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موسسه مالی

شــریف

تبدیل ارز

گـروه پـاسیفیـک

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

Cote vertu، Bus 121 E

رشمه:
ک
رتگروه تریال:
س
ن

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

و
کن رضاقربانی،م ستنلی
 1101ا
ی
عل ه می،
 4ما

ای چراغ هر «ترانه» از تو روشن!

از «انقالب آرام» تا جنبش نوین و انقالبی دیگر

سفارت کانادا در تهران ،دفتر امور
ویزا و مهاجرت خود در ایران را تعطیـل
و اعالم کرد که از این پس ایرانیان باید برای
درخواست ویزا و مسائل مربوط به مهاجرت،
به س��فارتخانه این کشور در آنکارا ،پایتخت
ترکیه مراجعه کنند ............................ص5 :

چـرا
خریداران
کانادایی
%20
بیشتر از
آمریکاییها
برای کاالهای
مشابه
پرداخت
می کنند؟
ص13 :
کانادا:

>>13

شهباز
خنعی

دکترانصاری

پزشکی28>> :

دکتررضایی

چهارشنبه ها 8صبح

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان
www.sutton.com

انتقال ارز به ایران
در کمتر از  10ساعت
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری

GUY

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

حسابداریومالیات

عباسشفیعی
فارغ التحصیل McGill University

تهیهوتنظیممالیاتبردرآمدسالیانه
 دفترداری Bookkeeping
 تهیه گزار ش هایGST & PST
 ثبت شرکت هاIncorporation :
Tax planning & preparation For:

Montreal, QC H4X 1Y9

- High income earners - Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits
- Audit representation - Business Plans

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

وحیدخلجی

محضردارومشاورحقوقی

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

Tel.: 514-439-1444

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309
West Island:
•15760
boul Pierrefonds

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514-620-5551
NDG:
Tel.: 514-485-4744

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

صرافیخضر

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

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

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

ProFusion Realty RF

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

Tel.:514-844-4492

Mobile: 514.567.3169

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

•6170 Sherbrooke W.

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

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

Tel.: 514-270-0077

| 5057 Av. Victoria | Montréal, QC H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364

1155 Rene Levesque w. #2500

Montrealvr@gmail.com

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

مشاور امالک در مونتریال

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

Tel.: (514) 806-0060

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

6600 Trans-Canada، Suite 750

18 Westminster N.Suite 20

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

1253 Guy (514) 933- 8383

صرافی  5ستاره

Montreal, Qc, H3B 2N2

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

Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.

ه7رفتوهز کلینیکمدیکالآلفامدیک

 ص17 :

IBNG

>> 7

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

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

دکتر انوشیروان عندلیبی جـراح دندانپـزشک
ارائه دهنده متامی خدمات دندانپزشکی

>> 37

Tel.: (514) 700-0303

:خریدفرانچایز

کلینیکدندانپزشکیویلری

امیرسام:
امالک

www.ic-pacific.com

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

After 12
weeks of
striking, it
seems that
the government is still
not willing to
negotiate.

>>11:

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

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

15
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علیشریفیان

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

ماکمکتان
میکنیم!!

13

کبک/کانادا

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

جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

گوگوش در پالس درزار:
شبیبیادماندنی..

مراســم
عزاداری های
حضرت فاطمه ،دختر
پیامبر اسالم که به ایام فاطمیه
مشهور است ،با این احساس در ایران
تمام شد که حجم و غلظت سوگواری ها
از سال های گذشته بیشتر شده است.
............ص22 :

ع.ا.شادپور

I.C.P. Inc.
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اعتصاباتدانشجویانکبک:
______________
دفتر امور ویزای
سفارت کانادا در
ایرانتعطیلشد!

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

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

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

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
2222A Dollard, Lasalle, H8N 1S6
Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

نادرخاکسار

مشاور امالک :مسکونیوجتاری

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

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

پیکنیکتابستان!
ری پرشور
د

س از 13ب
پ
ارائ
ه ای از:

تپش و

بزرگ

گپیشاز
بزر

توج
 ه تاریخ جدید:

یکشنبه

2ماه می
0
پارکانگرینیون

توجهتوجهتوجهتوجهتوجه:
METRO:
Angrignon

   محل:

چندقدمی
خروجیمترو

یاز به داوطلب:
ن

یک روز پرشور،شاد و زیبای دیگر...

ایلید به برگزاری
اگر م
ما یاری رسانید
این برنامه ها به
دمتاسبگیرید:
لطفابادفترپیون
514-996-969
2

یم،بخندیم،
ش
بنو م،بکوبیـم،
بزنی
بــرقصیم...
شاد باشیم !
با هم

  غرفه های بازرگانی،

فرهنگی و هنری:
با دفتر پیوند متاس بگیرید:

514-996-9692

درفضاییصمیمیوخانوادهگی
قرعه کشی ،مسابقات هیجان انگیز و. ..

همراه با شادترین  DJشهر

فروشگاه اخوان

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

هشتمینکنفرانس

دکترفرهنگهالکویی
در مونتریال شنبه  26ماه می 2012
)2
مسینار عصر :
از وابستگی تا استقالل
و همبستگی

)1
مسینار صبح :
چگونه می توان به امنیت
و آرامش رسید

از ساعت  3بعدازظهر
تا  9شب

از ساعت  11صبح
تا  3بعدازظهر

قیمت ورود به هر مسینار 30 :دالر

Date :Sat. May 26, 2012

Concordia Universtiy

J.A. De Sève Cinema
1400 de Maisonneuve W.,
McConnel Building Local LB-125
Métro: Guy-Concordia

برای خرید بلیت به تپش دیجیتال
مراجعه نمایید (پس از  5بعدازظهر):

www.drholakouee.com
Tel.: 1-310-926-5026

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.
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ایران...

بخشصدورویزایسفارتکانادادرتهرانتعطیلشد

سفارت کانادا در تهران روز یکشنبه
 29آوری��ل اعالم کرد بخش صدور
ویزای ای��ن س��فارتخانه به منظور
کاهش هزینه ها تعطیل شده است.
این س��فارتخانه با انتشار بیانیه ای
اع�لام کرد که خدم��ات مربوط به
صدور وی��زا برای ایرانیان به ش��هر
آنکارا در ترکیه منتقل شده است.
به هنگام تماس با این س��فارتخانه
گفته می ش��ود که بخ��ش ویزای
این سفارتخانه بس��ته شده و دیگر
درخواس��ت ص��دور وی��زا در ای��ن
سفارتخانه پذیرفته نمی شود.
این نگرانی مطرح ش��ده اس��ت که
این اقدام سفارت کانادا برای هزاران
ایرانی که درخواس��ت وی��زا از این
سفارتخانه را دارند دردسرساز شود.
اما کسری نجاتی ،سخنگوی وزارت
مهاجرت کانادا ،به بیبیسی فارسی
گف��ت که با این کار ،روند بررس��ی
درخواست ویزای ایرانیان با استفاده
از سیستمی سراس��ری سریع تر از
گذشته می شود.
آق��ای نجاتی گفت که اکثر ایرانیان
متقاضی ویزای کانادا نیاز به سفر به

PAIVAND: Vol. 18  No.1054  mai 01, 2012

مورد اس��تفاده در سفارتخانه ها به
کارکنان صدور ویزا در سراسر جهان
این فرصت را م��ی دهد که در این
مورد با هم همکاری داشته باشند.
بر اس��اس سرش�ماری رمسی سال
 ۲۰۰۶می�لادی ،بیش از  ۱۲۰هزار
ایرانی در کانادا زندگی می کنند ،که
هر ساله هزاران نفر از وابستگان آنها
در ایران برایدیدار آنها به کانادا سفر
می کنند.

ترکیه نخواهند داشت و می توانند
مدارک خود را با پس��ت ب��ه آنکارا
بفرستند و نتیجه را با پست دریافت
کنند.
به گفته آقای نجاتی ،دفتر بررس��ی
درخواست های ویزای کانادادر آنکارا
یکی از دفاتر بزرگی اس��ت که برای
این منظور دایر ش��ده و درخواست
های ویزا از اروپای شرقی هم در این
دفتر بررسی می شود.
در بیانی��ه س��فارتخانه در ته��ران
اعالم شده بود که تصمیم به بسته
شدن بخش صدور ویزا توسط اداره
مهاجرت و شهروندی کانادا گرفته
شده است.
بر اس��اس این بیانیه ،این بخش به
طور مرتب در تالش است که شیوه
هایی را برای انجام خدمات "موثرتر
و با کیفیت بهتر" پیدا کند.
در بخش دیگری از این بیانیه گفته
شده که چنین تصمیم گیری هایی
که ب��ر فعالیت ه��ای بخش صدور
ویزا در سفارت کانادا در تهران تاثیر
خواهد گذاشت "امری غیرمعمول"
نیست و سیستم کامپیوتری جدید

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

نسرینعینالهی

نمادین فاطمه""،پیاده روی حکومت در صدد تثبیت و توسعه هر
فاطمیه؛اوجگیری
فاطمی""،بدرقه فاطمی" ....چه بیشتر فرهنگ عزاداری به بهانه
یک سوگواری مذهبی
به جریان اصل��ی عزاداری های مختلف در جامعه ایران است.
 26آوري��ل بی بی س��ی :مراس��م ها بود.
درگذش��ت دختر پیامبر نیز به کار
عزاداری های حضرت فاطمه ،دختر روشن نیست چنین روندی
پیامبر اس�لام که به ای��ام فاطمیه دقیقا با چه مقدار اقبال در بین توده گرفته شد و این روز تعطیل رسمی
اعالم شد.
مش��هور اس��ت ،با این احساس در های مردم مواجه بود.
ایران تمام ش��د که حجم و غلظت این مراسم در این مقیاس گسترده در دهه هش��تاد خورشیدی مراجع
س��وگواری ها اندکی از س��ال های عمدت��ا در ته��ران و قم ب��ا حضور تقلی��دی مث��ل آی��ت الل��ه وحید
طبقات س��نتی و متوس��ط شهری خراسانی و آیت الله صافی گلپایگانی
گذشته بیشتر شده است.
تبلیغات رسمی و گزارش های منابع برگزار شد ،اما در دیگر شهرها مثل ب��ه ترویج هر چه بیش��تر مراس��م
خبری در داخل ایران حکایت از آن مشهد و تبریز و اردبیل و چند شهر ع��زاداری های فاطم��ی دامن زدند
دارد که روند گس��ترش این مراسم دیگر با مراسم تشییع شهدای گمنام تا جایی ک��ه خود در ایام فاطمی با
در سالهای گذش��ته ،امسال به اوج پیوند خورد که هم کاربرد سیاسی پای برهنه در مراسم پیاده روی ها
پیدا کرد هم تعداد بیشتری از مردم شرکت می کردند .این سنت امسال
رسیده است.
هم در قم به جا آورده شد.
تابلوه��ا و بیلبوردهای تبلیغاتی در را به خیابانها کشاند.
ته��ران که با بودج��ه های دولتی س��الگرد درگذشت حضرت فاطمه سوگواری ایام فاطمیه هنوز خیلی
برپا شده بودند نشان از آن داشت در گذشته تعطیل نبود .حتی رسانه مانده تا از لح��اظ فراگیری در بین
که تالشی سازماندهی شده از باال های دولتی الزامی برای بکارگیری اقشار مختلف جامعه به پای مراسم
برای تهییج و ترغیب سالگرد درگذشت عنوان "شهادت" در دیرینه و جا افت��اده ای مثل محرم
م��ورد مرگ حضرت برس��د ،اما در اول راه است .ساکنان
ایمان��داران و ب��اب
حضرت فاطمه در
تهران در شبهای گذشته از حضور
فاطمهنداشتند.
کردن روی��ه ای تازه
نبود.
تعطیل
گذشته
اوای��ل ده��ه هفتاد دس��ته ها و هیات های عزاداری به
صورت گرفته است.
خورشیدی آیت الله
خامنه ای رهبر ایران کلمه "شهادت"
را به کار برد و خواستار توجه بیشتر
به مراسم این مناس��بت شد .از آن
پس بود که عنوان "شهادت" برای

رویه ای که به کمک
حمای��ت ها و امکان��ات حکومتی
شاهد کشیده شدن بعضی مراسم
حاشیه ای مختص به خرده فرهنگ
های خاص مثل "تش��ییع جنازه

سبک ایام محرم خبر می دهند که
باعث سردرگمی و تعجب آنها شده
بود.
{>> ادامه در صفحه}17 :

NOTAIRE-NOTARY
نگار پیشوا

درخدمت هموطنان گرامی

محضردار

>>

خدماتماشامل:

مشاور امالک:

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

>> برآورد رایگان

cell: (514) 839-7978

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


ازیون عالیdouble pizza :
اوک

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر

Masoud Nasr

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

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

Cell.: 514-967-5743

Cell.: (514) 571-6592

Legal Advisor & Notary

خدمات حسابداری و دفترداری

به مرکز آموزشی و تجاری،
ب کت سن لوک ،نزدیک
در قل
ی رسمی
و نو و  ۳ماه آشپز و مرب 
با تجهیزات کامل

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Me Negar Pishva, notaire BA,
294 Square St-Louis, 2nd floor
Montreal, Qc., H2X 1A4

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

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

مینو اسالمی

LLB, DDN

سرورصدر

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

____________________

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

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
www.nouraie.com

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

5263، boul Cavendish،

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

Criminal
& penal

law
Lida Sara Nouraie

Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432
Impaired driving
White collar crime، fraud
Conjugal violence
Assault، threat، sexual infractions
Breaking and entering، theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets، etc.
Pardons and waivers applications











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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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طنزدیپلماتیک!...
الغگو:دیپلماسی
زیرآبیفرهنگی
با انگشت!

خب��ر انگش��ت رس��اندن دیپلمات
جمهوری اسالمی بهدختران برزیلی
در اس��تخر خانوادگ��ی را میت��وان
باور نکرد و آنرا دسیس��ۀ دیگری از
سوی «دش��من» دانست که از یک
سو دانش��مندان اتمی را در خیابان
میکشد و از یکسو میآیددر کهریزک
به زندانی��ان ما تج��اوز میکند و از
یکسو دالر و طال بار کامیون میکند
از کشور بیرون میفرستد( ،که فقط
ی��ک فقره اش لو رفت) و از یکس��و
یکنفر را زیرآبی میفرستد سراغ بچه
های برزیلی که دیپلمات ما را بدنام
کند.
پیش از اینکه رهب��ر معظم فتوای

شش��م تیرماه  1313خورش��یدی
ش��هید اصغر قاتل بر اثر یک سری
س��وءتفاهمات فرهنگی ،در میدان
توپخانه به دار کشیده شد.
وی مأموریت های دیپلماتیکش را
در خرابه های ش��ترخان در بیابان
های جنوب تهران به انجام رسانده
و حدود بیست کودک را تجاوز کرده
و کشته بود.

PAIVAND: Vol. 18  No.1054  mai 01, 2012

د چرا از ایرانی ها
باز بگوئی
شت نگاری میکنند!
انگ

کش ندادن موضوع
بفرمایند،
را صادر
م��ن الغگو
ِ
که اهل کش دادن هم نیستم ،اول
این را طی کنم که بهرحال دوست
و دش��من در این متفق القولند که
دیپلمات جمهوری اسالمیدر برزیل
به استخر «مختلط» خانوادگی رفته
و ظاه��راً هی��چ زن و بچ��ه ای هم
همراهش نبوده است.
اما اینکه سخنگوی سفارت اسالمی
در برزیل قضی��ه را «حاصل تفاوت
فرهنگی» اعالم کند ،کمی با عقل
جور در نمیآید که آقای حکمت الله
قربانی ابتدا صیغۀ محرمیت خوانده و
ب��ه یک لیوان آب فوت کرده و قبل

آموزشگاه زبان CIEL

با مدیریت ایرانی
 آموزش زبان های انگلیسی ،فرانسوی ،اسپانیایی و چینی
« کلوپ تکلیف شب» پس از مدرسه
به زبان انگلیسی و فرانسوی
_____________________
با آموزگاران کارآزموده
_____________________
برای اطالعات بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

استخر مختلطی زیرآبی نرفته و
دختران مردم را انگولک ننموده
از داخل شدن به استخر آب است!»
لیوان را به اس��تخر ریخت��ه!! «ظاهراً ش��هید اصغرقاتل هم پیش از اینکه
تالش ایش��ان برای بهم��زدن آب و ب��ه اولین بچه تجاوز کند و س��ر او را
مخلوط شدن آن موجب سوءتفاهم ببرد ،هر اتهام مطرح شده ای مغایر با
سوابق او بوده .او شغل اصلیش بامیه
شده است!».
مرد حسابی یک چیزی بگو به عقل فروشی بود و دیپلمات های جمهوری
آب اسالمی شغل بعدیشان همین خواهد
ج��ور در بیاید ،آخر یک لی��وان ِ
محرمیت ب��ه کجای اس��تخر به آن بود( .البته رژیم که بیفتد!)
عظمت میرسد و از نظر شرعی ،ابعاد آن فقید سعید هم مثلدیپلمات رژیم
اس��تخر تناس��بی با میزان آب توی در برزیل ،مسلمانی مؤمن و معتقد بود
و در آخری��ن دقایق زندگیش «بنا به
لیوان نبایدداشته باشد؟!
ای اظهارات حاض��ران ،گفت در صورت
(توضیح المس��ائل آق��ای خامنه ِ
خودتان ،رهبر معظمت��ان ،برای هر آزادی ،دو گوس��فند برای قربانی نذر
س��ه وجب و نی��م در س��ه وجب و خواهد کرد( ».ویکیپدیای فارسی!)
نیم استخر ،یک س��طل "آب صیغه ش��هید اصغرقات��ل ب��رای مأموریت
خوانده شده" تجویز میکند! حاال شما به ج��ای برزیل به ع��راق رفته بوده!
میخواهید یک استخر خانوادگی را با او ه��م در دادگاه مطالب��ی در مورد
تفاوت فرهنگی گفته اس��ت که ثبت
یک لیوان آب توجیه کنید؟)
همین ه��ول هولکی ح��رف زدن و اینترنت ش��ده اما زیاد مهم نیس��ت،
ماستمالی کردن و آبمالی کردن! شک تفاوت فرهنگی اینجا مهم میش��ود
را به یقین تبدیل میکند( .البته بنده که ناگهان یک عده دختربچۀ برزیلی
تمثیلی عرض کردم) باز صد رحمت وحش��تزده از اس��تخر بزنند بیرون و
به سخنگوی وزارتخارجه که تصریح خانواده هایشان جمع شوند و بخواهند
کرد« :اتهامات مطرح ش��ده مغایر با دیپلمات جمهوری اسالمی را کتک
س��وابق این عضو س��فارت ایران در بزنند و طرف خیس خیس فلنگ را
ببندد و س��ر از تهران در بیاورد و در
برزیل است».
این یک مقدار معقولتر است ،چرا که فرودگاه امامخمینی خودش را خشک
در پروندۀ اس��تخدامی او تأکید شده کند! باز بگوئید چرا از ایرانی ها انگشت
«بسمه تعالی .نامبرده تاکنوندر هیچ نگاری میکنند؟! 

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

Tel.: 514-998-9147

جواهری نیک آذین

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

  خرید و فروش طالجات ،جواهرات و

  انجام کلیه تعمیرات،

  فروش صنایع دستی ایران


•
•
•
•
•

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

Metro: GUY

(514) 849-7711 Ext.: 243

________________________________
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

514-500-1188
Email:

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

قهوه

چای

ش هــر
نبه و ی
کشنبه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ا
ر:
آبگو
ش
ت
گ
ردن

غذا آماده برای
take out

 Tel.:

Fax:

www.paivand.ca

Montreal، QC، H3H 2L9

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

آژانسمسافرتییونیگلوب

514-996-9692

514-939-2700
2087 rue Guy

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus



info@paivand.ca

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

MONTRÉAL QC
H4B 1L8

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.: 514-484-8072
________________
ساعات کار 7 :روز هفته:
از  11و نیم صبح

س��اندویچ م��رغ $6.00 ............................................................
س��اندویچ زب��ان $6.00 ............................................................
س��اندویچ مغ��ز $6.00 ...............................................................
س��اندویچ کوکوس��بزی $6.00 .............................................
س��اندویچ سوس��یس بندری $6.00 ..................................
س��اندویچ کالب��اس $6.00 ......................................................
س��اندویچ الوی��ه $6.00 .............................................................
س��اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
س��اندویچ کتلت م��رغ$6.00 ..................................................
س��اندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
س��اندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
س��اندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش��له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش��ته $4.00 .......................................................................
س��وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م��رغ $7.00 ..................................................................
کوفته 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 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................

■ 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

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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قصیـد ٔەخزرفـروش

محمد جاللی چیمه
(م .سحر)
باز ازخلیج فارس برآید
این روزها هیاهوی بسیار
تُنب بزرگ و کوچک و موسا
کاالی غیرتند به بازار
ما این سه گانه را نفروشیم
حتی اگرخداست خریدار
از تُنب ،دست باز نداریم
تا پای ما نمانده ز رفتار
آری ،اگر محمد و عیسی،
موسا ز ماشوند طلبکار ؛
یک مو ی موسویش نبخشیم
بالل َه ،به ُح ّر و ُمسلِم و ُمختار
تُنب است این سه گانه ،خزر نیست
تاسهم روس گردد و اقمار
ِ
دریای مازنی ست ،غمی نیست
گر باجِ خرس گردد و کفتار
روس است و سایه بر سر «اسالم»
ِ
صالبت بسیار
افکنده با
او پشتوانِ ِ
حفظ نظامست
همسایه ایست قاهر و ق ّهار
یعنی ِ
صفات اوست الهی
یعنی رضای اوست سزاوار
طلبد روس
از ما اگر خزرَ ،
یکصد خزر دهیم به یک بار
تا بر اجاقِ
ُ
مطبخ «اسالم»
بمب اتم به دیگ نهد بار
وان بمب را بریم به منبر
تادشمنان شوند خبردار
کس ننگرد به ِ
دولت ما چپ
کس نشکند به دیدۀ ما خار
باری خزر فدای تزاران
تا از تزار ،دین شود اظهار
این هدیه را چه قابلِآن خرس؟
وین مهره را چه الیقِ آن مار؟
ارث پدر نبوده که آن را
بهر پسر شویم نگهدار
حفظ خزر نیرزد آری
دین ما رسد آزار
کز آن به ِ
دین ،یعنی آن ُکال ِه ریاست
عمار
بر فرقِ ُزه ِد بوذر و ّ
دین  ،یعنی آن بساطِ چپاول
دین  ،یعنی آن خزانۀ دینار
حفظ خزر نه ِ
ِ
حفظ خزانه ست:

آن «اَالَ َّهم» که دین ُکند اصرار
حفظ خزر ،نه ِ
ِ
حفظ بساط است
تیغ زور و آن زرِ انبار !
آن ِ
نزیبد ،زیراک
ما را خزر َ
حفظش ب َود به معرکهدشوار
رفیق راه ،بُ َود روس
زیرا ِ
رفیق روس ،بُ َود یار
زیرا ِ
«اسالم» با رفیق ،رفیق است
تا پای دار و تا بُنِ دیوار
به ِر خزر  ،مباد برنجد
رفیق عرصۀ پیکار
از ما ِ
کتاب ُمبین است
ما را وطنِ ،
خمار
خوشتر ز ُخ ّمِ  خانۀ ّ
ما را وطن ،زمینِ حجاز است
کاسالم ازو شده ست پدیدار
کاین خوانِما ازوست به رونق
وین ابرِما ازوست ُگهربار
ایران غنیمتی ست که آمد
مارا به چنگ ،از کفِ ُکفّار
مشیتی ست الهی
اینک ّ
تا ما خزر َبـریم به بازار
و آن را به قو ِم روس فروشیم
تا این قباله هست به دستار
این حوضِمازنی به چه ارزد
ماهیان پَ ِ
سبکسار؟
با
ِ
ست ُ
ُمشتی َس َم ّ
کِ فاقد َفلسند
ِ
فــار
قوت حرامِ سفرۀ ُک ّ
آن به که روس ،ماهی ی منحوس
بخشد به کافران َس َمک خوار
باشد که در قیا ِم قیامت
کـ ّرار
ما درحضو ِر حید ِر َ
باشیم سربلند و سرافراز
کفار ،سر به زیر و نگونسار
پاریس ـ ۲۰۱۲/۴/۱۹
www.msahar.blogspot.fr/

________
یادداشت:
معموال بنا به شیوۀ قدما ،قصیده
می بایست با یک َمطلع کامل که
در آن هردو مصرع هم قافیه باشند
آغاز شود و هنگامی که دومصرع
نخستین هم قافیه نبودند ،شعر
قطعه خوانده می شد .با این حال
من ترجیح م��ی دهم که نام این
ش��عر قصیدۀ خزرفروش باش��د
(.م.س).

«درصدوپن
ج
اه
سا
ل
گ
ذ
شت
ه
حت
ی
ا
م
در پـای قراردادهای خفت بار ضاء یک آخوند
نبوده است»؟؟!!
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اثر تذکر و هشدار!

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

درآغ��از انقالب آیت الله خمینی بیش
از یک بار ب��ا تبختر (نقل به مضمون)
گفت که« :درصدوپنجاه سال گذشته
حتی امضاء ی��ک آخوند درپای
قرارداده��ای خف��ت ب��ار نبوده
اس��ت» .درفضای آن روزگار ،که
احساسات و هیجان بر واقع بینی
و خرد چیره بود و با روشنفکرانی
که خود نیز مسحور و مجذوب –
یا مرعوب – آن فضا بودند ،کسی
پیدا نش��د که دغلبازی آی��ت الله را به
رخش بکشد و به او بگوید که اوال درآن
صدوپنجاه س��ال هیچ آخوندی دارای
مقام رسمی حکومتی نبود تا امضایش
پای قراردادی گذاش��ته ش��ده باشد و
د ّوما اگر منظ��ور از قراردادهای خفت
آور عهدنامه های گلستان و ترکمانچای
دردوران قاجاریه یا قرارداد با کنسرسیوم
نفت جانشین بریتیش پترولیوم – پس
از کودتای ننگی��ن  28مرداد – 1332
دردولت س��پهبد زاهدی باشد ،درهمه
اینها آخوندها بدون این که مسئولیتی
به عهده بگیرند نقش مسبب و محرک
داشتند .عهدنامه های گلستان و بویژه
ترکمانچای نتیجه جنگ های نابرابری
بودند ک��ه آخونده��ای دربار فتحعلی
شاه قاجار با صدور فتوای جهاد برایران
تحمیل کردن��د و در ق��رارداد مصوب
 1333ه��م نق��ش مخرب آی��ت الله
کاش��انی درس��قوط دولت مل��ی زنده
یاد دکترمحمد مص��دق ،که قرارداد با
کنسرسیوم نفت پیامد آن بود ،غیرقابل
انکار است.
این خصلت مسئولیت گریزی ،درعین
دخالت مس��تقیم و تصمی��م گیرنده،
درتمام  33س��ال گذشته سایه شوم و
بختک وار خود را برسرنوشت کشورمان
تحمیل کرده است .نظام والیت فقیه
– که پس از خمینی صفت مطلقه نیز
برآن افزوده ش��د – همواره همه اهرم
ه��ای قدرت ازجمله فرماندهی کل قوا
را دراختیار داش��ته و درجهت مطامع
و منافع یک قش��ر انگل��ی و زالوصفت
جامع��ه آنها را به کارگرفته و هرگز نیز

مس��ئولیت عملکرد خودرا نپذیرفته و
دربرابر م��ردم – که صاحبان حقیقی
کشورند – پاسخگو نبوده است .حتی
نام��ه آیت الله خمینی به مردم پس از
پذیرش قطعنامه  598شورای امنیت
سازمان ملل ،سرکشیدن جام
زهر ومعامله کردن آبرو باخدا
رانیز نمی توان واقعا پذیرش
مسئولیت شکس��ت دانست
زی��را اگر چنین ب��ود ،منطقا
باید از قدرت کناره گیری می
ک��رد درحالی که می دانیم نه
تنهاچنین نکرد ،بلکهدر ماه های پایانی
زندگی خود آتش کینه توزی ناشی از
شکست خود را با کشتار هزاران زندانی
سیاسیدرتابستان  1367فرونشاند.
در  33سال گذشته ،این عدم پذیرش
مسئولیت لطمه های جبران ناپذیری به

کش��ور زده و همچن��ان
می زند .هیچ کس مسئول هیچ چیز
نیس��ت .دولت را که اداره کننده امور
اجرایی کشور اس��ت – یا باید باشد –
امام زم��ان اداره می کند .مجلس که
قراربوده در رأس امور باش��د ،به گفته
علی مطهری تبدیل به شعبه ای از بیت
رهبری شده و راه یافتگان به آن جرئت
ندارند بدون دانس��تن نظر رهبردرهیچ
موردی حتی اظهار نظرس��اده کنند و
رییس قوه قضاییه که باید مس��تقل –
ودرنتیجه مسئول – باشد ،خودرا مطیع
و امرب��ر مقام معظم رهبری می نامد و
با این کار براستقالل قوه قضاییه فاتحه
می خواند!
درنظام��ی ب��ا ای��ن س��اختار ،قاعدتا
مس��ئولیت نیز باید متناسب با میزان
اختیار و اقت��دار فرد خودکامه ومطلق
العنانی باشد که برسرنوشت کشور حکم
می راند اما ش��وربختانه درعمل چنین
نیست .مقام معظم رهبریدرعین حال

فصلاسبابکشینزدیکاست!
سرویسحملونقل

ال بفکر
از حا

>> شخصی ،جتاری و صنعتی

با مدیریت ایرانی درخدمت ایرانیان گرامی
 از ساعتی  40دالر به باال
 با کامیون بزرگ  کارکنان مجرب
Starting rate $40 and $20 per mover/ hr
June (1-28) $60 and $20 per mover
June 29 to July 31 $70 and $20 per mover
A one hour charge per moving may be applicable

514-501-3966
MontrealMovers@hotmail.com

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

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

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

اشید!
ب

نازگل فالح طوسی

میناصاحلی

تک
یونی

که با فتوای کتبی نظرخود را
بر برآیند مجموع نظرات 70
میلیون ایرانی ارجح می داند ،ازهرگونه
پذیرش مسئولیت عملکرد خود شانه
خالی می کند .درمورد فسادفراگیری
که از س��روروی نظام باال می رود ویک
نمونه کوچکش با عن��وان اختالس 3
هزار میلیارد تومانی رس��انه ای ش��ده،
م��ی گوید که من به مس��ئوالن تذکر
داده بودم و به توصیه ام عمل نکردند،
بعدهم امر می کند که رسانه ها موضوع
را "کش" ندهند .درموارددیگر – مانند
حسابرس��ی موسس��ات تحت نظارت
رهبری – خود را جانشین خدا برروی
زمین می داند و حاضر به پاسخگویی
درمورد پیامدهای عملکردش نیست.
کس��انی هم که جرئت کنند و درمورد
خطاهایش از او انتقاد کنند یا به او تذکر
دهند ،سروکارش��ان با دی��وان بلخ قوه
قضاییه وجرم من درآوردی "توهین به
مقام معظم رهبری" می افتد.
{>> ادامه در صفحه}33 :

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

فتوشاپ

7

8
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انتخاباتنوامبرآمریکا...

حمل و نقل پارس ماریتایم

با  30سال جتربه در حمل و نقل
هرهفتهیککانتینرلوازمشخصی:
مستقیم از کانادا به گمرک تهران

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با بیش از 60سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
مصاحبه کاری
½ 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

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

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

تاثیرگذار ترین افراد
جهان در سال :۲۰۱۲
فهرست یک صد نفری
مجله تایم

مجله تایم امسال نیز به روال معمول
همه ساله ،فهرس��ت صد نفر افراد
مهم در جهان را منتشر کرد.
در این فهرس��ت ک��ه در رده های
مختلفموضوعیتقسیمبندیشده،
از سیاست مداران ،تا رهبران مذهبی،
از وب�لاگ نویس��ان و معترضان تا
فیلمسازان و هنرمندان و ورزشکاران
ودانشمندان و نویسندگان تا مدیران
و رئیسان شرکت ها دیده می شوند.
از باراک اوباما  ،رئیس جمهوری
آمریکا تا اصغر فرهادی که فیلم
جدای�ی اش جای�زه اس�کار را
نصیب ایران کرد و تا بشار اسد،
رئی�س جمهوری س�وریه
ناماصغرفرهادیکهفیلم
ک�ه م�دت هاس�ت مردم
کشورش را به خاک و خون جدایی اش جایزه اسکار را
می کشد.
امسال این فهرست شامل  ۵۷نصیب ایران کرد و خامنه ای در
در برابر نظامیان می ایستد.
چهره بین المللی از  ۳۷کشور این فهرست دیده می شود!
امس��ال نیز همچون دو س��ال
جهان است.
گذش��ته ،متنفذترین کسی که
در فهرست امس��ال نام چند
می ش��ود که زمان و مکان در برابر
آن ب��ه زانو در می آید و ادراک ما را فهرس��ت یک صد نفر تایم را تهیه
شخصیت جنجالی نیز وجود دارد.
م��ی کند ،رادی��کا جونز ،س��ردبیر
باز -تنظیم می کند.
فهرست به پنج رده تقسیم شده:
متنفـذان ،سدش�کنان ،نمونه پی��ش از اخت��راع میکروف��ون و اجرایی مجله است که با پای بندی
ّ
تلویزی��ون ،رهبران می بایس��ت در مثالین خود ب��ه عمق معنایی و به
واران ،پیشگامان و رهبران.
این نام ها از نظرخواهی اینترنتی از برابر مردم می ایس��تادند و نعره می دامنه مخاطبان ،این فهرست را ارائه
کشیدند .اکنون رهبران می توانند می دهد.
خوانندگان به دست آمده اند.
در فهرس��ت امس��ال  ۳۸زن وجود جمله ای را "توییت" کنند تا به آنی مدیریت هزاران امر جزئی که الزمه
این کار اس��ت برعهده فایفی سان،
به میلیون ها نفر برسد.
دارد که از همیشه بیشتر است.
فهرس��ت تایم از س��ال  ۱۹۹۹آغاز "تاثی��ر" هیچگاه به این آس��انی و معاون سردبیر بود و طراحی بدیع و
نوی آن کار دس��ت اپریل بل ،مدیر
شده و همواره در آن افرادی تکرای گذرایی نبوده است.
وجود داش��ته اند؛ افرادی چون اُپرا استنگل می نویسد :از همین روست ارشد امور هنری مجله.
که می کوشیم کس��انی را انتخاب هانس رازلینگ ،آمارگر ،امس��ال نه
وینفری.
اما امسال نام نیکوال سارکوزی دیگر کنیم که تاثیرشان هم طوالنی مدت تنها این فهرس��ت را به خاطر سال
و هم ،با چند استثنای اندک ،مثبت ها مبارزه ای ک��ه خود برای بهبود
در فهرست دیده نمی شود.
بهداش��ت عمومی در افریقا کرده،
برای هریک از افرادی که نامش��ان و ستودنی باشد.
در ای��ن فهرس��ت آم��ده ،مقاله ای الینور اوسترام ،اقتصاددانی که نامش تهیه کرد ،بلکه همچنین به خاطر
در توصیف او وج��ود دارد که آن را در فهرست امسال ماس��ت ،درباره تاثیر آمار بر ایج��اد تغییر در درک
نویسنده ای صاحب نام نوشته است .تراژدی افراد معمولی نوش��ته است .مردم از جهان.
این تراژدی بر اساس نظریه ای ست رازلین��گ می گوی��د« :آدم خوش
که می گوید نفع شخصی می تواند بینی نیس��تم ».او بیش��تر خودش
تایم این افراد را بر اساس چه
مصلحت عموم را به خطر اندازد .ما را "امکانات نگر" توصیف می کند.
خصوصیاتی انتخاب می کند؟
تایم می نویس��د« :این افراد از میان در پی یافتن پادزهری برای این درد فهرست صدنفری امسال تایم درباره
کس��انی هس��تند که در ما اشتیاق هستیم .این که چگونه افراد بتوانند امکان های نامحدود "تاثیر" و درباره
آفریده اند ،ما راسرگرم کرده اند ،به فضایل را به ص��ورت زنجیره ای به قدرت تاثیر گذاری برای تغییر جهان
مبارزه خوانده اند و در تغییر جهان هم منتقل کنند و به وقایع به نحوی است.
شکلدهند که آن ها را هم پربیننده
سهم داشته اند».
و هم مداوم کند.
چند چهره صاحب نام
نام های آشنا در این فهرست بیشتر
مالک انتخاب
به سیاست مداران مربوط می شود:
تاثیر برای تغییر
تاثیر بر جهان و بر جامعه
مجله تایم در باره نگاه این نشریه به ما در دوران استحاله به سر می بریم .باراک اوباما ،هیالری کلینتون،دیلما
چگونگی و شیوه انتخاب این صدنفر در دوران��ی که رهبری و "تاثیر" در روسف ،انگال مرکل ،رشید غنوشی،
مقال��ه ای دارد که در آن تاکید می نامنتظرترین نق��اط خودنمایی می حامد کرزای ،بنیامین نتانیاهو ،میت
کند که نکته اصلی که برای انتخاب کنند.
رامنی ،و نی��ز آیت اهلل علی خامنه
این صدنف��ر درنظر داش��ته میزان منال الشریف ویدیویی را از رانندگی ای.
"تاثیر"ی بوده که این افراد توانسته خودش در عربس��تان س��عودی بر مطلب مربوط به علی خامنه ای به
اند بر جامعه خود و بر جهان بگذارند .یوتیوب به نمایش می گذارد.
قلم فرید زکریاست که از خامنه ای
ریک استنگل سردبیر تایم نویسنده زنان در این کش��ور ح��ق رانندگی به عنوان کس��ی که در سال ۲۰۱۲
این مقاله می نویسد:
ندارند ،و او  9روز به زندان می افتد .م��ی تواند سرنوش��ت یک جنگ را
در جهان ام��روز مفهوم کلمه تاثیر در رده بندی های ما -سدش��کنان ،تعیین کند ،یاد شده است.
پیشروان ،متنفذان ،رهبران و افراد اصغر فرهادی برنده اسکار امسال نیز
تغییر کرده است.
که
افرادی
سوی
از
تاثیر
انواع
نمونه-
ای
نظریه
از
()influence
کلمه تاثیر
جزو این صد نفر است.
قرون وسطایی برخاسته که معتقد نامشان در فهرست آمده ،دیده می منال الش��ریف ،ریحانا ،علی فرزت
اس��ت ،جریانی جادویی و اثیری از شود.
(کاریکاتوریست س��وری که دست
س��وی ستارگان به س��وی ما مردم در روس��یه ،الکسیی ناوالنی گستره هایش را شکس��تند) ،مریم دورانی
روی زمی��ن ج��اری می ش��ود که اینترن��ت را در اختی��ار می گیرد تا (مج��ری تلویزیون��ی در قندهار)،
برشخصیت و اعمال ما اثر می گذارد بتواند معترضان را از طریق بالگ به آناهزاره ،آنگ س��ان سوچی ،لیدی
هم مربوط کند.
و آن را می سازد.
گاگا ،عزیز انصاری ،ش��کیرا ،پل ران
اصوال خود این کلمه از ریشه التینی این تاثیری مدرن است .اما در کنار و غیره.
گرفته ش��ده که معن��ای َم َیعان و آن تاثیرهایی به روش هایی قدیمی ،نام کیم جونگ اون ،مال محمد عمر
جریان دارد.
به قدمت آدم ابوالبش��ر ،هم وجود و ش��یخ مختار علی زبیری ،در کنار
اما به نوشته تایم" ،تاثیر" در معنای دارد .در مص��ر ،س��میرا ابراهیم ،با بشار اس��د امس��ال در رده شروران
م��درن آن از ق��درت جادوی��ی فن شجاعتی قدیمی ،در دادگاه مربوط آمده است.
آوری و رسانه های اجتماعی ناشی به قانون "آزمایش اجباری بکارت"


8

9

 سال  18شماره  12  1054اردیبهشت 1391

www.paivand.ca

روز زمین...

تاثیر نگرانکننده بشر بر کره زمین

پژوهش��گرانی از انجمن سلطنتی
علوم و فنون کشور بریتانیا همراه با
یکی از برندگان جایزه نوبل پزشکی
ب��ه ن��ام ج��ان سولس��تون (John
 )Sulstonکه در حال حاضر اس��تاد
دانش��گاه منچستر اس��ت ،اخیرا به
دنبال این پرسش رفتند که آیا این
امکان وجود دارد که منابع محدود
کره زمین طوری تقسیم شوند که
 ۱۰ ،۸یا حتی  ۱۱میلیارد نفر قادر
به داشتن یک زندگی خوب باشند؟
اف��زون ب��ر ای��ن ،آنه��ا در م��ورد
راهکارهایی ب��رای کند کردن روند
افزایش جمعیت جهان نیز تحقیق

½
½
½
½

کردهاند.
ام��ا این دانش��مندان از ارائه ارقامی
در این باره که کره زمین گنجایش
چند میلیارد نفر را دارد ،خودداری
میکنند.
به گفتهی آنها این عدد بستگی به
نوع زندگی و مصرف انسانها دارد.
آنها میگویند که تاثیر بشر بر کره
زمین نگرانکننده و وخیم است .در
کشورهای صنعتی مصرف انسانها
باال است.
در عین ح��ال  ۱ /۳میلیارد نفر در
دنیا فقیر هستند.
این دانش��مندان در گ��زارش خود
مینویس��ند که باید برای پایداری
محیط زیست ،مصرفدر کشورهای
صنعت��ی و غن��ی و زاد و ول��د در
کشورهای فقیر کاهش یابد.
پژوهشگران نتایج تحقیق خود را در
نشریه «»People and the Planet
معرفی کردهاند.
چالشهای بزرگ بشریت

یکی از مواردی که دانشمندان از آن
به عنوان چالش بزرگ یاد میکنند،
بهبود شرایط زندگی فقیران است.
برای دست یافتن به این هدف باید
رشد جمعیت در کشورهای در حال
توسعه کاهش یابد .نه تنها مبارزه با
گرسنگی بلکه تامین بهداشت این

کسری مش��اغل را برطرف سازد و
هم ب��رای  ۸۰میلیون نیروی کاری
که انتظار میرود وارد بازار ش��وند،
فرصتهای شغلی پدید آورد" .این
گزارش در مقطعی منتشر میشود
که دولتهای منطقه یورو برای مقابله با

سازمان بینالمللی کار میگوید که
وضعیت اشتغال در جهان به حالتی
هشداردهنده رسیده و بعید است که
در کوتاه مدت بهبود یابد.
این س��ازمان اعمال سیاس��تهای
ریاض��ت اقتصادی را مخ��ل ایجاد
مشاغل جدید ارزیابی کرده است.
بحران بدهیها ناگزیر به کاهش مخارج
س��ازمان بین المللی کار میگوید دولتی شدهاند .این سازمان میگوید
که ممکن است با رشد کند اقتصاد اقدامات ریاضتی نه تنها از پس رفع
جهانی و ورود جوانان بیشتر به بازار بدهیه��ا برنیامدهاند ،که به رش��د
کار وضع از این هم بدتر بشود.
اقتصادی نیز ضربه زدهاند.
در آخرین گزارش این سازمان آمده بی��کاری در اس��پانیا از م��رز ۲۴
است" :بعید است که اقتصاد جهانی درص��د گذش��ته و در فرانس��ه نیز
در چند سال پیش رو با سرعتی رشد برای یازدهمین ماه متوالی افزایش
کند که بتواند هم در مقطع کنونی یافته است .سازمان بینالمللی کار

داروخـانه

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

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

صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
)13 RACHEL (X: St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

افراد نیز بسیار پراهمیت است.
نکتهی دیگری که دانش��مندان به
آن اش��اره میکنن��د برمیگردد به
کش��ورهای صنعتی .آنه��ا همواره
در ح��ال تولید و مصرف هس��تند،
بدون آنکه ب��ه جوانب حاصل از آن
آگاه باش��ند .برای مثال دانشمندان
تاکی��د میکنند که این کش��ورها
باید تولیدات خود را با آینده نگری
بیش��تری انجام دهند ،به مس��ائل
بازیافت��ی ( )Recyclingاهمی��ت
بدهن��د و بیش��تر از انرژیه��ای
تجدیدپذیر اس��تفاده کنند .کاهش
اسراف مواد غذایی باید از جملهدیگر
قدمها برای کشورهای غربی باشد.
چال��ش ب��زرگ دیگ��ر ب��ه نظ��ر
دانشمندان ،افزایش جمعیت است
که تا حدودی از کمبود تحصیالت
نش��ات میگیرد .به عقیده آنان هر
چه امکان تحصیل بیش��تر باش��د،
دانش درب��اره روشهای جلوگیری
از بارداری ش��ناختهتر میش��ود و
همچنین ه��ر چه تحصیالت باالتر
باشد ،تصمیمگیریهادربارهداشتن
فرزند و تعداد آنها عاقالنهتر میشوند.
پژوهشگراندر پایان تاکید میکنند
که افزایش جمعیت و مسائل مربوط
به محیط زیست دو موضوع جدا از
هم نیستند ،بلکه به طور مستقیم به
هم مربوط هستند.

هشدار سازمان بیناملللی کار نسبت به وضعیت اشتغال درجهان

ساعات کار :عصر

آژانس مسافرتی

Earth Day:
Sunday April 22

اقداماتیبرای
کمکبهبشریت
و کره زمین

جمعیت جهان در حال حاضر به ۷
میلیارد نفر رس��یده است .این رقم
بطور مرتب رو به افزایش است.
جمعی از پژوهشگران معتبر اکنون
اقداماتی را برای جلوگیری از افزایش
جمعیت جهان ودر عین حال حفظ
محیط زیست معرفی کردهاند.
جمعیت کره زمی��ن روز به روز در
حال افزایش اس��ت .تا سال ۲۰۵۰
در هر  ۵روز در کش��ورهای درحال
توسعه یک شهر جدید یک میلیونی
تشکیل میشود .این تصویری است
که بر اس��اس افزای��ش جمعیت به
میزان ساالنه  ۸۰میلیون نفر ،بهویژه
در مناطق فقیر دنیا ،قابل ترس��یم
است.
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نس��بت به آغاز "مرحلهای جدید و
غامض" در بازار کار جهانی هش��دار
داده اس��ت .مطابق این گزارش ۴۰
درصد جویندگان کار در کشورهای
توسعهیافته بیش از یک سال را برای
یافتن شغل صرف کردهاند.
این سازمان خاطرنشان کرده است
که بیکاری جوانان هم در کشورهای
توسعهیافته و هم در کشورهای در
حال توسعه رو به فزونی است.
وضعیتی که "ممکن اس��ت آثاری
نظی��ر کش��مکشهای اجتماعی،
شورش و ش��رارت به دنبال داشته
باشد".

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
مونتریال

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

نشانیکلیسا:

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

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

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

فرنازمعتمدی

نشـــانی:

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک

ل شما صرف کمک
ه :کارمزد ارسال پو
توج
ت ایران می شود.
چه های بی سرپرس
به ب

Exchange

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

_______________
Union Mondiale
1863 Ste-Catherine W.
)(Corner: St- Marc

به مدیریت :بیژن احمدی
در مرکز شهر :مترو گای

Montreal, QC H3H 1M6

GUY

قبل از اجنام هرگونه کار ارزی با ما متاس بگیرید!

Tel.: 514-937-5192
Cel.: 514-944-3279

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

مهساابراهیمنژاد

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

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجربترینوکالیپایهیک
دردادگستریتهران
برایارایهبهترین
سرویسهاباما
تماسبگیرید.

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

_________________

Montreal Office

294 Square St-Louis، 2e étage
Montréal QC H2X 1A4

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
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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کبک...
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www.skylawn.net

نیمی از کارمندان کانادایی
منی توانند زندگی خصوصی
و شغل خود را جدا کنند!

ایرانتو :نتایج یک نظرسنجی انجام
ش��ده توس��ط موسس��ه Global
 Workmonitorو Randstad
 Canadaنش��ان می دهد دس��ت
کم  46درصد کارمن��دان کانادایی
امور شخصی خود (مثل خریدهای
آنالین یا پرداخت صورتحساب های
بانک��ی) را در طول س��اعات کاری
انجام میدهند و همزمان  51درصد
نیز گفته اند برخی امور شغلی (نظیر
پاسخگویی به ایمیل ها یا تلفن های
اداری) را در منزل انجام می دهند.
ب��ه گ��زارش " CTVج��ان هین"
رییس  Randstad Canadaمعتقد
است نس��ل های قبلی معموال امور
کاری را از زندگی خصوصی جدا می
دانستند ،اما نسل جوان امروز چنین
عقیده ای ندارند.
آنان بدنبال ایجاد تعادل بین کار و
زندگی خودشان هستند.

وی می افزاید" :عدم تعادل بین این
دو زمانی روی می دهد که کارفرما
و کارمند در این زمینه با هم گفت و
گو نکرده باشند.
اگر کارمندان مجبور باش��ند برخی
کارهای اداری را در خانه انجام داده
اما امکان رسیدگی به امور شخصی
را در ساعت اداره نداشته باشند ،این
امر موجب باال رفتن استرس آنها می
شود".
آقای هین تأکید کرددردنیای امروز
کارمندان باید بتوانند به برخی امور
خصوصی خود در طول وقت اداری
برسند و کارفرمایان باید این موضوع
را بپذیرند.
به همی��ن دلیل نیم��ی از جوانان
کانادایی هن��گام انتخاب کارفرمای
جدید ب��ر این باورند که تعادل بین
کار و زندگی برایش��ان بسیار مهم
خواهد بود.

کاهش فروش خانه در ونکوور متوسط
بهای مسکن در کشور را پایین آورد
ایرانت��و :وضعیت بازار مس��کن در
ش��هرهای تورنتو و ونکوور طی ماه
گذش��ته بصورت متضاد هم رش��د
ک��رده و همین ام��ر باعث کاهش
متوسط بهای خانه در کانادا شد.
بر اس��اس آخرین گ��زارش انجمن
مشاوران مسکن کانادا ،در حالی که
تعداد خانه های باالی یک میلیون
دالر در ونک��وور ف��روش کمت��ری
داش��تند ،بازار خرید و ف��روش در
تورنتو همچنان پر رونق بود.
به گ��زارش کانادین پ��رس ،رییس
انجمن مشاوران با اشاره به اینکه یک
س��ال پیش در چنین زمانی میزان
ف��روش خان��ه در ونک��وور بصورت
غیرعادی باال رفته بود گفت" :از آن
زمان تاکنون رفته رفته از رونق بازار
کاسته ش��ده و ما هم اکنون شاهد
وضعیت فعلی هستیم".
همزمان فروش خانه های مستقل
ب��االی  600000دالر در تورنتو به
عنوان درصدی از بازار افزایش یافته

و این امر شامل بازار کاندو نیز شده
است.
برمبنای گزارش انجمن مش��اوران
متوسط بهای خانه در سطح کشور
طی م��اه مارچ گذش��ته 369677
دالر بوده که در مقایسه با ماه فوریه
 4677دالر و ماه مارچ سال 2011
به میزان  1914دالر کاهش را نشان
می دهد.
همچنین متوس��ط به��ای امالک
مس��کونی در تورنت��و در ماه مارچ
س��ال جاری  504117دالر و مارچ
سال گذش��ته  456147دالر بوده
اما همین ارقام ب��رای ونکوور برای
ماه مارچ امس��ال  761742دالر در
مقابل  786311دالر سال گذشته
بوده است.
ریی��س انجمن تأکید ک��رد میزان
ف��روش خانه در س��طح کش��ور به
باالترین حد طی دو س��ال گذشته
رس��یده ،بط��وری که خان��ه های
فروخته ش��ده در سیستم  MLSبه

وی اضافه کرد" :شرکت های
کانادایی به هم��ان اندازه که
انتظار ندارند کارمند آنها سه
ساعت از وقت خود را سرگرم
امور آنالین بکند،در عین حال
نباید تصور کنند وی می تواند
ده ها تماس تلفنی و ایمیلی
را از منزل خود پاسخ بگوید".
این درحالیست که رقابت در
بازار شغلی و تالش برای حفظ
موقعیت فعلی باعث شده که
کارمندان زمان های بیشتری
از روز خود را در اختیار کارفرما
قراردهند.
سایر نتایج این نظرسنجی به شرح
زیر است:
  43درص��د ش��رکت کنن��دگاناحس��اس می کنند اگ��ر ایمیل و
تماس های تلفنی را بالفاصله پاسخ
نگویند چیزی را از دس��ت خواهند
داد.
 25درصد معتقدند باید 24ساعتشبانه روز در همه روزهای هفته در
دسترس باشند.
  44درصد حتی در طول روزهایتعطیل ه��م امور اداری را انجام می
دهند.
  49درصد معتقدند دسترسی بهارتباط اینترنت��ی از مولد بودن آنها
می کاهد.

ا یر ا نت��و :
میزان نمک اغذیه رس��توران های
مشهور زنجیره ای در سطح جهان
متفاوت است اما غذاهای عرضه شده
در کانادا جزو پرنمک ترین آنهاست.
ب��ه گ��زارش  CTVط��ی ی��ک
مطالع��ه جدید که توس��ط مجله
انجمن پزشکی کانادا منتشر شده
محصوالت رستوران های مشهور:
 کنتاکی فراید چیکن KFC مک دونالدز -پیتزا دومینو

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

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

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

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

نسبت ماه فوریه گذشته  2.5درصد
رشد داشته و می توان گفت ماه قبل
ش��لوغ ترین مدت فروش از آوریل
سال  2010تاکنون بحساب می آید.
طی س��ه ماهه نخست سال 2012
جمع��ا  108373باب خانه بفروش
رفته که باالترین میزان در بین سه
ماهه های نخس��ت پنج تا  10سال
اخیر بوده است.
در عی��ن ح��ال کارش��ناس بانک
مونتریال تصریح کرد بدون در نظر
گرفتن ش��هرهای تورنتو و ونکوور
وضعیت بازار مسکندردیگر مناطق
کانادا به نس��بت س��ال قبل تفاوت
چندانی نکرده است.
ناظران امور اقتصادی معتقدند بازار
مس��کن در هر دو شهر مذکور طی
س��ال های  2013-14و با افزایش
نرخ بهره می تواند دگرگون گردد.
ماه گذش��ته اکثر بانک های بزرگ
کانادا ن��رخ بهره وام ثاب��ت خود را
افزایشدادند.
اما بانک مرکزی امروز شاخص نرخ
بهره متغی��ر را در همان یک درصد
رکوردی که س��پتامبر سال 2010
تعیین کرده ثابت نگاه داشت.

آیا از میزان منک موجود در فست
فودهای کانادایی اطالع دارید؟
 پیتزا هات برگر کینگ و ساب ویدر سطح کشورهای آمریکا ،استرالیا،
نیوزیلند ،انگلستان ،فرانسه و کانادا
شامل بیش از  2000همبرگر ،مرغ
س��وخاری ،پیتزا ،غ��ذای صبحانه،
ساالد ،س��اندویچ و س��یب زمینی
سرخ کرده مورد بررسی قرار گرفته
مشخص ش��ده که غذاهای عرضه
شده در کانادا و آمریکا دارای میزان
بیشتری از س��دیم به نسبت اقالم
مشابهدر فرانسه و انگلیس هستند.

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

در کان��ادا ب��ه عن��وان مث��ال مرغ
 McNuggetsم��ک دونالدز دارای

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

شادی

Tel.: 514-660-7135

514-388-1588

shadim.sky@gmail.com

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

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

 600میلی گرم س��دیم بازای 100
گ��رم از غذاس��ت؛ در حالی که رقم
مذکور در انگلیس  240میلی گرم
است .یعنی نزدیک به دو ونیم برابر
کمتر.
"دکتر نورم کمپل" ،متخصص فشار
خون از دانش��گاه کلگری و از تهیه
کنندگان گزارش با ابراز شگفتی از
آمار مذکور گفت:
"در هر گروه از م��واد غذایی اگر ما
رتبه اول را از نظر میزان نمک نداشته
باشیم جایگاه دوم را داریم .اگر این
قضیه همانند
مس��ا بقا ت
المپیک بود
کانادا چندین
م��دال طال و
نقره بدس��ت
می آورد!"
وی با اش��اره
ب��ه وضعیت
مشابه نمک
در س��االدها

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

نیز گفت" :بسیاری از مردم فکر می
کنند یک غذای س��الم و بهداشتی
سفارش می دهند".
بخش بزرگی از مش��کالت درمانی
مرتبط با فش��ار خون باال با میزان
نمک مصرفی در ارتباط است.
آقای کمپل تخمین زده که دس��ت
ک��م  7.5میلیون کانادای��ی دارای
مشکل فشار خون هستند و حدود 2
میلیون نفر آنها بخاطر خوردن نمک
زیاد فشار خون باال دارند.
مطالعه نشان داده که کاهش نمک
در غذاها می تواند از بسیاری بیماری
های قلبی و س��کته ه��ای مربوطه
جلوگیریکند.
آقای کمپ��ل ادامه داد" :ما تخمین
زده ای��م که  14000نفر هر س��ال
بر اثر بیماریهای قلبی و مثانه فوت
می کنن��د و  40000نف��ر نیز در
بیمارستان بستری می شوند".
ش��رکت های مذکور معموال دلیل
موضوع را در رون��د فنی تولید غذا
اعالم کرده اند و بهانه می آورند که

نمی توانند بر سیستم مذکور تأثیر
بگذارند این در حالیست که بسیاری
از کش��ورها روش اعم��ال تغییر در
پروسه مزبور را یافته اند.
با توجه به سهم بسیار باالی فست
فوده��ا در برنامه غذایی مردم کانادا
کاستن میزان نمک آنها امری بسیار
مهم و حیاتی است.
یک��ی از نگران��ی ه��ای صاحب��ان
رستوران ها اینست که اگر بخواهند
می��زان نمک غذاهای خ��ود را کم
کنند ،بسیاری از مشتریان خود را از
دست می دهند.
اما اگ��ر به مرور و طی چند س��ال
ان��دک ان��دک از حج��م نمک کم
شود ،شاید خریداران چندان متوجه
موضوع نشوند.
اتحادیه اغذیه و رستوران داران کانادا
نی��ز در واکنش به گزارش منتش��ر
ش��ده آن را مربوط به دو سال قبل
عنوان ک��رده و افزوده اس��ت از آن
تاریخ تاکنون تغییرات زیادی در این
زمینه اعمال شده است.
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کانادا>>:مروریبررسانهها...

______
علی اشرف
شــادپور

_______

آزادی های اساسی مصرحدر منشور:

 )1آزادی عقیده و مذهب
 )2آزادی اندیشه و بیان که شامل
آزادی رسانه ها و ارتباطات هم می
شود
 )3آزادی اجتماعات صلح آمیز
 )4آزادی اجنمن ها

روز  17آوریل امسال مصادف بود با
سی امین سالگرد روزی که منشور
حقوق و آزادی های کانادا به کشور
بازگردانده شد .در  17آوریل ،1982
به این مناسبت ،ملکه انگلیس برای
انجام تشریفات الزم به کانادا آمد و
در جلسه ای در اتاوا ،با حضور پی یر
الیوت ترودو ،نخس��ت وزیر لیبرال
وق��ت کانادا ،م��دارک الزم را امضاء
نموده است.
روزنامه های مونت��رال ،ضمن درج
مطالبی دراین باره ،عکس مراس��م
امضای مدارک مربوطه را نیز چاپ
ک��رده ان��د( .از جمله الپ��رس 17
آوریل)
آق��ای ژان کرتی��ن ،نخس��ت وزیر
س��ابق کانادا ،ک��ه در آن زمان وزیر
دادگس��تری در کابینه ت��رودو بود،
از س��وی دولت کانادا این منشور را
امضاء کرده است.
به این دلیل ،بعض��ی روزنامه های
مونترال با ایش��ان مصاحبه کرده و
مطالبی از خاطرات و نظرات ایشان را
در این باره منتشر کرده اند .از جمله
ژوئل -دنی��س بل آوانس در الپرس
چنین نوشته است:
روز  17آوری��ل  ،1982کان��ادا ب��ا
پذیرفتن منشور حقوق و آزادی های
انس��ان وارد دنیای مدرنیته و حفظ
حقوق بشر شده است.
ب��ه گفته آقای کرتی��ن ،امروزه این
سند مرجع بس��یاری از کشورهای
جهان است.
او همچنین می گوید« :آنچه مسلم
اس��ت این است که کانادا بدون این
منشور یک کشور کامال متفاوتی می
بود ،چرا که در سایه چنین سندی،
حقوق اساسی کانادائی ها ،از قبیل
آزادی بیان ،آزادی مذهب ،تس��اوی
افراد ،همچنین آزادی مس��افرت و
زبان و غیره تضمین شده است.
به برکت این منش��ور ،اقلیت های
فرانسوی زبان توانسته اند از حقوق
خ��ود برای آموزش ب��ه زبان خود و
همچنین اس��تفاده از زبان مادری
در دادگاه ها بهره مند شوند .همین
اواخر ،ب��ر مبنای تس��اوی حقوق،
ازدواج همجن��س ه��ا ه��م قانونی
شناخته شده است».
ژان کرتین می گوید« :حتی شرایط
دادگاه ها بیش��تر از حد انتظار من

 17آوریل سی امین سالگرد:

روز منشور حقوق و آزادی های کانادا
پیشرفت کرده اند که باعث رضایت
کامل من است».
نویس��نده مقاله معتقد اس��ت که،
بعد از دهه ها بحث فی مابین ،ژان
کرتین در پیشبرد مذاکرات مربوط
به آوردن منشور قانون اساسی نقش
تعیین کننده ایداشته است.
خ��ود آق��ای کرتی��ن م��ی گوید:
«کانادائ��ی ها از منش��ور حقوق و
آزادی ها منافع زیادی بدست آورده
اند ،از جمله حق دفاع از حقوق خود
در برابر دولت های فدرال و استانی».
او ،ضمن مصاحبه ایدردفتر وکالت
خود در مرکز ش��هر اتاوا ،می گوید
کانادائی ها حق دارند این منش��ور
را گرامی بدارند ،چرا که بسیاری از
کشورها ،از جمله آفریقای جنوبی،
اس��رائیل ،هن��گ کن��گ و بعضی
کشورهای اروپای شرقی با کانادا به
رقابت پرداخته اند.
بهتر از همه ،طبق نتیجه تحقیقاتی
که قرار اس��ت در ماه ژوئن منتشر
شود ،دو نفر از اس��تادان حقوق در
آمریکا منشور حقوق و آزادی های
کانادا را بسیار بهتر از مدل آمریکائی
آن UNITED STATES BILL
 OF RIGHSارزیابی می کنند.
نخس��ت وزیر سابق ،با شوخ طبعی
همیش��گی ،می گوید« :این کاالی
تولی��دی خوبی برای ص��ادر کردن
است».
به عقیده آقای کرتین ،اگر منش��ور
کانادادردنیا الگو قرار گرفته است ،به
این دلیل است که در آن زمان دولت
کانادا موفق ش��د تعادل کاملی بین
قوای مقننه و قضائیه بوجود بیاورد.
در مورد گنجانیدن عبارتی که این
تعادل را ممکن می س��اخت ،آقای
کرتی��ن مباحث��ه ای را بخاطر می
آورد ک��ه ب��رای قانع ک��ردن ترودو
جه��ت پذیرفتن آن ،با وی داش��ته
است ،چونکه استانها چنین امری را
درخواست کرده بودند.
دولت کبک هم از همین شرایط به
مدت پنج سال بهره برده و در سال
 ،1988به دنب��ال رای دادگاه عالی
کانادا ،به تمامیت قانون معروف 101
(مرب��وط به زبان فرانس��وی) تاکید
گذاشته اس��ت .قابل ذکر است که
دولت کبک تاکنون قانون اساس��ی
 1982را نپذیرفته است.
نخست وزیر س��ابق در مصاحبه با
یک��ی دیگر از روزنامه ها چنین می
گوید:
«سیاستمداران کبک ،با نپذیرفتن
منشور  1982و قانون اساسی کانادا،
یک فرهنگ غم را به اس��تان کبک
گسترانده اند ،با اینکهدر همان زمان

هم کبکی ها به گونه شگفت انگیزی
از آن حمایت کرده و تاکنون هم از
مزایای آن بهره مند شده اند».
این روزنامه ه��م درباره ژان کرتین
چنین اظهار نظر می کند:
وی ،در  30سال قبل و در مقام وزیر
دادگستری ،کوش��ش های فراوانی
نمود تا منش��ور حقوق و آزادی ها
را به کش��ور باز گرداند .در آن زمان،
کرتین که خودش هم کبکی است،
با فاصله گرفتن از اس��تقالل طلبان
کبک ،نقش یک میانج��ی را بازی
کرد که علیرغم دولت جدائی طلب
کبک در آن روزها ،حاصل آن تایید
نه استان دیگر بود».
امروز بعد از گذش��ت  30س��ال ،با
اینک��ه لیبرال ها و در راس آنان ژان
کرتین ،به این منش��ور اهمیت می
دهند و سی امین سالگرد آنرا گرامی
می دارند ،کنسرواتورها آنرا چندان
مهم نمی ش��مارند و باوردهای زیر
لبی از کنار ان می گذرند.
جیمز م��ور ،وزیر میراث ملی و راب
نیکس��ون ،وزیر دادگستری دولت
ف��درال این اقدام را یک پیش��رفت
مهم در سیاس��ت حقوق بشر کانادا
می دانند .آنان بیش��تر روی قانونی
تکیه می کنند که بیش از پنج دهه
پیش ،جاندیفن بیکر ،نخست وزیر
کنس��رواتور مترقی ،آنرا از تصویب
گذراند.
استفن هارپر ،نخست وزیر هم این
کم توجهی و کم رنگی احساس��ات
درباره منشور را به علت صحبت های
تجزیه طلبی ناشی از پدرساالری می
داند.
آق��ای کرتین ،ضم��ن تایید نقش
پدرساالری در کبک ،تاکید می کند
که نود درصد کبکی ها از منش��ور
حق��وق و آزادی ها حمایت کرده و
طرفدار پایان وضعی بودند که در آن
کانادا یک کلنی بریتانیای کبیر به
حساب می آمد.
ام��ا ژان کرتین یاس خود ،ناش��ی
از س��کوت دول��ت هارپ��ر در مورد
سی امین س��الگرد پذیرش منشور
آزادیها ،را به سختی پنهان می کند.
مخصوص��ا که همین دول��ت برای
 200مین سالگرد جنگ  1812پول
و انرژی مصرف می کند ،جنگی که
بین کانادا و آمریکا اتفاق افتاد.
آقای کرتین در پایان می گوید« :چه
میتوان کرد ،آنان (کنس��رواتورها)
جشن نمی گیرند ،اما من می گیرم».
وی در جش��نی که باب ری ،رهبر
موقت حزب لیبرال کانادا به همین
مناسبت برپا کرده بود شرکت کرد.


جویای بازیگر
ی نیازمندیم.
جهت تولید یک فیلمداستانی بلند ،به یک بازیگر مرد ایران 
یدر گزینش ما نیست،
تجربه بازیگری عامل تعیین کنندهی 
اما از متقاضیان انتظار می رود واجد مشخصات زیر باشند:
بین  ۳۵تا  ۶۵سال،
با نظم و منش حرفه یی،
قادر به شرکت در روز های تمرین ،نشست ،و یا فیلم برداری.
جهت کسب اطالعات بیشتر از طریق ایمیل آدرس زیر با ما ارتباط بر
قرار کنید .اگر مایل به شرکتدر تست بازیگری هستید،
ی از خود را ضمیمه ایمیل کرده و به ما ارسال کنید.
حتما عکس 
bahman.tavoosi@gmail.com
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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
با تعیین وقت قبلی

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00
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کانادا...

امیرکفشداران

اذعان وزیر مهاجرت نسبت به عدم کنترل
ورود پناهندگان قالبی به کانادا

ایرانتو :جیسون کنی وزیر مهاجرت
و شهروندی گفت تالش های دولت
برای کنترل و جلوگیری از پذیرفته
ش��دن پناهجوی��ان غیرواقع��ی در
سیس��تم فعلی تاکنون ناکام مانده
است.
وی گف��ت به عن��وان مثال مجمع
مهاجرت و پناهندگی کانادا ماهانه
 400تقاض��ای پناهندگ��ی تنها از
کشور مجارستان دریافت می کند؛
که اعتقاد بر این است که بیشتر آنها
ساختگیهستند.
حت��ی گ��زارش آژان��س خدم��ات
مرزی حاکیس��ت تنه��ا در روز 26
اکتبر گذش��ته تعداد  91پناهجوی
مجارستانی همزمان وارد تورنتو شده
اند.
آق��ای کن��ی اضاف��ه ک��رد حدود
40درصد متقاضی��ان پناهندگی از

مجارستان از شهری به نام Miskolc
(به فاصله چهار ساعت از بوداپست)
انج��ام می ش��ود که م��ا هیچ نوع
اطالعاتیدرباره آن منطقه نداریم .ما
سعی کردیم با توزیع بروشورهاییدر
آن شهر به متقاضیان گوشزد کنیم
که این روش درستی برای مهاجرت
به یک کشور دیگر نیست و چنین
امری بصورت سازمان یافته و توسط
افراد یا گروه های خاصی انجام می
شود".
به گزارش نشنال پست اوایل همین
م��اه ،دادگاهی در ش��هر همیلتون
(انتاریو) فردی را باتهام قاچاق انسان
از مجارس��تان به کانادا به  9س��ال
زندان محکوم کرد.
"فرنس دوماتور"  49س��اله ضمن
آوردن مجارس��تانی ها به کانادا به
آنان ی��اد می داد ک��ه چگونه برای

کم��ک ه��ای دولت��ی ()welfare
درخواس��ت دهند و همزمان با کار
کردن درآمد کسب کنند ،در حالی
که کمک های اجتماعی آنان را برای
خودش نگاه می داشت!
رس��انه های مجارس��تانی گزارش
دادند "تامارا گوتمن" ،س��فیر کانادا
در مجارس��تان ،ضم��ن بازدی��د از
 Miskolcو یک شهر شمالی دیگر
در پ��ی آن بود که بداند چرا 1600
نف��ر از آن منطق��ه تنه��ا در نیمه
اول س��ال  2011از کان��ادا تقاضای
پناهندگی کرده اند؟
س��ال گذش��ته س��هم تقاضاهای
پناهندگ��ی از مجارس��تان بالغ بر
 4423نفر بوده؛ در حالی که س��ال
قبل از آن رق��م مذکور تنها 2296
نفر بود.

شرکت های چند ملیتی عامل تفاوت قیمت
کاالهای مشابه در آمریکا و کانادا

• نرم کننده مو
( 1.18لیت��ری)
کانادا 10 :دالر،
آمری��کا6.23 :
دالر ( 43درصد
تفاوت)
• تلویزی��ون
 46 LEDاین��چ
 1001دالر در
کانادا888.75 ،
دالر در آمری��کا
رص��د
د
(13
تفاوت)
• الس��تیک
خ��ودرو 169.69
دالر در کان��ادا128.21 ،
دالر در آمریکا ( 32درصد

ایرانتو :باوجود برابری
ارزش دالر کان��ادا
و آمری��کا ،کااله��ای
مش��ابه نظیر ل��وازم
الکترونیکی بهداشتی
و ی��ا خوراک��ی در
آمری��کا ارزان ت��ر از
این سوی مرز است و
خرده فروشان توزیع
کنن��دگان اجناس را
مقصر میدانند.
کانادین
به گ��زارش
چرا خریداران کانادایی  %20بیشتر
پرس ،خان��م "دایان
از آمریکایی ها برای کاالهای مشابه
بریس بوی��ز" رییس
پرداخت می کنند؟
اتحادیه خرده فروشان
کانادا در جلسه کمیته سنای
کش��ور ب��ا اعالم ای��ن مطلب
خطاب به نمایندگان افزود:
رقابت بودن قیمت در داخل کشور تفاوت)
یکی از بیش��ترین تفاوت قیمت ها
"کاالهای کانادایی بصورت ناعادالنه خودشان مطمئن باشند.
ای بخاطر داش��تن قیم��ت زیاد از فروش��ندگان کانادای��ی از س��وی مربوط به ُمسکن های آزاد است که
چشم ها افتاده اس��ت .برای اینکه سیاس��تمداران و رسانه ها متهم به قیمت آنها در کانادا بیش از دو برابر
جمعیت کانادا در مقایسه با آمریکا فش��ار آوردن بر مشتریانش��ان می آمریکاست.
کمتر بوده و عمده فروش های چند شوند اما خانم بریس بویز می گوید وی خطاب به نمایندگان تأکید کرد
ما نمی گوییم ای��ن وضعیت برای
ملیتی می توانند قیمت های ویژه مسئله اصلی این نیست.
ای را برای برندهای مشابه در کانادا در گزارشی که بهار گذشته توسط همه کاالها وجود دارد اما ش��واهد
تعریف کنند و همین امر باعث می بانک مونتریال منتشر شد" ،داگالس زیاد و کافی برای اثبات قضیه وجود
شود کاالهای مزبور  10تا  50درصد پورت��ر" ،از کارشناس��ان بان��ک ،دارد.
گران تر از آمریکا باشد".
نش��ان داد که خری��داران کانادایی خانم بریس بویز عواملدیگری ،نظیر
خانم بریس بویز اضافه کرد قیمت بطور متوس��ط  20درصد بیشتر از بهای گمرکی ب��ه اندازه  18درصد؛
کاال در دو سوی مرز متفاوت است آمریکایی ها برای کاالهای مش��ابه مقررات دولتی ،هزینه های حمل و
نقل و همچنین مقررات حمایت از
اما این امر همیشه در سطح خرده پرداخت می کنند.
فروشی تعیین نمی شود.
وی ک��ه قصد دارد طی هفته آینده تولیدات داخل��ی کانادا در کاالهای
فروش��ندگان کانادای��ی چ��اره ای باز ه��م به تحقیق در همین زمینه مثل تخم مرغ ،مرغ و لبنیات در این
ندارن��د جز اینک��ه از توزیع کننده بپ��ردازد ابراز اطمینان کرده اس��ت موضوعدخیلدانست.
های تولیدات آمریکایی برای کانادا که خ��رده فروش��ان کانادایی مورد بسیاری از فروشندگان سالهاست که
دولت را در زمینه کاهش و یا حذف
خرید کنند ،چون آنها اجازه ندارند سوءاستفاده قرار می گیرند.
به همین منظور ب��ه آمریکا رفته و پورتر گفت" :شرکت های زیادی با تعرفه ه��ای گمرکی تحت فش��ار
شخصا خرید کنند".
چنگ و دندان برای بازار مهم آمریکا گذاشته و معتقدند برای نجات بازار
کانادا تنها کشوری نیست که تحت ج��دال می کنند .این ام��ر به طور چاره ای جز این کار وجود ندارد.
تأثیر این سیستم قرار گرفته است؛ افراطی همه ج��ای جهان را تحت اضافه می شود امروز با وجود این که
س��ایر مناطق خ��ارج از آمریکا نیز تأثیر قرار می دهد .بنابراین بدست ارز دالر کان��ادا باالتر از آمریکا اعالم
دچار چنین چالشی هستند که به آوردن س��همی از ب��ازار در آمریکا ش��ده ،باز هم کاالهای کامال مشابه
در کانادا باز ه��م گران تر از آمریکا
آن "قیمت کشوری" گفته می شود .همانندطالست".
بسیاری از مردم بر این باور هستند خانم بریس بوی��ز در اثبات تحلیل عرضه می شود.
کهتولیدکنندگانچندملیتیموجود خ��ود  15م��ورد از تف��اوت قیمت
•
در آمریکا از ب��ازار دوم خود طوری اجناس در دوسوی مرز را بدون ذکر
استفاده می کنند که همواره از قابل بِرند مربوطه بیان کرد:

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

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

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

کسری

Fax: 514-303-6522

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

مژده مژده

قابل توجه هموطنان گرامی شهر مونتریال

کسری

دفترخدماتکنسولیومشاورحقوقی

افتخار دارد از تاریخ اول ماه جون با ارائه خدمات  )2تنظیم وکالتنامه های مختلف و انواع تائیدیه
کنس�ولی به ش�رح زیر در خدمات هموطنان امضاء ...مثل تعهدنامه ،اقرارنامه ،وصیت نامه و
موارد مشابه
ارجمند بوده و کار خود را شروع نماید:
 )1درخواس�ت گذرنام�ه و امور مرب�وط به آن  )3ام�ور مرب�وط به شناس�نامه ،مثل تعویض
و همچنین نح�وۀ درخواس�ت تقاضانامه برای شناسنامه ،المثنی ،عکسدار کردن شناسنامه
افرادی که بطور که غیرقانونی از مرز ایران خارج (افراد باالی سن  15سال) و شناسنامه نوزاد
شده اند و نهایتا درخواست گذرنامه برای آنان  )4درخواس�ت کارت مل�ی و س�ایر خدم�ات
کنسولی
------------------------------------مکان(Westmount Square) :
4055 Ste-Catherine W. # 194
Westmount, Qc H3Z 3J8

Tel.: 514-419-8872

ساعات کار 10 :صبح تا  1بعدازظهر و  3بعدازظهر تا  7بعدازظهر

مدیر مسوول دفتر :حسین فرجی

Facebook:
paivand.montreal
منتشر شد:
این کتاب و دیگر آثار علی
میرفطروس را از سایت

www.maisongraphique.
com/farhang

تهیهکنید.
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کبک...
اعتصاباتدانشجویانکبک:

از «انقالب آرام» تا جنبش نوین و انقالبی دیگر

    این انقالب دیگری شبیه انقالب آرام است اما با شدت،عمق و
÷
قدرتی عظیم تر
    دانشجویان و جامعه ایرانیان نقش محسوسی در این اعتصاب و
÷
جنبش اجتماعی کبک ندارند!
    این جنبش را باید با «جنبش اشغال وال استریت» و «جنبش
÷
اشغال» سراسر جهان می توان مقایسه کرد و نه «بهارعربی»!
    چرا ما ایرانیان مهاجر هنوز هم چمدانهایمان را باز نکرده ایم!
÷
    نتایج این جنبش ،حتولی بزرگ در دهه دوم هزاره سوم تاریخ
÷
کبک خواهد بود

علیشریفیان
( روزنامه نگار
آزاد،پژوهشگر
تاریخ،تحلیلگر
مسائلسیاسی،
اجتماعی و فرهنگی کانادا)
ویژه پیوند مونترال
ام��روز ،اول ماه مه ،دو ماه و هیجده
روز از اعتصاب��ی در کبک می گذرد
که در تاریخ اعتصابات دانشجویی و
جنبش اجتماعی این استان و حتی
کانادا و ش��اید در جهان ،بی سابقه
بوده است.
رویداد عظیمی اس��ت ک��ه بازتابی
گسترده و جهانی پیدا کرده است.
این اعتصاب حتی پیش اینها ،قبل
از روز س��یزده فوریه امس��ال کلید
خورده بود .اما هنگامی اینگونه و با
این گستره آغاز شد کهدولت لیبرال
کبک ،به رهبری و نخس��ت وزیری
ژان شاره بعد از عرضه الیحه بودجه
اش ،اع�لام کرد ب��ه دلیل باالرفتن
هزینه های آموزش��ی و در راستای
مقابله با کس��ری بودجه و کاهش
آن ،موازنه دفاتر امور مالی اس��تان،
شهریه دانشگاه ها را از  2168دالر
به  3793دالر افزایش خواهد داد.
دولت برنامه ریزی کرده که شهریه
ها را بین سال جاری تا سال 2017
و هر س��ال ب��ه می��زان  325دالر
افزایشدهد.
روز  13فوری��ه به گ��زارش روزنامه
 Le Devoirح��دود دویس��ت هزار
نفر یکی از بزرگترین تظاهرات را در
مونترال برگزار کردند .در ابتدا 161
انجمندانشجویی زیر چتر
CLASSE: Coalition Large de
l'ASSÉ
ASSÉ: Asociation Syndicale des
Étudiants et Étudiantes

که بی��ش از  160ه��زار عضو دارد
و ب��ا حمایت گروه��ی از مردم این
تظاهرات را برگزار کردند.
در  25فوری��ه ش��مار انجمن های
دانشجویی ش��رکت کننده در این
اعتصاب به  181افزایش یافت .این
 181انجم��ن دانش��جویی بیش از
 180هزار عضو دارد.
ع�لاوه ب��ر  ،CLASSEرهب��ران،
طرف��داران و اعضای  CSNاتحادیه
سندیکاهای ملی کبک هم در این
تظاهرات در کنار دانشجویان در این
اعتصاب بزرگ شرکت دارند.
در کن��ار این دو تش��کیالت اصلی،
فراگیر و بزرگ ،انجمن دانشجویان
کال��ج ه��ای کب��ک (،)CFECA
فدراس��یون ملی آم��وزگاران کبک
( )TACEQو چند سازمان صنفی،
اجتماع��ی و سیاس��ی دیگ��ر و از
هم��ه مهمتر عامه مردم هم در این
تظاهرات نقش ویژه خود را بازی می
کنند.
ای��ن اعتصاب با اینکه در نگاه اول و
در ابعاد بزرگ و بی س��ابقه آن یک
اعتصاب بزرگ دانش��جویی به نظر

می رس��د ،اما با یک بررسی
حتی مقطع��ی و تا به اینجا،
در واقع ریشه ای بسیار عمیق
تر دارد و تقریبا تمام اقش��ار
مردم جامعه کبک را ش��امل
می شود.
دولت لیبرال کبک در نهمین
سال حکومت و در سومین دوره ای
که در کبک بر سر کار است ،کارنامه
پر جنجال ،پرتضاد و تناقض و (حتی
از دیدگاه گروه زیادی و به شهادت
نظرسنجی های متعدد) سیاه دارد.
فس��اد دولتی در زمینه قراردادهای
س��اختمانی مافیای��ی ،ادام��ه
س��ودجویانه ،بی برنام��ه و بی رویه
تولید گاز از منابع فس��یلی کاهش
بودج��ه های رفاه��ی و حاال برنامه
افزایش شهریه دانشگاه ها ،از جمله
مسائلی است که اعتبار ،مقبولیت و
مشروعیت دولت لیبرال شاره را به
شدت مخدوش کرده و بطور جدی
زیر سئوال برده است.
براس��اس ماده  93قانون اساس��ی
کانادا که به سال  1867تدوین و به
تصویب رسیده ،آموزش و پرورش به
طور اختصاص��ی در حوزه وظایف و
عملکرد دولت های استانی است.
در تاریخ امور دانش��جویی دانشگاه
های کبک؛ تا قبل از س��ال 1960
دپارتمان امور اجتماعی به ریاس��ت
رهبران کلیسا مسئولیت آموزش و
پرورش را به عهده داشته است.
تا این زمان حدود  3درصد از فرانسه
زبان ه��ا و  11درصد از انگلیس��ی
زب��ان های کبک به آم��وزش عالی
دسترسیداشته اند.
«وزارت آموزش و پرورش کبک» در
دهه  1960تاسیس شد.
در سال ،1968در سال های "انقالب
آرام کبک" ،شهریه سالیانه دانشگاه
های دولتی کبک  540دالر تعیین
شد .این شهریه تا سال  1990ثابت
نگه داشته شد .از این سال شهریه به
مرور به س��ه برابر افزایش و به مبلغ
 1668دالر بالغ شد.
این مبلغ شهریه س��الیانه هم بین
سال های  1994تا  2007تثبیت و
بدون افزایش ،حفظ گردید.
دولت ژان ش��اره در سال  2007اما
بر اس��اس الیحه تصویب��ی اش در
مجل��س ملی کبک ،ب��ه مدت پنج
سال و هر سال  500دالر براین مبلغ
افزود تا شهریه ها به  2168دالر در
سال رسید.


مقایسه شهریه دانشگاه های دولتی
کبک با  20کشور دنیا و بقیه کانادا

نگاهی ب��ه میزان ش��هریه در 20
کش��ور جهان و دیگر اس��تان های
کانادا می اندازیم تا به لحاظ مقایسه
ای از میزان ش��هریه دانشگاه های
کبک تصویر بهتریداشته باشیم.
میزان شهریهدانشگاه هایدولتیدر
این کشورها به قرار زیر است:
 آمریکا  6312دالر، کره جنوبی  5315دالر، -بریتانیا  4840دالر،

 ژاپن  4602دالر، استرالیا  4140دالر، زالند نو  3019دالر، هلند  1851دالر،ایتالیا  1281دالر، پرتغال  1233دالر، اسپانیا  1038دالر، سوئیس  879دالر، اتریش  853دالر، فرانسه (حداقل)  190دالرو در کش��ورهای دانمارک ،فنالند،
آیس��لند ،مکزیک ،نروژ ،جمهوری
چک و سوئد تحصیالت دانشگاهی
کامال رایگان است.
در دیگ��ر اس��تان های کان��ادا (به
اس��تثنای کبک) میانگین شهریه
دانش��گاه های دولت��ی  3774دالر
است.
ب��ا این ترتی��ب کبک در مقایس��ه
با دیگر اس��تان های کان��ادا دارای
کمترین میزان شهریه است.
ام��ا براس��اس آماره��ای موج��ود،
دس��ت کم روی کاغ��ذ 40 ،درصد
دانشجویانی که در کبک با خانواده
هایشان زندگی نمی کنند ،هیچ نوع
کمکدانشجوییدریافت نمی کنند.
 80درصددانشجویان همزمان بطور
تمام وقت مشغول تحصیل هستند.
بنابر آمارهای سال  2010اداره آمار
کانادا ،بطور متوس��ط درآمد ساالنه
نیمی از دانشجویان کبک حدود 12
هزار و  200دالر در سال است.
این به معنی این اس��ت که نیمی از
دانش��جویان این استان در زیر خط
فقر زندگی می کنند .میزان درآمد
ساالنه تعیین کننده و نمودار خط
فقر در سال  2010در کبک برای هر
نفر  16هزار و  320دالر بوده است.
یافته ها آماری اداره آمار همچنین
نشان می دهد که میزان بدهی های
دراز مدت دانش��جویان که به دلیل
و حاص��ل وام گرفتن برای پرداخت
شهریه هایشان است؛ بین  1995تا
 2005ح��دود  200درصد افزایش
داشته است و از  2005بدین سو  ،بر
این بدهی ها بین  49تا  57درصد،
بسته به درآمد وهزینه هر دانشجو،
اضافه شده است.
این آمار با تحلیلی ساده این واقعیت
را بی��ان می کند ک��ه کال وضعیت
اقتص��ادی کبک و زندگ��ی مردم و
ب��ه تب��ع و درتطابق ب��ا آن زندگی
دانش��جویان کبکی ه��م از لحاظ
معشیتی دش��وار و دشوارتر شده و
هنوز هم با اوضاع��ی که در جریان
است ،سیری نزولی دارد و بدتر هم
خواهد شد.
شاره و مقاماتدولتی از طریق رسانه
ها ،مدام به بزرگ نمایی این موضوع
می پردازند که نشریه دانشگاه های
کبک ازآمریکا مثال و از همه استان
های دیگر کانادا کمتر است.
این گروه اکثریت سیاستمداران این
نیمه واقعیت را می گویند اما نیمه
تلخ و ناگوار و مخاطره آمیز دیگرش
را حتی به اش��اره ه��م عنوان نمی
کنند.
اکثریت مردم با اینکه آمار دقیقی در
دست نیس��ت به علت آنچه شاملو،
بسیار ش��اعرانه و گویا خوب سروده
که بین ما ایرانیان زبانزد ش��ده  ،به
علت احس��اس «این درد مشترک»
از این حرکت ک��ه اکنون در واقع و
در عمل یک جنبش اجتماعی است،
بی دریغ طرفداری و حمایت کرده
و می کنند.
نخبگان و هنرمندان کبک هم از این
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جنبش حمایت گسترده کرده اند.
گی لوپاژ  GUY LE PAGEمجری
پ��ر بیننده ترین برنام��ه تلویزیونی
رادیو کانادا ،تلویزیون فرانس��ه زبان
سراس��ر کبک و کانادا TOUT LE
« MONDE EN PARLEهم��ه
درباره آن حرف می زنند».
EVERY BODY TALKS
 ABOUT ITبرنام��ه ویژه ای را به
این جنبش اجتماعی اختصاصداد.
در این برنامه چند هنرمند برجسته و
از جمله پل پیشه PAUL PICHE
خواننده افسانه ای ،محبوب و پرآوازه
کبک حمایت خ��ود را از تظاهرات
اعالم کرده اند.
دانیل تورپ ،نماینده پیشین حوزه
مرس��یه مونترال از حزب کبکی ها
(ح��وزه ای که دکت��ر امیر خدیر از
سال  2008بدینسو ،نمایندگی آن را
به عهده دارد) استاد دانشگاه ،وکیل
برجسته و کارشناس قانون اساسی
خواستار کشاندن ژان شاره به دادگاه
و محاکمه او شده است.
ع�لاوه بر ای��ن رهب��ران و اعضاء و
نمایندگان حزب کبکی ها هم از این
حرکت پشتیبانی می کنند.
حزب همبستگی کبک از همان آغاز
این جنبش ،به عنوان قسمت اصلی
و عمده اهداف و پالتفرم این حزب،
با صدور بیانیه ای نه تنها با افزایش
شهریه ها بطور جدی مخالفت کرد،
بلکه قویا خواستار رایگان شدن کامل
تحصیالت و آموزش از مهد کودک
ها تا سطوح عالیدانشگاهی شد.
ائت�لاف برای آین��ده کبک ،CAQ
اتئالف دس��ت راس��تی که عمدتا
از پارت��ی کبکی ه��ا (پارتی کبکوا)
منشعب شده ،با افزایش شهریه ها
به ش��کل های همانن��د لیبرال ها،
موافق اس��ت .اکسیون دموکراتیک
کبک  ADQه��م که با این ائتالف

درهم آمیخته موضوع دست راستی
مشابه ای دارد.


ترفندهای دولت شاره و مذاکرات
بی نتیجه

ژان ش��اره حت��ی بع��د از برگزاری
تظاهرات بزرگ  13فوریه بطور قاطع
اعالم کرد هیچ مذاکره ای درباره این
طرح بادانشجویان نخواهند شد.
بعد از ادامه تظاهرات و گسترده تر
ش��دن آن باالخره وزی��ر آموزش و
پرورش کبک ،خانم «لین بوشام»،
در روز جمعه  13آوریل با سخنگویان
و نمایندگاندانشجویان مالقات کرد
و مذاکراتی بی نتیجه ای انجام داد.
تظاهرات به ش��کلی مش��کوک به
خشونت کشیده شد.
درهفت��ه های آغازی��ن اعتصابات و
تظاهرات ،هم��ه از صلح آمیز بودن
تظاهرات هم متعجب ش��ده بوده و
هم آن را تحسین می کردند.
همینطور تداوم این اعتصاب سبب
حیرت گروه��ی از مردم و ناظران و
تحلیلگران امور سیاسی و اجتماعی
شده بوده است .در روز شصت و دوم
اعتصاب در تظاهرات دانش��جویان
در مقابل مجلس ملی کبک پلیس
با ش��لیک  15گلوله گاز اشک آور و
دستگیری دانشجویان به پراکندن
آنها و کنترلدانشجویان پرداخت.
از آن روز تاکن��ون چن��د ب��ار و هر
بار تعدادی بی��ن  40تا  195نفر و
یا بیشتر و کمتر از تظاهرکنندگان
دستگیر شده اند.
ژرالد ترامبلی ،ش��هردار مونترال از
ادامه تظاهرات و ناامنی بوجود آمده
اظهار نارضایتی کرد.
ش��ماری از م��ردم خش��ونت ها و
از جمل��ه پرت��اب س��نگ و آجر به
ساختمان های دولتی و ناامنی که
به باور تظاهرکنندگان بهدلیل رفتار

غیرمنطقی دولت شاره و پلیس در
رویاروئ��ی با آنها بوجود آمده ،اظهار
ناخرسندی کرده و می کنند.
روبرت دوتیل ،وزیر امنیت عمومی
دولت لیب��رال بع��د از رویدادهای
 19آوریل اع�لام کرد این اعتصاب
و تظاهرات به علت خش��ونت آمیز
بودن آن ،غیرقانونی است .اما حتی
بعد از ممنوع شدن رسمی اعتصاب،
تظاهرات ادامه یافته و اکنون نزدیک
به یک هفته اس��ت ک��ه تظاهرات
شبانه هم برگزار می شود.
از تظاهرات روز یکش��نبه در میان
صف انبوه تظاهرکنندگان انشعاب
ایجاد شده است.
اکثریت ،خود را از اقلیتی که صورت
هایشان را پوشانده و خشونت کرده و
یا قصد دست زدن به اعمال افراطی
دارند ،جدا کرده اند.
اکثریت تظاهرکنندگان این گروه را
«بلوک سیاه» BLOQUE NOIR
می خوانند.
س��خنگویان دانش��جویان گفت��ه
اند« :بلوک س��یاه» ها خواس��تار به
خشونت کشاندن تظاهرات هستند.
ش��ماری ،ماموران پلیس را ترتیب
دهن��دگان این گ��روه و مدیران آن
میداند .خبرهایی مستند و از جمله
یک گزارش ویدئویی هم در این باره
منتشرشده و ماجرادردست بررسی
است.
براساس آخرین گزارش ها تظاهرات
و بویژه تظاهرات شبانه کامال صلح
آمیز بوده است.
هفت��ه پیش مس��ئوالن «عفو بین
الملل» درباره ممنوعیت اعتصاب و
اعتراضات ،اظهار نگرانی کرده و آن
را جلوگیری از آزادی بیان توصیف
کردند.
{>> ادامه در صفحه}36 :
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آقایان!
دارید غرق
می شوید!..

مسعود حسینی و
عکسی که برنده
پولیتزر شد

مسعود حسینی ،عکاس خبرگزاری
فرانس��ه در کابل ،نخستین جایزه
پولیت��زر را برای ای��ن خبرگزاری
گرف��ت .آقای حس��ینی همچنین
نخستین فرد افغان است که جایزه
پولیتزر را گرفته است.
عکسی که او گرفته از یک بمبگذاری
انتحاری در جری��ان عزاداری های
عاشورای سال گذشته است.
دخت��ری که در عک��س دیده می
شود ،ترانه نام دارد و از بهت کشته
ش��دن اعضای خانواده اش در حال
فریاد زدن است.
آن طور که مس��عود حس��ینی می
گوید آن س��ال با خواهش و اصرار
او ،خانواده اش لباس سبزی برای او
تهیه ک��رده بودند که او در عزاداری
های امام حسین (امام سوم شیعیان)
بپوشد.
رنگ سبز ،نمادی از خانواده پیامبر
اسالم است که در تعزیه و عزاداری
های امام حسین (نوه پیامبر اسالم)
به کار می رود.
مس��عود حسینی می گوید" :با این
که از خانواده ناداری هس��تند ،ترانه
آن س��ال اصرار کرده بود که لباس
سبزی بپوشد که احساسات خود را
نشاندهد".
او ک��ه پی��ش از انفج��ار ،تران��ه و
همراهانش را مشغول عزاداری دیده
ب��ود ،بعد از انفجار ،ترانه را در حالی
می یابد کهدر بهت مرگ برادر ،اقوام
و همبازی هایش ،فریاد می زد ،مویه
م��ی کرد .ضجه م��ی زد .فغان می
کرد .یا هر فعل دیگری که شما در
عکس می بینید.
ترانه برای مدت��ی بدون وقفه جیغ
می کش��ید .مسعود حسینی هم از
این صحنه عکاسی کرد.

باران کوثری

می گوید که می خواس��ته تمام آن
دردی را که شاهدش بوده در عکس
هایش نشان دهد تا آنها که خبر را
می شنوند یا می خوانند ،تصویری از
بزرگی فاجعهداشته باشند.
"نمی خواس��تم کس��ی را ناراحت
بسازم یا احساس بدی به او تحمیل
کنم .به خاطر این بود که نشان دهم
اگر ما همه انسان هستیم و آن طور
که می گوییم از یک خانواده و بدن
هستیم ،این وضعیتی است از یکی از
اعضای این بدن".
دردی جانسوز

مسعود حسینی می گوید که مرور
عکس های آن روز برایش دیگر کار
آسانی نیست.
می گوید از آن روز س��عی کرده که
دیگ��ر به آن مجموع��ه عکس نگاه
نکند.
پولیتزر ،سومین و مهم ترین جایزه
ای اس��ت که مسعود حسینی برای
این عکس گرفته اس��ت ،اما جایزه
های متع��دد هم باعث نش��ده که
دوباره به س��راغ ای��ن عکس برود و
درست تماشایش کند:
"هر لحظه ای که به این عکس نگاه
می کن��م ،به آن هیجان و آن فریاد
دختر سبز پوش دوباره تمام وجود

من را آن وحشت می گیرد".
وحش��ت و ترس��ی که بع��د از آن
انفجار و دیدن بدن های بی جان
عزاداران در روان مسعود حسینی
مانده تنها یادگار آن انفجار نیست.
عکاس ،خود یک��ی از مجروحان
این واقعه بود.
بعدها ک��ه تحقیق کرده متوجه
ش��ده که بمبگذار انتحاری اول
روی زمین نشسته و بعد بمب را
منفجر کرده .به این ترتیب تمام
قطعات و ترک��ش ها رو به باال
رفته است .درست مثل اینکه کسی
پایش را روی مین گذاش��ته باشد و
ترکش ها از پایین به باال فواره کرده
باشند.
دست چپ مس��عود با ترکشی که
حاصل این انفجار بود مجروح شد.
می گوی��د که زخمش "کوچک اما
طوالنی" بوده" :کوچک به این خاطر
که مساحتی که از گوشتدست من
پاره شد کم بود اما طوالنی و عمیق
به این خاطر که دس��ت چپ من تا
حال نمی تواند مانند دست راستم
یک وسیله را محکم نگه دارد".
او با دس��ت چپش دوربی��ن را نگه
داش��ته بود .دردی ام��ا حس نمی
کرده.
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خانه سينما
ساخت گرفته تا لغو پروان ههاى
و نمايش.
هر چه ك
درى رديد راهى پيدا شد ،هر
را بست
ننگ و يد درى باز شد و فقط
بدن
ام
فرقى ه ىاش به شما ماند (كه
مب
از اين رايتان نمىكند ،كارتان
حر

ف
ها
گذ
شته).

آنچه امر
وز اين طور آتشتان
مىزند
هم
ني است كه هر چه
به
كرديد هي
چ جا نرسيد و حاال
در دنيا به جا
ى شما و افتضاحات
مكررتان ايرا
ن را به نام سينماى
جنيبشم 
ىشناسند.

خنده
م ام مىگيرد.دلم برايتان
ىسوزد.
هست شبيه آد مهاى بىآبرويى
يد
كه
چيزى براى از دست
دادن ن
دلم برايتا
شلن دارند پس به هر بهانهاى
ن مىسوزد آقايان كه
گ تخ
در حال
ته مىاندازند و به بقيه
غرق شدن ايد و به هوا
زنن
د.
چن
گ
تهمت مى آقايا
ن! شما حرف چ مىزنيد كه شايد همه
از فساد نزن
يز را با
يد كه غش مىكنم از
خودتان پايين بكشيد.
خنده! مى
اما بيش از
بخورب خواهيد از فساد مالى و
شما دلم براى كسانى
خورهاىپشتصحن ههايتان مىسوزد كه
ديروز همكار ما بودند
حرف بزني
و امروز با
م يا فساد كالمتان كه
هر وعدهاى  -از پول و
بوى تعفن
ش
موقعيت
همه رسان ههايتان را
تا بخشش و گذشتن از
برداشته؟
سر خال 
ف
هايشان  -شرافت شان
خندهام مىگيرد ،كه م
را چنين ا
أموريتتان دلم ب رزان به شما فروختند.
تعطيل
رايشان
كردن سينما بود و به
مىسوزد كه يك شبه
نتي
ره صد ساله
جه نرسيد .انصافاً هر چه
رفتند و چنان نفرت و
توان
ست
يد
كرديد :از بست
كينهاى به
ن خانه ما ،شما و جان خريدند كه حتى
ق
درت و رسان ههايتان هم

عکس اول ،صفحه اول

بیس��ت دقیقه تا نیم ساعت بعد از
انفجار ،کم کم درد به سراغ مسعود
م��ی رود و تصمیم می گیرد که به
دفتر خبرگزاری فرانسه باز گردد.
ی��ک تلفن ب��ه برادرش م��ی کند.
برادرش پزش��ک اس��ت .تا برادرش
برای پانسمان دست برادر برسد ،او
عکس ها را روی خروجی خبرگزاری
قرار می دهد" .یک دستی" کار می
کرد.
بعد م��ی رود و چند س��اعتی را با
خانواده اش م��ی گذراند" :وضعیت
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توان جبرانش را نداريد.

ما ،هستيم آقايان!
سينما م 
ىماند چون مردم
م 
ى
خواهند كه مباند.

شما از
سينما برويد! برويد و
ستاره
ها
هم ى قالده به گردنتان را
با خود
ببريد .تأييد نجابت ما
و سينماي
مان همين عدم تأييد
شماست.
خير پيش ...
باران کوثر
در تهرا ی (زاده  ۲۵مهر ۱۳۶۴
تلو ن) ،بازیگر سینما ،تئاتر و
یزیون ،ف
رزند رخشان بنیاعتماد
(کارگ
ردان سینما) و جهانگیر
کوثری
(تهیه کننده سینما و
کا
رشناس فوتبال) است.

روحیم بسیار خراب بود .نیاز داشتم
کنار خانواده ام باشم".
بعد از دو س��ه س��اعت به خانه باز
می گردد و تلفنی از روس��ایش در
خبرگزاری فرانس��ه می ش��نود که
چند روزنامه ب��زرگ دنیا عکس را
استفاده کرده اند ،آن هم در صفحه
اول خودشان.
"چاپ عکس در صفحه اول روزنامه
ه��ا ب��رای ی��ک خبرن��گار عکاس
بسیار ارزش��مند است .به خصوص
آن ه��م در روزنام��ه های��ی مانند
نیویورک تایمز ،لس آنجلس تایمز و

واشنگتنپست".
این عکس پیش از این در مس��ابقه
ورلد پرس فتو (مس��ابقه عکاس��ی
خب��ری جهانی) بعد از عکس هایی
که از بهار عربی گرفته ش��ده بود،
این عکس در بخش خبر رتبه دوم
را گرفت.
همچنی��ن در  POYIک��ه آن هم
مس��ابقه ای برای عکس اس��ت ،در
بخش عک��س خب��ری این عکس
جایزه اول را گرفت.
(سام فرزانه :بیبیسی  17آوریل)
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ایران :بالی سیاه..
ترک و درمان را دشوار
میکند.
این هم همان قبلی
است

موادخمدر
جدیددرایران

تومان رسید.
از سال  ۱۳۸۷نیز همزمان با تولید
داخلی "شیشه" ،قیمت آن به شدت
کاهش یافت��ه و از گرمی  ۱۲۰هزار
تومان ،به  ۲۵هزار تومان در س��ال
 ۱۳۸۸و به حدود هشت هزار تومان
در پاییز سال  ۱۳۸۹رسیده است.
در س��ال گذش��ته نیز از همیش��ه
پایینتر آمده است.

س��تاد مبارزه با مواد مخ��در ایران،
"ک��راک"" ،شیش��ه" و "تری��اک"
را از مهمتری��ن مواد اعتی��ادآور در
ته��ران و ایران میدان��د ،اما الگوی
مصرفکنن��دگان ه��ر روز در حال
تغییر است و عالقه به مصرف مواد
روانگردان و صنعتی روزبهروز بیشتر
میشود.
ی که کش��ورهای جنوب
از هنگام�� 
ش��رقی آس��یا ،در اقدامیبا عنوان
مثلث طالیی ،تصمیم گرفتند مرکز شیشه ،مادر نامهای جدید
تولید عمده تریاک جهان را از بین مواد روانگردان ،به مواد شیمیاییای
ببرند ،مواد مخدر صنعتی جایگزین گفته میش��ود که بر عملکرد مغز
اث��ر میگذارند ،تغیی��رات رفتاری،
مواد مخدر سنتی شدند.
خـلقی ایجاد میکنند و
هنوز هم بیشتر مواد مخدر صنعتی شناختیُ ،
یا توهمزا در کشورهای جنوب شرق درجه هوش��یاری مصرفکننده را
آس��یا تولید میشوند ،اما تولید این عوض میکنند.
م��واد در داخل ای��ران چندان هم در آغاز ،این مواد تمرکز و سرخوشی
ف��رد را باال میبرند و این احس��اس
سخت نیست.
در حال حاضر ،شیش�ه با مواد ارزان باعث میش��ود فرد به تکرار مصرف
قیمت و خیلی ساده در البراتوارهای رو بیاورد.
غیرقانون��ی و زیرزمینی ایران تولید از میان این مواد ،آمفتامینها که در
میش��ود و به آس��انی میت��وان به آغاز باعث احساس شادی و راحتی
میشوند ،عوارضی مثل افزایش فشار
فرمول ساخت آنها دست یافت.
مدیر کل پژوهش س��تاد مبارزه با خون ،تهوع ،کاهش اشتها ،از دست
موادمخدر ای��ران پیشبینی کرده رفت��ن مهارتها ،افزایش س��رعت
اس��ت که در آینده نزدیک  ۲۰ماده تنفس و ضربان قل��ب ،تعریق زیاد
مخدر جدید وارد بازار ایران خواهند و احس��اس تش��نگی و به هم زدن
دندانها را به دنبال دارند.
شد.
او تاکید میکن��د" :در حال حاضر خ��روج از هوش��یاری ،اخت�لال در
خرید و ف��روش موادمخ��در تنها شناس��ایی ،نزدیک دیدن بلندیها
مش��کل این حوزه نیست و ساخت و فاصلههای دور یعنی کوتاه دیدن
بیوقفه و روزآمدی بازار موادمخدر ارتفاعات و تشخیص ندادن خانواده
و چرخشهای مالی وسیع این حوزه از دیگ��ران از ابتداییترین آثار این
باعث ش��ده تولیدکنندگان با دقت ،مواد هس��تند که در اصطالح عام از
آیندهنگری و نوآوری بیشتری به کار آن به عنوان "توهم" یاد میشود.
متآمفتامین یا شیش��ه ،از س��ال
ادامهدهند".
در ح��ال حاضر ،شیش��ه ب��ا مواد  ،۱۳۸۰از طریق مال��زی وارد ایران
ارزانقیم��ت و خیل��ی س��اده در ش��د .خیل��ی زود ،از س��ال ۱۳۸۴
البراتوارهای غیرقانونی و زیرزمینی در داخل ایران هم تولید ش��د و به
ایران تولید میش��ود و خیلی ساده صورت بومیدرآمد.
میتوان ب��ه فرمول س��اخت آنها البت��ه "شیش��ه" تولی��د داخ��ل،
متآمفتامین اس��ت و با "شیشه"
دست یافت.
ایران دو میلیارد تومان بودجه برای موجود در بازارهای اروپا (آمفتامین)
تحقیقات مواد مخدر در نظر گرفته متفاوت است و عوارض ،توهم بیشتر
اس��ت ،اما براس��اس اع�لام رئیس و درمان دشوارتری هم دارد.
پلیس مب��ارزه با مواد مخدر ،در هر بس��یاری از افراد با شایعه اعتیادآور
دقیقه دوکیلو مواد مخدر در ایران نب��ودن مص��رف "شیش��ه" به آن
کش�ف میش�ود و در هر ساعت ،جذب شدهاند و خیلیها هم موادی
۳۰فروش�نده مواد مخدر و معتاد را مص��رف میکنن��د ک��ه هرچند
نام "شیش��ه" را ندارند و با عنوان و
دستگیر میشوند.
همه اینها در حالی است که قیمت کاربریهایی مثل الغری ،باالبردن
مواد مخدر ه��م روز به روز در ایران تمرکز ،کسب انرژی و حتی کسب
مقامهای عرفانی معرفی ش��دهاند،
ارزانتر میشود.
به عنوان نمونه ،در حالی که برخی اما در واقع همان "شیشه" هستند؛
آمارها نش��ان میده��د  ۷۰درصد کمی نامرغوبت��ر و آمیخته با مواد
معتادان به "شیش��ه" اعتیاد دارند ،شیمیاییدیگر.
قیمت ای��ن ماده که در س��الهای این در حالی است که همه این مواد
ابتدای��ی ورود ب��ه ای��ران ،کیلویی به دلیل آمیخته شدن با مخدرهای
 ۸۰میلیون توم��ان خرید و فروش دیگر و به دلیل ایجاد اثرات مقطعی،
میشد ،طی چهارسال ۴۰۰ ،درصد وابستگی ایجاد میکنند و در عین
کمتر ش��د و به کیلویی دومیلیون حال پیچیدگی ساختار و تنوعشان،

PAIVAND: Vol. 18  No.1054  mai 01, 2012

"م��وی سرخپوس��ت"،
"آج��ر"" ،ج��رس"،
"نیلوفرانه"" ،افالطون"
و "مریخ"! مواد مخدر از
نظر ساختار چندان زیاد
نیستند .تنها نام و ظاهر
این مواد متنوع و متفاوت
میش��ود تا هم مشتری
ب��رای آنها پیدا ش��ود و
هم کس��انی ک��ه از مواد
آشنا و قدیمی سرخورده
شدهاند ،به امید پیداکردن
مواد جایگزین یا حتی درمان ،به
اعتیادآورهای جدید رو بیاورند.
مواد مخدر از نظر س��اختار چندان
زیاد نیس��تند .تنها نام و ظاهر این
مواد متنوع و متفاوت میشود تا هم
مشتری برای آنها پیدا شود و هم
کس��انی که از مواد آشنا و قدیمی
سرخورده شدهاند ،به امید پیداکردن
مواد جایگزین یا حت��ی درمان ،به
اعتیادآورهای جدید رو بیاورند.
اس��تفاده از این نوع مواد نسبت به
مواد سنتی آسانتر است و بسیاری
از آنه��ا بوی خاص��ی ندارند و برای
مصرفش��ان ب��ه اب��زار خاصی هم
نیست .بعضی را میشود به سادگی
جوید یا خیلی آس��ان و تنها با یک
فندک مصرف کرد.
همین موض��وع در کنار ارزانی و در
دس��ترس بودن ،مص��رف آنها را
گستردهتر کرده است.
بهعنوان مثال ،چندوقت قبل ،خبر
تولید یک دس��تمال مرطوب با نام
"الس��یمن" منتشر ش��د که گفته
میش��د دارای مواد مخدری است
که از راه خون جذب بدن میش��ود
و توهم کاذب ایجاد میکند.
"جی��ب" و "تینا" هم محرکهایی
هس��تند که بی��ن جوانه��ا با این
ش��عار که برای بی��دار ماندن طی
ساعتهای طوالنی و تخلیه انرژی
و رقص مفیدند مش��هور شدند ،اما
در واق��ع ،این مواد ک��ه به صورت
تدخینی مصرف میشوند ،شکلی از
متآمفتامین متبلور ،بدون بو و رنگ
و مثل یک تکه یخ ،س��نگ نمک یا
سنگ کوارتز هستند.
"برن��ز" و"ن��خ" هم دو م��اده قوی
ش��یمیایی هس��تند که چندسالی
است وارد بازار ایران شدهاند.
"برنز" را روی یخ تبخیر میکنند و
بعد آن را نفس میکشند.
"نخ" هم با خراش روی پوست جذب
بدن آدمها میشود .کارشناسان مواد
مخدر میگویند شکل ظاهری "نخ"
ت.
شبیه برنج خوراکی سوخته اس 
"برنز" و "نخ" نخست با این عنوان
که اعتیادآور نیستند از تایلند وارد
ایران شدند ،اما این مواد هم در واقع
از خانواده "شیشه" هستند.
بسیاری از مواد اعتیادآور به نام مواد
غذایی به بازار ایران میرسند.
این دس��ته از مواد ،در بس��تهبندی
س هنرپیشههای
مواد خوراکی با عک 
هندی و پاکستانی به شکل آدامس،
پاس��تیل و پودرهایی با طعم نعنا و
خوشبوکنندهدهان وارد میشوند.
یک نمونه از این مواد" ،پان پراگ"
است که با قیمت خیلی ارزان فروخته
میشود و"راجا"" ،تایتانیک"" ،ناس
خارج��ی"" ،پان پاکس��تان"" ،پان
عربی"" ،ویتامی��ن"" ،ملوان زبل"،
"پان اس��فناج" و "گوتکا" اسمهای
دیگر این آدامسها هستند.
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گوگوش در مونتریال

مریزاد!
دیگر این که این گزارشگر ،پیش از
برنامه و در خالل میانپرده (دوربین
به دس��ت) در البالی جمعیت ،در
قبل از همه ،برگ��زاری بی نقص
پیوند نخستین نشریه ای بود که
سه بالکن ،چندین لژ چرخیدم و
و زیب��ای این کنس��رت ب��زرگ و
س��ال  2000روی جلد خود ،خبر
گردیدم و ش��گفت زده به ترکیب
دشوار را به دوستان مان ،مرتضی
رپی
حضور گوگوش را در کانادا (د
روه پرس��پولیس و جمع خیره شدم.
ت) درج کرد؛ از صادق��ی از گ��
در همان نگاه اول ،جامعۀ ایرانیان
 21س��ال س��کو
ش��هریار ایوب زاده ،از گ��روه پرواز
همان زمان ،هم��واره کامیونیتی
مونتری��ال ،که آن ش��ب بهترین
(اوتاوا) خس��ته نباشید و شادباش
ایران��ی در حس��رت ش��رکت در
«مسطوره» و نمونه اش حاضر بود،
«دیوا»ی پاپ ایرانی می گوییم.
س��ه ویژگی بار ِز آحادش -جوان،
کنسرت این
بعد این که ،کنس��رت  14آوریل
تحصیلک��رده و ش��هری -کام�لا
ود.
ب
در مونتریال
تاریخ س��از بود ،چ��را که در تاریخ
درش��ماره ای که گذشت این آرزو
کنس��رت ه��ای داخل مشهود بود.
برگ��زاری
دوستان ،جامعه ایرانیان مونتریال
سرانجام برآورده شد.
سالن در جامعه ایرانیان مونتریال،
نزدیک به  3300نفر ایرانی مشتاق
نه تنها رو به رشد است (آن هم با
به لحاظ ش��مار مدعوین (بیش از
روز شنبه  14آوریل،در محل سالن
سرعتی در خور اعتناء) که بافت و
3هزار نفر) رکورددار است ،و بنظر
ب��زرگ پالس دزار (س��ل ویلفرید
ترکیب آن نیز هر روز متحول می
می آید (به اس��تثنای پیک نیک
پلتیه) بانوی بزرگ موسیقی پاپ
پیوند!) این رکورد به سادگی شود.
ای
ه
ای��ران را ب��ر صحنه دیدن��د ،با او
به امید پیروزی و روزهای روشن
گریستند ،دم شکستنینباشد!
خواندند ،خندیدند،
دوس��تان ،واقعا دس��ت توانایتان
گرفتند ،هورا کشیدند...
گوگوش برای س��ه نسل از
مخاطبان تشنه و مشتاق صدا
و حضورش خواند ،رقصید و
سخن گفت ،از خاطرات دور و
نزدیک ،از آرزوهای بزرگ ،از
آینده ،از گذشته ها ...از سه
سالگی ،از شکوفه نو تا تبعید...
پس از نزدیک به سه ساعت،
در پایان کنسرت ،زمانی که
او و گ��روه بی نظیرش ،پس
از تعظی��م ،در س��ونامی ی
«آنکور آنکور!!» س��رانجام از
صحنه بی��رون رفتند ،حضار
هنوز تش��نه شنیدن و دیدن
هنرمند بود.

نان سنگک

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

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

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

Tel.: 514-894-8372
آدامسها و خوشبوکنندههای "پان
پراگ" ،ترکیبی شبیه مخدر "ناس"
دارند؛ مادهای که از مخدرهای توهم
زاست.
ای��ن م��اده از برگ درخت��ی به نام
"بت��ل" به دس��تمیآی��د که در
اندونزی ،مال��زی ،فیلیپین ،چین،
تای��وان ،کامبوج ،ویتن��ام ،الئوس،
هند و پاکستان مىروید .برگهاى
آن را اگر تازه باش��د میجوند ولی
معمولترین شیوه مصرف ،استفاده
از نوع خش 
ک آن است.
نامهایی که کمتر میترساند

تا چندس��ال قب��ل" ،هرویین" نام
وحشتناکی در میان مردم بود .ترس
از عوارض آن ب��ر مصرفکنندگان
باعث میشد آن را آخر خط اعتیاد
توصیف کنند .شاید به همین دلیل
بود که قاچاقچیان و بازاریابان مواد
مخ��در ،دنبال نامه��ای جذابتری
گش��تند ک��ه م��ردم را به ان��دازه
"هرویین"نترساند.
"ش��کار اژده��ا"" ،غبار فرش��ته" و
"اش��ک خ��دا" نامهای��ی بودند که
در واقع به همان "هرویین" اش��اره
میکردند.
حاال هم چندسالی هست که مادهای
به ن��ام "کراک" ،به عنوان یک ماده

وحشتناک با اثرات سوء جبرانناپذیر
در میان معتادان باب ش��ده است و
با اینکه برخی کارشناسان معتقدند
فرمول ش��یمیایی خاصی دارد ،اما
بسیاری معتقدند که "کراک" همان
هرویین خالص اس��ت که به دلیل
غلظت زی��اد ،اثرات مخربتری هم
دارد .ای��ن ماده را گاه با آمفتامینها
و اکس��تازی هم مخلوط میکنند و
به دلیل خاصیت شدید اعتیادآوری،
مصرف آن ممکن است به سرعت از
حالت تدخین به تزریق تبدیل شود.
"نورجی��زک" ( )Norgesicهم نام
یک ماده تزریقی است که در ایران
بهطور غیر قانونی و به عنوان جعلی
داروی ترک اعتیاد و در شیشههای
آمپول عرضه میشود.
"نورجی��زک" در آمری��کا ،کانادا و
کشورهای اروپایی به عنوانی ترکیب
غیر مخدر شلکننده عضالنی با پایه
فنادرین -آس��پیرین عرضه میشد،
ام��ا اکن��ون دیگر توس��ط کارخانه
س��ازنده تولی��د نمیش��ود .آمپول
موجود در ایران کام ً
ال متفاوت است
و ن��ام "نورجی��زک" نامیجعلی و
غیرژنریک برای ماده عرضه شده در
ایران است.
ترکیبات شناخته شده "نورجیزک"
عرضه ش��ده در ای��ران ،بوپرنورفین

(ش��بیه مورفین) و کورتون اس��ت.
در برخ��ی کش��ورها ،ب��رای ترک
اعتیاد ،قرصه��ای زیر زبانی حاوی
بوپرنورفین زیر نظر پزش��ک انجام
میش��ود ،اما در آن کش��ورها این
قرصها همیش��ه همراه ترکیبی از
نالوکس��ون تهیه میش��وند که اثر
مخدر بوپرنورفی��ن را مهار و تزریق
آن به عنوان مخدر را بیاثر میکند.
در نورجی��زک اما نالوکس��ون پیدا
نش��ده اس��ت و بنابراین نه تنها در
ترک اعتیاد موثر نیست ،بلکه خود
اعتیادآور و ب��ا مصرف بیش از حد،
حتی مرگآور است.
در کنار ای��ن مواد ،نامهای دیگری
هم هستند.
میگوین��د ه��زار و  ۶۰۰ن��ام برای
ای��ن م��واد وج��ود دارد و تع��داد
مصرفکنن��دگان آمفتامینه��ا در
جهان ،به تنهایی بیشتر از مجموع
مصرفکنن��دگان "تری��اک" و
"کوکایین" ودیگر مواد سنتی است.
در ایران ،باید همه اینها را به "تریاک"
و "شیره" و "حش��یش" و  ...اضافه
کرد که بیش از چهارمیلیون ایرانی،
تفننی یا مستمر درگیر استفاده از
آنها هستند و بیشترشان را جوانان
تشکیلمیدهند.
نعیمهدوستدار
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فدیهیجایگزین
(نیابتی)یعنیچه؟
بدون مسیح ،ما می میریم و ابدیت
را در جهنم خواهی�م بود تا جریمه
گناهان مان را پرداخت کنیم.
مرگ در کالم خدا اشاره به "جدایی"
است .همه می میرند ،اما بعضی ها تا
ابد با مسیح در بهشت خواهند بود،
و بعضی تا ابد در جهنم بسر خواهند
برد.
مرگی ک�ه در اینج�ا از آن صحبت
می کنیم اشاره به زندگی در جهنم
است .بهر حال دومین چیزی که این
آیه به ما درس می دهد این است که
زندگی ابدی از طریق عیسی مسیح
در اختیار ما گذاشته شده است.
این فدیه جایگزین (نیابتی) او برای
ماست.

فدیه جایگزین (نیابتی) اشاره
به عیس�ی مسیح است که بجای ما
و برای گناه�ان ما مرد .کالم خدا به
ما تعلیم می دهد که همه انسان ها
گناهکارند
(رومیان  18-9: 3و .)23
جریمه گناهان ما مرگ است.
رومیان  23: 6می گوید:
"زیرا ک�ه مزد گناه موت اس�ت اما
نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند
ما عیسی مسیح".

ای�ن آی�ه چن�د چی�ز را به م�ا یاد
می دهد.
عیسی مسیح وقتی که روی صلیب
مصلوب ش�د ،بجای ما مرد .ما الیق
مرگ بر روی صلیب بودیم ،چون ما
گناه کرده ایم.
اما مس�یح تنبیه را بر خود گرفت و
خود را به جای ما قرار داد و آنچه حق
ما بود برداشت" .زیرا او را که گناه را
نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما
در وی عدالت خدا شویم".
( 2قرنتیان )21 :۵

ش�ده ب�ه عدالت زیس�ت
نمائیم که به ضرب های او
شفایافته اید"
( 1پطرس .)24 : 2
اینجابازمیبینیمکهمسیح
گناهانی را که ما انجام داده
بودیم بر خود گرفت تا بها
را برای ما بپردازد.
چند آیه بعد می خوانیم:
"زیرا که مس�یح نیز ب�رای گناهان
یکبار زحمت کش�ید یعنی عادلی
برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد.
در حالی که به حسب جسم مرد لکن
بحسب روح زنده گشت"
( 1پطرس .) 18 : 3
نه فقط این آی�ات درباره جایگزین
شدن مسیح برای ما به ما درس می
دهند ،بلکه به ما یاد می دهند که او
فدیه بود ،یعنی تمام�ی بها را برای
گناهان بشر گناهکار پرداخت کرد.

قسمت دیگری که درباره این فدیه
جایگزین (نیابتی) صحبت می کند،
در اشعیاء  ۵ :۵3است.
این آیه درباره آمدن مسیح می گوید
که بای�د می آمد تا ب�ر روی صلیب
برای گناه�ان ما بمیرد .این نبوت با
جزئیات زیادی گفته شد و مصلوب
"او خود گناهان ما را در بدن خویش ش�دن او دقیقا همان طور که نبوت
بر دار متحمل ش�د ت�ا از گناه مرده شده بود ،انجام گردید.

بعدازظهر در وست آیلند
از ساعت
هر 4شنبه

اگر احتیاج به دعا دارید،
یکشنبه
و همچنینهر
دریافت فیلم
برای
مونتریال
در قلب
بعدازظهر
ساعت 4
از
مسیحی
جزوات
مسیح» و
«زندگی
405 Marie-Anne
بطور E
)Montreal (Metro: Mont Royal
رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

ما فقط می توانیم بهای گناه خود را با
بودن ابدی در جهنم بپردازیم.
چ�ون او این کار را برای ما کرد ،االن
م�ا این فرصت را داری�م که نه تنها
گناهان مان بخش�یده شوند ،بلکه
ابدیت را ب�ا او بگذرانیم .برای انجام
ای�ن کار ما باید ایمان مان را بر روی
آن کاری بگذاریم که مسیح بر روی
صلیب انجام داد.
م�ا نمی توانی�م خودم�ان را نجات
بدهیم ،ما به یک جایگزین نیاز داریم
که جای ما را بگیرد .مرگ عیس�ی
مسیحهمانفدیهجایگزین(نیابتی)
است.



  اگر احتیاج به دعا دارید ،از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال
و همچنین برای دریافت)(Metro: Mont Royal

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

Montreal
Mont
Royal

Mont
Royal
405 Marie-Anne
E

Mont Royal
ST-DENIS


)X 514-999-5168
514-999-5168
Mont
Royal

Mary Anne

ST-DENIS

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

"و حال آن که به سبب تقصیرهای
ما مجروح و بسبب گناهان ما کوفته
گردید و تادیب سالمتی ما بر وی آمد
و از زخم های او ما شفا یافتیم".
به این جایگزینی توجه کنید.
اینجا باز می بینیم که مسیح بها را
برای ما پرداخت.

هر یکشنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

خداوند محبت است

هر شنبه
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در شهــر
مدرسه دهخدا

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

مدرسه فردوسی

ایران-مونترال

7085 Cote-des-Neiges

(514) 299-1787

www.addhi.org

514-962-3565

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم

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

اجنمندوستدارانزرتشت

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

---------کافهلیت:هرپنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

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

مرکزفرهنگیزاگرس

همبستگیبازرگانی

اوتـــاوا

اجنمن ادبی مونتریال

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

برندگان نوبل صلح خواهان
آزادی نرگس محمدی شدند

(514) 944-8111
------------------------

Info: 514-249-4684
------------------------

M EK IC

www.paivand.ca

514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

IBNG

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

(514) 770-1771
3333 Cavendish، # 250

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

زیبا شیرازی در Place des Arts
«نفس زیبا» پنجشنبه  7ژوئن

همکاری صمیمانه بزرگترین مرکز فرهنگی مونتریال زمینه ای را برایمان فراهم نمود
تا همگام با آواز سرایان و نوازندگانی که موسیقی را برای نمایش فرهنگشان برگزیده اند،
با افتخار به ایرانی بودن مان این فرهنگ کهن را ارائه نماییم.
برای نخستین بار صدای گرم "زیبا شیرازی" ،خواننده و نوازنده ای
که سروده های پارسی را با پوشش جاز به جهانیان ارایه داد،
در این دیار طنین انداز خواهد شد.
"نفس زیبا" روز پنجشنبه  7ژوئن ساعت  8شب حضور گرم شما را ارج می نهد.
www.zibashirazi.com

جزئیات در شماره آینده

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

iranleftalliance@gmail.com

عزاداری در ایران...

حضور  ۵ش��ب متمادی رهبر ایران
و دیگر مقامات بلندپایه در مراس��م
عزاداری های فاطمی و "شام غریبان
شهادت حضرت زهرا” حکایت از آن
دارد که حکوم��ت در صدد تثبیت
و توس��عه هر چه بیش��تر فرهنگ
عزاداری به بهان��ه های مختلف در
جامعه ایران است.
از آنجایی که حکومت از این فرهنگ
برای مش��روعیت دادن به خودش
اس��تفاده می کند مایل است ببیند
این فرهنگ غالب ش��ود ،با مفاهیم
سیاس��ی م��ورد عالق��ه حکومت
گ��ره بخورد و ب��ه فرصتی نیز برای
سرگرمی و تخلیه هیجانات جامعه

 ۱۰ش��خصیت و نه��اد برنده صل��ح نوبل طی
بیانیهای خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط
نرگس محمدی ش دهاند .شیرین عبادی ،داالیی
الم��ا ،میخائیل گورباچف و لخوالس��ا از جمله
امضاکنندگان این بیانیه هستند.
شیرین عبادی ،داالیی الما ،لخ والسا ،میخائیل
گورباچ��ف ،ج��ودی ویلیامز ،مای��رد مگوایر،
ریگوبرتومانچوتام،محمدیونسبههمراهسازمان
صلح بین المللی و موسس��ه آلبرت شوایتزر از
برن��دگان جایزه صلح نوبل طی بیانیهای ضمن
اعتراض به حکم نرگس محمدی و "غیرعادالنه"
خواندن آن ،خواهان آزادی فوری و بدون قید و
شرط وی شدهاند.
نرگس محمدی ،نایب رئی��س کانون مدافعان
حقوق بش��ر و دبیر هیأت اجرایی شورای ملی
صلح روز  ۲۱آوریل در منزل پدریاش در زنجان
بازداشت شد.
وی پیشتر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت
کشور ،عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و
فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی به شش
سال زندان محکوم شده بود.
وی در تنها تماس تلفنیای که با منزل داش��ته اعالم
کرده که در حال بازجویی اس��ت و احتماال بازداشتش
برای اجرای حکم نبوده بلکه پرونده جدیدی برایش باز
شده است.
نرگس محمدی در تیرماه  ۱۳۸۹به علت یک بیماری
ناشناخته عصبی از زندان آزاد و مستقیما به بیمارستان
ایرانمه��ر تهران منتقل ش��د .وی حدود ی��ک ماه در
بیمارستان بس��تری بود اما به گفتهی همسرش هنوز
سالمتی کامل خود را به دست نیاورده و همچنان در اثر

اضطراب ،دچار فلج موقت عضالنی میشود.
محمدی در س��ال  ۲۰۰۹به دلیل فعالیتهای حقوق
بشریاش از محل کار خود اخراج شد.
تقی رحمانی همس��ر نرگس محمدی حدود یک ماه
پیش مجبور به ترک ایران ش��د .این فعال  ۵۲س��اله
ملی مذهبی که  ۱۷س��ال از عم��رش را در زندانهای
جمهوری اس�لامی گذرانده ،آخرین بار در اردیبهشت
 ۱۳۹۰بازداشت شد.
نرگس محم��دی و تق��ی رحمانی دو ف��رزد دوقلوی
چهارس��اله دارند که در ح��ال حاضر نزد م��ادر آقای
رحمانیهستند.

برگزاریمجمععمومیخانهایران
به آگاهی کلیه اعضا و سایر ایرانیان
عالقمند میرساند ،مجمع عمومی
سالیانه خانه ایران در تاریخ

شنبه  19ماه مه 2012
از ساعت  3تا  6بعدازظهر
در محل کتابخانه مکیک

واق��ع در  4438خیابان الروش در
مونت رویال ،برگزارمی گردد.
 از آنجایی که در دو سال گذشتهمجمع عمومی تش��کیل نش��ده و
هیات مدیرۀ فعلی بر پایه اساسنامه
می بایست جایگزین گردد،

 و همچنی��ن با نگرش به اهمیتانجام تغییراتدر اهداف و ماموریت
خان��ه ایران ،بدلیل عدم توانایی در
تحقق بخشیدن به ماموریت اولیه و
ایجاد فیزیکی «خانه»؛
 و نهایتا تصمیم اساسی در ادامه یاتوقففعالیتها،
 وهمچنین ارایه گزارش مالی،حضوراکثریت اعضا در این جلسه
حیاتی است.
لذا خواهش��مندیم دراین گردهم
آیی شرکت نمایید.
از سایر ایرانیان عالقمند نیز برای
حض��ور و ش��رکت در پویایی این

فعالیتدعوت می نماییم.
بدیهی است تصمیمات نهایی بر
پایه رای اکثریت حاضردرجلس��ه
اتخاذ خواهد شد.
در ص��ورت تمایل ب��رای کاندیدا
شدن در هیات مدیره بعدی مراتب
را از طریق ایمیل ،پیش از تشکیل
مجمع به آگاهی ما برسانید.
info@khanehiran.ca

بنیاد فرهنگی سخن آزاد

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
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چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

>> ادامه از صفحه5 :
بدل شود.
تازه یک ماه از ایام ش��ادمانی های
نوروزی گذشته و جامعه ظرف چند
هفت��ه ناگهان به اصطالح تغییر فاز
میدهد .تاثیر این نوسانات روحی بر
روان جمعی مردم محتاج مطالعات
و بررس��ی های کارشناس��انه است
اما چیزی نیس��ت که بتوان نادیده
گرفت.
نوس��انات به کنار ،قش��ر از ایرانیان
ناراض��ی و حتی دین��دار نیز گالیه
می کنند که اصرار ب��ه ایجاد حال
و هوای ع��زاداری به دفعات زیاد در
تقویم کشور باعث ایجاد افسردگی و
تشویق رفتارهای ریاکارانه می شود.

17

ام��روز در مراس��م ع��زاداری های
فاطمی در میدان فردوس��ی تهران
صحنه ای ب��ود که جلب توجه می
کرد .دادن پرچم سیاه با نام حضرت
ابوالفضل بهدست مجسمه فردوسی
ش��اید حساب ش��ده نبوده و شاید
حتی فقط به خاطر ابتکار خودجوش
یک فرد اتفاق افتاد.
ام��ا صحنه ای که خل��ق کرد نماد
خوبی از تالش های دیرینه حکومت
در جهت تحت الش��عاع قرار دادن
همه ابعاد فرهنگ ایراندر زیر پرچم
روایتی خاص و در حال شکل گیری
از تش��یع ایرانی متمای��ل به نظریه
والیت فقیه است( .سیاوش اردالن)

با سپاس

حسینصمیمی

بنیاد فرهنگی سخن آزاد برنامه های هنری امسال را
به اطالع هموطنان مونترالی می رساند
"علیرضا قربانی" به همراه "گروه کرشمه"
 جمعه  ۴ماه می
 جمعه  8ماه جون "پریسا" و "گروه همنوازان "
 جمعه  ۱۳ماه جوالی "مامک خادم"
 یکشنبه  ۱۶سپتامبر "ساالر عقیلی"
" سپیده رییس سادات " به همراه "حمید متبسم " و " گروه مضراب "
 جمعه  ۲۶اکتبر
____________________
جزئیات برنامه ها را به همراه پوستر آنها در شماره های آینده رسانه های ایرانی خواهید دید.
با بهترین آرزوها برای شما در سال جدید

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.
__________________________

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

اتوکوروش AUTO KOROSH
مختصص در تعمیرات و سرویس اتومبیل

  در خدمت ایرانیان گرامی
  با جتربه طوالنی

- AUTO REPAIR
- Brakes, Suspension
- Oil Change
- Rust Proofing
- Tires

و
ها
نقاشی
منایشگاه
16
م
ی
جواهراتحمیرامرتضوی
از
9
تا

سالنآرایشا وی
مخصوص خامن ها و آقایان

با مدیریت جدید
کار
با  15سال سابقه
به پی
در خدمت هموطنان گرامی
اسپشی شواز نوروز
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
ال ها
>
ی سال نو:
 ویتامینه  ماساژ مو
>
ج
و
ا
 ayیز مخصو
 فر و صاف کردن دائمی،
ص
ن
و
ر
و
of M
زی
 میکاپ آرتیست (فرناندا)
to end
<<
March
ختفیف وی
ژ
ه
 فیشال  اپیالسیون مانیکور
ب
را
ی
دا
نشجویان
 پدیکور  بند و ابرو
باحجاب
های
خامن
مکان ویژه برای
Salon EVE

متخصص
آرایش عروس

5393 Cote-Saint-Luc
Montreal، QC، H3X2C3

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

   تعمیراتانواعاتومبیل

   تعمیرات ترمز و جلوبندی

   تون آپ و تعویض روغن ،فیلتر و...

   روغنکاریزیرماشین

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


______________________
5236 boul. Levesque O. Chomedy, Laval H7W 2R9

514-776-8832

Tel.: 450-682-6682

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

 :از ساعت  10صبح
یکشنبه ها

صبhحcاBrun
نهناهار

کافه صوفی آماده
پذیرایی از مجالس
و جشن های شما

مخصو
ص صوفی

همه روزه
صبحانه درصوفی

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

به ما بپیوندید!

www.Tapeshmontreal.com

تارمنای فعالیتهای هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

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

یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز

unitedtours@bellnet.ca

facebook.com/paivand.montreal
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;; 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

√
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________________
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)

 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

کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده
ا
جنام آزما
یش خون
در مح
ل کلینیک
جواب در
4
2
س
ا
ع
ت

Tel.: 514-439-1444

: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












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

Guy Concordia

دکتر مهسا زمانی

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

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

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

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

Reflexology
:پزشکان متخصص

جراح ارتوپدی
روانپزشک
بینی
و
حلق
گوش و
ic
n
li
C
Travelers es
قلب
vacin
- for all
عمومی
جراح
destina
- for all
متخصص زنان
tions pointments)
جهاز هاضمه
p
a
(with
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی

دکتر شهروز رضانیا

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

(Metro: Guy)

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب شجوئی
دان
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در رویائی ترین روز زندگی تان

بر سر زیباترین سفره عقد بنشینید!
زیباترین و بزرگ ترین سفره عقد

برای طبع مشکل پسند
عروس و دامادهای
ایرانی

21

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

سفری که تا یک عمر در خاطر شما خواهد ماند!

تور بزرگ فستیوال الله های اوتاوا
Ottawa Tulip Festival:

مهریصدوقی

May 12, 2012

Deluxe Bus Tour with T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

) PARLIAMENT BULIDIN ( PHOTO STOP
RIDEAU CANAL
ROCKCLIFFE : LOOKOUT
DOW'S LAKE (See the international colors of thr

 برای هر بودجه و شرایطی

برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید
با مدیریت :بانو پریا
Tel.: 438-990-5880 | 514-636-1185






)flower during thr "tulip Season" (photo stop

___________________
1118 Ste-Catherine W., #504
Montreal, Qc
)(Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Cell: 514 834 2166

Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

FARMER'S BYWARD MARKET
)PARLIAMENT BULIDIN (PHOTO STOP
Departure: FROM GUY METRO > 8:00AM
ALSO FROM SNOWDON METRO > 8:15 AM
FARE: ADULTS --- 45.00CAD
CHILDREN -- 35.00CAD
) ( Includes taxes. excludes lunch
Duration: approx, 12hrs



This year Ottawa Tulip Festival celebrates it's 60th anniversary! Millions of tulips will blossom again, creating an
exotic mosaic of colour and beauty in Ottawa and Gatineau.
This is the 60th edition of the annual Tulip festival.

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد
SHAHRZAD BEAUTY SALON

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

فروشگاه مواد غذایی ایرانی و افغانی در قلب براسارد

فروشگاه افغان
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت

اسپشیال های ماه:

همه نوع
برجن های بامساتی
at
an
Am
SELLA,
40
پو
ند
ی:
42/99
HA
TA
10پوندی8/99 :
برجن آی خانوم
10پوندی11/99 :
بر
جن دمسیاه ایرانی:
(تا
زه
رس
یده)
10پوندی14/99 :

افغانی و ایرانی
رین مواد غذایی
ت ،بنشن ،و...
تازه ت
یوه جات و حبوبا
رین سبزیجات ،م
 ،هندی و ترکی
بهترین و تازه ت
های تازه افغانی
ع نان و شیرینی
انوا
_________________

1555 Boul Provencher
Brossard, QC J4W 1Z3

انواع کارت تلفن

Tel.:(450) 465-0499

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

• جوان سازی پوست

با کریستال

Microdermabrasion

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
_________________

1445 Boul. Provencher
Brossard, Qc. K4W 1Z3

Tel.: (450) 904-4900
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شادترین
دی جی شهر:
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان
گرامی

)Tel.: (514
692-0476

 facebook/عروسی،جشنتولدهایتولد،مهمانیهای
خودرابامابرگزارکنید!
Djalcapone

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

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

St-Laurent

Tel.: (514) 844-8220

مدیترانه،
فید
ماهیس هیسفید
چونما
هم مال ایران
ش
رسید
 Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن،
 Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
 Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
 Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

 Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

2 Sherbrooke est.
Montreal, QC H2X

هیپنوتیزم

Tequila Taco

هیپنوتیزم

_______________

 اگر از مشکالت روحی رنج می برید
 اگر دچا رتوهمات روحی هستید
 اگر دچار میگرن های ح ّاد هستید
 اگر دچار دلشوره و هیجان ،ترس و اضطراب
هستید



اگر دچار وسواس های فکر ی هستید

>> با فراگیری دنیای دوم هیپنوتیزم
می توانید براحتی بر متام مشکالت خود غلبه کنید:

Tel.: 514-347-4353

کلیه
سیخ های کوبیادقالم پیک نیک

برگ ،جیگری

l
Stainless Stee

کله،

چه ،زبان
پا

ی گوسفند

سیراب
و جود است
مو

ترش

ذبح اسالمی :حـــــالل

ه،

1.99

صوص سن لوران،
کباب کوبیده مخ
جه کباب با استخوان
جو
خوان آماده برای کباب
و بدون است

ی خان
گی مخصوص
س
ن
ل
و
را
ن
ر
سید

کلوچهنوشین:
گردویی،نارگیلی
ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

چای صدف

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

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

رستورانیـاس
ی
سالنآراش

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

www.restaurantyas.ca
)(follow us on Facebook

بامجربترینآشپزایرانی

در قلب NDG

_________________
دوشنبه تعطیل است
)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303
مترو:واندوم ،اتوبوس ( 90یک بلوک غرب مترو)
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درگذشت

Alavi, Mandan: 1938-2012

On Tuesday, April 24, 2012,
passed away, surrounded by her loved ones,
at the Neurological Hospital in Montreal.
Beloved wife of Dr. H.A Iravani, loving mother of
Amitys Salas, Eve Iravani-Fateh (Mike), Prochat
Salas, Cyrus Anthony Iravani (Linda), Kourosh Salas.
Proud grandmother of Giovanna and Cyrus Fateh,
Dara and Mani Youssefzadeh, Emilia Iravani.
She will be deeply missed by her family and friends.
Always cherished in our hearts.
A Memorial Service was held in the Chapel of
The Mount Royal Funeral Complex
1297 Chemin de la Foret,
Outremont, QC H2V 2P9
(514) 279-6540
On Sunday, April 29, 2012 at 1 pm.

ل
ع
ماندا ن وی

هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
داند که سخت باشد قطع امیدواران

با دنیایی اندوه و با دلی شکسته،
درگذشت همسری ارجمند ،مادری فداکار و
فرهیخته و مادربزرگی مهربان و دلبند را
به آگاهی دوستان و یاران می رسانیم؛
روز یکشنبه  29آوریل 2012
از ساعت  1بعدازظهر،
در محل آرامگاه مونت رویال
1297 Chemin de la Foret,

On behalf of our family we would like to express our
appreciation and thanks to the most human, attentiveand loving person Dr. Angela Genge and her staff for
their care andcompassion and to the staff of 3rd Floor
of Montreal Neurological Institute Hospital for with
their patience and tender loving care.
All along her long sickness we were very much
obliged to ALS Society of Québec especially Ms.
Claudine Cook and her staff for their providing social
gathering and moral support through planning trips
for ALS patients and care givers.
In lieu of flowers, donations to the ALS Society
would be appreciated: www.sla-quebec.ca

همــدردی

دوست گرامی جناب آقای کوروش ثالث
خانواده های سوگوار

دراندوهتالمانگیزدرگذشتمادرفرهیختهوارجمندتانباشماشریکیم.
برایشماوخانوادههایمحترمثالث ،علوی،و ایروانیصبروآرامشبقایعمرآرزومندیم.

محمد رحیمیان و خانواده

همــدردی

جناب آقای آلکس سلیمانی پور

ما نیر در غم درگذشت پدر گرامی تان خود را سهیم می دانیم
وبرایتانصبروآرامشآرزومندیم.

حیدر اسدی

وزارت خارج��ه آمری��کا هر س��ال
هزاران نفر از شهروندان کشورهای
مختلف جهان را برای دادن کارت
س��بز و یا اقامت دائم در آن کشور
به قید قرعه انتخاب میکند .امسال
برای نخستین باردر سالهای اخیر
بی��ش از  ۴۴۰۰نف��ر از متقاضیان
ایران��ی برن��ده قرعهکش��ی کارت
س��بز آمریکا شدهاند ،ولی تا کنون
حدود  ۱۰۰۰نفر از آنان یعنی یک
چهارم برندگان کارت س��بز برای
اج��رای مراحل قانونی و س��فر به
آمریکا به سفارتخانههای آن کشور
مراجعه نکردهاند .سارا گرو (Sarah
 ،)Growیک��ی از کارمن��دان امور

بستگان ،دوستان و یاران مهربان ،از راه های
دور و نزدیک ،برای تسالی خاطر بازماندگان
به دیدار ما آمدند.
پیشاپیشازکلیهشماعزیزانصمیمانه
سپاسگزاریم و برای همه گان بهروزی
و بقای عمر آرزو داریم.

خانواده های ثالث،ایروانی

آقای محمد رحیمیان ،سردبیر
محترم ،بیان گذار پیوند و پیوند ها!
بعنوان یک شهروند ایرانی -کانادائی
و فعال اجتماعی ک��ه آرزوی بهم
پیوس��تن یکدیگ��ر با درس��تی و
راس��تی و بدون هرگونه تعارفات
نمایشی را همیشه داشته و دارم.
بدین وسیله از شما و همسر گرامی
بخاطر زحمات بی دریغ تان در این
راه که ش��وق با هم بودن و حفظ
حرمت دوس��تی هایمان همیشه
ق��دم برمی دارید سپاس��گزاری و
تشکر می کنیم!

سپاس و قدردانی
خاط��ره ای ک��ه در خاتمه حیات
خاک��ی هموطن عزیزم��ان آقای
مهدی محمدیان در ذهن ما باقی
گذاش��ته اید ،هرگز فراموش نمی
ش��ود .زیرا که من ایش��ان و خانم
محترمش��ان را دور را دور م��ی
ش��ناختم و زنده یاد را معموال در
گردهمآئی هایدوستان میدیدم.
بس��یار مهربان ،با دل و جان فعال
بود .قیافه خندان او را همیشه بیاد
دارم.
امی��دوارم در زندگ��ی کوت��اه او
کارهای��ش ،لبخندش و همکارش

برای ما عبرت باشد.
بهرح��ال مجددا هم��دردی خود
را هم��راه با دیگر دوس��تان و دل
های نازکشان مثل آقای خراسانی
(کرباسفروش��ان) عزیز ک��ه از ته
دل می گریس��ت خدمت خانواده
عزیزشان ابراز می دارم.
روح مهدی محمدیان شاد ،و سایه
سردبیر برقرار باد!

همــدردی

منصوره رادمرد

(پرهیزگار) آوریل 2012

دوست گرامی و دیرین،
جناب آقای آلکس سلیمانی پور ،خانواده های سوگوار

قرعهکشی گرینکارت برای ایرانیان
کنسولی وزارت خارجه آمریکا در
گفتوگویی به زبان فارسی با رادیو
فردا میگوید برندگان کارت سبز
تنها تا شهریور ماه فرصت دارند که
م��دارک خود را آماده کرده و برای
دریافت گرینکارت اقدام کنند.
وی می افزاید :امسالدر شماره افراد
برنده گرین کارت ش��اهد افزایشی
چشمگیر هستیم .س��ال گذشته
یعنی س��ال  ،۲۰۱۱تقریبا دو هزار
و  ۸۰۰نفر برنده شدند ولی امسال
یعنی در س��ال  ۲۰۱۲چهار هزار
و  ۴۰۰نفر برنده اعالم شدهاس��ت.
دلیلش این اس��ت که از امس��ال
کشور بنگالدش از این برنامه حذف

Outremont, QC

شدهاس��ت .تا س��ال  ۲۰۱۱کشور
بن��گالدش که یک کش��ور خیلی
بزرگ است ،هر ساله تقریبا سه یا
چهار هزار ویزا دریافت کردهاست.
ولی چون امسال بنگالدش از این
برنامه حذف شده ،جاهای برندگان
این کشور به ایران تعلق گرفتهاند.
اما موضوع خیلی مهم این اس��ت
االن فقط ش��ش ماه باقی اس��ت،
کسانی که برندگان این قرعهکشی
هستند تا روز  ۳۰سپتامبر – یعنی
ش��ش ماه دیگر -وق��ت دارند و به
همین دلیل اس��ت که من تاکید
میکنم که باید فوری با ما تماس
بگیرند.

در اندوه بزرگ درگذشت پدر گرامی تان ما را شریک بدانید
صبر و آرامش ،روزهای روشن ،بهروزی و بقای عمر برایتان آرزومندیم.

محمد رحیمیان ،فرشادفضلی

و همه دوستان قدیمی در پیوند و تپش

همــدردی

دوست ارجمند،سرکار خامن کتایون شیبانی،
خانواده های سوگوار
ما نیز در اندوه بزرگ درگذشت پدر گرامی شما،
خود را شریک می دانیم و برایتان آرزوی صبر و بردباری داریم.

محمدرحیمیان

و دیگر دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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سپاسگزاری
از کجا آمده ام ،آمدنم بهر چه بود؟
هب کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم
مرغ باغ ملکوتم ،نیم از عالم خاک
دو هس روزی قفسی ساخته اند از بدنم

ممحهدی
مدیان

می گفت
تا می توانید
مهربانباشید!

از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن عزیز دلبندمان
فرزندی برومند ،همسری ارجمند ،دامادی واال ،برادری فداکار

زنده یادمهدی محمدیان

در مونتریال با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
در مراسم خاکسپاری ،مجلس یادبود،
همچنین با درج پیام های همدردی در پیوند و دیگر نشریات؛
و از طریق ارسال گل ،پیام های تلفنی ،فیس بوک ،ایمیل،
امضای دفتر یادبود ،ارسال کارت و ...و...
ما را همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان ،بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

خانوادههایمحمدیان،

فرشادگهر ،فرشچی ،افتخاری ،اکبری اسبق،
عبداله زاده ،پارساپور ،آریائی،

همدردی

حکیمیفرد،رسولی

در یادبود درگذشت آقای دکتر سعید شیبانی،
پدر بزرگوار سرکار خانم کتایون شیبانی
بر سر آنم که گر زدست برآید

دست بکاری زنم که غصه سرآید

کتایون عزیز

تسلیت واژه کوچکی است در باره غم شما.
ما در اندوه درگذشت پدرت با تو همدردیم
و امیدواریم که یاد خاطرات خوش ،بار غم دوری را سبک تر نماید

اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران  -مونترال

سپاس
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همیشه پیش از آنکه فکر کنی
اتفاقمیافتد...
و چن�ان به�ت و اندوه�ی ب�ر
شانههایت می گذارد که گویی
دیگر نخواهی ایستاد.
چنان گیج و مبهوت در فضایی
پ�ر از س�وال ،غ�م و وظیف�ه
میمانی ک�ه اساس�ا بودنت را
فراموش میکنی؛ حس می کنی
ی ندارد.
که بودنت هم دیگر لطف 
در فضای�ی ک�ه ص�دای ُخ�رد
شدن اس�تخوان های تک تک
س�لولهایت را میش�نوی و
چشمانت هم از دستور دیدنت سرباز میزنند،
ی که دس�ت مهر به
همراهانی را گرد خود می بین 
س�ویت دراز می کنند ،با تو همدل ،همقدم و هم
اشک میشوند و به نام عش�ق در میان این اندوه
بزرگ برایت معجزه میآفرینند و حتی دمی با غم
تنهایتنمیگذارند.
خانوادهه�ای محت�رم رحیمی�ان( ،آق�ای محمد
رحیمی�ان ،خانم زهره منافیان) ش�هرویی (آقای
خلیل شهرویی ،خانم فرانک محمودی) تبرزینی
(آقای فری�د تبرزینی ،خانم لیال ق�ادری) و عمو
ی با دل 
فرشاد فضلی بسیار گرام 
ی آکنده از اندوه،
ما را در س�ختترین دقایق زندگی مان همراهی
کردید.
ای کاش واژه ای مییافتی�م ت�ا بتوان�د ح�ق
سپاسگزاری شما را ادا کند.
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ن تو ،قلب آینه شکسته
رفتی و از رفت
ب ،پنجره ها همه بسته
کوچه هادر خلوت ش
بغض باراندر نگاهش
سمان خاکستری رنگ،
آ
دارد ،تودۀ ابر سیاهش
خنجریدر سینه
سل بارانم ،بارانم ،بارانم
بی تو من از ن
گریانم ،گریانم ،گریانم
چون ابر بهارانم،
ن ،سیل غم برد آشیانم
ی تو من با چشم گریا
ب
ت می نشیند بر لبانم…
خواب سرخ بوسه های

رفتن همسرم در اوج جوانی با همه تکان دهندگی
ی از
و وحش�تناکی یک اصل را ،که م�ی تواند یک 
زیباترین پایان ها باشد ،جاودانه کرد و آنهم عشق
بود.
در این روزها صدها دوستدار مهدی به یاد او بودند.
یاد و لطف و قدمهایتان را ارج مینهیم.
مهدی خوب میدانست که زیستن باال رفتن است
و بهرحال توقف نکردن؛ بر این باور بود که نیروهای
مهرورزی دیوار همه کس�ریها و کاس�تیها را به
عقب تواند ران�د و در تکرار کالم خود میگفت تا
می توانید مهربان باشید ،و چه زیباست که در این
اوج اندوه ،تجل 
ی مهر دوس�تداران او بارها و بارها
شامل حال ما شد .مهر شما را ارج مینهیم و با یک
سبدشقایقسپاسگزاریمیکنیم...
با آرزوی بهروزی برای همه شما عزیزان

تینافرشادگهر

مجلس ترحیم
بازگشت همه به سوی اوست
با قلبی آکنده از اندوه و رنج
درگذشت پدری فداکار و ارجمند،

مرحوم حاج خداداد سلیمانی پور
بزرگ خاندان سلیمانی پور را در اصفهان،
به آگاهی یاران و دوستان می رسانیم.

برای مجلس یادبود آن مرحوم
روز جمعه 4ماه می 2012
از ساعت  2تا 7بعدازظهر

در محل منزل اینجانب
علی اصغر (آلکس) سلیمانی پور
واقع در

5769 Blossom Ave.,
Cote-ste-Luc H4W 2T2
Tel.: 514-917-9988

گرد هم می آییم و یادش را گرامی می داریم.
حضور شما عزیزان تسال بخش خاطر حزین بازماندگان اوست.
---------------------------------------

محمدرضا سلیمانی پور ،منوچهر سلیمانی پور،
محمدحسین سلیمانی پور،علی اصغر (آلکس)
سلیمانی پور ،محمد حسن سلیمانی پور و محسن
سلیمانی پور ،محمد سنبل تر،
 Theodora Chandrinosو خانواده های عبدی،
حبیب الهی ،شیرزاد ،رهبری ،صادقیان ،کارآور،
محمودیه ،صفدریان ،خانیان ،ابریشم دار،
صبوری،رومیانی ،محمدی ،مجیدی
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زندگیوسالمت...

اینکه بدانید چرا عشق به تدریج محو
شده و از بین میرود به درک معنا و
مفهوم عشق و رابطه کمک کرده و
کمک مان میکند بتوانیم روابط مان
را نجات داده و از برهم خوردن آنها
جلوگیریکنیم.
انگار همین دیروز بود که عشق در
رابطهتان بسیار شیرین و تمامنشدنی
به نظر میرسید.
اما خیل��ی زود ،ق��ول و قرارهایتان
فراموش ش��د .روزهایی ک��ه مدام
دوس��ت داش��تنش را در گوشتان
زمزمه میکرد گذشته است.
حاالدلتنگ گرمای آغوشش هستید
و از خودتان میپرسید:
عشق ما کجا رفت؟
پس اگر عش��ق از بین رفتنی است
ممکن اس��ت تاثیرات ب��دی روی
ازدواج داشته باشد.
خوشبختانه خیلی از ازدواجها به آن
نقطه نمیرسد اما خیلی از افراد هم
هستند که فشارهایی اینچنینی رادر
ازدواج خود تجربه میکنند.
در زی��ر میخواهیم ب��ه اختصار به
چند مورد از عواملی که میتواند به
ما برای درک معنای عشق و رابطه
ق در رابطه
و اینکه چرا گاهی عش�� 
تدریجاً محو میشود ،اشاره کنیم.


 .۱توقع نابجا:

خیلیه��ا قب��ل از اینک��ه وارد

صحنه اصلی ازدواج ش��وند ،تصور
میکردهاند که یکی از اسطورههای
روابط عاشقانه هستند؛ توقع دارند
که عش��ق و لطافت رابطه همیشه
وجود داش��ته باش��د اما هیچکدام
از اینها واقعی نیس��ت و فقط خیال
باط��ل اس��ت و منجر ب��ه ناامیدی
میشود .آنها نتوانستند درک کنند
که داستانهای عشقی که در فیلم
و کتاب میبینند و میخوانند فقط
نمود یک رابطه غیرواقعی است.
وقتی پای س��فره عقد مینشینند
تصور میکنند که رویاهایش��ان به
حقیقت پیوس��ته اس��ت اما بعد از
گذشت چند سال از ازدواجشان به
این نتیجه میرس��ند که همه چیز
خیالی بیش نبوده است.
ام��ا در ازدواج توقع��ات درس��ت و
منطقی هم میتواند وجود داش��ته
باش��د ،مثل عشق ،توجه و حمایت
همس��ر .اما حتی اینها هم ممکن
است برآورده نشوند .بنابراین عاقالنه
اس��ت که ای��ن واقعی��ت را در نظر
داشته باش��یم که حتی در بهترین
ازدواجها هم ممکن است فرد تنها،
خسته و ناامید باقی بماند.

 .۲ناسازگاری:

معموالً خیلی طول نمیکش��د که
زوج ازدواج کرده متوجه ش��وند که
آنقدرها که در دوران نامزدی تصور

www.paivand.ca

میکردن��د س��ازگاری ندارند .حاال
میبینند که هیچ وجه اش��تراکی با
هم ندارند و هیچ روزی نیس��ت که
از ازدواجشان اظهار پشیمانی نکنند.
تصورشان این است که همسرشان
زوج مناس��بی برای آنها نیس��ت و
ازدواجشان فقط یک اشتباه بزرگ
بوده است.
ممکن است گاهی شباهتهایی در
سلیقه و شخصیتش��ان پیدا کنند
اما تفاوتهایش��ان معموالً عمدهتر
و ش��اخصتر است .همه اینها باعث
میشود که وقتی مشاجره و مشکلی
پیش بیاید ،مصالحه و آشتی کردن
سختتر شود.


 .۳مشاجرات و کشمکشهای
مداوم:

دعوا کردن ،داد کش��یدن ،شکوه و
شکایت کردن مداوم و عصبانیت به
طریقی مخرب ابراز میشود.
وقتی این اتفاق میافتد ،مکالمه بین
دو نفر به یک میدان مبارزه تبدیل
خواهد ش��د ک��ه در آن هرکس از
نظر و عقیده خودش دفاع میکند
و کلم��ات دیگ��ر اب��زار برق��راری
ارتباط نیستند و به سالح برای هر
ف��رد تبدیل میش��ود .این کلمات
ناراحتکننده باعث سرد شدن عشق
آنها میشود.

 ۱۰درصد مردم به علت آلرژی
دچارگرفتگیبینیمیشوند

یک فوق تخصص آلرژی گفت۱۰ :
درصد مردم در طول س��ال به علت
ابتال به آلرژی دچار گرفتگی بینی
میشوند.
وی با اشاره به فرا رسیدن فصل گرم
و آل��رژی اظهار داش��ت :در مبحث
حساس��یتها و آل��رژی مهمترین
مقوله مبحث پرهیز و پیش��گیری
اس��ت ک��ه در این زمین��ه آموزش
مداوم به مردم باید صورت پذیرد و
این مسئله به صورت مقطعی نباید
انجام ش��ود .افراد باید ب��ا توجه به
نوع بیماری و حساسیتها با کسب
اطالع��ات الزم از مواد محرک برای

جلوگیری از تشدید بیماری
حساسیت آلرژی خود پرهیز
کنند.
در برخی مواقع پرهیز ناکافی
باعث تشدید بیماری با وجود
مصرف دارو میشود.
شایعترین حساسیتدر افراد
در بینی،حلق و س��ینوس
آنان صورت میپذیرد.
در بزرگس��االن بیشترین علت این
گرفتاریه��ا گرده گیاه��ان بوده و
در کودکان نیز مواد محرک منازل
از جمله حش��رات موجود در گرد و
غبار ،دود س��یگار ،عط��ر و ادکلن و
مواد سوختنی در منزل است.
ای��ن فوق تخص��ص آل��رژی اظهار
داش��ت :حداقل  10درصد مردم در
س��ال به دلیل مباحث آلرژی دچار
گرفتگی بینی میشوند که عالئم آن
آبریزش و گرفتگیهای بینی است
که بهترین راه حل برای این مشکل
اس��تفاده از ماس��ک و شست و شو

بینی با آب نمک است.
افراد میتوانند با مراجعه به داروخانه
و بدون داشتن نس��خه درخواست
تهیه دس��تگاههای شست و شوی
بینی کنند و در طی روز به خصوص
افرادی که در کالنشهرها یا مناطقی
که مواد محرک آل��رژی وجود دارد
چندی��ن ب��ار در روز بین��ی خود را
شست و ش��و دهند که این مسئله
میتواند در ایمنی و س�لامت آنان
بسیار موثر واقع شود.
وی خاطرنش��ان کرد :در این زمینه
به خصوص ش��هرهای آل��وده که با
آلودگی شدید هوا مواجه هستند باید
از ماسکهای مطمئن به خصوص
ماس��کهایی که با تکنول��وژی نانو
ساخته شدهاند ،استفاده کنند.
وی افزود یک��ی از ارزانترین موارد
ب��رای پیش��گیری از مش��کالت و
گرفتاریهای آل��رژی قرقره کردن
حلق با آب نمک است.

آداب صحیـــ�ح غذاخ��وردن را بدانی��د...

 ته مانده غذا در بشقاب:

بهتر اس��ت غذا را به ان��دازه ای در
بشقاب بکشید که تمام آن را استفاده
کنید .ماندن غذا دربش��قاب نه تنها
بیاحترامی به میزبان به شمار می
رود ،بلکه به طور غیرمستقیم به او
می گویید که غذای شما مطلوب و
خوش طعم نبوده ،ضمن اینکه شما
با این عمل مرتکب اسراف می شوید.
برک��ت را از زندگی خودتان کم می
کنید.
 میوه:

میوههای��ی مثل خرب��زه ،هندوانه،
طالبی و امثال آنها را نباید یکجا در
بشقاب به تکه های کوچک تقسیم و
آماده خوردن کنید .بلکه پسندیدهتر
است که هر بار فقط قسمتی از آن را
با کمک کارد بریده و استفاده کنید.
 توت فرنگی:

توت فرنگی را از دم آن گرفته و میل

کنید .اگر دم آنها از قبل گرفته شده،
باید از چنگال استفاده کنید.
 قاشق بستنی:

پ��س از خوردن بس��تنی لیوانی یا
چوبی ،باید توجه داش��ت که قاشق
آن را برای جویدن و بازی اس��تفاده
نکنید.
 نوشابه:

به طور عادی برای استفاده از بطری
آب یا نوشابه ،باید قسمت پایین آن
را بگیرید نه گلوی بطری رادر ضمن
اگر برای کس��ی آب یا نوش��ابه می
ریزید ،لیوان را با دست بلند نکنید،
بلکه بطری را روی لیوان خم کنید.

 سوپ یا آش:

س��وپ ی��ا آش از جمل��ه غذاهایی
هستند که به جز بار اول دیگر نباید
تعارف ش��ود .همچنین هنگام سرو
نباید بیشتر از یک مالقه س��وپ یا
آشدر بشقاب میهمان ریخته شود.

مگر این که دوباره تقاضا کند به هر
حال باید جای کافی در معده برای
صرف غذای اصلی که درست شده،
باقی بماند.
در ضم��ن در مراس��م رس��می یا
غیررسمی س��وپ یا آش و هر نوع
غ��ذای داغ دیگ��ری را فوت نکنید.
بهتر اس��ت کمی صبر کنید تا غذا
سرد شود.
 حنوهاستفادهازکارددرسفرهغذا:

هرگز انگشت س��بابه را روی تیغه
کارد ق��رار ندهید و غ��ذا را با کارد
به دهان نبری��د .نباید کارد را موقع
صحبت کردن در دست گرفت و به
حرکت درآورد.

 برای صرف دسر بهتر است:

 کارد را در دست راست و چنگالرا در دست چپ بگیرید.
 برای دس��ر از قاش��ق غذاخوریاس��تفاده نکنید ،بلکه قاش��ق دسر
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>> در زی�ر به برخ�ی از عوامل
مرتب�ط با دعواها و مش�اجرات
زوجها اشاره میکنیم:
• مشکالت مالی
• وظائف والدین
• خیانت
• روابط جنسی


 .۴احساس نفرت:

عشق شما ممکن است به تدریج با
متضاد آن ک��ه خودخواهی و نفرت
است جایگزین شود .بااینکه ممکن
است هنوز عش��قی در دلتان وجود
داشته باشد اما صدای نفرت بلندتر
اس��ت .بیعاطفگی ،ت��رس و غرور
دلتان را مثل س��نگ کرده است و
ارتباط دوباره در ازدواج را س��ختتر
میکند.


 .۵تسلیم شدن:

متاس��فانه بعضی از زوجها آنقدر به
ازدواج ب��دون احساسش��ان عادت
میکنند ک��ه امید هی��چ تغییری
ندارند .تص��ور میکنند که زندگی
زناشویشان دیگر هیچوقت درست
نمیش��ود .حتی تصور میکنند که
ه��ر کاری از دستش��ان برمیآمده
انجام دادهاند اما چیزی که شکسته
است دوباره درست نمیشود .به این

نتیجه میرسند که طالق و جدایی
آخرین راهحل آنهاست.


توقعات نابجا ،ناسازگاری،
مشاجرات ،نفرت و تسلیم شدن

میشود .اما اگر قطعیتداشته باشید
و ه��ر دو با هم همکاری کنید ،این
مشکالت قابل حل هستند.
(مردمان)

فقط چند م��ورد از عواملی اس��ت
که موجب بیعش��ق ش��دن روابط

ی کاهش احتمال
را

 ۷راهکار ساده ب
تال به سرطان سینه
اب

و سبزیجات از جمله
مصرف میوه
یتواند از ابتال به
مواردی است که م 
سینه جلوگیری کند.
یهای
ی خوب شامل چرب 
سرطا های
یها

رب
چ
ن ریافتهاند ب��رای اینکه
امگا  3و امگا  6است.
د
محقق��ان
ابتال به غیر اش��باع
ن دغدغه کمتری برای
اش��باع و جامد مثل
زن��ا
��ای
اری های س��ینه داشته باشند چربیه روغنه��ای حیوانی و
بیم
ساده را چربیه��ا و
ب اس��ت این  7راهکار
ی جامد مضر هستند.
خو
روغن نبات
نهایی از قبیل ذرت
بکار ببرند:
امگا  6در روغ 
یافت می شود .امگا3
ردان

دل کنید.
و آفتابگ ی��ی نظیر روغن ماهی
نها
 )1وزن خود را متعا ��الگی به در روغ 
وغن ماهی ق��زل آال و
ی که از س��ن  18س
تر از  9س��المون ،ر
نان
ز دچار اضافه وزنی بیش��
یشود.
اهی ساردین یافت م 
بعد،
لوگ��رم بودهاند ،احتمال ابتال به روغن م یر اشباعدر روغن های
یهای غ
کی

رب
مان یائسگی در چ
کانوال ،زیتون ،آجیل
سرطان سینه در ز
گیاهی نظیر:
روغنی یافت می شود.
آنها بیشتر است.
و دانه های

 )4چربی
انتخابکنید.

ذاها را از نوع خوب
غ


 )2مقدار
مصرف کنید.

زیادی میوه و سبزی


 )5کربوه
را مصرف کنید.

رات مناسب و خوب
ید

ش��امل :هویج ،گوجه
ت س��بوس دار ،لوبیا،
س��بزیجات
نها و غال
برگ سبز مانند نا 
بنشن را مصرف کنید.
فرنگی ،سبزیجات
کلم بروکلی باقال و
باش��ید ( 7-8ساعت
س��فناج و انواع کلم (
کافی داشته
ا

ش��ب) .اس��ترس را از
م
کل
م،
کل
م قرمز،کلم قمری ،گل
 )6ویتامین  Cو  Eو سلنیوم را هر خ��واب در
کل
،
ی��د .چاقی ما در همه
شامل :مرکبات  ،انواع
پیچ) .میوه ها
خود دور کن
روز مصرف کنید.
وزن مطلوب داشتن
ته
فرنگی و گیالس .نک
این م��واد مغ��ذی ،خاصیت آنتی دردهاس��ت.
ت
ردن باعث دوری تمام
توت ،تو ن است که سبزیجات
اکسیدانی قوی دارند و خطر ابتال و ورزش ک��
قابل توجه ای
یشود .پس بیایید
صرف کنید و یا بخارپز
ن را کاهش می دهند.
دردها و رنج ها م 
را یا خام م
به سرطا
ط بمانیم و از زندگی
سالم و با نشا
کنید.

خود را باال ببرید.
خود لذت ببریم.

 )7روحیه
(خبرگزاری فارس)
زندگی داشته باشید.
مرتب ورزش کنید.
رزش نگاه مثبت به
)3
 30دقیقه و یا بیشتر و
خانواده باشید .خواب
روزانه
با دوستان و
انجامدهید.

متفاوت و قاشق کوچکتری است که
همیشه آن را در ظرف دسر یا کنار
آن قرار می دهند.

 چند منونه از مواردی که باید
روی میز غذا به آن توجه کنیم:

 نان را درکنار بشقاب غذاخوری یادر بشقاب کوچکی که برای این کار
گذاشته شده قرار دهید و هر بار تکه
خیلی کوچکی از آن را ببرید.
 اگ��ر از کره برای مالیدن روی ناناستفاده می کنید ،با سرکارد تکهای

کوچک در بش��قابتان بگذارید و از
آن استفاده کنید.
 اگر کارد یا چنگال از دستتان برزمین افتاد ،از میزبان تقاضای چنگال
دیگری کنید .چون خم شدن شما
در سر میز جلوه درستی ندارد.
 سر س��فره با فرد کنار دستیتانمطالب کوت��اه و مختص��ر را برای
صحبت پیش بگیرید.
 بهتر اس��ت متکلم وحده نباشیدبه دیگران هم وقت صحبت بدهید.

 مطالب ش��اد و اشتهاآور را عنوانکنید.
 قبل و بعد از نوشیدن ،با دستماللب و دهانتان را پاک کنید.
 نوش��یدنیتان را با یک جرعه سرنکشید.
 هسته کمپوت دس��ر را با همانقاشق از دهان بیرون آورید.
 آرنج تان را قبل از پایان غذا رویمیز نگذارید.
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زندگیوسالمت...

ی توانید بگیرید و برعکس!

11

تا ندهید نم

11

فوایدبوسهدرروابطزناشویی

صنعت گردشگري خبرگزاري جمهوري اسالمي مطرح شد

تهايفرهنگي
گردشگران خارجي را داريم
شا داريم

میکنید تمایل دارید تا همسرتان را
ببوسید این کار را انجام دهید ،الزم
جدول با
نیستیک
شرحبهتر
کنیددوتا او را
حتماً صبر
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ش����روع س����ال تحصيل��ي
جدي��د بي��ش از هم��ه نگرانيها
و دلمش��غوليهايي ك��ه ب��راي
دانشآم��وزان و خانوادههايش��ان
دغدغهاي
ميكند،
سالايجاد
مشترك 31شهريور ماه 23 1390شوال 22 1432سپتامبر 2011
پنجشنبه
شماره 4895
هفدهم
ل هفدهم شماره  4895پنجشنبه  31شهريور ماه 23 1390شوال 22 1432سپتامبر 2011
نيز براي همه مردم چه آنهايي كه
دانشآموز دارن��د و چه آنهايي كه
س��بب ایجاد تمایل فرد به ادامه
دانشآموز ندارند به وجود ميآورد،
بوسیدن می شود.
ت��راژدي دردناكي به ن��ام ترافيك
در تحقیقی که در س��ال 1997
اول مهر! كه ش��كوه سال تحصيلي
می ودادند.
همهمه زيباي  12ميليون
♥ اگر چش��م مدخل روح باش��د ،بشناس��ید ،او را ببوس��ید و به مرور جديد
در دانشگاه پرینستون انجام
بهقفل،
هاي
شديد ،خيابان
کهبندهاي
شدند راه
متوجهميكند!
مردم تلخ
آموزهارابهبه كام
آنوقت میتوان گفت که لب هم راهرو زمان می توانید او را بهتر بشناسید .دانش
سرعت
رومی
این نتیجه
محققان
ش�د،
تصاويري
اندك
ش��هروندان
تش��ويش
و
اضطراب
رانندگان،
ممتد
هاي
یکی از مواردی که زیبایی بوس��ه را بوقبوسه در ش��رایط مختلف می تواند دس�ت پیدا کردن�د که مغز
ذهن اسـت.
است كه چهره مهربان مهر را برايمان درهم ميكند!
مــا افکار خود را با یک لبخند انتقال چند برابر می کند این است که در معانی متفاوتی را در بر داشته باشد،
انس�ان دارای س�لول ه�ای
اگرچه مس��ئوالن ش��هري و پليس همه س��عي خود را ميكنند تا اين
بوسه ها،
برای انواع
همین دلیل
می دهیم ،عشق را در کلمـات می همه ی زبان ها و مذاهب قابل درک به
فرد را قادر
ترافيكکه
عصبیايناس�ت
اول مهر
يابد ،اما باز هم
حدودي بهبود
ناخوش��ايند تا
وضعيت
کردند.
انتخاب
مختلفی
های
نام
گنجانیم و عالیق خود را با بوسه ابراز می باشد.
تاریکی لب
در
تا
س�ازد
می
اس��ت كه با قدرت پنجه در خيابانهاي ش��هر مياندازد و همه تالشها را
اس��کیولیم :بازبوسه از
پروفس��ور وان بیرنت رئیس بخش به
پیدا کند.
اعصاباش را
معشوقه
ش��ود و های
می نماییم.
راحت به
شهروندي با
مثالمبادا راهبنداني
عنوانكند تا
مغلوب مي
تعجب��یتمهيدات
بوسه باازدر نظر گرفتن
ترافيكي كه
دوس��تی،گره كور
رویبرس��د .اين
در یک بوس��ه پیام ه��ای عمیقی مردم شناس��ی دانشگاه تکزاز اظهار مقصد
باس��یولیم:
بس��يارک��ه چرا
وج��ود ندارد
بويژه
شهروندان و
شود،واما با مشاركت
نتوانسته باز
مسئوالن
رویس��وي
هم از
محبت،
عش��ق و
احس��اس
وجود دارد که بیان آن ها فرای لغات می دارد که:
بوس��یدن
ها از
بس��یاری از زوج
البتهدراز نقطه
روزهااين راحتي
خواهد شد.
اندكي راحت
"اولین بوسه عاشقانه برمی گردد به دانشآموزان
عمیقبازکه این
سویولیم :بوسه
آغازتاریک و
مکانايهای
یکدیگر
و کلمات است.
ميشود كه هر شهروند تكاليف و وظايف خود را در ارتباط با ترافيك شهر
می برند.
نـویسنده کتاب "عش��ق و رابـطه  1500سال قبل از میالد مسیح در به  French Kissمشهور شده است .کم نور لذت بیشتری
بداند!ناآگاهي اغلب ما از قوانين و مقررات ترافيكي ،ورود غيرمجاز رانندگان
بعد بود
جنس��ی" ،دکتــ��ر ج��ان ف��ری ،هند .پیش از این زمان هیچ مدرک بهاز آن
روانپزشکان ازآلمانی در
پزشکان و
زوج و فرد ،عبور
مختلفمحدوده طرح
ادیان نكردن
که رعايت
ترافيك،
ب��هطرح
محدوده
را
آن
و
نموده
بوسه
تحریم
به
شروع
گسترده خود
های
پژوهش
پی
مـعتقد اس��ت" :بوسیدن هنر است دیگ��ری دال بر وجود بوس��ه های چراغ قرمز و گذرگاه عابر پياده ،حركات نمايش��ي و بيطاقتي رانندگان در
نابخشودنی اعالم
خطوطگناه
عنوان یک
و نشاندهنده یک نوع بیان فردی و عاش��قانه وجود نداش��ت .کلیه این به
شهروندان سواره
فقط بخش��ي از
تردد ميان
نتیجه رسیده
غيرفرهنگيباره به این
رفتارهاي در این
پيچيده
معضلي
به
ترافيك
ش��ود
مي
موجب
كه
هاس��ت
خيابان
در
پياده
کام ً
ال شخصی از عشق و محبت می نتایج از روی لوح های گلی ،نقاشی و کردند ،اما به هر حال قدرت بوس��ه اند که اف��رادی که هر روز صبح
روان
و
روح
هم
ظاهرش
حتي
كه
پيچيدگي
اين
شود،
تبديل
ما
همه
براي
روی دیواره های غارها و یا نوش��ته بیشتر بود و همچنان به قوت خود قبل از ترک کردن خانه ،همسر
باشد".
اغلب ما را به هم ميريزد جزو معدود مس��ائلي اس��ت كه به دست تكتك
بوس��ه زمان��ی ایجاد می ش��ود که های روی پوس��ت حیوانات بدست باقی مانده است.
کمتر دچار
خود را می بوس��ند
ما هم حل ميش��ود .هفته آينده با شروع رسمي سال تحصيلي جديد و به
زوجین برای اولین بار به هم نزدیک آمده است.
نظر رويبیماری می
پدیده را
ای�ن
بخواهیم
شوند.ميگيرد!
ش��هروندان قرار
جديديازپيش
آزمون
ترددها،
تبعاگرافزايش
می شوند ،پس کام ً
ک��ه پس از
اف��رادی
همچنین
توانیم
اينکنیم،
یابی
ال طبیعی است بیرنت معتقد است که تماس نزدیک درعلمی
رويارويي
خودمان را در
ميدهد تا
میبه ما
فرصت را
ریشهمهر
حقيقت ماه
می کنند،
خانه را
بوسیدن
طبیعی
ترافيكطور
بوسیدن به
بگوییم که
ترکاين
قبولي در
دس��تاورد
مهمترين
بيازماييم!
بزرگي مثل
که دو طرف کمی مضطرب شده و و فشار بینی ها به یکدیگر از همان با معضل
احتم��الهمه ما
پياده اس��ت!
راننده و عابر
صبور تابودن
باعث هم
 1500س��ال قبل از میالد مس��یح آزم��ون
ياد تصادف
وق��وع
کمتر
عصبی شوند.
كس��وتتوسین
ذهندرآکسی
می شود
30حقوق
گذاش��تن به
تقدمها و احترام
رعايت حق
چگون��ه با
ميگيري��م
از ی��ک منب��ع با نویس��نده بی نام مرسوم بوده است.
درص��د درآمد
دارن��د 20 ،ت��ا
هورمون
کند ،این
بیشتریكهترش��ح
ش��هربهافزايش
"کتاب بوسه ها" اینطور برداشت می اما بوسه ای که امروزه به این شکل يكديگر ،طاقتمان را پش��ت گذرگاههاي ش��لوغ و
سایرین دارند و
پرترافيكنسبت
بیشتری
سبب می ش��ود در هنگام بوسیدن
دهيم!اين واقعيت را نميتوان كتمان كرد كه فرهنگ ترافيكي ما ايرانيها
رواج پیدا کرده ،ب��رای اولین بار در
رعايتبیش از هم
متوسطدر 5سال
طور
به
شود که:
بدهد
دست
احس��اس
اگر امروز بپذيريم كه ما
دهي��م،
خوبیآنبهراماارتقا
اس��ت و بايد
ضعيف
ً
کرد.
پیدا
شهرت
ها
رومی
میان
عمر می کنند.
خود
های
سال
و
سن
طرفه
دو
�لا
کام
عمل
یک
"بوس��ه
ماهیت
که
معتقدند
دانش��مندان
و
قوانين و مقررات رانندگي بدون در نظر گرفتن وضع جريمههاي س��نگين
کردن
س�لام
هنگام
در
ه��ا
رومی
یک��ی از افرادی
س��ازبو
آرتور
دکتر
و
بگیرید
توانید
نمی
ندهید
بوده؛ تا
که
است
ای
گونه
به
انسان
وجودی
بيمب��االت عمل ميكنيم براي اصالح اين بيفرهنگ��ي تا چند پله صعود
اینگذشته
بيش از
منتظرش��هر ما
خيابانهاي
اكنون
كرد.بويژه
نيازمندنقش فعالی
تحقیق��ات
که در
بالعکس".
یکكهبوسه
تجربه
خواهيمصورت
یکدیگر را می بوس��یدند ،انگشتر و در
مهرباني
معتقدمهر،
داشته در ماه
بود.كه با كوچكترين تخلفي
خواهدچرا
مقررات است.
در ی��ک کت��اب دیگر ه��م اینطور حلقه ای که بر دس��ت رهبران قوم رعايت
یکی از دالیل
اس��ت
بوسهاينی بعدی
تعداد اين
ميدهد و
درگيري
عصبانيت ،دعوا و
پرخاش��گري،
زمانیخود
نوشته ش��ده که زمانیکه احساس شان بوده را می بوسیدند و مجسمه ما جاي
بس��یار زیادی
موفقیت
اصلی
بوسیدن قرار
که رادربهوضعیت
رويه ناخوشايند تا پايان سال همراه ما خواهد بود.

های خدایان خود را نیز می بوسیدند
و ب��ا این کار مطیع ب��ودن و حس
احترام خود را به طرف مقابل انتقال

می گی��رد ،غدد موج��ود در داخل از افراد این اس��ت که روز خود را با
دهان و جداره لب ها ماده شیمیایی یک نگرش مثبت و دلچسب شروع
همین دو
جدول با
را ترش��ح می یک
مادهشرحمیکنن��د و چه چیز می تواند مانند
کنند که
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ش����روع س����ال تحصيل��ي
جدي��د بي��ش از هم��ه نگرانيها
و دلمش��غوليهايي ك��ه ب��راي
دانشآم��وزان و خانوادههايش��ان
ايجاد ميكند ،دغدغهاي مشترك
نيز براي همه مردم چه آنهايي كه
دانشآموز دارن��د و چه آنهايي كه
دانشآموز ندارند به وجود ميآورد،
ت��راژدي دردناكي به ن��ام ترافيك
اول مهر! كه ش��كوه سال تحصيلي
جديد و همهمه زيباي  12ميليون
دانشآموز را به كام مردم تلخ ميكند! راهبندهاي شديد ،خيابانهاي قفل،
بوقهاي ممتد رانندگان ،اضطراب و تش��ويش ش��هروندان اندك تصاويري
است كه چهره مهربان مهر را برايمان درهم ميكند!
اگرچه مس��ئوالن ش��هري و پليس همه س��عي خود را ميكنند تا اين
وضعيت ناخوش��ايند تا حدودي بهبود يابد ،اما باز هم اين ترافيك اول مهر
اس��ت كه با قدرت پنجه در خيابانهاي ش��هر مياندازد و همه تالشها را
مغلوب ميكند تا مبادا راهبنداني باز ش��ود و شهروندي با اعصاب راحت به
مقصد برس��د .اين گره كور ترافيكي كه با در نظر گرفتن تمهيدات بس��يار
هم از س��وي مسئوالن نتوانسته باز شود ،اما با مشاركت شهروندان و بويژه
دانشآموزان اندكي راحت باز خواهد شد .اين راحتي البته از نقطهاي آغاز
ميشود كه هر شهروند تكاليف و وظايف خود را در ارتباط با ترافيك شهر
بداند!ناآگاهي اغلب ما از قوانين و مقررات ترافيكي ،ورود غيرمجاز رانندگان
به محدوده طرح ترافيك ،رعايت نكردن محدوده طرح زوج و فرد ،عبور از
چراغ قرمز و گذرگاه عابر پياده ،حركات نمايش��ي و بيطاقتي رانندگان در
تردد ميان خطوط فقط بخش��ي از رفتارهاي غيرفرهنگي شهروندان سواره
و پياده در خيابانهاس��ت كه موجب ميش��ود ترافيك به معضلي پيچيده
براي همه ما تبديل شود ،اين پيچيدگي كه حتي ظاهرش هم روح و روان
اغلب ما را به هم ميريزد جزو معدود مس��ائلي اس��ت كه به دست تكتك
ما هم حل ميش��ود .هفته آينده با شروع رسمي سال تحصيلي جديد و به
تبع افزايش ترددها ،آزمون جديدي پيش روي ش��هروندان قرار ميگيرد!
حافظ
اين فرصت را به ما ميدهد تا خودمان را در رويارويي
در حقيقت ماه مهر
با معضل بزرگي مثل ترافيك بيازماييم! مهمترين دس��تاورد قبولي در اين
آزم��ون هم صبور بودن در كس��وت راننده و عابر پياده اس��ت! همه ما ياد
تقدمها و احترام گذاش��تن به حقوق
چگون��ه
گيري��م كه
یک مي
رعايت حق♥
یک بانگرش
انس��ان
بوس��ه در
طاقتمان را پش��ت گذرگاههاي ش��لوغ و پرترافيك ش��هر افزايش
يكديگر،
مثبت ایجاد کند.
سایر مزایا
دهيم!اين واقعيت را نميتوان كتمان كرد كه فرهنگ ترافيكي ما ايرانيها
خواهید
می
ش�ما
بنابرای�ن اگر
استرس
بردن
بین
از
ضعيف اس��ت و بايد آن را ارتقا دهي��م ،اگر امروز بپذيريم كه ما در رعايت
موفق،
و
سلامت،
روش
بهترین
عاش��قانه،
بوسه
یک
خوش�حال،و مقررات رانندگي بدون در نظر گرفتن وضع جريمههاي س��نگين
قوانين
ب�وده وبيعم�ر
بردن
چندازپلهبین
ش��دن و
ریلکس
داش�ته اصالحبرای
صعود
فرهنگ��ي تا
اين بي
طوالن�یكنيم براي
مب��االت عمل مي
شود.نيازمند
گذشته
ش��هر ما بيش
خيابانهاي
اكنون كه
دوستش
كرد.بويژهکه
خواهيمکسی را
باشید ،باید
محسوبازمی
استرس
مهرباني
ماه مهر،
تخلفي در
است .چرا
مقررات
پیش از
صبح،
رعايتهراينروز
می دارید
روانی
مش��اور
مکناب،
كوچكترين کی
كه با مای��کل
است :درگيري ميدهد و اين
معتقددعوا و
پرخاش��گري ،عصبانيت،
خود را به
قصد محل کار
جايرا به
اینکه ماخانه
رويه ناخوشايند تا پايان سال همراه ما خواهد بود.

توبه كردم كه نبوسم
لب ساقی و كنون
میگزم دست چرا
گوش به نادان كردم!

خود ترک کنید ،ببوسید!
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{>> ادامه در صفحه}32 :

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

____________________

وعادیعادي
ویژهويژه جدول
جدولهای ____________________جدول
جدول عادي

افقي:
 -1ب��راي انج��ام منظ��ور خ��ود
هم��ه كار كردن ،خ��ود را به خطر 1
انداختن  -جنازه
2
 -2تفنگدار سواره  -پيك كاغذي
3
 آرميدن ،آسايش يافتن -3گناهان  -ماه ميالدي  -قانون 4
چنگيز
5
 -4اينگون��ه هم لنگه بار اس��ت -
ح��رف پيروزي  -واح��د بوكس 6 -
زبان كشيدن به بستني
7
 -5برابر  -رايزني  -جماعت
 -6فداكاري  -ش��ماره بينالمللي 8
كتاب  -خمره بزرگ
9
 -7بچهترس��ان مع��روف  -ن��ام
10
دخترانه  -خواهر پدر
 -8بزرگواري ،س��روري  -پرندهاي 11
خوشآواز  -شليك با مسلسل
12
 -9درياچ��ه حمام  -پهن كردن -
13
مجلس روسيه
 -10واح��د س��طح  -پوش��اك 14 -
كاالها
15
 -11مرغ سخنگو  -شريك  -پاره
كردن
 قس��متي از معده نشخواركنندگاناندام
خوش
قيمتي
سبز
سنگ
-12
 آگاهباش پايه  -غار رسالت -10كش��وري در قاره س��ياه  -جمع
 -13روغ��ن جال  -فريضه ماه مبارك نجيب  -نقشه انگليسي
رمضان  -فرزندان
 -11تاب و توان  -محل اقامت رسمي
در
كش��وري
خورش��تي
 -14گياه
شاه  -سازمان فضايي
آسيا  -جستوجوگر
 -12عدد م��اه  -قورباغه درختي  -با
 -15دي��ن  -به س��زاي عم��ل خود سوز آيد  -شوق ،شادي
رسيدن
 -13گلوله خمير  -اخمو  -دعوا براي
عمودي:
خيرات آن نيست
 -1پايتخت اسلواكي  -هجوم
 -14يكي از غذاه��اي اصيل ايراني -
بدكار
 -2طرز و قاعده  -متانت -
مرد بخشنده  -روزنامهها
 -3رن��گ قه��وهاي مايل به س��رخ  -15 -آش��نا  -بازيگر فيلم س��ينمايي
اكنون  -استخدام كارشناسان خارجي يك��ي از م��ا دو نف��ر ( )1390ب��ه
از طرف دولت  ...اس��ت مگر در موارد كارگرداني تهمينه ميالني
ضرورت با تصويب مجلس
حل جدول عادی شماره 4894
شوراي اسالمي
 -4تي��ز  -مي��وه كركدار
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
م ر غ م ي ن ا
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 پادگاني در تهران  -بلهم ح ك و م
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ا
د
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 6ش
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روسيه
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ت د
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ج د
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 10گ م
و مرتب  -كشوري در قاره
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 11ذ
آفريقا
ر
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ت ي ه
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 -8ب��ه حس��اب آوردن -
ر
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د ل
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 13ر
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1

2

3

4
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6
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خدمات ارزی

514-844-4492
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9

10

افقي 15 14 13:سرمنزل
4 3 2 1
-8خ��ود
12-111ب��راي انج��ام منظ��ور
كش��ور چاي  -اي دل شاعر -
كشتي1
خطر
به
هم��ه كار كردن ،خ��ود راراننده
انداختن  -جنازه
فراموش��ي  -پروردگار -
 -9مقابل 2
 -2تفنگدار سواره  -پيكبيكاغذي
پوچ
بنيان،
3
 آرميدن ،آسايش يافتن  -10چوب خوشبو  -خالف عدم -ناميقانون
 -3گناهان  -ماه ميالدي -
پسرانه 4
چنگيز
ويراي��ش  -اين��ك  -غ��ذاي
-11
5
 -4اينگون��ه هم لنگه بار اس��ت -
نذري
ح��رف پيروزي  -واح��د بوكس 6 -
زبان كشيدن به بستني  -12واحد ش��مارش كل��ه پاچه -
لق��ب هندو  -7فتن��ه  -همراه هرج
 -5برابر  -رايزني  -جماعت
ميآيد
المللي 8
 -6فداكاري  -ش��ماره بين
كتاب  -خمره بزرگ  -13آس��وده - 9فرايند و جريان -
ن��ام و دنبال كردن
پيگيري
 -7بچهترس��ان مع��روف -
دخترانه  -خواهر پدر  -14معن��ي10پيرايه هم مي دهد -
آماده
پروردگار 11 -
 -8بزرگواري ،س��روري  -پرندهاي
 -15لش��كر -12اث��ري از ونس��ان
خوشآواز  -شليك با مسلسل
 -9درياچ��ه حمام  -پهن كردن
مس��اژ (-نامزد بهترين رمان گنكور
13
مجلس روسيه
)2010
 -10واح��د س��طح  -پوش��اك -

14

5

6

7

كاالها
عمودي:
15
شريك --پاره
پادزهر  -پرندهاي شبيه كبك
 -11مرغ سخنگو 1 -
كردن
كالهبرداراز -اتاق
معده نشخواركنندگان
 -2ب��اد و باران  -قس��متي
افقي:
اندام
خوش
قيمتي
سبز
سنگ
 -1اثر حماسي از-12
ابوعبداهلل مرزباني بزرگ
 آگاهباشدر -قاره س��ياه  -جمع
كش��وري
آم��دن
-10دني��ا
 پايه  -غار رسالت  -3متان��ت  -ب��ه زودشكن -13روغ��ن جال  -فريضه ماه
نجيب  -نقشه انگليسي
مباركيكدلي
همدستي و
ش��هر
س��نتي
 -2از ش��يرينيهاي
فرزندان
رمضان
آلمانمحل اقامت رسمي
س��ازيتوان -
كاميون تاب و
 -4ش��ركت -11
گياهي
گياه خورش��تي  -كش��وري در
تبريز  -از غالت -14-
فضايي
غن��ا  -شاه -
سازماننوع��ي
محب��ت -
وجوگر  -مرك��ز
هندس��ي -
ايزومرهاي
جست
 -3يك��ي از آسيا
 -12عدد م��اه  -قورباغه درختي  -با
كش
 -15دي��ن  -به س��زايخط
جايگاه  -مهتر قوم
خود
عم��ل
سفيدشادي
جگرشوق،
صيد -آيد -
 -5افسانهسرا  -سوز
مصدر
اس��م
نشانه
 -4دوس��ت -
رسيدن
سازهاي اخمو  -دعوا براي
گلوله خمير -
 -6رنج  -آرزوي -13
خيالي  -از
مژه
موي
كانون دايره -
عمودي:
ايراني آن نيست
مضرابي موسيقيخيرات
اسلواكي  -هجوم
پايتخت
1
تركيب آن با
مردگان --از
 -5بدن -
غذاه��اي اصيل ايراني -
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اسيد
اكسيژن
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 -6بزرگداشت  -3-رن��گ
چهارگوش -
بوي مايل به س��رخ  -15 -آش��نا  -بازيگر فيلم س��ينمايي
 -8پش��يماني  -س��رآغاز گف��ت و
ماندگي
اكنون  -استخدام كارشناسان خارجي يك��ي از م��ا دو نف��ر ( )1390ب��ه
موارد  -بسيار
شنوددرتلفني
اس��ت مگر
دولت ...
نوع��يطرف
از
رواني -
اختالل
 -7اقليم -
سختتهمينه ميالني
كارگرداني
 -9كارها  -فن ماش��ين
ضرورت با تصويب مجلس
سارقعادی شماره 4894
جدول
حل
شماره 4894
حل جدول
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34
صفحهويژه
>>حل درجدول

15 14 13 12 11 10

سرمنزل
 -8كش��ور چاي  -اي دل شاعر -
راننده كشتي
 -9مقابل فراموش��ي  -پروردگار -
بيبنيان ،پوچ
 -10چوب خوشبو  -خالف عدم -
نامي پسرانه
 -11ويراي��ش  -اين��ك  -غ��ذاي
نذري
 -12واحد ش��مارش كل��ه پاچه -
لق��ب هندو  -فتن��ه  -همراه هرج
ميآيد
 -13آس��وده  -فرايند و جريان -
پيگيري و دنبال كردن
 -14معن��ي پيرايه هم مي دهد -
پروردگار  -آماده
 -15لش��كر  -اث��ري از ونس��ان
مس��اژ (نامزد بهترين رمان گنكور
)2010

عمودي:
 -1پادزهر  -پرندهاي شبيه كبك
 -2ب��اد و باران  -كالهبردار  -اتاق
افقي:
 -1اثر حماسي از ابوعبداهلل مرزباني بزرگ
 -3متان��ت  -ب��ه دني��ا آم��دن -
 زودشكن -2از ش��يرينيهاي س��نتي ش��هر همدستي و يكدلي
 -4ش��ركت كاميونس��ازي آلمان
تبريز  -از غالت  -گياهي
 -3يك��ي از ايزومرهاي هندس��ي  - -مرك��ز غن��ا  -محب��ت  -نوع��ي
خطكش
جايگاه  -مهتر قوم
 -4دوس��ت  -نشانه اس��م مصدر  -5 -افسانهسرا  -صيد  -جگر سفيد
 -6رنج  -آرزوي خيالي  -از سازهاي
كانون دايره  -موي مژه
 -5بدن  -مردگان  -از تركيب آن با مضرابي موسيقي ايراني
اكسيژن اسيد اوريك توليد ميشود  -7كالم مغرور  -كش��يده شدن -
 -6بزرگداشت  -چهارگوش  -بوي رخصت
 -8پش��يماني  -س��رآغاز گف��ت و
ماندگي
 -7اقليم  -نوع��ي اختالل رواني  -شنود تلفني  -بسيار سخت
 -9كارها  -فن ماش��ين
حل جدول ويژه شماره 4894
سازي  -سارق
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خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
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دکترعطاانصاری(کبک)
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برنامه های پزشکی

واکس��ن هم نمی ش��ود تهیه کرد.
اشخاصی که سیستمدفاعی ضعیف
دارن��د و هرگ��ز دچ��ار منونوکلئوز
نشده اند باید خیلی مواظب باشند
مخصوصا اگر در ماه های گذشته با
یک بیم��ار منونوکلئوزی در تماس
بوده اند.

برای پیشگیری از آلوده شدن

منونوکلئوز

2

MONONUCLEOSE



عالئممنونوکلئوزعفونی

 خستگی بسیار شدید
 بزرگ و حساس شدن گانگلیون
های گردن و زیر بغل ،گانگلیون های
دیگری هم می توانند بزرگ بشوند
مخصوصا در کشاله ران ها
 تب که می تواند تا  40/5درجه
سانتی گراد ( 105فارنهایت) و اغلب
همراه لرز باشد.
 گلو درد ش��دید که می تواند به
حد بسیار شدید رسیده به نحوی که
بیمار قادر به بلع نباشد.

 سر درد
 بی اشتهائی
 بعضی وقت هادردهای عضالنی
در تمام بدن
 امکان تولید بثورات پوستی که
اغلب پس از مصرف آنتی بیوتیک ها
دیده می شوند.
 بزرگ ش��دن حجم طحال که
گاهی پزش��ک با لمس شکم به آن
پی می برد.
تب و گلو درد  2تا  3هفته طول می
کشد ولی خستگی چندین ماه.

بسیار مهم :اگردرد شدیددر قسمت
باال و سمت چپ شکم وجود داشت،
باید بالفاصله به پزشک مراجعه کرد.
زیرا ممکن است بر اثر بزرگ شدن
طحال باش��د و امکان ترکیدن آن
وجود داشته باشد.
با اینکه همه می توانند در هر سنی
مبتال ش��وند ،ولی بیشتر بیماران را
کودکان و نوجوانان تشکیل میدهد.
عالئم منونوکلئ��وز در جوامعی که
بهداشت خوب ندارند مهمتر است،
زیرا عفونتدیرتر به اشخاص سرایت
می کند و به جای کودکی در جوانی
مبتال می شوند.
در کودکان��ی که مبتال می ش��وند
عالئم بسیار سبک است بطوری که
اکثرا مشخص نمی شود.


پیشگیری

متاسفانه به هیچ وجه نمی شود از
این بیماری پیشگیری کرد و حتی

THREE SEEDS
معجون3دانه

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

به بازار آمد

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

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

برای سفارش جزئی و کلی
تورونتو
با شماره ها ،ایمیل و تارمنای
Tel.: 905-709-2788
ونکورر
زیرمتاسبگیرید:
Tel.: 604-825-3603
لس آجنلس
Tel.: 310-709-8334
Fax: 514-323-2174
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net

>> پیک نیک بزرگ ایرانیان مونتریال<< :

یکشنبه 20 ،ماه می در پارک انگرینیون


توجه :نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

 از بوس��یدن لب های ش��خص
بیمار خودداری کنید.
 از لوازم آش��پزخانه مانند قاشق،
چنگال ،بشقاب و لیوان بیمار استفاده
نکنید و آنها را به خوبی تمیز کنید.
 از غذای او نخورید و از یک ظرف
غذا نکشید.
 دست ها را به خوبی بشوئید.
 در معرض عطس��ه دیگران قرار
نگیرید.

درمان های داروئی

هیچ گونه داروئی ب�رای درمان
منونوکلئوز وجود ندارد.
یک بیماری خوش خیم است که در
عرض  4تا  8هفته از بین می رود با
اینکه خستگی می تواند چندین ماه
باقی بماند و هدف از درمان ،درمان
کمکی است تا خوب شدن بیمار.

چند راهنمائی برای بهبودی

بیم�ار بای�د اس�تراحت مطلق
داشته باشد.
 بعضی اش��خاص الزمس��ت
که چن��د روز تا چند هفته از رفتن
به مدرس��ه و یا کارکردن خودداری
کنن��د و بعد به تدریج فعالیت های
قبل��ی را ادامه دهن��د وگرنه دوران
نقاهت طوالنی می شود.
 بیمار باید آب فراوان ،سوپ و
آب میوه و سبزی زیاد مصرف کند تا
بدنش دچار کم آبی نشود.

دکتر عطا انصاری

 برای آرام کردن دردهای
سه شنبه ها 6 :تا  7شب
گلو ب��ا آب نمک غرغره کند
(نصف قاشق چایخوری نمک
در ی��ک لی��وان آب) چندین
در تلویزیون میهن به مدیریت
بار در روز .از نوش��یدنی ها و
سعیدبهبهانی ،در  GLWIZو یا سایت
غذاهای سرد و یا یخ زده مثل
www.mihantv.com
بستنی استفاده نکند.
 سیستم غذائی متعادل
داشته باشد تا بدن بتواند با بیماری های و لوزه ها هم می شوند.
از بعض��ی آنتی بیوتی��ک ها مانند
مقابلهکند.
 بیم��ار بای��د از ورزش ه��ای آمپی س��یلین و اموکس��ی سیلین
سنگین و خش��ن و برداشتن اشیاء نباید استفاده کرد زیرا باعث عکس
سنگین وزن حداقل تا دو ماه بعد از العمل پوس��تی در تمام بدن بیمار
بهبودی خودداری کند ،زیرا طحال می شوند .این عکس العمل پوستی
حتی اگر بزرگ و متورم نشده باشد نش��ان دهنده این که شخص باین
حساس است و امکان پاره شدن آن دارو حساسیت دارد نیست.
زیاد می باشد.
کورتیکواستروئیدها:
کورتیکو اس��تروئیدها فق��ط برای

درمان لوزه های خیلی بزرگ شده
ک��ه امکان بس��ته ش��دن راههای
داروها
در ص��ورت لزوم داروها برای درمان تنفس��ی وجود دارد ب��کار می رود.
مشکالت تولید شده توسط بیماری همینط��ور اگر مش��کل خطرناک
و یا آرامش عالئم بیماری بکار می دیگری وجود داش��ته باشد بعنوان
داروی سیستماتیک استفاده نمی
روند و مهم هستند.
داروهای ضد درد ،برای آرامش تب ،شود.
سردرد ،گلو درد و کوفتگی بکار می 
رود.
طب مکمل
پزش��ک می تواند تایلنول ،ادویل ،هیچ داروی مکمل برای درمان منو
موترن تجویز کند.
نوکلئوز مطالعه نشده.

بهترین دارو استراحت است.
خواب و جلوگیری از استرس کمک
اخطار:
کننده است به سیستم دفاعی بدن.
از آسپیرین نباید برای افراد کمتر از اگر شخص تب دارد ماساژ عضالنی
 16سال اس��تفاده کرد زیرا ممکن کنت��ر اندیکه ات و باید صبر کرد تا
است باعث سندرم  REYEبشود که عالئم بیماری مانند گانگلیون های
خیلی کم دیده می شود ولی اغلب متورم ،تب و بی حالی از بین برود.
با ماسوتراپوت واقعی مشورت کنید.
موارد کشنده است.
همیشه شاد
آنتی بیوتیک ها:
و همیشه خوش باشید
حدود  20درصد افرادی که مبتال به

منونوکلئوز می شوند همزماندچار
یک عفونت باکتریائی گلو ،سینوس

Mihan TV

پیشبینیبیماریهای
کشنده با نوسان فشار خون
تحقیقاتی ک��ه در مورد  ۲۳۰نفر از
افراد دارای فش��ار خ��ون باال انجام
ش��ده نش��ان میدهد که در میان
گروهی که فش��ار خ��ون در بازوی
آنها بسیار متغیر است احتمال ابتال
به بیماریهای خطرناک مثل سکته
مغزی یا حمله قلبی بیشتر است.
به گزارش شبکه جهانی بیبیسی،
بنیاد بیماریهای قلبی بریتانیا که
این تحقیقات را انجام داده میگوید
در مورد افرادی که فشار خونی بسیار
متغیردارند ،سنجش فشار خون باید
به طور مستمر و در دفعات بیشتری
انجام شود.
ایندر حالی است که به نظر میرسد
که تمام پزشکان از رهنمودهای ملی
یا بینالمللی برای س��نجش فشار
خوندر هردو بازوی بیماران تبعیت
نمیکنند.
دکتر کریستوفر کالرک ،از دانشگاه
اگزتر در انگلیس که سرپرستی این
تحقیقات را برعهده داشته میگوید
نتیجهگیری از این آزمایشها و پیام
آن برای پزشکان بسیار ساده است.
همهپزشکانبایدازدستورالعملهای
سراس��ری تبعیت کرده و به هنگام
سنجش فشار خون بیماران باید آن
را در هر دو بازوی فرد اندازه بگیرند.
به گفته وی ،بیماران مبتال به فشار
خون نی��ز که در منزل ای��ن کار را
انجام میدهند همیش��ه باید فشار
خون را در هر دو بازوی خود کنترل

کنن��د .تفاوت
فشار خون در
دو ب��ازو نیاز به
تجویز داروهای
متفاوت��ی دارد
و بیماران باید
از ای��ن موضوع
مطلعباشند.
ش��بکه خبری
بی بی س��ی
ی��ا د آ و ر ی
به گفته وی ،وجود تفاوتی اندک بین
میکن��د ک��ه
بررس��ی  ۲۸مورد تحقیق قبلی که فش��ار خون در دو بازو امری عادی
و طبیعی اس��ت ،ولی تفاوت
در مجله پزشکی معتبر
«النست» نیز چاپ شده همواره فاحش ممکن است خطرناک
نشان میدهد که تفاوت باید فشار و زمینهساز بیماریهای جدی
باش��د .در آن ص��ورت ب��رای
در میزان فش��ار خون
در خون را
تشخیص دقیق سالمتی افراد
بازوهای افراد ممکن است
خط��ر ابتال ب��ه بیماری در هر دو بای��د آزمایشهای بیش��تری
صورت بگیرد.
عروق و قل��ب را افزایش بازوی
افرادی که فشار خونشان در
داده و عواق��ب مرگباری بیمار
هر یک از بازوها متفاوت است
داشته باشد.
یکی از متخصصان بنیاد سنجید .ممکن اس��ت به بیماریهای
عروقی و نارس��ایی سیس��تم
بیماریهای قلبی بریتانیا
گ��ردش خون مبتال باش��ند،
میگوی��د ک��ه نتیج��ه
تحقیقات جدید دستورالعملهای بیماریهای��ی ک��ه معم��وال هیچ
سراسری موجود برای نحوه معاینه نشانهای بروز نمیدهند.
افراد مبتال به فش��ار خون را تحت ترک س��یگار ،اس��تفاده از داروهای
مناس��ب برای کاهش فش��ار خون
تاثیر قرار میدهد.
این دستورالعملها تاکید دارند که و کلس��ترول میتواند خطر ابتال به
همواره باید فش��ار خون را در هر دو بیماریهای قلبی و سکته را در این
افراد کاهش دهد) .رادیوفردا(
بازوی بیمار سنجید.
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پزشکی...
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS),
Also called Lou Gehrig's disease

آشنایی با بیماری اسکلروز آمیوتروفیک جانبی

این هفته ،روز  24آ وریل ،داس مرگ ،گل زندگی بانوی فرهیخته و
مهربانی پرپر کرد و بخشی از کامیونیتی ایرانیان مونتریال را در اندوه
فرو برد( .صفحه)24 :
بانو ماندان علوی (مادر ارجمند دوست قدیم ما پیوندی ها ،کورش
ثالث)س�ال ها با بیماری  ALSجنگید و تا واپس�ین دم ،به گواهی
نزدیکانش روحیۀ مثبت و پرتوان شر را حفظ کرد.
یادش را گرامی می داریم و برای آش�نایی خوانندگان با این بیماری
ویرانگر و العالج ،با هم مقالۀ زیر را مرور می کنیم:
چه خوب میشد اگر همه بیماریها اس��کلروزآمیوتروفیک جانبی یک
مثل سرماخوردگی ساده بودند .ولی بیماری پیش رونده و کشنده است.
گاه��ی بیماریها مخفی و پیچیده سلولهای عصبی حرکتی ،حرکت
هستند و گاهی هم عالجناپذیر.
عضالت ارادی بدن را کنترل میکند
عالئم بسیاری از بیماریهای شایع ،و اختالل در عملکرد این س��لولها
اغلب م��ورد توجه قرار نمیگیرند و موجب کاهش پیغامرس��انی از این
شاید حتی طبیعی به نظر برسند.
س��لولها به عضالت ش��ده و باعث
مث ً
ال ممکن استدر صورت مشاهده میش��ود تا عضالت دیگ��ر نتوانند
کمی اش��کال در راه رفتن ،همراه با بخوبی و مثل گذشته عمل کنند.
ضعف سایر عضالت بدن و یا اختالل نتیجه این موضوع ،ضعف و تحلیل
در انجام برخ��ی امور طبیعی مثل رفت��ن عضالت ،همراه ب��ا بروز یک
نوش��تن ،در یک فرد  50-60ساله ،سریانقباضاتخودبهخودیبهدلیل
فکر کنید ک��ه اینها کام ً
ال طبیعی از دست رفتن عصبدهی عضالت
و از مقتضیات افزایش سن هستند ،است .با پیشرفت بیماری ،فرد مبتال
در حالیک��ه همی��ن عالئم س��اده قابلیتش برای انجامدادن و یا کنترل
میتوانند نشانههایی از یک بیماری حرکت ارادی بهطور کامل از دست
بس��یار خطرناک نظیر «اس��کلروز میدهد.
آمیوتروفیکجانبی»باشند.
این بیماری برخالف آلزایمر عملکرد
ً
مغز را اصال تحت تأثیر قرار نمیدهد.
نترسید!
این بیماری خیلی ش��ایع نیس��ت ،افراد مبتال به اسکلروز آمیوتروفیک
اما مرموز بودن آن باعث ش��ده تا بر جانبی میتوانند حت��ی در مراحل
خالف س��رماخوردگی ،همه س��اله پیش��رفته بیم��اری ه��م حافظه،
س��مینارها و کنگرههای زیادی در شخصیت و هوش خود را در همان
س��طح قبل از ش��روع بیماری نگه
مورد آن برگزار شود.
اخی��را کنفران��س بینالمللی این دارند.
بیم��اری در یوکاهامای ژاپن برگزار
ش��د .در این نشست شش روزه که بیماریمشاهیر
جمعی از بیماران ، ALSپزش��کان بیماری اسکلروز آمیوتروفیک جانبی
و پرس��تاران متخص��ص در ای��ن در نسبت با بسیاری از بیماریهای
زمین��ه از حدود ۶۰کش��ور جهان عصبی ،از ش��ایعترین بیماریهای
حضور داش��تند ،آخری��ن یافتهها عصبی  -عضالنی در سراسر جهان
و دس��تاوردهای علم پزش��کی در بوده و بس��یاری از مردم از هر نژاد و
خصوص این بیماری ارایه شد.
هر طایفهای که باشند به آن مبتال
چیزی ک��ه در این کنفرانس به آن میشوند.
تاکید شد این بود که بیماران  ALSبرخی از متخصصین به این بیماری،
در بس��یاری کشورها از جمله ژاپن ،بیماری «لوگریک» هم میگویند که
برای بسیاری از مردم تبدیل به یک علت آن ابتالی بازیگر بسیار مشهور
الگو و الهامدهنده شدهاند؛ بیمارانی تیم بیسب��ال یانکیهای نیویورک
در نهای 
ت ناتوان��ی ،که البته گاهی بهن��ام لوگهریک به ای��ن بیماری و
موفقیتهای بزرگی کسب کردهاند .فوت وی به علت عوارض آن در سال
مشهورترین بیمار مبتال به  ALSدر  1941بوده است.
دنیا ،اس��تفانهاوکینگ ،فیزیکدان شاید در حال حاضر باید این بیماری
برنده جایزه نوبل است؛ مردی که از را بیماری «هاوکینگ» نامید.
گردن به پایین کام ً
ال فلج است.
عالوه بر استفانهاوکینگ ،فیزیکدان
مش��هور و خالق برخی از آثار بسیار
***
ش��اید از شنیدن اس��م عجیب این مهمدر زمینه فیزیک نجومی،دیوید
بیماری تعجب کرده باش��ید ،ولی نیون ،بازیگر مشهور فیلمهایی چون
این اسم برای خارجیها و بخصوص دوردنیادر  80روز و توپهای ناوارون
یونانیها یک اس��م بس��یار جالب و و هری براون (نویسنده معروف و 2
بار نامزد ریاست جمهوری آمریکا) از
معنیدار است.
اصط�لاح آمیوتروفی��ک یک کلمه جمله مشهورترین افراد مبتال به این
یونانی اس��ت که از س��ه قس��مت بیماریهستند.
دانش��مندان معتقدند که اسکلروز
تشکیل شده است:
«آ» به معنی «ب��دون» « ،میو» به آمیوتروفیک جانب��ی غالباً افراد 40
معن��ی «عضل��ه» و «تروفیک» به تا 60ساله را درگیر کرده و در مردان
شیوع بیشتری دارد .البته اشخاص
معنی«تغذیه».
بنابراین معن��ی کلمه آمیوتروفیک در سنین دیگر نیز در معرض خطر
در کل یعنی بدون تغذیه عضالنی .هس��تند ،زیرا مواردی از بیماری در
از طرف دیگ��ر ،اصطالح «جانبی» اشخاص کمتر از  40سال یا بیشتر
که در نام این بیماری وجود دارد به از  60سال هم دیده شدهاند.
قسمتهایی از نخاع اشاره میکند
که در آن بخشهایی از سلولهای  ALSاز کجا میآید؟
عصبی که کنترل و هدایت عضالت علیرغ��م س��عی و تالش ف��راوان،
را بهعهده دارند قرار گرفتهاند.
دانشمندان هنوز بطوردقیق متوجه
تحلیل رفتن این ناحیه منجر به بروز علت ای��ن بیماری نش��دهاند .البته
بافت جوشگاه و یا سخت شدن آن آنها طی سالیان گذشته تحقیقات
ناحیه یا «اسکلروز» میشود.
زی��ادی در ای��ن زمینه انج��ام داده
و پیش��رفتهای قاب��ل توجهی نیز
بدست آوردهاند.
عضالت هم میمیرند
واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه بهعنوان مثال ،دانشمندان در سال
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 ALSخزنده،
کشنده ،العالج!
 1993متوجه یک سری جهشها
در یک ژن خاص شدند .دانشمندان
معتقدند که آس��یب دیدن این ژن
میتواند موجب تخریب و آس��یب
دیدن  DNAو پروتئینهای سلولی
شود.
نتیجهاینامرتحلیلرفتنسلولهای
عصبی حرکتی و بروز برخی نقائص
عصبی است.غیر از این ،متخصصین
عوامل دیگری نظی��ر بیماریهای
خود ایمنی (تهاجم سیستم ایمنی
بدن به س��لولهای طبیعی بدن) و
برخی عوامل محیطی نظیر مواجهه
با عوامل س��می ،برخی عفونتها،
رژی��م غذایی و برخی آس��یبها را
نیز در ابتال ب��ه این بیماری دخیل
یدانند.
م
آرام اما ناتوان کننده

مش��کل اصل��ی در اس��کلروز
آمیوتروفی��ک جانبی ش��روع آرام
و مرم��وز آن اس��ت .ای��ن موضوع
باعث میش��ود تا عالئم اولیه آن در
نظر گرفته نش��وند .این بیماری در
س��ه چهارم موارد از اندامها ش��روع
میشود.
در ای��ن حالت فرد مبتال ابتدا دچار
یک ناراحتی اندامی نظیر گرفتاری
یکی از پاها ش��ده و دچار اش��کال
در راه رفت��ن ی��ا دویدن میش��ود.
همچنین ممکن است مشکالتی در
انجام برخی کارهای س��اده که نیاز
به کمی مهارت دارند نظیر نوشتن
یا گرداندن کلید در داخل قفل نیز
بوجود آیند.
از ط��رف دیگر ،این بیماری در یک
چهارم م��وارد ،یک ش��روع مغزی
دارد .در ای��ن حالت فرد مبتال دچار
اش��کاالتی در تکلمش شده و دیگر
نمیتواند به راحتی و روانی گذشته
ح��رف بزند .ای��ن اش��خاص غالباً
تودماغی صحب��ت میکنند و تون
صدای آنها کاهش مییابد.
همچنین ممکن است بلع و تحرک
زبانی آنها نیز دچار مش��کل ش��ود.
در نهایت ،آنها ش��اید دچار از دست
رفتن کلی تکلم و قابلیت حفاظت
از راهه��ای هوایی در هنگام بلع نیز
بشوند.
با توجه به آنکه این بیماری تواناییها
و قابلیته��ای ش��ناختی را تحت
تأثیر قرار نمیدهد ،بیماران کمکم
متوجه میشوند که یک چیزی در
آنها مش��کل دارد و متوجه از دست
رفتنپیشروندهعملکردهایشانشده
و حتی ممکن استدچار یک حالت
اضطراب و یا افسردگی شوند.
به موازات پیشرفت بیماری ،ضعف
عضالنی و تحلیل رفتن عضالت به
سایر قسمتهای بدن هم گسترش
یافته و بیم��اران دچار مش��کالت
افزایش یابن��دهای در بل��ع ،تکلم،
اسپاس��م عضالت ،تش��دید برخی
رفلکسه��ا و تحلیل رفتن عضالت
میشوند.
اگرچه ش��دت بروز عالئم و سرعت
پیش��رفت بیماری در افراد مختلف
متفاوت است ،ولی اشخاص مبتالدر
نهایت نخواهند توانست که بهخوبی
بایستند یا راه بروند .آنها شاید حتی
توانای��ی به رختخ��واب رفتن بدون
اس��تفاده از کمک دیگران را هم از
دس��ت بدهند و یا اینکه نتوانند از
دستهایش��ان به درستی استفاده
کنند.
اشکالدر بلع و جویدن توانایی بیمار
برای غذاخ��وردن بهصورت طبیعی
را تحت تأثیر قرار داده ضمن اینکه
خطر خفه ش��دن در اثر پریدن غذا
بهداخل مجاری تنفسی هم افزایش
مییابد.
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با مدیریت ایرانی:
در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

در نهای��ت ،ضعیف ش��دن عضالت
دیافراگ��م و بین دن��دهای میتواند
موجب اش��کال در تنف��س و مرگ
در حدود  1تا  6س��ال پس از شروع
عالئم بیماریشود.در واقع بررسیها
نشان دادهاند که علت مرگ در اکثر
موارد اسکلروز آمیوتروفیک جانبی
در اثر نارس��ایی تنفسی و ذاتالریه
است نه عوارض خود بیماری.
تشخیص دشوار

متأسفانه علیرغم تمامی تالشهای
ص��ورت گرفته ،هنوز هیچ تس��تی
برای تش��خیص قطعی اس��کلروز
آمیوتروفیکجانبیوجودندارد.البته
مدتی قبل ،دانش��مندان دانشکده
پزشکی مونت سینایی در آمریکا 3
پروتئی��ن را که غلظت آنها در مایع
مغزی نخاعی افراد مبتال به اسکلروز
آمیوتروفیک جانبی بطور مشخص
کاهش مییابند را پیدا کردند.
آنها متوجه ش��دند که اندازهگیری
س��طوح این  3پروتئین دارای دقت
باالیی برای تش��خیص این بیماری
است و با توجه به آنکه زمان متوسط
از ش��روع عالئ��م اولیه بیم��اری تا
تش��خیص آن چی��زی در ح��دود

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

 2س��ال است ،بررس��ی غلظت این
پروتئینه��ا میتواند یک قدم مهم
برای تش��خیص س��ریعتر بیماری
باشد.
در حال حاضر پزش��کان بیشتر بر
اساس عالئم و نشانههای موجود در
بیمار و انجام یک س��ری بررسیها
به منظور رد س��ایر عللی که عالئم
مش��ابهی ایجاد میکنند بیماری را
تشخیصمیدهند.
پزش��ک ابتدا ش��رح ح��ال کامل و
سابقه پزشکی فرد مشکوک را گرفته
و س��پس یک س��ری بررسیهای
عصبی در فواصل زمانی مش��خص
برای ارزیابی س��یر بیم��اری از نظر
مسائلی نظیر ضعف عضله ،تحلیل
رفتن عضالت ،افزایش رفلکسها و
اسپاسم انجام میدهد.
ایستگاه درمان

با وجودی که تحقیقات فراوانی در
زمینه درمان اسکلروز آمیوتروفیک
ی انجام ش��دهاند ،هنوز درمان
جانب 
قطعی برای این بیماری وجود ندارد.
البته س��ازمان دارو و غذای آمریکا
چندی پیش دارویی بهنام ریلوزول
را بهعن��وان نخس��تین داروی ضد

اسکلروز آمیوتروفیک جانبی مورد
تأیید قرار داد .این دارو با کم کردن
میزان آزاد ش��دن گلوتامات موجب
کاهش تخریب نورونهای حرکتی
میشود.
بررس��یهای بالینی صورت گرفته
بر روی بیماران مصرف کننده دارو
نش��اندهنده افزایش بقای آنها به
مدت چندین ماه بودند .کشف این
دارو امیدواری برای کشف داروهای
جدیدتر را افزایش داده است.
عالوه بر این ،متخصصین اس��تفاده
از س��ایر روشه��ای درمانی نظیر
کاه��ش عالئم بیماری ،ب��اال بردن
کیفیت زندگی بیماران ودرمانهای
حمایتی را هم توصیه میکنند.
اس��کلروز آمیوتروفی��ک جانب��ی
اخت�لال پیچی��دهای اس��ت ک��ه
درمانهای حمایت��ی نقش مهمی
در کاهش عالئ��م آن دارند و نقش
پزش��کان ،داروسازان ،پرس��تاران،
فیزیوتراپیس��تها و متخصصی��ن
تغذیه به کمک یکدیگ��ر در ایجاد
یک زندگی بهتر برای فرد مبتال به
این بیماری انکارناپذیر است.


Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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طنز...

آی قربان آن آب دهن ات!

مرد
ساالری!

بیاید همه اهل عالم هالک میشوند
و در روایت دیگر میفرماید :اگر قطره
ای از آب دهان حور به دریاهای شور
ریخته شود همه شیرین میگرد د!!

اگر لباس��ی از لباس ه��ای حور را
در این عال��م بیاورند همه مردمان
بیهوش میگردن��د و اگر خود حور
بیاید همه میمیرند ( سرای دیگر -
انتشارات صبا  -صفحه ) 109
آقا! خدا بس��ر شاهد است ما تا االن
خدا را هزار مرتبه ش��کر مرض قند
نگرفته ایم .اما اگر فردا در بهش��ت
برین ی��ک قطره از ای��ن آب دهان
مب��ارک حورالعین ت��وی حلق بی
صاحب مانده مان بیفتد چه خاکی
باید بس��ر کنیم؟ اصال آقا اگر نوری
که از حور العین س��اطع میش��ود
چش��م وامانده مان را کور کرد باید
کاسه گدایی به دست بگیریم و توی
بهشت گدایی بکنیم؟
آقا ! چطور اس��ت اصال م��ا از خیر
حور و مور و غلمان بگذریم و برویم
توی همان جهنم خودمان و با یزید
و معاوی��ه و ابوس��فیان و همه کون
نشور های عالم همپیاله و همکاسه
بش��ویم تا دستکم این چشمان بابا
قوری گرفته مان را از کوری نجات
بدهیم؟! ها؟!
راس��تی خودمانیم ها! بنظر ش��ما
این آیت الله دس��تغیب ش��یرازی؛
مختص��ری از همان «مغز»ی را که
حضرت عالمه مجلسی نوش جان
فرموده بودند تناول نفرموده اند؟!

صغرا خانم فداکار

با چوبدس�تی اش
وزی�ر خدا او را
در پ�ی درخواس�ت
جهنم م�ی اندازد.
ب�رای در آتش
ش
آم�وزش و پ�رور
واس�ت چ�ادرش را
درس�ی بع�د خ
جداس�ازی كت�اب
کند که یاد موهایش
داستان استفاده
یک روز از یک زن وشوهر سوال
دختران و پس�ران،
س متوجه شد الزم
كت�اب افتاد .سپ
کردم:دلیل موفقیت شمادر
دهق�ان ف�داكار در
مثل مرده�ا به هر
صغرای نیس�ت
چیست؟
درس�ی دختران به
لخت بش�ود ،او زن
بهانه ای
دعوا
هم
با
وقت
هیچ
چرا
فداكار تبدیل شد
خدا به او عقل داده
اس�ت و
؟
کنید
ی
نم
فانوس�ش را ریخت
لذا نفت
از
وخانمم
من
داد:
پاسخ
آقاهه
دس�تی اش و آن
داستان جدید
روی چوب
روز اول حد و حدود خودمان را
زد (و چون دویدن
را آت�ش
مشخص کردیم ،قرار شد خانم
ر
صغراخامنفداکا
بد اس�ت) سلانه
برای زن
جزئی
بنده فقط در مورد مسائل
طرف قطار رفت اما
ی سالنه به
من
و
باشه
حق اظهار نظر داشته
خیل
یر شده بود و قطار با
صغ�را خانم ف�داکار ت دیگر د
هم به عنوان یک آقا در مورد مسائل
س�
برخورد کرد و همه
ناراحت ش�د اول خوا به سنگ ها
کلی نظر بدهم!
ن�ش را در بی�اورد
ران ش�هید شدند
پیراه
و ی مساف
آبروی
تو
باد!
ه
زند
گفتم :آفرین!
س�تی اش ببندد به
رای ف�داکار دین و
چوبد
که اما صغ�
بهت
من
ای!
ه
خرید
را
مردها
همهی
زند ،بعد یادش آمد
ش را زیر پا نگذاشت!
آتش ب
شم اعتقاد
افتخار میکنم .حاال این مسائل
ت می ش�ود و اگر چ
لخ
جزئی که خانمت در مورد اونها حق
نامحرم به او بیفتد،
مسافران
اظهارنظر داره ،چیه ؟
گفتم :پس اون مسائل کلی
آقاهه گفت :مسائل بیاهمیتی مثل این
ومهم که تو در موردش نظر میدی ،چیه؟ آقاهه
که :ما با کی رفت و آمدکنیم ،چند تا
بچهداشته باشیم ،کجا زندگی کنیم ،کی خونه بخریم ،گفت :من در مورد مسائل بحران خاور میانه ،نوسانات
دالر ،قیمت نفت و اوضاع جاری مملکت نظرمیدم!!..
ماشینمان چی باشه ،چی بخوریم ،چی بپوشیم و...

شعر کالس اول درس اول کالس های حوزه جهلیه قم:
آخوندهای خندانیم
مادزدهای ایرانیم
ماکشور ایران را
ارث پدر می دانیم
ما باید دانا باشیم
هشیاروبیناباشیم

دردزدی بیت المال
باید توانا باشیم
آبادباش ای لبنان
آزاد باش ای افغان
از بهر حفظ مال
ویران نمائیم ایران

پیک نیک بزرگ پیوند:
یکشنبه  20می >> :انگرینیون

از یک تازه عروس می پرس�ند
 :جمل�ه “م�ادر ش�وهرم را
بوسیدم” ماضی س�اده است،
نقلی یا استمراری؟ میگه هیچ
کدام ! ماضی اجباری !
جر و بح
ث دو مش��هدی س��ر
جای پارک ماشین:
ا
گه بذری ب ُ
ذرم م ُ
ذرم بذری ولی
اگه نذری بذرم
ذرم
نه ِمذرم تو ب ُ نه خودُم م ُ
ذری!

س
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ی
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

حسن رجب نژاد
ما دیروز از بس کار کرده بودیم کم
مانده بود دور از جان ش��ما بی ادبی
نش��ود؛ جان مان از م��ا تحت مان
بیرون بیاید!
آمدیم رفتیم نشستیم پای درخت
انجیر و دور از چشم عیال سیگاری
گیراندیم و دو س��ه ت��ا پک جانانه
زدیم و نفس��ی تازه کردیم و آمدیم
بقول این ینگه دنیایی های لعنتی
نشستیم توی آفیس مان!
آفیس مان فی الواقع عینهو کتابخانه
را میماند .از در و دیوارش کتاب باال
می��رود .نصف ش��ان را خوانده ایم.
نصف شان را نیمه خوانده رها کرده
ایم .نصف شان فارسی است .مابقی
شان انگریزی است.
ه��ر وقت حوصل��ه مان پاک س��ر
میرود؛ یا دور از جان ش��ما دیگر از
زور حمالی نفس مان باال نمی آید؛
میآییم توی آفیس مان می نشینیم
و کتابی بر می داریم و چند برگی را
می خوانیم.
ام��روز آمدیم نشس��تیم کتابی ور
داش��تیم و ورقی زدی��م و یکی دو
صفح��ه ای را خواندی��م و دیدی��م
خدای من! ما اگر فردا پس فردا کپه
مرگ مان را بگذاریم و توی آن دنیا
با "حور العین" محشور بشویم چه
خاکی باید به سرمان کنیم؟
کتابی را که به چنگ مان افتاده بود
یکی از دهها کتابی است که مرحوم
مغفور حضرت آشیخ عبدالحسین
دستغیب ش��یرازی نوش��ته است.
اسمش هم هست "سرای دیگر"
وقتی ما یکی دو صفحه از این کتاب

را خواندیم آنچن��ان دهن مان آب
افت��اد و به ملچ و مل��وچ افتادیم که
بخودمانگفتیم:
آیا آدمیزاد بجای اینهمه خر حمالی
بی حاصل توی این دنیای هشلهفی
که س��گ صاحبش را نمی شناسد؛
بهتر نیس��ت ه��ر چه زودت��ر ریق
رحمت را سر بکشد و به جهان باقی
بشتابد تادستکم یکی از این حوریان
مامانی نصیب اش بشود؟
ح��اال ب��رای اینکه ش��ما هم دهن
تان آب بیفتد و خودت��ان را به آب
و آت��ش بزنید بلکه هر چه زودتر به
وصال چنی��ن پ��ری پیکرانی نائل
بشوید قسمت کوتاهی از این کتاب
مستطاب را برایتان باز گو میکنم:
آش��یخ عبدالحس��ین دستغیب در
صفحه  109کتاب "س��رای دیگر"
در صفات حوران بهشتی چنین می
فرمایند:

"...بعضی از مفسرین فرموده اند حور
از ماده حیرت اس��ت و وجه تسمیه
اش این است که جمالی که خداوند
در او قرار داده اس��ت سبب حیرت
عقل میباشد بطوریکه در این عالم
کس��ی طاقت دی��دن آن جمال را
ندارد .در این زمینه روایاتی رسیده.
در بعضی اینطور تعبیر میفرماید :اگر
حوریدر این عالم بیاید نورش بر نور
آفتاب چیره میشود همانطوریکه نور
آفتاب بر نور ماهتاب چیره میشود و
محو میگردد!

در بعض��ی دیگ��ر اینط��ور تعبی��ر
میفرماید که :اگر حوری در این عالم
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

سالن پذیرایی و
رستوران هانی رز
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 دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میو ٔه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
 %۲۰تخفیف برای دانشجویان گرامی
سوپ یا ساالد و چای را میهمان ما هستید (رایگان)
---------------------با نوش جان کردن غذاهای ما یقین خواهید کرد
که چنین کیف ّیتی فقط در هانی رز وجود دارد
کیترینگ هانی رز با سرویس کامل در خدمت مجالس و میهمانیهای شماست
-------------------ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر.
حالل %۱۰۰
-----------------------------------

1228 DRUMMOND

MONTREAL, QC, H3G 1V7

Tel: 514-876-4446
Delivery:514-876-4442

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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زنان...

www.paivand.ca

جلسه اجنمن زنان

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

زمان :یکشنبه  6ماه می  10:30 --- 2012صبح تا  1/30بعدازظهر ---
به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
با ورشکستگی بسیاری از نهادهای
تولیدی ،کارگران در ایران روزهای
سختی را میگذرانند.

در این میان زنان کارگر اولین قربانی
تعدیل نیرو هس��تند و ب��ا نابرابری
دستمزد ،نبود بیمه و خشونتهای
جسمیدست بهگریباناند.
آیتالله خامن��های ،رهبر جمهوری
اسالمی ایران ،در پیام نوروزی خود
س��ال  ۱۳۹۱را س��ال "تولید ملی،
حمای��ت از کار و س��رمایه ایرانی"
نامگ��ذاری ک��رد .وی در پیام خود
با تاکید ب��ر اینکه با رونق و ارتقای
تولید ملی ،مساله تورم و اشتغال حل
خواهد شد ،گفت« :باید از کار کارگر
ایران��ی حمایت کرد ،از س��رمایهی
ایران��ی حمایت ک��رد و این فقط با
تقویت تولید ملی ممکن است».
این نامگ��ذاری و تاکید بر حمایت
از کارگر ایرانی در ش��رایطی مطرح
میش��ود که اولین هفت��هی کاری
س��ال  ،۱۳۹۱با اخراج بیش از ۶۵۰
کارگر "شهاب خودرو" که اکثرا بین
 ۸تا  ۲۲سال سابقهی کاری دارند،
شروع ش��د .اخراج کارگران "شهاب
خودرو" در حالی رخ داد که مجلس
شورای اسالمی این روزها طرحی را
به منظور تغییر قراردادهای کارگران
و بهب��ود وضعیت مع��اش و تامین
امنیت ش��غلی کارگران را در دست
بررسی دارد.
محمود احمدینژاد ،رئیسجمهور
ایران نی��ز در صحبتهای خود در
مجلس در دفاع از الیحهی بودجهی
س��ال  ۹۱کش��ور" ،کاه��ش نرخ
بیکاری" و "ارتقای وضعیت معاش
کارگ��ران" را از محورهای بودجهی
سال جاری تعریف و ادعا کرده بود
که دولت ایج��اد  ۲میلیون و ۵۰۰
هزار فرصت شغلی تازه را هدف خود
قرار داده است.
بااینهمه وضعیت معاش و اشتغال
کارگ��ران در دوران دول��ت نه��م و
دهم ،وخیمتر ش��ده و از زمان روی
کارآم��دن محم��ود احمدین��ژاد،
رسانهها بارها اخبار تجمع کارگران
در محل مجلس ش��ورای اسالمی
یا وزارت کار در اعتراض به ش��رایط
وخیم و بیکار شدن خود را گزارش
دادهاند.
در این میان زنان کارگر با مشکالت
مضاعف دیگری هم روبرو هس��تند
که به دلیل تبعیضهای رس��می و
غیررسمی جنسیتی از سوی کارفرما

و قانونگ��ذار اعم��ال
میشود.


زنان کارگر و تبعیض در پرداخت
دستمزد

شورای عالی کار در نشست روز ۲۴
اسفند  ۱۳۹۰خود ،حداقل دستمزد
کارگران و مش��موالن قانون کار در
سال  ۱۳۹۱را تصویب کرد.
ش��ورای عالی کار مبلغ  ۳۸۹هزار و
 ۷۵۴تومان را حداقل دستمزد کار
تعیین کرد .این حداقل دستمزد در
شرایطی که تورمدر روندی صعودی
مدام افزایش مییاب��د و کارگران با
ناامنیهای ش��غلی متعددی دست
به گریباناند ،اعتراض بس��یاری از
فعاالن کارگری را موجب شده است.
زه��را ق ،.کارگر ی��ک کارگاه تولید
پوش��اک در ته��ران ب��ه دویچهوله
میگوید:
«خیل��ی وقتها دس��تمزد ما زنان
کارگر از دس��تمزد هم��کاران مرد
کمتر است .خیلی از زنها سرپرست
خانوار هس��تند و ناچارند با همین
حقوق بخور و نمیر کار کنند و خیلی
از کارفرماه��ا هم قانون عدم محول
کردن کار جسمی سخت به زنان را
بهانه میکنند و با این بهانه،دستمزد
کمتری به زنان پرداخت میکنند».
بنا بر قانون کار ایران ،زن کارگر نباید
کارهایی را که برای سالمت جسمی
او سخت و زیانآور است ،انجام دهد.
در قانون کار ،از کار در کنار کورهها،
به شکلی که کارگر در معرض بخار
و گرمای کوره باشد ،کار در معادن
و تونلها ،کشتارگاهها ،جوشکاری،
شنپاش��ی به عنوان نمونههای این
دسته از مشاغل نام برده شده است.
با اینحال گزارشها نشان میدهد
که زنان کارگردر این مشاغل سخت
و بویژه در کورهه��ای آجرپزی نیز
علیرغم منع قانونی اشتغالدارند.
آمار رسمی از نابرابری دستمزدهای
پرداختی به کارگ��ران زن و مرد در
دسترس نیست.
با اینحال خبرگزاری "ایس��نا" در
گزارش��ی به تاریخ آذرماه  ،۱۳۹۰با
تایید این امر که نابرابری دس��تمزد
میان کارگران زن و مرد به ش��دت
رایج است ،نوشت:
«بررسی آمار رسمی مرکز آمار ایران
و مقایسهی تطبیقی با برآوردهای
س��ازمان تامین اجتماعی ،حاکی از
آن اس��ت که زنان در اکث��ر موارد،
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نصف مردان دستمزد
دریافتمیکنند».
زه��را ق .ک��ه ب��رای کار
دوزندگ��ی در کارگاه لب��اس،
ماهیانه پانصد هزار تومان دستمزد
میگی��رد ،با تایی��د اینکه برخی
مردان همکار که کار مشابه انجام
یدهند،دستمزدبیشتریدریافت
م
میکنند،میگوید:
«همیشه این توجیه و دلیل برای
کارفرما هس��ت که مردان نانآور
خانواده هستند و خرج چند نفر را
باید بدهند .این همه زن کارگر هم
نانآور و

ت
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سرپرس��ت خانوار هستند ،اما عمال
خیل��ی وقتها دس��تمزد ما کمتر
از هم��کاران م��رد اس��ت .پیگیری
قانونی هم آنقدر دوندگی و عالفی و
پیچیدگیدارد که کمتر کسی رغبت
میکنددنبالش برود .بخصوص که با
پیگیری احتمال این هست که کارت
را از دست بدی و هماین آب باریکه
درآمدت هم قطع شود».
این درحالی اس��ت که بس��یاری از
موسس��ههای کوچک و خصوصی
زیرنظر وزارت کار نیستند و در این
مجموعهها ،حقوق کارگر معموال به
آسانی نقض میش��ود .از زمانی که
کارگاهه��ای با کمت��ر از  ۱۰کارگر
از پوش��ش قانون کار خارج شدند،
مش��کالت کارگران ش��اغل در این
کارگاههای کوچک بیش��تر ش��د.
نتیجهی یک تحقیق دانش��جویی
دانش��گاه تهران نش��ان میدهد که
بیشتر کارگران این نهادهای تولیدی
کوچک ،زنان هس��تند و بسیاری از
آنها از حقوق بدیهی و اولیه کارگر
محروماند.


زنان کارگر و بیماریهای ناشی از
کار سخت

هرسال در ایران مس��ئوالن ادارهی
کار و سازمان تامین اجتماعی کشور،
آمار حوادث ش��غلی سال را منتشر
میکنند .هنوز آمار آسیبهای ناشی
از حوادث ش��غلی در س��ال ۱۳۹۰
منتشر نشده است.
با اینحال در آمار س��ال ۲۱ ،۱۳۸۹
هزار و  ۷۷۳حادثهی ش��غلی ثبت
ش��ده که در این میان ،بیش��ترین

من زمن ...

به خواهر و مادرت که میرسی قیصر می شوی
باید باكره باشى،
دردم می آید در تختخواب با تمام عقیده هایم
باید پاك باشى!
موافقی
براى آسایش خاطر مردانى كه
و صبح ها از  /دنده دیگری از خواب پا میشوی
پیش از تو پرده ها دریده اند!
تمام حرف هایت عوض میشود
چرایش را نمیدانى فقط میدانى قانون است،
دردم می آید نمی فهمی
سنت است ،دین است
تفکرفروشی بدتر از تن فروشی است
قانون و سنت را میدانى مردان ساخته اند
حیف که ناموس برای تو وسط پا است نه تفکر
اما در خلوت مى اندیشى به مرد بودن خدا
حیف که فاحشه ی مغزی بودن بی اهمیت تر از
و گاهى فكر میكنى شاید خدا را نیز مردان ساخته
فاحشه تنی است
اند!
من محتاج درک شدن نیستم /
من زنم ...
با دست هایی که دیگر دلخوش به النگو هایی نیست دردم می آید خر فرض شوم
دردم می آید آنقدر خوب سر وجدانت کاله
که زرق و برقش شخصیتم باشد
میگذاری
من زنم ...
و به همان اندازه از هوا سهم می برم که ریه های تو و هر بار که آزادیم را محدود میکنی
میدانی؟ درد آور است من آزاد نباشم که تو به گناه میگویی من به تو اطمینان دارم اما اجتماع خراب
است
نیفتی
نسل تو هم که اصال مسول خرابی هایش نبود
قوس های بدنم به چشم هایت بیشتر از تفکرم می
میدانی؟
آیند
دلم از مادر هایمان میگیرد
دردم می آید باید لباسم را با میزان ایمان شما
بدبخت هایی بودند که حتی میترسیدند باور کنند
تنظیمکنم
حقشان پایمال شده
دردم می آید ژست روشنفکریت تنها برای دختران
خیانت نمیکردند ...نه برای اینکه از زندگی راضی
غریبه است

می��زان ب��ه ح��وادث "ناش��ی از
بیاحتیاطی" مربوط میشود.
از سال  ۱۳۸۸دولت دهم در اقدامی
غیرمنتظ��ره فق��ط آم��ار کارگران
بیمهش��ده را در محاس��بات آماری
منظ��ور میکن��د و بنابراین بخش
بزرگی از حوادث ش��غلی اصال ثبت
و منظور نمیشوند .در سال ،۱۳۸۹
س��هم زن��ان از حوادث ش��غلیای
ک��ه ثبت ش��ده  ۲۲درص��د اعالم
شده اس��ت .اما تحقیقات مستقل
نش��ان میدهد که حوادث شغلی و
بیماریهای ناش��ی از عدم ایمنی و
سالمت کار که زنان را نشانه میرود،
بسیار وخیمتر و بیشتر از آمار رسمی
است.
تحقی��ق گروه��ی از دانش��جویان
پزشکی دانشگاه یزد نشان میدهد
که نیم��ی از زن��ان کارگر صنعت
قالیبافی و گلیمبافی کشور که کمتر
از  ۱۶سال س��ن دارند ،در روز بین
 ۱۲ت��ا  ۱۶س��اعت کار میکنند و
بیش از  ۱۰نوع بیماریهای مختلف
پوستی ،اس��تخوانی و عضالنی در
میان این دختران نوجوان شناسایی
شده است .آمار غیررسمی میگوید
بیش از  ۹۰درصد کارگران شاغل در
این صنعت را زنان تشکیل میدهند.
در پژوهش دیگری که از کارگاههای
قالیبافی ش��هر اصفهان انجام شده
است ،موارد متعددی از بیماریهای
تنفسی ،سردردهای شدید ،امراض
پوستی و ناراحتیهای چشمی میان
زنان کارگر شناسایی شده است.
بسیاری از زنان کارگردر تولیدیهای
کوچک با کمتر از  ۱۰کارگر اشتغال

دارند ،از حق بیمه و خدمات پزشکی
رایگان نیز محروماند
بسیاری از زنان کارگردر تولیدیهای
کوچک با کمتر از  ۱۰کارگر اشتغال
دارند ،از حق بیمه و خدمات پزشکی
رایگان نیز محروماند
از آنجایی که بسیاری از زنان کارگر
در تولیدیه��ای کوچ��ک با کمتر
از  ۱۰کارگر اش��تغال دارند ،از حق
بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز
محروماند و عمال دسترسی کمتری
به خدمات پزش��کی ب��رای درمان
دارند.
طبق کنوانسیون  ۱۱۱قانون جهانی
کار ،آزار و اذیتهای جسمی و اعمال
خشونت فیزیکی در محیط کار نیز
در گروه "عدم ایمنی کار" ثبت شده
است.
با اینکه آم��ار رس��می از آزارهای
جس��می در ایران به ثبت نرسیده
اس��ت ،گزارشها از رواج این قبیل
خش��ونتها در برخ��ی از نهادهای
تولی��دی حکای��ت دارد .زه��را ق.
میگوید:
«بههرحال زنها خیلی بیش��تر در
معرض خش��ونت هس��تند .خیلی
وقته��ا ه��م اگر به خواس��تههای
نامشروع کارفرما تن ندهند ،کارشان
را از دس��ت میدهند .از س��ر اجبار
ناچارند که با خواستههای کارفرما و
سرکارگر مدارا کنند».
این نابس��امانیها و تبعیضها خود
در شرایطی رخ میدهد که در سال
 ۸۹و  ۹۰نهادهای تولیدی و صنعتی
بیشتر از همهی س��الهای اخیر با

بودند ،نه ...
خیانت هم شهامت میخواست ...نسل تو از مادر
هایمان همه چیز را گرفت
جایش النگو داد...
مادرم از خدا میترسد ...از لقمه ی حرام میترسد ...از
همه چیز میترسد
تو هم که خوب میدانی ترساندن بهترین ابزار کنترل
است
دردم می آید ...این را هم بخوانی میگویی اغراق
است
ببینم فردا که دختر مردم زیر پاهای گشت ارشاد به
جرم موی بازش کتک میخورد
باز هم همین را میگویی
ببینم آنجا هم اندازه ی درون خانه ،غیرت داری؟!
دردم می آید که به قول شما تمام زن های اطرافتان
خرابند...
و آنهایی هم که نیستند همه فامیل های خودتانند...
مادرت اگر روزی جرات پیدا کرد ازش بپرس
از سکس با پدر راضی بود؟!
بیچاره سرخ می شود ...و جوابش را...
باور کن به خودش هم نمی دهد...
دردم می آید
از این همه بی کسی دردم می آید .

ورشکستگی مواجه شده و ناچار به
تعطیلی یا تعدیل نیرو ش��دهاند .در
این تعدیل نیروها و اخراجها نیز غالبا
کارگران زن اولین کسانی بودند که
کار خود را از دست دادند.
در ایران بس��یاری از زنان کارگر نیز
در خانه و به ش��یوهی دور از محل
کار مش��غول به کار هستند که این
زنان نیز معموال بی قرارداد رسمی
و مشخص کار میکنند و از همهی
حقوق بدیهی کار محروم هستند.
دول��ت و نهادهای متولی رس��می
نیز علیرغم اینکه حتا بسیاری از
آمارهایدولتی از نابرابریهای شغلی
متعدد میان زنان و م��ردان کارگر
پرده برم��یدارد ،در موارد متعددی
مدعی میشوند که وضعیت زنان و
مردان کارگر یکسان است .در یکی
از ای��ن اظهارنظرها ،کبری خزعلی،
رئیس دبیرخانهی شورای فرهنگی-
اجتماعی زن��ان ،گفته بود« :بهطور
کلی در اش��تغال کش��ور ،نابرابری
جنسیتی وجود ندارد».
ایندرحالی است که خبرگزاری ایلنا
که خود متعلق به خانه کار اس��ت،
در گزارشی تاکید دارد که پیشرفت
ش��غلی زنان کارگر در ایران بسیار
محدود و با موانع جدی روبرو است
و مینویسد:
«در کوچکترین بح��ران کارگری
زن��ان کارگ��ر اخ��راج میش��وند و
تبعیض جنس��یتی در برخ��ورد با
کارگر مشهود است ».
فرناز سیفی (دویچه وله)

>> پیک نیک بزرگ
ایرانیان مونتریال<< :

یکشنبه 20 ،ماه می

در پارک انگرینیون
_____________________________

توجه :نزدیک به
خروجی مترو انگرینیون
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جون

ازنازی بپرس!...
خانه تکانی
درون!
تا حاال عادت داشتی اشیاء بی
مصرف رو انبار کنی
و فک��ر کن��ی ی��ه روزی کی
میدون��ه چه وقت – ش��اید به
دردت بخوره؟
تا حاال شده که پول هاتو جمع
کن��ی و بخاطر اینکه فکر می کنی
در آینده شاید بهش محتاج بشی،
خرجش نکنی؟
تا حاال شده که لباسهاتو ،کفشهاتو،
لوازم منزل و آشپزخونه تو و چیزای
دیگه رو که حتی یکب��ار هم از اونا
استفاده نکردی ،انبار کنی؟
درون خودت چی؟
تا حاال شده که خاطره ی سرزنش
ها ،خشم ها ،ترس ها و چیزایدیگه
رو به خاطر بسپاری؟
دیگه نکن!
تو داری بر خالف مس��یر کامیابی
خودت حرکت می کنی!
باید جا باز کنی ، ...یه فضای خالی،
تا اجازه بده چیزای تازه به زندگیت
وارد بشه.
باید خودتو از شر چیزای بی مصرفی
که در تو و زندگیت هستن خالص
کنی تا کامیابی به زندگیت وارد بشه.
قدرت این تهی بودن در اینه که هر
چی که آرزوش رو داش��تی ،جذب

خودت رو ا
ز
ق
ی
د
ه
ر
چه رنگ
و روشن
ا
ی
ی
ب
ا
خ
ت
ه،
آزاد کن!

می کنه.
تا وقتی که در جسم و روح خودت
احساس��ات بی فایده رو نگهداری،
نمی تونی جای خالی برای موقعیت
های تازه بوجود بیاری .خوبی ها باید
در چرخش باشن...
کشوها ،قفسه ها ،اتاق کار و گاراژ رو
تمیز کن.
هر چیزی رو ک��ه دیگه الزم نداری
بنداز دور ...
می��ل به نگهداش��تن چی��زای بی
مصرف ،زندگی رو پر پیچ و تاب می
کنه.
این اشیاء نیستن که چرخ زندگی تو
رو به حرکت در میارن...
به جای نگهداشتن...
وقت��ی انبار م��ی کنی��م ،احتمال
خواستن رو تصور می کنیم  ،احتمال
تنگدستی رو...
فکر می کنیم که فردا ش��اید الزم
بش��ن و نمی تونیم دوب��اره اونا رو
فراهم کنیم ...

با این فکر تو دو تا پیغام به مغزت و
زندگیت می فرستی :
که به فردا اعتماد نداری ...
و اینکه تو شایس��ته چی��زای تازه و
خوب نیستی
به همین دلیل با انبار کردن چیزای
ب��ی مصرف خودتو س��ر پا نگه می
داری
برقص
چنانکه گویی کسی تو را منی بیند
عشق بورز
چنانکه گویی هرگز آزرده نشده ای
بخوان
چنانکه گویی کسی تو را منی شنود
زندگی کن
چنانکه گویی بهشت روی زمین است

خ��ودت رو از قی��د هرچ��ه رنگ و
روشنایی باخته ،آزاد کن!
بذار نور به زندگیت وارد بشود.

زالل كه
باشی،
آمسان در
تو پیداست!

پرسیدم،.....
چطور ،بهتر زندگی کنم ؟
با كمی مكث جواب داد:

♥ گذشته ات را بدون هیچ تأسفی
بپذیر،
با اعتماد ،زمان حالت را بگذران،
وبدون ترس برای آینده آماده شو.
ایمان را نگهدار وترس را به گوشه
ای انداز.
شک هایت را باور نکن،
وهیچگاه به باورهایت شک نکن.
زندگی شگفت انگیز است ،در
صورتی كه بدانی چطور زندگی
کنی.
پرسیدم،
آخر،....
و او بدون اینكه متوجه سؤالم شود،
ادامه داد:
♥ مهم این نیست که قشنگ
باشی،...
قشنگ این است که مهم باشی!
حتی برای یک نفر.
كوچك باش و عاشق ...كه عشق،
خود میداند آئین بزرگ كردنت را...
بگذارعشق خاصیت تو باشد ،نه
رابطه خاص تو با کسی.
♥ موفقیت پیش رفتن است نه به
نقطه ی پایان رسیدن...
داشتم به سخنانش فكر میكردم كه
نفسی تازه كرد وادامه داد...
♥ هر روز صبح در آفریقا ،آهویی از
خواب بیدار میشود و برای زندگی
كردن و امرار معاش در صحرا
میچرد،

مچاله اش را آرام
پسری که پول های
به سالمتی
ی فروشنده و گفت:
لو
گذاشت ج
ربند می خوام...
رای روز پدر یک کم
ب
ه :چه جنسی باشه؟
فروشند
دردش کم باشه...
:فرقی منیکنه فقط
پسر کوچولو

رخیت و پاش ثرومتندان ایرانی؟!

فران��س پ��رس
نوشت :با وجود
تحر یم��ا ت ،
ثروتمندانایرانی
ب��ه خودروهای
لوک��س روی
آورده و حاضر به
پرداخت مبالغی
به مانن��د 360
ه��زار دالر بابت
این اتومبیل ها هستند.
یک فروشنده ماش��ین به خبرنگار
فرانس پرس گفت :خریداران قبل از
تحویل خودرو تمام پول را پرداخت
م��ی کنند ک��ه در کل  2یا  3برابر
قیمت اصلی آن است.
بر اس��اس گزارش یک��ی از روزنامه
های ایران ،در س��ال گذشته 563
مدل مختلف "پورش��ه" در ایران به
فروش رفت که ارزش��ی بالغ بر 50
میلیون دالر دارد.
به نوش��ته ی فران��س پرس هدف
پورشه ،فروش  800خودرو در سال

فواید بوسه...
آهو میداند كه باید از شیر سریعتر
ارزش نگاه ندارد
بدود،در غیر اینصورت طعمه شیر
به دستانت بیاموز كه هر گلی ارزش
خواهد شد،
چیدن ندارد
شیر نیز برای زندگی و امرار معاش به دلت بیاموز كه هر عشقی ارزش
در صحرا میگردد ،كه میداند باید از پرورش ندارد
آهو سریعتر بدود ،تا گرسنه نماند..
♥ در دنیا فقط  3نفر هستند كه
مهم این نیست كه تو شیر باشی
بدون هیچ چشمداشت و منتی و
یا آهو،...
فقط به خاطر خودت خواسته هایت
♥ مهم اینست كه با طلوع آفتاب از را بر طرف میكنند ،پدر و مادرت
خواب بر خیزی و برای زندگیت ،با و نفر سومی كه خودت پیدایش
تمام توان و با تمام وجود شروع به
میكنی ،مواظب باش كه از دستش
دویدن كنی..
ندهی و بدان كه تو هم برای او نفر
به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود سوم خواهی بود.
ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و ♥ چشم و زبان ،دو سالح بزرگ
باز هم به،...
در نزد تو اند ،چگونه از آنها استفاده
كه چین از چروك پیشانیش باز كرد میكنی؟
و با نگاهی به من اضافه كرد:
مانند تیری زهرآلود یا آفتابی
♥ زالل باش ،....زالل باش،....
جهانتاب ،زندگی گیر یا زندگی
فرقی نمی كند كه گودال كوچك
بخش؟
آبی باشی ،یا دریای بیكران،
♥ بدان كه قلبت كوچك است پس
زالل كه باشی ،آسمان در تو
نمیتوانیتقسیمشكنی،
پیداست!
هرگاه خواستی آن را ببخشی با
♥ دو چیز را همیشه فراموش كن :تمام وجودت ببخش كه كوچكیش
جبران شود.
خوبی كه به كسی می كنی
♥ هیچگاه عشق را با محبت،
بدی كه كسی به تو می كند
دلسوزی ،ترحم و دوست داشتن
♥ دنیا دو روز است:
یكی ندان،
یك با تو و یك روز علیه تو
همه اینها اجزاء كوچكتر عشق
روزی كه با توست مغرور مشو و
هستند نه خود عشق.
روزی كه علیه توست مایوس نشو.
♥
چرا كه هر دو پایان پذیرند.
♥ به چشمانت بیاموز كه هر كسی
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>> ادامه از صفحه27 :

"زمانی که لب هادر حالت بوسیدن
قرار می گیرند ،تقریباً دهان حالت
لبخند زدن را به خود می گیرد ،و
از آنجایی که احساسات و حرکات
بدنی انس��ان با هم ارتباط نزدیکی
دارن��د ،تقریباً غیر ممکن اس��ت
که ی��ک نفر هم لبخند بزند و هم
استرس داشته باشد .در عین حال
باید به این نکته هم توجهداشت که
تنفس در زمان بوسیدن عمیق تر
می شود ،عضالت چشم شل شده
و در راح��ت ترین حالت خود قرار
می گیرند.
این امر بهترین تکنیک برای قطع
ارتباط با دنیای پر هیاهوی بیرونی
و ریلکس شدن است.
♥
کاهش وزن!

در حال��ی ک��ه
ثر و تمن��د ا ن
مبالغ��ی مانند
 110ه��زار دالر
(مانن��د پورش
باکستر) تا 360
هزار دالر (مانند
پ��ورش پانام��را
توربو یا مازراتی
خرید بی سابقه اتومبیل های
گرنتوریزم��و) به
لوکس در ایران
راحتی برای خرید یک خودرو می
پردازند ،برخی دیگ��ر از ایرانیان با
حق��وق  700دالر در ماه به زندگی
جدید ایرانی است.
"مازرات��ی" ه��م به دنب��ال افتتاح خود ادامه می دهند.
نمایش��گاه فروش خودرو در هفته بازار خودرو ایران به شدت در مقابل
ه��ای آین��ده اس��ت" .مازراتی" و واردات محافظت می شود و تنها 40
"پورش��ه" به دنبال شکس��ت بنز و هزار خودرو در سال گذشته به ایران
وارد شد.
بی امدبلیودر ایران هستند.
ریخت و پاش این قش��ر ثروتمند از ظرف  ۷سال گذشته تعداد اتومبیل
ایرانیان با نحوه زندگی مردم عادی در ایران دو برابر شده است.
ایران در تضاد اس��ت؛ آنه��ا با تورم ه��م اکن��ون ارزیابی می ش��ود که
 20درص��د و نرخ بیکاری  12تا 14 25میلی��ون خ��ودرو در جاده های
ایران حضور داشته باشد.
درصد مواجه هستند.

چه مدت م��ی توانید ای��ن کار را
انج��ام دهید؟ برای اینکه تنها نیم
کیل��و وزن کم کنی��د باید 3000
کالری بس��وزانید ،یعنی چیزی در
حدود 30000دقیقه یا همان 500
ساعت.
یک بوسه عمیق و طوالنی به شدت
متابولیسم بدن را افزایش می دهد
و سبب می ش��ود تا مواد قندی با
سرعت بیش��تری در بدن سوزانده
ش��وند .میزان کالری مصرفی ،به
ش��دت بوسه بس��تگی دارد ،اما به
طور متوسط می توان گفت که در

هر  10دقیق��ه  10کالری مصرف
می شود.
♥

تاخیر در فرایند پیری!

این مورد یکی از مهم ترین مزایای
بوسیدن به شمار می رود .بوسیدن
به ش��ما کمک میکند ت��ا قدرت
ماهیچه های فک و چانه همچنان
حفظ شود! به همین دلیل میزان
ایجاد چین و چروک در آنها پایین
کاهش پیدا می کند.
♥
ایجاد و افزایش تناسب اندام

خوب بهانه ای خوبی برای ورزش
نکردن دست تان دادیم!
در حین بوسیدن ،قلب تند تر می
تپد و ضرب��ان آن افزایش پیدا می
کند،در این زمان آدرنالین بیشتری
آزاد شده و خون با سرعت بیشتری
به تمام نقاط بدن پمپاژ می شود.
می توان اظهار داشت که بوسیدن
از جمله بهترین تمرین های قلبی
– عروقی است.
♥

تکلیف تان را با طرف مقابل
روشن می کند!

در حین بوسیدن می توانید نیازهای
جنسی همسرتان را ارزیابی کنید و
ببینید تمایلی به ادامه ارتباط دارد
یا خیر.
روان شناس��ان معتقدند که اولین

بوسه این امکان را برای شما فراهم
م��ی آورد که ببینید آی��ا با طرف
مقاب��ل همخوانی دارید ی��ا نه .به
نظر می رس��د که "بو" تاثیر به یاد
ماندنیدر ضمیرناخودآگاه انسان ها
بر جای می گذارد .بنابراین با تجربه
اولین بوس��ه می توانید تشخیص
دهید که فریون ش��ما با ش��خص
مقابل هماهنگی دارد یا خیر و اگر
اینچنین نب��ود در همان آغاز می
توانید ارتباط خ��ود را با او خاتمه
بخشید.
♥
افزایش اعتماد به نفس

البته اول مطمئن شوید که دندان
هایت��ان ارتودنس��ی ندارند چون
امکان آس��یب رس��یدن به دندان
های خودتان و دهان طرف مقابل
وجود دارد! به هر حال یک بوس��ه
عاشقانه می تواند حس خوبی را در
ش��ما ایجاد کند .به صورت تئوری
می توان این موضوع را این چنین
توضیح داد که در زمان بوس��یدن،
خوشحال هستید ،و وقتی هم که
خوشحال باش��ید احساس خوبی
نسبت به خودتان پیدا خواهید کرد
و این امر س��بب افزایش اعتماد به
نفس و عزت نفس شما می شود.
_________________
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قرار میده��د .به عنوان مثال مرگ
یكدوست ،جابهجایی محل سكونت
محدودیته��ای فیزیك��ی به علت
بیماری باعث ایجاد استرس در فرد
سالمند میشود كه مشكالت خواب
نتیجه آن خواهد بود.


ی كه خواب را
عامل
یگیرد!
شمان تان م 
از چ

 65سال به باال
بخوانند!

ریتم شبانهروزی بدن افراد را تحت
تأثیر قرار میدهد.


ب��اال رفتن س��ن موج��ب افزایش
مشكالتیدر كیفیت خواب میشود
به طوری كه نیمی از مردان و زنانی
كه بیش��تر از  65س��ال دارن��د ،از
مشكالت خواب خود شكایت دارند.
ب��ا افزای��ش س��ن الگ��وی خواب
اف��راد تغییر میكند ب��ه طوری كه
اف��راد مس��ن كمت��ر میخوابند و
خوابهایشان كوتاه و مقطعی است
و كمتر امكان تجربۀ خواب عمیق را
نسبت به دوره جوانی دارند.


مس��ائل مربوط به بهداشت خواب
و رعای��ت نكردن بای��د و نبایدهای
تغذی��های قب��ل از خ��واب موجب
میش��ود تا فرد زمان بیشتری را در
بستر بیدار بماند.
همچنین چ��رت زدنهای روزانه بر
توانایی ف��رد در به خواب رفتن وی
تأثیرگذار است.


علل كمخوابی

خواب تأثیر شگرفی بر سالمت جسم
و روان اف��راد دارد .ب��ه همین علت
تحقیقات گس��ترده در مورد عملی
كه باعث ایجاد مشكالت خواب در
سالمندی میشود صورت گرفته كه
در زیر به آن اشاره میشود.


عادات بد

الگوهای نامنظم خ��واب و بیداری

بهداشت خواب

داروها

مصرف گروهی از داروها بر كیفیت
خواب تأثیر دارد و گاه باعث تحریك
بیداری ش��ده و موحب بیدار ماندن
در طول شب میشود.


اختالالت روحی

زندگی هر فرد در دوره س��المندی
تحت تأثیر وقایع مثبت و منفی قرار
میگیرد .برخی از افراد سالمند دچار
مشكالت روانی و یا اختالالت روحی
هس��تند كه این مشكل كیفیت و
كمی��ت خواب آن��ان را تحت تأثیر

شبهازخنعی :هشدار...
این مسئولیت گریزی اگر درعرصه
داخلی زیانبار و خسارت آفرین است
– که هست  ،-درسیاست خارجی و
روابط با بقیهدنیا فاجعه آفرین و ایران
بربادده اس��ت .تنها پس از سقوط
این نظام ویرانگر و اهریمنی اس��ت
که کارشناس��ان صالح با دسترسی
به م��دارک و اس��ناد الزم خواهند
توانس��ت ابعاد فاجعه آفرینی ناشی
از این آشفته بازار را بررسی و اندازه
گیری کنند و بگویند که خسارات
ناشی از آن بیشتر یا کمتر از عهدنامه
های گلستان و ترکمانچای و قرارداد
با کنسرسیوم نفت بوده است یا نه و
این تازه درصورتی است که بخت با
ایران یار بوده و یکپارچگی و تمامیت
ارضی اش حفظ شده باشد.
حتی ذکر فهرس��ت وار فاجعه های
ناش��ی از مس��ئولیت گری��زی در
سیاس��ت خارجی در گنجایش این
نوشتارنیست.
از ای��ن رو ،به عنوان مش��ت نمونه
خروار به ذکر تنها دو مورد بس��نده
می کنم:
  موردنخستمسئلهمالکیتمشاع

ای��ران برنیمی از دری��ای مازندران
(خزر) است .ازدیرباز ایران و روسیه
تنها کشورهایی بودند که بردریای
مازندران مالکیت داشتند و با آن که
دردوران تزارها بهدلیل شکست های
ایران در جنگ با روسیه محدودیت
های��ی دراین مالکی��ت و اعمال آن
بوجود آمده بود ،اصل مالکیت هرگز
زیرسئوال نرفته بود.
پس از استقرار اتحاد جماهیرشوروی،

اختالالت دیگر

با باال رفتن س��ن اختالالت مربوط
به خواب مثل آپنه خواب ،س��ندرم
پاهای بیقرار و ...باعث میشود كه
فرد امكان رفتن به مرحله س��وم و
چهارم خواب را كمتر تجربه كند.
در ای��ن دو مرحل��ه فرد ب��ه خواب
عمیق فرو میرود.

بازنشستگی

دوره بازنشس��تگی یك دوره بس��یار
مه��م در زندگ��ی هر فرد بهش��مار
میرود بهگونهای كه فرد پس از آن
با فعالیت كمتر در روز ،برنامه منظم
خواب و بیداری خود را دچار تغییر
كرده و اختالل مزمن خواب در این
مرحله شكل میگیرد.


میزان خواب كافی
صرفنظر از س��ن نیاز ه��ر فرد به
خ��واب متفاوت اس��ت .گاه یك فرد
با میزان خواب كم هنوز احس��اس
ش��ادابی و ان��رژی میكن��د و گاه
برعك��س این اتف��اق روی میدهد.
برحسب احساس خستگی و شادابی
هر كسی متوجه میشود كه آیا به
میزان كافی خوابیده اس��ت یا خیر
و در صورتی كه احس��اس میكند
كیفیت خواب او پائین است باید به
پزشك مراجعه كند( .مشرق)

>> ادامه از صفحه7 :

این کش��ور قراردادهای استعماری
مرب��وط ب��ه دوران تزاره��ا ک��ه
محدودیت هاییدر اعمال حاکمیت
و مالکی��ت مش��اع ای��ران بردریای
مازن��دران تحمیل می کردند را لغو
نم��ود و بنابرقرارداده��ای  1921و
 1940مالکیت مشاع پنجاهدرصدی
ایران برمناب��ع دریای مازندران را به
رسمیتشناخت.
این قراردادها که در سازمان ملل به
ثبت رس��یده اند اعتبار بین المللی
دارن��د و پ��س از فروپاش��ی اتحاد
جماهیرش��وروی ،جمه��وری های
جداشده از آن ،که درواقع وارثان آن
بودند ،می بایست درمورد چگونگی
تقسیم سهم پنجاه درصدی خود با
یکدیگر توافق می کردند .شوربختانه
ب��ه دلی��ل ب��ی لیاقت��ی – اگرن��ه
خیانتکاری – کارگزاران سیاس��ت
خارجی و در رأس آنها شخص ولی
مطلقه فقیه ،بخش عمده ای از این
ثروت عظیم مردم ایران – که ارزش
منابع نفت و گاز آن س��ربه هزاران
میلی��ارد دالر می زن��د – به باد فنا
رفت.
کشورهای تازه تأسیس کناره دریای
مازن��دران ،قراردادهای بین المللی
را نف��ی و انکار کردند و خواس��تار
برقراری یک نظ��ام حقوقی جدید
برمبنای میزان س��احل هرکش��ور
ش��دند .دردوران ریاست جمهوری
س��یدمحمد خاتمی ،او که باوجود
جبونی و بی خاصیتی نمی خواست
عامل این خیانت تاریخی به منافع
ملی مردم ایران ش��ود ،درنشس��ت

PAIVAND: Vol. 18  No.1054  mai 01, 2012

س��ران کش��ورهای ح��وزه دریای
مازن��دران خود را به کم��ردرد زد و
از جلسه خارج شد .چندسال بعد،
منوچه��ر متک��ی وزیرامورخارجه
جمه��وری اس�لامی کاری را ک��ه
خاتمی با تمارض از انجام آن ش��انه
خالی کرده بود انجام داد .به گزارش
"ایرن��ا" درتاری��خ  14اردیبهش��ت
 1388منوچهر متک��ی دردیدار با
خبرنگارانگفت:
«بهره برداری ای��ران از دریای خزر
هرگ��ز از  11.3درص��د فراتر نرفته
است» و افزود که بنابر اصل انصاف
س��هم ایران نمیتواند پنجاه درصد
باشد.
این سخنان خیانت بار آنقدر تکان
دهنده بود که داریوش قنبری ،عضو
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ش��ورای اس�لامی
درواکنش به آن گفت:
«اصال جایز نیس��ت که شخص به
خصوصی در مقام وزارت امورخارجه
به بیان چنین صحبت هایی بپردازد
که عالوه بر نادیده گرفتن حقوق و
تحقیر ملت ایران درعرصه های بین
المللی ،تمامیت ارضی کشور را نیز
خدشه دار می کند».
عبدالل��ه رمض��ان زاده س��خنگوی
دولت سیدمحمد خاتمی و از سران
جبهه مشارکت نیزدرباره یاوه گویی
منوچهر متکی گفت:
«ایشان اگر این حرف را زده باشند
که من جدا امیدوارم چنین نباشد،
اگر نگوی��م ایرانی نیس��تند ،قطعا
نمی توانند و نباید وزیرامورخارجه

به ما Facebook.com/
بپیوندید! paivand.montreal

تپـشدیجیتــال

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
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 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

"استیو جابز" واقعی
لطفابایستد!

تماش��ا :با گذش��ت  2هفته از امضای قرارداد اشتون
کوچر با مسئوالن فیلم سینمایی «جابز» ( )Jobsبرای
بازی در نقش استیو جابز؛ مخترع و بنیانگذار شرکت
رایانهای «اپل» ،مسئوالن سازنده این پروژه سرانجام
نخستین عکس این بازیگر جواندر نقش استیو جابز
را منتشر کردند.
جوشا مایکل استرن و مت ویتلی به ترتیب کارگردان و اشتون کوچر (مست راست)  ،استیو جابز (مست چپ)
نویسنده فیلمنامه «جابز» هستند و این فیلم سینمایی
داستان زندگی استیو جابز ازدوران نوجوانی تا تاسیس
شرکت رایانه ای «اپل» و تبدیل شدن به یکی از خالق ترین کارآفرینان زمان ما را به تصویر می کشد.
جمهوری اسالمی باشند».
می خواهید بدانید که مقام معظم
رهب��ری که خود را نخود هرآش��ی
میکند:
برای از دس��تور خارج کردن الیحه
مطبوعات از مجلس شش��م حکم
حکومتی ص��ادر می کن��د و برای
"ک��ش ن��دادن" اخت�لاس  3هزار
میلی��ارد تومانی به رس��انه ها امر و
فرمان می ده��د ،درموردی اینقدر
مرتب��ط با منافع حیات��ی ملی چه
واکنشی نشان داد؟ واکنشی کامال
مش��ابه با احساس��ی ک��ه آیت الله
خمینی در هنگام بازگشت به ایران
از تبعید پانزده ساله داشت .هیچ!
   م��ورد دوم موقعی��ت ایران در

خلیج فارس است که بی مسئولیتی
و ب��ی لیاقتی صدر تا ذیل حکومت
والیت مطلقه فقیه موجب شده که
دیگ طمع کشورهای عرب حاشیه
خلیج فارس به ج��وش آید و برنام
آن و حاکمیت جزایر سه گانه ایرانی
تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی
چشم طمع بدوزند.
ی��ک روز پیش از ی��اوه گویی
منوچهر متکی درباره س��هم
ای��ران در دری��ای مازندران،
سعید جلیلی – دبیرشورای
امنی��ت مل��ی و سرپرس��ت
هیئت مذاکره کننده کنونی
با کشورهای موسوم به 5+1
درب��اره پرونده هس��ته ای –
دردیدار با یوس��ف بن علوی
عبدالله ،وزیرخارجه سلطان
نش��ین عم��ان گف��ت« :ما
حاضریم نام خلیج فارس را به
خلیج دوستی تغییر دهیم...
این یک شعار نیست ،بلکه نگاه
راهبردی جمهوری اسالمی
به منظور گسترش همکاری
های خود با کشورهای کرانه
جنوبی خلیج [فارس] است!
در ادام��ه همی��ن م��ورد،
درنشس��تی ک��ه ازس��ران
کش��ورهای عرب��ی در قطر
تش��کیل ش��ده بود ،محمود
احمدی ن��ژاد را زیر تابلویی
که برآن عبارت "کشورهای
شورای همکاری خلیج عربی"
نوشته شده بود نشاندند و از او
فیلم و عکس گرفتند و او نیز
بدون هرگونه شرم یا ناراحتی

به این کار تن داد!
درچنین فضایی ودرحالی که چندی
پیش نشس��ت گفتگو با کشورهای
 5+1در اس��تانبول برگ��زار ش��د و
ریاست هیئت جمهوری اسالمی را
نیز همان س��عید جلیلی عهده دار
بود و قراراس��ت ماه آینده میالدی
ادامه مذاکرات در بغداد برگزار شود،
هفته گذشته محمود احمدی نژاد از
جزیره ایرانی ابوموسی بازدید کرد.
بازدیدی عادی که به گفته فرمانده
نیروی دریایی س��پاه پاسداران می
تواند مانن��د بازدید از هرجای دیگر
ایران ،مثال اصفهان باشد .اما همین
بازدی��د عادی ریی��س جمهوری از
یکی از نقاط کشور ،خشم وزیرامور
خارج��ه ام��ارات متح��ده عربی را
برانگیخت و او با سخنانی خصمانه
جنج��ال به پا کرد .مع��اون وزارت
امورخارجه امریکا هم با سخنانی بی
ربط از امارات متحده عربی پشتیبانی
کرد و این امر موجب شد که وزارت
امورخارج��ه جمهوری اس�لامی از
خواب خرگوشی بیدار شود و سفیر

س��وییس – به عنوان حافظ منافع
امری��کا در جمهوری اس�لامی – را
احضار کند و ب��ه او درمورد دخالت
درامورداخلی حکومت اسالمی تذکر
و هشدار دهد.
نشان دادن قاطعیت درمورد منافع
ملی و تمامیت ارضی کشور را کسی
نمی تواند تأیید – وحتی تحس��ین
– نکند .ام��ا ،درنظام حکومتی که
وزیرامورخارجه اش سخنان یاوه ای
می گوید که حتی دشمنان هم در
گفتنش تعمق و تأمل می کنند ،و
رییس ش��ورای امنیت ملی اش از
کیسه خود یا خلیفه – بخوانید مقام
معظم رهبری – با نگاهی راهبردی
آمادگ��ی حکومت متب��وع خود را
برای تغییر نام خلیج همیشه فارس
به خلیج دوس��تی اعالم می کند و
بویژه در حکومتی که اصال مشخص
نیس��ت چه کس��ی در چه کاری و
تاچ��ه حد مس��ئولیت دارد ،چنین
تذکر و هش��دارها چه ارزش و اثری
می توانندداشته باشند؟!
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www.paivand.ca

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca

پیشگویی

& Psychic
Spiritual Advisor

Fax: 514-500-1188

پنوتیزم
ی

اگر از مشکالت روحی رنج می برید
اگردچا رتوهمات روحیّهستید ه
اگردچار میگرن های حاد هستید
اگردچاردلشوره و هیجان ،ترس و اضطراب هستید
اگردچار وسواس های فکر ی هستید




نیازمندیهای





  راهنمایی و مشاوره درتمام

پیشامدها و مشکالت زندگی
  بامتدهایگوناگونپیشبینی

  با بیش از  37سال تجربه

Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323
azmay2012 ARMAN a.bogheiri@yahoo.ca

با فراگیری دنیای دوم هیپنوتیزم
می توانید براحتی بر متام مشکالت خود غلبه کنید:

Tel.: 514-347-4353
-------------------------------

انی
ایر دام
خ

فرزانگـان

 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

Bijan

با نازل ترین قیمت

514-887-5195
azmai15salimi

استخدام

به یک کارگر ساده برای کار
گاراژاتومبیل(شیشه)درناحیه
ویل سن لوران نیازمندیم.
برای اطالعات بیشتر با شماره
زیر تماس بگیرید:

Tel.: 514-509-8377
aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

barghi

ایرانی

استخدام
کنید!

5674 Monkland Montreal, QC H4A 1E4
Tel.: 514-343-5009
info@laquafure.com

کامپیوتر

514-419-1039

تعمیراتکامپیوتر
و لپ تاپ

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

آموزشویلن

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

 نصب ویندوز و
برنامه هایجانبی
و آنتی ویروس
 بازیابی اطالعات از دست
رفته و سایر خدمات

تــدریسویلن
و ایرانی کالسیک
مبتدی و پیشرفته
سیامک :با 16سال سابقه
آموزش موسیقی
(438) 887-6160

تپش

دیجیتال

660-4856

azmar:paidtoendofaug2012

azaug15akvUp

Le salon de coiffure

انـجام امور آشپزی
حرفــــه ای
چند روز در هفته
>> در منزل شما

سرویس دی.جی.

  با  56سال سابقه کاری،

  درمحل وموقعیت عالی،

  با مشتری ثابت،

  به دلیل نقل مکان به ریوسود

__________________
به مبلغ20 :هزار دالر
__________________
بفروش می رسد:
برای اطالعات بیشتر لطفا باشماره
تلفن زیر تماس بگیرید( :پیمان)

(خامن سالی)

6162 Sherbrooke w.

754-4592

Tel.: 514-223-3336

)(514

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

استخدام
AKHAVAN

514-686-7684
azfev2012Up

و ورق

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

گلفروشی
وحید

توسط شادی
678-6451

Nikpourpaidtojune2012

)(514

زیباترین ،تازه ترین،
بهترین ،بی نظیر!
  برای هر اوکازیونی

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


عکاسیرز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since
1990

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

MARIE ROSE

Maryam&Roe

514-937-2585

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

آرایشگر
باجتربه
(بامشتـــری)

درسالن شهرزاد
دعوت به همکاری میشود
(514) 228-1111
(514) 489-6901

فال تاروت
ویژه خامن ها

توسطکیمیا
699-1380
azfev11Pd

)(514

514-488-7121

)5301 Queen Mary (X Decarie
 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD
Mini DV, VHS

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها

Lasor, Aesthetics
All Hair Care

 موقعیت عالی
 دیزاین داخلی زیبا
وحرفه ای
 مشتری ثابت
 در قلب NDG
 محلی پرتردد و شلوغ
برای آگاهی بیشتر همین
امروز باما تماس بگیرید:
Tel.: 514-343-5009

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
  ﺍﺷﺨﺎﺹ  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

ﺑﻮﯾژﻩ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮﺍﻧﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮم های ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
azjan’12unpaid

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
(514) 685-4777

مترجم رمسی

خاطرهحتویلدارییکتا
عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
خدمات مربوط به ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694
azsept'11

مترجم رمسی
نغمه سروران

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location: Downtown
Montreal،
near McGill Metro
Call، text or e-mail for an
appointment

514-889-8765
aznov01،2011INV

 Hi8,به DVD

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

  
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

کامپیــوتر
وب سایت

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

)(C, C++, Java, PHP, C#
azmar15'12Up

)(514

sedighian.alireza@gmail.com

رفوکارفرش

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

514-487-9105
azfev1paid2

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

>> در ریوسود

450.907.3960
gbaa4@hotmail.com

farshad UP azfev12

noushintilmai2010paid

nsarvaran@hotmail.com

رستوران شیراز
514-485-2929

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

649-9366

تاتوی دائم

)(514

آرایشگاهبرایفروش

آشپـزی

 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی

Incentive Program
  پورسانترقابتناپذیر

  همچنیناتاقاستاتیک

برای اجاره

برای آگاهی بیشتر همین امروز باما تماس بگیرید:

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

Tel.: (514) 775-6508

کلیه امور ساختمانی

  آرایش زنانه و مردانه

  شامل کلیه سرویس ها

  با شرایط و موقعیت عالی


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

Montreal, QC, H4B 2M5

Construction
امورساختمانی

صندلی برای اجاره
در سالن زیبایی و آرایش بزرگ آکوافور

TAILLEUR

farzaneganmontreal@yahoo.ca

Renovation

چرا درخانه کار می کنید؟!

زیباییدربرازندگیاست

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

قابل توجه آرایشگران و متخصصان زیبایی

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

سالن زیبایی
و آرایش
برای فروش

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

مترجم رمسی

رضانوشادجمال

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

تائیدترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune12011

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمه مدارک

514-624-5609
514-889-3243

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

سالن آرایش

خدمات
کامپیوتری
و اینترنتی

در قلب مرکز شهر مونتریال

514-224-0-224

دارالترجمه
رمسی یکتا

به مدیریت آرزو حتویلداری یکتا،
مترجم رسمی،عضو جامعه مترجمان
رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمیدادگستری

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

 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

>> نشانی جدید <<
4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

T: 514-439-8501
C: 514-730-7462
Metro: Atwater,

Exit: Westmount Square
>> West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College،University
High-Shool

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسه
اولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

Coiffure

با بیش از  18سال سابقه
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ساعــات کار:
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از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
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34

__________
	• کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت  3ماه ،با تضمین

_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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www.paivand.ca

با اساتید باجتربه هیپنوتیزم ،کایروپراکتیک ،یوگا،
ریلکسیشن ،عرفان و متافیزیک
 عضو انجمن متخصصین هیپنوتیزم آمریکادر علم هیپنوتراپیست و متافیزیک
زیرنظر:
دارای برد تخصصی هیپنوتراپیست از)American Board of Hypnotherapy (ABH

 بزرگترین فرانچایز غذاییونانی درسراسر کانادا،
با رشدی چشمگیر
 با بیش از  80محل عالی، کارآموزی کامل، سیستم کامال آماده آیا اولین بیزنس خود را در
کانادا راه اندازی می کنید؟
این فرصت طالیی را از دست
ندهید
 محل هایی با موقعیت
استثنایی برای عرضه در
اختیارشماست:

آموزش خصوصی تنبک
توسط استاد مجرب
هر ساعت 45 :دالر
برای اطالعات بیشتر لطفا با
شماره زیر تماس بگیرید:
(514) 572-2748
azmai01up

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

علی
سلیمی

 مبتدی تا پیشرفته
 مکالمات روزمره-اداری-تجاری
 متنوع ترین و کامل ترین
متد های تدریس

 عضو انجمن متافیزیک نیوجرسیبا  35سال تجربه در ایران ،آمریکا و کانادا
1140 Jean Talon Est. Suite 306
Montreal, Qc H2R 1V9

مجری مراسم
عقد ایرانی

514.621.2757
saeid_mr2003@yahoo.com

azave’12

514-825-3170

Tel.: 514-347-4353
Columbus Medical Center
ga-salimi@hotmail.com

تعمیراتساختمان

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

514-812-5662

آژانــسمسـافرتی

اجــاره

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

5555 Westminster #101 Montreal، Qc، H4W 2J2

Tel: 514-735-7884

www.itptravelinc.com

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

514-825-3170

پـاپ

دروست آیلند (سیاوش )

867-1756

)(514

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

در کلیه سطوح

صابر جلیل زاده

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

<< پـاپ <<
سامانامانی

برای اطالعات بیشتر با جری
اوزنکا تماس بگیرید:

Tel: 514-942-8070
Jolszenka@aei.ca

www.opasouvlaki.ca

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

(هر طرف)

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

استخدام

Tel.: 514-342-3000

خد
است ید!
کن

رستورانکبابسرا

کالسیـکوپاپ

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

514-933-0-933

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

514-585-6178
tilMar'10P

آموزش سنتور

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

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

استخدام

رستوران هانی رز

به چند ویترس و خانم
جهت كار در آشپزخانه
نیازمندیم.
514-876-4446
514-876-4442

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

امگا 989-2121 ..............................................

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

شیرینی
سـرو

azjuly15Up zagros

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

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

استخدام

رستوران یاس

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

514-483-0303

ایرانی

استخدام
کنید!

استخدام

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

ازدواج

سفر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
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 ..........................
249-4684 ..................................... IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................

دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

حسابداریومالیاتی

عباس شفیع��ی 806-0060 .......................
مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................
حسین خردبین 242-6034 .......................

حمل و نقل

تاکسی

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

تبلیغات

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

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:

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

تابلوسازی

 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؟...

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

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

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

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

برای اطالعات بیشتر همین امروز با فضیل
تماسبگیرید:
(514) 684-8450
(514) 233-6936

حمل و نقل بین املللی

پزشک

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

سرویس حرفه ای به بهای عالی
گارانتیTRAVAUX GARANTIE :

نی
ایرا ام

azjune15

آموزشگیتار

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

  به یک نفر برای کار

نظافت در رستوران،
   همچنین به یک نفر کارگر در

امور  renovationساختمان در
مرکزشهرمونتریالنیازمندیم

5200 De La Savane،

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

LANDSCAPING
CEKIC

TORONTO

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

نیازمنــدیها

امور لند اسکیپ

azmar15

استخدام

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....
مونتریال 501-3966 ....................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

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

خیاطی (آلتریشن)

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

مراکز پخش پیوند

514-544-1298

شماره ش
ما در این لیست نیس

یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................
شومینه.پرس 564-9790 ..............................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

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

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

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

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

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

فـال

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

کامپیوتر

313-1253 ............. Cafe Imagination
بیبلوس523-9596...........................................
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
شی��راز 485-2929 .........................................

کارواش

ترجمه

ساختمان و دکور داخلی

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

جواهری

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

چاپ

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

دندانپزشک

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

کلیسا

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

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
ن��ور 939-2099 ..........................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بینو728-4744...................................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

تدریس رقص

زاگرس 690-6343............................................

گرافیک و طراحی

سوپر و فروشگاه

سروین 562-6453............................................

ت؟

گان پیوند )

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

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

دیش و ساتالیت

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

گاراژ (درب)

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

داروخانه

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران ،کافه
پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت،
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...

شیرینی پزی

تدریس خصوصی

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

514-660-3150

514 641 2379

آموزش سنتور
ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

itp.atena@yahoo.ca

||Bazar Du Tapis

تدریسگیتار

آموزشگیتار

Cell: 514-649-0109

قالیشوییبازارفرش

Tel.: 514-481-6765
eveazjuly15UP

مجری مراسم
عقد ایرانی

>> با بهترین قیمت ها

MMUNITY

DDO. St-Laurent,TMR,
Rosemere, Brossard,
Laval E., Downtown.

ATENA ZAKERIN

I.T.P Travel

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

PARTICIPATE in our
CO

فرانچایز برای فروش

آموزشتنبک

کانون سالم سازی روح و روان
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249-4684 ............................. UNI-TECK
پیوند 996-9692 .............................................

گلفروشی

وحید 983-1726 .............................................

عینک سازی

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
آتوساتنگستانیفر 995-3041 ...................

وکیل دعاوی

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

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداسارانورائی 397-9284..............................

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

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

فـرش

شادی 678-6451 .............................................
224-0-224.................................... KamNik
هم��ا 484-2644 ............................................

کایروپرکتیک

کلینیکابنسینا288-4864.........................
تپ��ش

کتابفروشی

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

223-3336

ویدیو

محضر

نگارپیشوا 419-8765 .....................................
وحیدخلجی439-1444 ..............................
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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ازمیاننامههایرسیده..

نگاهی دوباره به نامه بیژن جاللی،درحاشیۀ
گزارش تلویزیونی  Enquêteدر ارتباط با MIC
-----------------در س��ه شماره پیشین پیوند دو مطلب از دکتر عط��ا هودشتیان ،و یک پاسخ از بیژن
جاللی ،درحاشیه گزارش «آنک��ت» رادیوکانادا ،درج شد .این شماره ،پاسخ دکتر عطا
هودشتیان را به دیدگاه های آقای جاللی (پیوند  15آوریل) در زیر با هم مرور می کنیم.
یادآوردن��ی است جلس��ۀ گفتگو و پرسش و پاسخ با عطا هودشتی��ان ،پیرامون برنامه
رادیوکانادا –رپرتاژ آنکت– و فعالیت و اعتبار انستیتوی مدیریت کانادا (که قرار بود در
تاریخ شنبه  28آوریل  ،2012ساعت  7در محل کتابخانه نیما برگزار شود) بدون اطالع
قبلی ،به دالیلی که بر ما روشن نیست ،لغو شد.
------------------(مجازی) دانشجو برای دوره لیس��انس و
عطاهودشتیان فوق لیس��انس می پذی��رد ،و هرگز خود

دیپلم دانشگاهی صادر نکرده ،زیرا اجازه
 -1نامه آقای بیژن جالل��ی را در شماره اینک��ار را نداشته و ندارد ؛ همچنین ادعا
پیشین "پیوند" خوان��دم و تالش ایشان نکرده است که دیپلم دانشگاه دلتا که در
را برای برق��راری گفتگویی دوستانه می آمریکا معتبر اس��ت ،در کبک نیز اعتبار
ستایم .در اینحا قصد پاسخگویی به همه دارد .بعالوه آنکه اساسا انستیتوی مدیریت
نکات آن نامه را ندارم .انستیتوی مدیریت کانادا تاکنون در کبک دانشجویی نداشته
کان��ادا ادعا کرده است ک��ه موارد مطرح است .و اضافه ب��رآن ،وزارت علوم کبک
شده در گزارش آنکت رادیو کانادا در باره از ای��ن نحوه فعالیت انس��تیتو مدیریت
آن انس��تیتو تحریف شده و اشتباه است .کانادا مطل��ع بوده است .اینه��ا ادعاهای
علیرغم اعتبار عمومی برنامه آنکت ،آنها ماس��ت .ما میگوییم که ط��رح جعلیات
نیز ،بمانند هر خبرنگاری ،میتوانند اشتباه برعلیه یک انس��تیتوی قانونی ،از سوی
کنند .بهر رو ،مس��ئله آن گزارش خاص هر نهادی ،حتی برنامه آنکت رادیو کانادا،
و ادعاهای غیرقابل دفاع آن ،می بایست عمل��ی غیرقانونی س��ت و جای شکایت
ضرورتا بطور قانونی میان سه نهاد یعنی را ب��از میکند .اگر مدعی نبودیم و به کار
انستیتوی مدیریت،دانشگاهدلتادر آمریکا خود اطمینان نداشتیم ،چنین عمل نمی
و رادی��و کانادا حل ش��ود .از همین رو – کردیم .و حتی با خبرنگار آن برنامهدر روز
چنانکه پیش از این اع�لام شده بود -ما روشن مصاحبه نمی کردیم .از این مرحله
برعلیه رادیو کانادا شکایت کرده ایم و این به بعد ،دیگر بای��د وکال و قضات و قانون
ماجرا در جریان است.
قضاوت کنند.
آنرو
از
و
مندم،
وظیفه
و شخص من نیز،

ایرانی
وطنان
هم
میان
که نامی آشنا در
 -3اما ،آخرین اش��اره من و آنچه بیشتر
در مونترال دارم ،این وظیفه را دوچندان اینجان��ب را متاس��ف کرد ،اش��اره آقای
مهم میدانم ،که در این رابطه موقعیت و جاللی عزیز به ایمیل��ی است که پس از
تعهد خود و کار شغلی ام را شرح بدهم؛ پخش برنامه آنکت ،از سوی یک یا چند
چنانکه چندین بار از طریق بیانیه و طی تن ناشناس در مونترال پخش شد .آقای
چند مصاحبه مطبوعاتیدر "پیوند" و نیز جاللی تاکید میکند که  :برخی ایرانیان
در "هفته" ،و نیزدر یک کلیپ ویدئویی به به جهت "باالبردن سطح شناخت و درک
فارسی این کار را کرده ام .در این گفتارها خود از این مس��ئله به توزیع لینک مورد
حتی موارد اشتباه و تحریف رپرتاژ آنکت نظر اق��دام نموده ان��د" .و اینکه "عکس
را ی��ک به ی��ک برشم��رده ام .توضیحی العمل آقای هودشتی��ان پرخاشگرانه و
بیشتر از این شاید کاری را جلو نبرد .فکر اتهام آمیز میباشد"
میکنم که آقای جاللی هم با من هم نظر
باشند که تصمیم نهایی درباره این ماجرا امر بدیهی آن است که این جانب همواره
را باید به دادگاه و نهاد های قضایی کبک ب��رای گفتگو آماده بوده و حس��اسیت و
و آمریکا سپرد .با اینحال ،گفتگو میان ما کنجکاویهای هم وطن��ان خود را عمیقا
ایرانیان و پاسخگویی به حساسیت های درک میکنم .و به همی��ن دلیل در یک
آنان در این مورد ،کامال بجاست.
ماه گذشته تالش کرده ام در چند نوبت،

اوض��اع را در مصاحبه ه��ا و نوشته هایم
 -2بازدر اینجا بطور مختصر یادآور میشوم توضیحدهم.
که انستیتوی مدیریت کانادا موسسه ای اما منصفانه بگوییم ،آیا قصد ارسال کننده
ست که با مجوز قانونی آموزشی فعالیت آن ایمیل تنها "باالبردن سطح شناخت"
میکند ،دانشگاه نب��وده و چنین ادعایی از این مسئله و "توزیع لینک" رپرتاژ آنکت
نکرده است .این انس��تیتو برای دانشگاه بوده است؟ و آی��ا تنها در آن ایمیل یک
معتبریدر آمریکا به نامدلتا ،بطور آنالین لین��ک ساده جای داش��ت؟ اگر تنها این

کبک :دانشجویانو...
دول��ت لیبرال ظاه��را و تنها ظاهرا
در ی��ک عقب نشین��ی و در واقع با
ترفن��دی تازه هفت��ه گذشته اعالم
کرد به مدت هفت سال شهریه ها را
افزایش خواهد داد.
در بیانی��ه ای اع�لام ش��د افزایش
شهریه ها بین  2012تا  2019انجام
م��ی شود و هر سال��ه  254دالر به
شهریه افزوده خواهد شد.
در جمع نهایی امادولت شارهدرواقع
بهره را بر مبلغ قبل��ی افزوده و کل
مبلغی که بر شهریه ها افزوده خواهد
شد به  1178دالر خواهد رسید!
دانشجویان این ترفند را هم بیهوده
و توهی��ن آمی��ز دانس��ته و آن را
نپذیرفتند.


دانشجویان مخالف تظاهرات

ح��دود  4هزار دانشجو از  19آوریل
ب��ه این س��و مخالف خ��ود را بااین
اعتصابات و تظاهرات اعالم کرده اند.
این گروه می گویند تظاهرات و ادامه
آن به تحصیالت آنه��ا لطمه زده و
آنها کم کمدارند این ترم تحصیلی از
دست می دهند.
اینها ب��ا افزایش شهریه ها موافقند
و خواست��ار شرک��ت در کالس ها
هستند.

www.paivand.ca

هم پیرامون برنامه
باز
نادا،رپرتاژ آنکت و
رادیوکا
تیتو مدیریت کانادا
فعالیت انس

نظم نوین یا کهن جهانی؟ و نقش
روشنفکران پیشینه چپ

بود که
جای عکس العمل نداشت.
ن��ه خیر .آن لینک  -ک��ه از محتوای آن
احتماال خود آقای جاللی با خبر است و
باالخره بهدست خود من هم رسید -مملو
از اتهام ب��ود و این جانب را در چند خط
کوت��اه ،به فجیح ترین روش مورد افترا و
اته��ام قرار داده بود .آی��ا این خبر دادن و
پرسش کردن اس��ت؟ آن ایمیل تنها به
"توزیع لینک" برنامه آنکت نپرداخته بود.
بلکه ک��اری کرده بود که برای من عالقه
مند به تاریخ ایران ،بسیار آشنا بود:
تخریب شخصیت فرد بدون امکان دفاع
از خود ،محکوم کرد فرد بدون محاکمه،
و باالخ��ره اع��دام وی ،قب��ل از حکم هر
دادگاهی.
چقدر این اقدام برای ما ایرانیان آشناست!
مثال مشاهده میکنیم که خود آقای بیژن
جاللی آمده است و از این جانب پرسش
ک��رده است .این عمل پس��ندیده و قابل
تقدیر است .بجای تهمت و محکوم کردن
غیر مس��ئوالنه ،باید این فرهنگ گفتگو
را گس��ترش دهیم .ام��ا آن لینک اقدام
به شایعه پراکنی ک��رده بود ،بطوری که
اینجانب برای حفظ حرمت این گفتگوی
دوستانه ،از ارائه محتوای آن شرم دارم.
شای��د بتوان خبرنگار رپرت��اژ آنکت را به
دادگاه کشاند ،و شاید بتوان نادرستی یک
حکم را در مقابل یک هیئت قضات بطور
منطقی اثبات کرد ،اما تهمت های بی پایه
و شایعه ها را نمی توان با حکم دادگاه از
می��ان برد ،و عامل آنرا نمی توان در هیچ
محکمه ای محکوم نمود.
چون عامل آن پدیدار نیست.
یک باردیگر از اقدام دوستانه برای گفتگو
و روشن شدن ابهامات در باره آن گزارش
استقبال میکنم ،و نیز در همینجا مایلم
از پشتیبان��ی منصفانه و بی ادعا ی همه
ایرانی��ان ک��ه بجای داوری نخس��تین و
تهمت ،پرسشگری کردند ،با من تماس
گرفتند و ب��ا کنجکاوی مای��ل بودند از
حقیقت ماجرا سر در آورند ،تشکر کنم.
حمایت مستقیم بس��یاری از آنها کمک
شایانی به من کرد.
در ح��ال حاضر ،انرژی ما در انس��تیتوی
مدیریت ،و تیمی که بروی این مسئله کار
میکند ،اساسا برسر مقابله با جعلیات رادیو
کانادا است .ت�لاش ما آن است که بطور
قانونی عمل کنی��م ،و ادعا و تهمت را با
برهان پاسخ دهیم .شاید که از این طریق،
حقیقت بر همگان و نیز برای هموطنان
ایرانی مان نیز روشن شود.
 24آوریل 2012

ابوجعفرخدیر
(سن المبر کبک)
قبال بای��د گفته شود ک��ه «نظم نوین
جهانی» یک دروغ بزرگ تاریخ است که
سرمایه داران و بهره کشان
آن را ساخته و باب کرده اند
و بی��ش از پنج قرن سابقه
دارد.
آنان با ط��رح چنین دروغ
هائی فک��ر و اندیشه را به
زنجی��ر کشی��ده و همواره
به اصطالح زیب��ا و گویای
عامیانه ،گنجشک را رنگ
ک��رده ب��ه ج��ای قناری
فروخته اند.
پرتغالی ها ،اسپانیائی ها سپس انگلیسی
ها و فرانس��وی ه��ا و بع��د از اینها نیز
آمریکائ��ی ها بطور تاریخی و سنتی در
ابعاد جهانی بک��ار پرسود لشکرکشی،
استعمار ،استثم��ار و برده کشی شهره
آف��اق بوده و در برق��راری «نظم نوین»
در چهارگوش��ه جهان مشغول تاخت و
تاز بودند و برای اینکار همواره یکسری
دالی��ل علم��ی و توجیه��ات عقل��ی و
روشنفکرپس��ندانه نی��ز در خورجی��ن
داشتند.
زمانی که کریستف کلمب و همراهانش
در  1492پ��ای در جزیره کوبا و سپس
در دیگر جزایر کارائیب نهادند ،در مقابل
هدای��ای سرخ پوستان ساده دل ،لحاف
آل��وده به تیفوس دادن��د و جان سخت
هائ��ی را که از این طریق نمردند ،از دم
تیغ گذراندند.
این مهمانان ناخوانده نام این نسل کشی
را داروین�ی کردن جامع��ه بشری و
فنای غیراصلح و بقای اصلح نامیدند
و صد البته روشنفک��ران که بیشتر در
اطراف کلیسا پرسه میزدند،در پیچیدن
قب��ای داروی��ن بر این جنای��ات بزرگ
سرمایه داران سهم عمده داشتند.
آنها کار تبلیغات و حصارکشی اندیشه
و فری��ب را تا به آنجا پی��ش بردند که
مجس��مه این جنایتکار ب��زرگ تاریخ
(کریس��تف کلمب) را در اطراف جهان
در نماد کاشف بزرگ قهرمان در میادین
پایتخت ها و شهرهای بزرگ برپا کردند.
بعدها که ای��االت متحده آمریکا قدرت
گرفت و پای در عرصه رقابت استعماری
نهاد ،در س��ال  1898اسپانیائی ها را از
آمریکای التین بی��رون راند و با هیبت
و ش��دت بیشت��ری ج��ای او را گرفت؛
دیکتاتورها را یکی بعد از دیگری در این
کشورها به ق��درت نشاند و برای حفظ
آنه��ا و «نظام نوی��ن» بزرگترین پایگاه
دریائی خ��ود در خارج از خاک اصلی را
در گوانتامو (کوب��ا) تاسیس کرد .امروز
بعد از  13سال که از انقضاء مدت یکصد
ساله قرارداد پایگاه می گذرد ،از تخلیه
آن س��ر باز می زند و چنین می نمایاند



دانشجویان و جامعه ایرانیان و
اعتصاب و جنبش اجتماعی کبک

گ��روه زی��ادی از دانشجویان ایرانی
مشغول به تحصیل در دانشگاه های
کبک شهریه دانشجویان خارجی را
می پردازند.
شم��اری از این دانشجویان که آمار
دقیق��ی از آنه��ا در دست نیس��ت،
دانشجویان بورسیه دولتی هستند
که از حکومت اسالمی هزینه های
تحصی��ل و زندگی ش��ان یا بخش
عمده ای از آن تامین می شود.
در ک��ل جامعه ایرانی��ان مونترال و
کبک نقش��ی محس��وسی در این
اعتصاب و به عبارت دیگر و درست

تر جنبش اجتماعی کبک نداشته
اند.
بسیاری از ما پنداری چمدان هایمان
را هنوز باز نک��رده ایم! در حالی که
این اعتصاب و جنبش اجتماعی به
همه کسانی کهدر کبک زندگی می
کنند ،مربوط می شود.
همه دانشجویان ایرانی و حتی آنها
که بورسیه دولت ایران هس��تند و
یا خودش��ان شهریه هایشان را می
دهند باید به این نکته توجه کنند که
یکی از اعتراضاتدانشجویان حیف و
میل بودجه هایی است که دانشگاه
ها از دولت می گیرد.
قس��متی از این بودجه ه��ا و بویژه
بودجه های وی��ژه به عنوان مزایای
مخصوص ب��ه روسا و کادر مدیریت
دانشگاه ها پرداخت می شود.
دولت ش��اره اگر مجب��ور به عقب
نشینی کامل شود ،که احتمال آن
پی��ش بینی شده اس��ت ،در بهبود
سطح کمی و کیفی آموزشدانشگاه
ها هم تغییر چش��م گیری بوجود
خواه��د آم��د و این ب��ه نفع همه
دانشجویان است.
شم��ار زی��ادی از دانشجویانی که
فعاالنه در این اعتصاب ،تظاهرات و
جنبش اجتماعی شرکت دارند می

که استقرار «نظم نوین» را به پایان نبرده
است.
این نظ��م نوین را بنیانگ��ذار آمریکای
نوین ،چارل��ز تامس��ون CHARLES
 THOMSONدر س��ال  1782ب��ه
کنگ��ره
تصوی��ب
رسانی��د و مه��ر بزرگ
امروزین ایاالت متحده
آمریک��ا را ساخ��ت که
ب��ر روی آن عب��ارت
 NOVO ORDOو
( SECLORUMنظم
نوین برای قرنها) نقش
بس��ته اس��ت .آث��ار و
تبعات این «نظم نوین»
چارلز تامس��ون ظهور
دیکتاتوره��ا ،سرکوب ملت ها و فقر در
آمریک��ای التین بود .ای��ن «نظم نوین
جهانی» با جهانی کردن سلطه ،ستیز ،و
جنگ ها قرن بیستم را با  160میلیون
کشت��ه از دیگر قرون تاریخ بشر متمایز
ساخت .اکن��ون نیز حامالن و عامالن و
بازیگران این «نظم نوین» با سوابق ننگین
و خونین با طبلدموکراسی وارد تاخت و
تازدر عرصه خاورمیانه به اصطالح بزرگ
شده اند تا نظم خود را که با شورش های
مردمی و به��ار عربی در معرض نابودی
قرار گرفته بود نجات دهند برای اینکار
و با حیل��ه و ترفند همیشگ��ی ابتدا با
امواج سهمگین تبلیغات با تکیه بر پول
و زور به تسخیر افکار و اندیشه می روند،
سپس هدف را مطرح و به میانه میدان
م��ی کشند .روزها ،هفته ها و ماه ها آن
را ب��ا بمباران تبلیغاتی در افکار عمومی
مردمدنیادیوی هولناک جلوه میدهند.
سپس مستقیما همراه مزدوران بومیدر
لباس مدافعان حقوق بشر و پیام آوران
دموکراس��ی و حافظان ج��ان و امنیت
مردم به کشوری مانند لیبی یورش می
برند و آن را ماه ها از هوا و زمین بمباران
می کنند و مردم آن را به خاک و خون
می کشند ،و با این کار بظاهردیکتاتوری
چموش و متمردی ،به مانند قذاقی را از
بین ببرد ،مردی که بهرحال توانسته بود
(در کشوری بغایت قبیله ای ،مذهبی و
عقب مانده) نظامی الئیک بوجود آورده،
زنها را از قفس بیرون کشیده و به عرصه
کار و جامعه وارد کند و درس و درمان و
مسکن مجانی را برای همه تامین کند.
این پیام آوران دموکراسی ملت را بدست
اوباشان مسلح رقیب سپردند تا قوانین
شریع��ت وهابی را بر آنها حاکم کنند و
قوانین چندزنی را به اجرا بگذارند.
مقاومت یکساله شدید مردم و طوالنی
شدن بمباران ها و لشکرکشی ،هزینه آن
را سنگین و بر اقتصاد بحران زده و بیمار
غرب مشکل آفرین و اج��رای آن را در
سوریه ناممکن ساخت.
از ای��ن رو دیدار امنیت��ی سران آمریکا،
اسرائیل ،عربس��تان ،قط��ر و امارات در

پایگ��اه نظامی آمریک��ا در قطر صورت
گرفت و عملیات اجرائ��ی در سوریه به
عه��ده شیخ حجاز (که نمونه کهنگی و
فس��اد است و کش��ور و ملت را یکجا به
نام شخص و خانوادگی خود آل سعود به
ثبت رسانده است) و دیگر شیخ همتای
او -قطر -نهاده شد.
از ای��ن روست این دو شیخ عهدحجری
با علم و ُکت��ل دموکراسی راهی سوریه
ش��ده اند ت��ا برنام��ه اربابان خ��ود را با
 15000رزمنده القاعده از طریق ترکیه
(عضو پیمان آتالنتیک شمالی) و کشور
پادشاهی اردن عملیاتی کنند.
این ها بعد از یکس��ال شرارت در مرزها
و نفوذ در شهرکها و ترور و آدم کشی و
بمب گ��ذاری ره بجائی نبردند ،به ناچار
 70کشور وابس��ته (بدون حضور چین
و روسی��ه و کشورهای جبهه مقاومت)
در استانبول ب��ه دور هیالری کلینتون
گردهم آمدن��د تا برای سوریه نقشه ای
دیگر طرح کنند.
اما ظاهرا به جز شیخ های ریز و درشت
خلیج فارس که برای ایجاد یک صندوق
پول برای شورشیان ،جه��د کردند ،در
ای��ن گردهمائی ب��ه توافق چشمگیری
نرسیدند.
در ای��ن میان حال و روزگار روشنفکران
چپ نمای رنگ باخته ما پندآموز است.
تولی��د کنندگ��ان و ناش��ران و مبلغان
اندیشه با طوفان تبلیغات سهمگین کاله
ایدئول��وژی را از سر آنه��ا کنده و آنها را
از سابقه عقیدتی و گذشته ایدئولوژیکی
و اخ�لاق سیاسی خود بریده و در وادی
«نظم نوین» دروغین و دموکراسی عوام
فری��ب ،سرگردان ساخت��ه است .با این
خی��االت موهوم که گویا در این دنیا ،ما
انسان فاقد هویت ایدئولوژیکی و عقیده
تی و پا در هوا هم داریم ،این روشنفکران
چپ نمای امروزی از هرچه رنگ و بوی
عقیده ت��ی و ایدئولوژیکی داشته باشد،
قبل از همه چیز برائت می طلبند و آن
چناندر صفحه شطرنج سیاست جهانی
مات شده اند که بر این جنایات سرمایه
داری بح��ران زده در لیبی و سوریه ،که
ب��رای بی��رون کشیدن خ��ود از لجنزار
ورشکستگی صورت می گیرند کف می
زنند و هورا می کشند.
اما ناگهان با شنیدن استقرار حاکمیت
شریع��ت و ّهابی-سلفی و برقراری قانون
چندزنی در لیبی الئیک یکه می خورند
و به اصطالح بور می شوند.
الجرم بعد از مدت��ی سرگردانی در این
وادی حیرت دوب��اره سر براه می شوند
و به دموکراسی با مارک شیخ سعودی-
شیخ قطر با پشتیبانی یکدرصدی های
وال استریت تن می دهند؛ به این امید
که بع��د از پله ه��ای اول و دوم در پله
سوم نوبت به ایران رسد و برای استقرار
دموکراس��ی ،شیخ ه��ای خلیج فارس
عازم ای��ران شوند .نقش این جماعت از
روشنفک��ران همواره در ط��ول تاریخ به
منزله نیش زهرآگین در تن انس��انیت
کوشا در راه رهائی بوده است.


از نامه های رسیده
صادق هدایت:دیوانه!

>> ادامه از صفحه13 :
دانشجویان خارج��ی دانشگاه ها با
منطق��ی ظاهرا قابل قب��ول در این
اعتص��اب شرک��ت ندارن��د و دچار
سرگردانی و بی تکلیفی هستند.
همه دانشگاه ها و کالج های دولتی
در این اعتص��اب شرکت دارند ،جز
دانشگ��اه مک گیل ک��ه تنها چند
دپارتمان عم��ده آن اعالم اعتصاب
کرده اند و دراین اعتصابات شرکت
دارند .بقیه دانشجویان مک گیل اما
از شرکتدر این تظاهرات و اعتصاب
خودداری کرده اند.
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جناب رحیمیان عزیز
با درود و با همۀ آرزوهای خوب ،در شماره ای
که گذشت ،مطلب آقای ف .م .سخن و نامۀ خطاب
به صادق هدایت خواندنی و یک نگاه منطقی
بود؛ دلم می خواهد به خود ایشان بفرمایید .این
سالها از بس جامعه شناسان و روانشناسان
ابراز نظرهای عجیب و غریب روی هدایت کرده اند،
می ترسم که او را که هرگز د
یوانه و بیمار روانی نبود ،در آن دنیا دیوانه کنند!
هدایت به تمام معنی یک انسان آگاه بود که
در تمام عمر از جهل عموم رنج می برد ،و جهل و
خرافات را درد درمان ناپذیر ایران می دانست
و این دوس�ت ما درست همین حرف را به زبان
طنزگونۀ شیرینی مطرح
کرده است و باید به ایشان بگویم  :دست مریزاد.
استعالمی

گویند ممکن است افزایش شهریه
شامل من نشود ،اما ما برای فرزندان
آینده کب��ک و برای پرنس��یپ ها
مبارزه می کنیم.
در کل باید بگوئیم جز گروهی بسیار
ان��دک از ایرانیان همچنان اکثریت
جامعه مهاجر ایراندر جامعه بزرگتر
زندگی نمی کنند و سرنوشت خود و
فرزندان شان را از سرنوشت ،حال و
احوال و وضعیت جامعه بزرگتر جدا
میدانند.



این اعتصاب و جنبش اجتماعی به

کجا می رود؟

تاکنون این موضوع در رسانه ها و در
میان مردم مطرح شده که شاره در
زمانی موضوع افزایش شهریه ها را
مطرح کرده که در سال چهارم دوره
سوم حکومت لیبرال ها هس��تیم و
باید امسال و به لحاظ قانونی حداکثر
سال آینده انتخابات برگزار شود.
شاره اما این موضوع را رد کرده و می
کند .قرار است کنوانس��یون ساالنه
حزب لیبرال کبک از روز  11ژوئن،
ماه آینده ،در ویکتوریا ویل کبک ،از

ترس تظاه��رات و با حفاظت های
امنیتی پلیس ،در این شهرک بین
راه مونترال و کبک برگزار شود.
دانشجوی��ان گفت��ه ان��د م��ا در
ویکتوریاوی��ل هم حض��ور خواهیم
یافت .از هم اکنون شایعات تکذیب
نش��ده ای به سر زبان هاست که به
احتم��ال زی��اد در این همایش سه
روزه حزبی درباره انتخابات تصمیم
گرفته خواهد شد.
گرچه شاره قانونا تا سال آینده وقت
دارد که روز انتخابات را اعالم
کند اما گفت��ه می شود به
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کبکوکانادا:بازارامالک...

وصیت نامه و اهمیت آن
امیر سام

--------------درماه�ی ک�ه گذش�ت،
کامیونیتی ایرانیان با مرگ
نابهنگام و دردناک یکی از چهره
های جوان و فداکار شهر ،تکان
خ�ورد .خوان�دن نوشت�ار زیر،
تحت تاثیر تبعات چنین مرگ
هایی توصیه می شود:
---------------------در این مقاله در مورد اهمیت وصیت
نامه و انواع آن صحبت می نماییم،
ممک��ن است ای��ن مقاله ب��ه طور
مس��تقیم به امالک مربوط نباشد
ی از با ارزشترین
ی چون ملک یک 
ول 
دارائیهای هر فرد محسوب میشود
بنا بر ای��ن دارای اهمیت زیادی در
وصیت نامه میباشد.
اغلب مردم تمایلی به صحبتدرباره
موضوعات��ی مانن��د ارث ،وراثت و
وصیت نامه ندارند؛ چرا که صحبت
در این موارد انسان را به فکر کردن
در مورد مرگ خ��ود و یا عزیزانش
وام��یدارد و به همین دلیل بیشتر
مردم خود را مجب��ور نمیکنند تا
وصیت نامهشان را آماده سازند.

به سرپرستی
دکتر محسن حافظیان

انتشار کتاب
«افسانه های
خراسان»

کتاب «افس��انه های خراسان» نخستین
کتاب از مجموعۀ  12جلدی «افسانه های



احتمال زی��اد انتخابات در
پائیز امس��ال ،سال 2012
برگزار خواهد شد.

اول ماه می ،روز جهانی کارگر،
روز اوج جنبش نوین اجتماعی
کبک

اعتصاب کنندگان در کنار کارگران،
فعاالن سیاسی و گروه های رادیکال
و سازمان ه��ای پیشرو برنامه های
وسیعی برای روز کارگر تدارک دیده
اند.
ام��روز اول ماه مه به احتمال قریب
ب��ه یقین شاه��د بزرگتری��ن نمود
جنبش نوی��ن اجتماعی کبک می
شویم .احتمال بسیار می رود رکورد
تظاه��رات  250ه��زار نف��ری ضد
جن��گ( ،ضد حمله آمریکا به عراق
فوریه سال  )2003امروز شکس��ته
بشود.
خوان��دن جنبش نوی��ن اجتماعی
کبک ،با عنوان و نام «بهار کبکی»
به تقلید از« بهار عربی» کج فهمی
و حاص��ل ناآگاهی ،ب��ی سلیقگی،
ناآشنایی و ع��دم شناخت درست،
عمیق و همه جانبه تاریخ و جامعه
کب��ک است حتی اگ��ر چه مطابق
آنچه گروه��ی از شرکت کنندگان

ی از ما به این
شاید هم بعض�� 
مفهوم موهو م تکیه میکنیم
ک��ه اگ��ر از صحب��ت درباره
مرگ طفره برویم از وقوع آن
جلوگیریمینماییم!
این طرز فکر به نحوه نگرش ما
به زمان ارتباط دارد.
ی میکنیم که
ما در اجتماعی زندگ 
مردم جذب زمان ح��ال شده اند و
ی از ما از فکر ک��ردن در مورد
بعض 
کارهائ��ی که در ح��ال حاضر انجام
میدهیم طفره میروی��م و چندان
ی به نتایج این اعمال بر روی
توجه 
اطرافیان م��ان بعد از م��رگ خود
نداریم و به همی��ن دلیل ضرورتی
ی و ما ّدی
به توجه به میراث شخص 
نمیبینیم؛ چه برسد به اینکه وصیت
نامه خود را تنظیم نماییم.
همچنی��ن گروهی از م��ردم بر این
باورند که زمان زیادی برای صحبت
درباره مرگ خواهند داشت و وقتی
که پیر و ناتوان شدند وقت تصمیم
گیری درباره ارث و میراث میباشد.
اختص��اص دادن چیزی به کس��ی
در وصیت نام��ه بیانگر اهمیت این
شخ��ص برای شم��ا میباشد و این
نکته را میرساند که چه قدر به این
رابطه احترام و ارزش قائل بوده اید.
انس��ان کنترل��ی ب��ر روی م��رگ
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ی میتوان��د در اغلب موارد
ندارد ول 
پیامدهای آن را کنترل نماید.
آنهایی که ب��ه اهمیت وصیت نامه
ی داشته و آن را تنظیم کرده
آگاه�� 
اند همگی با این عقیده اند که بعد از
ی
ی به یک راحت 
انجام این امر همگ 
ی که میدانند
خیال رسیده اند وقت 
وظیف��ه خ��ود را در این م��ورد به
انجام رساندهاند و مطمئن هستند
عزیزانش��ان پس از مرگ آنها از این
لحاظ آسوده خاطر خواهند بود که
تمام آرزوهای شخص درگذشته به
طرزدلخواه خودش انجام شده است.
بر اساس نظر سنجی که چند سال
پیش در استان کبک در مورد امور
وراثت انج��ام گرفت ،مشخص شد
ی ب��ه امور وراثت
که کبکی ها خیل 
اهمیت نمیدهند.
تنه��ا  %۴۹از اهالی استان کبک که
دارای فرزند میباشند دارای وصیت
ی میباشن��د (notorial
نام��ه رسم 
 )willو  %۵۰از بازماندگ��ان اف��راد
دارای وصی��ت از وجود این وصیت
نام��ه و محل نگه��داری آن آگاهی
ندارند.
پرداخته خواهد شد.
به گفتۀ سرپرس��ت سازمان مولتی ساژ،
گردآوری افس��انه ها سه سالی است آغاز
شده است و امید می رود که پس از چاپ
نخستین کتاب این مجموعه و آزمودگی
بیشتر ،و امید همکاری بیشتر دیگر هم
میهنان ،کار نشر دیگر عنوانها پی در پی
به انجام برسد.
کتاب «افسانه های خراسان» در انتشارات
مولتی ساژ و یا از راه تارنمای این موسسه
در دست��رس دوست��داران فرهنگ ایران
زمین می باشد.

ایران زمین» توس��ط سازمان آموزشی و
انتشاراتی مولتی ساژ در مونترال ،به چاپ
رسید.
این کتاب که بهدو زبان فارسی و انگلیسی
گروهی از
نگارش یافته است ،نتیجۀ تالش
ِ
فرهنگدوستان ایرانی و کانادایی است که
به سرپرستی دکتر محسن حافظیان این
کار را به سرانجام رسانده اند.
کتاب ه��ای بعدی این مجموعه ،معرفی
افس��انه های بومی دیگر استانهای ایران
(مازندران ،کردستان ،آذربایجان ).... ،را در
دستور کار دارند.
در دو مجموع��ۀ پیوست نی��ز به گزیدۀ
افسانه های بومی تاجیکستان و افغانستان

www.multissage.ca

درای��ن جنب��ش آن را خود چنین
نامگذاری ک��رده و آن را به این نام
بخوانند؛ جنب��ش نوین اجتماعی-
سیاسی کبک ماهی��ت و برونمایه،
انگیزه علت و علل بسیار متفاوت و
فراگیرتر و گسترده تری دارد.
این جنب��ش را باید و م��ی توان با
«جنب��ش اشغ��ال وال استریت» و
«جنب��ش اشغال» سراس��ر جهان
مقایسه کرد .اتفاقا همزمان
و هماهنگ ب��ا این جنبش،
جنبش اشغال ه��م روز اول
م��اه م��ه دوب��اره از سر
گرفته می شود.
امادر همه ح��ال آنچه
ما شاهدی��م مختصات و
شناسه های تاریخی ،اجتماعی،
سیاس��ی و فرهنگی وی��ژه کبک را
دارد.
این انقالب آرام دیگری است.
انق�لاب آرام اول ک��ه در سال های
ده��ه  60در کب��ک اتف��اق افتاد و
حاصلش حاکم شدن کبکدر شکل
گسترده تری بر سرنوشت فرهنگی،
سیاس��ی و اقتصادی خود بود و این
شاید انق�لاب دیگری شبیه انقالب
آرام اما با ش��دت و قدرت بیشتری
باشد که جامعه چند فرهنگی کبک

با اکثریت فرانسه تباران این استان
برای ب��رون رفت از بحرانی مزمن و
م��وذی ،پرمخاطره و آینده سوز ،به
آن رسیده است .انقالبی دیگرگونه
که به« بهار عرب��ی» تنها و بجز در
ماهیت عدالت خواهانه و مردمی آن
شباهت دیگری ندارد .این جنبش -
انقالب تا آنجا که نشان داده ،می رود
که فس��اد سیاسی و کسری بودجه
دموکراتی��ک و ب��ی عدالت��ی های
اقتصادی را در کبک و به دنبال آن
در کانادا جبران کند.
این جنبش اجتماعی تنها
با ژان شاره ،نئولیبرال های
کبک روبرو نیس��ت .بلکه به
باور شرکت کنندگان در آن با
استفن هارپر ،دولت محافظه کار
فدرال و نئوک��ان ها در کل کانادا و
جهان نیزدر کشمکشی تاریخی قرار
گرفت��ه و هر آنچه حاصل آن باشد،
تحولی ب��زرگ در ده��ه دوم هزاره
سوم تاریخ کب��ک خواهد بود و بی
هیچ شبهه ای بر تمام کانادا ،جهان و
مناسبات مردم و حکومت ها ،مردم
و سرمایه گذاری لجام گس��یخته،
تاثیری همه جانبه و ساختار شکننانه
خواهد گذاشت.


همچنی��ن این نظ��ر سنجی نشان
میدهد که انجام ندادن امور مربوط
ب��ه وراثت یا ناقص انج��ام دادن آن
ممکن اس��ت به از ه��م پاشیدگی
خانوادهه��ا و دعواه��ای خانوادگی
بیانجامد.
 ۵/۱درص��د کبک��ی ها ای��ن امر را
تجربه کرده اند.
نکته قابل توج��ه در این مورد این
ی در
است مقدار اموال متوّفی تفاوت 
مقدار این دعواها ندارد.
در  %۳۶ای��ن مرافع��ات خانوادگی
مق��دار کل اموال شخص درگذشته
کمتر از  ۲۰۰۰۰دالر بوده است.
از م��وارد جال��ب دیگ��ر در ای��ن
نظرسنجی این ب��ود که  %۳۰افراد
مصاحب��ه شون��ده به اشتب��اه فکر
وراث مس��ئولیتی در
میکنن��د که ّ
قبال قروض شخص متوفی ندارند.
اصطالح معروفی هست که میگوید
در این کشور  ۲واقعیت وجود دارد
که از آن نمیت��وان فرار کرد ،یکی
مرگ و دیگری مالیات.
در حقیقت بع��د از مرگ نیز دولت
بدهیهای خود را طلب خواهد کرد و
این وظیفه قیم وراث ( )Liquidator
میباشد که از پرداخت آنها اطمینان
حاصل نماید.
اگ��ر بع��د از مرگ وصیت��ی وجود
نداشته باشد تقس��یم ام��وال بین
بازماندگان بر اساس قانون به انجام
میرسد ک��ه اتفاقا قان��ون به طور
مشخص و جزئ��ی تمام موارد آن را
مشخص کرده است.
 اگر شخص متوّفی دارای همسر
و فرزند باشد  1/3اموال به همسر و
 2/3دیگر به فرزندان تعلق میگیرد.
 اگر همسر نداشته باشد تمام اموال
به فرزندان میرسد.
ی فرزند
 اگر دارای همسر باشد ول 
نداشته باشد  2/3به همسر و 1/3به
پدر و مادر شخص درگذشته تعلق
میگیرد.

 اگر همس��ر و فرزند نداشته باشد
همه اموال به پدر و مادر میرسد.
 اگر هم پدر و مادر در قید حیات
نباشند به ب��رادر و خواهر و پس از
آنها به برادرزادهه��ا و خواهرزادهها
میرسد.
نکت��ه قابل توج��ه در قوانین کبک
ی به صورت
این است که اگر شخص 
ی کرده
مشترک با فرد دیگری زندگ 
ی ب��ا ه��م ازدواج رسمی
باش��د ،ول 
نکرده باشند ( )defacto unionپس
ی از آنه��ا هیچ ارثی به
از م��رگ یک 
دیگری تعلق نمیگیرد (اگر وصیتی
وجود نداشته باشد).


انواع وصیت نامه:

هر شخص باالتر از  ۱۸سال میتواند
مدرک نوشته شدهای را آماده نماید
مبنی ب��ا اینکه اموالش بعد از مرگ
چگونه تقس��یم بندی شود .چنین
ی وصیت نامه نامیده میشود.
مدرک 



در قوانین مدنی کبک  ۳نوع
وصیت نامه وجود دارد:
.۱وصیت نامه محضری

(:)notorial will
ب��ه وصیت��ی گفت��ه میش��ود که
ی و طبق
توس��ط محضردار رسم�� 
دستورالعمله��ای شخص وصیت
کنن��ده تهی��ه میشود .بع��د از آن
محضر دار آن را برای وصیت کننده
خوانده و این وصیت نامه در حضور
شاهد امضا میگردد.

.۲وصیت نامه دست نویس

()holograph will
وصیت نامه ایست که توسط شخص
وصی��ت کنن��ده و ب��ا دست خط
ی شود.
خودش نوشته م 
این ن��وع وصیت نامه اگر به صورت
تایپی و یا ب��ه صورت صدای ضبط
شده باشد قابل قبول نیست .در این

نوع وصیت نامه حتّی نیاز به شاهد
هم وجود ندارد.
.۳وصیت نامهای که در حضور
شاهد نوشته میشود:

این نوع وصیت نامه توسط وصیت
کننده و یا ه��ر شخص دیگری که
دستورالعمله��ای وصیت کننده را
اجرا کند میتواند نوشته شود و اگر
هم به صورت تایپی و دست نویس
ی به صورت
باشد موردی ن��دارد ول 
صدای ضبط شده نباید باشد.
(معموالن این ن��وع وصیت نامهها
توس��ط وکیل انج��ام میشود) بعد
از آماده ش��دن وصیت نامه وصیت
کننده در حضور  ۲شاهد آن را اظهار
نم��وده و امضا مینماید و بعد از آن
شهود وصیت نامه را امضا مینمایند.
در دو ن��وع آخ��ر وصی��ت نام��ه
( )holograph and witnessپس از
مرگ وصیت کننده باید که صحت
وصیت نامه در دادگاه به اثبات برسد
( )probateاما در مورد وصیت نامه
محضری این امر الزم نیست.
ی به عنوان
در وصیت نامه باید شخص 
 liquidatorانتخاب شود که وظیفه
به انجام رساندن موارد وصیت نامه
را به عهده داشته باشد و اگر وصیت
کننده این شخص را مشخص نکرده
باشد وراث میتوانن��د یک نفر را از
بین خود و یا شخص سوم و یا حتا
ی نظیر trust company
شرکت های 
را ب��ه عن��وان  liquidatorانتخاب
نمایند.


شاد و سربلند باشید
___________

* این مقاله فقط به عنوان اطالعات عموم 
ی
ارائه شد برای اطالعات بیشتر در این زمینه
ی و یا وکی��ل مشورت
ب��ا محض��ردار رسم 
نمایید.

www.ilsmontreal.org

the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada
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بحثی در تئور
ی
ها
ی
ت
و
س
ع
ه
د
ر
ایران
کبردهخداومدرنیته
علیا

سخنرانان:

 دکتررسولنفیسی (استادجامعهشناس)
بحثی در تئوری های توسعه در ایران

 دکتراحمدکاظمیموسوی(استاددانشگاه)
علی اکبردهخداومدرنیته

 شنبه  26ماه می 2012
ساعت  5تا  7بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: H 520
Metro: Guy
تلفناطالعات:

514-651-7955
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گویاترند!
ا

عکس ه

از
کامیونیتی

Canada dayروز کانادا

سوگواری در پاریس
برمزار «شاهزاده»!

اعتراض در
مونتریال

با برگزار کنندگان همایش نوروزی در نیویورک:
دست راست بانو گلچهره ،مسئول روابط آسیا از تاجیکستان،
دکتر سیروس اسدی و بانو مهشید اسدی ،بنیان گزاران همایش

توران نژاد

انگار نماد جامعه ایرانیان مونتریال است،
انگار بدون او «پازل» جامعۀ ایرانیان مونتریال
یک قطعه کم دارد؛ در هر جشن و گردهمایی و
عزا و شادی و سرور پیک نیک و سخنرانی و ..و...
جای توران خانم محفوظ است!
مهم نیست از طرف حزب کمونیست کارگری
باشد ،یا مشروطه خواهان ،از طرف اهالی لهو و
لعب باشد یا معتقدان به هر آئین و مرامی؛
به استنثنای آدمخواران حکومت جهل و جنایت
دا2011 ،
اسالمی ایران (به قول خودش) در هر محفلی،
Cروز کانا
anada d
هر روز و ساعتی (گاه تحت سخت ترین شرایط)
خامنay :
توران
حاضر می شود ،با میز پرچم ها و آثار باستانی
اش ،با لبخندی (به اغراق) گشاده ،گاه به کت شما
سنجاق نقشۀ ایران الصاق می کند ،و یا تابلوی
«چو ایران نباشد تن من مباد!» می فروشد؛
گاهی (دور از چشم سکیوریتی!) با شال و پرچم
سه رنگ (همیشه) شیرو خورشید نشان بر روی
صحنه می رود ،و بر گردن هنرمند
و خواننده می آویزدشان!
او که خود تبعیدی  30سالۀ دیکتاتوری است ،می
ماهی...ماهی!! ..گوید تا هرجا در توان داشته باشد ،از نگاه خودش،
برای آزادی و سربلندی ایران می جنگد ،حتی
این 13بدر که گذشت در پارک انگرینیون،
اینک که پیرانه سر نوه دار شده است،
توران خامن درکنار میز پرچم های شیروخورشیدنشان
هنوز دست از کار نمی کشد ،بی ِشکوه و شکایت،
و آثار باستانی و عتیقه ایران ،ابتکار دیگری به خرج
داد که با استقبال خوبی روبرو شد..
برغم آرتروزهای ریز و درشت ،با چمدان های
سنگین پرچم هایش ،از «ویتبی» اونتاریو شبانه با
اتوبوس به مونتریال می آید،
با سلیقه میزش را می چیند...
سینه توران خانم ماالمال حسرت سربلندی ایران
است؛ مهم ترین آرزویش این است روزی در وطن
آزاد هر که هرچه خواست بگوید و عسس و شحنه
جز برای نظم ترافیک به کار نیاید...
در راهی که پیش گرفته ،برایش آرزوی پیروزی
می کنیم
این بار که او را در برنامه ای دیدید ،به او (نه
با خانواده...
سالم!) درود ابالغ کنید ،و خسته نباشید بگویید!

جام جهانی:
شادی در شهر!

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...

پرترهمادربزرگخستهگیناپذیر!

درپارکآنگرینیون

اعتراض
درنیویورک

39

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...

فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

 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...

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

Fax:514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

Email:

باطعــمخانگی

کلینیک مدیکال آلفامدیک



Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: 450-934-7744

Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca www.paivand.ca

) 2550 Lapiniere (Brossard

انــواع
کارتتلفن

پرشیا

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

ساعتهای کار :دوشنبه تا جمعه
 7:30صبح تا  7:30بعد ازظهر

سفارش غذا پذیرفته می شود

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

 انواع کباب ها
ی
ی های خشک ایران 
 شیرین 
زولبیا بامیه ،رولت و باقلوا ترکی
یخانگیسرو
شیـرین 

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 489-8484

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

مشاور امالک:مسکونیوجتاری
در سراسر مونتریال بزرگ

Cell.: (514) 909-4765

)Abbas Shafiee (B. Comm.
Real Estate Broker
Groupe Immobilier Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

عباسشفیعی

پروانه زندی

 هدیۀ من به شما 1000 :دالر
جهت هزینه محضر

Tel.: (514) 806-0060

بازرسیفنیساختمان
  شامل بیش از 400نکته قابل رویت

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


عضو جامعه بازرسان ساختمان کبک ()AIBQ
و  InterNachiدر آمریکا با بیمه در خدمت شما

)514( 677-9892

www.montrealproinspection.com

Tel.: 514-683-8686

پیک نیک بزرگ ایرانیان

یکشنبه 20 ،ماه می

پارک انگرینیون

توجه :نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

وست آیلند

بهروزآقاباباخانی

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

Tel.: (514) 606-5626
behrooz@babakhani.ca

گوشت ،سیخ کباب،
ادبزن ،زغال و...
منقل ،ب
و استثنایی امسال
در بهار گرم
یه وسائل پیک نیک
کل
و کبابخوری
وان فراموش نشود!
دراخ

شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

www.akhavanfood.com

مشاور رمسی وام مسکن

NDG

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

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

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

علیرضا قربانی ،مونتریال:
 4ماه می 1101 ،استنلی

مسکونی و جتاری

با مدیریت مسعود موج بافان:

Real Estate Broker

کنسرت گروه کرشمه:

MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسیساختمان

>> ارزیابی رایگان >>
Parvaneh ZANDI
تهیه وام مسکن

قهوه ادنا
ADNA

