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Tel.:
(514)
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289-9022,
(514) 289-9044
Fax:
(514)289-9011,
289-9022, (Toll
1-866-289-9011
Fax:
289-9022,
1117(514)
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W., # 511(Toll Free)
Mtl. QC.1-866-289-9011
H3B 1H9
Peel
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www.ic-pacific.com

Sharif
992
_____

$

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca
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موسسه مالی
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 پسر زهرا کاظمی میتواند:دادگاه مونتریالی
4 :از مقامهای جمهوری اسالمی شکایت کند ص
Tel.: (514) 289-9011
1117 Ste-Catherine W. # 511

12 : ص

بدر13

_________________

1048 شماره،18 سال
1390 اسفند25
_______

چشم انداز حتوالت در مصر
1048
 روز یکشنبه،با گذشت شش روز از آغاز حضور اعتراضی مردم مصر در خیابان ها

:عباس میالنی با شاه درمونتریال
دانشگاهکنکوردیا
 حکایت بحران:شاه
در سلطنت
259B Cote-Vertu

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
8>> :ص

Tél.: (514) 223-6408

اول آوریل

:هادی خرسندی در مونتریال
PAIVAND: Biweekly
Newspaper
 کنکوردیا،مارس
12 for PERSIAN Community in Canada: Vol. 18, No. 1048, mar. 15, 2012
...با آرزوی سالی بدون جنگ

:جریمهگرفته اید
نوروز خجسته
7 :ص
میانه
خاور
در
حوادث
 آبسنت،2011
!نگراننباشید
،تحوالت
و آبستن

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

پارکآنگرینیون

ÍÅœZ®™

ماکمکتان

...\باز از گرد راه می رسد£Åš£› z }fZ¬…£±Š
yf£¥5ç•Z®

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

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

معرفی
IranAir

Montreal، Qc، H3B 2N2

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

gfÂ†if£ˆ

نامزدهای
؛2011 اسکار

General Sales Agent

!این نوروز گرامی باد

به سرپرستی
)رضاناظم (وکیل

Tel.: (514) 700-0303

3 :ص

:داریوشهمایون
\ë¸¥±›6>>
z të›Z
: صfz£²›
خداحافظ

ç¿†£‹ xÂ £¿

147

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

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž
£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

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

17>> :ص

x£Å¥¿gz®Å`•

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

TORONTO

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

11 : ص

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

Tel.: (514) 486-5547

MONTREAL

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

www.pars.ca

مرتضیعقیلی سخنرانی
نامزد
و هوتن پادشاهEXACTE
GESTION FINANCIERES
 فوریه بیشترینجایزه5
 شد38 :ص

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

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

VANCOUVER

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

®´‹خضر
}f£¨`` † Í˜®Ž
gfZv£`º¥œZ
dZ®`صرافی
` ` `Á… مهتاب
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ®
Zä…gfZv£º¥œZ
مالیات
حسابداری و
:ثقفی

مونتریال

Ninous Givargiznia, BSc.

z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
} چشم اندازf£¨†ù£¿Ž
}£¼ ®›ò fd
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
انتخابات آیندهfÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
!تصاحب کرد
را
جام ملتهایآسیا؛ ژاپن چهارمین جامقهرمانی
£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ
Office: (514) 694-0840

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

GREEN خرید:
فرانچایز
INTERNATIONAL

:طرح

،کیوانمهجور

Fax
Res.

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

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

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

مالیات
 حسابداری:مهتاب ثقفی
ßŽ¯§œZ¬œdوaZ®‰

حسین باقرزاده

çœ£`›
...پزشکی
¯ Zz
ã¼±› wZz

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

7 >>

دکترانصاری

yf£¥5ç•Z®

28 >>
:کانادا/کبک
کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine
5Star
Inc.
W.
لیسانس در رشته مدیریت مالی
24  انتقال ارز به ایران در کمتر ازz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
)H.E.C(
مونترال
دانشگاه
از
 شادپور.ا.ع
6600 Trans-Canada, Suite 750
xZ® Z ä… £gfZ
… …انجمنv£fZ
CGA حسابداران
کاندیدای
نرخ روز
بهترین
تضمین
با£…ساعت و
xZ® Z ä… \ZdfZz z ارز
\Zfd£`مدیریت
}£Xرشته
Ô z®
Á
¥
11:>>
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b®œ
ã
®¥Á…
ãÅ¿´†
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Tel.:(514)
585
2345
®
انتقـال
مالی
در
لیسانس
D.D.S.
1155
Rene
Levesque
w.
#2500
:امیرسام
D.M.D.
ã
 سال سابقه کاری در کانادا18با
£› â¥±Å
vZ®¥œÂ›
fd ä¤·Ž 3£…£… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
خدمات حسابداری و مالیاتی
 کلیه m£ºœ w£¿† fd
}gfZ
LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
jgfZx£`z` `ç` ¿Åˆ£¤ ã`g ä…` ` ` Å›Æ† z)H.E.C(
 از دانشگاه مونترالxZ®Á†y£½²œZd
®œ ,£Åœd
vZ®¥œÂ›y£½²œZd
b
z
34\fÂä…
>>...امالک
\Zfd£
®›Z750
fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d
ç™¬Àارز£¿œانتقال
‚¬œfZd
اشخاص
و
ها
شرکت
برای
1449 St.
Catherine
OSuite
عمدهfd
بصورت
 تبدیل و

fêd
z á ¬¤†
6600
Trans-Canada،
¯
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹CGA کاندیدای انجمن حسابداران
äÀ
:¬ fZd g£Åœ x£›gv£fZäºÅ–d
10 ä… Øº•
1973 (514) 846-0221
1998
TRADING

Inc.

ÍÅœZ®™

NEW address:

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2
Montreal, Qc., H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

MontrealDe
Quebec
H3G
Pointe-claire،
Qc،Montagne,
H9R1S6
4S2
1006,
La
Suite 201, Montréal,جتاری
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
1155
Levesque
w. #2500
Tel: Rene
514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229,
Fax: 989-0029 www. کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
514.567.3169Suite 308
Cote-des-Neiges,
دبی
در
 دارنده منایندگی5450Mobile:
Fax
:
514
989
0029
Montreal،
Qc.،
H3B
2K4
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Lucieneبرای
اشخاص
شرکت ها و
Toll Free
: 1-866 989 2229
(514) 731-1443
Metro: CDN
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.:msaghafi@miagesolutions.com
Tel.:
514.426.7200
info@khazarexchange.com
Email:
E-mail: GIT110@yahoo.ca
Fax:
514.426.3596

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری
ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

IranAir

GUY

Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

Maryam Khaleghi

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

...در کشکول پیر

(ç¿ffZ¬…£±Š)
Tel.: (514)

30 >>

حسابداری
های
سیستمorder
 ازfz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
ç Zd£œ£˜
z ç £¼ ®›ò
Money

حمل و نقل پارس ماریتایم

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

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

6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
مشاورت های مالی
 انواع
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.: (514)
آموزش
 483-5370
www.parscargo.ca
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492

\£Åš£› z

انتقـال ارز

gfÂ†if£ˆ

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

Ninous Givargiznia، BSc.
Real Estate Broker

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

Fax: (514) 938-4978,

Tel.:
(514)
 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
متامی خدمات دندانپزشکی
دهنده
 ارائه585-2345
E- Mail:
<< بهترین نرخ و هزینه
>> باmontreal@pars.ca
www.pars.ca

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

(514) 846-0221

Cell: (514) 928-5415 Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.

در آمریکای شمالی
 تهیه وام مسکن  ارزیابی رایگان
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی
مشاور امالک در مونتریال
______________________
CENTURYSouth
21 Max-Immo
shore و
Office: (514) 990-4666 X594
620 boul، St-Jean، Suite 202
 (514) 696-5169
مسکونی و جتاریRes.:

EXACTE
مدیکال آلفامدیک
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES
\ë¸¥±› z të›Z fz£²› Cell.: (514) 816-4080
ç¿†£‹
 مسکونی و جتاری:امالک
 مشاورxÂ £¿
 ستاره5 صرافی
ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
فیروز همتیان
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ† Tel.: (514) 585-2345
gz®Å`•
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž (514) 846-0221
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364
(514)487-0800
•

NEW address:

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
 دارنده منایندگی در دبی
Tel.: 514-270-0077
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی
1253 Guy Tel.: (514) 933- 8383

1449 St. Catherine O

Montreal Quebec H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Fax : 514 989 0029
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

's cut

 کوتاه کردن مو
 رنگ
 بند و ابرو
ProFusion
Realty RF
 فر
Agence Immobilière
هایالیت1361

Greene Avenue

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

air cut & eyebrow
h
s
id
k

g face
in
n
a
le
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مریم خالقی

____________________

3363

_____________________
Clinique Dentaire Villeray:
57 Villeray, Montréal H2R 1G2

دکترریموندرضایی

روز7
هفته

نینوسگیورگیزنیا

Pointe Claire، QC، H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com
 ارزیابی رایگان

 تهیه وام مسکن

جابجایی ارز با سیستم ما
Southجهت
Shore z v£ ®¥œÂ› fd
،} درمتام نقاط دنیاf£¨† z çœÂ¼±› !
_____________________

:دقیقه زمان نیاز دارید
10 به
Firouz
Hemmatiyan
ã¼±›
wZzفقط
äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

حمیدصدیقکاغذچی

Real Estate Broker
2178 Ste-Catherine W.Chrtrd.
groupe
SuttonClodem
Inc.
Lasalle,
South 5Star
Shore, I.P.M. Inc.

Westmount، Qc H3Z 2A5
Maryam Khaleghi Unisex
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Cavendish
Real Estate Broker
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
Business Plan
Cell: (514) 928-5415
Cell: (514) 983-5415 www.christiesgreatestates.com

courtier
Nun’simmobilier
Island agrée
,ND
9515 Lasalle boul.

G

<< >> با بهترین نرخ و هزینه

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

Inc.
fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent
Affilié
Tel.: 514-620-5551
مشاور
Lasalle Qc. H8R 2M9 امالک در مونتریالImmobilier
Tel.: (514) 486-5547 Tel.:
1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
NDG:
Cell:
514827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
South shore و
5253, Boul.
Decarie, Suite 250,
Montreal,
QcW.H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
6170
Sherbrooke
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
Chartered Real Estate Broker
 مسکونی و جتاری
Tel.: 514-485-4744
 با سال ها جتربه
 ارزیابی رایگان
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه
Tel.: 514-439-1444 | 5057 Av. Victoria | Montréal, QC H3W 2N2
 تهیه وام مسکن
West Island:

£ßœ£… gZ }f£¨† 15760
wZz ‹Z
z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
boul Pierrefonds

 امیرسامAMIR SAM

•

Cell.: 514-702-2309

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

www.amirsam.ca

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

وحیدخلجی

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

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

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

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

z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
xZ® Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z®
Tel.: 514-620-5551
}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
NDG:
•6170çœêÂ‘
\Zfd£ ®›Z fd
}ZX äº…£ £… z ç…d fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd
Sherbrooke W.

نادرخاکسار

1006, De La Montagne, Tel.:
Suite
201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
514485-4744
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
Email:
.com
مونتریال و حومه
امالک در
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

353
Kirk
nino

محضردارومشاورحقوقی

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž

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

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

D.D.S.

fhemmatiyan@sutton.com

:Guy

جنب دانشگاه

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

www.sutton.com

xZ®Á†y£½²œZd

1973

1998

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308

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

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

Luciene
l'Allier

جراحدندانپزشک

544 Beaubien E.
_______________________________
Tel.:514-277-1157
5450 Cote-des-Neiges، Suite 308
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.



514-844-4492

Maisonneuve W.

x

Cell: (514) 827-6364

1405
Maisonneuve
Lasalle
Qc. H8R 2M9 W.

£Åœ

:Guy 1405

6520 St-J
5774 Sher
1405 De M

ç Zd£œ£˜


 در کمترین زمان
 بهترین بها
جنب دانشگاه
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امیر سام ،مدیر عامل دفتر امالک  Immo Plus Century21برگزار میمناید:

سمینارویژۀخریداراناولینخانه
First Time Buyer Seminar

امیرسام

Cell.: 514-702-2309

سخنرانان:

DIRECTOR OF CENTURY 21
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

 امیر سام مشاور امالک

مدیر عامل دفاتر امالک

Immo Plus Century21

 بهروز آقا باباخانی:

مشاور و متخصص وام مسکن
از شرکت Imeris

 مسعود موج بافان:

خرید خانه اول می تواند با استرس فراوان
همراه باشد ول ی اگر از قبل به تمام مراحل آن
آگاه ی داشته باشید به خاطرهای شیرین و
هیجان انگیز تبدیل میگردد.
ما در این سمینار مرحله به مرحله روند خرید
ملک را به شما بازگو خواهیم نمود:

بازرس فنی و تایید شده ملک
مدیر عامل شرکت Montreal
ProInspection

 وحید خلجی
محضردار رسمی

توجه :به علت محدودیت،
لطفا جای خود را پیش از  3آوریل

زمان:چهارشنبه  4آوریل ۲۰۱۲

amir.sam@century21.ca

مکان:

از طریق ایمیل:
رزرو منایید

ساعت  ۵:00بعدازظهر

)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard، Lasalle H8N 1S6

 مدارک مورد نیاز برای اخذ وام مسکن
 موارد مهم در هنگام بازدید از ملک
 مخارج جانبی خرید ملک
 بازرسی فنی ملک
 مسئولیتهای خریدار
 آماده کردن خود برای روز محضر

نوروز و سال نوی خوشی را ربای شما آرزومندیم!
مدرییت و کا کرنان آلکس تویوات

2
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دیدوبازدیدو
ضیافتبزرگ
نوروزی

اسپانسر های عمده برنامه:

برگزار می کند
باهمیاری :

شنبه  24مارس

النشکوهمنداملپیا

درس

اردوور0:
 1بخش (مانند میگو،
اس
کالوپ ،کاالماری و)...
شام :
فیله مینیون +جوجه
و
یا  ماهی سالمون
همر
اه با سوپ و ساالد،
شرابعال
ی،نوشابه(نامحدود)
دسر ،قهوه و...
میل می
هی
توجه :اگر ما ه پیش از
فت
کنید تا یک ه بگیرید:
ما متاس
مه با
514-2
برنا 33-33
36

OLYMPIA
RECEPTION HALLS

3855 Boul Saint-Jean
DDO., QC, H9G 1X2

514.996.9692

شبی زیبا و بیادماندنی،
قرعهکشیجوایز
نفیس،برنامههای
تفریحیو...
همراهباشادترین
دی جی های شهر
رقص و پایکوبی
تا پاسی از نیمه شب

قر
 2عه کشی
بلیت
و ب سفر رفت
ه رگشت به
رکج
ای دنیا!
اهدای
ه ی خطوط
و
ایی قطر

n

Auctio

رینفیس

آثارهن

عه کشی
قر

 2کوپن
 5دالری
00
دیه KLM
ه
ز

سپاس ا
ا
ب معتمدی
فرناز

تابلو
ی زیبا :ه
دیۀ استاد
ع
لیاصغرم
نقاش نام عصومی،
دار معاصر

Homeira Mortazavi
www.homeira.ca
سفره هفت سین امسال کار
هنرمندانه خامن شیرین روح الهی

3
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ارائه ای از تپش:

ارائه ای از تپش:

ا
و
ل
ی
ن
پ
ا
ر
ت
ی
ن
و
ر
و
ز
ی
پ
س
ا
ز
س
ا
ل
ت
ح
و
یل!
20
www.tapeshmontreal.com

سه شنبه

ما
رس :از  9شب

ه

،شادباشیم!
م

قصیم،بنوشی
بر
رقص و پایکوبی ،ش
ور
و
ن
و
رو
.
.
.
ه
مب
ست
گ

ی

مسابقات هیجان انگیز رقص ،قرعه کشی و...

مراه با شادترین

DJ

های

شهر!

در

کآنگرینیون
پار

13بدر

نحسی13رابامابدرکنید!

جوجه کباب ،آش رشته داغ و...

در سالن جشن های «رزبول»
در قلب NDG

ک شنبه اول آوریل
ی

Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques
Montréal, QC H4B1T6
Tel: 514-482-7200

نبش سن ژاک و کاوندیش

(مترو :واندوم ،اتوبوس )90
>> با پارکینگ بزرگ رایگان

514-223-3336

MELODY
ENTERTAINMENT
GRAND
!OPENNING

>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
 شام در محل بفروش می رسد

تلفناطالعاتتپشدیجیتال:

 2شنبه  19مارس:
از  10شب تا 3بامداد

QC H8T 3G6

438-936-6680
514-223-3336

!Dress to impress

نده:
ی آی
رنامه ها شنبه
ب
معه و
هر ج

هم
ر
ا
ه
با

DJ

شا
د
ت
ر
ی

ن

هایشهر!

نانگیز
جا
مسابقاتهی ه کشی
ص ،قرع
رق و...

حلظه

های

شهر!

پارتیبزرگنوروزی

625 32e Ave Lachine,

>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
 شام در محل بفروش می رسد
برای تهیه بلیت:

نگیز رق
ا

514-223-3336

12 Bar Grill:

>> ورودی 5 :دالر

ص ،قرع

DJ

>> ورودی برای همگان رایگان

تحویلسال نورا با ما باشید!

کشی،
ه

همراه با شادترین

 یک روز زیبا (و شاید گرم!) دیگر
در کنار هم >> با یاد ایران آزاد

در سالن جشن های

>> با پارکینگ بزرگ رایگان

،شادباشیم!
م

قصیم،بنوشی
بر

هیجان
سابقات
م

(مترو)Angrignon :
>> با پارکینگ بزرگ

 شب زیبای دیگری در کنار هم
>> با یاد ایران آزاد
>> ورودی 10 :دالر
>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
 شام در محل بفروش می رسد
 به علت محدودیت جا،
توجه :به  40نفر اول
در پارتی ،دستبند نفیس
بلیت خود را همین امروز
3رنگ «ایران آزاد»
از تپش دیجیتال تهیه کنید.
هدیه می شود...

رقص و پ

ایکوبی ،شور
و نورو  ...همبستگی

حتوی
ل سال نو


مونتریال:
0
2
ما
ر
س2

سا
201
 عت  1و 11
دق
ی
ق
ه
ص
ب
ح
ایرا
ساع ن :س هشنب
ه
1
ف
ر
و
ر
دین
ت8
و  44دقیقه
و  27ثانیه

ی و...
باز
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به پیشواز نوروز بزرگ:

جنگ با ایران می
تواند موجب جنایات
وسیع انتقام جویانه
علیه  ۳۰۰هزار
بهایی بشود!
رومئو دالر

مترجم ( :از فرانسه به فارسی) ژوبین اصالح پذیر
_______________________
آقای رومئو دالر ،سناتور فعلی و ژنرال باز نشس��ته شده
ارتش کانادا و فرمانده قبلی ماموریت سازمان ملل متحد
برای کمک رسانی در کشور رواندا می باشد.
_______________________
در حال�ی که کش�ورهای جهان توجه خ�ود را بر
بلندپروازی های اتمی ته�ران متمرکز کرده اند،
ی�ک مناظره ق�وی در مورد مزای�ا و مضرات یک
حمله پیش�گیری دارن�ده ارتش اس�رائیل ،آغاز
گردیده است.
صرف نظر از اینکه این حمله میتواند بسیار قریب الوقوع
باشد ،همانطوری که وزیر دفاع امریکا آن را بیان کرده،
چنین اندیشه ای مرا بس��یار آزار میدهد ،و این نه فقط
بخاطر اینکه چنین عمل��ی زودرس و بی اثر می باشد
و بطور حتم منجر
{>> ادامه در صفحه}36 :
به عملی��ات تالفی

کلینتون:آوریل
«آخرینفرصت»
برای اجتناب از
جنگاست!
 ۲۴اسفن��د ،ص��دای آلمان :هیالری کلینت��ون ،وزیر
امورخارجۀ آمریکا ،از سرگئی الورف ،همتای روسی
خود ،خواسته است این نکته را به مسئوالن جمهوری
اسالمی ایران گوشزد کند که گفتگوهای ماه آوریل
میان تهران و گروه کشورهای موسوم به گروه (،)۵+١
«آخرین فرصت» برای جلوگیری از جنگ است.
خان��م هیالری کلینت��ون و سرگئ��ی الورف در روز
دوشنبۀ این هفته در حاشیۀ نشست شورای امنیت
سازمان ملل متحد برای رسیدگی به اوضاع در سوریه
با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند .همزمان با طرح این
خبر از سوی روزنامۀ «کومرسانت» ،سرگئی ریابکف-
معاون وزیر امورخارجۀ روسیه -در گفتگوئی با همین
روزنام��ه ضمن اذعان ب��ه رو به وخام��ت گذاشتن
وضعیت پروندۀ هس��تهای ایران گف��ت با وجود این
روسیه هرگز از «آخرین فرصت» یا «آخرین شانس»
سخ��ن نمیگوید و برای تقوی��ت تمایل به حل این
بحران از راههای
{>> ادامه در صفحه}36 :

حلظه حتویل سال نو



Cell.: 514-433-2703

فئودا هودفر

F. Hoodfar
Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال
سال
 ۱۳۹۱بر همه مبارک

با آرزوی
سا یه گسرتی صلح و
آرام
ش بر ایران زمنی.
ای هم
وطن ،ای همزبان
بهارت
سبز  ،پیمانه ات پر
و دلت ب 
ی مالل باد!

خدماتماشامل:

____________________

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


LLB, DDN

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

294 Square St-Louis, 2nd floor
Montreal, Qc., H2X 1A4

Tel.: 514-419-8765
| www.notairepishva.ca

مسعودنصر

سرورصدر

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

38 Place du Commerce # 280

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

Cell.: (514) 571-6592

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
_________________________

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 رانندگی هنگام مستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله ،تهدید ،تخلفات جنسی
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











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

Masoud Nasr

Fax: 514-849-5429
negar.pishva@notarius.net

خدمات حسابداری و دفترداری

www.masoudnasr.com

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Me Negar Pishva, notaire BA,
Legal Advisor & Notary

www.nouraie.com

Cell.: 514-967-5743

 20مارس  2012میالدی

Montreal: Tuesday, March
20, 2012 01:11:00 AM

محضردار

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

Minoo Eslami



نگار پیشوا

Tel.: 514-777-3604

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

مونتریال:

NOTAIRE-NOTARY

مسکونی  -جتاری

مینو اسالمی

ایران:

روز سهشنب��ه  1فروردی��ن 1391
هجری شمسی
ساعت  8و  44دقیقه و  27ثانیه

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

1391 - ۲۵۷۱

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.

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

5
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و ا ّما آن رای تاریخی...

یک سیخ کوبیده
طلب آقای خامتی!

من اگر چهل پرس دیگر چلوکباب
برگ و چنجه به این باجناق شکموی
خودم بدهم ب��از هم میگویم نوش
جانش ،میخواست��م باهاش شرط
نبندم .خ��ب فکر نمیک��ردم آقای
هاشمی (رفس��نجانی) در انتخابات
شرکت کند.
باجناقمیگفترفسنجانی(هاشمی)
حتماً شرکت میکند.
آقا بحثمان شد .هزار تا دلیل آوردم،
زیر بار نرفت .این بگو ،آن بگو ،شرط
بستیم رفت .نیم ساعت بعدش آمد
گفت خاتمی ه��م شرکت میکند!
گفتم غیر ممکن.
گفت شرط .گفتم پنجهزار دالر!
راست��ش م��ن که شکم��م را برای
چلوکباب چنجه حسابی صابون زده
بودم گفت��م حاال که این باجناق ما

لختشدنخاتمی

وملتغیرتی!
هادی خرسندی
«دیدیدال که یار نیامد »....
 -اخوان ثالث

دیوانه شده و از ماجرا هم پرت است
و پولدار هم هس��ت ،شب عیدی ما
ناکس
ه��م به یک نوائی برسیم .اما ِ
گدا گفت ن��ه ،یک سی��خ کوبیدۀ
اضافه!
ظهر روز انتخابات (بعدازظهر تهران)
آقای باجناق ذوقزده زنگ زد که من
امروز یک سی��خ کوبیدۀ اضافه هم
افت��اده ام! (چی؟ دوباره بگو؟) گفت
خاتمی هم رف��ت داد! (رأی داد؟ به
ای��ن انتخاب��ات رأی داد؟) با خنده
گفت نه ،ب��ه یک سیخ کوبیدۀ من
رأی داد!
چنان این «یک سی��خ کوبیده» را
گفت که من آن را تا اعماق وجودم
حس اش کردم!
از لحظه ای کهدر چلوکبابی کوبیدۀ
اضافه را برای باجناق سفارش دادم،
احساس میکردم یک سیخ کوبیده
از آقای خاتمی طلبکار شده ام ،اما
از چلوکبابی که بیرون آمدیم تا این

لحظه یکسره احساس میکنم یک
سیخ کوبیدۀ اضافه به آقای خاتمی
بدهکارم!
باور کنی�د هرجا می�روم این
کوبیدۀ اضافه با سیخش همراه
من است!
روی راه رفتن��م اثر گذاشته .روی
دوال و راس��ت شدنم اثر گذاشته.
سیخ بودنش به جای خود ،اضافه
بودنش بدج��وری آزارم میدهد.
باجناق صاحبمرده چه خنده ای
میکرد و کوبیدۀ اضافه را میخورد،
با پی��از! کاش پنجه��زار دالر را
باخته بودم( .قسطی میدادم).
م��ن الغگو اگر در این دنیا آقای
ِ
خاتم��ی را دیدم ک��ه چه بهتر،
وگرنه در آن دنیا سر پل مجازی
صراط جل��وش را میگیرم یک
سیخ کوبیده رادرمیاورم میگویم:
بگیر باغیرت ،بگیر! الغگو 

انتخابات اسفند :خامتی این بار
خود را مشخص تر نشان داد...

PAIVAND: Vol. 18  No.1048  mar. 15, 2012

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

سیروس
یحییآبادی
(مونتریال)

Vol. 18, No.1048, mar. 15, 2012

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

دیدی دال که یار بیامد
آن پشت و رو سوار بیامد!

ایرانیان داخل و خارج
از خونشان بخار بیامد!

یا اینکه ناگهان چه گوارا
خسته ز کارزار بیامد!

«ما حافظ بقای نظامیم»
او با همین شعار بیامد

گویند رفته بوده دماوند
از طرف کوهسار بیامد

ای هموطن مگر چه خبر شد
کاین بمب و انفجار بیامد؟

یا ناگهان لنین شب عیدی
در خدمت تزار بیامد!

از بهر حفظ بیضۀ اسالم
با کلی افتخار بیامد

ناگه به سوی صندق آرا
آن مرد استوار بیامد

گلشیفته دوباره شده لخت
کز هر طرف هوار بیامد؟

نه! ،خاتمی مطابق معمول
با رهبری کنار بیامد

یک اتفاق ساده عجیبا
اینسان پر انتشار بیامد!

مردم ُشوکه شدند و شدیداً
اعصابشانفشاربیامد

یا خاتمی خودش شده عریان
بی لنگ و استتار بیامد!

دنبال کار و بار همیشه
آن مرد کهنه کار بیامد

بر باد رفت امید نهائی!!
ای عقل پارت-تایم ،کجائی؟ 

مرکزهنرهایرزمیچینی

چی گونگ و کونگ فو ،تای چی ووشو ،در السال

با بیش از  20سال جتربه تدریس
کودکان ،بزرگساالن ،مبتدی ،متوسط ،پیشرفته ،آقایان و بانوان
برای دانش آموزان ،خانواده برای  7روز هفته
شما می توانید از قیمت های ویژه ما استفاده کنید
در دسترس بعد از ظهر روزهاﻯ هفته و صبح در پایان هفته

Tel. : 514-975-0665

530 Avenue Lafleur، LaSalle، QC H8R 3H9
KIMCLUBTAICHI@HOTMAIL.COM

ساعات کار :دوشنبه تا جمعه برای کودکان  5 :تا  6بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه برای بزرگساالن  6 :تا  7بعد از ظهر
شنبه و یکشنبه بزرگساالن  9 :تا  10صبح

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

جواهری نیک آذین

  خرید و فروش طالجات ،جواهرات و

  انجام کلیه تعمیرات،

  فروش صنایع دستی ایران


•
•
•
•
•

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL، local 148،

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

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

514-996-9692
-------------------
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کلبهعموجمال
انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

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

آگهی :پیوند

514-939-2700
2087 rue Guy

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

Fax:

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

1048

________________
6107 Sherbooke W.

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

ساندوی��چ م��رغ $6.00 ............................................................
ساندوی��چ زب��ان $6.00 ............................................................
ساندوی��چ مغ��ز $6.00 ...............................................................
ساندوی��چ کوکوسب��زی $6.00 .............................................
ساندویچ سوسی��س بن��دری $6.00 ..................................
ساندوی��چ کالب��اس $6.00 ......................................................
ساندوی��چ الوی��ه $6.00 .............................................................
ساندویچ کتل��ت $6.00 ...........................................................
ساندویچ کتل��ت م��رغ$6.00 ..................................................
ساندویچ کباب لقم��ه$6.00 ..................................................
ساندویچ جوجه کب��اب $6.00 ..............................................
ساندویچ فیله کب��اب $6.00 ...................................................
شل��ه زرد $2.00 ..........................................................................
آش رشت��ه $4.00 .......................................................................
سوپ ج��و $4.00 .........................................................................
ته چین م��رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاسم��ی $7.00 ....................................................................
س��االد سب��ز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................

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

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.

■ توضیــح مهم:

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور
(که بصورت هفتگی منتشر می گردد)
تنظیم می شود.

•

_________
برای ما بنویسید اما...
کوتاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
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توافق بر جنگ،
اختالف در زمان
 6مارس
hbzadeh@btinternet.com

كوچ بنفشه ها
در روزهاي آخر اسفند،
كوچ بنفشه هاي مهاجر،
زيباست.

در نيم.روز روشن اسفند،
وقتي بنفشه ها را از سايه هاي سرد،
در اطلس شميم بهاران،
با خاك و ريشه
 ميهن س ّيارشان -در جعبه هاي كوچك چوبي،
در گوشه ي خيابان ،مي آورند:
جوي هزار زمزمه در من،
مي جوشد:
اي كاش...
اي كاش آدمي وطنش را
مثل بنفشه ها
(در جعبه هاي خاك)
يك روز مي توانست،
همراه خويشتن ببرد هر كجا كه خواست.
در روشناي باران ،در آفتاب پاك.

اسفند 1345

...به نظر میرسد که اسراییل و آمریکا بر ضرورت حمله
نظامی به ایران توافق کردهاند .چیزی که دو طرف در مورد
آن اختالف دارند زمان حمله است.

این روزها ب��از ُمرغوای جغد
جنگ ب��ه گ��وش میرسد.
ناتانیاهو ،نخس��ت وزیر جنگ
طل��ب اسراییل که از ماهها پیش
زمزمه حمل��ه نظامی به ایران در
سال میالدی ج��اری را پراکنده
میکرده به واشنگتن رفته است
ت��ا با کمک البی ق��وی «کمیته
آمریکای��ی مس��ایل عموم��ی
اسراییل» (آیپک) حکومت اوباما
را به حمل��ه قریبالوقوع به ایران
ترغیب کند.
نامزدهای ح��زب جمهوریخواه
برای ریاستجمهوری آمریکا نیز
در موضعگیریه��ای تن��د علیه
رژیم ای��ران با یکدیگر به رقابت
برخاستهان��د .و آق��ای اوباما که
از س��وی ای��ن دو گرایش راست
و جنگطل��ب تحت فش��ار قرار
گرفته ،لحن خود را تند کرده و بر
«قاطعیت» آمریکادر جلوگیری از
دست یافتن رژیم ایران به سالح
اتمی تأکید کرده است .اکنون به
نظر میرسد که اسراییل و آمریکا
بر ضرورت حمله نظامی به ایران
«در آستانه اتم��ی شدن» توافق
کردهان��د .چیزی ک��ه دو طرف
در م��ورد آن اختالف دارند زمان
حمله است.
آمریک��ا و اسراییل بر یک موضع
مشترک تأکید کردهاند و آن این
است که نباید گذاشت جمهوری
اسالمی به سالح اتمی دست پیدا
کند.
ای��ن سخ��ن ب��ه خص��وص در
هفتههای گذشته باره��ا از زبان
مقام��ات اسراییل��ی و آمریکایی
شنیده شده است .هردو کشور نیز

Advanced Aesthetics

کلینیکاستتیکپیشرفته

NOTAIRE-NOTARY

>> در وست آیلند <<

مشاور درامور خرید ،فروش و اجاره

امالکمسکونی،جتاری
 برآورد و ارزیـابی رایگان
 اخذ وام مسکن

با بهترین
نرخ بهره

Akhtar (Nancy) Moallemi
Real Estate Broker
3675 Boul. Des Sources #109
D.D.O.، Quebec H9B 2T6

Cell.: 514-929-6263
نانسیمعلمی

میکند و توسل به حمله نظامی را
تنهادر صورتی که تحریم بیتأثیر
باشد قابل توجی��ه میداند .آقای
اوباما به خصوص معتقد است که
تحریمهای اقتص��ادی جدید در
مورد نفت و مبادالت مالی و بانکی
که در طی سه م��اه آینده کامال
به اجرا در میآید فشار اقتصادی
بیسابقهای را بر ایران وارد خواهد
کرد تا حدی که ممکن است رژیم
ای��ران را از ادام��ه سیاست فعلی
خود باز دارد.
او از جمله ب��ر این نکته انگشت
گذاشته است که آثار تحریمهای
جدی��د در گرانی نرخ ارز ،افزایش
قیمتها ،و اخت�لال در مبادالت
مالی بینالمللی ایران از هم اکنون
به چشم میخورد.
در مقابل ،سران اسراییل معتقدند
که تحریمها کمترین تأثیری در

کند کردن فعالیتهای هستهای
ای��ران نداشت��ه و ادام��ه آن هم
تأثیری نخواهدداشت .این سخنی
است که آقای ناتانیاهو باردیگردر
این هفته در کنفرانس آیپک در
واشنگتن تکرار کرد.
برای رهبران اسراییل البته طرح
مس��ئله حمله نظامی به ایران و
ایجاد یک ج��و تنش بینالمللی
در منطق��ه خاورمیان��ه ح��ول
فعالیته��ای اتمی رژی��م ایران
ی��ک سود دیگر نیز دارد ،و آن به
حاشیه راندن مسئله فلسطین و
موانع ساخت��اری (و ساختمانی)
است که رژی��م ناتانیاهو در برابر
حل این مشکل مزمن و تاریخی
ایجاد کرده است.
سفره��ای مقام��ات اسراییل به
واشنگت��ن معموال ب��ا سخنانی
پیرام��ون مس��ئله فلس��طین و

Tel 514-929-6362
Fax 514-624-9708
nancy.moallemi@gmail.com

نازگل فالح طوسی

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ ½ تایید امضا
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

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

اظه��ارات مقامات آمریک��ا (و لو
به صورت تع��ارف) برای حل این
مشکل همراه بوده است .ولی در
سفر اخیر ناتانیاهو (و پرز ،رییس
جمهور اسراییل) به واشنگتن آن
قدر مسئله ایران بر محیط سیاسی
واشنگتن چیره شده بود که کمتر
رسانهای از فلسطین یاد کرد و یا
آقای اوباما بر روی آن تأکید کرد.
اسرایی��ل موف��ق ش��ده اس��ت
ک��ه کشوره��ای غرب��ی و غالب
کشوره��ای عرب��ی خاورمیانه را
قانع کند که مسئله اصلی و مهم
امروز خاورمیانه ،ایران است و نه
فلسطین (و این برای رژیم ایران
که بیش از هر نظامدیگری سنگ
فلسطین را به سینه میزند البته
«دستآورد» کمی نیست!)
اختالف آمریکا و اسراییل در مورد
زمان حمله به ایران ظاهرا موضوع
اصلی مذاکرات اوباما و ناتانیاهو در
این هفته بوده است.

تأکی��د کردهاند که اگر الزمه این
امر حمله نظامی باشد در کاربرد
آن درن��گ نخواهن��د
ک��رد .ول��ی دو کشور
در م��ورد دو مس��ئله
اساس��ی مربوط به این
امر اختالف دارند .یکی
ارزیابی این امر که ایران
کی «در آستانه اتمی شدن» قرار
خواهد گرفت ،و دیگری این که تا
چه حد باید به اقدامات غیر نظامی
از قبی��ل تحریمه��ای سیاسی و
اقتصادی میدان داد و بعد اگر این
اقدامات به نتیجه مطلوب نرسید
به حربه نظامی متوسل شد.
از دی��د اسراییلی��ان ،جمهوری
اسالمی هم اکنوندر آستانه اتمی
{>> ادامه در صفحه}32 :
شدن قرار گرفته است.
آن��ان از عملی��ات غنیسازی که
بعضا دور از نظارت آژانس
بینالملل��ی ان��رژی اتمی
ص��ورت میگی��رد ،تولید
انبوه اورانی��وم غنیشده تا
ح��د  ۲۰درصد ،و آزمایش
موشکهای��ی که به ادعای
La Maison de Beaute LASER,BOTOX & FILLERS
اسراییلی��ان قابلیت حمل
کالهکهای اتمی را دارند
به عنوان شواهد ادعای خود مراقبت و زیبایی پوست توسط پزشکان ایرانی
یاد میکنند.
با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا
مقامات آمریکا ،اما ،این همه
را کاف��ی نمیدانن��د ،و دو خدماتکلینیک :لیزرتر
اپ
ی
y
p
ra
e
h
T
r
e
Las
عامل دیگر را برای این که  رفع موهای زائد صورت و بدن،
توجه :ختفیفهایویژه نوروزیازاولماهفوریه
ایران در آستانه اتمی شدن  درمان آکنۀ مقاوم،
_______________
قرار بگیرد الزم میبینند که  جوانسازی پوست و رفع خال های عروقی کوچک
700 Bord du Lac,
به ارزیابی آنان هنوز فعلیت  بوتاکس ،ژل ،انواع  Peelingو Fillers
Dorval, Quebec H9S 2B8
نیافته است:
 ختفیف دانشجوئی
Tel.:514-949-2116 / 514-639-1097
یکی ع��زم رژیم ای��ران در
تولی��د سالح هس��تهای و
دیگری تهیه مقدمات فنی
و علمی آن.
نکته م��ورد اختالف دیگر
این اس��ت ک��ه آمریکا بر
تنها محضردار فارسی زبان
کاربرد حربه تحریم تأکید

حسین باقرزاده

شعـــر

PAIVAND: Vol. 18  No.1048  mar. 15, 2012

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

فتوشاپ
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جمهوریاسالمی:درامتدادبیابانزاییفرهنگی

حمل و نقل پارس ماریتایم

1391

__________________________
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
½
½
½
½
½
½
½
½

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

ب��ه گزارش منابع چ��اپ و نشر
ایران ،آم��ار رسمی کشور اعالم
ک��رده است که تی��راژ متوسط
کتاب ،با کاهشی  ۴۳درصدی،
از بیش از  ۵۲۰۰نسخه در سال
 ۱۳۸۰به کمتر از  ۳هزار نسخه
در سال  ۹۰سقوط کرده است.
سای��ت «کاغذ اخب��ار» در این
زمینه گزارش داده است مطابق
آمار رسمی تعداد کل کتابهایی
که هر سال به بازار عرضه شده
روندی نزول��ی دارد و این روند
در پنج س��ال گذشته کاهشی
چشمگیر را نشان میدهد.
در سال  ۱۳۸۵از حدود  ۵۳هزار
و  ۵۰۰عن��وان نزدیک به ۲۲۸
میلیون و  ۶۰۰هزار نسخه کتاب
وارد بازار شده است.
در سال  ۸۹تعداد عنوانها ده هزار
افزایشداشته اما مجموع کتابهایی
که منتشر شد  ۳۰میلیون نس��خه
کمتر شده است.
بر اساس این گزارش ،به رغم افزایش
قابل توجه عنوانهای جدید ،حجم
متونی که ب��رای مطالعه در اختیار
شهروندان ق��رار گرفته ،کمتر شده
است.
تعداد متوسط صفحههای یک کتاب
نیز از  ۲۵۲به  ۲۳۵صفحه در سال
 ۹۰تنزل پیدا کرده است.
آم��ار خانه کتاب حکایت از آن دارد
که تیراژ متوسط کتاب که ده سال
پیش  ۵هزار  ۲۳۴نس��خه بوده در
یک روند کاهشی منظ��م در سال
جاری به  ۲۹۹۲نسخه رسیده است.
این گ��زارش می افزاید :موسس��ه
خانه کتاب که از زیر مجموعههای
وزارت ارشاد محس��وب میشود ،به
دلیل دسترسی به اطالعات رسمی
وضعیت نشر در ایران مهمترین ،و

به لحاظ آماری معتبرترین نهاد فعال
در این حوزه محسوب میشود.
مجموعههای آماری کهدر مورد نشر
کتاب در یک دههی گذشته توسط
خانه کتاب منتشر شده ،حکایت از
واقعیتهای��ی دارد که خالف تمام
ادعاهای مسئوالن است.
کاهش  ۱۲درص��دی متون چاپی
این درحالیست که مسئوالن دولتی
ادعا میکنن��د که افزای��ش شمار
عنوان کتابهای منتشر شده بیانگر
باالرفتن سطح مطالع��ه در جامعه
است.
دو براب��ر شدن تع��داد عنوانها در
ی��ک ده��هی گذشته نی��ز در نظر
اول فریبنده است ،اما همانگونه که
در آم��ار خانه کتاب پیداست تعداد
کتابهایی که در اختیار خوانندگان
احتمال��ی قرار گرفت��ه ،مدام کمتر
میشود.
یکی از شیوههای مرسوم محاسبهی
سرانهی مطالعهدر نظر گرفتن تعداد

داروخـانه

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

>> خدمات رایگان ما شامل:

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 تنظیمدعوتنامه رسمی
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

تیراژ کتاب در کشور ،دچار کاهش
 ۴۳درصدی شده است
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 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

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

pictures are all proved that
These a...holes BURN in fire
when they see IRAN and
IRANIANS are strong..
And... Shame on you to
publish only Negative and
destructive news about
IRAN...
!!!Shame On YOU
Pejaman

صفحهه��ای چاپ شده به نس��بت
جمعیت است.
بر اس��اس دادههای مرکز آمار ایران
در ی��ک دههی گذشت��ه حدود ده
میلی��ون نفر به جمعی��ت ایران
اضافه شده است.
از س��وی دیگ��ر شم��ار ک��ل
صفحههای کت��اب چاپ شده از
سال  ۸۲تا امسال نزدیک به ۱۲
درصد کمتر بوده.
بر اساس ای��ن گزارش ،اگر یکی
از شاخصه��ای مه��م مطالعه
غیردرسی را کتابهای ادبی در
نظر بگیری��م ،آمار مربوط به این
حوزه نی��ز شاهدی ب��ر کاهش
میزان مطالعه است.
تیراژ متوسط کتابه��ای ادبی
در ی��ک دهه گذشت��ه از ۵۰۶۸
ب��ه  ۲۰۲۰نس��خه در سال ۹۰
تنزل پیدا کرده است .تعداد کل
کتابه��ای چاپ ش��ده نیز در
ده سال گذشت��ه بهرغم افزایش
جمعی��ت و دوبراب��ر ش��دن عنوان
کتابها افزایش محسوسی نداشته
است.
طی روزهای اخیر ،درحالیکه فشار
بر ناش��ران کشور مضاع��ف شده،
مدیرعامل انتشارات حکمت با اشاره
به اینکه ح��وزه نش��ر در وضعیت
بحرانی قرار دارد ،گفت:
در حوزه اندیشه این مشکالت بیشتر
است چ��ون با مخاطب ع��ام روبرو
نیس��تیم بنابراین شمارگان کتابها
پایینتر است .
محمدحس��ین غف��اری مدیرعامل
انتش��ارات حکم��ت در گفتگ��و با
خبرنگار مهر در مورد وضعیت نشر
حوزه اندیشه در سال جاری گفت:
متأسفانه به دلی��ل موقعیتی که از
نظر اقتصادی در کشور وجود دارد
شرایط نامطلوبی را سپری می کنیم.


tive one...
I thought maybe this newspaper is controled by Jewish or
some pro-Amercian Iranians,
who sold their soul and pride
for a few DOLLARS...
Shame on those losers, who
cannot see that IRAN can
have Oscar.
All those Jews comments
about the Director and silly

نشانیکلیسا:

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent، QC H4L 1K4

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

از میان نامه ها:
شرم بر پیوند!

اسکار فرهادی و...

...I was reading your newspaper and was shocked to see
that you published 3 NEGATIVE reports about Iran first
OSCAR for SEPARATION
movie and NONE as a posi-
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آژانس مسافرتی

ایران...
ایران برای چهارمین سال متوالی
'دشمن اینترنت' نامیده شد
سازمان گزارشگران بدون مرز برای
چهارمین سال متوالی ،ایران را به
عنوان یک��ی از کشورهای دشمن
اینترنت معرفی کرد.
این سازمان در در گزارشی که روز
 ۱۲م��ارس منتشر ک��رد ،وضعیت
سانس��ور اینترنت در سال  ۲۰۱۱را
فق��ط در کشوره��ای برمه ،چین و
کوبا ،بدتر از ایران دانسته است.
گزارشگران بدون مرز در این گزارش
از ص��دور حکم مج��ازات اعدام در
ایران ب��ه دلیل فعالی��ت در شبکه
اینترنت و از تداوم موج دستگیریها
در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
این سازمان بین المللی مدافع آزادی
رسانهها ،اعالم کرده است که بیشتر
این دستگیریها در روزهای نزدیک
به مناسبته��ای سیاس��ی مانند
سالگرد انتخاب��ات مناقشه برانگیز
دهمی��ن دوره ریاس��ت جمهوری
اتف��اق افت��اده و ه��دف از این کار،
"مقابله با مخالفان ،اختاللدر انتشار
مستقل اطالعات و ایجاد جو رعب و
وحشت" بوده است.
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن بیانیه
آم��ده است ک��ه "در ایران شکنجه
و بدرفت��اری به هنگ��ام بازداشت و
همچنین افترا به جای اتهام و وادار
کردن افراد به اعترافات اجباری که
از تلویزیون پخش میشوند ،به امری
رایج تبدیل شده است".
گزارشگ��ران بدون م��رز همچنین
نوشته اس��ت" :مقام��ات قضایی و
امنیت��ی ای��ران از اعم��ال فشار بر
خانوادههای زندانیان ابایی ندارند".

در این گزارش آزادی موقت زندانیان
در برابر دریاف��ت مبالغی به عنوان
وثیقه ،نوعی "اخاذی" نامیده شده
است.
به نوشت��ه گزارشگران ب��دون مرز،
ممانع��ت از سف��ر احم��د شهید،
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور
مربوط به حق��وق بشر ایران به این
کشور "از مصادیق بارز خودسری"
مسئوالن ایران است.
گزارشگ��ران بدون مرز همچنین از
"سختگیرانه تر کردن قوانین مربوط
به جرایم رایان��های" در ایران انتقاد
کرده و تشکیل "شورای عالی فضای
مجازی" بهدستور آیت الله خامنهای
را آخرین "ابتکار حکومت ایران برای
مه��ار بیشتر اینترن��ت و شناسایی
کاربران" نامیده است.
در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده
است" :جمه��وری اسالم��ی ایران
سیاست پلیدنمایی رسانههای جدید
را با منتسب کردن آنها به قدرتهای
خارج��ی و ابزاری در خدمت جنگ
نرم برای سرنگون��ی حکومت ادامه
میدهد".
گزارشگ��ران بدون مرز نوشته است
که یک��ی از اقدام��ات حیاتی برای
حکومت ای��ران "سرمایه گذاری در
عرصه سانسور سایبری" بوده است.
در ای��ن بیانیه ب��ا اشاره ب��ه اینکه

در بهمن م��اه گذشته دسترسی
میلیونها کاربر ایرانی به صندوق
پس��ت الکترونیکی گوگل و یاهو
قطع شده بود ،آمده است:
"قطع کام��ل ارتب��اط اینترنت و
کم کردن سرعت در موقعیتهای
بحران��ی از راهیافتهای رژیم است
که هر روز بیش از پیش شده است
و ب��ه شکل منطقهای و یا در سطح
شهرها به کار گرفته میشود".
گزارشگ��ران بدون مرز همچنین از
شرکتهای بین المللی و بنگاههای
اقتصادیای که "با فروش و صادرات
ابزارهای مورد استفاده در سانس��ور
و تعقیب" ب��ا دولت ایران همکاری
میکنند ،انتقاد کرده است.
در پای��ان ای��ن بیانیه آم��ده است:
"متخصصان مسدود کردن پروتکل
اچتیتیپ��یاس در ماههای اخیر را
تمرین��ی برای راه ان��دازی اینترنت
ملی و قطع کامل ارتباط با اینترنت
جهانی تفسیر کردهاند".
گزارشگران بدون مرز اعالم کردهاند
ک��ه چنانچه حکومت ای��ران طرح
"اینترنت دو سرعت��ه" را اجرا کند،
یعنی اینترنتی با سرعت باال و متصل
به اینترنت جهانی برای مسئوالن،
مقام��ات دولت��ی و اف��راد خاص و
اینترنتی سانسور شده برای اکثریت
بزرگی از مردم ،در اینصورت مرتکب
تبعی��ض بزرگ��ی خواه��د شد که
میتوان آن را "تبعیض دیجیتالی"
نامید.

قوهقضائيهوركوردرسيدگىبه ۲۰ميليونپرونده!
 14م��ارس :قوه قضائي��ه درحالى
به رك��ورد رسيدگى به  ۲۰ميليون
پرونده نزديك مى شود كه بيشترين
جرائم كشور را مواد مخدر ،سرقت و
طالق تشكيل مىدهند.
كارشناس��ان علت اصل��ى افزايش
جرائ��م را مشكالت اقتصادى و فقر
عنوانمىكنند.
به گ��زارش خبرنگار مه��ر ،اسدالله
جامى مديرك��ل پيشگيرى از وقوع
ج��رم قوه قضائي��ه از دو برابر شدن
آم��ار پروندههاى قضاي��ى در مدت
س��ه سال خبر مى دهد و مى گويد

ورودى پروندهه��ا به دستگاه قضا از
مرز  ۱۶ميليون پرونده گذشته است
درحال��ى كه آمارها زنگ خطر تولد
 ۲۰ميليون پرونده قضايى را تا پايان
سال  ۹۰به صدا درآورده اند.
ه��ر چن��د ك��ه كارشناس��ان و
صاحبنظران مشك�لات اقتصادى
را دليل ب��ر افزايش پروندهها عنوان
ك��رده اند ،ولى گروهى ديگر بر اين
باورن��د كه خالء قان��ون قضازدايى،
جرم زدايى و پيشگيرى از وقوع جرم
مهمترين دليل ب��ر افزايش پرونده
هاى قضايى است.

بر اساس اي��ن گزارش سازمان ها و
نهادهاى متعددى اقدام به ارائه آمار
و گزارش��ات پرونده هاى قضايى در
سال  ۹۰كرده اند كه به فراخور حوزه
مسئوليت خود قابل تامل است.
پزشك��ى قانونى اعالم ك��رده است
در س��ال  ،۹۰بي��ش از  ۵۲۶ه��زار
پرون��ده ضرب و ج��رح را رسيدگى
(معاينه) ك��رده و پليس هم مدعى
است بيشترين جرائم كشور مربوط
به سرقت است ولى قوه قضائيه مى
گويد بيشترين جرائم ضرب و جرح
است.

وضعيت اين
روزهاى اقتصاد
ايران همچون
دوران جنگ است

چرا که طبق بخشنامه بانک مرکزی
داشت��ن ارز آزاد قاچاق محس��وب
میشود.
ویدر خصوص تخصیص ارز حاصل
از صادرات به واردکنندگان نیز عنوان
کرد:
صادرکنندگان حاضر نیس��تند ارز
خ��ود را با ن��رخ دولت��ی در اختیار
واردکنندگ��ان ق��رار دهن��د .امروز
این سوال مط��رح است که فعاالن
اقتصادی باید از چه محلی ارز مورد
نیاز خود را تامین کنند؟
عدالتیان به ممنوعیت واردات ۶۰۰
قلم کاال و عدم تخصیص ارز دولتی
به  ۱۸۰ردیف تعرفهای اشاره کرد و
افزود :در کنار محدودیتهای ایجاد
شده برای واردات و مشکالت مربوط
ب��ه تامین ارز ،با شکل گیری دوباره
موانع تعرفهای نیز روبرو هس��تیم.
به تبع این شرایط حضور دولت در
اقتصاد پررنگتر خواهد شد و بخش
خصوصی ب��ار دیگر در تنگناها فرو
خواهد رفت .برمبنای این امر تمام

دستاورده��ای خصوص��ی سازی و
اص��ل  ۴۴قانون اساس��ی کمرنگ
میشود.
عضو ات��اق بازرگان��ی تهران ضمن
تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام
فعاالن اقتصادی سردرگم شدهاند،
تصریح کرد:

ایلنا :عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن تهران در خصوص
سهمی��ه بن��دی تخصی��ص ارز به
واردکنندگان اعالم کرد:
دولت تامین ارز از محل صادرات را
پی��ش روی واردکنندگان قرار داده،
این در حالی است که این راهکار به
نوبه خود منجر به چند نرخی شدن
ارز در بازار میشود.
جمشی��د عدالتی��ان با بی��ان این
مطلب به ایلنا گفت :در حال حاضر
ع�لاوه ب��ر ارز  ۱۲۲۶تومانی که به
گروه مح��دودی از تولیدکنندگان
و واردکنندگ��ان تخصیص مییابد،
امک��ان تامی��ن ارز آزاد وجود ندارد

وضعیت اقتصادی این روزهای کش�ور
تداعی کننده دهه  ۶۰است .به عبارتی
هم اکنون اقتصاد ما شرایطی همچون
وضعیت دوران جنگ را جتربه میکند،
ب�ا این تفاوت که در آن زمان سیس�تم
بانکی ما حتریم نبود و تنها منابع ارزی
کش�ور کاهش یافته بود .ام�ا در حال
حاضر اگر ارز هم وجود داش�ته باش�د
امکان مبادله وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد :در حال حاضر
بار نهایی تم��ام سیاستهای اتخاذ
ش��ده از س��وی دول��ت روی دوش
تولیدکننده است .به واسطه شرایط
شکل گرفت��ه ،اغلب اعض��ای اتاق
در شرای��ط تعطیل یا نیمه تعطیل
فعالیتمیکنند.
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

فرنازمعتمدی

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

نشـــانی:

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

T: (514) 842-8000 Ext. 296
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

مهساابراهیمنژاد
خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

از طریق برنامه های
مهاجرت فدرال و کبک
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای
همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیمدعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجربترینوکالیپایهیک
دردادگستریتهران

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

_________________

Montreal Office

294 Square St-Louis، 2e étage

برایارایهبهترین
سرویسهاباما
تماسبگیرید.

Montréal QC H2X 1A4

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

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

سواال
ت امتحان
رانند
گی کبک به

زبا
ن فارسی
رسید!

>>

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

>>

621-0505

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
فیت خوب
کی

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

www.skylawn.net

درخواست غرامت  27میلیارد دالری
از تولیدکنندگان سیگار در کبک

سه شرکت بزرگ تولید محصوالت
دخانیات در کب��ک در دادگاهی در
کبک بای��د از خود در مقابل ادعای
غرامت  27میلیارد دالری شاکیان
دفاع کنند.
ب��ه گزارش کانادی��ن پرس گروهی
از کس��انی ک��ه پ��س از استعمال
سیگاره��ای تولی��دی شرکت های
مزبور دچار انواع ناراحتی ها و عارضه
های جس��می شده ان��د ،خواستار
دریافت غرامت هستند.
گفته می شود این بزرگترین پرونده
مال��ی در نوع خ��ود در تاریخ کانادا
محسوب می شود.
همچنی��ن این اولین ب��ار است که

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

شرکت های تولی��د کننده سیگار
بطور مس��تقیم تحت محاکمه قرار
می گیرند.
سه شرکت متهم عبارتند از:
Imperial Tobacco Canada
& Ltd.; Rothmans Benson
Hedges; JTI-Macdonald

از سوی دیگر سه استان دیگر کانادا
نیز خود را برای شکایت علیه شرکت
های تولید سیگار بخاطر هزینه های
بهداشتی ودرمانی تحمیلی بهدولت
های محلی آماده کرده اند.
بریتیش کلمبی��ا ،نیوبرانزویک ،نوا
اسکوشیا ،ساسکچ��وان ،منیتوبا و
جزیره پرنس ادوارد یک تیم حقوقی

را ب��رای پیشب��رد ادعانامه خود به
کمک گرفته اند.
آنان نی��ز امیدوارن��د از این طریق
میلیارده��ا دالر از بودجه هایی که
به همین منظور صرف کرده اند به
خزانه های استانی بازگردانند.
)ایرانتو)

پیتر مک کی :نیروهای نظامی کانادا ،خود را
در قبال ایران آماده می کنند
ایرانت��و :پیتر مک ک��ی ،وزیر دفاع
کانادا گفت نیروهای نظامی کانادا
خ��ود را برای هرگون��ه سناریویی
درباره ایران آماده می کنند.
وی که با نشریه سان میدیا سخن
می گف��ت ،اف��زود" :ما ه��ر گونه
فعالیت دیپلماتی��ک را دنبال می
کنیم ،اما مجبور هستیم برای اتفاق
ه��ای دیگر خودم��ان را آماده نگه
داریم .این هم��ان سیاستی است
که دپارتمان دفاع ملی بطور خیلی
جدی در نظ��ر گرفته است .ما هر
لحظه در حال برنامه ریزی و آماده
سازی هستیم".
مک کی ک��ه اخیرا با نازنین افشار

ج��م ،شهروند ایران��ی – کانادایی
ازدواج کرده اضافه کرد:
"شی��وه برخورد حکوم��ت ایران با
مردم خود ،عدم همکاری با بازرسان
انرژی اتمی و برخوردهای خصمانه
با اسرائیل ،نگرانی های جدی برای
کان��ادا و سایر کشوره��ای جهان
بوجود آورده است".
وزی��ر دف��اع کان��ادا در بخشی از
سخنان خود با اشاره به تحریم های
اعمال شده از سوی شورای امنیت
علیه برنامه اتمی ایران گفت:
"کانادا جزو کشورهایی است که با
شدت و سرعت ،به اعمال تحریم ها
پایبند بوده است".

بنجامی��ن نتانیاهو ،نخس��ت وزیر
اسرائیل ،در دی��دار هفته گذشته
خ��ود از کانادا ،برنامه اتمی ایران را
ترسناک ترین تهدید برای منطقه
ارزیابی کرد  ،اما هارپر ،نخست وزیر
کانادا ضمن اعالم خطرناک بودن
یک ایران اتمی ،در عین حال بر هر
گونه فعالیت دیپلماتیک برای حل
موضوع تأکید کرد.
کانادا یک��ی از بزرگترین متحدان
اسرائی��ل در جهان محس��وب می
شود و مس��ئوالن این کشور بارها
اعالم کرده اند که در هر موقعیتی
همواره در کنار اسرائیل می مانند.

مفهوم واقعی داشنت "جتربه کانادایی" برای
مهاجرانچیست؟

ایرانتو :ب��ا وجود تمهیدات مختلف
دولت برای ج��ذب شدن مهاجران
متخصص در بازار ک��ار و پر کردن
شکاف های موجود در بخش های
دولت��ی و خصوصی ،هن��وز داشتن
تجربه یا سابقه ک��ار کانادایی یکی
از شرایط مهم برای یافتن کار مورد
نظر بحساب می آید.
به گفت��ه رییس سازم��ان Acces
 Employmentهن��وز خیل��ی از
مهندسان و پزشکان به این نتیجه
رسی��ده اند که به شغ��ل رانندگی
تاکس��ی قان��ع ش��ده و در ع��وض
فرزن��دان خود را در امر تحصیل در
کانادا و کسب سابقه کار مفید کمک
کنند.
تورنتو استاردر مقاله ای نوشته است
سازمان  Accesیک تشکیالت غیر
انتفاعی و خیری��ه است که در پنج
شعبه خوددر تورنتوی بزرگ ساالنه
به  16000نفردر جهت یافتن شغل

هستند که کار داوطلبانه و یا
فعالیت در کاره��ای ساده و
سطح پایین را معادل با تجربه
کانادایی م��ی دانند .مشکل
اینجاست که هیچکس مبنا و
پارامترهای مشخصی را برای
تعریف تجرب��ه کانادایی ارائه
نمی کند".
اما اکث��ر مهاج��ران چنین
شرطی را نشان��ه واضحی از
تبعیض میدانند.
آن��ان از زب��ان کارفرمای��ان
می شنوند ک��ه" :متأسفم...
نمی توانیم شما را استخدام
کنیم".
اما معنی آن عبارت چیست؟
به سختی می توان پاسخ گفت.
هر کارفرماییدارای قدرت تبعیض
آمیز در استخ��دام افراد مورد نیاز
خود است.
شما پنج متقاض��ی واجد شرایط
دارید .کدام را استخدام می کنید؟
مطمئنا کسی را که براحتی بتوانید
با او کنار بیایید.
"الیزابت مکلساک" رئیس سازمان
 TRIECم��ی گوی��د برخ��ی از
کارفرمای��ان بحث تجربه کانادایی
را ب��ا مق��ررات حقوق��ی موجود
در بکارگیری افراد همس��ان می
کنند .مثل محدودیت های دولتی
برای استخدام کارکنان بهداشتی و
درمانی و مهندسین بدون مجوز.
برای غلب��ه به این مشک��ل دولت
محلی اقدام به ایجاد انواع برنامه های
ارتباطی ( )Bridgingنموده است.
وی م��ی افزای��د" :ب��ا ای��ن وجود
کارفرمایان می گویند :من مطمئن

"متأسفم ...منی توانیم شما را استخدام کنیم".

هنوز خیلی از مهندسان و
پزشکان به شغل رانندگی
تاکسی قانع شده ،در
عوض فرزندان خود را
در امر حتصیل در کانادا
کمک می کنند!
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تخصصی خود کمک می کند.
 Accesو گ��روه ه��ای دیگری
همچ��ون ( TRIECش��ورای
مهاجرت منطقه تورنتو ) به یک
پناهگاهی برای ت��ازه واردینی
تبدی��ل ش��ده اند که ب��ا انواع
برخورد های ناپسند در بازار کار
مواجه می شوند؛ از بی توجهی
ب��ه آنان گرفته تا تبعیض های
ناروا.
البت��ه مورد دوم چن��دان قابل
اثبات نیست ،اما مطمئنا وجود
دارد .خانم "ایزومی ساکاموتو"،
استاد دانشگاه تورنتو که شش
س��ال در زمین��ه بح��ث " تجربه
کانادایی" به تحقیق پرداخته با اشاره
به این موضوع معتقد است" :برخی از
مردم تصور می کنند تجربه کانادایی
یک��ی از مظاهر فرهن��گ عمومی
زندگی کانادایی محسوب می شود.
بعضی دیگر آن را مترادف با سابقه
کار واقعی می دانند .اما کسانی نیز

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

یامسین

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

شادی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

UN-SAT

فروش و نصب سیستم های
کانال های
ماهواره ای
فارسی زبان ،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

نیستم تجربه یا تحصیالت شما در
چ��ه رابطه ای اس��ت .من مطمئن
نیستم شما چگونه می خواهید در
سیستم ما جای بگیرید".
 TRIECبه عنوان پل ارتباطی بین
کارفرمای��ان و استعدادها مهارت ها
و تجرب��ه هایی که مهاجران با خود
آورده اند ،عمل می کند.
خانم مکلس��اک اضافه م��ی کند:
"در طول هش��ت سال گذشته من
پیشرفت قابل توجه��ی را دیده ام.
بویژه شرکت های کوچک فهمیده
اند که بکار گیری تنوع و تجربه های
بین المللی آنان را به سمت بازارهای
جدیدی رهنمون می سازد".
" آن��ان فرز و چابک هس��تند و می
توانند همه چی��ز را به پول تبدیل
کنند .هن��وز زمان زیادی می طلبد
تا بروکراسی اداری چنین پدیده ای
بپذیرد .این امر همانند تغییر جهت
یک کشتی است".
به اعتقاد خان��م یاکاموتو فراگیری
مهارت های ساده بخش اصلی تجربه

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

کانادایی را تشکیل می دهد" :برخی
از پرسش هایی که مطرح می کنید
شاید گریزان کننده باشد  .باید بجای
مطرح کردن سوال های ساده شغلی
خود مسیر کارتان را بیابید".
وی م��ی افزاید ":باید خالقیت الزم
را در مسیر استخدام بخرج دهید و
نشان دهید که می توانید در شغل
مورد نظر به سرعت جا بیافتید".
تقریبا تمامی شرکت های کانادایی
سهمی را برای بکارگیری مهاجران
اختصاص می دهند که در این میان
بانک ها جایگ��اه بهتری دارند .آنان
هیچگاه نام کشوری را که داوطلب
استخدام از آنجا آمده پرسش نمی
کنند.
حتی بان��ک  TDبرنام��ه ای برای
تقویت زبان انگلیس��ی یا فرانسوی
کارکنان خود دارد.
دولت کانادا همه ساله با انگیزه جذب
متخصصان خبره از سراسر جهان و
تزریق آنها به بازار کار خود اقدام به
پذیرش مهاجر می کند.

اما جالب اینکه برنامه مشخصی برای
دستیابی به این هدف خود نداشته و
بسیاری از تازه واردین وقت استعداد
و انرژی خ��ود را دست کم در سال
های اولیه ورود به کشور به هدر می
دهند.
ـــــــــــــــــــــ

آماری از وضعیت تازه واردین
در تورنتو بر مبنای اطالعات سال
:2006

 نیمی از ساکنین تورنتو خارج از
کانادا متولد شده اند
 بی��ن سال های  2001تا 2006
تقریبا  25درص��د از مهاجران تازه
وارد در تورنتو اقامت گزیدند
 نیم��ی از مهاج��ران موجود در
تورنت��و کمتر از  15س��ال در کانادا
زندگی کرده اند.
 تقریب��ا نیم��ی از جمعیت شهر
دارای زبان مادر غیر از انگلیس��ی یا
فرانسههستند.
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ایران :جنگ...

مچاقبزرگ،مچاقبزرگتر،
پوسیدنگزینههارویمیز؟

سه روز پس از اظهارات بیسابقه ساالنه نزدیک به هزار میلیارد دالر خواهد شد.
لئ��ون پانهتا ،وزیر دف��اع آمریکا ،از اعتبارات عمومی آمریکا صرف ق��درت تخریب تنه��ا یک عدد
از چنین بمبی ،بی��ش از قدرت
درباره مقایس��ه می��زان تخریب
جتهیز و نگاهداری نیروهای مسلح
تخریب ناشی از پرتاب  ۴۰فروند
ناش��ی از حم�لات احتمال��ی
اسرائی��ل و آمریکا علی��ه ایران و آن کشور میشود ،و تامین این
موشک شه��اب  ۳ای��ران (وزن
تاکید ب��ر این که «حمله نظامی هزینه جنومی تنها به منظور شرکت کالهک جنگ��ی  ۷۴۰کیلوگرم)
آمریکا بس��یار کوبندهتر از حمله دادن آنها در منایشهای نظامی یا علیه هدفهای خارجی است (در
تهدیدهای توخالی نیست.
بهترین شرایط و حتی بدون در
نظامی اسرائیل علیه تاسیس��ات
نظر گرفتن نقص فنی احتمالی
اتمی ایران خواهد بود» ،محمود
احمدینژاد طی سخنانی در کرج ،با حضور این نیروها در سوریه ،با هدف در موتور یا سیستم هدایت آنها) از
اشاره به «گزینههای روی میز» بار گسترش رژیمهای انتخابیدر جهان هر دو موشک زمین به زمین پرتاب
دیگر خطر حمله نظامی خارجی را عرب ،و پس از آن ،درگیر شدن در شده ایران (خانواده شهاب) ،تنهای
یک جنگ گس��تردهتر علیه ایران ،یک��ی از آنها به حوالی هدف تعیین
بیاهمیتشمرد.
اگرچه سیاس��ت رسمی اعالم شده به منظور پیون��د دادن جغرافیایی شده خواهد رسی��د ،ضمن این که
آمریکا در مقابله با برنامههای اتمی تغییراتی که از سال  ۲۰۰۱تاکنون قدرت انفج��اری مواد مورد استفاده
ای��ران ،ترجی��ح راه حل سیاسی بر در عراق و افغانستان صورت گرفته ،در بمبه��ای سنگرشکن ساخت
استفاده از ظرفیتهای نظامی است ،گزینهای واقعی است.
آمریکا از قدرت انفجاری بمبهای
از زم��ان جرج بوش ،رئیس جمهور مردود شم��ردن این گزینه از سوی ساخت ایران با وزن مساوی ،بسیار
سابق ،تاکنون «حف��ظ گزینههای مسئوالن جمهوری اسالمی ،به هر زیادتر است.
نظامی (علیه ایران) روی میز (رئیس دلیل ،یک اشتباه راهبردی غیر قابل ژنرال کارالی��ل تاکید کرد« :قدرت
جمهوری آمریکا)» همواره از سوی جبران خواهد بود.
نفوذ این بم��ب در الیههای دفاعی
مقامات رسمی واشنگتن مورد تاکید 
شگفتانگیز است و ما همچنان روی
هدفهای سیاسی
بهبود عملکرد آن کار میکنیم».
قرار گرفته است.
ژنرال آمریکایی ی��ادآور شد که در
ط��ی ماهه��ای اخی��ر و همزمان با
متزلزلتر ش��دن رژیم بشار اسد در اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا که صورت برخ��ورد نظامی با سوریه و
سوری��ه ،تهدید به استفاده از گزینه طی گفتوگ��وی روز پنجشنبه وی ای��ران ،نیروهای آمریک��ا در اجرای
نظامی علیه ایران شدت بیسابقهای با نشریه «نشن��ال جورنال» صورت عملیات نظام��ی ،از تفکر تاکتیکی
تازهای که در وزارت دفاع
یافته است.
گرفته ،اگرچه تالشی
طی ماههای
از آن به عنوان «جنگ هوا
با ای��ن وج��ود مس��ئوالن رسمی اس��ت در جه��ت
ایران همواره خطر حمله نظامی را کاه��ش فشاره��ای اخیر و همزمان دریا» یاد میشود استفاده
بیاهمیت شم��رده و آن را اقدامی اسرائی��ل ،در عی��ن با متزلزلتر شدن خواهند کرد.
ح��ال نشانه آمادگی رژیم بشار اسد در بنا ب��ر اظه��ارات وی ،در
تبلیغاتیمعرفیکردهاند.
دولت آمریک��ا برای سوریه ،تهدید به جن��گ احتمال��ی آینده

مقابله نظامی با ایران -استفاده از گزینه از شبکهه��ای پیشرفت��ه
تبلیغات بعد از انتخابات
ارتباط��ی بی��ن نیروهای
احمدینژاد در اولین سخنرانی خود در صورت به نتیجه
نظامی علیه ایران
مختلف نظامی و عملیات
پس از برگ��زاری انتخابات مجلس نرسیدن راه حلهای
اسالمی که نتایج آن به نظر پارهای سیاسی ،و همچنین شدت بیسابقهای چندبعدی در ه��وا ،دریا،
یافته است.
فض��ا ،و فض��ای مجازی
از ناظ��ران به ضعیفتر شدن پایگاه آم��اده ساختن افکار
(اینترن��ت) علیه خطوط
وی در ساخت��ار حکومت جمهوری عموم��ی آن کشور
اسالمی انجامیده ،و در فاصله چند پیشش از داخل ش��دن در مرحله دشمن استفاده خواهد شد.
روز پی��ش از احض��ار بیسابق��ه به بحرانی و مبادرت به جنگ احتمالی اشاره ژنرال هوایی کارالیل به «وجود
قابلیتهایفضایی،ظرفیتسایبری،
مجلس برای پاسخگویی به سواالت علیه جمهوری اسالمی است.
طی همان نس��ل پنجم سالحه��ای هوایی و
نمایندگان ،پیشبینی کرد که گزینه پانهتا در پاس��خ سوالی 
نظامی (آمریکا و اسرائیل) روی میز مصاحب��ه بار دیگر تاکی��د کرد که هواپیماهای جنگن��ده ،و نیروهایی
«ارتش (آمریکا) یک طرح اضطراری که از خود جای پای اندکی بر جای
میپوسد.
نکت��های ک��ه مس��ئوالن ای��ران از خ��اص ب��رای حمله نظام��ی علیه میگذارند» نشانه عزم آمریکا برای
پرداختن به آن ن��زد افکار عمومی تاسیسات اتمی ایران آماده ساخته استفاده از نوآوریهای تسلیحاتیدر
یک صحنه نظامی واقعی است.
داخلی پرهیز میکنند ،ابعاد واقعی است».
قدرت نظامی آمریک��ا و همچنین اگر چه آمریک��ا و اسرائیل در مورد کارالیل ط��ی کنفرانس دفاعی یاد
«فوریت خطر امت�ی ایران» دارای شده همچنین تاکید کرد:
دالیل حفظ چنین قدرتی است.
ساالنه نزدیک به هزار میلیارد دالر اتف��اق نظر نیس��تند ،در عین حال «تمامی این گزینهها روی میز قرار
از اعتبارات عموم��ی آمریکا صرف ه��ر دو کش��ور طرحه��ای جدی و دارند و ما در زمان تدوین طرحهای
تجهیز و نگاهداری نیروهای مسلح تمرینه��ای متعدد ب��رای برخورد عملیات نظامی خ��ود پیرامون آنها
آن کش��ور میش��ود ،و تامین این نظامی با ایران را ت��دارک دیدهاند .فک��ر کردهای��م .سوریه و ای��ران به
هزینه نجومی تنها به منظور شرکت آمریکا معتقد است که اسرائیل فعال منظوردور نگاهداشتن حمله نظامی
دادن آنها در نمایشهای نظامی یا میباید از حمله یکجانبه علیه ایران ظرفیت دفاع��ی قابل مالحظهای را
ایج��اد کردهاند و استراتژی «جنگ
تهدیدهای توخالی نیست.
پرهیز کند.
مقایس��ه اعتبارات نظام��ی ساالنه باراک اوبام��ا و سایر رهبران آمریکا ه��وا دریا» به منظ��ور دور زدن این
آمریکا و بودجه نظامی چین ،با قریب همواره تاکید کردهاند که در صورت تمهیدات تدوین شده است».
به  ۱.۵میلیارد جمعیت و دارابودن شکس��ت تالشهای سیاسی برای اگرچ��ه خط��ر جن��گ آمریک��ا یا
دومین مقام از نظر هزینههای ساالنه متوقف کردن برنامههای اتم ایران ،اسرائیل علیه ایران قطعی نیس��ت،
نظامی جهان ( ۱۰۰میلیارد دالر) ،استف��اده از گزینه نظام��ی همواره در عین حال جنگهای صربستان،
افغانس��تان ،ع��راق و لیبی طی ۱۵
حاکی از ابعاد قدرت بیرقیبی است مطرح است.
سال گذشته حاکی از آمادگی آمریکا
که در اختیار واشنگتن قرار دارد.

ب��رای درگیر ش��دن در جبهههای
نیروهای نظامی آمریکا عالوه بردفاع جنگ در قرن ۲۱
از امنیت ملی آن کشور ،مسئولیت همزمان با انتشار مصاحبه اخیر وزیر خارجی است.
تحقق هدفهای سیاست خارجی دف��اع آمریکا ،بنا بر گ��زارش روز  ۹بیتردی��د گزین��ه نظام��ی علی��ه
ایاالت متحده را نیز بر عهده داشته مارس جاری خبرگ��زاری رویترز از ایران روی میز رهب��ران سیاسی و
و در اجرای این مسئولیت ،از زمان واشینگتن ،ژن��رال هربرت کارالیل ،فرماندهان نظامی آمریکا تنها برای
پای��ان جنگ دوم جهان��ی تاکنون ،معاون ستاد فرماندهی نیروی هوایی «پوسیدن» قرار نگرفته و تغییرات
هرگ��ز بی��ش از دو سال خ��ارج از آمریک��ا ،در ط��ی کنفرانس دفاعی آین��ده در سوریه به افزایش فوریت
درگیری نظامی برونمرزی نبودهاند« .کردیت سوئیس مک الیس» یادآور و جدیت استفاده از این گزینه علیه
پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا شد که در ص��ورت برخورد نظامی ایران کمک خواهد کرد .
ایران فردا :رضا تقی زاده (تحلیلگر
از عراق و در شرایطی که این کشور با ایران از یک مبب سنگرشکن تازه
مسائل ایران)
آم��اده ت��رک افغانس��تان میشود ،ب��ه وزن  ۱۳۶۰۰کیلوگرم استفاده

ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone
Immigration Consultant of Canada Regulatory
)Council (ICCRC
&
Register with the Government of Quebec

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

Contact me in English،
French،
Italian or PERSIAN
__________________
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه

پذیرش و ویزای دانشجوئی
کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

با خط مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.

Montreal، Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard

ساعات
متاس

mariacottone@hotmail.com

تا 18:00

با تعیین وقت قبلی

www.mariacottone.com

11:00
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کبــکوکانادا...

امیرکفشداران

تنهایکدرصدکاناداییها
سیاستمداران
خودرا
حمبوب
میدانند!

وکیل دعاوی

بسی
ار پایی
وکال یا فرو ن تر از
شن
ماشین دگان
دس های
ت
دوم!

ایرانتو :نظر سنجی اخیر که توسط
مرکز  Manningانجام شده ،دیدگاه
های قبل��ی درباره میزان محبوبیت
سیاستمدارانکاناداییراتقریباتأیید
کرده است و آن اینکه جایگاه آناندر
بین مردم ،بسیار پایین تر از وکالی
حقوقی یا فروشندگان خودروهای
دست دوم است!
به گزارش پس��ت میدی��ا این نظر
سنج��ی نشان می ده��د تنها یک
درصد از مردم ،بس��یار نس��بت به
سیاستمداران اعتماددارند.
موسس��ه راستگرای  Manningکه
توسط رهبر سابق حزب اصالحات
(پیتر منینگ) ،بنیان نهاده شده ،این
نتایج را منتشر کرده است.
منین��گ در گزارش خ��ود چندین
دلیل اساسی ب��رای رسیدن چنین
نتایجی را بیان کرده است:
 مشارکت اندک در انتخابات، افش��ای تخلف��ات انتخاباتی اخیر( )Robocallو
 تالشی که می بایست سازمان هایسیاسی از جمله محافظه کاران برای
توسعه برنامه ها و عملکردهای خود
بعمل آورند.
موسس��ه مذکور همچنی��ن تأکید
کرد تعلیمات زی��ادی باید از سوی
سیاستم��داران در زمین��ه اخالق

سیاسی صورت گیرد.
همینطور بهره ب��رداری اخالقی از
فن��اوری های جدی��د ،مثل تماس
های خودک��ار تلفنی و شبکه های
اجتماعی مثل فیس بوک و توئیتر.
به اعتقاد آنها در حالی که موسسات
آموزش روزنام��ه نگاری و بازرگانی،
دروس اخالقی را در برنامه های خود
گنجانده اند ،وقت آن رسیده است
که دپارتمان های علوم سیاسی نیز
چنین اقدامی را مد نظر قرار دهند.
>>>

پرسش های مطرح شده در این
نظر سنجی به شرح زیر بودند:
 در مجموع ،احس��اس می کنید
سیاستم��داران از نظر مردم در چه
وضعیتیهستند؟
پاسخ:

بسیار محبوب 1 :درصد
تا حدی محبوب 21 :درصد
تا حدی غیر محبوب 50 :درصد
فاقد محبوبیت 27 :درصد
 آیا شما سیاستمداران کانادایی را
اصول گرا می دانید یا غیر اصولگرا؟
پاسخ:

اصولگرا 42 :درصد
غیراصولگرا  58درصد
 آی��ا سیاستم��داران کانادایی را
صادق می دانید یا غیر صادق
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پاسخ:

صادق 31 :درصد
غیرصادق 69 :درصد
 آی��ا معتقدی��د سیاستم��داران
کانادایی بیشتر نگران پول هستند
یا مردم

پاسخ:

پول 90 :درصد
مردم 10 :درصد
 آی��ا سیاستم��داران کانادایی را
راستگو می دانید یا دروغگو؟

پاسخ:

راستگو 23 :درصد
دروغگو 77 :درصد
 آیا سیاستمداران کانادایی را الیق
و شایسته می دانید؟

پاسخ:

الیق 41 :درصد
ناالیق 59 : :درصد
 آیا سیاستم��داران کانادایی را پر
کار می دانید یا تنبل؟

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

Fax: 514-303-6522

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

پاسخ:

پرکار 48 :درصد
تنبل  52درصد
 آی��ا سیاستم��داران کانادایی را
خالق میدانید یا منفعل؟

پاسخ:

خالق 15 :درصد

منفعل 85 :درصد
 آی��ا سیاستم��داران را در ارتباط
روزانه با واقعیت های کانادا میدانید
یا جدای از آن؟

پاسخ:

در ارتباط 24 :درصد
جدا 76 :درصد
نظر سنج��ی مرکز مینینگ از بین
 2،067شرک��ت کنن��ده بص��ورت

آنالی��ن از ده��م تا بیس��تم فوریه
گذشته انجام شد ودرصد خطای آن
 2.4درصد در مقابل  95درصد داده
های قابل اعتماد ،اعالم شده است.
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پس از انتخابات...
این منایش
هم متام
شد ،حاال
چی؟!
االهه بقراط

واقعا حاال چی؟!
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در شرایط کنونی مسئله
بر سر این است:
پیش از جنگ یا پس از جنگ؟!
جنگی که با قرار دادن ایران
در برابر حفظ یکپارچگی خود،
همه مسائل کنونی را به حاشیه
خواهد راند...

مهمترین دلیل این بنیه
ضعیف ،به نظر من ،ضعف
تفکر سیاسی در نزد این
نیروهاس��ت .همه مواضع
و اعم��ال آنها ب��ر زمینه
همی��ن ضع��ف بنیادین
و تعیینکنن��ده هدای��ت
میش��ود و از همی��ن رو،
راه ب��ه جای��ی نمیبرد و
حتا زمانی که جامعه راه را
پیش پای آنها میگشاید،
تنگنظری و کوررنگی سیاسی
آنها به ان��دازهای است که نه
تنها ق��ادر به تشخیص آن راه
نیس��تند بلکه برای مس��دود
شدن آن تالش هم میکنند!

به یک نمونه اشاره میکنم.
اصال مهم نیس��ت که محمد
خاتمی درباره شرکت خود در
ی��ک انتخابات نمایشی که به گفته
وی آزاد و رقابتی و عادالنه نبود ،چه
توضیحیبدهد.
عم��ل او که رفت ت��ا در جایی دور
از نگاهه��ا رأی «مخفی» خود را به
صندوق بیندازد ،حاصل کمبود تفکر
سیاسی اوست« .تفکر سیاسی» به
خودی خود مثبت یا منفی نیست.
داشتناش اما برای یک سیاستمدار
اهمیت سرنوشتسازدارد.
از همین رو ،بنیه سیاسی رفسنجانی
که بر اساس تفک��ر سیاسیاش ،نه
علیه انتخابات نمایشیداد سخنداد
و نه تالش نمود دور از نگاهها و بدون
عکس و تفصیل رأی بدهد ،قویتر از
محمد خاتمی است اگر چه ممکن

این پرسش را از هر دو
طرف باید پرسید:
هم رژیم و هم معترضان
و مخالفانش.
چانه زدن ب��ر سر شمار
شرکتکنندگ��ان در این نمایش از
سوی دو طرف ،انحرافیترین بحث
ممکن است زی��را چه کم چه زیاد،
فقط یک کمیت اس��ت که بیانگر
کیفیتنیست.
حکومت چگونه میخواهد با فریب
«مشت محک��م» و «حضور پرشور
و گس��ترده» مردم و نادیده گرفتن
نیروه��ای واقعی که ب��ه آن پشت
کردهاند ،نه حت��ا به حل مشکالت
جامعه ،بلک��ه به جنگی بپردازد که
بی��ن خودیهای��ش به ش��دت در
جریان است؟!
چگون��ه میتوان��د مشروعی��ت از
دس��ت رفته خود را که زمامداران و
رسانههایش نی��ز ابلهانه ،دروغهای
خ��ود را در م��ورد استقب��ال
خامتی در برابر
م��ردم از انتخابات نمایشی به
حساب تحکیم آن مینویسند ،صندوقهای رأی خونین و
بازسازی کند؟
معترض��ان و مخالف��ان ،هم سوراخ جمهوری اسالمی
آنهایی که هنوز فکر میکنند ایستاد و به آیینه دهان
میت��وان ای��ن حکوم��ت را
کجی کرد!
«اصالح» کرد و هم آنهایی که
جز تغییر رژیم راهی نمییابند،
در کجا قرار دارند و چه چشماندازی اس��ت این توهم ن��زد برخی وجود
در برابر جامعه میگشایند؟ آن هم داشت��ه باشد ک��ه «تفکر سیاسی»
در حالی که خطر جنگ با اظهارات خاتمی «بهتر» از رفسنجانی است!
صری��ح و بی نیاز از شرح و تفس��یر بارها نشان داده شد که در سیاست،
اوبام��ا ،رییس جمه��وری آمریکا و توهم به کار نمیآید به ویژه آنکه این
برن��ده جایزه صلح نوب��ل ،در قالب توهم اساسا زمینه عینی ندارد:
جمل��ه «بلوف نمیزن��م!» هرگونه سیاستمدارانی چون محمد خاتمی
تردیدی را درباره وقوع یک جنگ ،به غلط وارد سیاست شدهاند!
او اساسا فاقد «تفکر سیاسی» است
اگر الزم آید ،از میان بر میدارد.
و از همین رو ضرباتی که چه بس��ا

ناخواسته به یک جنبش اجتماعی
تکرار دروغ
امروز ،هر دو نیرو ،چه اصالح طلبان وارد م��یآورد ،ب��ه مرات��ب بیش از
که تا کنون در اقدامات خود هم در سیاستمدارانی مانند رفس��نجانی
ق��درت و هم در حاشی��ه قدرت به اس��ت که با زیر و بم بازی سیاست،
شدت ناکام ماندهاند ،و چه معتقدان به منفیترین شکل آن ،آشناست و
به تغییر رژیم که نه تنها هرگز امکانی از همین رو قدرت تطبیق خود را با
ب��رای پیشبرد سیاسته��ای خود تغییر شرایط دارد و میتواند خود را
نیافتند بلکه از سوی «اصالحطلبان» روی آب گندیده سیاست جمهوری
و مدافعان ریز و درشت آنان همواره اسالمی نگاهدارد .خاتمی بزرگترین
مورد حمل��ه قرار گرفتهان��د ،برای اشتباهات خود را زمانی مرتکب شد
نخس��تین بار در تحری��م انتخابات که مقامهایی را پذیرفت و حرفهایی
فرمایش��ی مجلس نهم نشان دادند را بر زبان آورد که با بنیه سیاسی وی
که میتوانند در موارد معینی اتحاد همخوانینداشت.
عمل و توافق سیاسی داشته باشند او حت��ا ای��ن را در نظامی که به آن
بدون آنکه حتا برای رسیدن به آن اعتقاد دارد و به آن وابسته و دلبسته
پشت یک میز نشسته و توافقنامهای است تشخیص نداد که وقتی راه او
و «اصالحطلب��ان»اش در انتخابات
امضا کرده باشند!
چنین همراهی و هماهنگی از یک نمایشی بسته است ،شرط و شروط
سو همواره بنا بر ضروریات اجتماعی گذاشتن برای حکومت ،هیچ راهی
از سوی تودههای جامعه به نیروهای نمیگشاید .کس��ی ک��ه راه خود را
سیاسی تحمیل میشود ،و از سوی تشخیص ندهد ،نمیتواند راه مردم
دیگر نشاندهنده آن است که این را تشخیصدهد!
نیروها بنیه الزم ب��رای دورنگری و ای��ن است ک��ه سرانج��ام در برابر
برنامهریزی سیاسی و فراهم آوردن صندوقه��ای رأی خونین و سوراخ
زمینه مناس��ب برای تصمیمگیری جمهوری اسالمی میایس��تد و به
سازمانیافتهویکپارچهاین تودههای آیینهدهان کجی میکند!
دروغ ن��ه در «گاوگندچالده��ان»
اجتماعی را ندارند!

حکوم��ت (اصطالح شاملو) بلکه در
میان معترضان اصالحطلباش هم
تکرار میشود.
غافل از آنکه با تکرار دروغ ،آن دروغ
به واقعیت تبدیل نمیگردد بلکه به
توهم ف��را میروید و سرانجام چون
آوار بر سر معتقدانش فرو میریزد.
خاتمی نه رفس��نجانی است که در
هر شرایطی ،چه بس��ا تا آخر عمر،
خ��ود را در باالی نظام نگاه دارد و با
زیرکی ،خطی ،هر چند کمرنگ ،بین
خود و نیمه گندیده نظام بکشد که
شاید روزی به کارش آید ،نه کروبی
و موسوی است که اندکی به سوی
مردم بغلتد و معلق بماند تا سرنوشت
و تاریخ چه خواب��ی برای آنها دیده
باش��د .خاتمی حلقه اتصال ضعیف
همه اینان بود که ب��ا رأی دادن در
انتخاباتی ک��ه یارانش آن را تحریم
کرده بودند ،یک بار دیگر نشان داد،
مرد میدان سیاست نیس��ت ،دست
کم تا کنون!


خوشمزه ترین غذای
مکزیکی در شهر
در تاکو تکیال

به مدیریت بیژن احمدی

(نبش شربروک و سن لوران)

  انواع تاکو

  فاهیتاس

  انچالداس

  بوریتاس و...


بار با نوشیدنی های متنوع
محیطی گرم ،دلپذیر و شاد

_______________

Tequila Taco
Hours:
Mon-Wed 11:30 am - 9 pm
Thu-Sat 11:30 am - 11 pm
Sun 2 pm - 9 pm

سه تفکر
اینک ،مانند همیش�ه ،در مجلس
اسالمی ،کسانی میروند و کسانی
میآین�د .در اس�اس ام�ا هیچ
تغییری صورت منیگیرد .حذف
شدگان همچنان حذفاند و هسته
قدرت همچنان در دس�ت «بیت
رهبری» و س�پاهیان و روحانیت
ملتزماست.

اختالف��ات درون��ی و خانوادگی را
میت��وان با تطمی��ع ،اعطای سهم
بیشت��ر و در صورت ل��زوم با حذف
فیزیکی و از س��ر راه برداشتن حل
کرد! جمهوری اسالمیدر این زمینه
از بمبگ��ذاری تا مس��مومکردن و
«سکتهپرانی» تجربه کافیدارد.
«تقصیر» پرت��اب قابل پیشبینی
«اصالح طلبان» به خ��ارج از دایره
قدرت را نباید تنه��ا به گردن رژیم
انداخ��ت .وابس��تگی اقتص��ادی و
برخورداری س��ران گروهها و احزاب
اصالح طل��ب از مناب��ع سیاسی و
مادی که در طول «سیاستمداری»
خود به دست آوردند ،و آگاهی رقبا
از زیر و ب��م موقعیت و نقاط ضعف
آنها ،دست و پای آنان را بیش از آن
بسته بود که بتوانند به طور مستقل
و مانند یک «جنبش» شبیه آنچه
در کشورهای دیگر شکل گرفت ،به
تجهیز خود و مقابله با دشمنان مردم
بپردازند .وگرنه چه موقعیتی بهتر از
دوران «اصالحات» ب��رای «اجرای
بدون تنازل قانون اساسی»؟!
هم دولت را داشتند ،هم مجلس را،
هم گروههای بزرگی را در نهادهای
اطالعاتی و امنیتی و سپاه و بسیج ،و
هم مهمتر از همه ،مردم را!
{>> ادامه در صفحه}15 :

St-Laurent

Tel.: (514) 844-8220

HAQUE

در دس��ت خانوادهه��ای مافیایی
که ک��ه اینک فرزندانشان نیز به
میدان آمدهاند .مجتبی حسینی
خامن��های در کنار مجتبی مصباح
یزدی .نه در «برابر» هم ،بلکه اتفاقا
در همین «کنار» هم بودن است که
اختالفات بروز میکند و کار را حتا به
از میان برداشتن فیزیکی میرساند.

این،قانونمافیاوهمهحکومتهای
مافیاییاست:
در کنار هم ،و متحد علیه دیگران!

2 Sherbrooke est.
Montreal, QC H2X

CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque









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

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
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efu le
R
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_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

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

هاشمی رفسنجانی رئیس
مجمع تشخیص مصلحت ماند
بی بی سی 14 ،مارس:
آی��ت الله عل��ی خامن��ه ای ،رهبر
ایران با صدور حکمی اکبر هاشمی
رفسنجانی را به عنوان رئیس مجمع
تشخیص مصلح��ت نظ��ام ابقاء و
اعض��ای دوره جدی��د این مجمع را
معرفی کرد.
ب��ر اس��اس تصمی��م رهبر ای��ران،
میرحس��ین موسوی ،محمد امامی
کاشانی ،محمد ریشهری ،محمدرضا
توسلی ،بیژن نامدار زنگنه و محمد
هاشم��ی (ب��رادر آق��ای هاشم��ی
رفسنجانی)دردوره جدیددر مجمع
حضور ندارند.
به ج��ای آنه��ا ،محم��ود هاشمی
شاه��رودی ،محم��ود محم��دی
عراقی ،غالمرض��ا مصباحی مقدم،
محمدحسین صفار هرندی ،حسین
محمدی ،صادق واعظ زاده و احمد
وحی��دی به عضویت این مجمع در
آمده اند.
عالوه بر این ،دبیر شورایعالی امنیت
ملی هم به عنوان شخصیت حقوقی
به اعضای مجمع افزوده شده است.
آیت الله خامن��ه ای در حالی آقای
هاشم��ی رفس��نجانی را در سمت
ریاست مجمع تشخیص مصلحت
نظام ابقا کرده است که او و اعضای
خان��واده اش در سال های اخیر به
ش��دت مورد انتقاد ه��واداران رهبر
ایران قرار داشته اند.
مهدی و فائزه هاشمی ،فرزندان آقای
هاشمی رفسنجانی به اتهاماتی چون
دست داشتن در ناآرامی های پس از
انتخابات سال  ۱۳۸۸و تبلیغ علیه
نظام رسما تحت پیگرد قضایی قرار
دارند.

خود آقای هاشمی رفسنجانی هم به
دلیل نوشتن نامه سرگشاده انتقادی
به آی��ت الله خامن��ه ای در آستانه
انتخابات مذکور و حمایت ضمنی از
معترضان انتخاباتی مورد انتقاد بوده
است.
در میان کسانی که از عضویت مجمع
تشخیص مصلحت کن��ار گذاشته
شده اند ،میرحسین موسوی ،یکی
از رهبران سرشناس مخالفان دولت
ایران است و در حال حضار به همراه
همس��رش در حبس خانگی به سر
می برد.
اودر زمان تأسیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام توسط آیت الله روح
الله خمین��ی در س��ال  ،۱۳۶۶به
عنوان نخست وزیر وقت به عضویت
ای��ن مجمع منصوب شد و تا کنون
رسما عضو آن بوده است.
آقای امامی کاشانی هم که به عنوان
فقی��ه شورای نگهب��ان به عضویت
نخستین دوره مجمع منصوب شده
بود ،در تمام ادوار پیشین حاضر بوده
است.
محمد ری شه��ری ،بی��ژن نامدار
زنگنه ،محمد هاشمی و محمدرضا
توسل��ی از دوره سوم مجمع (سال
 )۱۳۷۵در آن حضور داشتند.
آقای توسل��ی که از اعض��ای دفتر
آیت الله خمینی بود ،در بهمن ماه
سال  ۱۳۸۶و در حالیکه در یکی از
جلسات مجمعدر اعتراض به توهین
به نوه آی��ت الله خمینی سخنرانی
می کرد ،دچ��ار عارضه قلبی شد و
درگذشت.

اعضای تازه

در می��ان اعض��ای ت��ازه ،محم��ود
هاشمی شاه��رودی در گذشته به
عنوان رئیس قوه قضائیه عضو مجمع
تشخیص مصلحت ب��وده است ،اما
اکنون به عنوان شخص حقیقی به
عضویت منصوب می شود.
همچنی��ن محمدحس��ین صف��ار
هرندی (وزیر پیشین ارشاد و مشاور
فعل��ی فرمانده کل سپ��اه) و احمد
وحی��دی (وزیر دفاع) در گذشته در
مواردی که موضوع بحث مجمع به
وظایف وزارتخانه متبوع آنها مربوط
بوده است به جلسات مجمع دعوت
شده اند.
غالمرضا مصباحی مق��دم در زمان
ریاستش بر کمیس��یون اقتصادی
مجلس ایران به جلساتی که موضوع
آنها بحث های اقتصادی بوده است
و محمود محمدی عراقی به عنوان
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی و رئی��س پیشین سازمان
تبلیغات اسالمی در موارد مربوط به
کار این سازمان ها به جلسات مجمع
دعوت شده اند.
صادق واع��ظ زاده عضو شورایعالی
انقالب فرهنگی است و در دوره اول
ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد،
مدتی معاون علمی او و رئیس بنیاد
ملی نخبگان بود.
آی��ت الله خامن��ه ای در خرداد ماه
امس��ال او را به ریاس��ت شورایعالی
الگ��وی اسالمی-ایرانی پیشرفت و
ریاست مرکزی به همین نام منصوب
کرد.
حس��ین محمدی هم که در دوران
ریاست علی الریجان��ی بر سازمان
صدا و سیمای ایران معاون سیاسی
او بود ،اکن��ون از اعضای دفتر رهبر
ای��ران و هماهن��گ کنن��ده ام��ور
فرهنگی آن است.


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

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی
انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

		

اطـالعاتنامنـویسی

2012 ،22 ،21 ،20 ،19
مارس
مارس 2012 ،29 ،28 ،27 ،26
 9تا  11صبح

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

ONE OF THE FOLLOWING
زماننامنویسی:
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
انگلیسیمقدماتیشبانه:
REQUIRED:
- Canadian/Quebec
2012 ،22 ،21 ،20 ،19
مارس
تاریخنامنویسی:
Immigration Documents
مارس 2012 ،29 ،28 ،27 ،26
		
- Residency Card
 5تا  7بعدازظهر
زماننامنویسی:
- Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING
_________________________________________
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
-Medicare Card
-Hydro bill
انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
)-Other proof (ask staff

		
روزانه:

		

 2آوریل تا  26جون 2012
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

 2آوریل تا  26جون 2012
		
شبانه:
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
 شهریه شامل کتاب می شود  .برای کالس های روزانه و شبانه.
__________________________________

سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com
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مونتریالایرانی:بهپیشوازنوروز...
امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

ابی درویشعلی،
جشن اجنمن
دوستداران زرتشت

دیپلمحرفهایدر:

حسابداری
منشی گری اداری
شروع بیزنس

جشن ایرانیان
در شاتوگی...
هر سال برنامه های پیشواز نوروزی و نوروزی،
پررونق تر از س�ال پی�ش در جامعه ایرانیان
مونتریال برگزار می شود؛ امسال نیز همچون
سال قبل اس�تقبال هموطنان از برنامه های
چهارشنبه س�وری ،س�ه شنب�ه  13مارس
پرشور و بی پیشینه بود.
دوس�تانی که به هرس�ه جش�ن چهارشنبه
سوری ،زرتشت ،شاتوگی و دهخدا سرزدند،
متفقا می گویند:

هر سه برنامه به اصطالح «سولداوت» بود!
_______________
عکس ها :گوشه هایی از جش�ن چهارشنبه
سوری انجمن دوستداران زرتشت را در سالن
زیبای پاالس در الوال و نیز برنامۀ دوس�تان
سختکوش در جشــــن شاتوگی را نشان
می دهد:
یاران ایثارگر ،آفرین بر همت واالی شما،
خستهنباشید!

پارستورز

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

در خدمت هموطنان سراسر کانادا

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

مونتریال،ونکوور

منایندهشرکتهایهواییمعتبرجهان

پس از انتخابات...
اصالح طلبان اما درست راه برعکس
را در پیش گرفتند:
از یک س��و در برابر حکم حکومتی
و یکهتازیه��ای ش��ورای نگهبان
کوت��اه آمدند و از سوی دیگر هرگاه
آن م��ردم به شک��ل جنبش زنان و
دانشجویان و اعتراض��ات الیههای
مختلف اجتماعی بروز کرد ،آنها صف
کشیدند و معترضانی را که پشتوانه
مادی و بیهمتای خودشان بودند ،با
«روزه سیاسی» و وعده و وعیدهای
بیابزار ،به سکوت دعوت کردند و به
خانههایشانفرستادند.
پیگیریخواستها؟
نزد کدام مرجع؟
کدام نهاد؟!
خودش��ان در رأس مراجع و نهادها
نشسته بودند! پس چه چیزی سبب
میشد ک��ه نتوانند به خواستهای
مردم��ی برسن��د ک��ه هن��وز هم
سنگش��ان را به سین��ه میزنند؟
نمیشد؟! چرا نمیشد؟!
اگر «اصالحطلبان» به پاسخ واقعی
ای��ن پرسشه��ا رسی��ده باشند یا
برسن��د ،در ای��ن ص��ورت میتوان
به غی��ر از آن دستجاتی که در پی

VANCOUVER

MONTREAL

Tel: 1877-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

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

___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

شیراز
Tel.: 514-894-8372

رستوران

>> ادامه از صفحه13 :
برق��راری دیکتات��وری خودشان به
جای دیکتاتوری جمهوری اسالمی
هس��تند ،سه گروه فکری را در بین
ایرانی��ان تشخیص داد که به اتکای
یک «تفکر سیاسی» قوی در کنار و
یا در برابر هم قرار میگیرند:
 یک��ی ،تفک��ر تمامیتخواه و
انحصارطلبحکومت،
 دیگری تفکری که معتقد است
میتوان این حکومت را اصالح کرد و
نیمه دمکرات است ،و
 سوم ،تفک��ر دمکراسیخواهی
که برای تغییر این حکومت تالش
میکند .طبیعی است که نیروهای
این سه تفکر مانند هر پدیده زندهای
در حرکت و جابجایی و همچنیندر
تغییر و تحول هستند.
انتخابات نمایشی رژیمدر  12اسفند
نشان داد ک��ه اصالحطلبانی که بر
ضعف بنیه فکری خ��ود آگاه شده
باشن��د و با بازنگ��ری در تناقضات
فک��ری خویش پی��ش از آنکه دیر
شود ،جانب م��ردم و منافع ملی را
تشخیص دهند آنگاه میتوان امید
داش��ت هر چه زمان میگذرد ،کفه
مدافعان مردمدر برابردشمنان مردم

همین امروز متاس بگیرید!

نان سنگک

با 20سال سابقه درخشان

FLY
ANY TIME،
!ANY WHERE

شهریه رایگان!

سنگینتر خواهد ش��د و طرفداران
«اصالح» و «تغییر» که ظاهرا هر دو
به دنبال ایرانی آزاد و آباد هس��تند،
میتوانند زمینهه��ای یک «آشتی
ملی» را فراهم آورند.
ملی ب��دون مردم که
ن��ه آن آشتی ِ
ب��ه دنبال جلب حکومت و آشتی با
قدرت و بازگشت به آن است ،بلکه
آن آشتی که ابتدا در میان نیروهای
سیاسی معت��رض و مخالف شکل
میگی��رد و تازه آنگاه ای��ن توان را
مییابد که حتا نیروهای نظام را نیز
ب��ه خود جلب کند .هم��ان روندی
که در تابس��تان  88شکل گرفت و
همچن��ان ادامه دارد و دیر یا زود به
نتیجه خواهد رسید.
در شرایط کنونی اما تمام مسئله بر
سر این است:
پیش از جنگ یا پس از جنگ؟!
جنگی که با قرار دادن ایران در برابر
مشکل حفظ یکپارچگی خود ،همه
مس��ائل کنونی را به حاشیه خواهد
راند.


ننوروز
جش
ه  20مارس
شنب

سه نوروزی:
شام

سبزی

لو ماهی و...
پ

جا با ما
ی رزرو
برا س بگیرید
متا

514

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

شراب خود را
همراه بیاورید!
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ﻧﻮروز همراه
ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا

رد این روزاهی زیبایﻧﻮروزیﮐﻪ ﺳﺎلﺟﺪید اریاﻧﯽ
را ﺑﺎ بهارآﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ،
بخ
بهاریﮐﻪ مظهر ﻋﺸﻖ ،ﻣﺤﺒﺖ و شش اﺳﺖ،
ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ رد ﺷﻨﺎخت ﺧﺪا ی ﺧﻮد و ردک ﻧﻘﺸﻪ او از
ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﻮیم
و ﺮﺑای این هدف واﻻ ﺧﻮد را تجهیز ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﺪا یی ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻼﺻﻪ وﺟﻮد اوﺳﺖ.
ﻧﻮروز ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺧﻠﻘﺖ ،ﺎﺗزﮔﯽ و آﻓﺮینش اﺳﺖ؛
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻪﺑ آن هدف واﻻی ﻣﺤﺒﺖ
و ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺾخدا ی پدر آشنارت کند

تجسم محبت
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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

توجه :گشایش و آغاز به کار کلیسای اجنیلی فرانسوی زبان:
Église évangelique Grace

روز شنبه  17مارس ،راس ساعت  4بعدازظهر،

در محل کلیسای مونتریال

مبشـر خدا ،MARCO ،با داشنت عطیه شفا
ّ
برای شما دعا خواهد کرد.
از عالقمندان به شرکت در این جلسه روحانی
باغذای سرد ،شیرینی و میوه پذیرایی خواهد شد.
____________________________
کشیش جالل عادل

هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

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

405 Marie-Anne E

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

خ
د
ا
و
ن
د
م
حبت است

Mary Anne
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بهروزآقاباباخانی

بهار طبيعت را بهاهن مي دانيم رباي بهاري کردن دل اهمان
نوروز اين رپ پيشينه رتين يادگار نياکان مان رب تمامي آانن
که هب پاسدا شت اين آيين مي کوشند رد سراسر گيتي
هب وژيه رد گسترۀ اريان فرهنگي شاد و خجسته باد!

مدرسه فردوسی
کالس های تک درس

در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

و با شهریه ای بسیار مناسب

7085 Cote-des-Neiges
Montreal, QC H3R 2M1

Tel.: 514-962-3565
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WWW.GALAXIEROUGE.COM

 طراحی و چاپ بر روی لباس و انواع پیش بند ها کاله کیف لیوان
 چاپ بر روی پالک ماشین و طراحی انواع پوستر های تبلیغاتی و چاپ بر روی ماشین.
 طراحی و فروش جدیدترین میزهای کار به صورت آکواریوم
 میزهای آکواریوم با کیفیت بسیار عالی در سایز های متفاوت و با مدل های جدید مکانی پراز
جذابیت و آرامش برای شما به ارمغان می آورد.
__________________________
 اگر می خواهید خانه ای زیبا و متفاوت
داشته باشید سری به ما بزنید.
 میزهای آکواریوم برای دفاترکاری هتل ها
و سالن ها داخل و خارج ساختمان موجود می باشد.
 تک فروشی و عمده فروشی برای فرش گلیم
و انواع صنایع دستی ایرانی موجود می باشد.

اولین مرکز ارسال ارز به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

به مدیریت :بیژن احمدی
در قلب مرکزشهر :مترو گای

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


سرویس  exchangeبا نرخ عالی

Mobile Top ups

ویس شارژ موبایل:
همچنین سر
FIDO, BELL,
Telus, Rogers,
Virigin Mobiles
...
__________________________

New elegant and modern Aquarium coffee tables
Aquarium Office Tables Perfect for Environment
Custom-made designs are available on demand
Customize Printing are available on different material
Whole sale price is available for big quantity
____________________
Visit us at:
2144 BOULEVARD LAPINIERE
BROSSARD, QUEBEC, J4W 1L8
Tel.: (450) 656-8880
Fax: (450) 656-1324

سالنآرایشا وی

GUY

_______________
Union Mondiale
1863 Ste-Catherine W.
)(Corner: St- Marc
Montreal, QC H3H 1M6

Tel.: 514-937-5192

اتوکوروش AUTO KOROSH
مختصص در تعمیرات و سرویس اتومبیل نوروز ربهمه هموطنان
ار�اد!
  باجتربهطوالنی  درخدمتایرانیانگرامی ارجمندمب ب
   تعمیراتانواعاتومبیل

   تعمیرات ترمز و جلوبندی

   تون آپ و تعویض روغن ،فیلتر و...

   روغنکاریزیرماشین

برای جلوگیری از زنگ زدگی
   فروش ،تعمیر ،و ...الستیک


- AUTO REPAIR
- Brakes, Suspension
- Oil Change
- Rust Proofing
- Tires
______________________
5236 boul. Levesque O. Chomedy, Laval H7W 2R9

مخصوص خامن ها و آقایان

514-776-8832

Tel.: 450-682-6682

با مدیریت جدید
کار
با  15سال سابقه
به پی
ش
و
ا
ز
گرامی
هموطنان
در خدمت
ن
و
ر
وز
اسپ
ش
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
ی
ا
ل
ه
ا
ی سال نو:
 ویتامینه  ماساژ مو
>>
جوایز مخ
ص
و
دائمی،
 فر و صاف کردن
ص
ن
و
 rch to end of Mayروزی
(فرناندا)
 میکاپ آرتیست
a
<<
M
ختفی
ف
و
ی
ژ
ه
مانیکور
اپیالسیون
 فیشال 
ب
رای دا
نشجویان
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب
Salon EVE

5393 Cote-Saint-Luc

متخصص
آرایش عروس

Montreal، QC، H3X2C3

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

کارواش

با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی

سوپرآریادر ریوسود (النگی)

بخشی از خدمات ما:

مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه
خوشم
پخت

 شستشوی بیرون و داخل همه نوع اتومبیل
 شامپو صندلی
 شامپو موتور
ا
ز
0
3
 نمک زدایی
دالر
ت
ا
0
 پولیش
5
 3دالر
 خط برداری

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

%25

ف ویژه
ختفی
وروزی
ن

یس عالی
سرو
ی تاکسی
برا
ها

همچنی
ن
س
ر
و
ی
س
کامل
ف شستشوی
ر
ش ایرانی
با تعیی
ن
و
ق
ت
ق
ب
لی
________________

5505 Côte Saint Luc
)(corner: Girouard
Montréal, QC H3X 2C6

shahrokhzal@yahoo.com

Tel.: 514-264-0210
Tel.: 514-546-6066
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کافهصوفی

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

محلی گرم و صمیمانه
برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
با تراس بزرگ و باصفا
وایرلس اینتر نت
با غذاهای متنوع،
آمبیوه های تازه،
هویج بستنی و فالوده شیرازی

آبگوشت

لی سنتی
عا
شنبهها:
ساعت 12
از

حلیم داغ عالی

ا :از ساعت  10صبح

یکشنبه ه

صبhحcاBrun

کافه صوفی آماده
پذیرایی از مجالس
و جشن های شما

نهناهار

همه روزه
صبحانه درصوفی

مخصو
ص
ص
و
ف
ی

یک
شنبهها:
از ساع
ت  11تا 3

انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

 %10ختفیف
دانشجویی

ساعات کار:
دوشنبه تا جمعه 10:30 :صبح تا  9شب
شنبه و یکشنبه 8:30 :صبح تا  11شب

_____________________
2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

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

خــدمــاتآرایــشــی
Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و چروک های
صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن
با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620 -3622

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321
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Residential Mortgage وام مسکن

آتوسا تنگستانی فر

مشاورشمادرامورواممسکن
 وام مسکن برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
کاهش نرخ بهره کنونی شما به پایین
ترین نرخ موجود
 پرداخت بدهی ها از طریق ارزش
افزوده مسکن

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی





:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر



________________________
 Mortgage for self-employed people
 Mortgage for new-comers
 Lowering your current mortgage rate
to the lowest rate
 Refinancing for debt consolidation/
HLOC
$288,000 - 2.99%
mortgage approved

سرویس کامال رایگان

√

________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria
Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Atosa Tangestanifar

Cell.: 514-995-3041

√

$ 419,000 - 3.19%
mortgage approved

atosa@vantagemortgages.ca

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

دکترعطاانصاری
(podotherapist
/foot specialist)

ا
جنام آزما
یش خون
در مح
ل کلینیک
جواب در
4
2
س
ا
ع
ت

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
(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

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی

Tel.: 514-439-1444

کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده
:پزشکانخانواده
Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr Vartanian
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr. Bader
Dr. J. Katsounakis
Dr. Joseph Msoser

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری
دکتر مهسا زمانی

Reflexology
:پزشکان متخصص

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












Dr. Faramarz Dehnad
ِDr. Kazemi
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

Guy Concordia

20

1390  اسفند25  1048  شماره 18 سال

www.paivand.ca

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1

(Metro: Guy)

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

Mary Sadoughi
- 15 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran،
Mashhad، Shiraz
)(wholesale price
- Vacation packages:
Europe، Caribbean، etc.
- Travel Insurance،
- Special Cruises، Hotel، Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W.، Suite 504
Montreal، Qc
)(Metro Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643
Cell: 514 834 2166
Fax: 514 868 1115
Email: maryagency@gmail.com

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  15سال سابقه

در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

PAIVAND: Vol. 18  No.1048  mar. 15, 2012

کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
برترین سرویس کمترین بها

1391

CAR
HOUSE
TAXI

MOTO
COMMERCIAL

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

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

معماریداخلی،دکوراسیونداخلی

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد
SHAHRZAD BEAUTY SALON

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• مانیکور • پدیکور
• الکترولیز • فیشال
• جوان سازی پوست

با کریستال

فروشگاه مواد غذایی ایرانی و افغانی در قلب براسارد

فروشگاه افغان
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت

اسپشیال های ماه:

همه نوع
برجن های بامساتی
an
SELLA, Am at
40
پوندی42/99 :
TAHA
10پوندی8/99 :
برجن آی خانوم
10پوندی11/99 :
بر
جن دمسیاه ایرانی:
(تا
زه رسیده)
10پوندی14/99 :

تازه ترین مواد غذای
ی
ا
فغ
ان
ی
و
ا
یر
ان
ی
بهت
رین و تازه ترین سب
زیجات ،میوه جات
و حبو
بات ،بنشن ،و...
انواع نان و شیرینی
های تازه افغانی،
هندی و ترکی

فروشگاه وطن

تازه ترین مواد غذایی افغانی و ایرانی در وطن
بهترین و تازه ترین گوشت حالل
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت
انواع نان و شیرینی های تازه

سرو همه روزه کباب

نا
ن بربری،
ن
ان خاصه
افغ
ر انی :همه
وزه گ
رم و تازه

_________________

_________________

1555 Boul Provencher

1445 Boul. Provencher
Brossard, Qc. K4W 1Z3

Brossard, QC J4W 1Z3

انواع کارت تلفن

Microdermabrasion

Tel.:(450) 465-0499

Tel.: (450) 904-4900
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کوپ رنگ هایالیت فر شینون
مانیکور /پدیکور وکس آرایش بند و ابرو

خاصه
سوپرآریادر ریوسود (النگی) نان
غانی:
اف
افغانی و ایرانی
مواد غذایی
پرزررکنم
وی مطربان ای مطربان
		
ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم
دف1شمادال
ط
وین خاکدان خشکفراقجنت کنم کوثر کنم
		
ای تشنگان ای تشنگان امروز سقایی کنم

انواع گوشت حالل
		
الفرج جاء الفرج
کسان جاء
کسان ای بی
وای بی
اسپشیال
مرغوب
تازه و
		
و..من
زیرا که
گوساله ،نگر
ای کیمیا در من
ای کیمیا
مرغ
گوسفند،

منبر کنم
پختدار را
صد دیر را مسجد کنم صد
روزانه

		
ای بوالعال ای بوالعال مومی تو اندر کف ما

خنجر شوی ساغر کنم ساغر شوی خنجر کنم

		
ای کافران ای کافران قفل شما را وا کنم

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

		
تو نطفه بودی خون شدی وانگه چنین موزون شدی

مخصوص  ۴0پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

		
من غصه را شادی کنم گمراه را هادی کنم
		
ای سردهان ای سردهان بگشادهام زان سر دهان

		
ای گلستان ای گلستان از گلستامن گل ستان

انواع
کارت
تلفن

		
ای آمسان ای آمسان حیرانتر از نرگس شوی

هر خسته غمدیده را سلطان کنم سنجر کنم

خوشمزه و تازه:

سالن پذیرایی و رستوران هانی رز
با مدیریت شهرزاد

مکانی استثنائی ،ایدهای نو ،هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
درمرکز شهر مونترال
فضایی جدید و بی نظیر با غذاهای بسیار لذیذ ایرانی و مدیترانه ای
>>همراه با رسید برای بیمه
جتربه
بانوان 16
بسیار خوشمزه
سالهای
پیش غذا
ویژهبا دسر و
سرویس ماساژ:همراه
آب میؤه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
 %۱۵تخفیف ویژٔه افتتاحیه برای هموطنان عزیز
 %۲۰تخفیف برای دانشجویان گرامی
سراسر مونتریال
مشاور امالک در
سوپ یا آش و چای را میهمان ما هستید (رایگان)
---------------------جتاریمسکونی و
کیفیتی فقط در هانی رز وجود دارد
که چنین
خواهید کرد
ارزیابی
با نوش جان کردن غذاهای ما یقین 
رایگان ّ
شماست
میهمانیهای
و
مجالس
خدمت
در
کامل
کیترینگ هانی رز با سرویس تهیه وام های مسکن و جتاری
-------------------حالل %۱۰۰
ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر.
-----------------------------------

زیرا که مطلق حاکمم مومن کنم کافر کنم
سوی من آ ای آدمی تا زینت نیکوتر کنم

من گرگ را یوسف کنم من زهر را شکر کنم
تا هر دهان خشک را جفت لب ساغر کنم

آن دم که ریحانهات را من جفت نیلوفر کنم

انواع صنایع دستی

چون خاک را عنبر کنم چون خار را عبهر کنم

حواله
حاکم تویی حامت تویی من گفت و گو کمتر کنم
		
ای عقل کل ای عقل کل تو هر چه گفتی صادقی
3211 Boul. Taschereau
پولی

Greenfield Park J4V 2H4

مرکزپخش پیوند

Cell : 438-838-7770

Tel.: 450-812-7369

MONTREAL, QC, H3G 1V7

Delivery:514-876-4442

اسپشیال های نوروزی
چلوکباب کوبیده با نوشابه:
12/99
چلوجوجه کوبیده با نوشابه:
12/99
سبزی پلو ماهی با نوشابه:
12/99
special norouz

1228 DRUMMOND

Tel: 514-876-4446

____________
Groupe Sutton
-Performer

Salim Sadat

Real Estate Broker
123 Place Frontenac,

سلیم سادات
	
  

Pointe-Claire, H9R 4Z7

Tel.: (514) 426-9595	
  

ssadat@sutton.com
www.salimsadat.com

Advanced Aesthetics

cholo kabab koubideh hamra ba
nooshabe 12,99$
cholo joojeh koobideh hamra ba
nooshabe
12,99
La Maison de Beaute LASER,BOTOX
& FILLERS
sabzi polo va mahi hamra ba
nooshabe
12,99$
ª
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کلینیکاستتیکپیشرفته
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نوروز رب شمـا و نـان ززی ته باد!
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پوست توسط پزشکان ایرانی
زیبایی
و
مراقبت

22
20

با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا
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Laser
Therapy
لیزرتراپی
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خدمات کلینیک :

_______________
700 Bord du Lac,

 رفع موهای زائد صورت و بدن، درمان آکنۀ مقاوم،Dorval, Quebec H9S 2B8
 جوانسازی پوست و رفع خال های عروقی کوچکTel.:514-949-2116 / 514-639-1097
 -بوتاکس ،ژل ،انواع  Peelingو ...

 ختفیف دانشجوئی

Zaman.talieh@gmail.com

آب انار
طبیعی،
آذربایچان





























شـم هم
خ
ج
طـن
ن
س







ع
ت
 ا و ان ززی ه باد!
رب

وروز







 

















































































3/99






دودی
سفید
ماهی













تازه
ماهی سفید
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فرارسیدن بهار و عید سعید باستانی را به شما هموطنان گرامی تبریک و شادباش
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¶برای شما عزیزان آرزومندیم.
بهروزی
و
موفقیت
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سراسر
سالی
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 دریغ تان در سالی و سیرا جود است 
از این فرصت سود جسته ،از شما عزیزان به دلیل حمایت بی
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کلیه اقالم سفره  7سین
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مسنوی ایران ،ماهی قرمز،
سنبل و...
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه
دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
هدیه  1000دالری

برای هزینه محضر

نادر
خاکسار

Cell.: 514-969-2492
______________
Nader Khaksar
Ramier Realty

Chartered Real Estate Broker

3675 DES SOURCES, SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T7 Tel.: 514-683-8686

nader.khaksar@gmail.com

رستورانیـاس

www.restaurantyas.ca
)(follow us on Facebook

ایام نورو :ز

خ
ج
ن
س
ت
وروز اتن ه باد!

سبز
ی
پ
ل
و
م
ا
ه
یسفید
با
کو
کو سبزی!

ی
سالنآراش

از  15مار
س در یاس

Korean Hair Salon
for New Korean Style
Korean, Japanese and Chinese Stylists
for perm and color.
- Cosult for the damaged hair.
- Nail arts and Make up
در خدمت جامعه
for wedding
ایرانیانمونتریال
& party is available.

ویدا:

خصص
مت عروس
آرایش و ابرو
ن ،بند
ناخ

_________________

دوشنبه تعطیل است

)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303
مترو:واندوم ،اتوبوس ( 90یک بلوک غرب مترو)
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درگذشتهگان؛دریادماندهگان....
بانوی قصه ایران

سیمین دانشور نخستین رماننویس
زن ای�ران و اس�تاد برجست�ه هنر و
زیباشناسی دانش�گاه تهران بود .در
محیطی که همچنان مردساالر است
او توانس�ت با آموختن و درس دادن و
نوشتن از پیشگامان فرهنگی شود.
پ��درش ،محم��د علی دانش��ور ،پزشک و
حافظ دوست بود و کتابخانه بزرگی داشت.
مادرش ،قمرالسلطنه حکمت ،اهل فرهنگ
و هنر بود و مدیر مدرسه انگلیسی مهرآیین
شیراز.
سیمی��ن در س��ال ۱۳۰۰خورشیدی در
چنین خانوادهای در شیراز زاده شد که او را
با هنر و ادبیات آشنا کرد .طبیعی بود که با
زبان فارسی از راه حافظ و سعدی مانوس
شود و با لهجه شیرازی بار بیاید و از آمیزه
آنها برای خوددر نوشتن سبکی بیافریند.
نویسندگی را در شانزده سالگی با مقالهای ای��ن دوره در جهانبین��ی او و آشنایی با
با عنوان "زمستان بیشباهت به زندگی ما مکاتب فرهنگ��ی غرب و نویس��ندگان و
نیست" در روزنامهای در شیراز آغاز کرد .ادبیات جدید غرب موثر بود.
کار اصلی دانش��ور استادی دانشگاه تهران
او زبان انگلیسی را نیز فراگرفت.
سیمی��ن از شیراز ب��ه تهران رف��ت تا در بود و حدود  ۴۰سال در زمینه هنر و ادبیات
دانشک��ده ادبیات دانشگاه جدیدالتاسیس نوشت و درس داد و شاگردان برجستهای
ته��ران درس بخوان��د؛ در حالی که درس تربیت ک��رد .در کنار آن در خانه و همراه
میخواند ،و با درگذشت پدرش ،نیاز مالی با آلاحمد با اهل قل��م مراوده داشت و در
سب��ب آن شد که در رادی��و تهران به کار تاسی��س کانون نویس��ندگان ایران نقش
بپردازد و برای روزنامهها مقاله بنویسد .او مهمی ایفا کرد و نخستین رییس آن شد.
حتی مدتی معاون اخبار خارجی رادیو هم دانشور کتابهای بسیاری ازداستان گرفته
تا مس��ایل هنری نیز ب��ه فارسی ترجمه
شد.
او با استادان برجس��ته زم��ان خود ،مانند کرده است ،اما آنچ��ه که به دانشور نقش
فروزانف��ر و عبدالعظیم قریب و بهمنیار و پیشگامی داده است داستانها و مجموعه
خانل��ری و دیگران از نزدیک آشنا شد و از داستانهای اوست مانن��د "شهری چون
بهشت"(" )۱۳۴۰سووشون" (" )۱۳۴۹به
آنها بسیار آموخت.
"آت��ش خام��وش" نخس��تین مجموعۀ کی سالم کن��م" (" )۱۳۵۹غروب جالل"
داستان��ی او ،شامل  ۱۶داست��ان کوتاه در (" )۱۳۶۰جزی��ره سرگردان��ی" (،)۱۳۷۲
س��ال  ۱۳۲۷انتشار یافت .او بعدها این اثر "از پرندهه��ای مهاجر بپ��رس"( )۱۳۷۶و
را بسیار رمانتیک توصیف میکرد و دیگر "ساربان سرگردان"(.)۱۳۸۰
از میان
آن را چ��اپ نک��رد .اما همین
آلاحمد توان این را
این آثار
مجموع��ه او را ب��ه سل��ک
داشت که بسیاری از اهل رم��ان
نویسندگاندرآورد.
به نوشته خودش هنگام سفر
از شی��راز به ته��ران با جالل قلم را مرید خود کند اما
آلاحمد آشنا شد:
سیمین یکی از آنها نبود!
"جالل و م��ن همدیگر را در
سفری از شی��راز به تهران در
بهار  ۱۳۲۷یافتیم و با وجودی که در همان "سووشون" بیش از همه طرف توجه واقع
برخ��ورد اول در باره وجود معادن لب لعل و بیش از  ۱۵بار چاپ شد.
و کان حسن شیراز ،در زمان ما شک کرد اینداستان به بیشتر زبانهای مهمدنیا هم
و گف��ت که تمام این گونه معادن در زمان ترجم��ه شد و از آن ب��ه عنوان سندی یاد
همان مرحوم خواجه حافظ استخراج شده شده که برای شناختن ایران معاصر باید آن
را خواند.
است ،باز به هم دل بستیم".
آلاحمد توان این را داشت که بسیاری از به عنوان نخس��تین رمان ی��ک زن ایرانی
اهل قلم را مرید خود کند اما سیمین یکی ب��ه زبان فارسی ،سووشون در میان ناقدان
از آنها نبود .پ��س از یکی دوسال آشنایی ایرانی و پژوهشگران غربی بارها به بررسی
سیمین همس��ر این نویس��نده پرآوازه و گرفته شده و از چندین منظر برجستگیها
سیاس��ی ایران شد .اما به گفته خودش نه آن تجزیه و تحلیل شده است.
سیمین آلاحمد شد ،نه وارد سیاست و نه سووشون...
جنجالهای اهل قلم.
داستان سووشوندر خانه یکی از مالکاندر
در سال  ۱۳۲۸دانشور پایاننامه دکترایش شیراز پس از جنگ جهانی دوم رخ میدهد
رادر باره زیباییشناسی با راهنمایی فاطمه و از ای��ن راه زندگی اجتماعی و اقتصادی
سیاح و بعد بدیعالزمان فروزانفر نوشت.
مردم را در اشغ��ال ارتش انگلیس ترسیم
آلاحم��د و دانشور ،به نوشته خودشان ،نه میکند .قهرمان��ان زن و مرد این داستان
تنها همسر بلکهدوست و نخستین خواننده زری و یوسفان��د ک��ه در میان سنتهای
و منتقد هم بودند.
اجتماع��ی ،رواب��ط زن و مرد و م��راودات
دیگ��ران پاکنویسه��ا را میخوانند و آن اجتماعی و نیز بازیهای سیاسی کوچک
دو چرکنویسهای یکدیگر را .آنگونه که و بزرگ گرفتار آمدهاند.
گفته شده ،چند شخصیت مسیر زندگی او دانشور در پایان ،ای��ن داستان را به اوجی
را دگرگون کردند.
میرساند ک��ه در آن کشته شدن یوسف،
فاطم��ه سیاح ک��ه او را با ادبی��ات غرب و قهرمان عدالتطلبداستان ،با افسانه مرگ
بویژه روسیه و نیز نگاه انتقادی در ادبیات سیاوش به هم آمیخته شده است .و برای
آشن��ا کرد؛ ص��ادق هدایت ک��ه سیمین بس��یاری و بویژه روشنفکران و ناراضیان،
داستانهایش را برایش میخواند و به نظر نمادهای این داستان به سرنوشت ایران آن
او در باره نوشتههایش گوش میداد؛ و نیز زمان پیوند خورده است.
نیما یوشیج ،پیشوای شعر نو ،که در تهران و در واق��ع میتوان گفت ک��ه سووشون
با هم همسایه بودند.
دانش��ور را به عنوان ی��ک داستان نویس
دانش��ور در سال  ۱۳۳۱به مدت دو سال و برجس��ته شناساند و از همین رو در سال
اندی به دانشگاه استنفورد در آمریکا رفت  ۱۳۶۳هوشنگ گلشیری نوشتۀ بلندی با
تا در زمینه هنر و ادبیات و داستاننویسی نام "جدال نقش با نقاش" درباره او منتشر
مطالعهکند.
کرد و در سال  ۱۳۷۱فرزانه میالنی کتاب

در اولین
بازار نوروزی
مدرسه دهخدا
ورود چه کسانی
فیلتر شد!
و چرا؟

شرح در شماره آینده

"حجب و حجاب" را انتشار داد که بخشی از
آن به سیمیندانشور اختصاص یافت.دیگران
هم در باره این رمان نوشتهاند.
در شبهای شعر انس��تیتو گوت��ه در پاییز
 ۱۳۵۶که ج��وی پرهیجان و سیاسی بر آن
حاکم بود ،دانشور در باره نقش هنر و رسالت
هنرمندان و نقد هنری سخن گفت و پس از
انقالب از عضویت در فرهنگستان زبان و ادب
فارسی خودداری کرد و تا توانست به نوشتن

ادامه داد.
در ده سال اخیر سیمین دانشور ،دیگر مانند
گذشته س��ر حال و فعال نب��ود و زندگی او
بیشتر به بیماری ودر بستر گذشت.
او روز پنجشنبه هجدهم اسفند ماه  ۱۳۹۰در
دزآشیب شمیراندرگذشت.
دانشور را "بانوی قصهنویسی" لقب دادهاند و
با وجود آنکه در سالهای اخیر نویس��ندگان
برجس��تهای از می��ان زن��ان برخاستهاند ،او

همچنان موقعیت خ��ود را بهعنوان پیشگام
زنان داستاننویس حفظ کرده است.
دانشور خاطرات خ��ود را هم روزانه نوشته و
گفته است که پس از مرگش منتشر خواهد
شد.
خاطرات این نویسنده تیزبین بیشک سندی
خواندنی خواهد بود.
امیر جوانشیر (جدیدآنالین)
 ۱۲مارس
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زندگیوسالمت...
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یاد بگیرید چطور
زندگی زناشویی
نامطلوب خود را
دوست بدارید

استرس کمت��ر پیدا کند
که اج��ازه ده��د بتواند از
زندگی زناشویی خود لذت
بیشتری بب��رد .یک سال
بعد ،ک��ار خ��ود را عوض
کرد و زمان بیشتری برای
زندگی زناشوی��ی خود و
خانوادهداشت.
برای چیزی که نمیتوانید
داشت��ه باشید افس��وس
نخورید.یکی از سختترین
کاره��ا در ازدواج قب��ول
کر دن

ی��ک روز صبح پایی��زی مریم در
آشپزخانه مشغ��ول نوشیدن چای
بود .درخت داخ��ل حیاط طالیی
شده بود و خورشید میتابید .او باید
آماده میشد تا سر کار خود در دفتر
مجله حاضر شود .با نارضایتی به این
فکر میک��رد" ،چرا حاال که ازدواج
کردهام هم باز بای��د سر کار بروم؟
چرا شوهرم نباید از من محافظت
کند؟ دوست دارم در خانه بمانم".
به یاد م��یآورد" ،این فکر شوکهام
ک��رد .بع��د

 6راه مبارزه با
کاهش حافظه

وقتی ب��دن شما پیر می شود،
مغز هم پیر می شود و اتصاالت
عصبی کمتری را ایجاد می کند
و سلول های عصبی کمتری را
می سازد .این فرآیند از سنین
 30سالگی به بعد ،رخ می دهد.

 )1ورزش کنید.

ورزش باع��ث تاخی��ر پیری و
افزایش حافظه می گردد.
کارشناساندقیقا نمیدانند که
چ��را ورزش باعث تقویت مغز
می شود ،اما می گویند که:
ورزش باع��ث از بی��ن رفت��ن
است��رس می ش��ود .همانطور
که می دانیم ،استرس موجب
تخلیه انرژی مغز می شود.
ورزش ب��ه سالم��ت کلی بدن
کمک می کند.
ورزش ک��ردن کمک به خواب
بهت��ر می کند .خ��واب ،باعث
بهبود حافظه و همچنین باعث
گردش خون در تمام قس��مت
های بدن می شود.
می توان گفت آنچه برای قلب
مفید است ،برای مغز نیز مفید
است.

 )2میوه و سبزیجات رنگی
بخورید.

کارشناسان بر ای��ن باورند که
افراد بای��د در روز  5تا  7واحد
از میوه ه��ا و سبزیجات رنگی
مصرف کنند.
میوه ها و سبزیجات به عنوان
غذای مغز شناخته شده اند .این
گروه ه��ای غذایی حاوی آنتی
اکسیدان می باشند.
همانطور که می دانید ،رادیکال
های آزاد موجب تخریب سلول
ها می گردند .آنتی اکسیدان ها
از بین برنده رادیکال های آزاد
و نگه دارنده سلول ها هستند.

 )3کارهای هوشی و فکری
اجنام دهید.

بس��یاری از کارشناسان براین
عقیده اند ک��ه برای فعال نگاه
داشتن مغز مانند عضالت ،باید
آن را به چالش بیاندازیم.
شواه��دی وج��ود دارد ک��ه
ژیمناستیک ذهنی ،کمک به
حفظ حافظه می کند.
بازی کردن نیز می تواند موجب
تقویت حافظه گردد.



 )4بخوابید.

خواب کاف��ی ب��رای عملکرد
شناختی (به خصوص حافظه)
بسیار مهم و حیاتی می باشد.
در افراد سالم ،حداقل  7ساعت
خ��واب شبان��ه ب��رای تقویت
حافظه کافی می باشد.
خوابیدن باعث م��ی شود که
مقدار هورمون های استرس زا
در بدن کم شود .بنابراین ،برای
تجدید قوای بدن نیز می تواند
مهم باشد
در خواب ،بخشی از مغز به طور
کامل بایگانی و ذخیره می شود.
خوابیدن طبیعی بسیار خوب و
فواید آن بیشمار می باشد.
اما اگر با قرص های خواب آور،
بخواهید بخوابید ،باعث مختل
کردن فعالیت مغز خود خواهید
شد.
اگر مشکل خوابیدن دارید ،آن
را با پزشک در میان بگذارید.

 )5چندین کار را با هم اجنام
ندهید.

یکی از بزرگترین علل کمبود
حافظه ،عدم توجه به اطرافیان
می باش��د .سن ک��ه زیاد می
شود ،انج��ام دادن چندین کار
در یک زمان سخت می گردد.
چند وظیف��ه را داشتن باعث
عدم یادآوری اسامی و یا کتاب
هایی که خوانده اید ،می شود.
این را بدانید که مغز قبل از آن
که اطالعات را بگیرد ،اول آنها را
رمزگذاری می کند.
حال اگر مغ��ز چندین وظیفه
داشت��ه باش��د ،نم��ی توان��د
رمزگذاری کند.

 )6ترفندهای جدید را یاد
بگیرید.

 اسامی افراد را بر چیزها ویا بر افراد دیگر بگذارید.
 اگر شما دچ�ار فراموشیشدید،بخندید.
 اس�ترس را از خ�ود دورکنید.
 ب�ا ص�دای بلن�د ،کتاببخوانید.
 جدول حل کنید. بازی ه�ای مختلف را یادبگیرید.
 شطرنج بازی کنید.
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قابلهکنید!
قیدرازدواجم
راتغیرمنط
گونهباانتظا

چ

از فک��رم
خندهام گرفت .من عاشق کارم بودم
و هیچوقت به این فکر نمیکردم که
از آن بیرون بیایم .تازه به درآمد آن
هم نیازداشتیم .متوجه شدم که آن
قسمت از من به دنبال یک ازدواج
خیلی سنتی ب��ود .آنجا شوهرم را
بخاطر یک انتظار ناگفته و درواقع
احمقانه متهم کردم ک��ه از دوران
کودکی با من بوده است".
انتظارات و توقعات زندگی زناشویی
ک��ه نیمه پنه��ان بوده و ب��ه زبان
نمیآیند ،زن و شوهرها رادر مرحله
ادراک ب��ه آزمای��ش میکشد .این
"قوانین" ک��ه در دوران کودکی و
سالهای نوجوانی ب��ا نگاه کردن به
والدینمان و جذب مفاهیم مربوط
به نق��ش زن و شوهر در جامعه؛ از
وابستگیها و اعتقادات مذهبی ما؛
از برنامهه��ای تلویزیونی ،فیلمها و
کتابها شک��ل میگیرند .عشقها
و دوستیه��ای قبلی هم میتوانند
شکلدهنده انتظارات ما باشند .ودر
سطحی عمیقتر ،معموالً باورداریم
که همسرمان زخم و جراحتهای
روح��ی درونی م��ا را التیام خواهد
بخشید.
این تخیالت بع��د از ازدواج بیرون
میآیند (که برای آنهایی که سالها
قب��ل از ازدواج دوست بوده و رابطه
داشتهاند واقعاً تعحببرانگیز است).
ام��ا متخصصین عقی��ده دارند که
تخی�لات مربوط ب��ه کارهایی که
همس��رتان باید و نباید انجام دهد،
خطرناکهستند.
اگر همس��رتان را با یک استاندارد
غیرممکن مقایسهکنید ،اگر نتواند
ذهن شم��ا را خوانده و آسیبهای
کودکی شما را التیام بخشیده و به
طرز جادوی��ی زندگی رویایی برای
شما بسازد ،ناامید و دلسرد خواهید
شد.
وقت��ی زوجی هن��وز دلباخته هم
هس��تند ،نیاز به چیز زیادی ندارند
چون هنوز از آن عشق و دلباختگی
اولیه لذت میبرند.
توقع تان خیلی کم است ،احساسی
عالی دارید و زم��ان زیادی را برای
خوشن��ود ک��ردن همدیگر صرف
میکنید.
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اما هرچه رابطه
عمیقتر میشود ،توقعات و
انتظاراتتغییرمیکنند.
و زمانی که آن نیازها برآورده نشوند،
دیگر کاری از دست همسرتان برای
خوشنود کردن شما برنخواهد آمد و
همه چیز آزاردهنده به نظر خواهد
رسید .هر خستگی و دلزدگی ثابت
میکند که رابطهتان درست نبوده
و برای هم ساخته نشدهاید .دعواها
و مشاجرهها شروع میشوند و این
مشاج��رات بر سر موضوعات اصلی
که اذیتتان میکند نیست.
دلی��ل آن معم��والً ای��ن است که
خودت��ان ه��م نمیفهمی��د ک��ه
موضوعات و مشک�لات اصلی چه
هس��تند—یا از به زبان آوردن آنها
واهمهدارید.
اولین قدم تان؟

بای��د انتظارات و توقع��ات خودتان
درم��ورد ازدواج را آشکار کنید—
مجموعهایازاعتقاداتشوکهکننده،
گاهی مسخره و خندهدار و معموالً
آسیبپذیر.
از اینکه آماده کردن صبحانه صبح
با کدامتان باشد گرفته تا زمانی که
میخواهید بچهدار شوید ،از اینکهدر
چه چیزهایی سرمایهگذاری کنید تا
اینکه چند وقت یکبار رابطهجنسی
داشته باشید ،از اینکه همس��رتان
درمورد مدل موی جدیدتان چه باید
بگوید تا اینکه صبحها چطور به هم
صبحبخیربگویید.
در هر مرحل��ه از زندگی زناشویی
ممکن اس��ت انتظ��ارات جدیدی
ب��ه وج��ود آی��د ،مث��ل اینکه کی
خانه بخرید ،کی ب��ه اتفاق هم در
باغچه گلکاری کنی��د ،کی بچهدار
شوید ،چطور با ی��ک بیماری حاد
کنار بیایی��د ،در زمان سختیهای
اقتصادی چ��ه برخ��وردی داشته
باشی��د و یا حتی رفتارتان در زمان
میانسالی.
اگر االن مه��ارت الزم برای کشف
انتظاراتت��ان را به دس��ت آورید ،به
شما کمک میکند کشف کنید در
ه��ر مرحله از زندگ��ی واقعاً چه در
ذهنتان میگذرد.
اشتباه متوجه منظورمان نشوید.
هم��ه توقع��ات و انتظ��ارات
غیرواقعبینانه نیس��تند .نیازی هم
نیس��ت که انتظاراتت��ان را نادیده

از میان نامه ها و پیام های رسیده
«سه دانه» :یک پیام کوتاه برای
دکتر پرویز قدیریان
جناب آقای دكتر قديريان ،با سالم و تبریک نوروز،
من از (قرص های) س�ه دانه شما به هدف پايين آوردن
كلس��ترول خونم استفاده می كردم ،اما امس��ال متوجه
ش��دم ،برخ�لاف هر سال ك��ه من چند ب��ار سرماهای

بگیرید.
وقت��ی کنت��رل
توقعاتت��ان را به دست گرفتید—و
همسرتان هم همین کار را کرد—
می توانید لیس��ت انتظاراتتان را با
هم مقایس��ه کنید .برای شناختن
بهتر همدیگ��ر ،درمورد هر کدام با
هم صحبت کنید.
تصمی��م بگیرید ک��ه کدامیک از
انتظ��ارات همدیگ��ر را میتوانید
برآورده کنید .خیلی مهم است که
برای خوشنودی همسرتان تالش
کنید ،حتی اگر دیدگ��اه خودتان
درم��ورد ی��ک ازدواج موفق آنگونه
نباشد .و از سای��ر انتظارات بعنوان
یک نقطه شروع برای کشف و رشد
فردی استفاده کنید:
شاید از همسرتان انتظار داشتهاید
ک��ه ی��ک هیج��ان جدی��د وارد
زندگیتان کند اما توقعاتتان برآورده
نشده اس��ت .خودتان فعالیتهایی
ک��ه دوست داری��د را دنبال کنید:
صخرهنوردی؟ اسکیت؟ یا شاید هم
طراحی جواهر؟

نکاتیمثبت

انتظارات خود  --و همس��رتان --را
بپذیرید .این امیده��ا و آرزوها—و
حتی بایدها—نشانه نیازهای عمیق
شماست .ازدواج شما قادر به برآورده
کردن همه آنها نیس��ت اما نادیده
گرفتن آنها ه��م باعث میشود هر
دوی شما احساس ناامیدی ،تنهایی
و خشم کنید.
چیزهایی از همسرتان بخواهید که
واقع بینانه باشند.
احتم��االً همس��رتان نمیتواند هر
روز صبح صبحان��ه را آماده کرده و
در تختتان بی��اورد ،روزی سه بار از
ظاهر شما تعریف و تمجید کند یا
هیچوقتدعوایی شروع نکند.
ام��ا میتواند زم��ان بیشتری برای
درست کردن غذا و گذراندن وقت
با شما صرف کن��د .توافق درمورد
برخی توقعات واقعبینانه احساس
موفقیت و رضای��ت را در هر دوی
شما ایجاد خواهد کرد.
ببینید چه کاری از دست خودتان
برمیآید.
مریمداستان ما نمیتوانست از شغل
خود استعفادهد و بیخیالدر خانه
بماند ،در صندلی زیر درخت زیبای
حی��اط لم بدهد و کتاب بخواند اما
متوج��ه شد که میتوان��د کاری با

ی��ن
ا
اس��ت که بعض��ی از موارد
لیست بایدهایتان هیچوقت توسط
همسرتاناجرانخواهدشد—بخاطر
اینکه او کامل نیس��ت و دلیلی هم
ن��دارد که شاهزاده قص ه شما باشد.
وقت��ی چیزی را واقع��اً میخواهید
که میدانید قرار نیس��ت به دست
بیاورید ،میتوانید ناراحت یا عصبانی
شوید و یا کاری را بکنیدکه همه زن
و شوهرها بعد از گذشت چند سال
از ازدواجشان میکنند:
افس��وس چیزهای��ی را بخورید که
به خاطر تعهد ازدواج نتوانستید به
دس��ت آورید .قبول ک��ردن ازدواج
و همس��رتان باوجود ناکاملی آنها،
تمرینیدرازمدت است که برای یک
رابطه سال��م و خوشبخت ضروری
است.
از ناامی��دی بعن��وان نشان��های از
انتظارات ناخودآگاه استفاده کنید.
وقت��ی در زندگ��ی زناشویی خود
و از دس��ت همس��رتان ناامی��د و
دلس��رد شدید ،کمی مکث کرده و
به آن توقعت��ان فکر کنید .این کار
باعث میش��ود درمورد انتظاراتتان
هوشیاری و آگاهی به دست آورید
که اعم��ال و رفتارهایتان را هدایت
میکند .آی��ا توقعتان منطقی بوده
است؟
آیا بهتر نیست خودتان آن را برآورده
کنید؟
همس��رتان را ب��ا همس��ر دیگران
مقایسه نکنید—یا ازدواجتان را با
دیگر ازدواجها.
روی عش��ق ،خندهه��ا ،غصهها و
کشمکشه��ای دنی��ای خودت��ان
تمرکز کنید .هیچ همسری ایدآل
نیس��ت و هی��چ ازدواج ایدآلی هم
وجود ندارد .ب��ا این وسوسه که به
خودتان بگویید "اگر فقط همسرم
شبیه به شوهر دوستم بود" یا "اگر
ازدواج ما مثل ازدواج آنها بود" مقابله
کنید .هر ازدواج��ی خاص است و
پستیبلندیهای خاص خود را دارد.
مراق��ب توقعات��ی ک��ه از خودتان
دارید باشید 30 .سال پیش نیست
و شما هم پدر و مادرتان نیس��تید.
بااینکه بس��یاری از زوجه��ای تازه
ازدواجکرده ناخودآگاه از خود انتظار
دارند که زندگیشان به اندازه زندگی
والدینش��ان خوب و کام��ل باشد.
درمورد کلیشههای فرهنگی جامعه
از همسر ایدآل نیر همینطور است.


سخ��ت و طوالني مي خوردم ،امس��ال فقط دو
بار سرما خوردم .بدنم بس��يار مق��اوم بود؛ مدت
سرماخوردگي به نصف روز كاهش يافت و خیلی
سریع از سرگذراندم.
خواستم این تجربه شخصی را با شما ،خوانندگان
پیوند و استفاده کنندگان از «سه دانه» در میان
بگذارم.
موفق وپیروز باشید،
امضاءمحفوظ

نگاه
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ماجرايي پيش ميآيد و وقتي تمام ميش��ود ،معموالً با خيال آس��وده
ماجرايي پيش ميآيد و وقتي تمام ميش��ود ،معموالً با خيال آس��وده
ميگوييم« :ش��كر خدا! به خير گذش��ت» واقعاً هم ميگ��ذرد و بعد از آن
ميگوييم« :ش��كر خدا! به خير گذش��ت» واقعاً هم ميگ��ذرد و بعد از آن
خاطرهاي ميشود براي نقل گاه و بيگاه در جمعهاي دوستانه.
خاطرهاي ميشود براي نقل گاه و بيگاه در جمعهاي دوستانه.
سال هفدهم شماره  4882چهارشنبه 16شهريور ماه  8 1390شوال  7 1432سپتامبر 2011
شماره  4882چهارشنبه 16شهريور ماه  8 1390شوال  7 1432سپتامبر 2011
اما اگر كمي واقعبين باشيم ،مواقعي هم بوده و هست كه در ظاهر «به
اما اگر كمي واقعبين باشيم ،مواقعي هم بوده و هست كه در ظاهر «به
اسپاسم
مردمنمياغل��ب
گذرد».
گذرد» .در واکنش مسمومیت با سرب ممکن است  آنژین نوع دیگری ازخير نمي
است.خير
س��رگذراندن يك پيشامد گاهي اوقات هزينه سنگيني به دنبال دارد.
سبباوقات
پيشامد گاهي
س��رگذراندن
به درد از
سنگينيایبهشود.
هزينهماهیچه
اسپاسم
دنبال دارد.اس��ت و زمانی ک��ه قلباز خون
يك دیگر
ران پا،
گرفتگ��ی
همه امور جفت و جور ميشود .با اين حال در طي اين مسير يك
میكار،
مسير يكکافی نداشته باشد رخآخر
حال در طي
شود .با اين
جور مي
همامور
كار ،راهمه
آخر
سموم��یاينمانند
آلودگ��ی با
دهد
جفت ومی
منقبض
ماهیچ��ه ها
فهمي،یاتصميم نادرس��ت ،واكنش نامناسب ،اعتماد بيجا و يا هر خبط
كژ
خبط
هر
يا
و
جا
بي
اعتماد
نامناسب،
واكنش
نادرس��ت،
تصميم
فهمي،
کنندكژ
که متاسفانه باعث طوالنی استریکنین می تواند عامل ایجاد و مربوط به تصل��ب شرایین
ديگري باعث ميشود داشتهاي را از دست بدهيم.
ديگري باعث ميشود داشتهاي را از دست بدهيم.
تجرب��ه كردن مياسپاسم
باشد.بس��يار ارزش��مندترسختی سرخرگ ها است.
می شود.
اسپاسم
عللبهاي تجرب��ه كردن ميخوانيمش ،ميتواند بس��يار ارزش��مندتر
آنچ��ه
عضلهتواند
خوانيمش ،مي
بهاي
تر شدنآنچ��ه
اسپاسم،
بروز
مهم
علل
از
یکی

دردناک
گرفتگی
معموال
آنژین
از آن باش��د كه تصور ميش��ود .نمونههايي از اين دس��ت را به تدريج در
از آن باش��د كه تصور ميش��ود .نمونههايي از اين دس��ت را به تدريج در
هايعضالت
گرفتگی
صورتی
است.در
تلويزيوني ش��اهد کاهش
هاي تلويزيوني ش��اهد هس��تيم؛ از دست دادن عزيزاني چون پدر
مجموعه
عزيزاني
اکسیژندادن
هس��تيم؛ از دست
علل مجموعه
گردن و
چون پدردر ناحی��ه سینه ،گاهی
اینباد رفتن دارايي كه با زحمت طي س��الها به دس��ت آمده بود،
مادر ،به
و
بود،
آمده
دس��ت
به
ها
س��ال
طي
زحمت
با
كه
دارايي
رفتن
باد
به
و مادر،
که اکسیژن محیطی که فرد در کتف ها و فک است .درمان
هايي كه شكسته ميشود و  ...جايگزيني ندارد.
حرمت
ندارد.
جايگزيني
...
و
شود
مي
شكسته
كه
هايي
 حرمت
کشیدگ��ی عضل��ه در اث��ر آن قرار گرفته کم باشد ،ممکن گرفتگی عموما ب��ا درمان علل
ميبيني��م ك��ه البته پايان قصه خوش اس��ت و همچنان همه ش��اد و
ميبيني��م ك��ه البته پايان قصه خوش اس��ت و همچنان همه ش��اد و
شود که
اسپاسم
ميدچار
ادامهفرد
كن��ار يكديگر به زندگياست
نش��اني ازبیم��اری قلب��ی و درمان
ناگهانی بدن
حرکات
طبیكن��ار يكديگر به زندگي ادامه ميدهند ،بدون آن كه نش��اني از
راض��ي در
آن كه
دهند ،بدون
راض��ي در
یک
در
گرفتن
قرار
حالت
این
در
گیرد.
می
صورت
آنژین
بیش
یا
شدید
تمرین
انج��ام
«هزينه»ها به چشم بيايد!
« هزينه»ها به چشم بيايد!
اکس��یژندروهرتنفس
اعتقاداتمانپر از
باوره��اازو محیط
اغل��ب بعد
ورزشی.
گرچه براس��اس باوره��ا و اعتقاداتمان آموختهايم كه در هر خوش��ي و
خوش��ي و
آموختهايم كه
براس��اس
از ح��د گرچه
يكديگرند ،اماانواع اسپاسم ناخوش��ي حكمتي نهفته اس��ت و سختي و آس��اني ،همپاي يكديگرند ،اما
همپاي
سختي و
نهفته
ناخوش��ي حكمتي
باشد.
آس��اني،موثر
می تواند
اس��ت وعمیق
در اثر
ورزشکاران
دوی ماراتن،
نبايد سرانجام تقريباً
نبايد سرانجام تقريباً خوش را بر هر اتفاق ديگري غالب دانست.
دانست.
ديگري غالب
هر اتفاق
بدن،خوش
شدید و
جس��می
خس��تگی
دچاررا بر 
از دست دادن امالح
تأثير اش��تباههاي خودمان و ديگران باقي ميمان��د ،كما اينكه انتظار
تأثير اش��تباههاي خودمان و ديگران باقي ميمان��د ،كما اينكه انتظار
گرفتگ��ی دردناک عضالت می ادامه فعالیت با وجود
خستگی شايداسپاسم عضالت بهدو نوع کلی و
داريم با تالشهاي بعدي اين اثرات را آن گونه كه بايد ،هدايت كنيم .شايد
داريم با تالشهاي بعدي اين اثرات را آن گونه كه بايد ،هدايت كنيم.
انقباض
عل��ل
همعنوان
مف��رط به
ارزد كهجزئی تقسیم می شود:تا حدي هم موفق باش��يم ،اما پايان ماجرا هم هميشه آن قدر نميارزد كه
قدر نمي
هميشه آن
شوند.تا حدي هم موفق باش��يم ،اما پايان ماجرا
عض�لات در
كرد.اثر نوع عضالت است که در این حالت 
بتوان به آن تكيه كرد.
آسی��ببه آن تكيه
 بتوان
بس��ياري در همين فراز و فرودهاي روزگار ،روز گذراندهاند و اگر گوش
در و اگر
گذراندهاند
روزگار ،روز
پیغامو فرودهاي
همين فراز
بس��ياري در
نقش موثری
استراحت،
دریافت
تروما و حادث��ه.
بهبودگوشاسپاس��م کلی ،تم��ام عضالت
براي تجربيات و چش��م بينا براي عواقب و نتايج آن داش��ته باشيم،
عضالتنتايج
اسپاسمعواقب و
چش��م بينا براي
ه��ایش��نوا براي
تجربيات وتوسط
نادرس��ت از مغز
ش��نواترین
دارد.آن داش��ته باشيم،را در برم��ی گیرد و شایع
سود كردهايم.
سود كردهايم.
ادرار آور
ماهیچه های آسیب دیده باعث  استف��اده از داروهای
دورانديشيعل��ت آن کاهش آب بدن است
در اكثر موارد هم الزم است از درايت شخصي و البته كمي دورانديشي
در اكثر موارد هم الزم است از درايت شخصي و البته كمي
نیکوتینیک
(دیورتیک) و
اس��تفادهشود.
اسپاسم می
زیاد
مایعات
و
آب
نوشیدن
با
که
اس��تفاده كنيم؛ فرقي نميكند جوان و به اصطالح بيتجربه هس��تيم يا از
اسیدتجربه هس��تيم يا از
اصطالح بي
كنيم؛ فرقي نميكند جوان و به
اسپاسم
موجب
تواند
می
دارویی
بدن
 کم آبی
شود.
می
برطرف
مرتبهاي از دنياديدگي ،برخوردار.
مرتبهاي از دنياديدگي ،برخوردار.
معروف اس��ت كه هر كسي صالح كارش را خود بهتر ميداند .از كجا و
كسي صالح
فلج هر
اس��ت كه
معروف
مغزی،
هایی مثل
 بیماری
شود.كارش را خود بهتر ميداند .از كجا و
چرا اين باور به دوران ما رس��يده است ،آن جايي اهميت دارد كه
و
چطور
كه
دارد
اهميت
جايي
آن
است،
رس��يده
ما
دوران
به
باور
اين
چرا
و
چطور
ام اس ( )MSو سیروز کبدی
 بیماران دیالیزی و افرادی که اسپاسم جزیی ،قسمتی از بدن
با ديد مثبت به آن نگاه كنيم.
با ديد مثبت به آن
 آسیب اعصاب یا
نخاعنگاه كنيم .الکل مصرف م��ی کنند نیز در مثل کمر یا گردن را درگیر می
سنجيدن پيامدهاي اعمالمان حتي در حد مرزهاي نه چندان گسترده
سنجيدن پيامدهاي اعمالمان حتي در حد مرزهاي نه چندان گسترده
هستند.
پا
ساق
اسپاسم
معرض
در
امالح
کمبود
سوءتغذیه و
انجام
آن،
علت
ترین
فروان
و
کند
همين دنيا ،بيش از هر كس برعهده خودمان است ،چراكه بهاي درستي يا
دنيا ،بيش از هر كس برعهده خودمان است ،چراكه بهاي درستي يا
 همين
ماهیچه
اسپاسم
از
دیگری
نوع

و
کلس��یم
دادن
دست
بدن .از
قسمت
این
در
ناگهانی
حرکت
نادرستياش را هم خود بايد بپردازيم .پخت خانگی
نادرستياش را هم خود بايد بپردازيم.
تصميمگيريه��اي تكبع��دي و واكنشه��اي عجوالنه را باي��د دوباره
عجوالنه را
ه��اي
ای،واكنش
بع��دي و
ه��اي تك
بهگيري
تصميم
شکمدر
عضالت
گرفتگی
ماهیچه
اسپاسم
اسپاس��م یا گرفتگ��ی عضالت ،ولی انقباضی که طی اسپاسم رخ منیزیم منجر
باي��داثردوبارهها است.
بازنگري كنيم .شايد براي «ديروز» فكر ديگري داشتيم و طور ديگري شد،
یا و طور
داشتيم
«ديروز» فكر
شايد براي
بازنگرياگركنيم.
سندرم روده
ديگريمعده و
آنفلوآنزای
متناوب
گرفتگی
انقب��اض ناخواست��ه ماهیچه یا می دهد غی��رارادی است و مغز ای می شود.
ديگري شد،
نتيجه را برايمان دارد .با
بهترين
حاال هم روي «فردا» حسابي باز كنيم كه
امالح باز كنيم كه
اینحسابي
«فردا»
بایدروي
حاال هم
نتيجه را برايمان دارد .بابیشترین نقاطی که دچار
بهتريناست.
تحریک پذیر
صبح
10
از
مکمل
عضله است که معموال دردناک پیغام هایی را برای انقباض می باشد ،فرد
آن كه فرصت جديد جبران و بازيابي همچون امكان توبه به درگاه خداونداسپاسم می شوند آن كه فرصت جديد جبران و بازيابي همچون امكان توبه به درگاه خداوند
هم
دارند
قولنج
که
کودکانی

کند.
مصرف
پزشک
نظر
فرستد که بدن نمی خواهد.
می باشد و انواع مختلفی دارد.
همواره مهياست ،اما فرصت قبلي ديگر نيست.
را تحتهمواره مهياست ،اما فرصت قبلي ديگر نيست.
شک��مميرنج
اندوخته از
بیشاز از حد
استفراغ
بعض��ی از این اسپاسم ها را می انقباض م��ی تواند چند لحظه  ،ته��وع و
حتي در مقابلش از اندوختههاي معنوي و مادي ميپردازيم كه بازيابي
برندبازيابي
می كه
پردازيم
اسپاسمو مادي
هاي معنوي
مقابلش
حتي در
اسپاسمآوردنکهبابا گریه
توان با مصرف دارو ،رژیم غذایی چند دقیقه یا چن��د ساعت به هم م��ی
نقاط«دوباره» به دست آوردن با «بيشتر» بهدست آوردن توان رقابت
سایرشود.
اینرقابتکمر و گردن بیشتر از نمي
است.توان
همراهآوردن
زیاددست
«بيشتر» به
باع��ث به دست
تواند«دوباره»
نميشود.
اسپاسم به خاطر واکنش نارس بدن دچار گرفتگی ندارد.
ندارد.
ای شود.
ماهیچه
طولبیانجامد.
یا ماساژ درمان کرد.
عضالت می

11

11

وجهي به نيازهاي رواني بيماران در بيمارستانها

تروانازقافلهدرمانجاماندهاست
انجاماندهاست

مژده مژده

اسپاسم یا

بهترینحلیم

گرفتگیعضالت

داغ شهر
در توپولی

شنبه ها و یکشنبه ها
تلفن رزرو:
514-523-9494

 ق��رار گرفت��ن در مع��رض مغز به عمل گ��وارش است .به
دلی��ل ،قولنج بچه ها با
همین
یک آفت
موادشیمیایی خاص مثل
دو شرح
جدول با
ک��ش ه��ا و حشره ک��ش ها و افزایش سن بهبود می یابد.

در حالت ع��ادی ،انقباض ارادی مشکل��ی معروف ب��ه "ران پای
شرح سوارک��ار" وج��ود دارد ک��ه در
کار یادوتمرین
برای انجام
جدول با
عضالتیک
حقیقت انقب��اض ماهیچه ی پا
ورزشی اتفاق می افتد.

4882

همچنین

شوند.
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بهترین پیتزا و همبرگر

1849 de Maisonneuve Est

«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس
سپس
دارای دو
روزنامهحل کرده و
جدولبا مداد
دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را
جدول روزنامه
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

وعادیعادي
ویژهويژهجدول
جدولهای ____________________ جدول
جدول عادي
____________________

افقي:
 -1علم تشريح -الهه
 -2از آف��ات درخت��ان ميوه دار -بعد
2
از قهر -س��ومين ش��هر وسيع استان
3
گيالن
 -3كش��وري در آفريق��ا -آراس��ته و 4
منظم -توبهكننده
 -4پرندهاي خ��وشآواز -حرف ندا5 -
سمت راست -خاك گور
6
 -5مظه��ر س��بكي -خوار ك��ردن و
7
توهين -كشور قذافي
 -6شماره به ظاهر بدشگون -اكنون8 -
مكان
9
 -7توبره و انبان -منسوب به آخرت-
10
گلخن حمام
 -8اقيان��وس س��اكت -پس��تاندار 11
نقبزن -معرب نرگس
12
 -9فرزندزاده -دختر پادش��اه -طبق
اصل سيوهش��تم هر گونه ش��كنجه 13
براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع14 ...
است
15
 -10همراه آش��غال -حالتي از ماده-
چرم اعال
خواهر
 -11تأسيسكننده -آزمايش -مردود
 -8ن��ان آبگوش��تي -حيوان عس��لي-
 -12نازيدن و باليدن -فرض -باغوحش همين حاال
بيگانه -انديشه
 -9ضرباهن��گ -گ��روه نوازندگاني كه
 -13اه��ل هند -مرك��ز مراكش -عضو با اب��زار گوناگ��ون موس��يقي ،قطعات
گوش
موسيقي مينوازند -آرامگاه فردوسي
 -14ن��ام هيتل��ر -ديوانگ��ي -موزيك  -10هزار ميليون -درنده جنگلي -بوي
نظامي
ماندگي
 -15مجموع پول و ش��بهپول اس��ت -11 -واحد سطح -بچه -سپاسگزار
زودباور
 -12كوير ايران -وزغ -سمبل – گله
 -13فقر و بيچيزي -بالنگ -فالگير
عمودي:
 -1زائوترس��ان -قهرم��ان لي��گ برت��ر  -14نيك��و روي -پرن��ده كوچ��ك يا
فوتبال ايران در سال قبل كه اين روزها حشره -داالن
 -15كشوري در قاره كهن -بخيل
نيز نتايج خوبي كسب ميكند
 -2بيش�����هزار ن������ي-
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خدمات ارزی

514-844-4492

كالم
افقي -7 15 14 13 :نوعي
هزينه4 -
ضد 3
جواه��ر2 -
1
12 11 10 9 8
مغرور
 -1علم تشريح -الهه
1
خود شخص -واحد -گروه مردم
 -2از آف��ات درخت��ان ميوه -8
دار -بعد
2
هي��أت -كنارهه��ا و اط��راف-
از قهر -س��ومين ش��هر وسيع-9استان
زيانديده 3
گيالن
ضربه4س��ر -دندانس��از -ش��هر
 -3كش��وري در آفريق��ا-10 -
آراس��ته و
گيالن
منظم -توبهكننده
-11ندا5 -
رخوت -مخالف -خم بزرگ
 -4پرندهاي خ��وشآواز -حرف
مؤسسه انتشاراتي -بافنده -نام
سمت راست -خاك گور -12
6
ك��ردن وحاتم -دانه نهانزا
 -5مظه��ر س��بكي -خوار قبيله
7
 -13مرغابي -تنها -زدني نارفيق
توهين -كشور قذافي
اكنون8 -
صندل��ي چرخ��دار ك��ودك-
 -6شماره به ظاهر بدشگون-14 -
سماروغ
مكان
چوپان9 -
نوعي از آش -به س��لولهايي از
 -7توبره و انبان -منسوب به -15
آخرت-
جانوران 10
پرس��لولي گفته ميشود كه
گلخن حمام
سري كروموزوم ميباشند و
 -8اقيان��وس س��اكت -داراي
پس��تانداردو 11
يا به اصطالح ديپلوئيد ميباشند
نقبزن -معرب نرگس
12
عمودي:
 -9فرزندزاده -دختر پادش��اه -طبق
پائي��ن13حوض -كتابي در دو جلد
اصل سيوهش��تم هر گونه -1
ش��كنجه
ص��ادق وقايعنگار مروزي در
براي گرفتن اقرار و يا كسب ازاطالع...
ميرزا 14
شرح  20سال سلطنت فتحعلي شاه
است
15
دانشگاه -ظرف -بدكار
آزمون
 -10همراه آش��غال -حالتي از-2ماده-
خواهريكي از شايعترين
 -3درودگر -بيمار-
چرم اعال
افقي:
ها
شكايت
آزمايش-
تأسيسكننده-
تخص��ص
 -11و داراي
 - 1كاردان فن��ي
بيمارين��ان آبگوش��تي -حيوان عس��لي-
مردودهاي -8
سودن -خوراك
باليدنSI-فرض-4-باغوحش
نازيدن و
علم��ي -واح��د-12
دس��تگاه
توان در
فرشته -حاال
ناگهاني -همين
بيگانه -انديشه
وات
تقويتي گياه  -9ضرباهن��گ -گ��روه نوازندگاني كه
مخفف كه
يافتن-
مراكش-دريغا-
مرك��ز -5
 -2كمد -شاعر-13
هند -دربدر
اه��لآواره و
منجم-
موس��يقي ،قطعات
گوناگ��ون
رهاي��ياب��زار
عضو با
ش��اهنامه -پرن��دهاي از او
 -3آهنگ��ر گوش
موسيقي مينوازند -آرامگاه فردوسي
صن��دوق
م��اچ-
موزيكمنجم��د-
 -6گل
ديوانگ��ي-
كهن��ام
رده -14Apteryx
هيتل��ر-آن در
زيس��تگاه
درنده جنگلي -بوي
ميليون-
 -10هزار
كودكان ملل متحد
نيوزلند است -نظامي
پولدوست
ماندگي
فرام��وش
چني��ن نام��ي
 -7اس��ت-
ش��بهپول
تي��رمجموع پول
 -4تلهماه��ي-15-
پيكان��دار-وآرام
بچه -سپاسگزار
هرگ��زسطح-
 -11واحد
كوير در
ش��هري
خودماني -گوارازودباور
اس��تان سمبل – گله
ايران -وزغ-
نميش��ود-12 -
چوب
 -5نشانه اس��م مصدر-
باريكبالنگ -فالگير
چيزي-
بختياري-و بي
آساني -جمع چهار محال و  -13فقر
عمودي:
رئيس
نوازي  -14نيك��و روي -پرن��ده كوچ��ك يا
ويولنبرت��ر
 -1زائوترس��ان -قهرم��ان لي��گ
قس��متي از
حشره-ها-
نش��انهها و معجزه
حروف
 -6جملگ��ي ،كل-
داالن
قبل كه-8اين روزها
ش��امي-درازسال
فوتبال ايران
پا -اصيل
يوناني
 -15كشوري در قاره كهن -بخيل
نيز نتايج خوبي كسب ميكند
 -9كارها -مركز استراليا-
 -2بيش�����هزار ن������ي-
ابزار درو
جدول عادی شماره 4881
حل
4881
حل جدول ويژه شماره
جوانم��ردي -نهري پرآب يا
مابين-
نع��ل-
چهار
-10
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 -7 15 14 13 12 11 10 9 8نوعي جواه��ر -ضد هزينه -كالم
مغرور
 -8خود شخص -واحد -گروه مردم
 -9هي��أت -كنارهه��ا و اط��راف-
زيانديده
 -10ضربه س��ر -دندانس��از -ش��هر
گيالن
 -11رخوت -مخالف -خم بزرگ
 -12مؤسسه انتشاراتي -بافنده -نام
قبيله حاتم -دانه نهانزا
 -13مرغابي -تنها -زدني نارفيق
 -14صندل��ي چرخ��دار ك��ودك-
چوپان -سماروغ
 -15نوعي از آش -به س��لولهايي از
جانوران پرس��لولي گفته ميشود كه
داراي دو سري كروموزوم ميباشند و
يا به اصطالح ديپلوئيد ميباشند
عمودي:
 -1پائي��ن حوض -كتابي در دو جلد
از ميرزا ص��ادق وقايعنگار مروزي در
شرح  20سال سلطنت فتحعلي شاه
 -2آزمون دانشگاه -ظرف -بدكار
 -3درودگر -بيمار -يكي از شايعترين
افقي:
 - 1كاردان فن��ي و داراي تخص��ص شكايتهاي بيماريها
علم��ي -واح��د توان در دس��تگاه  -4 SIناگهاني -فرشته -سودن -خوراك
تقويتي گياه
وات
 -2كمد -شاعر منجم -آواره و دربدر  -5دريغا -رهاي��ي يافتن -مخفف كه
 -3آهنگ��ر ش��اهنامه -پرن��دهاي از او
رده  Apteryxكه زيس��تگاه آن در  -6گل منجم��د -م��اچ -صن��دوق
كودكان ملل متحد
نيوزلند است -پولدوست
 -4تلهماه��ي -تي��ر پيكان��دار -آرام  -7چني��ن نام��ي هرگ��ز فرام��وش
نميش��ود -ش��هري در اس��تان
خودماني -گوارا
 -5نشانه اس��م مصدر -آساني -جمع چهار محال و بختياري -چوب باريك
ويولننوازي
رئيس
 -6جملگ��ي ،كل -ش��امي -از حروف  -8نش��انهها و معجزهها -قس��متي از
پا -اصيل
يوناني
 -9كارها -مركز استراليا-
ابزار درو
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دکترعطاانصاری(کبک)

ِ
نقرس

نقرس یک نوع مخصوص آرتریت
م��ی باش��د که تولی��د حمالت
تکراری ب��ا درد شدید در یک یا
چند مفصل می کند.
معموال این حمله دردناک چند
روز طول کشی��ده و بعد عالئم
بیماری ب��رای چند هفته غایب
می شوند.
تمام مفاصل ممکن است دچار
شوند ولی در بیشتر موارد بیماری
ب��رای اولین ب��ار در مفصلی که در
انتهای انگشت شست پاست دیده
می ش��ود و پوس��ت در این ناحیه
مفصلی قرمز پ��ر رنگ و متورم می
شود.
مق��دار زیاد اسید اوری��ک در خون
ک��ه هاپیراوریس��می HYPER-
 URICEMIEنامی��ده م��ی شود،
باعث تولید نقرس می شوند.
اسید اوریک یکی از مواد دفعی است
که سوخت و ساز بدن (متابولیسم)
تولید می کند و وقتی که بیشتر از
معم��ول در خون باشد به تدریج در
اعضا و مفاصل بصورت کریس��تال
رسوب می کند و این کریس��تال ها
باعث تولید تورم می کنند.
معم��وال دو درصد اف��راد بالغ دچار
نقرس می شوند مخصوصا آقایان.
اولین حمل��ه دردن��اک معموال در
سنین  30ت��ا  45سالگی در آقایان
و بعد از یائس��گی در خانم ها دیده
می شود.


علل

مهم ترین علل بیماری عبارتند
از پرخوری اگر دائمی باشد.
زیاده روی در نوشیدن مشروبات

1

ataansari@videotron.ca

الکلی مخصوصا آبجو ،ویسکی،
جین ،ودکا و رام.
بق��راط ،پدر علم ط��ب ،که در قرن
پنجم قبل از میالد در یونان زندگی
می کرد ،متوجه شده بود که آنهائی
که زی��اد شراب م��ی نوشند ،دچار
نقرس می شوند.
این بیم��اری قبال به ن��ام بیماری
شاهانیابیماریثرومتندانشناخته
می شد.
به علت خوردن غذاهای خوشمزه و
زیاد و نوشیدن زیاد شراب که فقط
آنها قدرت مالی تهیه آن را داشتند.
به همین دلیل از قدیم می دانستند
که سفره های لذت بخش از عوامل
ای��ن بیماری است .به ندرت ممکن
است که عامل ارثی یا به علت دارو و
یا بر اثر بیماری دیگری باشد.
اسید اوریک که یکی از مواد دفعی
بدن است و بای��د خارج شود بر اثر
تخریب  PURINESتولید می شود.
تقریب��ا دو سوم ای��ن پیورین ها از
سلول های مرده بدن تولید می شود
و یک سوم از هضم غذاها:
شراب قرمز ،گوشت شکار و حیوانات
دریائی ح��اوی مق��دار خیلی زیاد
پیورین ها هستند.
البته این طبیعی است که مقداری
اسی��د اوریک در خون وجود داشته

لب دیوار شکست
و هوا پرشده از بوی خدا
همه آیت اوست
دیدنش آسان است
سخت باشد که نبینی او را ...

باشد ولی اگ��ر مقدار آن
خیلی بیشتر از حد معمول
باشد و کلیه ها قادر به تخلیه
این مق��دار زیادی نباشند شخص
دچار  HYPERURICEMIEمی
شود.
پس از چن��د سال اسی��د اوریک
اضافی بصورت کریستال های اورات
سدیم در نسوج رسوب می کند.
اکثرادر مفاصل و یادر جاهایدیگر
مانند زیر پوس��ت ،در غضروف ها،
در کلیه ها و جاهای دیگر ،گلبول
های سفید فاگوسیت برای از بین
بردن این کریستال ها آن ها را می
خورند و کریس��تال ها باعث صدمه
زدن ب��ه گلبول ها شده و در نتیجه
انفالماسیون (التهای) بسیار شدیدی
تولید می شود که اگر درمان نشود
 2هفته طول می کشد.
بناب��ه عل��ل نامعل��وم HYPER-
 URICEMIEاکثرا سیمتومی تولید
نمی کند و فقط یک سوم کسانی که
هاپیراوریسمیدارنددچار نقرس می
شوند .به نظر می رسد که پنج تا ده
درصد بالغین دچار هاپیر اوریسمی
هستند.


فرق نقرس با

GOUTTEPSEUDO

شبه نقرس PSEUDOGOUTTE
مشابه نقرس یک بیماری آرترتیک
است که بس��یار مشابه نقرس می
باشد و مانند آن تولید درد بس��یار
شدیددر مفاصل کرده و یک مفصل
را متورم می کند.
ای��ن حمل��ه دردناک ه��م توسط
کریس��تال ها در مفصل تولید می
شود ول��ی کریس��تال ها ای��ن بار
کریستال PYROPHOSPHATE
 DE CALCIUMهستنددر حدود
3درصد مردم  60سال به باال به آن
مبتال می شوند.
با باال رفتن سن غضروف های بعضی

THREE SEEDS
معجون3دانه

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS

دکترعطاانصاری

رسیدن نوروز فرخنده و سال نو را هب خوانندگان ع ززی پیوند
و همه آنهایی که هب نحوی با این نشرهی هم کاری داشته و دارند،
تبریک گفته ،امیدوارم که آغاز سال نو با لبرزی شدن
قلوب از مهر و محبت وآرزواه ،با ن گاه با افق اهی آینده
و باگرفتن تصمیم اهی مهم ربای زندگانی فردی واجتماعی
و موفقیت همه همراه باشد.
--------------------با احترام عمیق هب اریان و اریانی دکتر عطا انصاری کبک

شیشه عطر بهار

از مفاصل «کلسیفیه» می شوند.
ب��ه نظر می رس��د در ن��زد بعضی
اشخاص کریس��تال های کلس��یم
از مفص��ل کن��ده ش��ده ،تولی��د
انفالماسیون ک��رده ،باعث تخریب
ساختمان مفصلی می شوند.
آزمایش مایع بین مفصل نشان می
دهد که بیمار دچار کدام یک از این
نوع آرتریت شده است.

پیشرفتبیماری

در کلینیک مدیکال
آلفامدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

ساختکفیهایطبی
انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچبند،زانوبند،کرستهایطبی
داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 933-8383

می تواند در کلیه ها رسوب کند
و باعث بسته شدن کانال های بسیار
نازک کلیه شده و تولید سنگ های
کلیدی و کم کاری کلیه بکند.


تشخیص

پزشک شما برحس��ب وضع بیمار
ممکن است یک یا چند آزمایش زیر
را الزم بداند.
♦ آزمایش خون:
برای میزان مق��دار اسید اوریک در
خون
♦ آزمایش ادرار:
برایدانستن مقدار اسید اوریکدفع
شده در ادرار
♦ پونکسیون مایع بین مفصلی
از مفصل بیمار شده:
ب��رای وجود کریس��تال های اسید
اوری��ک در آن ب��رای اطمینان در
تشخیص
♦ کریستال های اسید اوریک
در آزمای��ش های رادیولوژیک دیده
نمی شوند ولی اگر در مایع مفصلی
وجودداشته باشند زیر میکروسکوپ
دیده می شوند.


ام��روزه بیم��اری نقرس ب��ه خوبی
شناخته شده و قابل کنترل می باشد
و وضع زندگی بیمارانی که از آن رنج
می برند قابل مقایسه با سابق نیست.
با تشخیص ودرمان سریع امکان کم
کردن حمالت بیماری و جلوگیری
از صدمات دائمی در مفاصل هست.
اگ��ر شخ��ص درمان نش��ود حمله
اولیه بیم��اری بعد از یکی دو هفته
تمام می شود .در  24تا  36ساعت
اولیه دردها خیلی شدید هستند و
کمترین تماس با مفصل و فشار بر
آن غیرقابل تحمل است بطوری که
حتی نمی شود ج��وراب به پا کرد.
برعکس اگر حمله به سرعت درمان
شود یکی دو روز بیشتر طول نمی
کشد.
عالئم بیماری نقرس
حمله دوم بین  6ماه تا  2سال بعد
تولید می شود .تعداد بسیار کمی از درد شدید و ناگهانی و تپنده در یک
بیماران فق��ط یک حمله نقرس در مفصل:
طول زندگی خواهند داشت.
حمله بیم��اری اکثرا در شب شروع

می شود و مفاصل موجود در قسمت
مشکـــالتی که ممکن است
های انتهائی بدن حساس تر از سایر
پیش بیاید
مفاصلهستند.
البته امروزه به ندرت پیش می آید زیرا سرد تر هس��تند و سرما باعث
ولی اگر نقرس به خوبی درمان نشود تبدیل اسید اوریک مایع به کریستال
به م��رور زمان حم�لات بیماری و های اسید اوریک می شود.
تعداد مفاصل دچار شده زیادتر می ♦ تورم و قرمزی ناحیه دچار شده
شوند و آرتریت مزمن هم جایگزین توجه:
می شود که بیشتر در مفاصل زانو ،کمتر دیده می شود ولی اگر پیش
مچ پا ،مچ دست ،آرنج و غیره دیده آم��د و شخص دچ��ار درد در تمام
مفاصل همراه با ب��د حالی و تب تا
می شوند.
رسوب کریستال ها می تواند در زیر حدود  39و ل��رز بود باید بالفاصله
پوست نیز بوجود بیاید که  TOPHIبه اورژانس نزدیک ترین بیمارستان
ی��ا  TOPHUSنامیده می شود که مراجعه کرد.
م��ی توانند در پشت گ��وش ،روی 
انگشت��ان دست و پ��ا و در نزدیکی چه کسانی در خطر بیماری هستند
تاندون آشیل تولید شده و حتی می ♦ آقایان:
توانند باعث صدماتی در تاندون ها احتماال ب��ه علت اینکه پس از بلوغ
بشوند.
بطور طبیعی می��زان اسید اوریک
اگ��ر درمان انجام نشود و یا شخص خون آنها بیشتر از خانم ها است.
بیم��اری را جدی نگی��رد و درمان برعکس پس از یائسگی میزان اسید
کامل انجام ندهد اسید اوریک اضافی اوریک خون خانم ها معادل آقایان

می شود و هردو سکس بطور مساوی
دچار م��ی شوند .قبل از یائس��گی
هورمون  OESTROGENESباعث
فعال شدن دفع اسید اوریک توسط
کلیه ها است.
اشخاص�ی که به یک�ی یا چند
مشکل ساز زیر دچار هستند:
♦ بیم��اری کلیوی مانند سنگ
کلیه ،کم کاری کلیه
♦ فشار خون باال
♦ سندروم متابولیک
♦ دیابت
♦ چاقی
♦ کلسترول باال
♦ تن��گ شدن مجاری سرخرگ
ها
♦ کس��انی که بعض��ی از داروها
مانند:
داروه��ای دف��ع بیشت��ر ادرار و یا
آسپری��ن به مقدار کم ول��ی روزانه
دریافت می کنند.
♦ اشخاصی که سابقه خانوادگی
نق��رس دارن��د .یک مشک��ل ارثی
متابولیک می تواند باعث تولید زیاد
اسید اوریک در بدن بشود.

عوامل زیر باع��ث زیاد شدن تولید
اسید اوریک و یا کم شدن مقداردفع
آن می شوند.
♦ پرخوری
مخصوص��ا پروتئین ه��ای حیوانی
مانند :گوشت ه��ای سفید و قرمز،
ماهی و سایر حیوانات دریائی همین
طور دریافت کالری به مقدار بیشتر
از مص��رف بدن بطور دائم باعث باال
رفتن میزان اسی��د اوریک در خون
می شود.
♦ مصرف باالی الکل:
نص��ف اشخاصی ک��ه از نقرس رنج
می برند آنهائی هستند که عادت به
نوشیدن الکل دارند .اتانول باعث می
شود که بدن اسید اوریک بیشتری
تولید کن��د ولی روی دف��ع آن اثر
ن��دارد .آبجو بیشتر از سایر الکل ها
میزان اسید اوریک را باال می برد.
♦ استرس:
باعث می شود آنتی اکسیدان های
بدن از بین برود و رادیکال های آزاد
بهتر بتوانند به سلول ها حمله کنند
و باع��ث مرگ سریع آنها بشوند که
خود تولید اسید اوریک می کند.
♦
پایان بخش اول

برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

به بازار آمد

برای سفارش جزئی و کلی
با شماره ها ،ایمیل و تارمنای
زیرمتاسبگیرید:

دکترپرویزقدیریان

د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
و درمان بیماری هاست!

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

تورونتو
ونکورر
لس آجنلس

Tel.: 905-709-2788
Tel.: 604-825-3603
Tel.: 310-709-8334
Fax: 514-323-2174
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
www.allnaturalremedies.net

گروه تئاتر صورتک برگزار می کند:

آتلیه آموزش بازیگری
ACTING WORKSHOP

با :علی شریفیان

بازیگر ،کارگردان و فارغ التحصیل
ممتاز رشته تئاتر
دانشکده هنرهایدراماتیک تهران
پذیرش هنرجو تا  19مارس
شنبه ها 3 :تا  5و سه شنبه ها:
 7تا  9بعد از ظهر
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مکان  :کتابخانه نیما

5206 Blvd. Decarie, Metro: Snowdon

شهریه برای عموم  125دالر – دانشجویان  95 :دالر

«آخرین شام ژاندارک»

ب��ا هنرجوی��ان ای��ن آتلی��ه روی « آخرین شام
ژاندارک» نوشته « رجب محمدین» بطور همزمان
به منظور اجرای این نمایش تمرین خواهد شد.
به علت محدودیت ظرفیت پذیرش هنرجو ،هرچه
زودتر برای شرکت در این آتلیه ثبت نام کنید .
Tel.: 514-544-1298
facebook.com/sooratak
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کبکوکانادا:بازارامالک...

گشت گرداگرد مهر اتبناک اریان زمین روز نو آمد و شد شادی ربون زندر کمین
ای تو زیدانای تو گردننده مهر و سپهر ربرتینش کن ربایم این زمان و این زمین
امیرسام

کاندومینیوم

()۲

در شم��اره قب��ل در رابطه با پیش
خری��د کاندومینیومه��ای در
حال ساخت و نواقص قوانین
مربوط به آن آشنا شدیم.
در ای��ن شم��اره از
ی می
کاندومینیومهای قدیم 
نویسیم.
ی ک��ه از عمر آنها
کاندومینیومهای 
 ۴۰-۳۰س��ال گذشته باشد اگر به
ی از آنها خ��وب مراقبت نشده
خوب 
ی آن
باش��د ،زمان تعمی��رات اساس 
فرا رسی��ده است و عالقه مندان به
خرید این نوع کاندومینیومها باید که
هوشیار عمل کنند و تمام جوانب آن
را در نظر بگیرند.
سازمان اداره ساختمانها در استان
کب��ک Regi Du Batiment Du
 Quebecبر اساس آنچهدر خیابانها
و زیرساخ��ت های شهره��ای این
استان اتف��اق میافتد ،نظیر افتادن
ی از پلها و تونل ها ،به
قطعت بتون�� 
این فکر افتاد تا قانونهای مربوط به
امور نگهداری ساختمانها را مورد
بازنگری قرار دهد.
در سراس��ر کان��ادا ،قان��ون ه��ای
دولته��ای استان��ی در رابط��ه با
نگه��داری کاندومینیومه��ا یا اصال
وجود ندارد و یا به صورت اسفباری
نامناسب میباشد؛ به طوری که راه
های سو استفاده را برای کالهبرداران
باز میگذارد.
نگران��ی در م��ورد نق��ص و کمبود
قوانین مربوط به کاندومینیومها در
ی و تالش
سرتاسر کشور باعث سع 
مس��ئولین ذیربط برای اصالحات
شده است.
به عن��وان مثل وزیر دادگس��تری
کبک آقای Jean-marc Fournier
برنامههای 
ی را برای بازنگری قوانین
کاندومینیومه��ا که  ۴۳سال پیش
وضع شده اند را در دست تهیه دارد.
اطالعات و دادهه��ای استان کبک
نش��ان از ای��ن دارد ک��ه ت��ا سال
 ۲۰۱۶تع��داد  ۲۶۶۰۰۰خانوار در
ی خواهند نمود
کاندومینیومها زندگ 

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

و بنا ب��ر اطالعات
مد ی��ر ا ن
کاندومینیو مه��ای
استان انتاریو

PAIVAND: Vol. 18  No.1048  mar. 15, 2012

ا نجمن

(Association of Condominium Managers
of Ontario),

تعداد ۵۰۰۰۰۰واحد
کاندومینی��وم در این
استان وجود دارد و دهها
ه��زار دیگ��ر از این نوع ملک
در کالنشهر تورنتو در حال ساخت
میباشد ،که این دادهها و اطالعات
ضرورت تغیی��ر و بازنگری در قانون
مدیریت کاندومینیومها را چندین
برابرمینمائید.
بنا به نظر افرادی که به نوعی به امور
امالک مرتبط هستند ،نظیر وکال،
محضرداران و مشاورین امالک تعداد
ساختم��ان های (قدیم��ی) زیادی
در مونت��رال به تعمی��رات اساسی
نیاز پی��دا کرده اند و کم نیس��تند
صاحبان چنین کاندومینیومهایی
که مجبورند قب��وض  ۵یا  ۶رقمی
برای انجام این تعمیرات را پرداخت
نمایند.
شرایط کاندومینیومها مانند شرایط
خیابانها و زیر ساختهای شهرمان
هس��تند ،مشکل ه��ر دو این است
ی در صندوق
که پول به ان��دازه کاف 
ذخی��ره ( )reserve fundب��رای
ی و زیربنایی وجود
تعمی��رات اساس 
ندارد.
نگه��داری و تعمی��رات از مخ��ارج
ض��روری ساختم��ان میباشن��د.
ی اشخاص بر ای��ن باورند که
بعض�� 
با خری��د کاندومینی��وم مجبور به
پرداخت هزینهای برای تعمیرات و
نوسازی نخواهند بود در حالتی که
کاندومینیوم نیز مانند خانه نیاز به
تعمیرات و باز سازیدارد؛ فقط نحوه
پرداخت آن متفاوت است.
بن��ا برای��ن اگ��ر قص��د خری��د
کاندومینیوم دارید باید از این که
ساختمان مورد نظر به طور مرتب
و منظ��م نگه��داری و مراقبت و
تعمیرات در آن به موقع انجام شده
است اطمینان حاصل نمایید.
امسال اداره ساختمان کبکدر نظر

دارد که قانونهای 
ی را برای تعمیر و
نگهداری ساختمانها به اجرا بگذارد
ک��ه به نوب��ه خ��ود صاحبان
کاندومینیومه��ا را
ب��ا مس��ئولیت
بیشتری مواجه
مینماید.
همچنین
در م��اه
م��ا ر س
س��ا ل
گذشت��ه یک
گروه که توسط انجمن دفاتر اسناد
ی در کبک هدایت میشدند،
رسم 
خواستار وضع قوانی��ن شفاف تر و
سخت گیرانه تر در مورد نگهداری
ساختمانه��ا شدند ک��ه صاحبان
کاندومینیومه��ا را مجب��ور کند تا
پول بیشتری را برای هزینه تعمیر
و نگه��داری ساختمانها پس انداز
نمایند.
در حال حاض��ر طبق قانون کبک،
هئی��ت مدی��ره ساختمانها ملزم
هس��تند ت��ا صن��دوق پ��س انداز
ذخی��رهای ( )resreve fundرا
برای تعمیرات ض��روری و ناگهانی
ساختمان داشته باشند و هر سال
باید حد اقل  ۵درصد هزینه بودجه
ساختمان را که برای هزینه نگهداری
و تعمیرات ب��ه مصرف میرسد ،در
این صندوق ذخیره نمایند.
حتّ��ی گروه��ی متشک��ل از
محض��رداران و وک�لای متخصص
در امور امالک و مس��ئولین ذیربط
شهرداریها خواه��ان افزایش این
مقدار هس��تند تا ساختمان ها در
موق��ع مواجه با تعمی��رات ناگهانی
دچار کسری بودجه نگردند.
برای ساختمانهایی که استطاعت به
خدمت گرفتن شرکت های حرفهای

م
ا
ب
ن
سالو رک
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دکتربهمنفصیحپور

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

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

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

Tel.: (514) 267-3454

مرکزمشاورهوخدماتمددکاری

با مدیریت ثریا پوراتی :مددکار اجتماعی

  عضوجامعهمددکاراناجتماعیاستانکبکدرکانادا

  کارشناسدر امور بحران های خانوادگی

Travailleuse sociale M. Sc
کانادا
به
ورود
بدو
در
مهاجران
تازه
برای
الزم
  خدمات

Membre de l’Ordre Professionnel
  بیمه های خصوصی ودانشجویی و تصادفات کار

Des Travailleurs Sociaux du Québec
consultante interculturelle
   CCST, CAVAC, IVACپذیرفته می شود

Couverture des assurances privées &étudiants
مالیاتی
اظهارنامه
برای
شده
تایید
و
رسمی
رسید
  صدور

Reçoit des clients référés par CSST, CAVAC et IVAC

& Centre de consultation
D’intervention psychosociale
Soraya Pourati

Tel.: 514-690-1798

  6900 Decarie Boulevard, Suite3210 Montreal, Quebec H3X 2T8 
Metro: Namur
pourati-soraya@hotmail.com
کامال محرمانه
با تعیین وقت قبلی

( )property managementرا برای
نگه��داری ساختمان دارند ،باید که
مدیران ای��ن شرکت ها توضیحات
الزم در م��ورد نگهداری ساختمان
و نح��وه دخل و خ��رج را به نحوی
بی��ان نماین��د که هم��ه صاحبان
کاندومینیوم ها اعم از آنها که هیچ
تجرب��های در این امر ندارند متوجه
نحوه انجام آن بشوند.
در انتخ��اب این ن��وع شرکتها باید
دقت زیادی نمود چرا که در مواقعی
ی از مدیران این شرکتهادارای
بعض 
ی برای اداره
تجربه و صالحیت کاف 
امور ساختمان نیستند و حتّی موارد
سوءاستف��اده از مبلغ شارژ ماهیانه
که در اختیار آنها قرار میگیرد نیز
گزارش شده است.
بعضیها از دولت کبک
و انتاریو ای��ن انتقاد را
دارن��د که چ��را در این
دو است��ان مدیران این
شرکته��ا (property
 )managersبا وجودی
که مدیریت صدها هزار
و یا میلیونه��ا دالر از

پول ساختمان بر عهده آنها میباشد
ی برای
ملزم به داشتن مدرک قانون 
انجام مدیریت ساختمان نمیباشند.
ای��ن مدیران میتوانن��د به صورت
داوطلبانه ب��ه سازمانهای حرفهای
که باعث تروی��ج و تبلیغ شغلشان
میش��ود وابس��ته باشن��د ،اما این
ی مدارک قانونی
سازمانها جای خال 
مربوط ب��ه امور مدیریت ساختمان
( )property managrementرا پ��ر
نمینمایند.
در ه��ر دو استان کبک و انتاریو هر
از گاه��ی م��واردی از سوءاستفاده
مدیران ساختمانها به خبرهایداغ
روزنامهها تبدیل میشود.
در م��اه جوالی سال گذشته ،هیات
مدی��ره ساختمانی در  NDGموفق
شد طرح اقامه دعوای خود را علیه
شرکتی که مدیریت ساختمانشان
را به عهده داشت به اثبات برساند و
قاضی دادگاه شرکت مورد بحث را
به پرداخت  ۲۶۰۰۰دالر جریمه به
هئیت مدیره مجبور نمود.
در تورنتو ،منصور خان ،متهم به ۲۰
میلیون دالر سوءاستفاده در مخارج
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ساختمانی شد که قبل از فرارش به
بنگالدش مدیری��ت آن را به عهده
داشت.
با افزای��ش روز افزون ساخت و ساز
کاندومینی��وم ها ،بح��ث مربوط به
ی در خرید
مدیریت آنها نکته مهم 
ی
این نوع ملک میباشد چرا که یک 
از فاکتوره��ای خرید این نوع ملک
این است که مدیریت ساختمان بعد
ی یا
از ساخته شدن به عهده چه کس 
کدام شرکت خواهد بود.
ه��م چنی��ن در هنگ��ام خری��د
ی باید که
کاندومینیومه��ای قدیم 
از نح��وه مدیریت ساختمان و تمام
بودجهها و هزینهه��ای آن در طی
چند سال گذشت��ه و مقدار پول در
صن��دوق ذخی��ره ()Reseve fund
ی حاصل نمود.
اطالع کاف 
__________

سال نو بر همگان مبارک
 ۱۲مارس ۲۰۱۲

برگرفته شده از
روزنامه گازت مونترال
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میراث سترگ
تاریخچه
کوتاه نوروز

جشنی با ریش�ه ایرانی که قدمتی
بیش از  ۳هزار سال دارد و امروزه
بیش از  ۳۰۰میلیون نفر آن را جشن
میگیرند ،توصیف شدهاست.



زمان نوروز

لحظه اعتدال بهاری
جشن نوروز از
ٔ
آغاز میشود.دردانش ستارهشناسی،
اعتدال بهاری ی��ا اعتدال ربیعی در
نیمکره شمال��ی زمین به لحظهای
گفته میشود که خورشید از صفحه
استوای زمین می گذرد و به سوی
شمال آسمان م��یرود .این لحظه،
لحظه اول برج حمل نامیده میشود،
و در تقوی��م هج��ری خورشیدی با
نخس��تین روز (هرمز روز یا اورمزد
روز) از ماه فروردین برابر است .نوروز
در تقوی��م میالدی با  ۲۱ ،۲۰یا ۲۲
مارس مطابقت دارد.
در کشورهای��ی مانن��د ای��ران و
افغانستان ،که تقویم هجری شمسی
به کار برده میشود ،نوروز ،روز آغاز
سال نو است.

واژ ٔه نوروز

واژه نوروز یک اسم مرکب است که
از ترکی��ب دو واژٔه فارس��ی «نو» و
«روز»(رووز-رز-روژ در فارسی میانه
به چم خورشید و آفتاب هم بکار می
رفته) به وجود آمده است.
امروزه در فارسی این نام در دو معنی
بهکار میرود:
 )۱نوروز عام:

روز آغاز اعتدال بهاری (برابری شب
و روز) و آغاز سال نو

 )۲نوروز خاص:

روز شش��م فروردی��ن با ن��ام «روز
خرداد»

ایرانیان باستان از ن��وروز به عنوان
ناوا س ِردا یعنی سال نو یاد میکردند.
مردمان ایرانی آسیای میانه نیز در
زم��ان سغدی��ان و خوارزمشاهیان،
نوروز را نوسارد و نوسارجی به معنای
سال نو مینامیدند.

واژه نوروز در الفبای التین

به باور احس��ان یارشاطر بنیانگذار
دانشنامه ایرانیک��ا ،نگارش این واژه
در الفبای التین ب��ا توجه به قواعد
آواشناس��ی ،ب��ه شک��ل Nowruz
توصیه میشود .این شکل از امالی
واژه نوروز ،هماکنون در نوشتههای
یونسکو و بسیاری از متون سیاسی
به کار میرود.


پیشینه

منشأ و زم��ان پیدایش ن��وروز ،به
درستی معلوم نیست.
در برخ��ی از متنه��ای کهن ایران
ازجمله شاهنام��ه فردوسی و تاریخ
طبری ،جمشید و در برخی دیگر از
متنها ،کیومرث بهعنوان پایهگذار
نوروز معرفی شدهاست.
پدیدآوری نوروز در شاهنامه ،بدین
گونه روایت شدهاست که جمشیددر
حال گذشتن از آذربایجان ،دستور
داد تا در آنجا برای او تختی بگذارند
و خودش ب��ا تاجی زری��ن بر روی
تخت نشست.
با رسیدن نور خورشید به تاج زرین
او ،جهان نورانی شد و مردم شادمانی
کردند و آن روز را روز نو نامیدند.
در برخ��ی از روایته��ا ،از زرتشت
بهعنوان بنیانگذار ن��وروز نام برده
شدهاست.
ام��ا در اوستا (دست ک��م در گاتها)
نامی از نوروز برده نشدهاست.

نوروز در زمان سلسله هخامنشیان

کوروشدوم بنیانگذار هخامنشیان،
نوروز را در سال  ۵۳۸قبل از میالد،
جشن ملی اعالم ک��رد .وی در این
روز برنامههایی برای ترفیع سربازان،
پاکس��ازی مکانه��ای همگان��ی و
خانهه��ای شخص��ی و بخش��ش
محکومان اجرا مینمود.
در زمان داریوش یکم ،مراسم نوروز
در تخ��ت جمشید برگ��زار میشد.
البت��ه در سنگنوشتهه��ای بهجا
مانده از دوران هخامنشیان ،بهطور
مستقیم اشارهای به برگزاری نوروز
نشدهاست.
ام��ا بررسیه��ا ب��ر روی ای��ن
سنگنوشتهها نش��ان میدهد که
م��ردم در دوران هخامنشی��ان ب��ا
جشنهای ن��وروز آشن��ا بودهاند ،و
هخامنشیان ن��وروز را ب��ا شکوه و
بزرگی جشن میگرفتهاند.

نوروز در زمان اشکانیان و
ساسانیان

در زم��ان اشکانیان و ساسانیان نیز
نوروز گرامی داشته میشد .در این
دوران ،جشنهای متعددی در طول
یک سال برگزار میشد که مهمترین
آنها نوروز و مهرگان بود.
برگ��زاری جش��ن ن��وروز در دوران
ساسانیان چند روز (دست کم شش
روز) طول میکشی��د و به دو دوره
نوروز کوچک و نوروز بزرگ تقسیم
میشد .نوروز کوچک یا نوروز عامه
به مدت پن��ج روز ،از یکم تا پنجم
فروردین گرامی داشته میشد و روز
ششم فروردین (خردادروز) ،جشن
نوروز بزرگ ی��ا نوروز خاصه
برپا میشد.
در هر ی��ک از روزهای نوروز
عام��ه ،طبق��های از طبقات
مردم (دهقان��ان ،روحانیان،
سپاهیان،پیشهورانواشراف)
به دیدار شاه میآمدند و شاه
به سخنان آنها گوش میداد

وست آیلند

ن��وروز برابر با یکم فروردین ماه
(روزشم��ار خورشیدی) ،جشن
آغاز سال و یک��ی از کهنترین
جشنهای به جا مانده از دوران
باستان است .خاستگاه نوروز در
ایران باستان م��ی باشدو هنوز
مردم مناطق مختلف فالت ایران
نوروز را جشن میگیرند .امروزه
زم��ان برگزاری ن��وروز ،در آغاز
فصل بهار است .نوروز در ایران و
افغانستان آغاز سال نو محسوب
میشود و در برخی دیگر از کشورها
تعطیل رسمی است.
مجمع عموم��ی سازم��ان ملل در
نشس��ت  ۲۳فوریه  ۲۱ ،۲۰۱۰ماه
مارس را بهعن��وان روز جهانی عید
ریشه ایران��ی بهرسمیت
ن��وروز ،با ٔ
شناخت و آن را در تقویم خود جای
داد .در مت��ن به تصویب رسیده در
مجمع عمومی سازمان ملل ،نوروز،

و برای حل مشک�لات آنها دستور
ص��ادر میک��رد .در روز ششم ،شاه
ح��ق طبقات گوناگون م��ردم را ادا
کرده بود و در این روز ،تنها نزدیکان
شاه به حضور وی میآمدند.
در دوران ساسانی��ان ۲۵ ،روز پیش
از آغ��از به��ار ،در دوازده ستون که
از خشت خ��ام برپا میکردند ،انواع
حبوبات و غالت (برنج ،گندم ،جو،
نخود ،ارزن ،و لوبیا) را میکاشتند و
تا روز شانزدهم فروردین آنها را جمع
نمیکردند .هر کدام از این گیاهان
که بارورتر شود،در آن سال محصول
بهت��ری خواه��د داد .در این دوران
همچنین متداول بود که در بامداد
نوروز ،مردم به یکدیگر آب بپاشند.
از زمان هرم��ز اول مرسوم شد که
م��ردم در شب ن��وروز آتش روشن
نمایند.
همچنین از زم��ان هرمز دوم ،رسم
دادن سکه در نوروز بهعنوان عیدی
متداول شد.


>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

نوروز پس از اسالم

از برگزاری آیینهای نوروز در زمان
امویان نشانهای در دست نیس��ت و
در زمان عباسیان نیز به نظر میرسد
که خلفا گاهی برای پذیرش هدایای
مردمی ،از نوروز استقبال میکردهاند.
ب��ا روی ک��ار آمدن سلس��لههای
سامانیان و آل بویه ،جشن نوروز با
گستردگی بیشتری برگزار شد.
در دوران سلجوقی��ان ،ب��ه دستور
جاللالدی��ن ملکش��اه سلجوقی
تع��دادی از ستاره شناس��ان ایرانی
از جمله خی�ام ب��رای بهترسازی
گاهشمار ایرانی گرد هم آمدند .این
گ��روه ،نوروز را در یک��م بهار (ورود
آفتاب به برج حمل) ق��رار دادند و
جایگاه آن را ثابت نمودند.
بر اساس این گاهشمار که به تقویم
جاللی معروف شد ،برای ثابت ماندن
ن��وروز در آغاز بهار ،مق��رر شد که
حدوداً هر چهار سال یکبار (گاهی
هر پنج سال یک بار) ،تعداد روزهای
سال را بهجای  ۳۶۵روز برابر با ۳۶۶
روز در نظر بگیرند .این گاهشمار از
سال  ۳۹۲هجری آغاز شد.
ن��وروز در دوران صفویان نیز برگزار
میش��د .در س��ال  ۱۵۹۷میالدی،
شاه عباس صف��وی مراسم نوروز را
در عم��ارت نقش جه��ان اصفهان
برگزار نم��ود و این شهر را پایتخت
همیشگی ایران اعالم نمود.

نوروز در دوران معاصر

نوروز به عنوان یک میراث فرهنگی
در دوران معاصر همواره مورد توجه

مردم ق��رار داشته و هر ساله برگزار
میشود .البته برگزاری جشن نوروز
به صورت آشکاردر برخی از کشورها
توسط برخی حکومتها برای مدت
زمانی ممن��وع بودهاست .حکومت
شوروی برگ��زاری جشن نوروز را در
برخی از کشوره��ای آسیای میانه
مانند ترکمنس��تان ،قرقیزستان و
تاجیکس��تان ممنوع ک��رده بود و
ای��ن ممنوعیت تا زم��ان میخائیل
گورباچف ادامه داشت.
با این وجود ،مردم این مناطق نوروز
گون��ه پنهانی و ی��ا در روستاها
را به ٔ
جشنمیگرفتهاند.
همچنین در افغانس��تان ،در دوران
حکومت طالب��ان ،برگزاری جشن
نوروز ممنوع بود و این حکومت تنها
تقویم هجری قمری را به رسمیت
میشناخت.

جغرافیای نوروز

منطق��های ک��ه در آن جشن نوروز

برگزار میشد ،ام��روزه شامل چند
کشور میشود و همچن��ان در این
کشورها جشن گرفته میشود .برخی
آیینهای نوروزدر این کشورها با هم
متفاوتاند .مث ً
ال در افغانستان سفره
هفتمیوه میچینند؛ ام��ا در ایران
سفره هفت سین میاندازند.

درکانادا

در تاری��خ  ۳۰م��ارس ۱۰( ۲۰۰۹
فروردی��ن  ،)۱۳۸۸پارلم��ان فدرال
کان��ادا ،اولین روز بهار هر سال را به
عنوان نوروز ( ،)Nowruz Dayعید
ملی ایرانیان و بس��یاری اقوام دیگر
نامگذاری کرد.

سازمان ملل و روز جهانی نوروز

در تاری��خ  ۲۴فوریه  ۲۰۱۰سازمان
ملل متحد با تصویب یک قطعنامه
در مقر سازم��ان در نیویورک ،عید
ن��وروز را به عن��وان روز بینالمللی
نوروز و فرهن��گ صلح در جهان به
رسمیتشناخت.

منتقدان نوروز

نویس��ندگان و نظری��ه
پردازان��ی نی��ز بودهاند که
ن��وروز را آیینی ناپس��ند و
مذموم میدانستند .برخی
روحانیون پ��س از انقالب

سال  ۵۷سع��ی در زدودن نوروز از
تقویم ایران کردند.
مرتض�ی مطه�ری بزرگداش��ت
چهارشنب��ه س��وری را از آن
«احمقها» میدانست ،و آیین نوروز
را «ضد اسالم».
آیتالله ابوالقاسم خزعلی نیز گفت:
«امیدوارم عیدغدیر ج��ای نوروز را
بگیرد».
پیشتر از این نیز امام محمد غزالیدر
کیمیای سعادت نوشته بود:
«...اظه��ار شعار گب��ران حرام است
بلکه نوروز و سده باید مندرس شود
و کسی نام آن نبرد.»...
دردوران معاصر نیز برخی مسئولین
جمه��وری اسالمی ای��ران را متهم
ب��ه تالش در مذهبی ک��ردن نوروز
کردهان��د .آنها بطور نمونه به چنین
گفتارهای��ی ک��ه سع��ی در ترویج
مهدویت با نوروز را دارد اشاره دارند:
«نوروز روز آماده شدن برای تحقق
حاکمیت الهی بر جهان است .همه
ما باید نوروز را با همه خوبیهایش
و پیامهایش که خالصه در یک پیام
است و آن پیام انتظار و استقبال از
بهار بشری��ت و خرمی دوران یعنی
حاکمی��ت آخرین ولی خدا ،منجی
موعود است را گرامی بداریم».
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کسروی؛حالجتاریخ
مهدی خلجی

احمد کسروی کشتۀ روحانیت است.
فقیهان ن��امداری در نجف و مشهد و قم
آرزو و طرح قت��ل او را در ذهن پروردند.
سرانجام سیدمجتبی میرلوحی ،معروف به
نواب صفوی ،جوان آتشین مزاج عوامی را
برانگیختند تا او را بکشد.
تاریخی
جریان نق ِد
قتل
قتل کس��رویِ ،
ِ
ِ
مذهب و روحانیت در آن دوره است.
رسول جعفریان ،مورخ رسمی جمهوری
اسالمی نوشته است" :قتل کسروی ،آب
پاکی ب��ود که روی دست این قبیل افراد
ریخته شد و تقریب��اً بیشتر آنان از ترس
گرفتار شدن در پنج ه قهر فدائیان اسالم،
از نگ��ارش این قبیل مق��االت خودداری
کردند".
روحانیان از کمتر کسی چون کسروی این
اندازه کینه به دل گرفتند .نام کس��روی
هن��وز هم نم��اد دشمن��ی سرسخت با
روحانیت است .این همه کینه و کدورت
از چه بود؟

جنبش اصالح مذهبی در عصر
پهلوی
کس��روی در عصری پرتنش میزیست.
دوران رضاش��اه  -که بیشتر فعالیتهای

گرفتگی عضالت...
اسپاسم کمر به علت حرکت ناگهانی
عضالت کم��ر ،انج��ام ورزش های
سنگین و بد نشستن و ایستادن به
مدت طوالنی اتفاق می افتد .وجود
برخی بیماریها ،کاهش امالح بدن،
بارداری و عادت ماهان��ه در زنان از
عل��ل دیگر اسپاس��م عضالت کمر
هستند.
مهمترین اقدام برای بهبود گرفتگی
عضالت کم��ر ،استراح��ت و انجام
تمرینات کششی پ��س از بهبودی
نسبی است.

عل��ل اسپاسم گردن نی��ز حرکات
ناگهانی گردن و قرار گرفتن نامناسب
سر روی بالش است که در این موارد
استف��اده از برخ��ی داروه��ای ضد
التهاب سبب کاهش درد می شود.

همچنین اسپاسم در عضالت ساق
پا نیز اتفاق م��ی افتد .این اسپاسم

قلمی پرجنجال کس��روی در آن گذشت
 ب��رای روحانیان گوارا نبود .بس��یاری ازمدرسهه��ای علمیه و اوق��اف به تصرف
دول��ت درآمده ب��ود .روحانیان مجبور به
پذیرفتن نظم تحمیلیدولتدر پوشیدن
لباس و رفتن به نظام اجباری وظیفه شده
بودند .دادگستری از روحانیت گرفته شده
بود .دانشگاه تأسیس شد و به طور جدی
انحصار آم��وزش را از چنگ روحانیت به
درآورد .قوانینی مانند کشف حجاب زنان
به تصوی��ب رسید .فض��ای روشنفکری
بیشت��ر ایدئولوژی ناسیونالیس��م و ایران
باستانگرای��ی را پرورش میداد .دیانت و
خرافات یکجا آماج انتقادهای رسمی بود.
با رفتن رضاش��اه از ایران در سال ،۱۳۲۰
روحانی��ان مجال را ب��رای فعالیت تازه و
گسترده باز دیدند .روشنفکران بسیاری،
سخ��ت از بازگشت روحانی��ت به عرصه
عمومی اندیشناک گشتند .آنچه رضاشاه
به کمک روشنفکران و نهادهای تازه بنیاد
مانن��د دانشگاه و دادگس��تری در اصالح
مذهبی به دس��ت آورده بود ،با رفتن او و
ضعف جانشینش و نیز آغازدورهای از هرج
آماج تاراج بود .عصر رضاشاهزدایی
و مرجِ ،
آغاز شد .فهم انقالب ایران ،بیگمان ،بدون
مطالع ه تاریخی این عصر ممکن نیست.
کتابمناقشهبرانگیزکسروی،شیعیگری،
در بهمن ماه سال  ۱۳۲۲به چاپ رسید؛

یعن��ی دو سال پیش از جان باختنش در
صحن دادگ��اه .در مهرم��اه همان سال،
کتاب اسرار هزارسال ه علی اکبر حکمیزاده
در پیوست روزنام ه پرچم نشر یافت .این
دو کتاب در حافظ ه روحانیان سخت زنده
و گزنده باقی مانده است.
آیت الل��ه روح الله خمین��ی ،بنیادگذار
جمه��وری اسالمی ،کتاب کشف اسرار را
در نقد اسرار هزارساله نوشت و در آن بارها
به کسروی و آرای او نیز تاخت.
روحانیان نه تنها کس��روی ،روشنفکران
هم��دل او و نیز پیروان آنها را لشکریان
بازمانده فرهنگ عصر رضاشاه میدانستند
ک��ه همچنی��ن نق��د آن��ان از مذهب و
روحانی��ت را اثرپذیرفته از اندیش ه وهابی
و بهائی میپنداشتند .وهابیت و بهائیت
هر دو در آغاز جنبشی برای اصالح دین
بودند؛ یکی در جزیرة العرب سنی پرورش
و از آنجا گسترش یافت و دیگری نیز در
ایران شیعی زاده و سپس به اقصای عالم
گسترده شد.
روشنفکران و روحانی��ان شهری از آغاز
جنبش مشروطه به ای��ن سو به مطالعه
آثار نوگرایان��هی عربی اشتیاق داشتند و
کتابها و مجلههای چاپ مصر و شام را
به دست میآوردند و میخواندند .اندیشه
وهابی از این راه وارد ایران شد.
روحانی��ان ب��رای از میدان ب��ه در کردن
منتق��دان سرسخت خ��ود آنه��ا را به
بهائیت و وهابی��ت ،بدعت و فرنگیمآبی
متهم میکردند .محمدحس��ن شریعت

>> ادامه از صفحه27 :
معموال عضالت کوچ��ک روی پا را
گرفت��ار می کند ،به ط��ور مثال در
شرایطی که زانو نیمه خمیده است و
آن را ناگهان صاف می کنیم ،انقباض
در عضله ایجاد می شود.

بهبود گرفتگی عضالت
استفاده از داروه��ای ضد التهاب و
در برخ��ی از موارد برخ��ی پمادها
همانند پمادهای نعناعدار می تواند
نقش بسزایی در کاهش درد ناشی از
گرفتگی عضالتداشته باشد.
مالیدن پماد روی موضع سبب گرم
شدن و انبس��اط عضالت و افزایش
جری��ان خون می شود و اسپاسم را
بهبود می بخشد.
استف��اده از سرما و گرمای متناوب
م��ی تواند کمک زی��ادی به بهبود
گرفتگی عضالت کند.
سرما موجب انقباض عضالت و گرما

موجب گش��ادی بیش از حد عروق
می شود ،جریان خون را افزایش می
دهد و گرفتگی عضالت را بهبود می
بخشد .بنابراین استفاده از کیسه یخ
و کیس��ه آب گرم می تواند در این
زمینه نقش موثریداشته باشد.
ماس��اژ دادن نی��ز در صورت��ی که
درس��ت و اصولی انجام گیرد سبب
افزایش فشار خون و انبساط عضالت
می شود و در کاهش درد و بهبودی
بسیار موثر است.
استراحت ،ماساژ ،کشش عضالت و
تمرینات کششی م��ی تواند درمان
های مناسبی برای گرفتگی عضالت
ساق پا باشند.
اف��رادی که ب��ه طور مک��رر دچار
اسپاسم عض�لات پا می شوند ،می
توانن��د  10تا  15دقیق��ه مچ پای
خود را در آب گرم قرار دهند تا درد
کاهش یابد.


سنگلج��ی ،حکم��یزاده و
کسروی و مانند آنها نیز از این
برچسبهادر امان نماندند.
روحانی��ان در این دوره خود را
در محاصره منتقدان میدیدند:
مارکسیس��تها ،بهائیه��ا،
روشنفکران علمگ��را ،دولتیان
فقهستیز ودیگران.
ام�ا حس�اب کس�روی و
همپیمانان او جدا بود.
این��ان از دل حوزههای علمیه
برآمده بودند و بر تاریخ و سنت
شیعی چیرگیداشتند .خطری
که اینان ب�رای اقتدار روحانیان

میآفریدند بسی بیشتر بود ،زیرا
امکان اثرگذاریشان بر طیف
مذهبی و نسل جوان شیعیان
معتقد اما حقیقتطلب ،بدیل
نداشت.

تاریخ در دو روایت
روحانیان انگیزههای چندی برای بیزاری
و برآشوبی از کسروی داشتند .از آن میان
یکی رویکرد تاریخی کس��روی به تشیع
ب��ود .این رویکرد پس از او تداوم چندانی
نیافت.
شاید واپسین نمونه ،شهید جاوید نوشته
نعمت الل��ه صالحی نجفآبادی باشد که
میکوشی��د با روش سنت��ی نقد متون،
روایت اساطیری و آیینی از عاشورا را پس
بزند و روایتی تاریخی به جای آن بنشاند.
از قضا همین کتاب نیز شعلههای خشم
روحانیان را به آسمان برکشید.
در سالهای اخیر کتاب مکتب در فرایند
تکامل ،ترجم ه فارسی کتابی از حسین
مدرسی طباطبایی اعتراضهای چندی
را در قم برانگیخ��ت .جالب آناست که
در ای��ران نقد تاریخی مت��ون و رویکرد
تاریخ��ی ب��ه سن��ت بیشتر ب��ه دست
دانشآموختگان حوزههای علمیه انجام
ش��ده تا دانشگاهیانی ک��ه روشنفکران
دینی خوان��ده میشون��د .روشنفکران
دینی معم��والً با تاریخ و نگ��اه تاریخی
انس��ی نداشته یا آگاهان��ه از آن اجتناب
کرده اند .اما چ��را روحانیت این اندازه با
نگرش تاریخی به سنت  -قرآن و حدیث
و روایتهای
تاریخی سنتساز  -بیگانه و
ِ
از آن هراسناک است؟
احمد کسروی تاریخنگار بود.
او در زمین�� ه تاریخنگ��اری آم��وزش
دانشگاهی نداشت؛ ولی جدا از شیفتگی
ب��ه این رشته ،نگاه انتقادی و فاصلهگذار
را ک��ه الزم ه نگرش و نگ��ارش تاریخی
است ب��ه دست آورده ب��ود .او هم تاریخ
سیاسی نوشت هم تاریخ جغرافیایی؛ هم
کوشید هویت فرهنگی ایران شیعی را از
چشمانداز تاریخی بسنجد.

1391
پروردگارا در آستانۀ سال نو
با دلی سرشارِ از سپاس
>> West Island:
 15760 boul Pierrefondsبه درگاهِتوپناه می آوریم تا مارا همچنان
درامان نگاه داری و امسال بهترین ها را
Pierrefonds
به ما ارزانی فرمایی
Tel.: 514-620-5551
ای دانندۀ رازها و ای شنوندۀ آوازها
>> NDG:
مهرت افزون باد!
6170
Sherbrooke
W.
و این نوروز ،نوروزی پُرشگون باد!
Tel.: 514-485-4744

اگرچه در سدههای بالنده تمدن ایرانی-
اسالمی ،دانشمندان آثار تاریخی فراوانی
– به سب��ک سنتی – پدی��د آوردند ،اما
تاری��خ در سدههای اخی��ر در حوزههای
علمیه هیچ جایگاهی نداشت.
نه تنها مطالع��ه در تاریخ جهان که حتا
تاریخ اس�لام ،و حتا باالت��ر ،تاریخ علوم
اسالمی از جمله فقه و تفس��یر ضرورت
شناخته نمیشد .نگاه روحانیان به خود،
به نهاد خود ،به دانشهای سنتی کالم و
فقه همه ناتاریخی بود و همچنان هست.

زمان آیینی-اساطیری و زمان
تاریخی
زمان و در نتیجه "گذشت��ه" در اندیشه
پیشامدرن مفهومی متفاوت با این مقولهها
در اندیش�� ه مدرن دارد .در اندیش ه سنتی
ارجاع به گذشته ،سرشتی اساطیری دارد.
در گذشته رخدادی بنیادگذار اتفاق افتاده
و هم��ه چیز در بازگردان��دن به آن عصر
طالیی بررسیده و ارزیافته میشود .میان
آن آغا ِز اساطی��ری و امروز خطی صاف،
بیگره و گرفت ،کشیده شده است.
به اصطالح لوی استراوس ،ویژگی اندیشه
سنتی ناتاریخمندی آن است .این اندیشه
میخواه��د جه��ان را "همهنگام چونان
کلیت��ی همزمان��ی و درزمان��ی" دریابد.
(اندیش ه وحشی ،ص)۳۴۸ .
اینجاست که نق��ش آیینها و مناسک
برجس��ته میش��ود .شعائ��ر و آیینه��ا
رابط�� ه خاصی را می��ان گذشته و اکنون
برقرار میکنند" .تاریخه��ای اسطورهای
دربردارنده ناسازهای هستند :همزمان به
اکنون پیوسته و از آن گسستهاند ...آیینها
گذشته اسط��وره را جدا از امروز و در

هم
بُعد زمان زیستیاش فرامینمایند هم آن
را گذشتهای مربوط به اکنون وامینمایند
که نسل در نسل مردگان و زندگان را به
هم میپیوندد( ".همان .ص .۳۱۳ .به نقل

از ژاک لوگ��وف ،تاریخ و حافظه ،پاریس،
انتشارات گالیمار ،۱۹۸۱ ،ص)۴۰ .
تاریخنگ��اری در فرهنگ شیعی ،کالمی
(تئولوژیک) و در نتیجه اسطورهای است.
ولی تاریخنگاری جدید استوار بر آنچیزی
است که فرانس��وا شاتله در کتاب زایش
تاری��خ؛ شکلگیری اندیش�� ه تاریخی در
یونان ،آن را "روح تاریخی" میخواند.
در تاریخنگاری کالمی ،مقوالت بنیادین
مانن��د زمان ،تاری��خ ،اراده بشری ،زبان و
روایت هم��ه بر شالودههای��ی کالمی –
اسطورهای میایس��تند .روایت کالمی از
تاریخ ،پیشفرضهای فرقهای و مذهبی
را اس��اس کار خود میگیرد و پشتوانهای
برای نظام فقهی – آیینی آن فرقه فراهم
میآورد.
داست��ان کشته شدن حس��ین بن علی
در کرب�لا و نی��ز وج��ود ام��ام دوازدهم
شیعیان نمونههایی روشن برای شناخت
تاریخنگاری کالم��ی در فرهنگ شیعی
است.
م�و ّرخ شیع�ی نمیتوان�د روایت�ی
تاریخی از ماجرای عاشورا به دس�ت
دهد که سنت آیینی عاشورا را بر هم
زند یا دیگر بُنپارههای کالم شیعه را
به پرسش گیرد.
ی��ا بحث درب��اره وج��ود فرزند حس��ن
عسکری ،امام یازدهم شیعیان نمیتواند از
منظر شیع هدوازده امامی روایتیدیگر جز
آنچه در سنت بوده است بیابد .این روایت
تاریخی ب��ا آیینهای مربوط به آن پیوند
دارد .این آیینها هس��تند که میتوانند
تصویر گذشت��های دور را آن قدر نزدیک
بنمایاند که از ه��ر اکنونی "اکنونتر" به
نظر آید.

{>> ادامه در صفحه}36 :
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توضیحاتی در باره نادرستی های گزارش رادیو کانادا
درباره « انستیتوی مدیریت کانادا» در مونترال
(در پاسخ به شایعه سازان)

عطاهودشتیان

در روز اول مارس رادیوکانادا radiocanada
گزارشی به زبان فرانسه دربرنامه «آنکت»
 Enquêteدر ب��اره م��دارک دانشگاهی
تقلب��ی و خرید و فروش دیپلم در جهان
پخش کرد.
گزارشگر این برنامه ،یا غیرمسئوالنه و یا
بطور عمدی ،اش��ارات مبهمی داشت به
"انستیتوی مدیریت کانادا"  MICکه من
مدیریت آن را بر عهده دارم.
در این برنامه اتهاماتی به "ام آی سی" ،به
انستیتویی که مدت هفت سال در مرکز
شهر مونترال بطور آشکار و قانونی مشغول
بکار میباشد ،زده شده است.
این اتهامات کامال از واقعیت بدوربوده است
و به همین خاطر ،انس��تیتوی مدیریت
کانادا به اتکا بر اعتب��ار و هویت خود ،در
حال مشورت با وزارت علوم استان کبک
و نیز مش��اوران آن وزارتخانه ،دفتر وزیر
عل��وم و همچنین وکالی متخصص ،در
حال بررسی امکان شکایت رسمی برعلیه
این برنامه ،خبرنگار آن و رادیو کاناداست.
و هر زمان که امکانات قانونی انجام اینکار
فراه��م شود ،رسما شکایت خ��ود را ارائه
خواهد کرد.
بنظر میرسد که چنین حمالت گسترده
ای علی��ه  MICکه تنه��ا نهاد خصوصی
در کبک است ،که میتوان��د در ادامه راه،
بتدریج در مقابل چه��ار دانشگاه دولتی
قدیمی مونترال همچون رقیبی تازه نفس
قد عل��م کند ،نمی تواند تنها حاصل کار
یک خبرنگار ج��وان و دستیارانش باشد؛
بویژه آنک��ه ،قبل از پخ��ش آن گزارش،
ب��ه رایو کان��ادا اطالع داده ش��ده بود که
«انستیتوی مدیریت کانادا» در ماه های
اخیر درحال کسب تائیدیه های رسمی
 Accreditationاز نهادی های آکادمیک
شناخته شده از کشورهای انگلس��تان و
آمریکا می باشد ،و وزارت علوم کبک هم
در جریان این روند مهم قرار گرفته است.
بازرسان این دو نه��اد ،پس از چند سال
بررسی اعتبار برنامه ها و شفافیت کارکرد
و مدارک  ،MICباالخره این موسس��ه را
واج��د شرایط برای تقاضا جهت کس��ب
تائیدی��ه آکادمی��ک تشخی��ص داده اند
و نخس��تین تیم بازرسان ب��رای بررسی
جزئیات فعالیت های  ،MICدر ماه آوریل
امس��ال به مونترال سف��ر خواهند کرد و
فعالی��ت ه��ا و م��دارک "ام آی سی" را
بررسی می کنند.
این خبر مهم  -که در واقع موفقیت MIC
می باشد  -به خبرنگار رادیو کانادا ،پیش
از تهیه آن گزارش اطالع داده شده بود!


شایعهپراکنیهاوهوچیگریناشیانه

بع��د از پخش این برنام��ه ،تنی چند از
ایرانی��ان خارج کشور ب��ه ناگهان پای به
می��دان گذاشتند و ب��دون تامل ،به تقال
آمدند ت��ا به خیال واهی خودشان ،از آب
گل آل��ود ،ماهی بگیرند .اینها بدون آنکه
از اصل ماجرا اطالع داشته باشند ،برعلیه
شخص م��ن شروع ب��ه توطئه چینی و
شایعه پراکنی کرده اند ،و بدون محاکمه،
به اصطالح "متهم" خود را محکوم کرده
اند.
در ط��ی روزهای گذشت��ه ،ایمیل های
گوناگونی به هموطنان مقیم مونترال در
سطح وسیع ارسال شده است.
در این ایمیل ها لین��ک برنامه "آنکت"،
که تنها بخشهایی کوت��اه و مثله شده از
مصاحب��ه اینجانب با رادیو کان��ادا در آن
پخش شده ،هم فرستاده شده است.
ع�لاوه بر انتش��ار برخ��ی اطالعات غلط
گزارشگر تلویزیون کانادا ،انگ زدن های
بی اساس کس��انی که دس��ت به شایعه
پراکنی زده اند ،بدون آنکه تمام واقعیت
این موضوع پیچی��ده را دریابند ،شگفت
آور بود.
آیا این همان هوچیگری و ترور شخصیت
نیست که از سوی نظام حاکم بر ایران،
بطور حس��اب شده ای علی��ه مخالفان و
منتقدانش ،با اتکاء به "دالیل واهی" ،در

این سی و چند سال ،هر روزه شاهد بوده
و هستیم؟
نکته جالب اینکه بنظر میرسد که برخی
از ارس��ال کنندگان ای��ن ایمیل ها حتی
بدرست��ی آن گ��زارش را ک��ه ب��ه زبان
فرانسه است ،نفهمیده اند و تنها بر اساس
تصورات واهی خود ،تا حد ممکن اعتبار
گفتار و قلم من را در زمینه نقد احتماعی
و نیز انتقاد ب��ه حکومت اسالمی و آنچه
م��ن در میان صحنه اجتماعی ،در پیوند
با مسائل سیاسی و فرهنگی انجام میدهم،
خنثینمایند.
جالب این است که گزارش رادیو کانادا با
وج��ود آن که بارها  MICرا از اتهام کذب
"مدرک سازی" کامال بری میداند ،اما آن
عده از هوچی گران ایرانی در ایمیل های
ارسالی خود از "صدور مدرک های جعلی
ودیپلم های غیر قانونی" سخن میگویند.
این نشان میدهد که این ساده انگاران به
آن گزارش حتی گوش نداده اند!
آیا هنوز از س��ه دهه روش رژیم اسالمی
نیاموخته ایم و نمیدانیم که نبایددرعین
حال هم قاضی بود و هم خود حکم را اجرا
کرد ،پیش از آنکه اساسا حکم را خوانده
شود و پیش از آنک��ه محکمه ای برگزار
گردد؟!
ای��ن حمالت مذبوحان��ه احتماال از چند
جناح می آید:
یکی از سوی ساده اندیشان که تنها به اتکا
به حرف های یک ط��رف ،طرف دیگر را
محک��وم کرده اند و به خود زحمت نداده
اند که از واقعیت موضوع سر در آورند.
دوم ،از س��وی هوچ��ی گران ن��ا آگاه که
متاسفانه و مثل همیشه گرفتار فرهنگ
رایج شایعه سازی هستند؛
و باالخ��ره آنهایی ک��ه در جامعه ایرانی
ب��ا تمام ق��وا درص��دد تضعی��ف فعاالن
اپوزیسیون و مخالف رژیم اسالم والیتی
هستند و برای نفوذ در کامیونیتی ایرانی،
خود لباس اپوزیسیون پوشیده اند تا چهره
ایرانیان اپوزیسیون صادق و فعال مخالف
نظام را مخدوش و بی اعتبار کنند.
این گروه ،گویا نم��ی دانند که در کانادا،
در کشوری قانونمند زندگی می کنند و
تهمت زدن به افراد ،مجازات های سنگین
دارد.
به��ر رو ،همانطور که آمد ،بزودی ،MIC
در پ��ی مشورت ب��ا وزارت عل��وم استان
کبک  -که شاید بهدالیلی موجه حاضر به
مصاحبه با رادیو کانادا درباره این انستیتو
نشد  -پاسخ��ی در خور به برپا کنندگان
ای��ن جنج��ال رادیو کانادا خواه��د داد و
دالیل خود را مبنی بر اعتبار "انستیتوی
مدیری��ت کانادا" و بی اعتب��اری و کذب
اطالعات برنامه "آنکت" رادیو کانادا ارائه
خواهد کرد.

اکن�ون جا دارد به چند نکته کلیدی
در باره گزارش برنامه "آنکت" رادیو
کانادا بطور فشرده بپردازیم:

 -1انس��تیتوی مدیریت کان��ادا در کبک
رسمیت قانونی ندارد.

 -2این انستیتو نمی تواند مدرک لیسانس
و فوق لیس��انس دانشگاه دیگری را – که
آن دانشگاه هویتی رسمی در کشور دیگر
دارد – در کبک ارائه بدهد.

 -3ارائه مدرک موسس��ه ای که در کشور
دیگ��ری ( آمریکا) اعتبار قانونی ،علمی و
آکادمیکدارد،در استان کبک غیر قانونی
است.

 -4انس��تیتو مدیریت کانادا شبکه ای از
موسس��ه های آموزش��ی در کشورهای
دیگ��ری را برپاساخت��ه ک��ه بیشتر آنها
غیرقانونی هستند ودارای هیچ رسمیت و
اعتباریدر کشور خودشان نیستند.

 -5ارئه مدرک فوق لیسانس به قیمت ده
هزار دالر ،آنهم برای مدت دوازده ماه ،هم
طوالنی و ه��م گران است ،خصوصا آنکه
این مدرک اعتباری در کبک ندارد.

دالیل ما برای رد ادعاهای گزارشگر

PAIVAND: Vol. 18  No.1048  mar. 15, 2012

رادیو کانادا اینها هستند:
نخست باید دانست که بطور کلی برنامه
 Enqueteیکی از برنامه های بسیار ویژه
رادی��و کاناداست ،و برپای��ه ایجاد شوک
استوار است ،تا آنجا که اوج شگفتی ،برنامه
را تا حداکثر ،جذاب و پربیننده کند ،حتی
به قیمت میزان معین��ی ضد و نقیض و
آمیختن اطالعات بی اساس!

 -1تهی��ه کننده برنامه نخس��ت درصدد
بود که بقول خ��ود "کارخانه های دیپلم
سازی" را در آمریکای شمالی افشاء کند،
و چندین مث��ال بارز از دیپل��م سازان و
مدرک فروشان می آورد که هزاران دیپلم
را ،هریک به مبلغ چند صد دالر ،که تهیه
و چاپ هرکدام شاید نیم ساعت هم طول
نکشد،میفروشند.
خبرنگار مربوطهدر این گزارش ،بارها عدم
موفقیت خود را در تماسهای تلفنی ،برای
پیدا ک��ردن حتی رد پایی کوچک از این
متقلباندیپلم ساز اعتراف می کند.
ولیدرپی یک تماس تلفنی ساده ،بهدفتر
"انس��تیتوی مدیریت کانادا" راه یافت و
توانست با مدیر آن براحتی برای مدت نیم
ساعت گفتگو نماید!
آیا ی��ک "کار خانه دیپلم س��ازی" دفتر
خ��ود را در مرک��ز شهر دائ��ر می کند و
براحتی و در روز روشن به بزرگترین کانال
تلویزیونی کشور ،وقت مصاحبه میدهد و
از تماسه��ای پیوسته خود با وزارت علوم
سخنمیگوید؟
خانم ژوان فوشه خبرنگ��ار رادیو کانادا،
در گ��زارش خ��ود ،چندین ب��ار اعترف
میکند که مدارک تحصیلی "دانشگاه بین
المللی دلتا" در آمریکا ،که سازمان خواهر
"انستیتوی مدیریت کانادا"  MICاست،
معتبر است و رسمیت دارد.
وی حتی بروشنی اشاره کرد که  MICو
نیزدانشگاه بین المللیدلتا از جملهدیپلم
سازان نیستند ،و تاکید میکند که اگر "ام
آی سی" ح��ق م��درک دادن در استان
کبک را ن��دارد ،این به معنای غیرقانونی
بودن م��درک آن دانشگاه دلتا در آمریکا
نمی باشد و به معنای آن نیست که MIC
تولید گر مدرک جعلی ست.

ام��ا خان��م ژوان فوشه ،همه اینه��ا را در
گزارشی می گوید که در آن سراسر سخن
از بانده��ای مافیایی دیپلم سازان تقلبی
است .او  MICرا در این ترکیب و این فضا
جای میدهد.
در ای��ن گزارش و در فض��ای آن ،طوری
"ام آی سی" ظاهر میشود که به راحتی
و خ��ود به خود بر بیننده این امر مشتبه
میشود که  MICنیز جزء همان بزهکاران
و دالالن مدرک ساز است.
با ای��ن ترتیب ،به باور م��ا ،گزارش خانم
ژوان فوشه به حیثیت موسس��ه آموزشی
"ام آی سی" ،که از سال  2005تا کنون،
بطور قانونیدر مرکز شهر مونترال فعالیت
میکند و همواره به وزارت علوم کبک نحوه
عمل خود را اطالع داده است ،ضربه زده
اس��ت و این امکان شکایت قانونی ما را از
آن گزارشگر بوجود می آورد.

 -2با مشاه��ده گزارش خانم ژوان فوشه،
بینن��ده هوشمند بس��رعت در می یابد
که مس��ئله به این راحتی نیس��ت و کار
تشخی��ص قانونی ب��ودن و یا نبودن یک
مدرک تحصیلیدر استان کبک ،خصوصا
زمان��ی ک��ه آن مدرک از ی��ک دانشگاه
معتبر می آید ،شاید در محدوده کار یک
ژورنالیست نباشد ،بلکه در اصل از وظایف
وزارت علوم و دولت است.

" -3انس��تیتوی مدیری��ت کان��ادا " در
مونترال بطور قانون��ی در دسامبر 2005
به ثبت رسیده و دارای اجازه نامه رسمی
دولتی به عنوان یک مرکز آموزشی است.
 ،MICه��م در وب سایت رسمی خود و
هم در مصاحبه با ژورنالیست رادیو کانادا،
بروشنی اعالم کرده است که "ام آی سی"
یک دانشگاه نیست و مدرک دانشگاهی
نمیدهد.
اضافه کنیم ک��ه "ام آی سی" ،از ابتدای
فعالی��ت خود ،تاکنون هی��چ دانشجویی
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>> ادامه از صفحه7 :
خطر حمله نظامی جدی است -
حملهای که اگر کشورهای غربی
در آن تردی��د داشته باشند ،اما از
دی��د اسراییل «اجتن��اب ناپذیر»
تلقی میشوند و با اقدام اسراییل
پای کشورهای غربی و به خصوص
آمریکا به آن کشیده خواهد شد.
امید آمریکا برای وادار کردن رژیم
ایران به تغییر سیاست هستهای از
طریقاعمالتحریمهاشایدچندان
بیپایه نباشد .دو روز پس از انجام
«انتخاب��ات» انحص��اری مجلس
شورای اسالمی ولی فقیه در ایران
و در سایه تهدیدات نظامی آمریکا
و اسراییل ،رژیم ایران طی نامهای
آمادگی خ��ود را برای بازکردن در
تأسیسات نظامی پارچین بر روی
بازرسان آژانس بینالمللی انرژی
اتمی اعالم کرد  -آن هم در فاصله
کوتاهی از این که اجازه این کار را
از یک هیئت عالیرتبه آژانس که
خواهان بازدی��د از آن بودند دریغ
کرده بود .پی��ش از آن هم سعید
جلیلی ریی��س هیئت نمایندگی
ایران در مذاکرات  ۱+۵طی نامهای
خواهان آغاز ای��ن مذاکرات شده
بود که مورد قبول نمایندگان 1+5
قرار گرفته است .آقای اوباما بدون
تردید این تحوالت رادلیلی بر مؤثر
بودن سیاست تحریم میداند .رژیم
ایران نیز ظاهرا خطر را احس��اس
کرده است .اگر چنین باشد بایددر
آینده شاهد انعطافهای بیشتری
از س��وی جمه��وری اسالمی در
زمینه سیاست اتم��ی آن باشیم.
در غیر ای��ن صورت ،خطر جنگ
که همچون شمشیر داموکلس بر
سر مردم ایران سایه افکنده ممکن
است سالی بی��ش در فضا معلق
نماند.


اوباما بیش از هر زمان دیگر ،هم در خارجی آمریکا را به گروگان بگیرد.
کنفرانس آیپک و هم در دیدار با توانای��ی اسراییل در ب��ه گروگان
ناتانیاهو ،بر تعهد خود به جلوگیری گرفتن سیاس��ت خارجی آمریکا
از مسلح شدن جمهوری اسالمی در مذاکرات و اظه��ارات مقامات
ب��ه سالح هس��تهای و حمایت از اسرایی��ل و آمریک��ا در این هفته
اسراییل تأکید کرد و در عین حال آشکار بود.
از اسرایی��ل خواست که در حمله تأکی��د اوبام��ا ب��ر قاطعی��ت در
به ایران عجله نکند .نگرانی آمریکا جلوگیری از مسلح شدن جمهوری
این است که اسراییل در ماههای اسالمی به س�لاح اتمی ،پذیرش
«حق اسراییل در دفاع
آین��ده ،پیش
ولی اگر این
از خود» (یعنی حمله
از انتخاب��ات
ر یا س��ت حتریمها مؤثر نیفتاد به ایران بدون موافقت
جمه��وری در خطر حمله نظامی یا اط�لاع آمریک��ا) ،و
کنار گذاشتن مسئله
م��اه نوامبر ،به
جدی است!
فلسطین ،باجهایی بود
چنینحملهای
که او برای قانع کردن
دس��ت بزند و
اسراییل به تعویق زمان حمله به
آمریکا را به جنگ بکشاند.
این بدتری��ن موقع برای حمله به ایران میپرداخت .اوباما این باجها
ایران از دید مقامات آمریکا است .را به کس��ی میپرداخت که یک
حمل��ه ب��ه ای��ران خطره��ای سال پیش خود او را علنا در برابر
پیشبینیناشدنی زیادی به همراه رسانههای جهانی تحقیر کرده بود.
دارد و این برای رییس جمهوری به ای��ن ترتی��ب ،اوبام��ا احتماال
که خ��ود را برای انتخاب شدن به توانسته باشد با پرداخت باجهایی
دور دوم حکوم��ت آماده میکند به اسراییل حمله به ایران را برای
ریسک بزرگی است .اوباما تالش چند ماه به عقب بیندازد ،ولی در
دارد اسرایی��ل را قانع کند که هر عین حال ضریب احتمال حمله به
نوع حمله به ایران را تا زمانی بعد ایران را پ��س از انتخابات ریاست
جمهوری باال ب��رده است (صرف
از انتخابات به تعویق بیندازد.
در واقع ،ظاه��را آگاهی به همین نظر از این ک��ه او برنده انتخابات
محذور اوباما است که اسراییل را باشد یا نه) .یعنی (با فرض این که
وا داشته ت��ا از ماهها پیش شایعه رژیم ایران سیاست هستهای خود
احتم��ال حمله به ای��ران در بهار را تغییر ندهد) خطر جنگ تا اواخر
یا تابس��تان آین��ده را پخش کند سال می�لادی فعلی به شدت باال
و یا این نکت��ه را پیش بکشد که رفته است.
اسراییل میتواند بدون اطالع قبلی غ��رب در ص��دد آن اس��ت ک��ه
(یا اطالع در آخرین لحظه) آمریکا تحریمهای سیاس��ی و اقتصادی
به ای��ن اقدام دست بزند .اسراییل علیه ایران را تشدید کند به امید
میداند که هر ن��وع حمله آن به این ک��ه رژیم ای��ران را به تغییر
ایران خواه ناخواه پ��ای آمریکا را سیاست هستهای و شفاف کردن
نیز به می��ان میکشاند ،و این امر آن وادارد.
ب��ه آن اجازه میدهد که سیاست ولی اگر این تحریمها مؤثر نیفتاد
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حنسی 13بدر امسال را با ما بدر کنید 1 :آوریل:انگرینیون
از است��ان کبک نداشت��ه و هرگز مدرک
تحصیلی ،حتی به نمایندگی از دانشگاه
دلتا ،به یک دانشجوی ساکن کبک نداده
است.
در عی��ن حال ی��اد آوری میکنیم که نه
"ام آی س��ی" و نه دانشگاه دلتا از ابتدای
حیات خود هرگز هیچ دانشجوی ایرانی
نداشته و برای هیچ ایرانی مدرکی صادر
نکرده است.
دفتر "ام آی سی" و نیز دانشگاه دلتا برای
ه��ر وکیل ،دانشجو و شهروندی که برای
بررسی م��دارک و درک فعالیت های ما
کنجکاو باشد ،باز است.

 -4ک��ار و ماهیت فعالیت  MICدر کانادا
دو تاست:
آم��وزش در سطح غیردانش�گاهی ،و نیز
جلبدانشجو از طریق اینترنت از هرگوشه
دنیا ،نه برای خود آن موسس��ه ،که برای
"دانشکاه بین المللی دلتا" در آمریکا ،که
دانشگاهی معتبر است.
"ام آی س��ی" هرگز ن��ه در کانادا و نه در
هیچ کجای دنیا مدرک دانشگاهی صادر
نکرده است ،چرا که صالحیت رسمی این
کار را نداشته است.
"ام آی سی" از کارکرد و نحوه عمل خود
به وزارت علوم است��ان کبک اطالع داده
اس��ت ،و این روند هرگز برکس��ی اساسا
پوشیده نبوده و نیست .تائید رسمی اینکه
ماهیت فعالیت مذبور "غیر قانونی" است یا
نه ،به وزارت علوم کبک باز میگردد و نه به
یک ژورنالیست.

 -5خانم ژوان فوش��ه ،در برنامه "آنکت"
بروشن��ی ب��ه  MICاته��ام زده است که
"بیشتر پارتنرها (همکاران) ام آی سی در
جهان ماهیتی غیر قانونیدارند".
ولی وی این اتهام را اثبات نکرده و حتی
ی��ک پارتنر ما را نی��ز در آن برنامه نشان

نمیدهند.
قبل از پخش برنامه "آنکت" ،خانم ژوان
فوشه طی تماس مجددی با دفتر MIC
تقاضا کرد که م��دارک مربوط به اعتبار
قانون��ی دانشگاه های پارتنر م��ا را برای
ایشان بفرستیم ،و ما آن مدارک را ارسال
کردیم.
با این حال ،این خبرنگار ،بهدروغ،دانشگاه
های پارتنر ما را غیر قانونی خوانده است.
MICدر پاریس ،فنالند ،قزاقستان ،ترکیه،
افعانستان و ویتنام پارتنردانشگاهیدارد.
همه ایندانشگاه ها و موسسات عالی بطور
قانونیدر کشورهای خود فعالیت میکنند.
برخی از آنها حتی بزرگتر از دانشگاه مک
کیل مونترال هستند.
ای��ن اتهام به  –MICب��دون ارائه مدرک
موجه– میتواند مورد تعقیب قانونی قرار
بگیرد .لیس��ت کامل پارتنر ه��ای ام آی
سی و رسمیت قانونی آنها در دفتر شهر
مونترال موج��ود است و براحتی میتواند
مورد وارسی عالقمندان قرار گیرد.

 -6برنامه"آنک��ت" مدعی شده است که
«دوره فوق لیسانس به مدت  12ماه و با
هزینه ده هزار دالر ،بسیار طوالنی و گران
اس��ت ،آن هم برای مدرکی که در کبک
اعتبار ندارد».
مدرک دوره فوق لیس��انس دانشگاه بین
المللی دلتا ،دارای اعتبار رسمی و قانونی
ست .اگر این مدرک در کبک صادر نمی
شود ،این واقعیت هزینه تحصیل آن را کم
نمی کند.
از سوی دیگر ،این یک دوره بسیار خاص،
یعنی "فوق لیس��انس مدیریت بازرگانی
 MBAاس��ت ،که خود یک��ی از مشهور
ترین دوره های تحصیلی جهان است.
دوره فوق لیسانس "ام بی آ" ،در مک گیل
حدود  32000دالر ،در دانشگاه انتاریوی
غرب��ی ح��دود  90000دالر ،در دانشگاه

جورج واشنگتن  71000دالر.
دردانشگاهدلتا ایندوره 10000دالراست
که ،در میان ارزان ترین دوره های MBA
در جهان است.
از س��وی دیگر ،ج��ای شگفتی ست اگر
 MICدس��ت اندر کار «دیپل��م سازی»
تقلب��ی اس��ت ،پ��س چگون��ه است که
از دانشجویان��ش میخواه��د ک��ه درس
بخوانند(!) ،آنهم به مدت  12ماه طوالنی!؟

در این روزها ک��ه دانشجویان کبکی در
مونت��رال بخاطر گران��ی هزینه تحصیل
دست به اعتصاب سراس��ری زده اند ،آیا
هزینه پایین دانشگاه دلتا نمی توانس��ت
راه چاره ای باشد .اما شاید چهار دانشگاه
موجود در مونترال اینرا نمی خواهند!
"ام آی سی" بارها در تماس مس��تقیم با
وزارت علوم تقاضای نموده است که این
انستیتو بتواند رسما فعالیت دانشگاهی را
آغاز کند ،زیرا با وجود تسلط کامل چهار
دانشگاه سنتی ،این انستیتو با یک انرژی
تازه و جوان میتواند نوآوری کند ،قیمت
شکنی نمای��د و روح جدیدی در فضای
رقابت��ی در محی��ط دانشگاهی در کبک
ایجاد کند.
 MICهرگز تا این زمانپاسخ منفی قطعی
از وزارت علوم کبک دریافت نکرده است.
عالقه مندان میتوانند از طریق تماس با
دفتر وزیر از نامه رسم��ی ما اطالع یابی
کنند1-418-644-0664 :
_________________
برای اط�لاع بیشتر به سای��ت های زیر
رجوع بکنید:
www.micanada.org
www.delta-university.org
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he oldest Iranian
tradition Nowruz, a
celebration that Iranians
in Iran start preparing
weeks ahead of time,
starting off with spring
cleaning, (khane tekani),
the sprouting of sabzeh,
(lentil, wheat, or mung).
Symbolically, khane
tekani signals to the spirits of the ancestors that
their kin are ready and
willing to entertain them.
In other words, they are
invited to descend on
their previous homes to
help them nourish the
growth of the sabzeh, the
main source of their sustenance which has been
depleted during the long
and cold days of winter.
The sprouting of seeds
and house cleaning are
followed by Kharid-e
Nowruzi, (Nowruz shopping, a family affair
performed mostly to
engage the children in
the celebrations, must
include all the members.
Everyone must be measured and outfitted with
new clothes, and shoes,
in addition, as well there
is the Sofreh Haftsin, ( my
favorite part of Nowruz)
Sofreh Haftsin as we all
know consists of, 7 S’s or
more, Sabzeh, (sprouted
lentils, wheat or mung),
syr (garlic), somagh,
(soumac), serke, (vinegar), samanoo, (Kind
of dish prepared from
the juice of germinating wheat), sib, (apple),
Sonbol,(Hyacinth),
seke,(coins), these are the
main 7 traditional items
that represent the Sofreh
Haftsin, and each and
everyone of them has a
meaning, to health and
life.
More items may be
added, for example mirror, candles, sweets, nuts,
koran or Hafiz, pictures
of loved ones, Mahi Ghermez (goldfish).
It really is a celebration
in itself getting the Sofreh
Haftsin ready.
Then there is the traditional herald of Nowruz,
Haji Firuz, is a black faced
character clad in bright
red clothes and a felt hat
playing a tambourine

while singing, “ Haji
Firuze, Sali ye ruze.”
(Haji Firuz it happens one
day a year).
People of all ages gather
around him and his troop
of musicians and listen
to them play the drum,
saz or kamancheh and
dance, those
who are
impressed
with the
troop’s
performance shower them
with money.
The actual Nowruz ceremonies begin on the eve
of the last Wednesday of
the out-going year.
Early in the evening of
that day, referred to as
charshanbe souri, several
rather large bonfires are
made, every member of
the family jumps over the
fire and says “sorkhi-e to
az man, zardi-e man az
to,” which literally means
“Give me your redness
and take away my yellowness, meaning give
me your health and take
away of my ills”.
he jumping over the
fire is then followed
by a get together in
which nuts and fruits are
served, this celebration
along with Nowruz, are
celebrations that will be
remembered by children
and will share with their
children of their memories of Charshanbe Souri,
and Nowruz, every Iranian whether rich or poor,
have memories of their
childhood when it comes
to Charshanbe Souri or
Nowruz, my husband’s
cherished memory is
steeling from the Sofreh
Haftsin, the sweets, and
dipping his finger in the
Samanoo, till there was
no samanoo left. While
the party of Charshanbeh
Souri goes on the fire dies
out, the ashes are gathered and, as the symbol
of the bad luck imposed
by winter, are taken out
of the house and buried in
the fields.
Fire is of particular
significance in ancient
Iranian cultures.
The charshanbe Souri fire
might have been related
to the signals sent to the
spirits of the departed to
guide them to their previous abodes to enjoy the
prayers that their descendants perform for their
benefit.
The fact that traditionally
the fires were lit on the
roofs of houses speaks
directly to the necessity
of the fire to be distinct
and visible.
Then we come to Eid Didani, where the younger
people start by visiting
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the elders in their families, by bringing gifts,
like flowers and pastries,
and the children get their
Eidi.
Traditionally new crisp
Rial bills are given. (I
don’t know how much
worth the Rial has right
now for the child), a little
sense of humor !
I have been told that the
best time to be in Iran
is during the Nowruz
festivities to feel the
real spirit of the culture
and traditions, here in
North America, it is not
as much felt as it would
be in Iran, first I would
say is because family is
missing, most of Iranians
have their loved ones in
Iran, Mothers, fathers,
sisters, brothers, you get
the feel of the hustle and
bustle of people running
around getting their errands done, their shopping done, their spring
cleaning done before
spring arrives.
It really is a beautiful
way to start the New
Year, the first day of
spring, when the snow
melts, the trees will start
blooming, the grass will
start coming alive again,
spring flowers are to be
smelled everywhere. I
am starting to wonder
why we celebrate ours
January 1, in the middle
of winter, wouldn’t it be
nice if all celebrated New
Year on the first hour, the
first minute and the first
second of the entry of
spring, it just makes so
much more sense, Spring
is the beginning of a new
life, the end of winter.
o all the beautiful,
love warming Iranians around the world,
I wish you all the most
beautiful of Nowruz may
it be the best yet. May
your homes always be
filled with love, joy,
laughter, health, and may
your hearts always be at
peace.
I think it’s time for a
trip to Iran, I miss my
in-laws terribly, coming
this time of year, makes
it harder to be far from
them, although we speak
regularly via oovoo, being
there is a whole different
feeling.
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From our home to yours,
EIDEH SHOMA MOBARAK!
Keep safe, stay healthy,
and make sure laughter is
in your everyday life.
____________________
Maria Cottone

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

 در میان،
_________________
جالیر
 در دکتر کسری ن پزشکان،هفت�ه ای ک�ه گذش�ت
رتری
،آس�تانه بهار و ن�وروز بزرگ
درصد ب ده آ مریکا5
االت متح
کسری
 دکت�ر،باخبر شدی�م
ای
محدود فعالیت مطلوب
را در مشاغل و تخصص ها
.شناسائی می کند
 میلیون2 این اداره بیش از
مورد از فعالیت ها و حرفه
های تخصصی را شناسائی
.و ثبت نموده است
 به،جهت اطالعات بیشتر
آدرس

 نام آشنا و، چهره قدیمی،جالیر
مهربان جامعه ایرانیان مونتریال
در آمریکا به افتخار بزرگی نائل
.شده است
Paitents' Choice وی جای�زه
سال
. را از آن خود کرد2011
این افتخار را به ایشان صمیمانه
.شادباش می گوییم
________________

.مراجعهنمایید

 جزئیات این جایزه،در گزارش کوتاه
:را با هم مرور می کنیم

http://www.americanregistry.com

 اداره ثبت: منبع
امریکا

.می کند
قابلی��ت ه��ای وی در تشخیص و
مهارتهایش در درم��ان باعث شده
است ت��ا یک��ی از محب��وب ترین
.پزشکان ایاالت متحده باشند
بدنبال انتشار انتخاب دکتر کسری
"جالیر برای جایزه "انتخاب بیماران
اداره ثبت آمریکا این افتخار را تائید
نموده و نامدکتر جالیر را به فهرست
عملکردهای درخش��ان در مشاغل
اضافه نم��ود و یک پالک شناسائی
اختصاص��ی ب��رای بزرگداشت این
 پالک.افتخ��ار طراحی ش��ده است
دی��واری در اینجا نش��ان داده شده
.است
جهت اطالعات بیشتر درباره دکتر
،کسری جالیر مستقر در فرانکلین
603-934-6562 لطفاً با شماره
.تماس حاصل فرمائید
_________________
این خبر مطبوعاتی توسط موسسه
ثبت آمریکا با مسئولیت محدود و با
تائید و مشارکتدکتر جالیر نوشته
 که،PR Newswire شده و توسط
 توزیع، می باشدUBM plc تابع
 .گردیده

س
یستم های


دکت�ر کس�ری
جالی�ر خ�ود
درب�اره ای�ن
انتخ�اب م�ی
:گوید
ً"این برای من واقعا
.مایه افتخار است
من خوشحالم که
انتخاب ش��ده ام
و از بیم��اران خود
که لط��ف نموده و
درباره من اظهار نظر کرده و دیدگاه
،مثبتیدر خصوص من ابرازداشتند
".سپاسگزارم

:درباره کسری جالیر

ش��رح کوتاه��ی توس��ط شخص
: برگزیده و درباره او
،دکتر جالیر از دانشگاه کان لوتانس
اسپانیا فارغ التحصیل شد و تخصص
خود رادر طبداخلیدر بیمارستان
 وابسته بهدانشکده پزشکی،گریفین
) تکمیل نمودYale( دانشگاه ییل
و فلوشیپ خ��ود را در رماتولوژی و
ایمیونول��وژی در دانشگاه ورمونت
.گذرانید
وی در دانشگاه هاروارد نیز دوره ای
را در زمین��ه روماتولوژی پیشرفته
.طی کرد
وی ب��ه چه��ار زب��ان تس��لط دارد
 فرانس��ه و، اسپانیائی،(انگلیس��ی
.)فارسی
وی به میراث فرهنگی ایرانی سخت
 بویژه زبان فارسی را به،پایبند است
.دقت و با عشق پاس می دارد
او عض��و ط��رح فلوشی��ب ط��ب
بیمارستانی می باش��د و به عنوان
یک متخصص بیمارستانی فعالیت

تبدیل

و
یـدیوئی

cewww.fcaom
book. APESH

،دکتر کسری جالیر
منتخبجایزۀ

:انتخاببیماران
2011 سال

اداره ثبت امریکا
 فوریه24 ، بیمارستان ملی فرانکلین
: 2012
طبق بررس�ی و نظ�ر خواهی از
بیم�اران دکتر کس�ری جالیر
(بیمارس�تان ملی فرانکلین) از
جمله بهترین پزشکان کش�ور
.بشمار می رود
 فوریه24 ، بیمارستان ملی فرانکلین
 یو اس نیوزوایر، پی آرنیوزوایر2012
عده برگزیده ای از پزشکان به افتخار
دریافت جایزه انتخاب بیماران نائل
شدند و امسال دکتر کسری جالیر
. نیز از جمله آنهاست
فقط پزشکانی ک��ه از بیماران خود
امتی��ازات باالئی دریاف��ت نموده و
در سای��ر موازین کیفی نیز شرایط
 جایزه،پذیرفتن��ی داشته باشن��د
.انتخاب بیماران رادریافت میدارند
 پزشک720.000  از بین،در واق��ع
 در سال،در ایاالت متح��ده آمریکا
درصد شرایط دریافت5  فقط2011
.این امتیاز را تامین نمودند
 میلیونها بیمار در سطح،همه ماهه
ایاالت متحده به سایت هائی نظیر
موسس��ه انتخاب بیماران اطالعات
مفصل��ی را درب��اره آن دست��ه از
پزشکان ناحیه خود که بابت مراقبت
از بیمار و خبرگی در کار خود مورد
تقدیر قرار گرفت��ه و جایزه دریافت
. ارائه می دهند،نموده اند
موسس��ه ثبت امریکا با مسئولیت

تپـشدیجیتــال

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

 کارت تلفن، کتاب،(کاست و کامپکت دیسک
) موزیک، فیلم،½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس
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--- جی. سرویس دی---

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336
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فرهنگ��ي در وقته��اي
آزادش بگنجاند چه برسد به
برنامه روزانه.
هنوز به بهانه گران بودن بليت تئاتر و گاليه از قيمت به ظاهر نامناسب
 www.paivand.caالزمهها را از
كتاب در مقايس��ه با هزينههاي خانوار ،بس��ياري به نوعي اين
info@paivand.caمرتبط با رشد فكري و اجتماعي حذف ميكنند.
فهرست فعاليتهاي
کامپیــوتر
داد
مانور
خأل
اين
رفع
ضرورت
روي
توان
نمي
ه��م
بايد
البت��ه آنطور كه
اکازیونعالی
سایت
وب
هنر بزرگي
وقتي عدهاي اظهار ميدارند سير كردن شكم خانواده ،خودش
رستوران
فروش
وب سایت
  طراحی
اس��ت و بس! كه اگر در اين 
برایاز پس هم��ان هم بربيايند،
روزگار
وانفس��اي
اشخاص و موسسات با قیمتی
 32سال
با
معروف،
رستوران
راحتي ميكشند كه در ثبات
بندند وتازهنفس
چشم به ديگر دغدغهها مي
  آموزش زبان های
مناسب
سابقه کار در قلب مرکز
نسبي ،روزگار ميگذرانند.
کامپیوتر
نویسی
برنامه
مسکونی و تجاری السیته ،با
موضوع
ها
ده
ميان
در
فرهنگ��ي
هاي
س��رگرمي
بيتوجهي به گنجاندن
(C,
C++,
Java,
PHP,
)C#
دکوراسیونزیبا،تجهیزات
حدودي
خواني��م،و تا
آس��يب
روزم��ره ديگر ش��ايد در قش��ري كه
دیگر...
بسیاری
پذير مي کامل،
)(514
649-9366
بیشتر با
اطالعات
توجيهپذير باش��د ،اما اتفاقاً اين كمبود در زندگي آنهايي برای
شود كه
ديده مي
تلفن و یا ایمیل زیر تماس
نيستند ،با
فرهنگ
آنچنان درگير يك شغل خشك يا شرايط كاري دور از
بگیرید:
اين حال كمترين ردي از اين شاخصه در شبانهروزشان يافت نميشود.
A very well known
forخواند ،روزنامهنگاري كه حتي يك
كارمند يك انتشاراتي كه كتاب نمي
restaurent with 32 years in
آپارمتان
wellيك
بازديد از
ب��راي
معاوضهس��بد
مجله در
business
decorated
خريدش جايي ندارد ،دانش��جويي كه fully
هوندا سیویک 2002سالم،
equiped
best location
آپارتمان
بيش��ترين
معاوضه وقت نميگذارد و ...نمونههايي هس��تند aكه inبا
برایهنري
نمايش��گاه
residential and commercial
اتوماتیک با کولر و شیشه
در تهران ،دبی و اسپانیا
فرهنگي،
وري
بهره
and office
complex
is up
آمادگي تأثيرپذيري و فراهم بودن بخش��ي از ش��رايط for
برقی ،کارکرد 237000
sale. For more information
مونتریالاز شرايط نميبرند.
ملکیرادركه بايد،
باسودي
please call or E-mail us:
کیلومتر >>  3900دالر
زیر
شماره
با
بیشتر
اطالعات
از
استفاده
مسير
داش��تن
نگه
بس��ته
ناگزير
حاصل
وقتي
حال
عين
برای در
Max_Jahangiri@hotmail.com
تماسبگیرید
514-884-2106
خودمان
از
تازه
كن��د،
مي
بروز
زندگي
جاي
جاي
در
فرهنگي
محص��والت
(514) 844-1879
(514) 910-6643
اينطور شد؟» .كمي كند و كاو در رويهاي كه مث ً
ال در يك
ميپرسيم «چرا
سال گذشته تا امروز در پيش داشتهايم ،به سادگي نشانههايي از كم كاري
برازندگی
زیباییدر
استميآورد.
چشم
خودمان را به
آرایشگاهبرایفروش
آموختنيه��اي اجتماع��ي ،عاطف��ي و فرهنگ��ي در خان��واده يا
هم��ه
TAILLEUR
Le salon
de coiffure
آموزش داده نمي
دانشگاه
محيطهاي آموزشي چون مدرسه و
شود.کامپیوتر
تعمیرات
  با  56سال سابقه کاری،

معرض
هنگامي كه خودورا در
 غيرمس��تقيم
برداش��تهاي مس��تقيم و
لپ تاپ
  درمحل وموقعیت عالی،
ویندوز و
درنصب
اثرگذاري يك محصول فرهنگي قرار ميدهيم ،سهم مهمي 
گيري
شكل
  با مشتری ثابت،

برنامه هایجانبی
30سال
ذهني��تباوبیش از
درخدمت شما
برخوردار
پذيري باالي��ي هم
دلیلو از
اش��خاصبهدارد
رفت��ار
هدايتریوسود
نقل مکان به
  

و آنتی ویروس
تجربه  تعمیر انواع لباس
__________________
 بازیابی اطالعات از دست
است.و مردانه  باسفارش
های زنانه
به مبلغ20 :هزار دالر
بين داد و
چرمافراد به چني��ن كارهاي��ي،
ش��دن
مش��غول
خدمات
منطق��يسایر
__________________ تعادل رفته و
متخصص در
شخصی 
پديدرسد:
بفروش می
و
)(514
660-4856
س��طور
ميآورد ،چرا كه آنچه از
پوستفرهنگي و اجتماع��ي را
س��تدهاي
 تخفیف ویــژه برای هموطنان برای اطالعات بیشتر لطفا باشماره
بس��يار كمي خود را در منش
يك كتاب دريافت ميكنيم ،در فاصله زماني
تلفن زیر تماس بگیرید( :پیمان)
گرامی
شخصي يا ميان فرديمان جلوهگر ميسازد.

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای
انی
ایر دام
خ

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

فرزانگـان

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

 مقطع دبیرستان
(ریاضی ،فیزیک ،شیمی،
ادبیات و عربی)
 تک درس فارسی
فارسی زبان دوم (برای غیرفارسی زبانان)
ساعات کار :شنبه ها  ٩/٣٠صبح الی  ٤بعد از ظهر
3333 Cavendish Blvd., Suite 250

azmar15'12Up

sedighian.alireza@gmail.com

CAR SALE

!pirbrossard

کامپیوتر

Bijan

azmar:paidtoendofaug2012

azfev2012Up

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

Construction
امور
ساختمانی 2
1

نانوایی
برای فروش
نانوائى با سابقه طوالنى
و بازار گسترده
در سطح شهر
به فروش مى رسد
تلفناطالعات:

514-937-2585

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی
و تدریس زبان فارسی
برای کودکان و همچنین
بزرگساالن غیرفارسی زبان
 مبتدی تا پیشرفته

>> در ریوسود

450.907.3960
farshad UP azfev12

gbaa4@hotmail.com

azfev'12Up

514-686-7684
514-419-1039
استاتیک
1231 Ste-Catherine W.
Montreal, QC, H4B 2M5
Suite 304
farzaneganmontreal@yahoo.ca
رفوکارفرش
ول با دو شرح
الکترولیز
Tel.:
)(514
775-6508
تعمیرات
سپس
انواعها را با مداد حل کرده و
ختصصیشرح
ابتدا یکی از
ویلنحل دو شرح
آموزش تمایل به
دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت
 4883جدول روزنامه
لیــزر
فرش دستباف توسط
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
ویلن
تــدریس
MARIE ROSE
و ایرانی کالسیک
متخصصایرانی
جدول ويژه
جدول عادي
 Renovationآموزشگیتار
Maryam&Roe
مبتدی و پیشرفته
514-487-9105

پـاپ

PAIVAND: Vol. 18  No.1048  mar. 15, 2012

سیامک :با 16سال سابقه
آموزش موسیقی
(438) 887-6160

azfev1paid2

فروش باررستوران

رستوران بار پرتغالی
در قلب  NDGدر موقعیت عالی،
با پرمیت کامل رستوران وبارو...

Bar/ Restaurant Portugues
B.B.Q. Style in NDG.
Very well located in street,
Beautiful ambiance fully bar
licence, restaurant license outdoor terrasse in Summer,
Ideal for business person or
family business.
For more info please contact:

(438) 936-0998
moe7150@yahoo.ca azfev1-4issUP

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
  ﺍﺷﺨﺎﺹ  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

ﺑﻮﯾژﻩ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮﺍﻧﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮﻣﻬﺎﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
azjan12unpaid

تاتوی دائم

34

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

  
Historic LaPrairie commercial bldg,
;7,500 sq ft + land. Asking $1,300,000
  
Mechanic garage $79,000 includes all
;equipment
  
;Online virtual B2B established business
  
Old Mtl pub/resto, best location
;$645,000
  
Busy Pizzeria with good lease in Laval
;$140,000
  
Libanese franchise restaurant,
Longueuil, Mall location, $195,000.
Call: Hady Karbasfrooshan,

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker
Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

استخدام

رستورانکبابسرا

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

514-933-0-933

دارالترجمهرمسی

یکتـا

به مدیریت آرزو تحویلداری یکتا،
مترجم رسمی،عضو جامعه مترجمان
رسمی کبک و ایران ،مترجم رسمی
دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا

استخدام

  به یک نفر برای کار

نظافت در رستوران،
   همچنین به یک نفر کارگر در

امور  renovationساختمان در
مرکزشهرمونتریالنیازمندیم

514-660-3150
azmar15

تدریسریاضیات

  دوره دبیرستان secondaire

  به زبان فرانسوی

  توسط فوق لیسانس از فرانسه و

پلی تکنیک مونتریال
  با بیش از 10سال سابقه تدریس

(رامین سعیدیان )

514-931-2231
noushintilmai2010paid

 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

 تنظیمدعوتنامه رسمی

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و سیتیزن
شیپ و ارائه خدمات مربوطه

استخدام

خشکشویی شیک

به یک نفر کارمند برای
انجام امور خشکشویی
آشنا به زبان فرانسوی
در ناحیه مونتریال شرقی
نیازمند یم.
Tel.: 514-750-0574

الكتريسيته
تدریس خصوصی
دروست آیلند (سیاوش )
 -9 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3س��رازيري -ش��هري در اس��تان
نداشتهامور ساختمانی
م و شفقت کلیه
فرانسه
زبان
(514) 867-1756
1
برگ چاي
خوزس��تان -مادهاي كه در
4491
St-Charles
فرانسه)
(فارغ التحصیل کشور
نازل ترین قیمت
دارد
وجود
اي��ي -خطباس��ير
)(SPA CONCEPT
2
انـجام امور آشپزی
فیزیک
و
ریـاضی
+
ميمون
هتل-
انتظار
سالن
عود-
-10
ناگهاني
استخدام
Tel.: 514-833-1519
514-887-5195
حرفــــه ای
Cell: 514-730-7462
3
دانشگاه)
تا
دبیرستان
(از
قديم
دنياي
(514) 685-4777
كردن-
خط��ر
ن-
Tel.: 514-694-3735
TRANSPORT COMPANY
چند روز در هفته
قاعده-
و
طرز
بندي-
زخم
پارچه
-11
بيني
پيش
عمل
رو
و
کارمنددوزبانه
یک
به
4
514-803-1845
مترجم رمسی
>> در منزل شما
ترتيب
و
شكل
همان
به
رانندگی
گواهینامه
دارای
تدریس ریاضیات
مترجم رمسی
استخدام
5
(خامن سالی)
مساوي-
 -12دوس��ت -رسم مغولي-
آرایشگر
صدا،
ر-
برای انجام امور داخل و
رضانوشادجمال
کارگر ساده برای کار
خداي��ي -یک
به
زبان
آموزش
)(514
754-4592
و فیــزیک
بودن
ماضي
6
مترجم رسمی و عضوجامعه
خاطرهحتویلدارییکتا
دفتر
بیرون
گاراژاتومبیل(شیشه)درناحیه
باجتربه
مترجمان
فرانسویش��هري در اس��تان مرك��زي-
-13
عضو جامعه مترجمان رسمی
سن لوران 7نیازمندیم.
ي -زمزم��ه ویل
كننده-
کبکدعوتنامه و توسط مهندس
وقت
متام
بصـورت
ترجمه رسمی کلیه مدارک،
بامشتـــری)
سواره -گوشه(
کبک و ایران
ها
خامن
توجه
قابل
ها
تفنگدار
برای اطالعات بیشتر با شماره
Preparatory
courses
تائیدترجمه
درسالن
الکترونیک
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
زیر تماس 8
بگیرید:
فورا نیازمندیم.
شهرزادهم
ص��داي به
ف��رار دش��من-
-14 the Office
for exams
��رو -كار عب��ث و
Tel.: 514-575-7080
دعوت به همکاری میشود
ترجمه
به
مربوط
خدمات
(آرش کشوری)
québécois
de la langue
Tel.:
514-509-8377
س��بك
بلور-
يا
فلزي
چيز
دو
خوردن
Tel.:
514-892-5433
9
مز
)(514
228-1111
(514) 675-0694
-française
>> کلیه مقاطع:
صائب
 -OQLFادبي
(514) 489-6901
گوين��د
فرنگ��ي-
)(438
390-0694
و ورق
addressed to all
10
College،University
شهریاربخشی
شهري خشك و كويري در 100
-15
انی
قايد
professionals
ایرانی
ر
High-Shool
با ای
Forتهران و در استان البرز -به
كيلومتري
11
رسمی،
دعوتنامه
more
information
ر
حيرت-
خيرگي،
رمسی
مترجم
ا
ــ
با سابقه  tutoringدرمدارس
استخدام
توسط شادی
andكه پيرامون قطب جنوب زمين
قارهاي
to register
ک
ارک
د
م
ترجمه
12
ید!
مونترال و تدریس در موسسات
نغمه سروران
دربرگرفته ميگويند
 callرا
ورزش باس��تاني -کنید!
please
کن
(514) 678-6451
کنکور تهران
514-624-5609
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
13
عمودي:
ها
خامن
ویژه
514-274-7603
ترجمهوتأییدترجمه
ت داوود (ع) -آبزي
*درصورتعدمرضایتجلسه
514-889-3243
or visit
گناهها -سريالي از سعيد آقاخاني
-1 our site
رسمی اسناد و مدارک،
14
اولرایگانمیباشد.
PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
با بازي
www.prepatest.caحميد لوالييتوسطکیمیا
خسيس! -شهري
ثبت نام :با ظرفیت محدود
مترجم رمسی
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
15
 -2مركز ويتنام -واژه اس��تلزام -قدر
since
از شهرهاي استان
تأییدامضاء
(514) 699-1380
و قيمت
1990
محل:مرکزشهرمونترال
كز آن زرين ش��هر
محمودایزدی
افقي:
جوش��كاري-
گاز
خدا-
فرس��تاده
-9
514-827-6329
 -3نش��انگان نقص ايمني اكتس��ابي-
نزدیکمترومک-گیل
و
فرح
موج��ب
چش��م-
از
كناي��ه
-1
شمشير
Location: Downtown
عضوجامعه مترجمین کبک
سوار -التهاب كليه
514-620-3255
Montreal،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
سرگشادش ميزند -10 -پير ش��دن -تفنگدار سواره -دانه شادي
زمس��تان
در
ك��ردن-
 -4پخ��ش
near McGill Metro
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
ميكشد
جار
واحد-
هيتل��ر-
عصر
حكومت
-2
خوشبو
Call، text or e-mail for an
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ميس��وزانند -ميان چيزي -س��الحي
هند-
اه��ل
تيب��ي-
appointment
ایالتی و فدرال
ایرانی
زننده
ياقوت-
بدن-
غيرعادي
گرم��اي
-11
5301
Queen
Mary
(X
)Decarie
آهني
Tel.: 514-745-0318
استخدام
514-889-8765
گل نوميدي
 -3پند -طرز ،روش -برآمدگي
نشسته
خميدگ��ي
آدرس-
اينك��ه-
ب��راي
-5
پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
 عکس
nsarvaran@hotmail.com
کنید!
Cell.: 514-246-8486
داري
پرده
 وحشت-ع��رب-
دس��ت
جنگل��ي-
درن��ده
-4
حاصل
پسوند
نزديك-
به
اش��اره
-12
كاغذ
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
سختي
و
صالبت
باكي-
بي
خوابيده
رو
به
دور-
به
اشاره
مصدر-
ورزش��ي-
پرتاب��ه
 -6هن��وز
بخشنده مهربان
خداوند
بيگان��ه-نام
به
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
بدن-
تصفي��ه خانه
كش��اورز -همين حاال -توانايي -5 ،نش��انه فعل اس��تمراري -شيطان-
نوار -13
شیراز
رستوران
شاداب
موزیک به CD
 تبدیل
ni DV, VHS
عضو, Mi
 Hi8به D
دستگاه
گوارشDV
قدرت
 -7از خود راضي -ديرباز -ميوه طبي
 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها
514-485-2929
خ��وش ان��دام -ارغن��ون -همس��ر
س��ي ان��رژي -يكي  -14ورزش چيني -زش��ت و ناپسند -6 -س��روري -ب��ه دنيا آم��دن -حرف -8
خي و بس��يار زيباي هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر همراهي
حضرت ابراهيم(ع)
به حكم و ترتيبي كه ...معين ميكند
 -7نانوا -سرباز همه فن حريف -مطيع  -9ب��ذر گي��اه -ش��هري در اس��تان
__________
 -15آماده ك��ردن و به كار انداختن -8 -پخ��ش ص��وت جيب��ي و قاب��ل مازندران -درد و سختي
ورزشها
قابل حصول
	• کوتاه کرد ن مو
حم��ل -طناب تاب -هر جس��م هادي  -10شهري در استان لرستان -نجات
س��خت،
دهنده -صفت مشبهه است
آقایان 10 :دالر
شماره27
صفحه
های ویژه و
جدول
جدول حل
حل 
4882
عادی:جدولازويژه
حل
4882
عادی شماره
ك��ه با كلمه ديگ��ر تركيب
خامن ها:
عر عاشق!-
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ميشود
 14-16-18دالر
ر
ا
ا س ب ب خ
 1ت ك ن ي س ي ن
1
ع
و
ن
ل
ا
ب
ر
ي
م
و
ت
ا
ن
ا
در آت��ش
 -11خادم قوم -ششلول-
ا
ر
و
ا
ز
م
خ ي ا
 2گ ن ج ه
ر و د س ر
ا ش ت ي
 2ل ي س ه
	•بند صورت 12 :دالر
آشكار
)210 St-Jacques (Lachine
3
د ي
ا
م
ك ي و ي
ه
و
ك ا
3
ت ا ي ب
م ر ت ب
ز ي ي ر
��ده -گل
ن و ش  -12ناب��ودي-
حي��وانTel.:
514-366-1509
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
و م
ر
ا
ي ب
ر
 4ت و
ر م س
ي م ي ن
ا ي
ر
 4س ا
و -اهلي
514-247-1732
بخشش
چارپا-
وحشي-
5
س
و س ا
ر
و ل ت
س ه
ر
ا
ت
ل ي ب ي
ا ن ت
ه
ا
 5پ ر
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
)(450
و
ت��اب
و-
638-7078اس��تان
م و  -13ش��هري در
ك ت ل ت
ا س ر
س ر
 6ر
ج ا
ا ي ن ك
س ي ز د ه
 6ا
غربی >>مترو
210ازسنت ژاک
>> کالس آموزش آرایشگری
م د
ا
ر
د
ق و ت
 7ي ا
ش��ركتهاي
م ن م اصفه��ان-
ت و ن
ا خ ر و ي
 7ه م ي ا ن
،90به مست غرب
ن ه
ي گ ا
 8خ و ي ش
ن ر ج س
گ و ر ك ن
ا م
ر
 8ا
اره بهرام-
اتوبوسكننده
واندوم :و عرضه
ا ح ا د توليدكننده
در مدت  3ماه ،با تضمین
ر
م ت ض ر
ن ب
ا
ج و
 9ج ن م
_________________________
م م ن و ع
پ ر ن س س
 9ن و ه
خودروه��اي هيون��داي در
د س ر
و
ر
م س ن ن
د
 10ه
ج ايران -صدا ساعــات کار:
و
ت ي م ا ج
ج ا م د
 10ا ت
اه -افس��ر
Suite208
د ن
ز
ا س ا
ن
س س ت ي
 11ا
ر د
ر و ن د
ا
م و س س
 11ص
پنجشنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
ه ا گ  -14محب��ت -مس��بب-
ي -منطقه
Metro: Cote Vertu
12
ط ي
ج
ن س ا
ن ش ر
ا ي
ر
ز و
خ ي ا ل
 12ف خ ر
نمايان از ساعت  13لغایت 18
و
ر
ا
ن
ف ر ي د
د ك
ر
 13ا
ن ر م ه
ر ب ا ط
 13ه ن د و
روزهای دیگر،
ق ا ر چ -15جهت انجام اموردر
بيوسيس��تماتيك-
ن
ش ب ا
و ك
ر
و
 14ر
رب -واحد
ر ش
م ا
ج ن و ن
د و ل ف
 14ا
استالزم است.
عبرتقبلی
هماهنگی
د ه ل و ح
س ا
 15ن ق د ي ن گ ي
 15ا ر د د و ل ه س و م ا ت ي ك ايوان آن مايه
ي -فنا
azaug15akvUp

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

آشپـزی

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

1010 Sherbrooke W.
Suite 1800
Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

azmai15salimi

pirazjun1

aznov15`11alijaaniup

noushintilmai2010paid

azsep152011free

aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

barghi

AZ MAR 01 2012

فال قهوه

Uazjune12011

azsept'11

فال تاروت

Nikpourpaidtojune2012

عکاسیرز

azmar2012

azfev11Pd

514-488-7121

toendofmay2010P

aznov01،2011INV

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

مرکزاسالمی
ایرانیان

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

997 Decarie،

(514) 336-5666

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

35

 سال  18شماره  25  1048اسفند 1390

موسسه زبان فرانسه

Le monde de la langue française

ATENA ZAKERIN

تورهای  1و  2روزه برای تورونتو و آبشارنیاگارا
>> همچنین برای آمریکا

>> با بهترین قیمت ها

5555 Westminster #101 Montreal، Qc، H4W 2J2

Tel: 514-735-7884
www.itptravelinc.com

استخدام

به یک نفر برای مدیریت
امور اجاره آپارتمان در
مرکز شهر نیازمندیم.

Cherche personne avec
ou sans experience pour
gerance location suites
appartements hotel
pres de centre ville a
montreal a courte ou
longue duree,logement
est offert plus salaire et
prime.

Tel: 438-992-9482

Cell: 514-649-0109
itp.atena@yahoo.ca

جویای همسر
آقای جوان ایرانی
عالقمند به آشنایی
باخانمایرانی
به هدف ازدواج
می باشد

هرگونهتعمیراتداخلی
ساختمانمسكونی،
تبدیل زیرزمین  ،رنگ
و نقاشی،
با نازل ترین قیمت

514-812-5662

برای آشنایی و اطالعات بیشتر
لطفا با شماره تلفن زیر تماس
بگیرید:

fazelazoct15

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

Tel: 514-662-7112
bastami.milad@yahoo.ca

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

اجــاره

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

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

Tel.: 514-481-6765

tiljuly'12Pd

اجارهاتاق

اجارهآپارمتان تدریسگیتار

azsep15akhpaidfor2

<< پـاپ <<
سامانامانی

514 641 2379
azjune15

در کلیه سطوح

صابر جلیل زاده

514-371-7700

آموزشگیتار

azoct1zarijabri

استخدام

کالسیـکوپاپ

آموزش سنتور
ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

دو اتاق مجزادر ناحیه کت
سنت لوک بهدو نفر خانم
اجاره داده میشود .برای
اطالعاتبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:

AKHAVAN FOOD

رضارضـائی

به یک شیرینی پز مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

از 8صبح تا 8شب

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی
(514) 482-0705
(514) 677-8358

شیرینی
سـرو

azjuly15Up zagros

514-585-6178

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-487-5172
514-562-6453

tilMar'10P

آموزش سنتور

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
940-1642 .......................................... T.A.M
پارس.ت��ورز (877) 938-7277 .................
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونی.گلوب 849-7711 ..................................

آموزش رانندگی

آری��ا 621-0505 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........
مدرسه فارسی هدی341-2235 ................

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D’auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

TORONTO

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

(هر طرف)

سرویس حرفه ای به بهای عالی
گارانتیTRAVAUX GARANTIE :
برای اطالعات بیشتر همین امروز با فضیل
تماسبگیرید:
(514) 684-8450
(647) 233-6936

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

استخدام

رستوران یاس

به چند ویترس و یک کارگر
ساده برای کار در رستوران
یاسنیازمندیم.

514-483-0303

5200 De La Savane،

Tel.: 514-342-3000

سفر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

صــرافی5
ستاره

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

249-4684 ..................................... IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
تلویزیون ایرانی��ان 385-4726.................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 609-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

جواهری

514 585 - 2345
514 846--0221

گروه تئاتر صورتک
در جستجوی
هنرپیشه و گوینده

این گروه ب��رای ضبط رادیویی «به
سوی طبس» در جس��تجوی چند
هنرپیش��ه و گوین��ده اس��ت« .به
سوی طب��س» سفرنامه زیبایی به
ایران است که «ویلی شیرک لوند»
نویس��نده سوئدی فنالن��دی تبار
نوشته اس��ت .این سفرنامه بوسیله
«فرخنده نیکو» و «ناصر زراعتی»
ترجم��ه و بوسیله « خان��ه هنر و
ادبی��ات گوتنب��رگ» سوئد چاپ
و منتش��ر شده است .گ��روه تئاتر
صورتک قص��د دارد این اث��ر را به
صورت یک نمایش رادیویی ضبط و
در قالب سی دی به صورت «کتاب
گویا» منتشر کند.
برای اطالع��ات بیشتر و چگونگی
همکاری ،با ما تماس بگیرید:

514-544-1298

نیـازمنـدی هـای پیوند

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

481-6765 ........................................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
شه��رزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
696-5983 ............................ Spa Concept
مژگ��ان 620-4729 .......................................

REPARATION
TERRASSE CHEMNIEE
FLAGSTONE
CIMENT PAVE-UNI
ASPHALTE FONDATION
CLOTURE Etc.

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

2178 Ste-Catherine W.

www.paivand.ca

LANDSCAPING
CEKIC

رفت و آمد هرروزه
بها و سرویس عالی

ALIXتویوتا 1-800780-3103.................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

شی��خ صال��ح 366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

ارز

گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
989-2229 ................................................ GIT
شریف223-6408..............................................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
اسالمی،مینو967-5743..................................
انصاری،همایون898-1590...........................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژاله 207-9000 ..................................
زندی ،پروانه 909-4765 ...............................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر،مسعود571-6592...................................
عینالهی،نسرین 839-7978........................
معلمی،نانسی929-6362................................
هودفر،فئودا 433-2703..................................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
گروهفرهنگیآذربایجان768-5969...........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111 .......................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

تابلوسازی

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

تاکسی

اطلس 485-8585 ............................................

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

تدریس رقص

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

ترجمه

سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،شهری��ار 624-5609 ....................

ساختمان و دکور داخلی

10دات دیزاین 910-6643 .........................
ست��ون 212-6858 .........................................

نیازمنــدیها

امور لند اسکیپ

سفرتورونتو
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

برای ثبت نام و اطالعات بیشتر با خانم مینا طیرانی تماس حاصل فرمایید .
زمان :دوشنبه تا پنج شنبه ها :از ساعت  15:30تا  19و شنبه ها :از ساعت  10تا 14
نشانی4915 A, Bld St. Charles Pierrefonds H9H 3E4 :
Tel.: 514-961-4579

eveazjuly15UP

آپارتمان  4و نیم ،تمیز،
بزرگ وروشن تازه بازسازی
شده درمنطقه NDG
شامل یخچال و Stove
و دارای  Fanدر حمام و
آشپزخانه (منصور)
 750دالر درماه
514-655-5609

MMUNITY

موسسه  Le Monde De La Langue Françaiseبه منظورتقویت و آموزش زبان فرانسه
دانش آموزان و بزرگساالن آغاز به کار کرد :
  کالس های آماده سازی برای امتحانات ورودی به

  کالس های تقویتی برای ارتقایدرک و فهم

مطالب ،نحوه صحیح خواندن و نگارش به زبان فرانسه مدارسخصوصی
  موسسه Le Monde De La Langue Française

و همچنین غنی سازیدامنه لغاتدانش آموزاندر
هماهنگباریتمیادگیریعزیزاندانشآموز،برنامه
سطوحمختلف
  کالس های کمکدرسی برای انجام تکالیف مدرسه ریزی الزم را انجام میدهد

  در پایان هر ماه ارزیابی کاملی از پیشرفتدانش

و رفع اشکال
  کالس های آماده سازی برای انتقالدانش آموزان از آموزان به عمل می آید.

  کالس های بزرگساالن نیز به طور نیمه خصوصی

دورههایتطبیقی
دایرهستند.
() welcome class- Classe d’accueil
به مدارس عادی فرانسه زبان
  ارزیابی اولیه به صورت رایگان انجام خواهد شد.


azfev2012 sam.soudmand@yahoo.com june01-2010UPmrs soudmand

تعمیراتساختمان

PARTICIPATE in our
CO

www.paivand.ca

آژانــسمسـافرتی

I.T.P Travel
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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 .........................
حسین خردبین 242-6034 .......................

حمل و نقل بین املللی

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

حمل و نقل

المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکس��پرس 889-7392 .................................

خیاطی (آلتریشن)

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و...

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

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز ،کوپلی2:و،1
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک
آریا و آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور،
آذین ،صادق ،صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز،
کبابسرا و ...وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس،
ماهی ایمان و ...ریوسود :الشالل ،کوه نور ،وطن ،مارشه
آریا ،مراکزفرهنگی و...

شماره شما در
این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

عموجم��ال 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
شی��راز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................
شومینه.پرس 564-9790 ..............................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیت��ا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
پرسپولی��س 439-4321 .........................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

شیرینی پزی

کایروپرکتیک

کلینیکابنسینا288-4864.........................

کاجل زبان

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

کتابفروشی

زاگرس 489-8686............................................

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

عینک سازی

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

سروی��ن 562-6453 .................................

لوئیزداداشزاده288-4864............................

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

ویدیو

دندانپزشک

271-7750 ................ Rayamond&Heller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

محضر

داروخانه

دیش و ساتالیت

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـرش

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی 731-1443 ...........................
انوشیروانعندلیبی270-0077....................

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

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

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

313-1253 ............. Cafe Imagination

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

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

35

فـال

کامپیوتر

کارواش

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداسارانورائی 397-9284..............................
تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................

موسیقی (جشن ها)

ارکستردریا(رستمی)914-1332.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

36
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rized to give legal advice.

Montreal, Qc H2X 1A4

_________________
The information above is general.
Each case is unique and deserves
its own attention. Do not hesitate
to contact me for more information and an appointment to write
your will.

آخرین فرصت ایران...
سیاسی کوشش میکند.
ریابکف افزود در حال حاضر وضعیت
این پرون��ده رو ب��ه تشدید تنش و
تندروی دارد.
معاون وزارت امورخارجۀ از آنان که
خواستار توسل به اسلحه هس��تند
خواس��ت خویشتن��داری پیش��ه
کنند و برای حل بح��ران از راههای
دیپلماتیکبکوشند.
به نوشت��ۀ روزنام��ۀ «کومرسانت»،
روسیه همزم��ان با تالش برای حل
بحران هس��تهای ای��ران از راههای
مسالمت آمیز ،خود را برای رویاروئی
با یک حملۀ به ایران در صورت وقوع

کسروی...

gations. The notary knows
the questions that are
important, and raise issues
that may otherwise be left
unresolved. He will also act
as a mediator if any legatees or the person in charge
of settling your estate are
in conflict. Most important,
the notary will explain to
the person in charge of set-

>> ادامه از صفحه5 :

آن آماده میکند.
به گفتۀ یکی از مقامات وزارت دفاع
روسیه ،این کشور طرحی را برای رو
به رو ش��دن با موجی از پناهندگان
آماده کرده است.
یک منبع دیگر در وزارت امورخارجۀ
روسی��ه از وج��ود طرحی «بس��یار
محرمانه» برای حفظ جان شهروندان
روسی در صورت حمله به ایران خبر
میدهد.
در ای��ن میان خبرگ��زاری رویترز از
واشنگتن گ��زارش داد در یک نظر
سنجی انجام شده در آمریکا ٪۵۶ ،از
پرسش شوندگان گفتهاند در صورت

سرکوب بهائیان در ایران...
جویانه در منطق��ه و در کشورهای
دیگ��ر می گ��ردد ،بلکه م��ی تواند
موج��ب زندان��ی ش��دن گروهی و
جنایات وسیع انتقام جویانه برعلیه
 ۳۰۰هزار بهایی که بزرگترین اقلیت
مذهبی ایران را تشکیل می دهند،
بشود.
از چندین دهه پیش ،بهاییان ایران،
قربانی حم�لات وحشیانه ،توقیف
های بی دلیل ،شکنجه و اعدام می
باشند .بطور بسیار حسابشده از ورود
آنها به ب��ازار کار و تحصیالت عالیه
جلوگیری می شود .اگر شخصی تنها
بنام بهای��ی شناسایی گردد ،همین
کافیس��ت که مورد سرکوب شدید
حکومت قرار گیرد.
رژی��م ای��ران تنه��ا نظاره گ��ر این
نسل کشی ایدئولوژیک نیست ،بلکه
از آن پشتیبان��ی کامل را بعمل می
آورد؛ عملی که کامال غیر قبل قبول
می باشد.
موضوعی ک��ه مرا بیشتر از هر چیز
آزار م��ی ده��د آن است ک��ه این
سرک��وب حکوم��ت از یک جنگ
تبلیغاتی شریر سر چشمه میگیرد،
جنگ تبلیغاتی که خود رهبری شده
بواسطه رسانه های دولتی به منظور

www.paivand.ca

اثبات این امر که تهران در پی دست
یابی به سالح است با حملۀبه ایران
موافقند حتا اگر این حمله به افزایش
قیمت بنزین نیز منجر شود.
در مقاب��ل آن��ان ٪٣٩از پرس��ش
شوندگ��ان مخالف حمله ب��ه ایران
بودهاند.
 ٪۶٢از م��ردم آمریک��ا ب��ه گزارش
رویترز ،از حملۀ اسرائیل به ایران در
صورت اثبات قصد ایران به ساخت
بمب اتمی پشتیبانی میکنند.


>> ادامه از صفحه5 :

مورد نفرت ق��رار دادن و بی حرمت
کردن بهاییان ،انجام می گردد.
در  ۱۶ماه گذاشته رسانه های ایرانی
بی��ش از  ۴۰۰مقاله ،گزارش و فیلم
مستند کهدر آنها بهاییان را به سعی
در سرنگون کردن اسالم ،به توطئه
در خدمت صهیونیسم و جاسوسی
به نفع دولت اسرائیل متهم میکنند
منتشر کرده اند.
در اکثر اوقات ،مقاله ها با تصاویری
ب��رای ایج��اد رعب و ع��دم اعتماد
در روح خوانن��ده ،همچون ترسیم
عزرائیل باداسی بزرگی ،برای گرفتن
جان آدمیان ،همراه می باشند.
این تبلیغات ب��ه مانند بادی شدید
موجب شعله ور شدن آتش تعصب
و نفرت افراطی ترین اعضای جامعه
ایرانی می شود.
م��ن در گذشته شاه��د این چنین
سناریویی بوده ام؛ سناریویی که به
بدترین وجه اتمام یافت.
در س��ال  ۱۹۹۱کانگ�ورا ،روزنامه
کشور رواندا ،متعلق به اشخاصی که
از قبیله هوتو بودند ،تصویر یک قمه
را در صفح��ه اول خود با این سوال
چاپ کرده بود :
"ب�ا اس�تفاده از چ�ه سلاحی

than handwritten
are authentic, the
by the testator, for
notarial will is the
example typed.
only form which
After declaring
is not subject to
that the docuprobate.
ment is his
Furthermore, your
will, the testanotary may sugtor must
gest adding a
sign the
clause which
نگار پیشوا محضردار
document
obliges your
before
heirs to have
two witnesses. The will
your will read to them by
may also be signed by a a notary. In my opinion,
third party for the testa- such clause is crucial,
tor, but in accordance with
because your heirs will
his instructions. Then the
have proper explanation in
two witnesses must sign the regards to the administradocument in the presence
tive and legal obligations
of the testator.
that they face in the settlehe notarial will is the
ment of the succession. It
only form which takes
is the first step towards a
effect immediately upon
successful settlement of
death. The other forms
the estate. It also ensures
must be submitted to the
that the final wishes of the
Superior Court of Quebec
deceased are respected.
after death, to be probated.
herefore, after your
Because the law recogdeath, the notary will
nizes notaries as public
receive all of your heirs
officers and allows them
together and inform them
to write documents which
about their rights and obli-

WHAT TYPE
OF WILL IS
SUITABLE
?FOR YOU

این شماره :وصیتنامه

Me Negar Pishva, notaire
294 Squares St-Louis,

tling the estate his role and
responsibilities.
Take note that many professionals, most often banks,
will offer to help you settle
the estate of a loved one.
Always keep in mind that
only lawyers and notaries
have the legal knowledge
to inform you, and are the
only professionals autho-
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صهیونیسم ،که آرزویی بجز نابودی
ایران ن��دارد ،کرده اند .به نظر شما،
بر سر این افراد چه خواهد آمد اگر
اس�رائیل تصمیم بگیرد که به ایران
حملهکند؟

می ت�وان برای همیش�ه از شر
سوسک ها راحت شد؟!
تاری��خ به ما آموخت��ه ،و من شاهد نظر به کمپی��ن عظیم نفرت که بر
مستقیم آن بوده ام ،که کمپین های علیه ایشان انجام شده ،بهاییان ایران
تبلیغاتی برای شعله ور کردن آتش می توانند هدف موج بزرگ خشونت
نفرت ،نقش کلیدیدر کشتار و قتل قرار بگیرند.
عام بی گناهان بازی می کند.
هارپر ،نخس��ت وزیر کان��ادا و باب
ما باید همیشه تبلیغات ضد یهودی ری ،رئیس حزب لیبرال ،به درستی
در آلمان نازی ،ضد مس��لمانان در از عملی��ات نظامی بر علیه ایران در
یوگسالوی در زمان میلوسوویک یا جلس��ه یی که با بنیامین نتانیاهو
ضد توتسی ها و هوتو های میانه رو داشتند،پشتیبانینکردند.
را ،به خاطر داشته باشیم.
با این حال ،این به معنی آن نیست
در همه موارد ،این اقلیت های قومی که بای��د از تهدید اتمی ایران چشم
یا مذهبی بودند که هدف گیری می پوشی کرد.
شدند و با تشبیه آنان به موش ،مار ،در واق��ع کان��ادا ،به عن��وان یکی از
سوسک ،سعیدر غیرانسان نمایاندن اعض��ای مهم ق��درت ه��ای واسط
آنها می شد.
جهان ،می تواند در این مورد نقش
ب��رای آنکه خشونت شعله ور گردد ،مهمی را بازی کند.
احتیاج به یک واقعه که به مانند یک در وهل��ه اول ،ما باید یک استراتژی
کلید شاتر عمل کند ،نیاز می باشد؛ کلی در مورد امور خارجی در مورد
چیزی که بتواند ترس و نفرت را که ایران را بکار بگیریم.
در بین مردم با تبلیغات سوء ایجاد ای��ن استرات��ژی با استف��اده از ابزار
شده است ،کاتالیزه کند.
اقتص��ادی و سیاس��ی در دسترس
ب��ه دنب��ال صده��ا گ��زارش سوء ما ،سع��ی در پیش ب��ردن مقاصد
رسانه های ایران��ی در متهم کردن دیپلماتیک عمل خواهد کرد.
بهاییان ب��ه توطئه گرای��ی به نفع در مرحله دوم ،زمانی که اداره جدید

آزادی ادی��ان بط��ور قطع��ی شکل
گرفت ،باید اطمینان خاطر بدست
وارد که بهاییان در اولویت مسائل آن
اداره قرار داشته باشند.
در مرحل��ه س��وم ،م��ا بای��د بروی
موضع گی��ری جدید رئیس جمهور
روسیه در مورد سوریه حس��اب باز
کرده و او را دعوت کنیم – بعالوه در
مورد اتمام جنایاتدر شهر ُحمص –
به تشویق جمهوری اسالمی ایراندر
معتدل کردن مواضع اش بکوشیم.
دس��ت آخ��ر ،م��ا بای��د توج��ه به
بازگذاشتن درهای کشورمان بروی
بهاییان و دیگر مدافعان حقوق بشر
و همچنین بقیه مخالفان و ناراضیان
ایرانی ،که از کانادا تقاضای پناهندگی
میکنند،داشته باشیم.
از پنجاه سال پیش تا به حال ،کانادا
در سطح جهانی به عنوان کشوری
که به افراد م��ورد آزار و اذیت شده،
پناه میدهد ،شناخته شده است.
ما باید به این شهرت خود ،در مورد
بهاییان نیز ،وفادار بمانیم .
بعد از نسل کشی واقع شدهدر کشور
رواندا ،مس��وولین پخ��ش پیامهای
تنفرانگی��ز در رسانه ه��ا ،در دادگاه
جنایی بین الملل��ی برای رسیدگی
ب��ه جنایت رواندا ،ب��ه عنوان مجرم
شناخته شدند .همانطوری که یکی

The Quebec legal system
recognizes three types of
wills:
First, the notarial (or
authentic) will, which is
written before a notary
and signed in the presence of a witness. In some
cases, the law requires that
two witnesses be present.
Second, the holograph
will, is handwritten by the
testator and signed. The law
does not allow that such
will be written with the use
of any mechanical process,
but it does not require the
presence of a witness.
Last, the will made in the
presence of witnesses,
which, unlike the holograph
will, may be in other forms

از شاه��دان این نس��ل کشی گفته
بود " آنها بروی تمامی خاک کشور
بنزی��ن ریختند ،قطره ب��ه قطره ،تا
روزی که توانستند تمامی کشور را
به آتش بکشند".
ب��ا وجود آنک��ه در زمان حال پیش
بینی وقایعی ک��ه در انتظار بهاییان
است ،غیر ممکن می باشد ،اما می
دانیم که آنها از هیچ حقی در ایران
بهره مند نیستند.
ما میدانیم که رسانه ها ی دولتی آن
ها را بمانند موجوداتی غیر انسانی به
مردم معرفی می کنن��د ،و از طرف
دیگر ،همیشه از آنها به عنوان قربانی
ب��رای منحرف کردن توج��ه عام از
مسائل اساسی ،استفاده شده است.
در صورت��ی که ی��ک حمله نظامی
اسرائی��ل باع��ث راه ان��دازی اعمال
خشونت آمیز بر علیه بهاییان گردد،
ما نمیتوانیم نه عذر بی اطالع بودن
مان را عنوان کنیم و نه میتوانیم آنها
را تنها بحال خود بگذاریم.

منبع  :روزنامه فرانسه زبان کانادا چاپ
مونترال" ،ال پرس" ۹ ،مارچ ،۲۰۱۲

روزنامه انگلیس��ی زبان کانادا چاپ
اوتاوا" ،اوتاوا سیتیزن" در شماره ۱۳
مارچ  ، ۲۰۱۲همین مقاله را به زبان
انگلیسی ترجمه و چاپ کرده است.

>> ادامه از صفحه31 :


تاریخمند دیدن چیزها
تاریخنگ��اری استوار ب��ر "روح تاریخی"
یا بینش تاریخی ،سرش��ت گذشته را از
اکنون متفاوت نمیداند .گذشته در شیوه
بودنو درونمایهاش فرقی با اکنون ندارد.
درست است که گذشت��ه ،زمانی سپری
شده و توماری فروبس��ته است ،اما آنچه
در آن زم��ان رخ داده و آنچ��ه اکن��ون
زی��ر چشم ما رخ میدهد ه��ر دو از یک
واقعیت برخوردارند .نمیتوان گذشتهای را
فرض کرد که سرشار از عجائب و غرائب
و معجزات و کرامات��ی است که در زمان
ما دیدنی و حس کردنی نیست .اگر کره
ماه امروزه با نگاه کسی دو نیم نمیشود،
نمیتوان تصور ک��رد که روزگاری با نگاه
مردی دو پ��اره میشده اس��ت .گذشته
واقعیت است نه تخیل یا فراواقعیت.
در عین حال ،به معنایی دیگر ،گذشته در
تقابل با اکنون میایستد .سپری شدگی
رخ��دادی در گذشت��ه آن را از رخدادی
مشابهدر اکنون یا آینده به شکلی بنیادی
متمایز میکند .از این روست کهدر بینش
تاریخی خطاست گفتن اینکه "تاریخ تکرار
میش��ود"" ،زیر آسمان هیچ چیز تازهای

نیست" یا "باید از گذشته عبرت آموخت".
این انگارهها تنها در ذهنیت غیرتاریخی
میتواند معنا و مبناداشته باشد.
سرانج��ام بینش تاریخ��ی اقتضا میکند
تنه��ا با کم��ک ابزاره��ای شناخته شده
در عل��وم جدید به س��راغ تاریخ برویم؛ از
باستانشناس��ی و مردمشناسی گرفته تا
زبانشناسی و هرمنوتیک مدرن.
در جه��ان جدی��د ،گفتمانی ک��ه درباره
گذشت��ه سخ��ن میگوی��د بای��د بتواند
ب��ه شیوهای مس��تدل و بر پای�� ه اسناد و
شواهد نوع روایت تاریخی خود را توضیح
دهد و بگوی��د چرا در روای��ت خاص آن
رویدادهایی اصل��ی و رویدادهایی فرعی
انگاشته میشوند ،برخی رویدادها برجسته
و شم��اری دیگر فرونهاده میشوند و چرا
زنجی��ره رویداده��ا به این شک��ل روایت
میشود .گسستگیو پیوستگی رویدادها
در گذشته باید نه بنابر عقیده مذهبی یا
مشیت االهی ،بلکه بر پای ه استداللهایی
تبیین ش��ود که داوری درب��اره راستی و
ناراستیها آنها ب��رای همگان – فارغ از
عقیده مذهبیشان  -ممکن باشد.

تاریخ بسته ،تاریخ باز
تاریخنگاری بر پای ه بینش تاریخی که تبار

آن بیشتر به سده نوزدهم بازمیگردد ،در
مقام کنشی فردی با پیدایش سوژه مدرن
ممکن شده است .اما تاریخنگاری کالمی
بیشتر بر زمین خاطره جمعی فرقهای یا
مذهبی میروید .تاریخدر این زمین ،خادم
االهیات فرقه و فاقد استقالل است .مقام
مؤرخ کالمی یا فرقهای با جایگاه تاریخنگار
جدید از بّن فرق دارد.
همچنی��ن در تاریخنگاری کالمی ،روایت
تاریخی از ی��ک رویداد با عواطف جمعی
پیروان فرقه یا مذهب پیوند نزدیک دارد.
ای��ن پیوند از راه شعائر تن��اور و نیرومند
میش��ود .روای��ت تاریخ��ی در چنی��ن
بستری باید دستکم در دورهای طوالنی
دستنخورده و ثاب��ت بماند .هر تغییری
در آن میتواند ب��ه روانرنجوری جمعی
بینجامد یا خشم و خشونت برانگیزد.
روایت تاریخی کالمی بسته و پایانپذیرفته
اس��ت؛ درحالی ک��ه تاریخنگ��ار جدید،
محدودیت سند و زبان و نیز مرزهای افق
تفس��یر متنها و نشانهه��ا را به رسمیت
میشناس��د .برای او ه��ر روایت تاریخی،
موقت و گشوده ب��ه روی بازنگری است.
دستیابی ب��ه سندهای ت��ازه ،روشها و
چشماندازهای علم��ی نو و نیز دگرگونی
در فهم متن هر یک میتواند قفل زندان

روای��ت تاریخ��ی را بشکن��د و آن را در
چارچوب باز هم محدود تازهای قرار دهد.

تاریخنگاری به مثاب ه کنشی سیاسی
تاریخنگاری کالمی را بدون فهم مس��أل ه
"اقت��دار" (اتوریته) نمیتوان شناخت .در
تاریخنگ��اری پیشام��درن روایت تاریخی
معم��والً بر مدار اقت��داری ویژه میگردد.
روای��ت تاریخ��ی به سلطهی جنس��یت
خاص (مرد) ،قوم خ��اص ،تمدن خاص،
فرق ه خاص ،طبق ه خاص یا گروه خاصی
مشروعی��ت میبخشد .روای��ت تاریخی
کالم��ی از ای��ن جن��س اس��ت .روایتی
مشروعی��ت بخش برای اقت��داری خاص
اس��ت .از درون روایت شیع��ی جز اقتدار
شیعی بیرون نمیآی��د .روایت شیعی از
تاری��خ از جمله به اقتدار انحصاری طبق ه
روحانیت مشروعیت مطلق میبخشد.
کس��روی در پژوه��ش و داوریتاریخی
خود کاستیه��ا و ناراستیه��ای فراوان
دارد؛ ام��ا دارنده بین��ش تاریخی است و
از تاریخنگ��اری کالم��ی فاصله میگیرد.
اهمی��ت کارش بیشت��ر در روش اوست
تا یافتههایش.رویکرد کس��روی به تاریخ،
اقت��دار سنت��ی برآم��ده از روایت شیعی
تاریخی رادرمیشکند.

روایت شیع��ی از تاریخ مقدسساز است؛
متنه��ا ،رویدادها ،انس��انها و گروههای
خاص��ی را تقدس میبخش��د؛ شالودهای
اخالقی و استوار بر دوگان ه خیر و شر دارد،
آیینی و مناسکپرور است.
روایت تاریخی کس��روی عرف��ی است و
اقتدار عناصر مقدس یادشده را میزداید.
کسروی نه تنها با کارکرد و امتیازات ویژهی
روحانیان مخالف بود که شیوه نگریستن
او به گذشت��ه نیز مشروعیت روحانیت را
ب��ه پرسش میگرف��ت .روحانیان همین
کین��ه را از خاورشناسان و اسالمشناسان
دانشگاههای غربی ه��م داشتند و دارند.
آنه��ا هم در زبان پرخاشگر و ستیهند ه
روحانی��ان ،استعمارگر و صهیونیس��ت و
اسالمستیز توصیف میشوند .مس��أله اما
دشمنی با بینش تاریخی است .تاریخمند
دیدن متنها و رویدادها به اقتدار سنتی
روحانیت پایان میدهد.
کس�روی را به هیچ روی دینس�تیز
نمیتوان خواند .او تاریخنگاری سراپا
تاریخینگر و عرفی است .با این نگاه،
علم حوزوی چیزی جز انگاشتهایی
ناتاریخ�ی درب�ار ه گذشت�ه ب�ه نظر
نمیآید.
او در شیعیگ��ری درب��اره روحانی��ان

نوشت" :ایشان مردان بیدانشی هستند
ک��ه از جه��ان و کارهای آن ب��ه اندازهی
کودک دهسال��ه آگاهی نمیدارند و چون
مغزهایشان انباشت��ه از فقه و حدیث و از
بافندگی دور و دراز و اصول فلسفه است،
جایی برایدانش یا اگاهی باز نمیباشد.در
جهان این همه تکانها پیدا شده،دانشها
پدیدآم��ده ،دیگرگونیها رخ داده؛ آنان یا
ندانس��تهاند و یا نفهمیدهاند و یا فهمیده
پروایی ننمودهاند .در این زمان میزیند و
جهان را جز با دیدهی هزار و سیصد سال
پیش نمیبینند( ".شیعیگری ،به کوشش
محمد امینی ،ص )۲۲۶
کسروی حالجوار از گفتن آنچه بدان باور
داش��ت پروا نکرد تا آنج��ا که سر در پای
بیباک��ی باخت .او به مشروط��ه و قانون
عرفی و اینجهانی سخ��ت باور داشت و
نوشتن تاریخ را بهدرستی کنشی سیاسی
دریافته بود .بدون نوشتن درباره گذشته
با نگ��رش تاریخی ،به دش��واری میتوان
جامعه و سیاستی اینجهانی داشت؛ دور
از اقتدارهای ناپرسیدن��ی و مقدسهای
پرستیدنی.
___________________


37

 سال  18شماره  25  1048اسفند 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1048  mar. 15, 2012

www.paivand.ca

1391

امساعیلخویی

ماهستیم

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

ای دمشن مرگدین بدان ما هستیم
زنده به امید و آرمان ما هستیم
نتوانی امید و آرمان را کشنت
این است که تا به جاودان ما هستیم
ما زندۀ امید به فردا هستیم
پویندۀ راه آرمان ها هستیم
می دان و مبری دمشن ای مرگ آینی!
تا هست امید و آرمان ما هستیم
ما پریو فردوسی ی دانا هستیم
از نریوی آرمان توانا هستیم
ُ
این نظم جهان ستیز ایرانی کش

خیزد ز میان و همچنان ما هستیم
ما دمشن مرگ و جنگ و غوغا هستیم
هستیم برای زندگی تا هستیم
ای مرگ پرستان هم از این رو به یقنی
فردای نبودن مشا ما هستیم
در میهن خود هردم و هر جا هستیم
آماده برای رزم فردا هستیم
امروز بر آنیم كه با خشم و غریو
اعالم بدارمی كه هان :ما هستیم!
ما لشكری انبوه و دم افزا هستیم
هم رای و هم اندیش و هم آوا هستیم
فرداست اماما كه كَرت خواهد كرد
پژواك شعار ملتی :ما هستیم!

Tel: 514-384-5632
Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590

بهني يادگار پيشينيان و ميراث گرانقدر نياکامنان مان
فرا رسيده است...
چه نيکوست در اين گاه آغازين،
با زدودن زنگار خشم و کني از قلب خويش،
سالی سراسر عشق ،نیکویی و شادی را آغاز کنيم..
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

1391

بهاران خنده رب لب آشنا کرد

13بدر

یک شنبه اول آوریل

نحسی13رابامابدرکنید!
جوجه کباب ،آش رشته داغ و...

درپارکآنگرینیون
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نوروز طبیعت و زندگی

نوروزی که امسال بهار آزادی خلق هاست
تونس،مصر،لیبی،الـجزایر،

بحرین ،اردن ،یمن و ...ایران

نوروز اتـحاد و شهامت مردم

نوروز عشق عمومی

که تنها در هوای تازۀ آزادی

تـحققمیپذیرد

به امید فردا و دنیای بهرت

این نوروز -واقعا-

گرامی باد!

AMIR KHADIR
Député de Mercier
1012 Mont-Royal Est, Bureau 102
Montréal, H2J 1X6

Tél.: 514 525-8877

38

39

 سال  18شماره  25  1048اسفند 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1048  mar. 15, 2012

www.paivand.ca

1391
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

نوروز فصل شکفنت ها و رسنت هاست...
باشد که در آغاز سال نو ،مهر و دوستي ديرپا
در دل ها برويد
و زمستان برون و درون را
بهبهاريهميشگيپيونددهد...

ساقیاآمدنعیدمبار�بادت!

انواع میوه جات و سبزیجات با کیفیت عالی در سوپراخوان به بهای رقابت ناپذیر

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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یمتنوعایرانی
شیرینیهای 

 Mailing Address:

کیفیت عالی و قیمت مناسب

مخصوصنوروز

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Tel.: 514-996-9692

شاملخنودی،کشمشی،برجنی،زبان،نارگیلی،
گردوئی،کنجدی،شکری،بهشتی،مربایی
ی عید بخاطر دارید.
یادآور طعم و کیفیتی که از شیرینیهای 

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

ی سنتی ریز ایرانی
ی های 
ی خانگی سرو شامل شیرین 
شیرین 
در بسته بندی زیبا و کیف ّیت باال ،طبق روال همه ساله

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

ی مخصوص شب عید
سبزی پلو ماه 

ی شنبه ،یکشنبه و دوشنبه  ۱۹،۱۸،۱۷مارس ۲۰۱۲
در روزها 
از ساعت  ۱۲ظهر آماده میباشد.
ساعت کار ما در ایام نوروز به شرح زیر میباشد:
شنبه و یکشنبه  ۱۷و  ۱۸مارس: ۲۰۱۲
از ساعت  ۹:۳۰صبح تا  ۵:۳۰بعد از ظهر.
دوشنبه  ۱۹مارس  :به روال عادی ( ۷:۳۰صبح تا  ۷:۰۰بعدازظهر)
سهشنبه  ۲۰مارس ( اول فروردین)  :تعطیل

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

انــواع
کارتتلفن

پرشیا

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

Tel.: 450-934-7744

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 489-8484

بهروزآقاباباخانی

Strategic Advice & Execution

گوگو دش

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ
)Abbas Shafiee (B. Comm.
Real Estate Broker
Groupe Immobilier Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

عباسشفیعی

Tel.: (514) 806-0060

سالنآرایشفریبا
Unisex

 هایالیت
 کات مو
 مانیکور
 رنگ
 تاتو ابرو
 بند و ابرو
و...
 فر
 Cut: man/women
 color، perm، highlight
 kids hair cut
  
waxing full body
)(men، woman
 manicure
 tatto for eyebrow،
lips، eye
 cleaning face
& eyebrow
____________________

ر

مونتریال

13بدر

4

نحسی13رابامابدرکنید!

جوجه کباب ،آش رشته داغ و...

3363 Cavendish

(514) 487-0800

ک شنبه اول آوریل
ی

درپارکآنگرینیون

وست آیلند

NDG

از هم اکنون

به پیشواز نوروز بزرگ

کلیه اقالم نوروزی
در سوپراخوان:
 NDGو وست آیلند

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

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

قهوه ادنا
ADNA

سبزه نوروزی

را فراموش نکنید:

لیمو شیرین عالی !

www.akhavanfood.com

.99/lb

ماش ،گندم و عدس
فیس بوک
تو
ایمیل و تکس ش کنید!
 .را فرامو
و..
ک

تهایتبری
کار
خوان

نفیسا
ریک نوروز
رین راه تب
بهت

