much
your
family,
 او در تحقیقهای��ش روی ماش��ینsacrificed
so
much
for
your
family,
your
friends, your community, and to humanity!
 تک سلولیهایی را یافت، ظرفشوییfriends,
your
community,
and
to
humanity!
There is nothing more unfair than what
 که در طبیعت نادرند ولی با شرایطThere
is nothing
moremust
unfair
what
you and
your family
gothan
through.
 س��خت مانند ماش��ین ظرفشوییyou
and
your
family
must
go
through.
Thank you for your kindness.
 این یعنی ما با موجودات. سازگارندThank
youforget!
for your kindness. We never
We never
 ری��ز تغیی��ر ژنتیکی داده ش��دهایforget!
Please know that we are all here for you no
-  درس��ت مش��ابه فیلمهای علمیPlease
matter know
what. that we are all here for you no
. تخیلی روبهرو هستیمmatter
what.
And to all the women out there:
 همچنین آزمایشاتی روی قارچهاییAnd
to get
all the
women out
there:
please
yourselves
tested
for please get
 که ماش��ینهای ظرفش��ویی ما راyourselves
tested
for
breast
cancer.
breast cancer. It is worth. And to theIt is
 ب��ه عنوان خان��ه انتخ��اب کردهاندworth.
And
to the
men out
thereget
(DAD!),
men out
there
(DAD!),
please
 قارچه��ا در مقابل. انج��ام گرف��تplease
get
your
prostate
exam.
your prostate exam.
 شرایط، محدودههای دمایی وسیعFor
For God’s
God’s sake,
sake, itit can’t
can’t be
be that
that bad!!!
 نمکی و تغییرات محیط اس��یدی وbad!!!
. بازی خیلی مقاومندTherehere
is nothing
thatthat
scares
me me
more
is nothing
scares
 خبر ب��د اینکه با وج��ود این همهthan more
the future.
And
I’m
not
talking
than the future. And I’m
 هنوز هیچ راهکاری برای، تحقیقاتabout
schoolabout
or work
or political
not talking
school
or work issues
or
 اما. جلوگیری از رش��د آنه��ا نداریمor
alien
invasions.
What
scares
me is my
political issues or alien invasions.
 خبر خوب اینکه تاکنون هیچگونهhealth,
my future
I think
What scares
me ishealth.
my health,
myabout it
 گزارش��ی از عفونت ناشی از ماشینevery
day
and
I
constantly
think
about
future health. I think about it every
. ظرفشوییدریافت نشده استwhat
the
media
keep
telling
me
to
day and I constantly think about do or
 با وجود این دانش��مندان همچنانnot
do,the
formedia
the sake
my health.
what
keepoftelling
me toI’ve
do
 تحقیقات بیشتری انجام میدهندseen
countless
documentaries
about how
or not do, for the sake of my health.
 و ت�لاش دارن��د ای��ن همخانههایthese
all-mighty
food
companies would
I’ve seen
countless
documentaries
 نامطلوب را بیشتر شناسایی کنندrather
give
its
customers
edible
about how these all-mighty
foodpoison
 چون بخصوص قارچ میتواند برایon
silver
platter
after
silver
platter
than
companies would rather give its customers
 سالمندان و افراد با سیستم، اطفالto
not
make
the
biggest
profit
EVER.
edible poison on silver platter after silver
 ایمنی تضعیف شده در اثر بیماریI’ve
seen
documentaries
about
baby-profit
platter
than
to not make the
biggest
 خطرناک، یا مصرف داروهای خاصkilling
antibiotics
founds
in
cow
EVER. I’ve seen documentaries meat;
about
. باشدhormones
injected
into chickens
make
baby-killing
antibiotics
founds intocow
 خوب مطمئن هستم که از شنیدنthem
grow
faster
than
you
can
say
“what
meat; hormones injected into chickens
 ای��ن همه خبر ناگوار و تجس��م آنthe
fuck?!”;
and
havefaster
you ever
of
to make
them
grow
than heard
you can
 همه موج��ودات ریز غیرقابل دیدنfake
blueberries
made
with
ingredients
say “what the fudge?!”; and have you
 در هر لقمهای که فرو بردهاید یا هرcalled
“blueof#2”?
they’vemade
even gone
ever heard
fakeYeah,
blueberries
 ظرفی که برای غذا خوردن استفادهthat
far.
And
then
I
hear
Dr.
Oz
says
how
with ingredients called “blue #2”? Yeah,
 عرق سرد بر بدنتان نشسته، کردهایدimportant
it
is
to
have
a
small
waistline
they’ve even gone that far. And then I hear
 و احس��اس نامطلوب کثیف بودنbecause
if you’re
obese, YOU
DIE.
Dr. Oz says
how important
it isWILL
to have
a
. وحشتناکی س��راغتان آمده استAnd
then
Oprah
talks
about
the
importance
small waistline because if you’re obese,
 بگذارید دوش��ی بگیریم و تازگی وof
having
a stress-free
if
YOU
WILL
DIE. Andlife,
thenbecause
Oprah talks
 تمیزی را حداق��ل به بدن خودمانyou’re
stressed,
YOU
WILL
DIE.
Then
about the importance of having a stress! برویم حمام. هدیهدهیمthere’s a million and one other sources
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یادتان نرفته که بهش��ت باکتریها
 رطوبت و تاریکی،چگونه بود؟ گرما
. خب به حمام خوش آمدید.نسبی
مگ��ر غی��ر از این اس��ت ک��ه اکثر
حمامه��ای ما دقیق��ا دارای چنین
شرایطیهستند؟
نورمن پیس و همکارانش در س��ال
4  خورش��یدی از حمامهای1383
خانه نمونهبرداری کرده و موجودات
ریز آن را کشت داده و بعدا آنها را از
 او درست،نظر ژنتیکی آنالیز کردند
در زیر پای شما جایی که زیر دوش
آب میایستید ش��هری بزرگ و پر
جمعیت از نژاده��ا و انواع گوناگون
باکتریهایی را یافت که در آرامش
و امنیت و صلح و دوس��تی در کنار
.یکدیگر زندگی میکردند
اگرچه بسیاری از آنها بیضرر بودند
اما حتی تصور ایس��تادن روی شهر
میکروبه��ا و باکتریهای بیضرر
.نیز به اندازه کافی چندشآور است
خب اگر به اندازه کافی هیجان زده
نش��دهاید نگاهی ب��ه بخش بعدی
.تحقیقاتآنهابیندازید
 این دانش��مند که در87 در س��ال
ح��ال دوش گرفتن بود توجهش به
باالی س��رش و ب��ه کالهک دوش
 مکانی که نه تنها در آن.جلب شد
بخار و گرم��ا وجود دارد بلکه کامال
 یک بهشت واقعی.تاریک هم است
 او از کالهک دوش.برای باکتریها
چن��د من��زل نمونهب��رداری کرد و
درص��د از آنها مایکوباکتریوم20 در
اویوم که عاملی اس��ت که درافراد با
 ایجاد بیماری،ضعف سیستم ایمنی
.میکند را یافت
 او س��پس.اما این تمام ماجرا نبود
مقادی��ر ناچی��زی از عوامل ش��ایع
عفونتزا مانند استافیلو کوکوس و
لژیونال را نیز در چند کالهک دوش
 عوامل میکروبی از.دیگر پیدا ک��رد

.را دربارۀ واژگان نامه های فرانسوی زبان پی گرفته است
Les Dictionnaires de la langue این کتاب با عن��وان
 در مجموعۀ2003  به قلم ژان پروو در سالfrançaise
 فرانسه به چاپ رسیدهPUF  انتشاراتQue sais-je?
.است
ژان پروو اس��تاد زبانشناس��ی دانشگاه س��رژی پونتواز
) و نویسنده واژگان نامه ها و تکنولوژیCergy-Pontoise(
 است که جایزۀ زبانشناسی لوگو2000 جدید در س��ال

 اما.فرهنگ و یا لغتنامه هم می گوییم) مراجعه کنیم
ابزاری واژگان
ِ شاید کمتر پیش آمده باشد که از نگاهی
نامه دور ش��ده و آن را در بوتۀ نقد بگذاریم؛ کارکرد آن
 چاپهای، تاریخچه اش را بررسی نماییم،را ارزیابی کنیم
گوناگون آن را با هم مقایسه کنیم و یا گرد آورند گان و
ناشران آن را بهتر بشناسیم و برای شناخت ویژگی های
.واژگان نامه به سراغ آن برویم
کتاب «واژگان نامه های فرانسوی زبان» همین رویکرد
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این دس��ت از آب شهری نشأت
گرفته ودر شرایط مناسبداخل
.کالهکدوش تکثیر مییابند
او میگویددلیل نگرانی این است که
 میکروبها و قارچها،این باکتریها
میتوانند همراه آب اسپری شده از
کالهک دوش در هوا پخش شده و
به مجاری سیستم تنفسی و از آنجا
.به بدن راه یابند
فرضیه این اس��ت که علت افزایش
رشد عفونتهای باکتریاییدردنیای
 دوش گرفتن به روشهای،امروزی
 با وجود این او میگوید.سنتی است
که هنوز اطالع کافی برای اثبات این
.فرضیه وجود ندارد
به نظ��ر او باکتریه��ای موجود در
،دوش زی��اد نگرانکننده نیس��تند
ما میتوانیم با تمیز کردن کالهک
دوش یا تعویض مکرر پرده حمام یا
نصب سر دوشی که ذرات ریز قابل
 از عواقب آن،استنشاق ایجاد نکند
 با این حال افرادی با.جلوگیری کنیم
سیستم ایمنی کارآمد و قوی با خطر
زیادی روبهرو نیستند و نباید نگران
.این همخانههای ریز باشند
در انتها باید خبرهای خوشی را نیز
.چاش��نی این مقاله ترسناک کنیم
بخش بس��یار بزرگی از باکتریها و
میکروبها برای زندگی ما ضروری
.هستند
اص�لا اینطور هم نیس��ت که این
موج��ودات میکروس��کوپی تنه��ا
موجبات بیماری یا کثیفی را فراهم
 تنها درصد بس��یار اندکی از.آورند
تمام همخانههای ناخواسته ما باعث
 آن هم نزد گروهی که،بروز بیماری
سیستمدفاعی ضعیفیدارند خواهد
.شد
خالصه هر چه نباش��د بدن ما هم
ب��رای خودش ی��ک ارتش منظم و
قوی دارد که حریف این کوتولههای
 پس آسوده به زندگیتان.زشت است
ادام��ه دهید ولی فق��ط یک کمی
 .تمیزتر از گذشته
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آسیبشناسی در بازار کار

بر اس��اس آم��ار به دس��ت آمده و
گزارشهایی ،میزان کار مفید هفتگی
در ایران هم اکنون  6تا  ۷س��اعت
است ،همچنین متوسط کار روزانه
مفی��د در بخش دولت��ی ایران یک
س��اعته و چهار دقیق��ه و در بخش
خصوصی دو ساعت و شش دقیقه
است.
س��اعت کار مفید هفتگی در ژاپن
ه��م اکنون  40تا  60س��اعت و در
کره جنوبی  54تا  ۷2ساعت است.
عالوه بر این ،آمارها نش��ان میدهد
که سرانه کار مفید در ایران سالیانه
 800ساعت است.
بنابراین ایران در رده سوم کمترین
ساعات کار مفید سالیانه در جهان
پ��س از کوی��ت با  600س��اعت و
عربس��تان با  ۷20ساعت کار مفید
قرار دارد.
ایران مقام سوم کمترین ساعات
مفیدکاری!

این می��زان در ژاپن  2هزار و 420
س��اعت ،در کره جنوب��ی  1900و

( )Logosرا دریافت نموده است.
در این کتاب ،وی تاریخی تحلیلی
از پیدایی و رش��د واژگان نامه های
زبان فرانس��ه به انجام رسانده است
تا هم کارک��رد این واژگان نامه ها را
نش��ان دهد و هم معیارهایی که بنا
به آنه��ا واژگان نامه ها از هم تمایز
مییابند.
در این کتاب ،نویسنده بر آن بوده تا
تمامی واژگان نامه های زبان فرانسه
را از آغ��از تا کنون بشناس��اند و به
بیان سیر تاریخی و ویژگی هایشان
ِ
بپردازد و آنها را با یکدیگر مقایس��ه
نماید.
این کتابدر پنج بخش تدوین شده
است:
مؤلف در فصل اول کتاب ،فراوانی و
گوناگونی واژگان نامه ها را بررس��ی
می کند ،نخس��تین واژگان نامه و
واژگان نویسان را معرفی می نماید
و به بررسی اجمالی واژگان نامه ها،
واژگان نامه های جامع و دانشنامه
ه��ا در قرنهای  16و  1۷و  18و 19
می پردازد.

استبداد پذیری...

>> ادامه از صفحه7 :

گزارشجشنتیرگان

ماایــرانیهـاچقــدرپــرکــار
وزحمتــکشایم!

پایی��ن بودن میزان س��اعات مفید
کاری روزانهدر اداراتدولتی و بخش
خصوصی کشور ،سهم کار مفید هر
روز را به  22دقیقه کاهش داده ،در
حالی که سهم ناهار خوردن ،تلفن
کردن و چای نوشیدن از انجام کار
مفید بیشتر است!

این انجمن جشن تیرگان رادر سالمه 24
جوالی  211همگام با جشن یکهزارمین
چاپ نشریه پیونددر پار انگرینیون برگزار
کرد .هوای بسیار خوب آنروز این زمان را
به ما داد تا بار دیگر به پیشباز چرخشگاه
باوره��ای همس��ویمان در کنار یکدیگر
باش��یم و به ش��ادی و پایکوبی بپردازیم
و گوهره وجود خویش را که درس��تی و
پاکی و مهر و شادی سرشار نهفته آن را
در یگانگی و همسوئی ،به باورها و منش
ایرانیت مان بارور سازیم.
در باورهای اسطوره ای جشن تیرگان ،دو
روایت جالب است:
روای��ت اول مرب��وط ب��ه آرش کمانگیر
قهرمان ملی ایران میباشد ،میان ایران و
توران سالها جنگ و ستیز بود.
در نبرد میان افراس��یاب و منوچهر شاه
سپاه ایران شکست سختی می خورد و
سپاه ایران در مازندران به تنگنا می افتد؛
سرانجامدو سوی نبرد به سازشدرآمدند
و ب��رای آنکه مرز دو کش��ور مش��خص

ش��ود و ستیز از میان برخیزد ،پذیرفتند
از مازن��دران تیری به جانب خاور پرتاب
کنند و هر جا تیر فرود آمد همان جا مرز
دو کشور باشد.
آرش ک��ه ب��زرگ ترین کمان��دار بود و
میدانس��ت با پرتاب تیر جان خود را نیز
از دست خواهد داد ،سرانجام تیر را پرتاب
میکند ،بی جان بر زمین میافتد و تیر در
کنار رود جیحون بر درخت گردوئی فرود
میاید و مرز بین دو کشور مشخص می
شود.
این باور درستی آن از هزاران سال پیش
در دای��ره تکرار تاریخ تا ب��ه امروز که ما
ش��اهدش هس��تیم بارها رخ داده ،آرش
های بس��یاری در هر نسل با گذشتن از
جانشان درسی از عشق به میهن را به ما
آموخته اند که روان شان شاد باد.
روایت دوم در مورد فرشته باران (تیشتر)
و دیو خش��ک س��الی (اپ��وش) و نبرد
همیشگی میان نیکی و بدی می باشد که
پس از چندین نبرد سرانجام فرشته باران
پیروز میشود و آبها توانستند بی مانع به
مزارع و چراگاه ها جاری شوند .باد ابر ها را
که ازدریای کیهانی برمی خاستند به این
سو و آن سو راند و بارانهای زندگی بخش

اجنمن دوستداران زرتشت

ایران...

در چی��ن ه��زار و  ،420آلمان هزار
و  ،۷00در آمری��کا هزار و  ،360در
ترکیه هزار و  ،330در پاکستان هزار
و  100و در افغانستان  950ساعت
است.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با
مهر با بیان اینکه ریشه اصلی پایین
ب��ودن س��اعات کار مفید و ضعیف
بودن فرهنگ کار در ایران وابستگی
به اقتصاد نفتی است ،گفت:
هرچق�در وابس�تگی م�ردم به
اقتصاد دولتی و وابستگی دولت
به نفت ادامه یابد ،وضع ساعات
کار مفید درست نخواهد شد.
نماینده س��ابق کارگران در هیئت
حل اختالف با اشاره به اینکه تاکنون
بخش خصوصی واقعی در کش��ور
شکل نگرفته است ،بیان داشت:
بیش��تر بنگاههای خصوصی خود را
وابسته به یک ارگان و بخش دولتی
میدانن��د و از ای��ن طری��ق نیروی
انس��انی آن نیز در اکث��ر موارد فکر
میکند باید ب��ه میزان دلخواه خود
کار کنند.
ضربههایاقتصادنفتی

حاج اسماعیلی ،ادامه داد :دولت باید
در این زمینه تالش کند تا مردم را
از وابستگی به اقتصاد نفتی جدا کند.
در تعریف فرهنگ کار باید رابطه بین
مساعدت و همکاری در محیطهای
کاری و بهره وری مشخص شود.
وی خاطر نش��ان کرد :اینکه نیروی

در فص��ل دوم ،وی ب��ه بررس��ی
واژگان نامه ه��ای زب��ان فرانس��ه از
دوران رنس��انس و فرهنگه��ای
التین -فرانس��ه تا قرن نوزده و اوج
شکوفایی واژگان نامۀ فرهنگستان و
پیدایی مجموعۀ فرهنگهای الروس،
می پردازد.
در فصل سوم ،تاثیر دانشهایی چون
زبانشناس��ی و انفورماتیک بر روی
واژگان نامه ها در قرن بیستم ،مورد
بررسی قرار می گیرد.
در فصل چهارم ،نویسنده به این آثار
نگاهی کلی تر دارد و از دید تفسیری
و کارب��ردی و نیز جای��گاه کاربران
واژگان نامه ها ،این پدیده را ارزیابی
می کند.
فصل پنجم بنا به تاریخ پیدایی این
آثار ،عنوانهای واژگان نامه های مهم
و تأثیرگذار در تاریخ واژگان نویسی
زبان فرانسه آورده شده است.
ای��ن کتاب ،با نش��ان دادن مس��یر
تاریخی رش��د ای��ن آث��ار و تجربه
ه��ای ناش��ی از آن ،م��ی توان��د
برای پژوهش��گران ،نویس��ندگان و

کار و کارفرما فک��ر میکنند دارای
منافع متضاد با یکدیگر هستند خود
مانعی بر سر راه افزایش ساعات کار
مفی��د و بهبود به��ره وری بنگاهها
خواهد بود.
این فع��ال کارگری ،بیان داش��ت:
هم اکن��ون دولت خود ب��ه عنوان
کارفرمای ب��زرگ در بازار کار نقش
بازی میکند و اگر بخواهد به عنوان
یکداور بیطرف بین کارگر و کارفرما
وارد شود ،باید روند حضور خود را در
بازار اشتغال کشور اصالح کند.
به گفته حاج اسماعیلی ،تاکنون به
نقش آموزش نیروی کار نه تنها در
بنگاهها توجه خاصی نش��ده است
بلکه دولت نیز اقدامات مناس��بی را
در این زمینه انجام نداده است.
افزایش سهم ناهار و تلفن در کار
روزانه
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س��ربلند و سرفراز کسانی بودند که
به فرمان مشروطیت وقانون اساسی
ارج نهادن��د و احترام گذاش��تند و
س��رافکندگی و شرمساری نصیب
کسانی شد که حتی با نیت خدمت،
خودکامگی پیش��ه ک��رده و اصول
مشروطیت و قانون اساسی را زیرپا
نهادند.

نماینده س��ابق کارگران در هیئت
حل اختالف ،تاکید کرد:
خوش��بختانه با ادغام وزارت تعاون
در کار و رف��اه اجتماع��ی میتوان
امیدوار بود که تعاونیها بتوانند نقش
آموزش را در بنگاهه��ا و واحدهای
تولیدی کشور بر عهده گیرند.
به عنـوان مثـال ،داوری درباره
وی خاطر نش��ان کرد :متاس��فانه رضاشـاه و محمدرضاشاه پهلوی،
بس��یاری ازافراد در بخش دولتی و که بیشترین سال های پس از صدور
خصوصی هستند که تالش میکنند فرمان مشروطیت و تصویب قانون
تا ساعات غیرمفیدی کاری خود را اساسـی را در قـدرت بودند و هر
در روز افزایش دهند!
دو نیز ،به زعم خود ،قصد خدمت
حاج اس��ماعیلی گفت :در شرایط داشـتند ،برخالف نظر کوته بینانه
فعل��ی ک��ه س��هم کار مفی��د در هوادارانشان ،نه برمبنای ساخنت
بنگاههای دولتی کمتر از  2ساعت پل و راه آهن و دانشـگاه و رادیو یا
است ،میتوان گفت که سهم روزانه ایجاد سـپاه های دانش و بهداشت
چای خوردن ،تلفن زدن ،مرخصی و ترویج آبادانـی و دادن حق رأی
ساعتی گرفتن و ناهار خوردن از کار به زنان ،بلکه برمبنـای رعایت یا
مفید بیشتر است و اینگونه نمیتوان عدم رعایت اصول ناشی از فرمان
به بهبود بهره وری و افزایش ساعات مشروطیت و قانون اساسی خواهد
مفید کاری امیدوار بود.
بود و این واقعیت تلخ که بیش از 3
این فعال کارگری همچنین از بیان دهه است حکومتی به مراتب خشن
برخ��ی دیدگاهها در زمین��ه لزوم تر و جنایتکارتر از آنان چون بختک
افزای��ش تعطیالت هفتگ��ی به دو برروی سـینه میهن مـان افتاده،
روز و از ای��ن طری��ق کاهش یافتن تأثیری تبرئه کننـده در این داوری
س��اعات کاری و حض��ور نی��روی تاریخ خنواهد داشت.
انسانی در تولید انتقاد کرد و افزود :درس��وی دیگر این طیف نیز کسی
میزان تعطیالت سالیانه کشور نیزدر مانند دکتر محمد مصدق قرار می
مقایسه با کشورهایدارای بهره وری گی��رد که بخاطر احت��رام به اصول
باال و مناسب ،به مراتب بیشتر است .مشروطیت و قانون اساسی همواره
(مهر) مورد احترام و تکریم خواهد بود.
پیش��تر از وجود اس��تثنا در جریان
روشنفکری صدر مشروطیت سخن
رفت.
سید حسن تقی
استثناها
این
از
دوس��تداران حوزۀ واژگان نویس��ی یکی
ّ
ایرانی ،بسیار سودمند باشد ،چرا که زاده اس��ت .تقی زاده از روشنفکران
آش��نایی با تجربه های واژگان نامه پرشور و مبارز صدر مشروطیت بود
نویسی در زبان و فرهنگی بیگانه ما که در مجلس شورای ملی دوره ا ّول
را بی شک در آبیاری درخت تنومند از تبریز انتخاب ش��د و س��خنگوی
زب��ان و فرهنگ ایران��ی توانمندتر حزب دموکرات در آن مجلس بود.
خواهد س��اخت .ترجمۀ این کتاب او ب��ا آن ک��ه در مجل��س پنجم با
گامی کوچک در این راه و راستا بوده س��لطنت رضاش��اه مخالفت کرد،
است.
در دوران س��لطنت او به مقام های
تماس
زیر
نشانی
با
کتاب
خرید
برای
استانداری ،وزارت و سفارت رسید و
بگیرید:
در دوران محمدرضاشاه نیز رییس
 Multissage Inc.نخس��تین مجلس سنا ش��د .تقی
 3333 Cavendishزاده ادیبی زبان دان و دانش��مند و
 Suite 250پژوهشگری توانا در تاریخ و ادبیات
 Tél:(514) 770 17 71ایران بود.
www.multissage.ca
سید
در دوران س��لطنت رضاش��اهّ ،
حسن تقی زاده در مقام وزیر دارایی
استخدام
عامل خطا یا خیانتی بزرگ به منافع
به یک نفر کارمند
ملی ایران ش��د که عوارض و تبعات
 آشنا به زبان های
زیانبار آن همه تاریخ معاصر ایران را
فرانسوی و انگلیسی
تحت تأثیر قرارداد و با این کار نه تنها
برای انجام امور دفتری
پیش��ینه مبارزاتی و آزادی خواهانه
کمپانی حمل و نقل
فورا نیازمندیم.
خ��ود را تباه کرد ،که به صورت ل ّکه
Tel.: 514-892-5433
ای س��یاه برجبین جنبش سربلند

روشنفکری صدر مشروعیتدرآمد.
سیدحسن تقی زاده را خوار
آنچه که ّ
کرد و بر پیش��ینه درخشان آزادی
خواهانه اش قلم بطالن کش��ید ،در
جریان تمدید قرارداد نفت دارس��ی
در سال  )1933( 1311و زمانی که
او وزیر دارایی بود رخ داد:
«درسال  )1932( 1310ناگهان در
لندن اعالم کردند که سهم ایران از
درآمد نفت آن س��ال به قریب یک
چهارم س��ال پیش کاه��ش یافته
اس��ت .رضاش��اه این را – شاید به
حق – حمله مستقیمی به شخص
خود تلقی کرد و سخت خشمگین
ش��د .در نتیجه قرارداد دارس��ی را
ملغی کردند .انگلیس به جامعه ملل
ش��کایت کرد و قرار شد که طرفین
برای دادن یک امتیاز جدید نفت به
شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره
کنند .هیئت نمایندگان شرکت نفت
ب��ه تهران آمد و با تقی زاده و داور و
فروغی و عالء به مذاکره پرداخت.
وقتیدرباره همه چیز توافق شد ،سر
جان کدمن (رییس ش��رکت نفت)
ناگهان تقاضای تمدید قرارداد را هم
به آن اضافه کرد.
هیئت نمایندگی ایران نپذیرفت.
نمایندگان انگلیس در ش��رف ترک
ای��ران بودند ک��ه رضاش��اه آنها را
خواس��ت .در گفتگویی که کردند،
ش��اه ا ّول دربرابر تقاض��ای تمدید
مقاومت می کرد ،ولی بعد تس��لیم
شد».
(بنیاد مطالعات ای��ران ،ایران نامه،
سیدحسن تقی زاده ،با همکاری
ویژه ّ
محمدعلی همایون کاتوزیان ،صفحه
.)15
چنانکه در این روایت زش��ت و غم
انگیز دیده می ش��ود ،انگار نه انگار
که حکومت مشروطه است و کشور
قانون اساس��ی و مجلس ش��ورای
ملی دارد و این نمایندگان منتخب
مردم هستند که باید درمورد مسئله
سرنوشت سازی مانند تمدید قرارداد
نفت تصمیم بگیرن��د و بنابر اصول
قانون اساس��ی شاه هیچگونه حقی
برای دخالت در این مورد ندارد.
شوربختانه رضاشاه هیچ ارزشی برای
قانون اساسی و مجلس شورای ملی
قائل نبود و بر سبیل تحقیر مجلس
را "طویله" می نامی��د و در جریان
نمایش انتخابات ،کارگزاران نظامی
رضاشاه در والیات ،هرکس را که او
اراده می ک��رد از صندوق های رأی
در م��ی آوردند و ب��ه "طویله" می
فرستادند.
چنین مجلسی طبعا نمی توانست
در مس��ئله ای به اهمی��ت تمدید
ق��رارداد نفت تأثیرگ��ذار و تصمیم
گیرنده باشد.
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بر تمامی زمین فروریخت و به مناسبت
این پیروزی ایرانیان این روز را جشن می
گیرند ،و یکی از آداب و رسوم این جشن
پاشیدن آب بروی یکدیگر میباشد؛ بدین
سبب تعداد زیادی وسیله آبپاش از سوی
انجمن بین کودکان پخش شد.
بانو تینا فرش��ادگهر از سوی این انجمن
فلسفه برگزاری جش��ن تیرگان را برای
باش��ندگان بیان نمودند؛ دی جی سینا
با برگزیدن آهنگ های ش��اد ایرانی که
هر ش��نونده ای را در فضای ویژه خود به
پایکوبی میکش��اند .گروه پیوند خوراک
آن روز را تدارک دیده بود که بسیاری از
باشندگان از آن لذت بردند.
ای��ن انجمن از جناب رحیمیان که ما را
برای برگزاری جشن تیرگان یاری دادند
و همزم��ان با یکهزارمین چاپ نش��ریه
پیوند نیز بود؛ همچنین از بانو فرشادگهر
و جناب فرش��اد (تپش دیجیتال) که در
تمامی جشن های ملی همیار این انجمن
هستند ،بدین وس��یله سپاسگزاری می
نماید.

دبیراجنمن

سیدحس��ن تق��ی زاده در
نتیجه را ّ
دفاع از خود ،که به عذر بدتر از گناه
بیشتر شباهتدارد 16 ،سال بعد در
جلسه علنی  ۷بهمن  132۷مجلس
پانزدهم چنین شرح میدهد:
«نمایندگان شرکت نفت (انگلیس)
در آخ��ر کار ناگهان صحبت تمدید
م��دت را ب��ه میان آوردن��د و اصرار
ورزیدند ...و تهدید به قطع مذاکرات
و حرکت فوری از ایران کردند ،و شد
آنچه شد ،یعنی کاری که ما چند نفر
مسلوب االختیار به آن راضی نبودیم
و ب��ی اندازه و فوق ب��ر تصور ملول
ش��دیم و از همه بیشتر شخص من
و مرحوم داور متأثر و ملول ش��دیم.
لیکن هیچ چاره نبود ،و البته حاجتی
نیس��ت که عرض کنم چ��را چاره
نبود ...زیرا هیچ مقاومتی دربرابر اراده
حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بود
و نه مفید»!
(همان مأخذ ،صفحه .)18
واین چنین ،در نتیجه "اراده حاکم
مطلق" و جبونی و سست عنصری
غیرقاب��ل دفاع "روش��نفکر و مبارز
صدر مش��روطیت" ،قرارداد نفت به
مدت  60سال یعنی تا سال 1993
میالدی تمدی��د و به قول تقی زاده
"شد آنچه که شد"!
اگر رضاش��اه به اصول مش��روطیت
یعنی قانون اساسی و مجلس شورای
ملی احترام می گذاشت و برمبنای
آنه��ا پادش��اهی می کرد ،ق��رارداد
دارسیدر سال  1966میالدی پایان
می یاف��ت و نیازی ب��ه ملی کردن
صنعت نفت و پیامدهای ناگوار آن
یعنی سقوطدولت ملیدکتر محمد
مصدق و کودتای ننگین انگلیسی-
امریکایی  28ام��رداد  1332وجود
نمی داشت و محمد رضاشاه ناگزیر
نمی شد توسط بیگانگان به کشور
بازگردانده شود و تاریخ را با تصویب
و امض��اء قرارداد کنسرس��یوم نفت
در س��ال  – 1333این بار به دست
دکت��ر علی امینی – تک��رار کند و
مردم ایران ناگزیر نمی شدند خشم
و بغض فروخورده خود را در س��ال
 135۷با افتادندردامی که خمینی
هوشمندانه گسترده بود ابراز کنند.
سیدحس��ن تقی زاده و
ا ّما ،ش��اید ّ
همانندانش چندان هم اس��تثناء و
درخور مالمت و سرزنش نباشند.
آیا خود ما نی��ز در بی تفاوتی و بی
عمل��ی در برابر خودکامگی و ارجح
دانستن منافع فردی بر منافع جمعی
و ملی مشابه آنان نیستیم؟
آیا س��خنی نادرس��ت و نارواس��ت
اگر کس��ی بگوی��د که بیش��تر ما
مانندسیدحس��ن تقی زاده خصلت
ّ
استبداد پذیریداریم؟!
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دیسکوکالبایرانی
افتتاح شد
واقع در ساحل رویایی رودخانه سن لوران

درالشــین

رقص و پایکوبی با
تازه ترین های روز...

با دیجی
فرانسیس و ...

SATURDAY
AUGUST 27

همراه با غذای سرد و
انواع نوشیدنی ها

تلفن اطالعات:

514-296-0369
start@ 10:30 p.m.
Ticket: $10
)(+@the door

این بار  27آگوست
از ساعت  10ونیم شب

Villa
Taormina

ورودی فقط 10 :دالر

2530 Boul. St-Joseph
LACHINE, QC H8S 2N9
Tel.:(514) 634-5548

www.restaurentTaormina.com

با پارکینگ رایگان (پشت ساختمان)

انواع میوه جات و س�بزیجات در س�وپراخوان

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

کی

فیت عالی

قیمـت
مناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

 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
 wom
perm
r,
 colo
air cut & eyebrow
h
s
id
k
e

ning fac
 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

روز7
هفته

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

:پزشکخانواده
ختنه کودکان و اورژانس
www.circumcisionmontreal.com

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

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

 سپتامبر23  درمونتریال:هادی خرسندی

مجرب ما

ی و الهه

مشاورین

مهــر

دمت شما

در خ

FLY ANY TIME,
ANY WHERE!

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

TORONTO

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

VANCOUVER

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

NDG

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

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

www.akhavanfood.com
...هرآنچهنیازشماست
!همه زیر یک سقف
کلیه اقالم ماه مبارک رمضان موجود است

9
.9مرغوب
برجن

27

بالل

 پوندی40

...تعالی
یفی

بیابامیهباک
زول

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

