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Sharif

!Happy Canada Day

تبدیل ارز
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ما شیفته گا ِ
ن بازی زیبا!
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___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

EXCHANGE
کخادم

سرتما
ستنلی
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 1101ا
جوالی،
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شــریف

موسسه مالی
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$

Cote vertu، Bus 121 E

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

در دفاع از
امیرخدیر و
خانواده اش

ماریوگومز:
آملان
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کـتنه
ماریا ُ

دکترانصاری

مهــاجرت

پزشکی28>> :

ص11 :

ی

امیرسام:
امالک

ارائه دهنده متامی خدمات دندانپزشکی

دکتر انوشیروان عندلیبی

Tel.: 514-270-0077

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان
www.sutton.com

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

Tel.: 514-439-1444

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

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

fhemmatiyan@sutton.com

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

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

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

صرافیخضر

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
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

تهیهوتنظیممالیاتبردرآمدسالیانه
 دفترداری Bookkeeping
 تهیه گزار ش هایGST & PST
 ثبت شرکت هاIncorporation :

18 Westminster N.Suite 20

Tax planning & preparation For:

Montreal, QC H4X 1Y9

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

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

Tel.:514-844-4492

1155 Rene Levesque w. #2500

حمیدصدیقکاغذچی

•6170 Sherbrooke W.

 با  ۱۰سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

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

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

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

ProFusion Realty RF

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

مشاور امالک در مونتریال

6600 Trans-Canada، Suite 750

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

با 18سال سابقه کاری در کانادا

فارغ التحصیل McGill University

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

514-223-3336

صرافی  5ستاره

Montreal, Qc, H3B 2N2

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

جـراح دندانپـزشک

Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

:خریدفرانچایز

بزرگ

کلینیکدندانپزشکیویلری

>> 37

>> 37

پیکنیکتابستانی
2

کانادا
دکترحسنیاری

>>8:

Tel.: (514) 700-0303

ص24:

خیابان های
مونترال
برای
رانندگان
تاکسی
ناامن
هستند!

ه8جوالی
کشنب

تازه تر...

شهباز
خنعی

Email: info@ic-pacific.com

10
آیا در کبک همه بگونه مساوی به اشتغال دسترسی دارند؟ مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

دیدنی ها:
جسور و

کبک/کانادا

Tel.: (514) 289-9011 (514) 289-9044

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

کبک Hi:ممنوع! آخرین تهدید برای زبان فرانسه!

Je me souviens

7

____________________________________________

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

T11
_ FEAR
_

حکومت سوریه از کودکان بعنوان
"سپرانسانی"استفادهمیکند!

I.C. Pacific Inc.

ماکمکتان
میکنیم!!

آجنا که یک بهایی گوری برای تدفین ندارد...

چرا کبک
نا آرامص13 :شد؟

روی جلد
مجله
فرانسوی
لیبراسیون!

■ مشاوره کلیه امور مالی ر■ تبدیل ارزهای رایج
■ ارسال ارز به ایران و برعکس در کوتاهترین زمان

جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

Quebec

گلشیفتۀما

ارائهدهندهکلیهخدماتمالیونقلوانتقالارز
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Joyeuse Saint-Jean
Baptiste, la Fête
nationale de tous les
!)Québécois(e

تا یکم
جوالی

گـروه پـاسیفیـک

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
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ل شما...
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بزرگ

یکشنبه

پارکانگرینیون

توجهتوجهتوجهتوجهتوجه:
METRO:
Angrignon

   محل:

چندقدمی
خروجیمترو

یک روز پرشور،شاد و زیبای دیگر...
درفضاییصمیمیوخانوادهگی
قرعه کشی ،مسابقات هیجان انگیز و. ..

همراه با شادترین  DJشهر

یاز به داوطلب:
ن

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

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

  غرفه های بازرگانی،

فرهنگی و هنری:
با دفتر پیوند متاس بگیرید:

514-996-9692

ارائ
ه ای از:

فروشگاه اخوان

تپش و

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

2012 TOYOTA CAMRY
$

STARTING AT

24 795

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

transport, preparation
and tax for A/C included.

2012 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors
$

STARTING AT

15 995

transport, preparation included.

Financing

%
0

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

وام با نرخ بهره
Contact Alex
certain
for additional rebates. for
cars only

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد
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ابراهیم نبوی

 ۲۳خرداد:

بی��ا ،این هم  22خ��رداد ،این همه
دعوا کردید که اگر این دولت بیاید
همه چیز نابود می ش��ود ،چش��م
های کورش��ده تان را ب��از کنید تا
ببینید وقتی رهبر مملکت می گوید
احمدی نژاد از همه به من نزدیکتر
اس��ت ،ی��ک چیزهایی م��ی داند.
همینجوری که حرف نمی زند.
آدمی که به جای اونقه اونقه از شکم
مادرش یاعلی گویان خارج ش��ده و
تهجـد شبانه
هر کاری می کند ،با ّ
و فکر کردن روزانه اس��ت ،که الکی
کار نمی کند؟
اینط��ور نیس��ت ک��ه فک��ر کنید
همینطوریاست.
کلی فکر می کنند ،کلی برنامه می
ریزن��د ،کلی کار می کنند ،میلیارد
میلیارد خرج م��ی کنند ،بیخودی
که دولت احمدی نژاد که از همه به
رهبر نزدیکتر است حرف نمی زند.
الکی که مواضعش را از پاچه اش در
نمی آورد.
هفت سال بیچاره زحمت کشیده،
همه حکومت ش��ش سال دست به
دست احمدی نژاد دارند ،پنج سال
رهبری جه��ان اس�لام را به عهده
داش��ت ،چهار س��ال هر کاری می
توانست برای هماهنگی میان بقیه و
خودش کرد ،س��ه سال است نصف
حکومت را رهبر حذف کرده تا این
نیم وجبی را ب��ه زور روی صندلی
بنشاند و دو س��ال است که همین
رهب��ری دارد زور م��ی زند این نیم
وجب��ی را از روی صندل��ی بردارد،
آن وق��ت خودش ه��م دارد از روی
صندل��ی می افتد ت��وی زباله دانی
جغرافیا و تاری��خ و بخصوص علوم
انسانی.
واقع��ا آدم از ای��ن هم��ه نب��وغ و
هدفمندی تعج��ب می کند .اینکه
یک دولت اهدافی داش��ته باش��د و
دقیقا به اهداف دیگری برسد.
واقعا خودمانیم چنی��ن چیزی در
تاریخ سابقه دارد؟
چطور می ش��ود که ی��ک دولت به
همه اهدافی که داشته برسد؟
حتما یکیدوتا از شما ،بعید میدانم
بیشتر بشود ،فوقش سه نفرتان شک
می کنید و می گوئید اینطور نیست.
ولی من که با ش��ما شوخی ندارم.
داشته باشم هم نمی گویم .اصال چرا
شوخی؟ بیایید بطور جدی به اهداف
دول��ت مذکور و نتایج همین دولت
مذکور نگاه کنیم.
فهرست مفسدین اقتصادی را منتشر
می کنیم:

چق��در غص��ه خوردیم ک��ه نکند
این فهرس��ت مفس��دین اقتصادی
را منتش��ر کند و اسم ما هم باالی
فهرست باشد و آبرو برای مان نماند.
ه��ی دس��تش را کرد ت��وی جیب
راس��تش ،گفتیم اآلن همه راست
های مفس��د را افش��ا می کند ،بعد
درآورد ک��رد ت��وی جی��ب چپش،
گفتیم اآلن است که فهرست همه
چپ های مفسد را منتشر کند ،بعد
دس��تش را درآورد کرد توی جیب
پشت ش��لوارش ،گفتیم اآلن است
که فهرست مفسدینی را که پشت
صحنه حکومت هستند منتشر می
کند ،بعد دستش را درآورد کرد توی
جیب جلوی شلوارش ،گفتیم آخ خ

خ خ که
همین اآلن است که فهرست همه
مفسدینی را که جلوی چشم همه
هستند افشا می کند .هی انتظار ،هی
انتظار ،به او گفتند دزدگیر  88و هی
ما ترسیدیم .آخرش هم قوه قضائیه
فهرست همه مفسدین اقتصادی را
از دادگاه اختالس کش��ید بیرون و
معلوم ش��د معاون اول و معاون دوم
و معاون سوم (بشمار برو باال) همه
مفسد اقتصادی هستند و وزیر علوم
و وزی��ر ورزش و وزیر اقتصاد و کال
وزرای کابینه جز یکی ش��ان کیلو
کیل��و پرونده رش��وه دارن��د و فقط
یکی از وزرا در اختالس ها دس��ت
نداشته آن هم که تروریست است و
اینترپول دارد دنبالش می گردد که
هر جادیددستگیرش کند.
دیدید باالخره فهرس��ت مفسدین
اقتصادی منتشر شد؟

اسرائیل را از روی نقشه محو می
کنیم:

بی خودی نبود می ترسیدیم ،گفته
ب��ود که اس��رائیل را از روی نقش��ه
ح��ذف می کنیم .ما ه��م که تمام
زندگی م��ان با همی��ن دوزار و ده
ش��اهی مواجبی که از اسرائیل می
گرفتیم می گذشت.
اینقدر گفت تا از اسرائیل فرار کردیم،
فکر کن اسرائیل محو بشود و ما هم
در اس��رائیل باشیم ،یکهو می بینی
صبح پایت محو ش��ده ،عصر دست
هایت و شب بکلی نیستی.
شما بودید نمی ترسیدید؟
من هم ترسیدم .گفتم حکما برای
حذف اسرائیل یک کاری می کنند
که حکومتش ساقط بشود و مردمش
آواره .حق داشتم .فرار کردیم رفتیم
تونس ،هنوز نرسیده بودیم کهدیدیم
تونس که حکومت تونس عوض شد.
گفتیم حتما عوضی نش��انه گرفته
اند ،به جای اینکه حکومت اسرائیل
عوض ش��ود ،حکومت تونس عوض
شده ،فرار کردیم رفتیم مصر ،بیست
روز نگذشته بود و هنوز اهرام مصر
را هم ندیده بودیم که یکهو دیدیم
حکوم��ت مصر ه��م عوض ش��د.
المصب می خواهی اسرائیل را حذف
کنی ،چرا درست نشانه نمی گیری،
فرار کردیم رفتیم لیبی ،هنوز ده روز
نگذش��ته بود و تازه داشتیم با یکی
از خوشگل خانم های محافظ قذافی
در مورد همینگوی بحث می کردیم
که دیدی��م از زمین و هوا بمب می
ریزد.
مصبتو ش��کر! برادر من اسرائیل آن
طرف است ،چرا اینجا را می زنی؟
فرار کردیم رفتیم سوریه ،گفتیم از
همه جا مطمئن تر است.
سه روز نگذشته بود که دیدیم ملت
دارند پرچم ایران را آتش می زنند،
آمدیم برویم جلوی آتش زدن پرچم
ای��ران را بگیریم و بگوئیم که دارید
عوض��ی آتش می زنید ،آن پرچمی
که باید آتش بزنید پرچم اس��رائیل
و آمریکاس��ت ،یکه��و دیدیم هفت
هشت تا آدم آمدند و گفتند کجایی
هستی؟
گفتیم من از کش��ور برادر و دوست
ایران هس��تم .طرف جی��غ زد که
بیایید یکی دیگر از پاسداران شان را
دستگیرکردیم.
از ترس گفتم من پاس��دار نیس��تم
مهندس هستم ،یکی شان گفت:
پدر س��وخته! همه آن پاسدارهایی
ک��ه دس��تگیر کردیم م��ی گفتند
مهندسیم.
باالخره به آنه��ا ثابت کردیم مزدور

www.paivand.ca

و
آمری��کا
انگلیس هس��تیم ،آنها هم روی ما
را بوسیدند و ول مان کردند رفتیم
لبنان.
گفتیم حداقل برویم سراغ فلسطینی
ها که آنجا از همه جا امن تر است.
یکی آمد و گفت :کجایی هس��تی؟
گفتم ایرانی .گفت برای چی اینجا
آمدی؟
گفت��م از ترس حمله به اس��رائیل.
فورا ده تا از رهبران حماس آمدند و
گفتند زود برو از اینجا گم شو که اگر
اسرائیل به ایران یا ایران به اسرائیل
حمله کند ،ما هیچ کاری نمی کنیم
و اول از همه پدرت را در می آوریم.
ما هم فرار کردیم و آمدیم اروپا.
حاال دارد کل دنیا بجز اس��رائیل از
روی نقشه حذف می شود و ما نمی
دانیم اگر در اثر زحمات جانکاه رهبر
و رئی��س جمهور ای��ران ،فردا ایران
هم از روی نقشه جهان حذف شد،
چطور برگردیم ایران؟
با چه نقشه ای برگردیم؟

ایران را هسته ای می کنیم:

رئیس جمهور گفت ایران را هسته
ای می کنیم .بعد گفت از هسته ای
ک��ردن ایران یک متر که هیچ ،یک
میلی متر هم عقب نمی کشیم.
بعد  216بار پاالیش��گاه بوش��هر را
افتتاح کردند .بعد هی سانتیریفیوژ
بیاور ،هی اورانیوم غنی کن.
از دختر ش��انزده س��اله تا پیرمرد
 2160س��اله مثل جنتی نشستند
هی اورانیوم توی خانه ش��ان غنی
کردند .هی شعاردادند "دالور هسته
ای حمایتت می کنیم ".هی گفت
تا هفته دیگر هسته ای می شویم،
ما هم خیال مان راحت شد .گفتیم
ده تا دانشمند هسته ای داریم ،این
همه سردار سپاهداریم ،همهدنیا هم
که از ما حمایت می کنند .نتیجه هم
همین شد که اول هفت تا دانشمند
فیزیک هسته ای ترور شدند ،بعدده
تا سردار سپاه خودشان با هم سکته
قلبی کردند.
بعد هم��ه دنیا تصمیم گرفتند پدر
مملک��ت را در بیاورن��د و ح��اال نه
فقط با بمب اتمی ،نه با اورانیوم 20
درصد غنی شده ،نه با اورانیوم هشت
درص��د ،حتی با اورانیوم  3.5درصد
که قبال خودم��ان غنی می کردیم
هم مخالفند ،شش سال هی نیروگاه
ساخت ،حاال هی نیروگاهها را خراب
می کند که وقتی کسی آمد چیزی
نباشد.
الحمدالله هسته ای هم شدیم.

مدیریت جهان را به عهده می
گیریم:

حاال ممکن است بگوئید دولت پاک
شد دولت مفسد ،در عوض مدیریت
جهان را به عهده می گیریم ،یا یکی
بگوید اص�لا اس��رائیل رو چی کار
داری ،فرض کن اسرائیل نابود نشد
در عوض دولت های دوست ما نابود
شدند ،مهم نیس��ت ،فدای سرمان،
در ع��وض همین ک��ه مدیر جهان
هستیم ،خودش خیلی مهم است .یا
یک نادانی کم فهم بی سواتی پیدا
بشود و بگوید که اصال اورانیوم می
خواهیم چکار؟
وقتی ک��ه مدیر جهان ش��دیم ،به
همین روس ها و فرانس��وی ها که
اورانیوم غنی ش��ده دارند ،به عنوان
مدیر دستور می دهیم ،همه اش را
بدهند به ما ،بیخود هم دست و بال
مان برای غنی س��ازی کثیف نمی

ش��ود .همین که مدیر
جهان ش��دیم ،خودش خیلی مهم
است.
همین که رئیس جمهورماندر سال
اول ریاس��ت جمه��وری اش با صد
رهبر جهان مالقات کرد ،در س��ال
دوم با سی رهبر جهان مالقات کرد،
در سال سوم تمام رهبران آمریکای
التین را دید ،در سال چهارم رهبران
دنیای عرب را دید ،در س��ال پنجم
ونزوئ�لا و چین و روس��یه رفت ،در
سال ششم می خواست ارمنستان
برود که معاونش را ممنوع الخروج
کردند ،حاال هم که رفته شانگهای
و برگش��ته ،درست است که موفق
نش��دیم مدیریت جهان را به عهده
بگیریم ،ولی همین که اروپا و آمریکا
و استرالیا تحریم اقتصادی مان کرده،
کشورهای عربی می خواهند به ما
حمله کنن��د ،و وقتی می خواهیم
مدیری��ت ابوموس��ی را ه��م انجام
بدهیم ،امارات اعت��راض می کند،
خودش موفقیت بزرگی است .کور
بش��ود هر کس نمی تواند موفقیت
ما را ببیند ،الل بشود هر کس نمی
تواند درباره ریاست ایران برسازمان
ملل متحد نظر بدهد و کر بشود هر
کس نمی تواند این خبر را بشنود که
آمریکا حتی با واسطه شدن ایران در
مورد سوریه هم مخالفت کرده .همه
دنیا هم ما را به مدیریت جهان قبول
نکنند ،اصال مهم نیست ،مگر مردم
ایران که رهبر را به رهبری و رئیس
جمهور را به ریاست جمهوری قبول
ندارند ،چه کاری می توانند بکنند؟
حاال به ف��رض دولت حق مدیریت
کابینه خودش را هم نداشته باشد،
این دلیل نمی ش��ود ک��ه در آینده
نزدیک ،مثال همین هزار سال دیگر
رهبری جهان به دست ما نیافتد؟

بیکاری و تورم را نابود می کنیم:

اصال همه اینها به درک ،برای دولت
احمدی نژاد فقط مردم ایران و بهبود
وضع اقتصادی آنها مهم است .مهم
این است که هر کاری هم نتوانست
بکند ،همین که فساد مالی را توسط
دیگران از بین برد و خودش انحصارا
به فساد مالی می پردازد ،همین که
موفق ش��د بیکاری  14درصدی را
ت��ک رقمی کرده و آن را به بیکاری
 30درصدی تبدیل کند ،همین که
احمدی نژاد تصمی��م گرفت بطور
جدی طلبدولت را از بانکها بگیرد و
حاال دولت سه برابر هفت سال قبل
به بانکها بدهکار است.
همین کهدولت تصمیم گرفت برای
همه ویال باغ بس��ازد ،و حاال قیمت
مس��کن در عرض شش سال هفت
برابر شده اس��ت ،همین که دولت
تصمیم گرف��ت قیمت همه چیز را
کنترل کند و حاال درس��ت اس��ت
خودم��ان به کره م��اه نرفتیم ،ولی
نوک منحنی تورم دارد به کره مریخ
می رسد ،این ها همه نشانه موفقیت
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های دولت اس��ت.
مثال همین دولت
تصمی��م
داشت

یک
میلیون مسکن مهر را در این هشت
سال بسازد ،حاال امسال موفق شده
حدود  16هزار واحد مسکونی مهر
را بس��ازد ،نه اینکه واقعا  16هزار تا،
حدودا  1600تا را که ساخته است،
البته بعید هم نیست که  16هزار تا
را در هفت س��ال ساخته باشد .ولی
مهم این است که رئیس جمهوری
ک��ه  16هزار واحد مس��کونی را در
 7سال ساخته ،همین دیروز اعالم
ک��رده که تا آخر همین امس��ال ،یا
حداکثر تا فروردین ،دولت به میزان
 117هزار واحد مسکونی را در هفت
ماه آینده می سازد.
حاال ممکن اس��ت تعج��ب کنید و
بگوئید دولتی که در هفت سال 16
هزار خانه ساخته چطوری در هفت
ماه  110هزار واحد مس��کونی می
سازد .تاچشم تان کور بشود .بروید
بمیرید ،اگر هم خیلی سوختید آب
بریزید آنجا که خنک بشود.

امام زمان بزودی می آید:

شما چقدر دنیوی و حقیر هستید،
آیا انسان فقط برای اورانیوم و اقتصاد
و مدیری��ت و سیاس��ت زندگی می
کند؟ مرده شورتان ببرد ای کفار ،ای
زنادقه ،ای بی دین ها ،مگر محمود
نگفت در عرض دو س��ال ،از س��ال
 1384تا دو سال بعد کاری می کند
که امام زمان ظهور کند.
مگر مش��ائی نگفت که  14خرداد
ارسال امام زمان ظهور می کند ،مگر

این دولت هزار تا طرح برای
رعایت اخالق توسط نیروی
انتظامی اج��را نکرد؟ حتی
مجسمه های مانکن هم
با حجاب ش��دند و عمل
جراحی سینه
انج��ام دادند
ک��ه نوک��ش
توی چش��م
لولو نرود.
همه جا
ه��م

که تفکیک جنسیتی شد ،پوتین هم
که در چهره امام مسیح را دید ،خود
احمدی نژاد هم که در هاله نور بود.
این همه شعردر مورد خدا و پیغمبر
گفته شد.
حاال اگر تورم ش��ده سی درصد ،در
عوض تعداد مسلمان ها و نمازخوان
ه��ای ایران هم بفرض چهل درصد
کم شده ،خودش پیشرفت بزرگی
است.
همین که یارو تا ش��انزده س��الگی
قاری ق��رآن بوده و حاال مرتد اعالم
ش��ده و از وقتی مرتد اعالم ش��ده
هر روز دارد ترانه جدید می خواند،
در ع��وض مرجع تقلیدی که حکم
ارتدادش را ص��ادر کرده ،رفته قایم
شده موش نخوردش.
اینقدر دولت موفق به توسعه اخالق
شد که روزی یک خبر تجاوز دسته
جمع��ی در داخل و روزی یک خبر
اس��تریپ تیز در خارج پخش شد،
فردا اگر از صدا و سیمای جمهوری
اسالمی هم فیلم پورنو پخش بشود،
کس��ی عین خیالش نیست ،فقط
باید خواه��ران و برادران با تفکیک
جنسیتینگاهشکنند.
روزهای فرد خواهران ،روزهای زوج
برادران.
این هم برنامه ریزی دقیق ،دیگر چه
مرضیدارید؟
همه چیز به شماداده ،بس تان است
دیگر.
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ایران:تحریم...

سهممردمایرانازتنگناهایحتریم

تحریمه��ای بینالملل��ی علی��ه ملی ،با س��لب بس��یاری از حقوق اس��ت .اکث��ر این صنای��ع خودکفا
جمهوری اس�لامی در کش��مکش خود از جمله امنیت اقتصادی روبرو نیستند و برای خرید قطعات مورد
بر س��ر طرحهای اتمی ایران وضع شدهاند.
نیاز خود از کشورهای غربی ناچارند
رش��د بیکاری ،گرانی ،ت��ورم ،افت بهای گزافی به واسطهها بپردازند و
شدهاند.
اما بسیاری شهروندان و کارآفرینان تولید و ورشکستگی بسیاری صنایع ریسک رفتن در فهرست سیاه را نیز
ایران��ی نیز از گزند این تحریمها در کوچک و متوس��ط از ملموسترین به جان بخرند.
امان نمانده و امنیت اقتصادی خود نشانههای تحریمهادر ایران هستند .باال رفتن قیمت تمام شده هر کاالی
تحریمها از جمله به انزوای سیاسی صنعتی اما به معنای کمتر ش��دن
را از دست دادهاند.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون ایران انجامی��ده و صنعت کم رونق ش��انس آن ب��رای ف��روش در بازار
چهار قطعنامه تحریم سنگین علیه توریس��م در این کش��ور را بیش از رقابتهاست.
پیش با دشواری همراه کردهاند.
مدیرعامل یک کارخانه ریختهگری
ایران تصویب کرده است.
آمری��کا و اتحادیه اروپ��ا در صددند مشغله و معاش گروهی از شهروندان با اش��اره ب��ه تاثیرات مس��تقیم و
با تحریمهای یکجانبه و هوشمند ،ک��ه در گ��رو گرم ت��ر ش��دن بازار غیرمستقیمتحریمهادرعرصهکاری
اقتصاد ایران را فلج کرده و رهبران گردشگری بود ،اینک چشماندازی خود میگوید:
جمهوری اسالمی را وادار به تغییر ندارد.
«اثر مستقیم تحریمها آن است که
مدی��ر ی��ک آژان��س گردش��گری ما برای  ۱۵الی ۲۰درصد تاسیساتی
رویه در برابر جامعه جهانی سازند.
مقامات جمهوری اسالمی همواره بر میگوید« :تحریمها مستقیم روی که میسازیم باید از خارج از کشور
بیاثر بودن تحریمها تاکید کردهاند ،کار ما ممکن اس��ت تاثیر نگذاشته و مش�خصا از آملان مواد اولیه وارد
اما با تشدید فشارها و تنگتر شدن باش��د اما نمای بیرونی ایران ،باعث کنیم .اینها با مشکل روبرو شدهاند و
عرصه ،برخ��ی از مقامات دولتی به شده که کار ما خراب شود .وضعیت همین باعث شده که باقی تاسیسات
تاثیر گزنده آن بر اقتصاد و صنعت سیاس��ی کنونی باعث شده که کار ما ناقص مانده و تکمیل نشوند.
کشور اعتراف کردهاند.
اصناف "تراول اجنس��ی" که پول و تاثیر غیرمستقیم این است که باقی
محمود بهمنی ،رئیس بانک مرکزی توریس��ت خارجی میآورند ،کساد صنایع که مصرف کننده تولیدات ما
جمهوری اسالمی ،چندی پیش به ش��ود .ما در انتقال خ��رده ریزهای هستند ،با بحرانهای کاری و مالی
صراحت تحریمهای اعمالشده علیه مالی اندک خود هم باید با احتیاط روبرو شدهاند و در نتیجه مشتریان
جمهوری اسالمی را یک «جنگ
و س��فارشدهندگان ما از دست
تما م عیار اقتص��ادی» خواند و "همه چشم شان به اخبار رفتهان��د .وقت��ی م��ا در بهترین
گفت:
است که نتیجه فالن نشست حالت با  ۵۰درصد ظرفیت خود
«شرایط تحریمی ،شرایطی ب ه
کار کنیم ،ناچار میشویم درصد
مراتب س��ختتر از یک جنگ و مذاکره چه شد!»...
باالیی از کارکنان و پرسنل خود را
فیزیکی ایجاد کرده است».
تعدیل و اخراج کنیم و همین به
پروژههای هستهای ایران با شعارها عمل کنیم و اس��م ایران را نیاوریم .خیل بیکاران جامعه اضافه میکند».
و تبلیغاتی گس��ترده به شهروندان کار من االن در مرحله صفر اس�ت گران��ی افسارگس��یخته از دیگ��ر
ایرانی معرفی شدهاند.
و فکر میکن��م بقیه هم همینطور پیامدهای تحریم ایران است .هدف
پ��ارهای دبیرس��تانها ،موسس��ات باش��ند .من به اس��تیصال رسیدم .تحریمها ،زیرفشار گذاشتن مقامات
آموزشی یا خیابانهای این کشور نام خیلیها با بلیط فروش��ی دارند کار و مسئوالن جمهوری اسالمی برای
"انرژی هستهای" بر خود دارند.
خود را ادامه میدهند اما من نمیدانم تغییر در طرحهای هس��تهای است
ام��ا انرژی مردم کوچه و بازار نیز به
انرژی هستهای "حق مسلم" همه چه کار کنم».
ش��هروندان خوانده ش��ده ،اما آنها چ��رخ تولید بس��یاری کارخانهها و همان نسبت برای تامین مایحتاجی
در عمل به جای دس��تیابی به رفاه صنایع خصوص��ی در ایران به دلیل که بهای آنها گاه س��اعت به ساعت
تکنولوژیک وعده شده یا سربلندی تحریمهای بانک��ی و فنی خوابیده بیشتر میشود ،تحلیل میرود.

رکود و تورم با تنگتر شدن حلقه
تحریمها بی��ش از پیش بر دوش
مردم سنگینی میکنند.
یک خانم خانهدار میگوید:
«تاثیر تحریم وحش��تناک است.
همه چیز ساعت به ساعت گران
میشود ،حتی نرخ چیزهایی که
اصال ربطی ب��ه تحریم ندارند ،مثل
کارهای خدماتی گرانتر شدهاند .مثال
یک س��لمانی که مو کوتاه میکند،
نه م��واد اولیه از خ��ارج میآورد نه
وس��ایلش به تحریم ربط��ی دارد،
نرخ خ��ود را دو براب��ر میکند .در
حقیقت تحریمها باعث ش��ده که
همه چیز گران ش��ود و این تاثیری
دوجانبه داشته است .همه کسانی
ک��ه دستش��ان در کار اس��ت ،یک
چشمش��ان به مشتری است و یک
چشمشان به اخبار که نتیجه فالن
نشس��ت و مذاکره چه شد ،تا برای
قیمتهاتصمیمبگیرند».
همکار یک شرکت بازرگانی نیز در
توضیحدشواریهای کاری میگوید:

«ما با دوبی کار میکردیم اما دولت
دوبی هم س��ختگیریهای زیادی
میکند و نمیگذارد ش��رکتهای
ایرانی دره��م به خارج حواله کنند.
واس��طههای بانکی هزینههای ما را
خیلی باال بردهان��د و االن باید برای
هر حواله کلی کارمزد اضافی بدهیم.
ما تاکنون با یک شرکت آلمانی کار
میکردیم اما دیگ��ر از طریق دوبی
هم نمیتوانیم پ��ول حواله کنیم و
کارمان خوابیده است».
هر چند تحریمهای جاری علیه ایران
به نفع بسیاری سودجویان اقتصادی،
دالالن ب��ازار ارز یا محتکران کاالها
تمام شده امادر این میان ،صنعتگران
و تولید کنندگانی نیز وجوددارند که

توانستهاند در شرایط سخت تحریم
و کمبود ،فرصتی برای عرض اندام و
کنار زدن رقبا پیدا کنند.
مدی��ر ی��ک کارگاه قالبس��ازی
میگوید« :در بیشتر صنایع داخلی
تحریم ایجاد فشار کرده اما برای ما
که یک کارگاه نسبتا کوچک صنعتی
هستیم ،این تحریمها مثبت است.
زیرا مصرفکنندگان این کاالها باید
به ج��ای رقبای م��ا و کارخانههای
بزرگی که خوابیدهاند ،مورد نیاز خود
را از ما بخرند .ما در تامین مواد اولیه
و تکنولوژی خود به خارج وابس��ته
نیس��تیم و همین موجب شده که
کار ما نسبت به سابق بهتر گردش
داشته باشد».

•

NOTAIRE-NOTARY
نگار پیشوا
محضردار

خدماتماشامل:

____________________

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


LLB, DDN

Me Negar Pishva, notaire BA,
Legal Advisor & Notary

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

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

سرورصدر

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

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

ازیون عالیdouble pizza :
اوک

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

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

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

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

مینو اسالمی

آمریک
ا
و
ا
ر
و
پ
ا
د
هوشمن رصددند ب
ا
حت
ر
ی

م
های
د ایران را
ف
ل
ج
ک
ن
ن
د.

خدمات حسابداری و دفترداری

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
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Île Des Soeurs، Verdun، QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

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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www.paivand.ca

خبر..
سونامی استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر در ایران
مسمومیت الکلی گزارش شده است.
بنا به آمار رسمی پلیس راهنمایی و
رانندگی کش��ور ،در سال  ۱۳۹۰در
شهر تهران  ۸۲۹رانندهی پرخطر که
تحت تاثیر الکل رانندگی میکردند
متوق��ف ش��دهاند و گواهینام��هی
رانندگی آنها به شکل موقت باطل
شده است.
بنا به گزارش رسمی پلیس  ۴۳تن
از ای��ن رانن��دگان زن بودند .پلیس
راهنمای��ی و رانندگی ش��هر تهران
در حالی از تح��ت تاثیر الکل بودن
 ۲۶درصد رانن��دگان خبر میدهد

اعتیاد گرفته و مش��خص شده که
 ۲۵نفر از این افراد تحتتاثیر الکل
رانندگیمیکردند.
فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران به روزنامه «شرق» گفته است:
«این آزمایش با تشخیص ماموران
آموزشدیدهی راه��ور که در محل
حضور دارند انجام گرفته است».
خبرگزاریدانشجویان ایران «ایسنا»
نیز گ��زارش داده که تنها در خرداد
ماه س��ال  ،۱۳۹۱مرگ  ۷تن بر اثر
مسمومیت ناش��ی از نوشیدنیهای
الکلی و بستری شدن  ۱۷تن در اثر

 ۲۴خ��رداد ،دویچ��ه ول��ه :جواب
آزمایش الکل و اعتی��اد  ۲۶درصد
رانندگان تهرانی در اردیبهشت ماه
 ۱۳۹۱مثبت بوده است.
از س��وی دیگر س��ن اعتیاد به زیر
 ۲۰س��ال رسیده و س��تاد مبارزه با
موادمخدر اعالم کرده که دستکم
 ۱۲میلی��ون نف��ر در معرض خطر
اعتیادند.
روزنامهی «شرق» به نقل از پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران گزارش
داده که پلیس در ماه گذشته از ۹۵
رانندهدر ش��هر تهران تست الکل و
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آموزشگاه زبان CIEL

in PIERREFONDS

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:

Tel.: 514-998-9147

ک��ه پیش از ای��ن فرماندهی مرزبانی گس��تردهی اعتیاد به ال��کل در ایران
کشور اعالم کرده بود میزان مشروبات گف��ت که آم��اری رس��می از میزان
کشفش��ده در سال  ۱۳۹۰نسبت به اس��تفاده از مشروبات الکلی در کشور
س��الهای قبل افزایشی  ۶۹درصدی در دست نیست.
مصداقینی��ا تاکید ک��رد« :به دلیل
داشته است.
ورود وزارت بهداشت به میدان مقابله آنکه در گذشته مصرف الکل تا این
با مش��روبات الکلی تاکنون نهادهای حد رایج نبوده است ،تحقیقات جدی
قضای��ی در جمه��وری اس�لامی به آماریدر این باره صورت نگرفته است.
موضوع مقابله با مشروبات الکلی وارد اما در شرایط فعلی که با نوعی بحران
میشدند ،اما مصرف مشروبات الکلی مواجهایم ،انجام تحقیقات آماریدقیق
و م��واد مخدر در ایران در چندس��ال ضروری است».
اخیر آنچنان افزایشی داشته که پای بحران اس��تفادهاز مش��روبات الکلی
وزارت بهداشت نیز به عرصه مقابله با و اعتی��اد به الکل ص��دای روزنامهی
محافظ��هکار «جمه��وری
این بحران باز شده است.
باقر الریجانی ،رئیس ش��ورای سن
اسالمی» را هم که نزدیک
سیاستگذاری وزارت بهداشت اعتیاد به حاکمیت است ،باال برده
است.
در نشستی خبری به خبرنگاران
زیر
به
این روزنامه در یادداشتی با
اع�لام کرد که ای��ن وزارتخانه
طرحی را با عنوان «سند نقشه  ۲۰سال نقد اتکای مسئوالن دولتی
ب��ه افزایش آم��ار اعتکاف،
راه پیش��گیری از سوء مصرف
مواد مخدر و الکل» در دس��ت رسید .تاکی��د کرده که ای��ن آمار
حقیق��ت فراگی��ر ش��دن
دارد .این مقام مس��ئول وزارت
«ناهنجاریهای اجتماعی»
بهداش��ت با اعتراف به اینکه
مص��رف الکل در کش��ور به ش��دت در کشور را نمیپوشاند.
افزایش داشته است ،تاکید کرد« :باید ای��ن روزنام��ه یک��ی از نش��انههای
نسبت به این قضیه حساس باشیم و «ناهنجاری اجتماعی» و «گس��ترش
حتا بیش��تر از امراضی چون دیابت و فساد» در کشور را باال رفتن استفاده از
بیماریهای قلبی و عروقی به آن توجه مشروبات الکلی و اعتیاد به موادمخدر
کنیم .مصرف الکلدر کشور بسیار باال دانسته است.
گرفته و از برخ��ی مغازهها به راحتی س��ن اعتیاد به زیر  ۲۰سال رسید .نه
میتوان مشروبات الکلی را تهیه کرد ».تنها اس��تفاده از مشروبات الکلی ،که
علیرض��ا مصداقینی��ا ،مع��اون وزیر تعداد معتادان ب��ه مواد مخدر نیز در
بهداشت نیزدر گفتوگو با خبرگزاری کشور افزایش داشته است.
{>> ادامه در صفحه}30 :
«ایس��نا» ب��ا اب��راز نگران��ی از رواج

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

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

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

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



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



514-996-9692
Fax:
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
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آبگو
ش
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غذا آماده برای
take out

 Tel.:

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

www.paivand.ca

Montreal، QC، H3H 2L9

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

آژانسمسافرتییونیگلوب
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514-939-2700
2087 rue Guy

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

info@paivand.ca

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

________________
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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شعـــر

رسمعاشقی

وقتیکهدلتنگمیشم
وهمراهتنهاییمیرم
داغ دلم تازه میشه،
زمزمههایخوندنم
وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه
قد هزار تا پنجره تنهایی آواز می خونم
دارم با کی حرف میزنم
نمی دونم نمی دونم
این روزا دنیا واسه من از خونه مون کوچیکتره
کاش می تونستم بخونم قد هزار تا پنجره
طلوع من طلوع من
وقتی غروب پر بزنه موقع رفتن منه
طلوع من طلوع من
وقتی غروب پر بزنه موقع رفتن منه

درصدرفهرستننگ!
www.paivand.ca

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

دوش��نبه این هفت��ه 11 ،ژوئن،
بان کی مون ،دبیرکل س��ازمان
ملل متحد گزارش ساالنه خود
درباره ک��ودکان و درگیری های
مسلحانه را به شورای امنیت این سازمان ارائه کرد .به
گزارش تارنمای خبر "رادیوزمانه"« :سازمان ملل متحد
درگزارش��ی اعالم کرد که حکومت سوریه ازکودکان
به عنوان "سپرانسانی" استفاده می کند و به شکنجه
نوجوانانی می پردازد که گمان می رود پدران و مادران
آنهادرشمار مخالفان باشند ...نیروهای حکومت سوریه
کودکان را ضرب وشتم کرده اند ،آنها را درموقعیت های
پرمخاطره قرارداده اند ،با کابل های الکتریکی سنگین
شالقش��ان زده اند ،به آنها چشم بند زده اند ،بدنشان
را با س��یگار س��وزانده اند و دریک مورد نیزبه اندام
های تناسلی کودکی شوک الکتریکی واردکرده اند...
کودکان یا بخاطرخواهران و برادران خود دستگیر
و شکنجه ش��ده اند یا بخاطر والدینشان که تصور
حاالکهدلتنگیدارهرفیقتنهاییممیشه
می ش��ده عضوارتش آزاد سوریه باشند ویا این که
کوچه ها نارفیق شدن
خود آنها مش��کوک به ارتباط با ارتش آزاد سوریه
بوده اند ...نیروهای حکومت سوریه از دهها کودک
حاال که می خوام شب و روز به هم دیگه دروغ بگن
الزور
عین
روستای
به
حمله
درجریان
ساله
13
تا
8
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ساعت ها هم
درماه مارس به عنوان سپرانسانی استفاده کرده اند».
طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنه موقع رفتن منه
خانم کومارا س��وامی نماینده ویژه س��ازمان ملل
طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنه موقع رفتن منه
درامورمرب��وط به اس��تفاده از ک��ودکان درجنگ
وخش��ونت علیه آنان می گوید که درسال ،2011
ل ،بیشتر نمود
وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم
پنج��اه و دو طرف درگیر درخش��ونت ها ،ش��امل
داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم
��تمدار جوان
چهارمورد جدید :سودان ،یمن و سوریه بوده اند.
 ارسال سریع ارز به ایران برعکسوسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه
در نظرداشت
خانم س��وامی می گوی��د« :دردرگی��ری ،مدارس
معتبر
ارزهای
تبدیل
اتی او ،تالش
خونم
می
آواز
تنهایی
پنجره
تا
هزار
قد
و بیمارس��تان ها باید به عنوان مناطق صلح مورد
چ عنوان یک
احترام طرف های درگیرباش��ند ...ما باید ازطریق
دارم با کی حرف میزنم نمی دونم نمی دونم
شان ندهند.
مجازات ها ،اقدامات دیگرشورای امنیت وهمکاری
این روزا دنیا واسه من از خونمون کوچیکتره
ها را رد کرده و
Sharifبه
Exchangeبین المللی
تنگاتن��گ تر با دادگاه ه��ای ملی و
میقاً به وجود
کاش می تونستم بخونم قد هزار تا پنجره
واردسازیم»259B.
Cote-Vertu
طرف هایدرگیر فشاربیشتری
ا ثبات معتقد
طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنه موقع رفتن منه
St-Laurent,
س��ازمان QC
H4N 1C8
گفته
ملل متحد و
متن گزارش دبیرکل
vertu, Bus 121 E
طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنه موقع رفتن منه
Coteبدی!-
درواقع به
های نماینده ویژه اش به خوبی -یا
Tél.: (514) 22-6408
بیانگر ناتوانی و ناکارآمدی این س��ازمان عریض و
منتقدانه!
برخوردی
اسرائیل با
تنهاییممیشه
دلتنگیدارهرفیق
وی حاالکه
Tél.: (514) 561-6408
انجام
در
خاصیت
کم
و
کاغذباز
ساالر،
دیوان
طویل،
Fax: (514) 22-6409
کوچه ها نارفیق شدن...
وظایفی است که بخاطر آنها تأسیس شده است.

شـــریف
موسسه مالی

ارز

ی اوباما یک معمای
را برجسته می کند
ست تان
��ما با
رخورد

خاطر
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رابطه
سرائیل
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شین،
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ش��ود،
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در گزارشدبیرکل سازمان ملل گفته شده که "تداوم
ارتکاب" تجاوزهای ش��دید علیه کودکان درس��ال
 2011دوبرابر شده و  32طرف متخاصم در درگیری
ها حداقل  5سال سابقه تداوم ارتکاب جرم و جنایت
علیه کودکان را دارند .در برابر وضعیتی چنین وخیم
و فاجعه بار که داغ ننگی برپیش��انی بش��ریت است،
تنهاکاری که از دبیرکل سازمان ملل متحد برمی آید
این است که گزارشی چندصفحه ای خطاب به شورای
امنیت این سازمان بنویسد؛ شورای امنیتی که بهدلیل
حق ناحق و تبعی��ض آمیز "وتو" خودیک نهاد فلج و
ناکارآمد است و هرتصمیم مهمی که بخواهد بگیرد ،اگر
با منافع یکی از  5عضودائمی آن برخورد داشته باشد،
سد بازدارنده "وتو" برمی خورد.
به ّ
در واقع ،تازمانی که حق وتو وجود دارد ،شورای امنیت
سازمان ملل ،به عنوان مهم ترین نهاد تصمیم گیرنده
و اجرایی آن ،اگرهم بخواهد نمی تواند نقشی بیش از
یک باشگاه خصوصی اعضای دائمی آن داشته باشد.

آژانسمسافرتی

مشاور م

ج
رب شما:

ال
ه
ه
ص
ا
حل
ی

GAM TRAVEL

___________________
   بیش از 20سال سابقه در امور مسافرتی

GAM TRAVEL:
8260 DEVONSHIRE, SUITE 210,
در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
MONTREAL, Qc. H4P-2P7
  فروشبلیتکلیهشرکتهایهواپیماییبهسراسردنیا

عالی)
Tel: 514-444-4549
شیراز
مشهد،
تهران،
شهرهای
به
   پرواز

تهای
(بهقیم
Tel: 514-344-8888
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

E-MAL: elahe@gam.ca

   کروزهایویژه،هتل،اتومبیل
  بیمههایمسافرتی 


تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

Affi
Gro
Ch
SIE
12
Cla
Off
Fax
Jha

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

www.gam.ca

NOTAIRE-NOTARY

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

Ja

باش��گاهی ک��ه 5
عضودائمی شورای امنیت درآن به زدوبند ،بده -بستان
و ساخت و پاخت با یکدیگر بپردازند و دبیرکل ناتوان و
بی اختیار سازمان ملل اگر صد گزارش دیگر هم بدهد،
تازمان��ی که این اعضاء در زد وبند هایش��ان به توافق
نرسند ،نتیجه تاثیرگذاری نخواهدداشت.
درقید این ناتوانی و بی اختیاری اس��ت که دبیرکل و
دیگرمقامات سازمان ملل ناگزیر به کاغذبازی ،لفاظی،
مصاحبه ،اظهارتأس��ف ،ابرازنگران��ی و ...می پردازند و
بجای آن که به ریشه یابی مشکل و جستجوی راه حل
آن بیندیشند ،وظیفه خود را مانند روضه خوان ها در
"ذکر مصیبت" خالصه می کنند.
{>> ادامه در صفحه}13 :

نازگل فالح طوسی

میناصاحلی

تک
یونی

حکومت سوریه از
کودکان بعنوان
"سپـرانسانی"
استفاده می کند

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

فتوشاپ

7

8
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بحرانیورو...

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  65سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:
½ ½ کالس های فرانسه
ORGANISME COMMUNAUTAIRE
V
مهاجرت)
(زیر نظر اداره
EN AIDE AUX NOUVEAUX
ARRIVA

½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی
 D'EXPERTاداری
PLUSزبانAVEC
کمکDE
شما با60
ANS
DESتحصیل
کاریابی و ادامه
½ ½ مشاوره در امور
AUPRÈS
IMMIGRANTS
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
offre des services gratuits dans plusieurs la
مصاحبه کاری
(français, anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, ser
½ ½ تنظیمدعوتنامه رسمی
Un seul
numéro
téléphoneوde
مدارک
برابر اصل کردن
 ½ ½ : (514) 9تایید اسناد
اینترنت (با
½ ½ کالس آموزش کامپیوتر و
• Francisation (cours / ateliers
استفاده ازde
)conversation
پرداخت هزینه ناچیز)
• Aide à la recherche de logement
های
برنامه
دیگر
بسیاری
و
های آشپزی
) ½ ½placementکالس
• Aide à la recherche d'emploi (cv, counselling,
ateliers,
دسته /جمعی و
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های
• Orientation et référence
Conseils
سفر به کبک ،اتاوا à la société d'accueil ،ساعات
کار• Aide à:
l'intégration
>> et traductionدوشنبه تا جمعه
• Interprétariat
سیب چینی و غیره
بعدازظهر
صبح تا 4ونیم
 8و نیم
• Certificat
d'hébergement
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
•
Programme
d'accès
Internet / Cours d'informatique
ژولیکور
دقیقه فاصله تا مترو:
5
• 3 Commissaires
à
l'assermentation
__________________________________
• Cuisine collective
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
• Activités et sorties (Québec,
Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p
Montreal، QC H4E 3X8
6201 rue Laurendeau, Montréal

Tel.: (514) 932-2953

)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org

آنگال مرکل :بیش از حد روی ما حساب نکنید!
آنگال م��رکل ،صدراعظ��م آلمان
هش��دار داده که رهبران کشورها
نباید بیش از حد روی تواناییهای
آلمان ب��رای یافتن راه حلی برای
خروج از بحران یورو حساب کنند.
خان��م م��رکل در س��خنانش در
پارلمان آلمان کهدر آستانه نشست
رهبران گروه  20در مکزیک انجام
ش��د ،گف��ت آلمان موتور رش��د
اقتصادی است اما گزینههای این
کشور برای حل بحران اقتصادی
اروپا ،محدود هستند.
صدراعظم آلمان افزود که کشورش
م��ی تواند تنها پ��س از تحقق یک
اتحادیه سیاسی قویتر با هماهنگی
اقتصادی بیشتردر چارچوب اتحادیه
اروپا ،مش��کل بدهی ه��ای اعضای

منطقه اقتصادی یورو را حل کند.
خانم مرکل گفت رهبران کشورهای
اروپایی باید در مقابل وسوسه رشد
اقتصادی به بهای بدهی های جدید
مقاومتکنند.
صدراعظم آلمان همچنین خواهان

داروخـانه

اختیارات بیش��تری برای بانک
مرکزی اروپا شده است.
او پی��ش از ای��ن گفت��ه بود که
اتحادیه اروپا باید هر چه سریع تر
به یک سیاست واحد برای حل
مش��کالت اقتصادی خود برسد
و شکلگیری وحدت سیاسی را
مهم ترین نیاز اروپا دانسته بود.
تاکیدخانممرکلبرسیاستهای
ریاضت اقتصادی و انضباط مالی
با ناخرسندی برخی کشورها رو
به رو شده که می گویند این سیاست
ها از رشد اقتصادی جلوگیری می
کند و بدهی "اقتصادهای حاشیهای
حوزه یورو" مانند یونان و اسپانیا را
افزایش میدهد.
{>> ادامه در صفحه}17 :

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
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ساعات کار :عصر

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

صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
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 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر /جای مونترال و حومه

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

برای دعا و دریافت
رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی
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Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

Saint-Laurent، QC H4L 1K4
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Tel.: 514-261-6886
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ور و لوراندو در وردان،
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مهاجرا خدمت کمک به کلیه
ن تا
زه وارد به کبک بدون
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ص
می
ما
نه
مشک
ش
ی ،ماندارین ،زبان فار
الت مهاجرتی و اداری
��ادباش م��ی گوییم و
ش
س��
ی
ما
و
ب�
�را
ی
همگ
با کمک
دری ،صرب
ی در راه ی��اری به تازه
مشاورین فارسی زبان،
های آف س��تانی و کرواتی ،زبان
وا
ردا
ن
به
کب
ک
ری
ره
و
قای
مش��او در
مونتریال موفقیت
امور کاریاب��ی و ادامه حرف م ی ،ترک��ی ،ارمنی و...
رو
زاف
زو
ن
آر
زو
تحصیل،
مندیم.
ی نزنند.

•
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آژانس مسافرتی

کبک و کانادا...
استان اونتاریو و تظاهرات
دانشجویی در استان کبک
دکتر هوشنگ حسن یاری

تظاهراتدانشجوییدر استان کبک
مورد عنایت ویژه دو گروه در دیگر
استان کانادا قرار گرفت.
آنها عبارتند از:
 )1جامعه دانش��گاهی و بخصوص
دانشجویان
 )2دولت مردان.
اس��تان اونتاریو که هم��واره مورد
توجه شهروندان کبکی بوده است
و در زمین��ه ه��ای
مختلف مورد قیاس
ق��رار گرفته ،بدالیل
گوناگون و از جمله
ق��رار داش��تن در
مج��اورت اس��تان
کبک ،توجه خاصی
ب��ه خواس��ته های
دانشجویان و پاسخ
دولت ژان ش��اره به
آنها مبذول داش��ته
است.
همبستگی
دانشجویی

بح��ران اجتماعی بوج��ود آمده از
اعتراض دانش��جویان ب��ه افزایش
ش��هریه آنگاه عمیق شد که دولت
کب��ک حاضر به پذیرش خواس��ته
معترضیننگردید.
ادامه بحران به س�خت ش�دن
مواضع دانش�جویی و پیوستن
گروه ه�ای اجتماع�ی دیگر به
تظاه�رات ضد دولت�ی ،پاره ای
س�رپیچی های مدنی ،انشقاق
بیشتر در اردوگاه دانشجویان و
توجه رس�انه های جهانی به آن
شد.
در استان مجاور ،اونتاریو ،نیز بحران
مورد عنایت قرار گرفت.
دانشجویان این استان ،که سنگین
ترین شهریه دانش��گاهی در کانادا
را م��ی پردازند ،با دو هدف دس��ت
به تظاه��رات پراکنده ای در بعضی
شهرهای اونتاریو زدند.
از ی��ک طرف ب��ا اله��ام گرفتن از
همقط��اران کبکی خود خواس��تار
کاه��ش هزینه های تحصیلی خود
شدند.
از دیگر سو ،این دانشجویان حمایت
از دانش��جویان کبکی را بهترین راه
برای به چالش کشیدندولت لیبرال
خود می دانند.
فراخ��وان تظاهرات در ش��هرهای
مختلف اس��تان اونتاریو ب��ا این دو
ه��دف ص��ورت گرفت .بس��یاری
براین عقیده هس��تند که تظاهرات
دانشجویان در کبک و موج حمایت
از آن ها در دیگر استان های کانادا
می تواند در کالبد بی رمق اتحادیه
های کارگ��ری و دیگر آحاد جامعه
مدنی ،که بتدریج زیر چرخ بولدوزر
پرقدرت جهانی س��ازی و سیاست
های اقتصادی محافظه کارانداخلی
و شریکان جهانی آنها لِه می شوند،
جان تازه ای بدمد.
گرچه قضاوتدرباره تاثیر میان مدت
این تولد دیگر بسیار زودهنگام است،
اما تظاهرات دانش��جویی که در پی
جنبش های اعتراضی دیگر ،نظیر
وال استریت ،تکانی ،هرچند ضعیف،
به ساختار اقتصاد "لیبرال" وارد کرد
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و هراسی در دل
بعض��ی تصمیم
گیر ن��د گا ن
و
سیاس��ی
اقتصادیافکند.
آی��ا حمای��ت
اتحادی��ه ه��ای
کا ر گ��ر ی
جنب��ش
از
دانش��جویی می

"تا کی می توان پولی
را که موجود نیست
خرج کرد؛ دانشگاه ها
به سهم خود می بایست
در کاسنت بدهی دولت
شرکت کنند" .
توان��د رخوت عموم��ی را تبدیل به
اقتداری نماید که در س��الهای 70
و  80از آنها ش��ریکی گریزناپذیر در
تامین صلح اجتماعی برای دولت ها
ساخته بود؟
دولت اونتاریو و پیمان شکسته

به همان اندازه که گروه های مردمی
نسبت به عالم سیاست بی اعتنا می
ش��وند ،مب��ارزات انتخاباتی احزاب
غالب غیر مس��ئوالنه تر و وعده ها
بزرگتر ودست نیافتنی تر می شوند.
نگاهی به مطبوعات دوران انتخابات
اخیر در اونتاریو نش��ان می دهد که
یکی از وعده های مهم دالتون مک
گنتی ،نخست وزیر و کاندیدایدوره
چهار س��اله دوم ،سرمایه گذاری در
زمینه آموزش عالی از طریق کاهش
شهریهدانشگاهی بود.
تاکید بس��یار وی بر اهمیت دانش
در اقتصاد جهانی ش��ده مبتنی بر
علم ،امید به دموکراتیزه تر ش��دن
دستیابی به تحصیالت عالی ،طالبان
علم و خانواده ها را بسوی شعارهای
انتخاباتی نخست وزیر لیبرال جلب
کرد.
به گفته مرکز آمار کانادا ،در اونتاریو
هر دانش��جوی تم��ام وق��ت دوره
لیسانس بابت هر سال ،بطور متوسط
مبل��غ  6/640دالر و در دوره های
باالتر  7/578دالر می پردازد.
در چنین احوال��ی هرگونه کاهش
شهریه باعث خرسندی دانشجویان
و خانواده هایشان خواهد شد.
افزایش هزین�ه تحصیل عامل
بازدارن�ده ای خواه�د بود برای
دس�تیابی خان�واده ه�ای ک�م
درآمد به تحصیالت دانشگاهی
و افزایش شکاف طبقاتی که در
نهایت ناهنجاری های بسیاری را

Maison de Voyages
باعث خواهد شد.
وعده انتخاباتی مک گنتی از شعار
انتخاباتی تاسیس��ات دولت تحول
مهمی پیدا کرد.
کاهش ش��هریه عملی نش��د؛ ولی
دولت طبق جدولی تصمیم گرفت
 %30تخفیف به خانوادهدانشجویانی
اعط��اء کند که درآمد س��االنه آنها
کمتر از  160/000دالر می باش��د.
یکی از خواسته های مهمدانشجویان
اونتاریو که دسترسی همه داوطلبان
به تحصیالت دانشگاهی بود بدین
ترتیب جامۀ عمل نپوشید تا دانش
آموختگان مقطع کارشناسی بطور
متوس��ط 30/000
دالر ب��رای دریافت
این م��درک هزینه
کنند.
س�ایه ای�ن وام تا
سالها بعد از فارغ
التحصیل شدن بر
بودج�ه وام گذار
سنگینی خواهد
کرد.
برای رهایی از چنین
وضع��ی اس��ت که
دانشجویان کبکی و
همردیفاناونتاریویی
آنها دست به تظاهرات زده اند.
یادآوری این نکته که حزب مخالف
رس��می در مجلس اونتاریو مخالف
کاهش ش��هریه دانشگاه هاست ،به
دولت مک گینتی کمک کرده است
تا سرزنش عمومی را در بی اعتنایی
به وعده انتخاباتی خود به اشتراک
حزب محافظه کار تقسیم کند!
در این استان  %40مردم به دانشگاه
می روند ک��ه در مقایس��ه با %30
کبکی ها رقم قاب��ل احترام تر می
باش��د؛ هرچند که این نرخ در برابر
 %50دانش آموختگان دانش��گاهی
استان شرقی کانادا ،آتالنتیک نشین
ها ،بسیار کمتر است.
در چنین بحث�ی ،نکته مهم در
ای�ن واقعی�ت نهفته اس�ت که
بده�ی عموم�ی کبک ک�ه در
سال های اخیر پیشرفت زیادی
داشته ،به  184میلیارد دالر بالغ
می ش�ود؛ یعنی  %55/5تولید
ناخالص داخلی استان.
دول��ت و آن بخش از افکار عمومی
که موافق افزایش شهریه دانشگاهی
هستند براین اس��تدالل تاکید می
کنند که تا کی می توان پولی را که
موجود نیست خرج کرد و دانشگاه
ه��ا به س��هم خود می بایس��ت در
کاستن بدهیدولت شرکت کنند.
این اس��تدالل ه��واداران زیادی در
اونتاریو و س��ایر نقاط کان��ادا دارد
گرچه مبارزه دانش��جویی در کبک
الهام بخش خواسته های گروه هایی
از مردم در دیگر نقاط کشور است.
اگر تعداد دانشجویان اونتاریویی که
در تظاهرات ضد دولتی شرکت می
کنند رادر نظر بگیریم ،به این نتیجه
می رس��یم که همسایگی با کبک
اجبارا به معنای همراهی سیاسی-
ایدئولوژی��ک با همتایان کبکی آنها
نیست.
در کانادا بس��یاری مسائل استانی و
محلی می مانند با تاثیری اندک در
بقیه کش��ور .رویارویی دانشجویان-
دول��ت کبک از جمله این مس��ائل
است .همراهی با کبکی ها به حذف
ترم بهاره در دیگر استان ها ،از جمله
اونتاریو ،نیانجامید!

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

•

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

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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کانادا>>:مروریبررسانهها...

www.skylawn.net

______
علی اشرف
شــادپور

_______

آیادرکبکهمهبگونهمساویبهاشتغالدسترسیدارند؟
همه چیز بسته به اسم شماست!

سرمقاله نویس گازت به این سوال
جواب منفی می دهد و می نویسد
متاس��فانه اش��خاصی که نام های
«غریبه» دارند ،در مقایس��ه با آنانی
که زمینه کبکی دارند ،حتی شانس
برابر برای دعوت شدن به مصاحبه را
هم ندارند ،چه رسد به دسترسی به
خود شغل.
نویس��نده با تاسف می گوید غیر از
این هم انتظار نمی رود.
وی در توجی��ه نظ��ر خ��ود به یک
بررس��ی اشاره می کند که در هفته
گذشته از سوی کمیسیون دفاع از
حقوق بش��ر و حقوق جوانان انجام
شد .این بررسی نشان می دهد که
کبکی هائی با نام های غلیظ کبکی
مانند ترامبله یا بوش��ارد بیشتر به
مصاحبه دعوت می شوند تا کسانی
با نام هائی مانند ترا اورا یا بن امین،
حتی با داشتن تحصیالت و مدارک
و شایس��تگی های الزم و با شرایط
مساوی.
در یک م��دت  6ماهه ،یک محقق
 600تقاض��ای ش��غل با ن��ام های
غیرواقع��ی ب��ه مراکزی ک��ه اعالم
استخدام کرده بودند فرستاد.
نصف نام ها آهنگ کبکی داش��تند
و نص��ف دیگر نام هائ��ی از قومیت
های دیگ��ر بودند ،همه با مدارک و
تحصیالت برابر و در کبک.
نتیجه؟
از گروه اول  40درصد و از گروه دوم
تنها  22/5درصد به مصاحبه دعوت
شدند.
نتیجه دیگ��ر همین بررس��ی این
ب��ود که دارندگان نام هائی با زمینه
آفریقائی بیش��تر مورد توجه بودند،
بع��د از آنان صاحبان نام های عربی
و باالخره در آخر هم اسپانیائی ها.
کمیسیون به درستی نتیجه گرفته
است که در کبک تمایل به ضدیت
با اقلیت های قومی غلبه می یابد و
شایستگی فردی چندان مورد توجه
نیست.
علت اینکه نویس��نده مقاله از پیش
آمدن چنین شرایطی تعجب نمی
کند اینست که اعداد و ارقام مربوط
به امور استخدامی در استان کبک

مدتهاس��ت از بیگانه گریزی در این
ایالت حکایت دارد.
ب��ر مبن��ای همی��ن ارق��ام11/1 ،
درصد ت��ازه واردین به کبک موفق
به اس��تخدام نش��دند ،در حالی که
تنها  6/6درصد کبکی ها از چنین
شانسی محروم شدند.
البته این بیگانه گریزی منحصر به
کبک نیست ،اما این حسندر کبک
بگونه قابل مالحظه ای بیش از سایر
بخش های مملکت غلبهدارد.
به عن��وان نمونه ،فاصله اس��تخدام
شدن بین مهاجرین و غیرمهاجرین،
در کبک  4/5درصد ،در انتاریو 1/4
درص��د و در بریتی��ش کلمبیا 0/4
درصد است.
این ش��رایط تا حدودی قابل درک
اس��ت ،ول��ی توجیه پذیر نیس��ت.
فرانس��وی زبان��ان کب��ک ،کم کم،
خودشان را اقلیتی می بینند که از
لحاظ فرهنگ��ی مورد تهدید بوده و
بنابر این ،بیشتر نگران یگانگی هویت
خود هستند تا انگلیسی زبانان سایر
نقاط کانادا.
تا همین اواخ��ر و تنها تا چند دهه
قبل ،کبک فرانس��وی یک جامعه
بسیار بسته بود به گونه ای که برای
سازش با تازه واردین از خود مقاومت
نشان می داد .این مقاومت در میان
کبکی ها بیش��تر بود ت��ا در میان
کانادائ��ی های انگلیس��ی زبان ،که
توانستند با مهارکردن بیگانه گریزی
خود ،به مهاجرین ام��کان ورود به
جامعه را بدهند.
بعضا کبک هم آنرا یاد می گیرد ،ولی
نه از نقطه نظر رعایت حقوق بش��ر،
بلکه از بابت نیاز.
از س��وی وکالی طرف��دار حق��وق،
تحریم هائی علیه تبعیض های بازار
کار پیشنهاد ش��ده بود .ولی اجرای
این تحریم ها مشکل و همراه با بار
مالی بود .آنچه در بلند موثر خواهد
بود ،حتی اگر م��دت طوالنی تری
الزم باش��د تا کارآمد گردد ،تحولی
در دیدگاه ها نسبت به تازه واردین

است ،بویژه اقلیت های مشخص .این
تغییر دیدگاه هم نه الزاما بر مبنای
خوب جلوه کردن ،بلکه با تشخیص
سود خویشتن باید باشد.

برمبنای اعداد و ارقام ،حقیقت تلخ
آنس��ت که جمعیت کبک ،بخاطر
ورود مهاجری��ن ،در ح��ال افزایش
اس��ت .بنابر این بسود جامعه کهنه
کبک خواهد بود اگر این تازه واردین
در مشاغل به راحتی پذیرفته شوند
تا برای تقویت اقتصاد و خزانه ایالت
یاری برسانند ،اقتصادی که به دلیل
افزایش نیازهای نس��ل کهنس��ال
بازنشسته به گونه روز افزونی تحت
فشار قرار می گیرد.
خوشبختانه در نتایج بررسی نقاط
روش��نی ه��م دی��ده می ش��ود .از
جمله اینکه اخیرا در بخش عمومی
مصاحب��ه های ش��غلی بین اقلیت
پذیرفته ش��ده و دارندگان نام های
کبکی به گونه مس��اوی توزیع شده
است .این قدری دلگرم کننده است
چرا ک��ه اقلیت های قوم��ی ،بطور
روزمره ،در بخش عمومی هم کمتر
شانس معرفی ش��دن داشتند .این
نقطه روشن در بخش عمومی باید
الگوی دیگران هم باشد .همچنین
مش��اهده می شود که مهاجرین در
خ��ارج از مونترال ش��انس بهتری
برای یافتن ش��غل دارن��د .این خبر
از آن نظر امیدوار کننده اس��ت که
س��اکنین خارج از شهر مونترال ،در
مقابل تازه واردین ،بسته تر از اهالی
شهر مونترال هستند .این گشایش
در خارج از شهر مونترال به دالیلی
از قبیل اش��باع ش��دن بازار کار در
مونترال و غلبه نیاز به گرایش های
قومی موروثی می باشد.
تشخیص و قبول این نیازها ممکن
است زمانبر باشد .اما در نهایت این
نیازها امکانات مس��اوی برای شغل
یابی ،مستقل از رنگ پوست یا نام ،را
به جامعه تحمیل خواهد کرد.

کبک Hi :ممنوع!
آخرین تهدید برای زبان فرانسه!
این عبارت کوتاه عنوان مطلبی است
که دان م��ک فرس��ون در روزنامه
گازت نوش��ته است که برگردان آن
را می خوانید.
کارشناس مخصوص زبان در حزب
کبکوا ،حزبی که در مقام اپوزیسیون
رسمی در مجمع ملی کبک است،
بسیار دلواپس آخرین عالمتی است
که از سوی انگلیسی ها (!) به گونه
روزافزونی بکار برده می شود (ظاهرا
افکاردائی جان ناپلئونیدر کبک هم
رسوخ پیدا می کند!)
رئی��س اداره دولتی ناظ��ر بر زبان
(Office québécois de )OQLF
 la langue françaiseه��م آن را
دست کم موجب عصبانیت میداند.

وزی��ر فرهنگ دولت لیب��رال هم از
قافله عقب نمانده و موضوع را نگران
کننده توصیف کرده است.
خ��وب! حاال موضوع��ی که موجب
ای��ن صف آرائی و نگرانی ها ش��ده
چیست؟
( Hiهای) ،همین.
همین کلمه فسقلی انگلیسی کهدر
فروش��گاه های مرکز شهر ،از سوی
خدمه فروشگاه ،به جای  Bonjourبه
عنوان خوش آمد گوئی به مراجعین
گفته می شود .حتی اگر این کلمه
دو حرفی چاشنی  Bonjourشده و
 Bonjour Hiهم گفته شود ،اسباب
نگرانی مسئوالن زباندر کبک است.
اما واضح اس��ت که این ترکیب ،که
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چن��دان بدآهنگ هم نیس��ت و به
عنوان تهنی��ت و خوش آمد گفته
می شود ،برای آن است که مراجعین
و مشتریان بدانند که خدمات به هر
دو زبان انگلیسی و فرانسوی ارائه می
شود.
گزارش تازه ای که  OQLFمنتشر
کرده حاکی اس��ت ک��ه این روش
اظهار ادب به سرعت گسترش پیدا
می کند.

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
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
yasmeentali@yahoo.ca

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

اداره یاد شده یک شرکت خصوصی
را استخدام کرده تا ناظرینی را ،که
وانم��ود م��ی
کردند مشتری
ه��ای معمولی
فرانسوی زبان
هس��تند ،ب��ه
 389فروشگاه
خرده فروش��ی
(ن��ه عم��ده
فر و ش��ی )
مراجعهکنند.
این مش��تریان
مخفی ،ی��ا به
گفت��ه خ��ود
گزارش :مش�تریان مرموز ،وظیفه
داش��تند همه چیز را در مورد زبان
با دقت زیر نظر بگیرند :از خوشامد
گفت��ن ،ارائه خدم��ات ،آگهی ها و
عالئم حتی کوچکترین آنها.
نتیجه مش��اهدات آنها ب��ا آنچه در
س��ال  2010درباره همان مشاغل
انجام گرفته بود مقایسه شد .گزارش
می گوید  4067مورد شکایتدرباره
نقض قانون زباندریافت کرده است،

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

که نسبت به س��ال قبل  46درصد
افزایش نشان می دهد.
بیشتر شکایاتدرباره عالئم بازرگانی
بوده است.
به همی��ن دلیل رئی��س ،OQLF
لوئیزمرشان ،گفته است که به زودی
بازرسان شجاعی به مرکز شهر
اعزام خواهد ک�رد تا خیابان به
خیابانومغازهبهمغازهتحقیقات
به عمل آورند.
اما چنین افزایش چشمگیردر ارسال
ش��کایات می تواند حاصل کوشش
های چند نفر آدم شدیدا احساساتی
و متعصب بوده باشد.

مثال گفته شده در ماه آوریل تنها سه
نفر  850شکایت نامه فرستاده اند!

همچنین گ��زارش از تضاد هم بری
نیست.
از س��ویی ادع��ا می کند ک��ه زبان
فرانس��وی در مش��اغل مرکز شهر
مونترال در حال افول است ،از سوی
دیگر بازرس��ان گزارش داده اند که
تنها  18درصد از مش��اغلی که آنان
مراجعه ک��رده اند ،مقررات عالئم را
نقض کرده بودند.

این بدان معناست که به غیر از یک
مورد ،بقیه عالئم قانونی بوده اند.
همچنین از میان ناقضین مقررات،
 63درصد آنانی بوده اند که به مدت
 19سال مقررات مربوط مشاغل را
نقض ک��رده اند ،که تا همین اواخر
خود  OQLFهم از آن چشم پوشی
می کرده است.
این موارد آنهائی هستند که نام غیر
فرانسوی شغل خود را در چارچوب
فدرال اخذ کرده و میبایستی شرحی
به زبان فرانسوی هم می افزودند که
شاید این کار را نکرده اند.
حال این موارد جزئی س��رپیچی از
مقررات را با رانندگانی که قوانین و
مقررات سرعت را زیر پا می گذارند
و یا از چراغ قرمز با سرعت عبور می
کنند و جان م��ردم را به خطر می
اندازند ،مقایسه کنید.
بازرسان  OQLFگزارش داده اند که
حتی در مرکز شهر مونترال ،در 95
درصد مشاغل ،مشتریان درصورت
درخواس��ت ،خدم��ات را ب��ه زبان
فرانسویدریافت می کردند.
این ه��م گفتنی اس��ت که
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کانادا>>:مروریبررسانهها...

______
علی اشرف
شــادپور

_______

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Quebec

T11
_ FEAR
_

Maria Cottone

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

Je me souviens

عنوان یکی از سر مقاله های گازت:

خیابان های مونترال برای رانندگان تاکسی
ناامنهستند
بخشی از درآمد تقریبا همه راننده
گان تاکسیدر مونترال به یغما رفته
است.
گاه��ی هم تمام درآمد یک چهارم
آنان دزدیده شده است.
به گفته پلیس مونترال،در یکدوره
 8ساله تا  ،2008بطور متوسط 57
نفر از تاکس��ی رانان مورد س��رقت
تهاجمی قرار گرفته اند.

بنا به گزارش سازمان آمار کانادا،
رانندگی تاکسی شغلی است که در
معرض باالترین خطر مرگ در هنگام
کار است.
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اغلب رانندگان
تاکسی با حس ناامنی
همیشگی کار می کنند!

گس��ترده ای را برای جامعه مطرح
می کند که باید به آن توجه شایسته
ای بشود.

مطاب��ق تحقیقات پلیس در س��ال
 ،2009نص��ف رانندگان تاکس��ی
هنگام کار احساس ناامنی می کنند.
در واق��ع اغلب آن��ان در ناامنی هم
هستند.
یقینا تنها تاکس��ی ران��ان مونترال
نیستند که در ناامنی کار می کنند.
این شغلدر همه جا خطرناک است.
ب��ه گفته انجم��ن تاکس��یرانان در
تورنتو 70 ،درص��د آنان هنگام کار
احساس خطر جسمی می کنند و
بیش از نصف آن��ان هم می گویند
هنگام کار مورد حمله فیزیکی قرار
گرفته اند.
در لن��دن ،بناب��ه گفت��ه دپارتمان
تراب��ری ،در عرض یکس��ال  3نفر
راننده تاکسی به قتل رسیده اند.
خالصه ،بررسی سال  2007نشان
داد که رانندگان تاکسی می گویند
آنان بگون��ه روز افزونی مورد حمله
قرار می گیرند.
دس��تگاه قضائی کبک باید تحقیق
ب��ه عمل بیاورد تا معلوم ش��ود که
حادثه آخر هفته  30آرویل ،ساعت
 2صبح ،بین گِرسی ادموند (راننده
هایتی االصل) و عده ای جوان ،چه
بوده است.
در یک فیلم ویدیوئی که در یوتیوب
پخش ش��د ،دیده می شود که عده
ای جوان ماشین ادموند را زیر لگد
گرفت��ه اند و او هم ی��ک جوان 23
ساله را زیر گرفته و می گوید برای
حفظ جان و در اثر دستپاچگی بوده
است.
بهرحال ،روش��ن است که رانندگی
تاکس��ی حرفه خطرناکی اس��ت و
محافظت از تاکس��ی رانان و تامین
امنیت برای ایش��ان سوال مهمی و

با اینکه رانندگان تاکسی در همه جا
در معرض خطر ق�رار دارند ،ولی
آنان در مونترال آسیب پذیرتر از سایر
نقاطهستند.

در شهرهائی مانند تورنتو و نیویورک،
یک حفاظ شیش��ه ای بین راننده و
مسافر وجود دارد که در مونترال آن
هم نیست .بنابراین ،راننده مونترالی
بیشتردرمعرضحملهمسافرمهاجم
قرار دارد که در صندلی عقب ،بدون
هیچ مانعی ،نشسته است.
تاکس��ی رانان در تورنتو می توانند
فالشی (چراغ چشمکزنی) را روشن
کنند ک��ه می گوی��د  911را خبر
کنید!
در مونت��رال هم چنی��ن چیزهائی
نصب ش��ده ولی آن چنان ضعیف
عم��ل می کند که روزها دیده نمی
شود.
تدبیر موث��ر دیگری ،ب��رای حفظ
امنیت تاکسی رانان ،نصب تلویزیون

تنه��ا  57درص��د مراجعین
چنی��ن تقاضائی م��ی کرده
اند .در نس��بت مش��اغلی که از
ارائ��ه خدمات به غیر از انگلیس��ی
عذرخواهی می کردند ،تنها افزایش
کوچکی دیده می شود.
مث�لا از 10درصد دو س��ال قبل به
13درصد امسال.
اما نه ،آه��ان ،چرا ،م��واردی که با
 Bonjour Hiدو زبانه استقبال می
ش��دند از یک درصد سال پیش ،به
 13درص��د امس��ال افزایش یافته
است.

طبق گزارش ،در  87درصد مشاغل،
خریداران با زبان فرانسوی استقبال
می ش��دند .خود رئی��س OQLF
اذعان دارد که خوشآمد گوئی به هر
دو زبان برای اش��خاص کمتر از 35
ساله قانونی بوده است.
اما با تمام این تفاصیل ،به نظر می
رسد بهتر آنست که عبارت مهربانانه
 ،Bonjour Hiب��رای تهنیت گوئی
فراموش شود چرا که ،به نظر رئیس
 OQLFگوش های فرانسوی را آزار
می دهد.
البته تنها آزار گوش ها نیست ،بلکه

عوامل گوناگونی رانندگی تاکسی
را خطرناک می کنند:

تاکسیرانان به تنهائی کار می کنند،
پول همراه دارند ،چون درآمد باالئی
ندارن��د ،لذا مس��افرینی را که نباید
س��وار می کنند که در شرایط بهتر
سوار نمی کردند.

به گفته پلیس ،خطرناکترین زمان
برایرانندگانتاکسیهنگامیاست
که بارها در ساعت  3صبح تعطیل
می شوند.

از نحوست نبود که حادثه لگدکوب
کردن تاکس��ی در س��اعت  4صبح
در بولوار س��نت المبرت پیش آمد
و تقریبا جان جوان��ی را گرفت که
شدیدا مست بود.

مدار بس��ته در درون تاکسی است.
طبق برآورد دپارتم��ان ترابری ،در
شهر ش��فیلد انگلستان ،این وسیله
 72درصد تهدید ،حمله و خشونت
علیه تاکس��ی رانان را کاهش داده
است .اما هزینه باالی اینکار را هم
نباید از نظر دور داشت.
انجمن ش��هر ش��فیلد برای نصب
چنین سیس��تمی در  33تاکسی،
 11000دالر هزینه کرده است.
در س��ال  ،2009یک نف��ر راننده
تاکس��ی در مونترال ،به نام آبراهام
مس��ون ،توسط مس��افری که می
خواس��ت پ��ول او را ب��دزدد مورد
اصابت ضربات چاق��و قرار گرفت.
آبرام هیچ وسیله دفاعی در ماشین
نداشت .ولی وی توانست جان سالم
بدر ببرد.
در آن زمان از جامعه کمک خواسته
شد تا در تامین هزینه نصب وسایل
ایمنی در تاکس��ی ه��ا کمک مالی
کنن��د .یک ش��رکت تامین کننده
چنین وس��ایلی هم با اع�لام نرخ
معین��ی آمادگی خود را برای نصب
آنه��ا باطالع مقامات رس��انید .ولی
از آن زمان تاکن��ون چیزی در این
زمینه ش��نیده نشد تا اینکه حادثه
آخر هفته گذشته پیش آمد.
برعکس صنف تاکسی ،برای تامین
امنیت رانندگان اتوبوس ،از س��وی
سازمان ترابری مونترال 8/5 ،میلیون
دالر ب��رای نصب دوربی��ن ،فالش
آگاهی دهنده و غیره هزینه ش��ده
است.
اما ب��رای وس��ایل کوچکتر حمل
مسافر چنین سرمایه گذاری هائی
از سوی شرکت های تاکسیرانی به
عمل نیامده اس��ت .ولی این نباید
بدان معنا باشد که امنیت رانندگان
تاکسی به فراموشی سپرده شود.
حتما جامعه باید مقداری از هزینه
نصبدستگاه های ایمنیدر تاکسی
ها را به عهده بگیرد و نباید تمامی
هزینه به دوش رانندگان گذاش��ته
شود .افزایش نرخ تاکسی یکی از راه
های تامین این هزینه است.
نرخ تاکسیدر مونترال،در مقایسه با
سایر جاها ،پائین تر است.
افزایش نرخ تاکس��ی بخشی از راه
حل است .اما مسئوالن تاکسیرانی
و مهمتر از هم��ه دولت باید بدانند
که این صنعت بخش جدائی ناپذیر
امور ترابری است و میبایستی امنیت
کارکنان آن مورد توجه باش��د ،چرا
که این طبقه زحمتکش شایس��ته
این توجه هستند• .

اضافه ک��ردن  Hiبه  Bonjourپیام
خاصی را می رس��اند (مثال هجمۀ
فرهنگی!)
بل��ه ،واهمه از اینس��ت ک��ه نکند
مونترال انگلیسیزه شود!
در حالی که نسبت ساکنین جزیره
مونترال که در خانه انگلیسی حرف
می زنن��د در  25درصد ثابت مانده
است .گزارش می گوید عیبی ندارد
ک��ه در مجامع عمومی در کبک به
زبان انگلیسی صحبت شود ،ولی این
کاریست مایوس کننده.
•

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

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

11
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کبک..
امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

!La fille du député,Amir

مونترال  -یلدا مشعوف خدیر ،دختر
امیر خدیر ،سیاستمدار چپ و بحث
انگیز کبک ،از حزب کبک سولیدر،
پس از  5روز از زندان آزاد شد.
او در ارتب��اط با حوادث خش��ونت
بار مرب��وط به چهار م��اه اعتصاب
دانشجویی متهم شده بود.
قاضی دادگاه در روز س��ه شنبه 12
ج��ون ،وی را ب��ه قی��د یک وثیقه
12هزار دالری آزاد کرد.
یل��دا 19 ،س��اله ،متهم اس��ت در
م��اه آوری��ل در جری��ان اعتراضات
دانش��جویی در غ��ارت دفت��ر وزیر
(پیش��ین) آموزش و پ��رورش ،لین
بوشان ،و همچنین برخی خرابکاری
ها در دانشگاه مونترال دست داشته
است.
وی همچنین متهم است به شانتال
پواری��ه ،یک عکاس که برای ژورنال
دو مونترال کار می کند ،حمله کرده
است.
یلدا مش��عوف خدی��ر در میان یک

در

دختر امیر ...

بحران دانشجویی کبک :یلدا مشعوف
خدیر ،دختر امیر خدیر آزاد شد

کبک ،ایستاده است.
گفت��ه می ش��ود نس��خه هایی
هجوآمیز از این نقاش��ی 1830
(اثر یوجی��ن  ،Delacroixبه نام
"آزادی م��ردم را هدای��ت می
کند") ساخته شده و توسط یک
گ��روه راک محلی توزیع ش��ده
است.
از دیگر اتهامات علیه دختر امیر
خدیر ،ارعاب علیه یک عضو قوه
مقننه می باشد.
وی همچنین با اتهاماتی همچون
فس��اد ،ورود غیرقانونی ،ضرب و
شتم افسر صلح و ارعاب روبرو است.
دادگاه به یلدا مشعوف دستور داده
اس��ت از مدارس و ساختمان های
دولت��ی دور بمان��د .وی همچنین
نباید به عکاس یادشده تا فاصله در
عرض  500متر نزدیک شود.
تاری��خ دادگاه بعدی یلدا مش��عوف
خدیر  20ژوئیه  2012است.
_______________
منبع خبر:

گروه  5نفره ،در هفته گذشته
به اتهام دخالت در یک سری
از حمالت برنامه ریزی ش��ده
با بم��ب دودزا ،ک��ه در تاریخ
 10م��اه می منجر به تعطیل
سیس��تم مترو مونتریال شد،
بازداشت شده بود.
او در یورش��ی به خانه پدرش،
در امتداد پاره ای تحقیقات پلیس
دستگیر شد.
گفتنی است امیر خدیر در این مورد
تفهیم اتهام نشده است.
در ی��ورش پلیس گفته می ش��ود
برخی جزوات ضد س��رمایه داری ،و
نیز مدارک و اس��نادی برای چگونه
ساختن بمب های رنگی کشف شده
است.
کارآگاه��ان پلی��س همچنین یک
قطع��ه اثر هنری کش��ف و مصادره
کردند که نشان می دهد امیر خدیر
درحالی که اسلحه ای در دست دارد
بر فراز جسد ژان شاره ،نخست وزیر

www.thestar.com

اطالعیه

ع از امیر خدیر و خانواده اش
دفا

گی��رد در واق��ع توطئه ایس��ت تا
کبک این قانون را بدرس��تی علیه
جمع��ه گذش��ته (8ج��ون) خبر
وجهه این حزب و ش��خص امیر را
منافع مردم ارزیابی کرد و نه تنها
دس��تگیری یلدا خدیر دختر امیر
ود ،بلکه بر شدت مخدوش سازد.
زب همبستگی عقب نشینی ننم
ما این حم�لات را نه تنها توطئه
نده "ح
زود.
خدیر نمای س ملی ایالت کبک مبارزاتش نیز اف
ای س��ازمان یافت��ه علی��ه حقوق
کبک "در مجل
این جنبش ک��ه بیش از  ۱۱۵روز
به طور وسیع و به شکلی تحریک
دمکراتیک امیر خدیر ،بلکه علیه
است قهرمانانه به مبارزاتش ادامه
آمیزدر رسانه های عمومی انعکاس
حقوق دمکراتیک م��ردم ارزیابی
میده��د ،الگوی��ش را از جنبش
ک��رده و از جامعه ایرانی ،نیروهای
یافت.
جهانی اش�غال گرفته و خود را
پیامد ایندستگیری سیل حمالت
ترقیخواه و کلیه مردم تقاضامندیم
به هیچ وجه به خواست اقتصادی
ب��ه امیر و خان��واده اش بویژه یلدا
که به اعتراض ب��ر علیه این گونه
مبارزه علیه افزایش شهریه محدود
که از فعالین جنبش دانش��جویی
رنام��ه "ریاضت شانتاژها بر خیزند.
نک��رده و علی��ه ب
ما بر آنیم که در چنین شرایطی،
اعتصابات اخیر است آغاز شد.
اقتص��ادی" ،که بخش��ی از برنامه
دولت ژان شاره که در اثر مبارزات
دفاع از جنبش دانشجوئی ،با دفاع
جهانی نئولیبرالهاس��ت ،ایستاده
دانشجوئی و فس��اد مالی بشدت
از یلدا و امیر خدیر در هم تنییده
شده است ،این روزها دست است.
است؛ و وظیفه نیروهای تر قیخواه
افشاء
در این مبارزه جوان��ان و اکثریت
به هر کاری برای مخدوش کردن
است که به آن به هر شکل ممکن
جامعه کبک پشتیبان این جنبش
افکار عمومی میزند.
ک��ه در تظاهرات اعتراض کنند.
فته پیش قانون اس��ت؛ چن��ان
آزادی ف��وری و بی قید و ش��رط
این دولت چند ه
های چندی��ن صد هزار نفری این
ضد دمکراتیک  ۷۸را با استفاده از
یلدا خدیر و کلیه دستگیرشدگان
به پشتیبانی خود را نشان میدهد.
جنبشدانشجویی و اعاده حیثیت
اکثری��ت اش در مجلس کبک
دولت نئولیبرال شاره که تا خرخره
تصویب رساند؛ قانونی که تمامی
از آنها و خانواده امیر خدیر خواسته
در فس��اد مالی غوط��ه می خورد
دستاوردهای دمکراتیک مردم این
ای س��ت که در قدم اول علیه این
(نمونۀ کوچک آن مفاس��د آنها در
ایال��ت را نادیده گرفته و اختیارات
ت) با طرح توطئه باید مطرح شود.
رای سرکوب صنعت ساختمانی اس
زن��ده ب��اد همبس��تگی کلی��ه
گسترده ای به پلیس ب
و افزایش شهریه در واقع حمله به
زحمتکشان جوانان دانشجویان و
هد.
مید
اعتراضات مردمی
دس��تاورد های اقتصادی سیاسی
امیر خدیر شجاعانه علیه این قانون
روشنفکران ترقیخواه و عدالت جو.
مردم را در برنامه دارد.
ایستادگی کرد.
امی��ر خدیر و حزب همبس��تگی
و این برای دولت شاره کافی است
کمیته یادمان کشتار زندانیان
(کبک سولیدر) بخاطر همراهی با
سیاسی دهه  ۶۰در ایران
تا برایش پاپوش بسازد.
این جنبش عظیم و ایستادگی در
عالوه ب��ر آن امیر و خان��واده اش
مونترال – کانادا
برابر فس��اد دولت از محبویت روز
هم��واره در کنار م��ردم و جنبش
احتاد چپ ایرانیان در خارج
افزون بر خوردار شده است و چونان
دانشجوئی و با آنها در کلیه اشکال
از کشور
اند خاریدر چشم نئولیبرالهاست.
مبارزات حق طلبانه قرار داشته
چهارشنبه  ۱۳ژوئن ۲۰۱
ای��ن تحریکات ک��ه در آس��تانه
و این مزید بر علت است.
koshtaredahe60@gmail.
com
انتخاب��ات آینده کبک صورت می
البته جنبش دانشجویان و جوانان

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

Fax: 514-303-6522

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

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله
GALILEO ADULT CENTRE
10 921 Gariépy, Montréal‐North, Québec • H1H 4C

514.721.0120

Fall Registration 2012‐2013

نامنو یسی ترم پائیزی
)BASIC ENGLISH CLASSES (CCBE

کالسهایانگلیسیمقدماتی
June 19, 20
9:00 a.m. to 12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
August 27, 2012
)$30.00 + Books are Obligatory ($50‐$100
Medicare Card + One of the following:
Canadian Citizenship Card
Permanent Residence Card
)Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
)Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688

Monday to Friday:
8:30 a.m. to 12:30 p.m.
Monday to Thursday: 6:00 p.m. to 9:30 p.m.

تاریخنامنویسی

REGISTRATION DATES:
شروع کالس ها

CLASSES BEGIN:
شهریه REGISTRATION FEE:
DOCUMENTS REQUIRED:

 مدارک مورد نیاز




کالس های روزانه
DAY CLASSES:
EVENING CLASSES
کالس های شبانه
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بحران کبک...

چراکبکناآرامشد؟

 20خرداد :نشریه فرانسوی لوفیگارو
در مقاله ای می پرس��د چرا جامعه
کبک ،که معموال ملتی آرام و صلح
جوس��ت ،ناگهان اینگونه شعله ور
شده است؟
در مونترال بزرگترین ش��هر کبک،
هر روز زد و خورد بین دانش��جویان
و نیروه��ای پلیس ،همان جایی که
ش��ب قبل پایان یافته بود ،دوباره از
سر گرفته می شود.
از م��اه فوریه تاکن��ون ،تظاهرات و
دستگیری ها به امری روزمره تبدیل
شده است.
نشریه لوفیگارو نوشت کبکی ها با
قابلمه هایی در دس��ت به خیابانها
ریخته و با ظروف خود آهنگ هایی
گوشخراش می نوازند تا صدای خود
را به گوش دولتمردان برسانند!
دولتمردانی که به نظر می رسد خود
را به نشنیدن زده اند.
اما اکن��ون عصبانیت ش��هروندان
کبکی با نوعی شادی آمیخته است؛
ش��ادی متحد بودن بعد از چندین
ماه درگیری های شدید در اعتراض
به پروژه دولت در افزایش ش��هریه
دانشگاه ها.
ژان شاره ،نخست وزیر استان کبک و
از اعضای حزب لیبرال ،هنوز امیدوار
است که بتواند در مقابل دانشجویان
به پیروزی دست یابد.
مذاک��رات روز  28م��اه م��ی میان
نمایندگان دولت و معترضین از سر
گرفته شدند ،اما افکار عمومی درباره
مساله افزایش هزینه های تحصیلی
هنوز اتفاق نظر ندارد.
روز  18می ،ش��اره با تصویب قانون
 ،78که برگزاری تظاهرات و آزادی
ش��رکت در آن را محدود می کرد،
جایگاه خود را به خطر انداخت.
تالش در کنترل کردن این منازعات
به وس��یله "پوزه بند زدن" بر دهان
دانشجویان حرکت غلطی بود؛ بغض
و کینه های پراکن��ده ای که علیه
نخست وزیر جمع شده بود ،اکنون
نمادی برای متحد شدن دارند.
از زمان به قدرت رس��یدن شاره در
س��ال  2003تاکن��ون انگیزه های
نارضایتی شهروندان از عملکرد وی
بس��یار زیاد بودند؛ تا اینکه کم کم
نارضایتی وارد مرحله خشم پنهان
شد.
در روزهای اخیر ،چند تن از روزنامه
ن��گاران و نماین��دگان معترضین،
تحقیقاتی را انجامداده اند که به نظر
می رسد از سیستمی فاسد و تبانی
کننده در کبک پرده ب��ر می دارد؛
سیستمی که حزب لیبرال در کبک
را به چندین عامل اقتصادی مرتبط
می کند.
ای��ن تحقیقات نش��ان م��ی دهد
بازارهای عمومی مس��کن ،مقامات
قضای��ی و مهدهای ک��ودک برای

به لیست بلند
ایمیلپیوند،
بپیوندید:اگر
می خواهید از
انتشاراینترنتی
پیوند بصورت
منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود
را به ما ایمیل
کنیدinfo@ :
paivand.ca
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دریافت مجوز ،مبالغی را به صندوق
های این حزب پرداخت کرده اند.
تحقیقات رس��می در حال بررسی
ای��ن موضوع هس��تند و هنوز هیچ
دادگاهی صحت اطالعات منتش��ر
شده را تایید نکرده است؛ اما انباشته
شدن این رویدادها باهم باعث پدید
حس ع��دم اعتماد در
آمدن نوعی ّ
بین شهروندان شده است.
با تمام این احوال ،شاره کماکان به
سیاست آزادسازی اقتصادی استان
کب��ک (به عن��وان یک اس��تثنا در
آمریکای شمالی) ادامه می دهد.
امسال مبلغ  200دالر کانادا (155
یورو) به نام "مالیات سالمتی" ،برای
هر ش��خص ،ب��دون در نظر گرفتن
میزان درآمدش ،تعیین شده است.
در سال  2007نیز مبلغ  500دالر
به هزینه های ثبت نام دانش��گاه ها
اضافه شده بود .این رقم می بایست
در پنج سال پرداخت شود.
کبکی ها که به سخنرانی ها درباره
اعمال سیاس��ت های س��ختگیرانه
اقتصادی عادت کرده بودند ،ش��اید
می توانستند این تدابیر را بپذیرند
ولی به شرطی که شاره این احساس
را در آنه��ا به وجود نم��ی آورد که
نخست وزیرش��ان نسبت به بخش
خصوصی دس��ت و دل بازی ویژه و
زیادی به خرج می دهد.
یکی از پروژه های مهم شاره "طرح
شمالی" (پالن نُر) نام داشت.
این طرح عبارت بود از تسریع بهره
برداری از منابع طبیعی در ش��مال
استان کبک.
بخشی از جمعیت کانادا با این طرح
به ش��دت مخال��ف بودن��د چرا که
معتقدند با این اقدام ،منابع طبیعی
تجدید ناپذیر را به آسانی و ارزانی از
دست می دهند.
در کبک ،رقم مالیاتی که برای معدن
ها در نظر گرفته شده به صورت یک
راز باقی مانده است.
در ماه آوریل گذش��ته ،روزنامه Le
 Devoirچ��اپ مونت��رال از دولت
محلی خواس��ته بود تا مبلغی را که
 23مع��دن در حال بهره برداری به
خزان��ه دولت واریز می کنند به آنها
اعالم کند اما مس��ئوالن از منتشر
ک��ردن ه��ر گون��ه رقم��ی در این
خصوص سر باز زدند.
با این حال فعاالن محیط زیست از
اینکه باعث تعلیق به��ره برداری از
معدن "گاز شیست" ( Shaleنوعی
س��نگ متورق نفت زا) و رها کردن
پروژه فروش قسمتی از پارک ملی
شده اند خوشحال و راضی هستند.
روابط اجتماعی در این استان متاثر
از سیاست بی قیدی و بی خیالی نیز
هست.
به طور مثال شاره از دخالت کردن
در مس��اله ای که به یکی از طوالنی

منتشر شد:
این کتاب
و دیگر آثار
علیمیرفطروس
را از سایت

www.maisongraphique.
com/farhang

تهیهکنید.

تلفن:

514-931-9-931

ترین درگیری های شغلی تاریخ این
استان تبدیل شده بود ،سر باز زد.
از سال  2009تا سال  ،2011اعضای
ش��بکه  Quebecorعلی��ه حق��وق
بگی��ران روزنامه ژورن��ال دو مونرال
اقامه دعوا کردند ،تا آنان را مجبور به
پذیرش قرارداد جدیدی کنند.
در نهای��ت دادگاه اع�لام ک��رد که
مترجم��ان آزاد ک��ه در تحریری��ه
روزنامه ها حضور ندارند مش��مول
قرارداد جدید نمی شوند.
در این کشمکش ،سندیکاها شکست
سنگینی را متحمل شدند و موقعیت
شان بسیار تضعیف شد.
پی��ش از این ب��ه نظر می رس��ید
پرانتزی که به هنگام اعتراضات سال
 1949در تاریخ کبک ،گشوده شده
بود ،بسته شده است.
این تاریخ ،زمانی تعیین کننده برای
این اس��تان بود چرا که از آن به بعد
بود که کبک به سمت مدرنیزه شدن
گام برداشت ،اما مبارزات و اعتراضات
اخیر به کبک این اجازه را داده است
تا ناآگاهانه خود را برای "بهار افرایی"
آماده کرده و با سنت کهن تحرکات
اجتماعی خود پیوندی دوباره برقرار
کند.
از س��ر گرفتن مذاکرات ،به ش��اره
فرصت��ی دوباره می دهد تا راه حلی
برای درگیری های اخیر پیدا کند.
نخست وزیر کبک ،با وجود بحران
های زیادی که با آنه��ا مواجه بود،
موفق ش��د در انتخاب��ات پارلمانی
پیش از موعد در سال های  2007و
 2008برگزار شد پیروز شود.
برنامه اقتصادی او به عنوان پاسخی
به مشکالتی به ش��مار می رود که
استان کبک با آنها مواجه شده است.
این مشکالت را می توان اینگونه نام
برد:
 بدهی بالغ بر  54درصد تولیدناخالصملی،
 نرخ رش�دی پایین ت�ر از حدمتوسط کانادا و
 نرخ بیکاری بالغ بر  8.7درصدجمعیتفعال.
ش��اره می داند که چگونه به موقع
عمل کند .نقشه وی موسوم به "طرح
شمالی" ایجاد منطقه حفاظت شده
ای بالغ بر  660هزار کیلومتر مربع را
فراهم می کند.
ب��ا تمام این احوال ش��اره می تواند
انتظار داش��ته باش��د که کبکی ها
ب��رای انتخاب��ات پارلمان��ی 2013
باز به او رای دهن��د .از اکنون تا آن
تاریخ اتفاقات زی��ادی خواهد افتاد.
یکی از فرصت ه��ای پیش روی او،
همایش بین المللی زبان فرانس��ه
است که توسط سازمان بین المللی
فرانکوفونی در شهر کبک برگزار می
شود .این همایش فرصتی است برای
مسئولین کبکی تا با تیم مدیریتی
جدید فرانسهدیدار کنند.
(ترجمه:ایرانتو)
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اخذ وام

  آیاصاحبخانههستیدو
نیاز به یکی از موارد زیر دارید:
 اخذ نرخ بهره نازل تر
 اخذ وام برای پرداخت قروض
 اخذ وام برای بهسازی خانه
 اخذ وام به هر دلیل دیگری
  آیادررویایصاحبخانهشدنهستید،
اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل زیر محال است:
 پیش پرداخت ندارید
 اعتبار ندارید  قبال ورشکست شده اید
 بانک قبال درخواست شما را رد کرده است

کورش صدری
در خدمت هموطنان گرامی

!?Need a Mortgage
Are you a home owner and need assistance for one or more of the fol?lowing reasons
RENEWAL AT MORE COMPETITIVE INTEREST RATE
FINANCING FOR DEBT CONSOLIDATION
FINANCING FOR HOME RENOVATIONS
FINANCING FOR OTHER REASONS
Have you ever dreamed of owning your home but thought it was impos?sible for one or more of the following reasons
NO MONEY DOWN
BAD CREDIT
PREVIOUS BANKRUPTCY
PREVIOUSLY REFUSED BY YOUR BANK

Kourosh Sadri
Mortgage Consultant

514-995-7783
عفو بین امللل...
دیگرنهادها و سازمان های پشتیبان
حقوق بشر نیزکه چشم به دست و
دهان این س��ازمان عریض و طویل
دارند یا پا جای پای آن می گذارند
و همان درخواس��ت های بیهوده و
بی اثررا تکرار می کنند و یا سرانجام
صدایشان درمی آید و اعتراض می
کنند.
نمونه نوع اول سازماندیدبان حقوق
بشراست که به گزارش تلویزیون سی
ان ان« :از ش��ورای امنیت س��ازمان
ملل خواس��ته اس��ت در واکنش به
کشتارفراگیرو دیگر اشکال خشونت

علیه کودکاندست به تحریم نظامی
حکومت سوریه بزند».
در ای��ن میان 52 ،کش��ور یا طرف
قرارگرفته در "فهرس��ت ننگ" نیز
ک��ه هریک ب��ه دلیلی ب��ه حمایت
مستقیم یا غیرمستقیم یکی ازاعضاء
دائمی ش��ورای امنیت سازمان ملل
دلگرم هس��تند ،با ریشخند به این
گزارش ه��ا و بیانات م��ی نگرند و
گستاخ ترهایش��ان حتی قطعنامه
های این شورا را "ورق پاره های بی
ارزش" می نامند.
ناکارآمدی و منفعت گرایی شورای
امنیت سازمان ملل متحد تنها حرف
یا ادعای منتقدان نیست.
ای��ن موض��وع چنان حادش��ده که
صدای کس��انی را که بنا برطبیعت
کارش��ان باید درکنارس��ازمان ملل

>> ادامه از صفحه7 :
باش��ند و از آن پش��تیبانی کنن��د
راهم درآورده اس��ت .چندی پیش
ولفگانگ گرنت��س ،دبیرکل بخش
آلمان��ی س��ازمان عفوبی��ن الملل
درمصاحبه با "صدای آلمان" گفت
که عملکرد شورای امنیت سازمان
ملل در قبال ش��ورش های مردمی
سال  2011دوگانه بوده است.
درگزارش جدید س��ازمان عفوبین
الملل آمده است:
«باوج��ود این که اروپ��ا و امریکا با
انتقادهای لفظی از معترضان حمایت
کردده اند ،اما تمایلی به چشم پوشی
از رواب��ط ویژه خود ب��ا دولت های
سرکوبگرنداشتند».
درگزارش س��ازمان عفوبین الملل
نوشته شده« :اعضای دائمی شورای
امنیت س��ازمان ملل درس��ال های
اخیربیشترین سود تجارت سالح را
به دست آورده اند.
در سال  ،2010هفتاد درصد جنگ
افزارها را کش��ورهای دارای حق وتو
درشورای امنیت صادر کردند.
 30درصد س�لاح ه��ای غیراتمی
را آمری��کا 23 ،درصد را روس��یه8 ،
درصد را فرانسه 4 ،درصد را بریتانیا
و  3درصد را چین صادر کردند».
ولفگانگ گرنتس می گوید:
«به همین دلیل م��ی توان فهمید
چرا روسیه تحریم های شدید علیه
س��وریه درش��ورای امنیت را تأیید

نکرد» ،و با این فراز به س��خن خود
پایان می دهد:
«تصور این که شورای امنیت سازمان
ملل متحد تضمینی برای حقوق بشر
درجهان است ،خوش بینی بیش از
حد است».
و به چنین شورایی است که دبیرکل
س��ازمان ملل متحد گ��زارش خود
را ارائه می کن��د و با "خوش بینی
بی��ش از حد" البد انتظ��اردارد که
این امامزاده معج��زه کند و جلوی
"کشتارفراگیرودیگراشکال خشونت
علیه کودکان" را بگیرد.
دبیرکل س��ازمان ملل هنر به خرج
داده و در اقدامی شجاعانه که خواب
را از چشمان قاتالن و تجاوزکنندگان
به ک��ودکان خواهد رب��ود مبصروار
درگ��زارش خود به ش��ورای امنیت
نام سوریه را نیز به "فهرست ننگ"
افزوده است.
آقای دبیرکل اگر کم��ی واقع بین
تربود ،می بایس��ت نام خود شورای
امنی��ت را ب��ه عن��وان نه��ادی که
سودپرس��تی اعض��ای دائم��ی اش
باعث آن است که  52طرف درگیر
و دس��ت اندرکار "کش��تار فراگیر و
دیگر اشکال خشونت علیه کودکان"
باشند رادرصدر "فهرست ننگ" می
گذاشت!

Facebook:
paivand.montreal

•
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اقتصادایران...

www.paivand.ca

www.masoudnasr.com

نابسامانی اقتصاد زیر سایه خوشبینی
مسئوالن دولتی

خبر دارند که بس��یاری
از مردم نمیتوانند حتی
ماهها یک کیلو گوش��ت
خریداری کنند و به خانه
ببرند؟ آیا حضرات اطالع
دارند که مرغ در بسیاری
از سفرههای اقشار ضعیف
نایاب است؟»
اقتصاد ایران؛ شعب
ابیطالب یا بدر و
خیبر؟!

مس��ئوالن جمهوری
اس�لامی از ش��رایط
خوب اقتص��ادی این
کشور خبر میدهند اما
این سخنان با واکنش
تند برخی نمایندگان
مجل��س و رس��انهها
روبرو ش��ده که دولت
ایران را به بیخبری از
وضعیت اقتصادی شهروندان متهم
میکنند.
شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد
ایران به همراه وزیر صنایع و رییس
بان��ک مرک��زی روز سهش��نبه ۲۳
خ��رداد (۱۲ژوئن) در مجلس ایران
حاضر شدند تا گزارش خود در مورد
ش��رایط اقتصادی این کشور را ارائه
کنند.
حسینی در این گزارش مدعی شد
که ای��ران هفدهمین اقتصاد بزرگ
دنیا است .وی همچنین ابراز تردید
برخ��ی کارشناس��ان و نمایندگان
مجلس در مورد صح��ت آمارهای
اقتصادی منتشر شده توسط دولت
را در راستای منافع "دشمنان نظام
جمهوری اسالمی"دانست.
سخنان وزیر اقنصاد ایران با واکنش
برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.
محمدرض��ا باهن��ر رییس مجلس
در این جلسه تصریح کرد« :برخی
آقایان از مشکالت موجود میگویند
و برخی ه��م متقابال میگویند که
همه چیز امن و امان اس��ت .آقایان
وزرا اینگون��ه که اوضاع را به تصویر
میکش��ند ،کشور خیلی باید گل و
بلبل باشد .ولی واقعیتش این است
که مش��کالت زیاد است و اینگونه
نیست».
احمد توکلی در این جلسه با اشاره
با تورم باال و نابسامانی بازار ارز گفت:
«در مورد فضای کس��ب و کار ،ما از
نظر رتبهدر بین  ۱۸۳کشوردر سال
 ۹۱در رتبه  ۱۴۴هستیم .سال قبل
در رتبهی ۱۴۰و سال قبلتردر رتبه
 ۱۳۲بودیم؛ یعنی به انتهای لیست
نزدیک میشویم».
وی همچنیندر تذکری آیین نامهای
به سخنان مسووالن اقتصادیدولت
در مجلس تصریح کرد:
«هیات رئیس��ه باید ای��ن آقایان را
بازخواس��ت کند که چرا در محضر
ملت اطالعات نادرست میدهند؟»
انتقاد رسانهها از "وضعیت خوب
اقتصادی"

محمدرض��ا رحیم��ی مع��اون اول
محمود احمدینژاد روز  ۲۰خرداد
در مراسم روز جهانی صنایع دستی
ادع��ا کرد که ه��م وضعیت اقتصاد
ایران خوب اس��ت و هم شهروندان
این کشوردر شرایط خوب اقتصادی
قرار دارند.
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230 Ch. du Golf
(Nun’s Island): Condo,
2bed/2bath, 961 sq.ft,
water view, 359 000$

چند
اوکازیون
عالیبرای
فروش

507 De Verchères
(Greenfield Park):
Semi-Detached,
4bed/3bath,
fully renovated,
305 000$

111 Pointe-Nord
(Nun’s Island): Condo,
2bed/2bath, 975 sq.ft.,
water front, 469 000$

80 Berlioz
(Nun’s Island): Condo,
2bed/2bath, 1500sq.ft.,
water front, 585 000$

تاکی��د مقام��ات دولت
ای��ران به ش��رایط خوب
روزنام��ه "آرم��ان" اقتصادی پس از س��خنان آیتالله
همزم��ان ب��ا ای��ن خامنهای رهبر جمهوری اس�لامی
سخنان رحیمی ،در ای��ران در تش��ریح وضعیت کنونی
گزارشی با استناد به ایران در بهم��ن ماه  ۱۳۹۰بیش از
1905 Thierry (Brossard):
تحقیقات اقتصادی پیش مطرح شدهاند.
Bungalow, 6214 sq.ft.,
مسعود نیلی ،اقتصاد پیش از آن سخنان ،محمود بهمنی،
3bed/3bath, Double
دان و عض��و هیات رییس بانک مرکزی ایران ش��رایط
garage, 288 000$
علم��ی دانش��گاه اقتصادی ایران در شرایط تحریم را
1550 Lapalme (Laval):
30 Berlioz (Nun’s
شریف نوشت:
به شعب ابیطالب تشبیه کرده بود.
Bungalow, 6200 sq.ft.,
Island): Condo For Rent
«ای��ران رک��ورددار
جمهوری
رهبر
بدون
اسالمی
5bed/2bath, 349 000$
2 bed/2bath, 1465 sq.ft.,2
اساس
بر
اس��تمرار تورم در دنیا
نام بردن از رییس بانک مرکزی
garages , 2200$/month
است».
آمار دولتی با رد این سخنان گفت:
ای��ن اس��تاد اقتصاد با
«این روسیاههاى بدمحاسبهگر
تورم در
اشاره با تشریح سه نوع اردیبهشت خی��ال میکنند ما ام��روز در
تورم پایین ،متوس��ط ماه به باالی شرایط شعب ابىطالبیم .اینجور
رت��ورم در اقتصاد ۲۲ ،درصد نیس��ت .ما امروز در ش��رایط
ابـ ّ
و َ
تصری��ح ک��رده که در
شعب ابىطالب نیستیم؛ ما در
رسیده است
س��الهای ۲۰۰۱ت��ا
شرایط بدر و خیبریم».
 ۲۰۱۱تنها ایران و دو
پ��س از آن س��خنان پای��گاه
کش��ور آفریقایی زامبیا و زیمبابوه اطالعرس��انی آیتالله خامنهای در
6446-6450 Coolbrook
3257-3263 Bélanger
(Cote-Des-Neiges):
(Saint-Michel): 4plex,
مش��مول تورمهای متوسط بوده و مقالهای در توضیح این ادعا نوشت:
Triplex, 2500 sq.ft.,
3267 sq.ft, residential/
باقی کشورها همه به گروه کشورهای «هماکن��ون ما اگر س��ختی داریم،
renovated, 469 000$
commercial zoning,
با تورم پایین پیوستهاند.
نسبت به ایدهآلها سختی داریم و
519 000$
روزنامه "ته��ران امروز" نیز یک روز نه نس��بت به دوران ستمشاهی .آن
پس از س��خنان معاون اول محمود موقع نه پزشکداشتیم ،نه مهندس
احمدین��ژاد در مقال��های با عنوان داشتیم ،نه جادهداشتیم؛ اماداستان
"تاملی بر وضع خوب ما" نوشت:
امروز ما داستان پس از خیبر است».
«آقای رحیمی روش��ن نكرده است
>> ش��رایط ش��عب ابیطالب
Masoud Nasr
كه وض��ع خوب اقتص��ادی به چه اش��اره به در محاصره اقتصادی قرار
متخصص خرید و فروش امالک groupe sutton - sur l’ile inc.
معناست و وضع بد كدام است؟»
در
گرفتن پیروان پیامبر مسلمانان
Courtier immobilier agréé
در بخشدیگری از این مقاله با اشاره س��الهای ابتدای تبلیغ دین اسالم
38 Place du Commerce # 280
تهیه وام مسکن
به انتشار آمار تورم باالی  ۲۲درصد در مکه است.
Île Des Soeurs، Verdun، QC H3E 1T8
در اردیبهشت ماه تصریح شده است :بر اس��اس منابع تاریخی اس�لامی،
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
«همزمان همنان رسما گران شد كه مس��لمانان پس از این فش��ارها از
www.sutton.com
افزایش قیمت آن از جمله در تهران مکه به مدینه مهاجرت کردند و در
تا  ۳۰درصد به تصویب رسید.
جنگهای بدر و خیبر توانستند بر
در س��وی دیگر هم ش��اهد افزایش دشمنان خود پیروز شوند و زمینه
قیمت م��واد غذای��ی و لبنی مانند تس��لط اس�لام بر ش��به جزیرهی
ING
گوشت ،ش��یر و تخم مرغ هستیم عربستان فراهم شد.
هند 'بدترین کشور در
انتقاد از عملکرد
كه همگی این ش��اخصها نش��انه تش��بیه ش��رایط حاضر سیاسی و
'بزرگترینجریمه
این است كه هزینه خانوارها هر ماه اقتصادی ای��ران ب��ه اتفاقات صدر نتانیاهو در حمله به گروه  ۲۰برای زنان'
بانکی تاریخ' برای
است
نسبت به ماه قبل افزایش پیدا می اسالم در جمهوری اسالمی تازگی کشتیامدادرسانی
كند».
ندارد.
نقض حتریم های
روزنامه جمهوری اس�لامی نیز روز با این ح��ال به نظر میرس��د این بی بی سی  13جون :کمیته تحقیق نظرس��نجی انجام ش��ده در نوزده
دوش��نبه  ۲۲خرداد در سرمقالهی اظه��ارات نتوانس��ته باش��ند افکار پیرامون حمله کماندویی اسرائیل به کشور ثروتمند دنیا نشان می دهد
ایران و کوبا
خود به اظهارت محمدرضا رحیمی عموم��ی ،نماین��دگان مجل��س و یک کشتی حامل اقالم بشردوستانه که هن��د بدتری��ن جا ب��رای زنان
پاسخ داد.
رسانههای ایران را راضی کنند.
به مقصد نوار غزه در سال  ٢٠١٠به محسوب می شود.
بان��ک هلن��دی INGآی ان ج��ی
International
در بخشی از این سرمقاله با اشاره به در این ش��رایط آنچه بیش��تر برای شدت از عملکرد بنیامین نتانیاهو ،هند در این نظرس��نجی پائین تر از (Netherlands
افزایش قیمت نان در چند روز اخیر ش��هروندان ایران ملموس اس��ت ،نخست وزیر اس��رائیل انتقاد کرده عربستان قرار گرفته است.
 )Groupبه خاطر آنچه نقض تحریم
آمده است:
افزای��ش قیمته��ا و نابس��امانی است.
در این نظرسنجی که توسط بنیاد های مالی آمریکا علیه ایران و کوبا
«یک احتمال این اس��ت که چون اقتصادی است.
در این عملیات  ٩نفر ،که اکثر آنان تامس��ن رویترز انجام شده ،عوامل خوان��ده ش��ده ،ناچار ب��ه پرداخت
مدیران ارش��د دولتی فکر میکنند گرچ��ه مس��ووالن دولت��ی با کم شهروندان ترکیه بودند ،کشته شدند مختلف��ی از جمله تحصیالت زنان ،جریمه ای به مبل��غ  ۶۱۹میلیون
وض��ع اقتصادی عامه م��ردم خوب اهمی��ت ش��مردن این مش��کالت و این حادثه باعث تیرگی در روابط بهداش��ت ،فرصته��ای ش��غلی و دالر شده است.
است ،از نظر آنها اشکالی وجود ندارد آن را ناش��ی از شرایط نه چندان با اسرائیل و ترکیه شد.
خشونت علیه آنها مد نظر قرار داده بناب��ر گ��زارش ها ،ای��ن بانک بین
که نان گران شود و البته سایر اقالم ثبات اقتصاد جهان��ی میدانند ،اما کمیته تحقیق به ریاس��ت بازرس شده است.
الملل��ی که هس��ته اصل��ی آن در
مورد نیاز مردم نیز هر روز با قیمت منتق��دان میگویند این س��خنان دولت اسرائیل در گزارش خود گفته این نظرس��نجی می گوی��د دلیل آمستردام هلند است ،پس از آن که
گرانتر عرضه شوند».
دوای درد سفرههای مردمی نیست است که آقای نتانیاهو بدون مشورت جای��گاه پائی��ن هن��د ،رواج ازدواج ماه هادر زمینه پرونده تخلف خود از
س��رمقاله نویس روزنامه جمهوری ک��ه روز ب��ه روز در تامین مایحتاج کافی با کارشناس��ان و فرماندهان ک��ودکان ،برده داری و بچه کش��ی تحریم های ایران ،کوبا و چند کشور
اس�لامی با اش��اره به ب��ی اطالعی خود با دشواریهای بیشتری روبرو نظام��ی دس��تور حمله ب��ه کاروان است.
دیگر در دادگاه های آمریکایی مورد
مسووالن دولتی از شرایط اقتصادی میشوند.
امدادرسانی را صادر کرد که نتیجه کانادا در این نظرسنجی ،جایگاه بازخواست قرار گرفت ،باالخره روز
شهروندانمیافزاید:
 ای نامطلوب به بار آورد.
بهترین کش�ور را به خود اختصاص  ۱۲ژوئن رضای��ت داده که با
دولتی
ارشد
مدیران
«آیا مسئوالن و
پرداخت مبل��غ جریمه به
داده است.

مسعودنصر

Cell.: (514) 571-6592
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محیطزیست...

هشدار کارشناسان در مورد خطر
فروپاشیاکوسیستمجهانی

کارشناس��ان در آس��تانه نشس��ت
سازمان مللدر برزیل هشداردادهاند
که تغییرات اقلیمی ،رشد جمعیت
محیط زیس��ت

و نابودی روزافزون
میتواند در همی��ن قرن کنونی به
فروپاشی برگشتناپذیر اکوسیستم
در جهان بیانجامد.
نش��ریهی تخصص��ی "طبیع��ت"
 Natureدر آخری��ن ش��ماره خود
گزارشی منتشر کرده که با همکاری
 ۲۲پژوهش��گر و متخص��ص در
زمینهه��ای مختلف از س��ه قارهی
جهان تهیه شده است.
محقق��ان تاثی��رات دگرگونیهای
اقلیم��ی و زیس��تمحیطی دوران
گذش��ته (مانند عصر یخبندان) بر
گیاهان و جانوران را با دوران کنونی
مقایسهکردهاند.
آنان تحقیقات خ��ود را بر این پایه
انج��ام دادهاند ک��ه جمعیت جهان
تا س��ال  ۲۰۵۰میالدی ب��ه ۹ / ۳
میلیارد نفر خواهد رسید و همچنین
میزان گرمایش زمی��ن تا آن زمان
بیش از  2درجه سانتیگراد خواهد
بود؛ یعنی فراتر از مرزی که سازمان
ملل تعیین کرده است.
به باور کارشناس��ان ،اگر  ۵۰تا ۹۰
درص��د اکوسیس��تمهای کوچک
کنونی در جهان نابود شوند ،تمامی
شبکه اکوسیستم جهان فروخواهد
ریخت.
طب��ق این گ��زارش در حال حاضر
 ۴۳درصد از سطح زمین که عاری
از یخبندان است ،برای کشاورزی و
زندگی استفاده میشود .در صورت
ادام��ه این رون��د ،م��رز خطرناک
۵۰درصد تا س��ال  ۲۰۲۵پشت سر
گذاشته خواهد شد.

گزارش نگرانکننده سازمان ملل
دربارهسیاستهایزیستمحیطی

از س��وی دیگ��ر س��ازمان مل��ل
متحد در گزارش��ی سیاس��تهای
زیستمحیطی در جهان را بررسی
و کارنامهای اسفبار از آن ارائه کرده
است.
از دهها هدفی که این س��ازمان در
نشستهایخودبرایبهبودوضعیت
آب و هوایی و زیستمحیطی جهان
تعیین و برنامهریزی کرده ،تنها در
چهار مورد پیش��رفتی محسوس و
قابل قبول دیده میشود.
تهیهکنندگان گزارشی تحقیقاتی
تحت عنوان "ژئو "۵نیز نس��بت به
خطر فروپاشی اکوسیستم جهانیدر
صورت ادامه روند کنونی در جهان
هشداردادهاند.
آخیم اشتاینر ،مدیر اجرایی برنامهی
زیستمحیطی سازمان ملل،در این
باره گفت:
«ما بای��د واقعیته��ا را بپذیریم و
ب��ه مقابله ب��ا چالشهای��ی برویم
که بش��ریت با آنها روبروس��ت».
وی ضم��ن اش��اره به ل��زوم تغییر
سیاستهای زیستمحیطی افزود
که نشس��ت ری��و +۲۰در برزیل در
ارتباط با توس��عه و محیط زیست
فرصت��ی بزرگ در این راه اس��ت و
چنین فرصتی در هر نسل تنها یک
بار دست میدهد.
در گزارش��ی  ۵۰۰صفح��های که
سازمان ملل منتشر کرده ،از کندی
روند انجام برنامههایی انتقاد میشود
که این سازمان برای بهبود وضعیت
محیط زیس��ت در جه��ان ریخته
است.
کارشناسان در جریان
تحقیقاتخود
۹۰

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

هدف از  ۵۰۰هدفی را که در این راه
تعیین و تقریر شده ،بررسی کردند.
آنان به این نتیجه رسیدند که تنها
در چهار مورد پیشرفت حاصل شده
است:
• کاه��ش می��زان ص��دور گازهای
تخریبکننده الیه اوزون،
• کاهش میزان آلودگی دریاها،
• کاه��ش میزان س��رب موجود در
مواد سوختی و همچنین
• افزایش دسترسی انسانها به آب
پاکیزه.

•

نشست زیستمحیطی سازمان ملل
در برزیل

به گفتهی کارشناسان در برخی از
عرصهه��ا ،مانند ناب��ودی درختها
و جنگلها ،موفقیتهایی نس��بی
حاصل شده ،اما در اکثر عرصهها نه
تنها وضع رو به بهبودی نگذاش��ته،
بلکه بدتر نیز شده است.
صید بیرویه ماهی ،خشکس��الی و
تغییرات اقلیمی از مواردی است که
در گزارش مزبور به آن اش��اره شده
است.
مدیراجراییبرنامهیزیستمحیطی
س��ازمان ملل در این ب��اره چنین
تصریح کرد« :اگر وضعیت به همین
منوال ادامه یابد و شیوهی رفتار در
رابطه با تولید و مصرف منابع طبیعی
دگرگون نشود ،دولتهای جهان با
خس��ارات و زیانهای��ی در ابعادی
غیرقابل تصور روبرو خواهند شد».
بانکیمون،دبیرکل سازمان ملل،در
نیویورک اعالم داشت که برای آنکه
نشست زیستمحیطی در برزیل با
موفقیت همراه شود ،باید تالشهای
زیادی ص��ورت گی��رد .وی در این
باره تصریح کرد که شخصیتهای
تصمیمگیرن��ده در سراس��ر جهان
باید نشس��ت ریو +۲۰را به "اولویت
شخصی" خود بدل کنند.
این نشس��ت در روزهای  ۲۰تا ۲۲
ژوئن  ،۲۰۱۲یعنی بیست سال پس
از نشست زیستمحیطی ریو در
سال  ۱۹۹۲برگزار میشود
و سران و رهبران بیش از
یکصد کشور جهان در آن
شرکت میجویند .باراک
اوباما ،رئیسجمهور آمریکا،
آنگال مرکل ،صدراعظم
آلمان ،و دیوید کامرون،
نخست وزیر بریتانیا ،از
چهرههای غایب در این
نشستهستند.

•

موضوع شکایت دولت آمریکا
خاتمهدهد.
دول��ت آمری��کا و دول��ت ایالت
نیویورک آی ان جی ( )INGرا متهم
کرده بودند که از سال  ۱۹۹۰تا سال
 ۲۰۰۷در مجموع ب��ه نقل و انتقال
یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر پول
مبادرت کرده که همگی ناقض تحریم
های کاخ سفید علیه کوبا ،ایران و چند
کشوردیگربودهاست.درهمینرابطه،
جان هامن ،مدیر عامل این بانک گفته
است" :نقض تحریم هایی که تا سال
 ۲۰۰۷در قالب فعالیت های این بانک
صورت گرفته ،بسیار جدی و غیر قابل
قبول بوده است".
از مبلغ جریمه بان��ک آی ان جی به

عنوان "بزرگترین میزان جریمه" یاد
شدهکهتاکنونبراییکبانکبهاتهام
نقض تحریم ها وضع شده است .آی
ان جی چهارمین بانک بزرگ است که
درآمریکابهخاطرچنیناتهامهاییبه
دادگاه رفته و ناچار به پرداخت جریمه
شده است.
پیش از این موسس��ه مالی کریدیت
س��وییس ای جی در سال  ۲۰۰۹به
خاطر اتهامات مشابهی (نقش تحریم
ه��ای ای��ران ،کوبا و لیب��ی) ناچار به
پرداخت  ۵۳۶میلی��ون دالر جریمه
شده بود.
بانک سرشناس لویدز بریتانیا هم در
همان سال به پرداخت  ۳۵۰میلیون
دالرجریمهمحکومشدوبارکلیزدیگر

بانک بریتانیایی هم در س��ال ۲۰۱۰
جریمه ای  ۲۹۸میلیون دالری را بر
گردنگرفت.
از زمان پیروزی انقالب اس�لامی در
ایران به سال  ۱۳۵۷آمریکا به دفعات
و به عل��ل گوناگون این کش��ور را با
تحریم های مختلف اقتصادی ،مالی
و تسلیحاتی روبرو کرده است که یکی
آخرین آنها تحریم بانک مرکزی ایران
به علت تداوم برنامه های هس��ته ای
تهران بوده است.
برنامه هایی که ایران آن را صلح آمیز
میداند اما واشنگتن و متحدان غربی
اش این کش��ور را به داشتن مقاصد
نظامی در پس این برنامه ها متهم
می کنند.

•
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کالس های انگلیسی مقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

LATE REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

		

زماننامنویسی:

،5 ،4 ،3 ،2
آوریل
آوریل ،12 ،11 ،10
 9تا  11صبح

انگلیسیمقدماتیشبانه:

2012
2012

،5 ،4 ،3 ،2
آوریل
تاریخنامنویسی:
آوریل ،12 ،11 ،10
		
 5تا  7بعدازظهر
زماننامنویسی:
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:
		

2012
2012

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

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

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

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

سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
Website: www.hsmontreal.com

ایران؛رتبهاولمصرفتریاکدردنیا

 7خرداد :مدیرکل حوزه ریاس��ت
پزشکی قانونی کشور گفت :اکنون
بحران کشور ،مصرف تریاک ،هروئین
و شیشه است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،قدی��رزاده در
همایش «آش��نایی با م��واد مخدر
و روانگردانه��ا ،عالئ��م و عوارض
جسمی و روانی و راههای تشخیص
آزمایش��گاهی» اف��زود :از زم��ان

صفوی��ه تاکنون ای��ران بزرگترین
مصرفکننده تریاک بوده است .این
در حالی است که در دنیا حشیش،
بیشترین مصرف را دارد.
وی اظهاركرد :در حال حاضر در دنیا
مصرف تری��اک دارای رتبه چهارم
است ،ولی ایران در این زمینه رتبه
اول را دارا است.
قدیرزاده ،با بیان اینکه روانگردانها
منشا مرفین ندارند ،ولی مواد مخدر

وخلرجترینگردشگرانجهانرابشناسید!

ب��ر اس��اس آخرین آمار س��ازمان
جهان��ی جهانگردی ،گردش��گران
آلمانی ب��ا هزین��های  84میلیارد
دالری ولخرجتری��ن گردش��گران
جه��ان ش��ناخته ش��دند .ب��ه
گ��زارش اسکنداش��یا ،بر اس��اس
این آم��ار ،گردش��گران آمریکایی
ب��ا  79.1میلی��ارد دالر در رده

دوم و گردش��گران چین��ی نیز با
 72.6میلی��ارد دالر در رده س��وم
پرهزینهترینگردشگران جهان قرار
گرفتند.
کمهزینهتری��ن گردش��گران این
فهرست بیستگانه را گردشگران
نروژی و سوئدی تشکیل میدادند
ک��ه به ترتی��ب ب��ا  16.3و 15.8

نان سنگک

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

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

Tel.: 514-894-8372

منشا مرفین دارند ،تصریح کرد :مواد
روانگردان ،مواد ش��یمیایی هستند
که روی عملکرد مغز تاثیر گذاشته
و باعث عالئم اولیه چون سرخوشی،
تمرکز حواس ،افزایش هوشیاری و
افزایش انرژی میشود و قشردانشجو
و دبیرستانی ،ورزشکاران ،کارگران و
همچنین بانوان برای الغری ،افرادی
هس��تند که گرایش بیش��تری به
مصرف روانگردانها نشان میدهند.

میلی��ارد دالر در ردههای نوزدهم
و بیس��تم قرار گرفتن��د؛ هرچند
جمعیت این دو کشور نیز در قرار
دادن آنه��ا در ای��ن جایگاه تاثیر
بسزاییداشت.
سازمان جهانی جهانگردی درآمد
این صنعت در س��ال  2011را بالغ
بر یک تریلیون دالر اعالم کرد که
رکوردی تاریخ��ی در این حوزه به
شمار میآید.

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
ش جالل عادل
شی

:فرانسوی زبان
یو
Église évan

ی اجنیلی فارس
سا

gelique Gra

ce

کلی

 بعدازظهر6 عت
راس سا
 لیسای مونتریال،هر یکشنبه
در محل ک

ک

هر شنبه

،  اگر احتیاج به دعا دارید


Mont Royal

Mary Anne
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Mont
Royal

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

) 514-999-5168

 بعدازظهر در وست آیلند4 از ساعت

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

 بعدازظهر در قلب مونتریال6 از ساعت

405 Marie-Anne E

Montreal

(Metro: Mont Royal)

17
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در شهــر
مدرسه دهخدا

Tel.: 514-485-3652
-----------------------

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787

www.addhi.org

مدرسه فردوسی

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

7085 Cote-des-Neiges
514-962-3565

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

خورشید خانوم
 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

M EK IC
کتابخانهنیما

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

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

را فراموش نکنیم!

.

514-651-7955

اوتـــاوا

اجنمن ادبی مونتریال

8043 St-Hubert
514-619-4648

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

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

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

www.paivand.ca

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

IBNG

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم



----------------------خوشابحال ماتم زدگان،
زیرا ایشان تسلی خواهند یافت (عیسی مسیح)
--------------------------

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

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

بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما آرامش خواهم بخشید .یوغ مرا بر دوش
گیرید و از من تعلیم یابید ،زیرا مالیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویش آرامش خواهید یافت .چراکه
یوغ من راحت است و بار من سبک .عیسی مسیح انجیل متی باب  ۱۱ایه ۲۹-۲۸

به دعوت او آمین گویید .آغوش عیسی مسیح و خادمینش بروی شما باز است....
---------------------------- هر زمان میل دارید ،به حرف دل شما گوش خواهیم داد.
به دیدار شما خواهیم آمد :در خانه شما ،یا در محل کارتان
همین امروز با ما تماس بگیرید:

Tel.: 514-623-2900
Tel.: 514-963-7744
خاطرات محله های مونترال

یکی از اهداف اصلی کافه خاطره
و انستیتوی توسعه میراث فرهنگی،
ت�لاش در جه��ت ش��کل گیری
خاط��رات جمعی اعض��ای جامعه
ایرانی مونترال می باشد.
کافه خاطره و انس��تیتوی میراث
فرهنگی ،بر این باورند که خاطرات
محل��ه های مونترال و آش��نائی با
منظره��ای فرهنگ��ی آنها نقش
مهمیدردستیابی به این هدف ایفا
می کنند.
منظرهای فرهنگی شامل :
خاطرات س��اکنین ،خاستگاه ها،
تاریخ ،تغییرات ،مناطق مسکونی،
خیابان ها و کوچه ها ،ساختمان ها
و پارک ها و دیگر اثرات که مردم در
طول زمان از خود بر جای گذاشتند
میباشد.
برنام��ه بازدید از محل��ه های زیر
ب��ا راهنمای��ی مهدی غف�وری،
آرشیتکت ،ارائه میگردد .

Montreal, QC H3R 2M1

Tel.: 514-962-3565
بنیاد فرهنگی سخن آزاد

 )1محلۀ
Point Sainte Charles
زمان  :شنبه  16جون2012
از س��اعت  1بعد ازظه��ر تا  4بعد
ازظهر

مهلت ثبت نام:
ت��ا جمع��ه  15جون می باش��د و
محدودیت جا وجود دارد.
مکان مالقات:
مقابل ایستگاه مترو Charlevoix
نب��ش خیاب��ان  Charlevoixو
خیابان Centre
 )2محلۀ
Golden Square Mile
زمان :شنبه  14جوالی2012
از ساعت 1تا  4بعدازظهر
مهلت ثبت نام:
تا جمع��ه  13ج��والی 2012می
باشد و محدودیت جا وجود دارد
مکان مالقات :
نبش خیابان  Pineغربی و خیابان

خودرهاگران
در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

KhodRahaGaran
.org

 )3محلۀ Little Italy
زمان  :شنبه  19آگوست 2012از
ساعت  1بعد ازظهر تا  4بعد ازظهر
مهلت ثبت نام:
تا جمعه  18آگوس��ت 2012می
باشد و محدودیت جا وجود دارد
مکان مالقات:
نب��ش خیاب��ان Saint Zotiqueو
بلوار Saint Lawrence
لطفا لباس مناسب با وضعیت هوای
آنروز و کفش مناس��ب برای پیاده
روی به همراه داشته باشید.
هزینه 10 :دالر
برای ثبت نام می توانید با ایمیل

cafememoire2012@gmail.com

و یا شماره تلفن

(514) 463- 8086

تماسبگیرید.

تلویزیونهفتگی

Fondation Culturelle

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

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
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.
iranleftalliance@gmail.com

سازمانسیاسیفرهنگی

Peel

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

بنیاد فرهنگی سخن آزاد برنامه های هنری امسال را
به اطالع هموطنان مونترالی می رساند
 جمعه  ۱۳ماه جوالی "مامک خادم"
 یکشنبه  ۱۶سپتامبر "ساالر عقیلی"
" سپیده رییس سادات "
 جمعه  ۲۶اکتبر
Libre Expression
به همراه "حمید متبسم " و " گروه مضراب "
____________________
جزئیات برنامه ها را به همراه پوستر آنها در شماره های آینده رسانه های ایرانی خواهید دید.

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net



آیا احساس تنهایی می کنید؟ آیا بیمار هستید؟
آیا همه شما را ترک کرده اند؟
آیا زندگی کردن مفهوم خودش را از دست داده و بی ارزش شده است؟
آیا متایل به ترک هر چیز و همه کس دارید؟

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

مدرسه فردوسی

کالس های تک درس
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اروپا :آملان...
س�خنان خانم مرکل در حالی
بیان شده که هزینه استقراض
اس�پانیا از بازاره�ای مال�ی به
باالترین میزان از زمان پیوستن
این کش�ور ب�ه یورو در س�ال
 ۱۹۹۹رسیده است.
باافزایشچشمگیرهزینهاستقراض
برای اس��پانیا و س��ایر کشورهای
ح��وزه ی��ورو ،نگرانیه��ا در ب��اره
توانایی این کشورها در بازپرداخت

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

>> ادامه از صفحه8 :
بدهیهایشان افزایش یافته است.
اوراق قرضه دولت اس��پانیا در حال
حاضر با به��رهای باالت��ر از هفت
درصد عرضه میش��ود که تقریبا
معادل همان بهرهای است که باعث
ش��د تا دولت های یون��ان و ایرلند
مجبور به دریافت کمکهای مالی
شوند.
هزینه استقراض دولت اسپانیا نیز
به نحو چش��مگیری افزایش یافته

اما این کشور موفق شد  ۴.۵میلیارد
ی��ورو اوراق قرضه خود را به فروش
برساند.
اخیرا کشورهای حوزه یورو با اعطای
بست ه مالی به اسپانیا به ارزش بیش
از  ۱۰۰میلیارد یورو موافقت کردند.
این بسته مالی به صورت وام و برای
کمک به شبکه بانکی اسپانیا ارائه
خواهد شد.
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در رویائیترین روز زندگیتان

دکتر افشین یزدانی

بر سر زیباترین سفره عقد بنشینید!

زیباترین و بزرگ ترین

مدرس دانشگاه و مستشار قانونی با مجوز رسمی در دبی
نامی آشنا با بیش از یک دهه تجربه بین المللی موفق
در امر وکالت و مشاوره حقوقی

سفرهعقـد

قبول مشاوره و دعاوی شما

اعم از جزائی ،ملکی و حقوقی

برای طبع مشکل پسند عروس و دامادهای ایرانی

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

مشاوره رایگان

مژده به هموطنان عزیز
بزودی شعبه جدید در کانادا
-----------------------------------دعاوی خود در امارات متحده عربی ،دبی ،اعم از ملکی و تجاری و جزایی و مدنی
در هرمرحله را بدون نیاز به حضورتان به مجموعه بین المللی وکالتی ما بسپارید
--------------------------------------نشانی:
امارات متحده عربی ،دبی ،خیابان شیخ زاید،
برج الحوایی ،طبقهدوازدهم ،مجموعه بین المللی الوصل

 برای هر بودجه و شرایطی

Address (Dubai): 1201 Al Wasl Int Goup
Al Hawai Tower - Sheikh Zayed Road
Tel : 009714 3212555

تلفن009714 3212555 :
فاکس009714 3210523 :

تلفن مستقیم جهت هموطنان مقیم کانادا:
0097150 4948002

شما همچنین می توانید مشکالت خود را
از طربق ایمیل زیر با ما در میان بگذارید:
atty.yazdani@gmail.com

www.awiglaw.ae

ید جی بین المللی
با جدیدترین و
کامل ترین آلبوم
آهنگ ه یا
ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)

درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
facebook:

Djalcapone Taymour

سالنآرایشا وی
مخصوص خامن ها و آقایان

5393 Cote-Saint-Luc

متخصص
آرایش عروس

Montreal، QC، H3X2C3

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیه یاخودرا
بامابرگزارکنید!

کـاجل زبان کنکـورد

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:
 تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی،
 آماده سازی زبان فرانسوی شما برای مصاحبه و مهاجرت
 برنامههای  toefl، ielts، tfiبرای ورود به دانشگاه.
برای آگاهی بیشتر لطفا همین امروز به  web siteما
مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید.

با مدیریت ایرانی

»«approved school

Tel.: 514-481-0555












)(Metro: Snowdon

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

با مدیریت جدید
کار
با  15سال سابقه
به
پ
ی
ش
و
ا
ز
گرامی
هموطنان
در خدمت
ن
وروز
ا
س
پ
ش
روز
مش
و
کوپ
مدهای
و
با متدها
ی
ا
ل
ها
>
ی سال نو:
 ویتامینه  ماساژ مو
>
ج
و
ا
ی
 ayز مخصو
 فر و صاف کردن دائمی،
ص نوروزی
nd of M
e
(فرناندا)
 میکاپ آرتیست
to
h
c
<<
Mar
ختفیف ویژ
ه
 فیشال  اپیالسیون مانیکور
ب
را
ی
دا
نشجویان
 پدیکور  بند و ابرو
باحجاب
های
خامن
مکان ویژه برای
Salon EVE

5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc
www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

Collège Concorde
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سوپرآریادر ریوسود (النگی)
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

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

18
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مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.
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یونایتد،منایندهرمسی

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،

قطر ایرالینز

هویج بستنی و فالوده شیرازی

صبhحcاBrun

کافه صوفی آماده
پذیرایی از مجالس
و جشن های شما

نهناهار

مخصو
ص صوفی

یک
شنبهها:
از ساع
ت  11تا 3

همه روزه
صبحانه درصوفی
انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

 %10ختفیف
دانشجویی

unitedtours@bellnet.ca
_________________
2070 Maisonneuve W.

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

Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383

www.cafesufi.com
www.facebook.com/cafesufimontreal

خــدمــاتآرایشـی

 فیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن
با متدهای پیشرفته لیزری
بسیار موثر ،مطمئن

INSTITUT LEA
Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
چین
بردن
بین
  Rejuvenationجوان کردن پوست و از
4230 boul St-Jean, suite 225
و
پا
های
رگ
برای
و چروک های صورت و گردن  لیزر
m
as
D.D.O H9H 3X4 QC m sagetherapy
صورت  veinsو از بین بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای ember:M~RMQ
صورت  acneماسوتراپی اپیالسیون با وکس بند و Tel.:(514)772-5787 )receipt avaliable



(514)620 -3622
ابرو  سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting

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

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

;; 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

________________________
 Mortgage for self-employed people
 Mortgage for new-comers
 Lowering your current mortgage rate
to the lowest rate
 Refinancing for debt consolidation/
HLOC

% 2/75  ساله1
% 3/09  ساله2
% 3/19  ساله3
% 3/25  ساله4
% 3/39  ساله5
% 3/99  ساله7

Cell.: 514-995-3041

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

بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت

بهره ثابت
 ساله10
% 3/99

Atosa Tangestanifar

NOTAIRE-NOTARY





WOW!

سرویس کامال رایگان

atosa@vantagemortgages.ca
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________________
VAHID KHALAJI










Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده
دکترعطاانصاری
(podotherapist
/foot specialist)

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

 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



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا
:پزشکانخانواده










 حیدری


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر









 زمانی


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

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

Reflexology
:پزشکان متخصص

جراح ارتوپدی
روانپزشک
گوش و حلق و بینی
قلب
Travelers Clinic جراح عمومی
- for all vacines
متخصص زنان
- for all
جهاز هاضمه
destinations
انکولوژیست
(with appointments)
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی












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

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253
Rue Guy











Montreal، Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

Dr. Shahrooz
RezaniaD.M.D.
D.M.D.
Dr. Mehri Dr.
Heidari
D.M.D.
Dr. Shahrouz
Rezania
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, 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

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل


 دندان اطفال
New
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Rapid)دندان
Orthodontics








 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
CEREC
AC Bluecam 

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
ل کلیه
و
قب
ACP




















ل
دیکا
1834 Ste Catherine west، Zoom
Suite 2200
های م
ه
(Metro: Guy)
م
بی
ی
ها















ه
م
ی
ب
و
شجوئی
Tel
: (514) 933-3337
 دان









www.clinique-arya.com
















































































Montreal، Quebec H3H 1M1
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  15سال سابقه

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

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

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
برترین سرویس کمترین بها

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه

Cell: 514 834 2166

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

CAR
HOUSE

6400-A St-Jacques W.

MOTO

Tel.: 514-482-4500

TAXI

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

COMMERCIAL

www.eleganceleasing.com

assurance@eleganceleasing.com

خدماتآرایشی

LiLi

 ویژۀ بانوان
مکا
ن
م
خ
کوپ مش رنگ شینیون برای خ صوص
ا
باح من های
جاب
با مدیریت ایرانی:

در خدمت
هموطنانگرامی

فروشگاه مواد غذایی ایرانی و افغانی در قلب براسارد

فروشگاهافغان
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت

اسپشیال های ماه:

همه نوع
برجن های بامساتی
SELLA, Amanat
40
پوندی42/99 :
TAHA
9
10پوندی8/9 :
برجن آی خانوم
10پوندی11/99 :
بر
جن دمسیاه ایرانی:
(تازه رسیده)
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

________________
6060 Sherbrooke W.

روبروی بانک رویال

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

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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!happy canada day
فراخوان همبستگی ایرانیان

بدین وسیله از انجمن ها وگروه های فرهنگی
و تمامی ایرانیان برای شرکت درنخستین روز جوالی جشن کانادا
با تن پوش های زیبای ایرانی ،که بخشی از فرهنگ شهر های گوناگون ایران زمین را نشان میدهد
دعوت می نماید ،تا همگام با کشور های دیگر ،در این همایش بزرگ فرهنگی،
به نام ایران شرکت نمایند.
مهرورزیده برای آگاهی و هماهنگی های الزم با این شماره پیوند حاصل نمائید:
تلفن آگاهی:

514-325-3012

آموزش موسیقی
		

زیر نظر جواد داو یر

لیسانسه موسیقی از هنرکده عالی موسیقی تهران
		
با  25سال فعالیت در مونترال

سنتور سه تار پیانو ویلن کمانچه  آواز دف تنبک

Tel.: 514-589-0175

متاس نامحدود
عزیزان تان با شما
MEILLEURE
QUALITÉ

GUARANTEED
Minute-by-minute
GUARANTEED
billing

آمریکاde
communication
avec
تهران به کانادا،
 lesاز
PRIX LES
PLUS
BAS
اروپایی
کشورهای
بیشتر
و
sur le marché
Sans aucuns autres
ترین قیمت
ارزان
frais
Ne Payez Plus pour les minutes
non-utilisées

Featured Rates
Featured Rates
Canada
!FREE
Canada
!FREE
USA
!FREE
USA
!FREE
England 2 ¢
England 2 ¢
France
2¢
France
2¢
Germany 2 ¢
Germany 2 ¢
China
2¢
China
2¢
India
2¢
India
¢
now25.5
Iran
:
4¢.9
Iran
5.5 ¢
Mexico
2¢
Mexico
2¢
Malaysia 2 ¢
Morocco 2.8 ¢
Turkey
2.9¢
Algeria
6¢
Sweden
2¢
Vietnam 4.5¢

مکاملهتلفنیراه
دور در سراسر جهان
& LOWEST RATE

پیشرفته ترین تکنولوژی ،كیفیت استثنائی
HIGHEST QUALITY
و كاربری ساده

in the market
Minute-by-minute billing
Noسابقه
connectionسال
با پنج
درخشان No
extra service
استفاده
مزایای
fees
از این سیستم:
ارزانترین قیمت مکالمه تلفنی راه دور
   بدون نیاز به وارد كردن پین برای برقراری ارتباط

پیشرفته ترین تکنولوژی در خدمت شما
   امكان مكالمه از هر نقطه كانادا و آمریكا

If you EVER find a lowest rate,
دقیقه
ایران  :از  5.5سنت در
If you EVER find a lowest
   بهره گیری از سیستم Callback

call us and we beat it
rate, call us and we beat it
   بهره گیری از پکیج های گوناگون...

See all rates:
INFORMATION:
See all rates:
www.RitaCall.com
www.RitaCall.com
575-609-7551
www.RitaCall.com
برای آگاهی بیشتر

www.RitaCall.com

هیپنـوتیزم

و شماره تلفن

514-906-1527
در خدمت شماست

پیکنیکتابستانی
بزرگ

زیرنظر:

بیماریهاییکهباهیپنوتیزمدرمانمیشود

علی
سلیمی

 ناراحتی های بیدلیل ،مبهم و مجهول  عصبانیت و عدم تواناییدر کنترل رفتار
 خستگی و کسالت همیشگی  پریشانی و افسردگی دائم و ادواری
 بی میلی به کار ،تحصیل و فعالیت  زودرنجی ،احساس حقارت ،ترس و نگرانی های بیدلیل
 بدبینی و سوءظن  سستی و تنبلی مداوم
 فراموشی ،ضعف حافظه و ضعف روحیه  غمگینی و بی ارادگی ،افسردگی و گوشه گیری
 خستگی های فکری و بی میلی به کار و زندگی  افراط در شهوترانی و یا بی میلی جنسی (سردمزاجی)
 لکنت زبان و ضعف اعصاب  هیجان ،التهاب ،دلشوره و نگرانی و اضطراب
 وسواس های فکری و عملی ،سردردهای مزمن (میگرن) و یا موقتی  الغر شدن
 بی خوابی شبانه و عدم تمرکز فکر ،یاس ،ناامیدی ،حسادت ،خودخوری  ترک اعتیادات به مشروب،
سیگار و غیره و ده ها موارد دیگر
Columbus Medical Center
1140 Jean Talon Est. Suite 306 Montreal, Qc H2R 1V9

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

یکشنبه  8جوالی

پارکانگرینیون

METTERALL
فروشوتعمیرهمهگونه
ــ تاکسی متر ــ

 بهترین سرویس ،نازل ترین بها
با مد یریت ایرانی:
تاج کریمی

در خدمت صاحبان
و رانندگان گرامی ایرانی
ساعات کار:

روزهای دوشنبه تاجمعه،
ازساعت ۹صبحالی ۴بعدازظهر
شنبهها:ازساعت ۱۰صبحالی ۲بعدازظهر
_____________________
توجه:پذیرشهموطنانگرامیفقطباوقتقبلی
صورتخواهدپذیرفت.

specializes in repairing mobile data
communications providing services
to the taxicab industry.
Our team has over many years experience in designing, developing and
installing systems of this type.
Reliability
Cost effective
Performance
User Friendly
______________

METTERALL

6145 DE MAISONNEUVE W.
MONTRÉAL QC H4A 2A3

)(Corner: Beaconsfield

514-419-5858
metterall@gmail.com

NT
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:مشاور امالک
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
 صاحب خانه،با بهای اجاره
!دخلواه خود شوید
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
 دالری1000 هدیه

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

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

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

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492

1396 Sainte-Catherine West,
Suite 416
Montreal, Quebec, H3G 1P9

اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

RESTAURANT
RESTAURANT

Yas

رستورانیـاس
RESTAURANT
Cuisine Perse

as Yas

e Perse

ersian Shields
www.restaurantyas.ca
(follow us on Facebook)

بامجربترینآشپزایرانی

NDG در قلب

_________________

RESTO YAS

دوشنبه تعطیل است

5563 rue UpperLachine

(NDG)

Tel.: (514) 483-0303
) (یک بلوک غرب مترو90  اتوبوس،واندوم:مترو

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
 بند،ن
ناخ

ی
سالنآراش

Mon, Tue, Wed, Sat 10-19 (10am – 7pm)
Thu, Fri 10-20 (10am – 8pm)
Sun 12-18 (12pm – 6pm)
2089 St Catherine West
Montreal Quebec H3H 1M6
mncbeauty@gmail.com
(514)846-8880
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جمهوریاسالمی...

آجنا که یک بهایی گوری برای
تدفین ندارد

حکومت ایران بهاییان را با شیوههای مختلف به حاشیه رانده است .معتقدان
به این آیین حق استخدام در ادارهها یا تحصیل عالی را ندارند .آنها نه تنها در
زندگی ،بلکه پس از فوت نیز با محرومیت و تحقیر روبرو میشوند.
تعداد بهاییان ایران در آمارهای رسمی حدود  ۳۰۰هزار نفر برآورد میشود.
از زمان انتشار این آمار تاکنون بسیاری از بهاییان بهدلیل فشارهای اجتماعی
و امنیتی جالی وطن کردهاند .بیش��ترین اتهامی که حکومت ایران متوجه
"جاسوسی" است .دستکم  ۲۰۰بهایی در اوایل انقالب به
بهاییان میکند
ِ
همین اتهام اعدام شدهاند.
اعدام و بازداش��ت بیدریغ بهاییان در س��الهای اخی��ر تا حدودی کاهش
یافته ،اما فشار بر این اقلیت مذهبی به شکلهای دیگری ادامه داشته است.
دس��تگیری هفت تن از رهبران بهایی و محکومیت آنها به  ۲۰سال زندان،
یورش به خانههای مسئوالن آموزشی و علمی این جامعه و بستن دانشگاه
آنالین آنها ،اخراج بهاییان از دانشگاهها و ممانعت از استخدام آنها در ادارات،
از جمله شیوههایی هستند که برای منزوی کردن پیروان این آیین اعمال
میشوند.
ط��رد بهاییان تنها به باورمندان زنده محدود نمیش��ود .مردگانآنها نیز از
گزند محرومیت و آزار در امان نیستند .به موازات تخریب خانههای بهاییان
در شهرستانهای ایران ،سنگ مزار برخی درگذشتگان بهایی نیز شکسته
میشود .در پارهای موارد ،خاک و گور هم از بهایی فوت کرده دریغ میشود.
دکت��ر فره��اد ثابتان ،س��خنگوی
"جامع��ه بینالمللی بهایی��ان" در
گفتوگو با دویچ��ه وله از وضعیت
ش برای
کنونی ای��ن جامعه و تال 
بهبود حقوق آنها میگوید.
دویچه وله :جامعه بهاییان با توجه
به روشنگریهایی کهدر سالهای
اخیر نسبت به تبعیض علیه آنها
صورت میگیرد و توجه بیش��تر
افکار عمومی ،چه شرایطی دارد؟
فرهاد ثابتان :بطور کلی تضییق
و قشاردر سالهای اخیر علیه
بهاییان تشدید شده و شاید
بتوان گفت از سال  ۲۰۰۴به
این طرف میزاندستگیریها
و بازجوییها ،بستن مغازههای
بهاییانیامحرومیتتحصیلی
آنها تشدید ش��ده است .این
باع��ث نگرانی ماس��ت .این
دس��تگیریها و مش��کالت
حتی به کودکان هم سرایت
کرده و مثال ما خبردار شدهایم
که دس��ت کودکی دبستانی بخاطر
اینکه در نماز جمعه شرکت نکرده،
از طرف معلماش داغ شده است .در
نجف آباد دو بچه را از مدرسه بیرون
کردهان��د .میتوان گفت محرومیت
تحصیلی بزرگترین مشکل جامعه
بهاییان است.
آیا این محرومیتها و حساسیت به
مذهب بچهه��ا از همان زمان مهد
کودک ،بطور نمونه ،شروع میشود
یا در سطح دانشگاه؟
کودکان بهایی را مانند دانشجویان
بطور رس��می از تحصی��ل محروم
نکردهاند ،اما دولت در مدارس بطور
سیستماتیک خواس��ته که اسامی
بچهها و خانوادهها و جزییات مربوط
به ه��ر خانواده را جم��ع کنند؛ که
البته ما نمیدانیم دقیقا منظورشان
چیست .در برخی مدرسهها بچهها
مورد عتاب ناظم و معلم و مدیرقرار
میگیرند .استهزا میشوند که بهایی
هستند .آنها را مجبور میکنند که
در مراسم اس�لامی شرکت کرده و
تظاهر به مسلمان بودن کنند.
البته این نمونهها در چند ماه اخیر
اتفاق افتاده و ما قبال چنین خبرهایی
نداشتیم .ما محافل بینالمللی را آگاه
کردهایم .البت��ه کودکان افغانی هم
موقعیت خوبی در ایران ندارند ،تنها
بهاییاننیستند.
در مورد صدور شناسنامه آیا تاکنون
مواردی داش��تهاید که در ثبت تولد
بچههایبهاییمشکلآفرینیکنند؟

میدانید ک��ه ازدواج بهایی در ایران
بطور رس��می انجام نمیشود و آنها
این را ثبت نمیکنند .راس��تش ما

تاکنون در مورد گرفتن شناسنامه
مشکلی نداشتیهام ،امادر موارددیگر
مثل ثبت نام در دانش��گاه و حقوق
مدنیدیگر مشکالتی هست.
بین تشدید تبعیض علیه بهاییان و
آگاهی عمومی نس��بت به موقعیت
آنها یک تناقض هست .چرا با وجود
تالشها فشارها بیشتر شده؟
ما معتقدیم که فشارهای بینالمللی
موثر بوده و چه بسا اگر این فشارها
نبود ،سرکوب بهاییان بیشتر از این
بود .انصافا باید گفت که مردم ایران
خش��ونتی علیه بهاییان ندارند و در
خیلی موارد به آنها کمک کردهاند.
اگر چنین حمایتی نبود ،االن اوضاع
بهاییان به مراتب بدتر بود .فراموش
نکنید که در اوایل انقالب دستکم
 ۲۰۰نفر بهایی را اعدام کردند و دار
زدند .بسیاری س��الهای متمادی
زندان بودند .االن هفت مدیر بهایی
در زندان هستند .میتوان گفت که
اگر فشارهای بینالمللی نبود ،تعداد
اینها بیشتر بود.
فش��ار جمهوری اس�لامی تنها به
جامعه بهایی محدود نمیشود.دولت
ایران اساسا نسبت به موضوع حقوق
بشر اعتنایی ندارد .دولت ایران بطور
رسمی با موازین حقوق بشر آشتی
ندارد ،اما این به معنای آن نیست که
ما کار خود را متوقف کنیم.
آمار دقیقی از جامعه بهاییان ایران
دارید؟ عده زیادتری اآلن مهاجرت
کردهاند؟
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بل��ه ،در آخرین تخمین ما در چند
س��ال پی��ش ،آمده ک��ه  ۳۰۰هزار
بهایی در ایران هستند .هرچند االن
بس��یاری از آنها از ایران رفتهاند ،اما
هنوز خیلی خانوادهها ماندهاند .طبق
آمار رسمی در ایران ،تعداد زیادی از
هموطنان غیربهایی ما به آیین بهایی
گرایش پیدا کردهاند.
من در رسانههای ایرانی خواندم که
میخواهند  ۵۰۰طلبه را برای مقابله
با رش��د بهاییت در شهرستانهای
ای��ران آموزش دهند؛ و این خودش
نش��ان میدهد که ای��ن جامعه در
حال رشد است و برای همین دولت
میخواهد بیشتر فشار بیاورد.
روزی نیست کهدر رسانههای ایرانی
به بهایی و جامعه بهاییان حملهای
صورت نگیرد و متاسفانه هیچ کدام
از این بهاییه��ا امکان دفاع از خود
را پیدا نمیکنند .این حملهای یک
طرفه به کسانی است که حق هیچ
دفاع��ی از خود را ندارند .میخواهم
بگویم که جامعه بهایی همزمان در
حال رشد است ،اما کسی آزادانه
نمیتواند بگوید بهایی ش��دهام و
این مکتوم میماند.
فکر میکنید چه دلیلی برای این
رویکرد هست .در ایران ما شاهد
گرایش به مسیحیت هم هستیم،
اما بهاییها خیلی خویش��تندار
هس��تند و در مورد آیین خود
حرفینمیزنند.
اتفاقا بعضی دوستان خیلی با
شجاعت این را بیان میکنند
که مسیحی یا بهایی هستند
و مشکالت زیادی را به جان
میخرند .برخی هم معتقدند
که مذهب یک امر خصوصی
اس��ت .البته آنها ب��ه موازین
اخالقی خود پایبند هستند
و آنه��ا را در زندگ��ی روزمره
بازتاب میدهند .با این همه باز
هم در معرض خطر قرار دارند.
باور بطور کلی یک مساله شخصی
اس��ت و ی��ک جامع��ه دمکراتیک
جامعهای است که فرد خود را ملزم
به افشا یا تبلیغ باور خود برای کوپن
و تحصی��ل و شناس��نامه نمیداند.
جای تاسف است که تبعیض دینی
در ایران نهادینه شده و هر کس هر
کاری که میخواهد بکند ،بادیانت او
گره خورده است.
آقایثابتان،بخاطرفشارهایموجود،
بهاییان در ادارهها و اجتماع زیاد به
کار گرفته نمیش��وند .این جامعه
برای معاش خ��ود چه میکند؟ آیا
بیشتر به کار آزاد میپردازد؟
بله ،بیش��تر بهاییان ایران مغازهدار
و کاس��ب هس��تند یا در ادارههای
خصوصی کار میکنند .البته برخی
ش��رکتهای خصوصی که بهاییان
را اس��تخدام کردهان��د ،برای بیرون
کردن کارمندان خود تحت فش��ار
ق��رار گرفتهاند .بعض��ی مغازههای
بهایی��ان را خ��راب ک��رده یا آتش
زدهاند .شرکتهای بهایی را بستهاند.
مغازهها را پلمب کردهاند .در شیراز
با انتشار لیست  ۴۰۰مغازه در یک
روزنامه ،به م��ردم گفتند که اینها
بهایی هستند و با آنها معامله نکنند.
این عمل شبیه کار آلمان نازی است
که پشت مغازههای یهودیان ستاره
میزدند تا مردم آنها را شناس��ایی
و طرد کنند .چ��ه ارگانی در غیاب
رهبران بهایی که دستگیر شدهاند،
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دوستدیرینوارجمند،جنابسیامکقاسمی
در اندوه بزرگ درگذشت مادر فداکار و گرامی تان در ایران
باشما وکلیهعزیزانسوگوارصمیمانهشریکیم
وبرای شما آرزوی بردباری و بهروزی داریم.

فرشاد فضلی ،رضاهومن ،جمشید
محمد رحیمیانو همه دوستان شما

همدردی

در تپش و پیوند مونتریال و ونکوور

دوست دیرین و ارجمند،

جناب رضا هومن عزیز،
عزیزان سوگوار

کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را
در این غربت سرد و طوالنی تسال دهد...
رضا جان ،با شما صمیمانه در اندوه از دست رفتن
پدر فداکار و مهربانت صمیمانه شریکیم
و برای دل بی قرارت آرامش آرزو می کنیم.

__________________
خلیل شهرویی و خانواده
و دوستان تو در گاراژ وست مونت

همـــــــــــــدردی

جناب آقای رضاهومن عزیز

در اندوه از دست رفنت پدر عزیزتان با شما شریکیم
و برای شما و عزیزان تان آرامش و تندرستی آرزو می کنیم.

حیدر اسدی و خانواده

به کارهای آنها رسیدگی میکند؟
هیچ ارگانی! با همه محدودیتها و
سرکوبها ،یک اصل مهم درآیین
بهای��ی اطاعت از قانون اس��ت .اگر
دولت ایران گفته که این تشکیالت
غیرقانونی اس��ت ،ما میپذیریم .هر
چند قبال نگفت��ه بودند و این گروه
االن  ۲۰س��ال زن��دان گرفت��ه ،در
حالی که زیر نظر دولت داشتند کار
میکردند و این حکم جای تعجب
دارد.
االن بهاییان دارن��د زندگی خود را
میکنن��د و هیچ فعالی��ت گروهی
ندارند .البته هموطنان ما باید بدانند
ک��ه وقتی در روزنامهها و رس��انهها
در سطح وس��یع به بهاییان حمله
میش��ود و اتهام به آنه��ا میزنند،
مسلما شهروندان کنجکاو میشوند
که جریان چیس��ت و در نتیجه اگر
ی��ک بهای��ی را ببینند ،ازاو س��وال
میکنند و او هم طبعا پاسخ میدهد.

ولی بعد او را دس��تگیر میکنند که
داشتی تبلیغ میکردی! در حقیقت
هیج نهاد رسمی برای تمشیت امور
بهاییان کار نمیکند.
شما در مورد ازدواج بهاییان گفتید
که رس��ما ثب��ت نمیش��ود .اما در
م��ورد فوت بهایی��ان اوضاع چگونه
است؟ همچنان گور آنها را تخریب
میکنند؟
این هم مشکل دیگری است که ما
نمیفهمیم چرا با کس��ی که از دنیا
رفته س��ر بدرفتاری دارند .چرا قبر
بهاییها را میشکنند؟ درختهای
گورس��تانها را میکنن��د و ب��ا
بولدوزری که چ��راغاش را خاموش
کردهاند ،ش��بانه میرون��د مقابر را
خراب میکنند .در چند مورد اجازه
دفن یک بهایی درگذشته را ندادهاند
و بستگان او مجبور شدهاند چند روز
جس��دش را پش��ت یک وانت این
طرف آن طرف ببرند تا باالخره او را

در جایی دفن کنند .به نظر میرسد
یک ش��هروند بهایی در ایران حتی
پس از مرگ هم آرامش ندارد.
آخرین صحبت ش��ما چیست .چه
پیامی برای کسانیدارید که سخنان
شما را خواهند خواند؟
در وهل��ه اول از هموطن��ان خودم
و از وس��عت نظ��ر و حمایته��ای
بیدریغ آنها تش��کر میکنم .مردم
ایران زندهفکر هستند و حقیقت را
درک میکنند .امیدوارم ما بتوانیم
با همکاری یکدیگر برای بازسازی و
پیشرفت ایران به هم کمک کنیم.
مش��کالت مربوط به جامعه بهایی
برای همه هموطناندیگر هم هست.
سی سال پیش به دروغ میگفتند
که بهاییان جاس��وس هس��تند ،اما
االن به همه این اته��ام را میزنند.
این حقیق��ت ندارد و هم��ه این را
فهمیدهاند.
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جناب رضا هومن عزیز و مهربان
تو هم به ما در کلوپ تبعیدی های یتیم پیوستی
ما هم همانند بسیاری از خیلی دوستان همیشه و هنوزت
در مونتریال با تو در انده از دست رفتن پدر ارجمندت
صمیمانهشریکیم
در این روزهای دشوار با توهستیم و برایت آرزوی روزهای روشن و شاد داریم.
یک «هاگ» بزرگ از طرف همۀ دوستانت

فرشاد فضلی ،مرتضی صادقی ،محمد رحیمیان ،دکتر عطاانصاری،
عباس کرباسفروشان ،همه دوستان تو در پیوند مونتریال و ونکوور

همــدردی

از کلیۀ رفقا ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت اندوه بزرگ
از دست دادن رفیق ،همراه و دوست دیرین مان

زنده نام کوروش احراری

در مونتریال ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
در گردهمایی بزرگداشت و یادبود،
همچنین با درج پیام های همدردی در نشریات،
از طریق ارسال گل ،پیام های تلفنی ،فیس بوک ،ایمیل 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.

فرین صمصامی ،گل آرا احراری
عزت پازوکی و خانواده

بگذار تا بگـــــــــریم چون ابر در بهــــــــاران
کز سنــگ ناله خیزد روز وداع یاران
هر کس شراب فرقت روزی چشیده باشد
داند که سخت باشد قطع امیدواران

دوست ارجمند ،آقای رضاهومن عزیز
درگذشتغمانگیزپدرتان رابهشما،خانوادۀمحترم
وکلیهعزیزانسوگوارصمیمانه تسلیتگفته،
برایفردفردشمابردباریوآرامشآرزومندیم.

دوستان شما در هیات مد یره مدرسه دهخدا

همــدردی

گرانمایه دوستمان رضا هومن سوگوار پدر است...
تبعیداستوحسرتواپسین؛
دیدار و مرور خاطرات در خلوت خیال .
شیرین گرامی پدرت ماندگار و رزمت پایدار...
یاد
ِ

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰در ایران  -مونترال  -کانادا

احتاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

سپاسگـزاری

از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن همسر ،مادر و مادربزرگ بزرگوار و ارجمندمان

زنده نام ماندان علوی

که روز  24آوریل  2012در مونتریال درگذشت،
با دیدار و حضور گرم و مهربان خوددر نشست یادبود،
همچنین با درج پیام های همدردی در نشریات،
و نیز از طریق ارسال گل ،پیام های تلفنی ،فیس بوک ،ایمیل 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.
----------------------در اینجا جا دارد از سردبیر پیوند ،آقای محمد رحیمیان
و همسر ارجمند ایشان ،سرکار خانم زهره منافیان،
که در برگزاری بخشی از مراسم یادبود با ما همراه بودند،
تشکر و قدردانی کنیم.
----------------

خانواده های ثالث ،ایروانی
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زندگیوسالمت...

بوی ب��د ب��دن متاس��فانه یکی از
واقعیتهای زندگی است اما خوشبو
نگه داش��تن بدن حت��ی در هنگام
انجام فعالیتهای شدید  ،معموال" به
راحتی راندن یک دوچرخه است.
خوشبختانه هیچ احتیاجی نیست
که کسی به شما بگوید  ،باید هر روز
حمام کنید.
شستشوی بدن با یک صابون آنتی
باکتریال باعث می شود که بدن تان
دیرتر بو بگیرد .این صابون باعث می
ش��ود تعداد باکتریه��ای موجود در
پوست شما کمتر شود .باکتری های
پوست باعث می شود که شما عرق
کنید و بوی ناخوش��ایندی در بدن
شما ایجاد شود.




اصالح کردن :

بدون مو نگهداشتن زیر بغل ،باعث
می ش��ود که تع��داد باکتریهای
موج��ود در این قس��مت از بدن
شما کمتر ش��ود  .بنا بر این زیر
بغلتان را مرتب��ا اصالح کنید تا
بوی ناخوشایند از شما دور شود.

عطرها:

استفاده از ضد عرق ها

اس��تفاده از عطر ،عادت بسیار
خوب و زیبایی اس��ت اما برای
اینکه بهتر نتیجه بگیرید عطر
را ب��ه جاهای نبض دار بدنتان
بزنید مثل ،گردن ،مچدست و پشت
گوش.
ای��ن قس��متهای نب��ض دار بدن
معموال" گرمتر از س��ایر نقاط بدن
هستند و همین گرمای دائمی
باعث می ش��ود که بوی عطر
شما بیشتر منتشر شود.


دئودوران��ت ها به ش��ما کمک می
کنند که ب��وی بد بدنتان را کاهش
دهید ،اما اگر در پایان روز زیر بغلتان
خیس اس��ت و بوی بدی می دهد،
نشانه این است که دئودورانت شما
کافی و مناسب نبوده است.
شاید استفاده کردن از ضد عرقها به
رفع بوی ناخوشایند بدن شما بیشتر
کمک کند.


اخت�لال عاطفی فصلی بیش��تر با
افسردگی زمس��تانی شناخته شده
اس��ت که افراد زیادی را تحتتاثیر
قرار میدهد .اما برای تعدادی از این
افراد ،این نوع افسردگی در تابستان
اتفاق میافتد .افسردگی هوای گرم
زماین اتفاق میافت��د که بدن یک
تاخی��ر ب��رای وفق یافت��ن با فصل

آرامش داشته
باشید:

اس��ترس اغلب
باعث می ش��ود
ک��ه تع��رق بدن
ش��ما زیاد شود و
مسلما عرق کردن
باع��ث م��ی ش��ود
بدنتان بو بگیرد.
بنا ب��ر این اگ��ر یاد
بگیری��م ک��ه در هر
ش��رایط و موقعیتی آرامش خود را
حفظ کنیم می توانیم تا حدی بوی
ناخوشایند را از خودمان دور کنیم.


رژیم غذایی شما روی سالمتی
تان تاثیر گذار است اما روی بوی
بدن شما هم تا حدی تاثیر دارد.
خوردن غذاهای تند مثل س��یر،
پیاز باعث می شود که عرق بدن

ا
ف
س
عجبآور ردگی
جدید را تجربه میکند .این میتواند
بهخاطر عدم توازن در شیمی مغز و
هورمون مالتونین باشد.


 .2مصرف دخانیات:

خیلی وقت است که کشیدن سیگار
و س��ایر دخانی��ات یک��ی از عوامل
افس��ردکی معرفی ش��ده است اما
داس��تان این هم مثل داستان اول
مرغ بوده یا تخممرغ است:
افرادی که در معرض افسردگی قرار
دارند بیشتر به کشیدن سیگار روی
میآورند.
اما گفته میش��ود ک��ه نیکوتین بر
فعالیت انتقالدهندههای عصبی در
مغز اثر میگذارد و موجب باال بردن
س��طح دوپامین و س��روتونین (که
مکانیزم عملداروهای ضدافسردگی
نیز هست) میشود.
این میتواند ذات اعتی��ادآور دارو و
تغییرات خلقوخ��و که با آن همراه
است و همچنین اینکه چرا افسردگی
با ترک سیگار همراه است را توضیح
میدهد .خودداری از کشیدن سیگار

ه کردن
ن
۶
کا
و
ر
ب
را
و
ی
ی
د
ه
م
س
رتان!
چرا بعضی خانم ها هر اتفاق کوچکی
در زندگی را به بهانه ای برای گرفتن
هدیه تبدیل میکنند؟
ما آقایان بعد از یک روز کاری عادی
و کامال خسته با تصور فقط یک شام
س��اده به منزل می آییم .اما صحنه
ای را که با آن مواجه میشویم ما را
شوکهمیکند.
چه کار غلطی انجام داده ایم؟
آیا تولدش است؟
آیا تولد خودم است؟
نخیر ،امروز سالگرد روزی است که
برای اولین بار به یکدیگر نگاه کردیم.
خانم های عزیز لطفادست بردارید!!.
ما همین ک��ه توانس��تیم روزهای
قرارمان را به یاد داشته باشیم کلی
هنر کرده ایم!


 .۲پر کردن ختت از کوسن

رژیم غذایی

علتت

 .1هوای تابستان!:

روش
برای
خوشبو
نگه
داشنت
بدن

الیاف و پارچه ها:

گفته می شود که همه نمی توانند
از ضد عرقها اس��تفاده کنند .بعضی
از افراد به آلومینیوم کربو هیدرات و
کربنات پروپیلن موجود در این ضد
عرقها حساس��یت دارند و به همین
دلیل مصرف این مواد ممکن است
در آنها باعث تحریک پوستی ،خارش
و یا حتی جوش زدن شود.
اگر شما هم به ضد عرقها حساسیت
داری��د می توانید زی��ر بغلتان پودر
تالکوم یا جوش ش��یرین بزنید این
پودرها باعث می ش��وند کمتر عرق
کنید و بوی بدنتان کاهش یابد.

افسردگی محرکهای معروف زیادی
دارد:
ضربهروحی ،مشکالت مالی ،سوگ
از دس��ت دادن عزی��زان و بیماری
نمونههایی از این عوامل هستند.
اما اگر افس��رده هستید و هیچکدام
از اینها درمورد شما صدق نمیکند،
تعیی��ن ی��ک دلی��ل خ��اص برای
افسردگی تان کمی دشوار است.
درواقع ،ممکن است افسردگی شما
یک دلیل خاص و مشخص نداشته
باش��د .در زیر به برخی از علتهای
تعجبآور افسردگی اشاره میکنیم.


۸

ش��ما بد بوتر
شود.


وقتی یک تی شرت ،پولیور ،کفش
و یا جوراب می خرید ،حتما توجه
کنید که این لباسها از الیاف طبیعی
تهیه شده باشند.
پارچه هایی که از الیاف طبیعی تهیه
شده اند بیشتر از سایر پارچه ها
ه��وا را از خ��ود عبور می
دهن��د و همی��ن موضوع
باعث می شود کمتر عرق کنید و
در نتیجه بوهای آزار دهنده
و ناخوش��ایند بدن شما هم
کمتر می شود.


پودرها:
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و ترک آن میتواند به متوازن کردن
موادشیمیایی مغز شما کمک کند.


 .3بیماری تیروئید:

وقتی غده تیروئی��د نتواند هورمون
تیروئی��د کافی تولید کن��د ،به آن
کمکاری تیروئید گفته میش��ود و
افسردگی یکی از عالئم آن است.
این هورمون چندکاره است اما یکی
از مهمترین وظایف آن عمل کردن
بعنوان ی��ک انتقالدهنده عصبی و
تنظیم س��طح س��روتونین در بدن
است .اگر عالئم جدیدی از افسردگی
را در خ��ود مش��اهده میکنید—
مخصوصاً اگر همراه با حساسیت به
سرما ،یبوست و خستگی باشد—بد
نیست که یک آزمایش تیروئید انجام
دهید .کمکاری تیروئید با دارو قابل
درمان است.

 .4عادات بد خواب:

جای تعجب نیست که کمبود خواب
میتواند منجر به آسیبپذیری شود
اما میتواند احتمال بروز افسردگی را
نیز افزایش دهد .در یک تحقیق که
در سال  2007انجام گرفت مشخص

اگر فک��ر میکنید که تخ��ت برای
خوابیدن اس��ت اش��تباه میکنید.
م��ا به امید یک خ��واب راحت به
سمت تخت میرویم اما با کوهی
از کوس��نها که به صورت کامال
اس��تراتژیک جایسازی شده اند
مواجه میش��ویم ،به نحوی که
هیچ جایی ب��رای خود ما وجود
ندارد .ما به هیچکدام از کوسنهای
قلبی شکل یا پرزداری که فقط
باعث عدس��ه کردنمان میش��ود
احتیاجی نداری��م .فقط یک بالش
س��اده برای خوابیدن می خواهیم.
لطفا این بیماری “اختالل کوس��ن
وسواسی ” را کنار بگذارید.

 .۳پرسیدن مداوم جمله :به چی
فکر می کنی؟

زنان��ه اس��ت تا
م��ا م��ردان را
وادار به اعتراف
کنن��د ک��ه در
آن لحظه خاص
ب��ه آنها فک��ر نمی
کردیم .این س��وال دقییقا در زمانی
که از کنار هم بودن لذت میبریم و
درست لحظه ای که اصال انتظارش
را نداریم مطرح می شود .این اتفاق
آنقدر سریع می افتد که هیج زمانی
برای فکر کردن نداریم و قبل از آنکه
متوجه شویم متهم به فکر کردن به
نامزد قبلیمان می شویم! این سوال
روشی بس��یار ظریف است تا به ما
این پیام را برساند که ما حق داشتن
افکار خصوصی را نداریم.

 .۴گفنت جمله “خومب” وقتی که
ناراحتهستید.

همس��رم در حالیکه م��ن در حال
تماشای فوتبال بودم جلوی تلوزیون
ایستاده بود و به همین دلیل کمی
بحثمان ش��د .از آن پ��س هرگونه
مش��کلی را که فکرش را بکنید به
یادش آمده است .پرسیدم :خوبی؟
اما او همان جمله منفعل تهاجمی
که معموال با یک سکوت همراه می
شود را گفت :خوبم!
اگر از چیزی ناراحت هس��تید آن را
مستقیم بیان کنید تا ما هم بتوانیم
آن را ح��ل کنیم .البت��ه راه بهتری
ه��م وجود دارد :لطفا مش��کالت را
یکی یکی بازگو نکرده و بگذارید ما
فوتبالمان را تماشا کنیم!

 .۵بیش از حد احساساتی بودن

ای��ن ی��ک روش کامال کالس��یک

شمادر مراسم ختم ،مراسم عروسی،

شد که وقتی به شرکتکنندههای
سالم کمبود خواب اعمال شد ،بعد
از مش��اهده تصاویر ناراحتکننده،
فعالیت مغزی بیشتریداشتند تا آن
دسته از شرکتکنندگان که خواب
کافی داش��تند .و این درست شبیه
به واکنشی اس��ت که افراد افسرده
دارند .اگر به ان��دازه کافی نخوابید،
وقت کافی برای شارژ کردن دوباره
س��لولهای مغزی نداش��ته و مغز
خ��وب کار نخواهد ک��رد و یکی از
عوامل مختلفی که میتواند موجب
افسردگی شود همین است.


ح��دود  %1/2از افراد بین  16تا 51
سال زمان بیاندازهای را در اینترنت
سپری میکنند و این افراد بیشتردر
معرض ابتال به افسردگی متوسط تا
شدیدهستند.
ام��ا محقق��ان ای��ن نکت��ه را نی��ز
خاطرنش��ان کردند که مش��خص
نیست که اس��تفاده زیاد از اینترنت
موجب افسردگی میش��ود یا نه یا
اینکه افراد افسرده تمایل بیشتری
برای گذراندن وقت خود در اینترنت
دارند یا نه.


 .5فعالیــت بیش از حد در
فیسبوک!:

وق��ت زی��ادی را در چترومه��ا و
وبسایتهایاجتماعیمیگذرانید؟
تحقیقات زیادی نشان میدهند که
ای��ن میتواند با افس��ردگی مرتبط
باشد ،مخصوصاًدر نوجوانان .معتادان
به اینترنت با ارتباطات انسانی واقعی
در کش��مکش هس��تند و معموالً
همراهی ندارند ودیدگاهشان بهدنیا
تا حدی غیرواقعی است.
برخ��ی متخصصی��ن حت��ی آن را
"افسردگیفیسبوکی"مینامند.
در یک تحقیق که در س��ال 2010
انجام گرفت ،محققان دریافتند که

 .6امتام برنامه تلویزیونی یا فیلم:

وقتی چیز مهمی تمام میشود ،مثل
یک برنام��ه تلویزیونی ،فیلم یا یک
بازس��ازی بزرگ در خانه ،میتواند
در برخی افراد افسردگی را تحریک
کند.در سال  2009برخی طرفداران
آواتار احساس افسردگی و حتی میل
به خودکش��ی را گزارش کردند زیرا
دنیای س��اختگی فیلم واقعی نبوده
است .واکنش مشابهی به سریهای
آخ��ر فیلم هریپاتر گزارش ش��ده
است.

 .7محل زندگی:

بحث بر س��ر این که زندگی شهری
بهتر است یا روستایی بحثی بیپایان

ب��ه خاط��ر فیلمهای ش��اد و
غمگین گریه م��ی کنید .ما
مردها نمیدانی��م در زمانیکه
ش��ما تمام پیراهن زیبا و اطو
ش��ده م��ا را با اش��کهای خود
خی��س می کنید ،چ��ه کاری می
توانیم انجام دهی��م .اصال این همه
اشک را از کجا می آورید؟ به عقیده
م��ا مردها ،خانم ها م��ی توانند در
سال یک روز مخصوص گریه کردن
داش��ته باشند .آنها میتوانند در این
روز دور هم جمع ش��ده و تمام ۲۴
س��اعت را گریه کنند تا برای ۳۶۴
روز باقیمانده نرمال رفتار کنند.

 .۶مداوم صحبت کردن

ما مردها شنیده ایم که خانمها روزانه
ح��دود  ۲۰.۰۰۰کلمه صحبت می
کنند .خوب برای ما قابل درک است
که این وظیفه روزانه باید حتما انجام
ش��ود .اما چرا همیش��ه در بدترین
زمان ممکن این کار را میکنید؟ مثال
همسر من ،درتمام طول آن مهمانی
خانوادگی که واقعا باید صحبت می
کرد و آن سکوت اذیت کننده را می
شکست ساکت بود ودرست زمانیکه
من و دوس��تانم در میانه یک بازی
بسیار هیجان انگیز بودیم شروع به
تعریف کردن از نحوه نشستن گربه
همسایه کنار بوته گل رز کرد! عذاب
آورترین قسمت ماجرا اینجا بود که
او داش��ت به طور مفص��ل راجع به
صاحب گربه کهدر سو پرمارکت سر
خیابان مشغول به کار بود صحبت
می کرد .خانمهای عزیز ،لطفا زمان
مناس��ب ب��رای صحبت ک��ردن را
تش��خیص دهید و لطفا فقط اصل
کالم را بیان کنید.

است اما تحقیقات نشان میدهد که
افرادی که در شهر زندگی میکنند
تا  %39بیشتر در معرض اختالالت
روحی هستند تا آنها که در نواحی
روستایی زندگی میکنند.
تحقیقی که در س��ال  2011انجام
گرفت ،برای این مسئله توضیح ارائه
میدهد :شهرنش��ینان در بخشی از
مغز که استرس را تنظیم و تعدیل
میکن��د فعالیت بیش��تری دارند.
و مقدار بیش��تر اس��ترس میتواند
موجب اختالالت روانی شود .میزان
افسردگی در کش��ورها و شهرهای
مختلف نیز متفاوت است .افسردگی
برخی کشورها شایعتر میباشد.

 .8داشنت گزینههای انتخابی
زیاد:

داشتن گزینههای زیاد برای انتخاب
کار را س��خت میکن��د .البته این
برای آندس��ته از افراد که در خرید
معموالً اولین چیزی که نظرشان را
جلب میکند میخرند مش��کل به
ش��مار نمیرود .اما افرادی هستند
که در صورت زیاد بودن گزینههای
انتخاب ،وقت بسیار زیادی را صرف
بررسی چندباره هر گزینه میکنند
تا بهترین را انتخاب کرده باش��ند.
{>> ادامه در صفحه}32 :
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�وردن بی��ش از ح��د
خ�
شمارهش مان
به زبان دیگر با خودش��ان رو راست
های تر
4898ندسهشنبه  5مهرماه  28 1390شوال  27 1432سپتامبر 2011
هفدهم
هفدهم شماره  4898سهشنبه  5مهرماه  28 1390شوال  27 1432سپتامبر 2011
ی
سالراک 
خو
بات نیز مینایدندان
به عنوان نمونه ه��دف گذاری باشند.
مرک
فرس��وده میکند و در
برای کم کردن  5کیلو از وزن بسیار آنها تالش می کنن��د خود را بطور
را
ی
ک کالم ع��ادات غذای
موثرتر از گفتن این اس��ت که می منظم مانیتور و نظارت کنند.
ی
نها را زرد
تا به حال به این موضوع فکر کرده خواهم مقداری از وزنم را کم کنم.
این ارزیابی ها به این خاطر اس��ت
نادرس��ت دندا 
اید که چ��را در انجام بعضی کارها این نوع هدف گذاری ،دید روش��ن که مسیر آینده تا رسیدن به هدف
م
زماني كه براساس قانون ممنوعيت بهكارگيري اسامي ،عناوين و اصطالحات
یکند.زماني كه براساس قانون ممنوعيت بهكارگيري اسامي ،عناوين و اصطالحات
ش��دنیز زرد
ش��د هدف
رسیدن به
اهدافتان می تری را برای
کمتری
ناهمواری ها و
شماها از با
شدهو وب��ه
هس��تید
موفق
مقرردانی
بيگانهی دن
کها
هایو عناوين
کژیشده
بيگانه پاك
الفاظ و عناوين
س��ردربهمغازه
بيگانه مقرر
عناوين
بيگانه پاك
س��ردر مغازهها از الفاظ و عناوين
پال 
ايرانيت بهد
انگیزه تان
اصيل بر
برخی دیگ��ر از کارها را می بخشد و
باشد.سازنده را ستودند.
همراهاقدام
نیلبسياري اين
برایشود،
جايگزين آن
ايراني
رس��ید ،رااماستودند.
ت شود ،بسياري اين اقدام سازنده
اشآن
جايگزين
اصيل رعای
رنگند و
اجراي��اايندوبار
هم خوردن نظم بصري شهرها شد ،اما
اجراي اين قانون منجر به به
شد ،اما
بصريبهشهرها
نمینظم
قانون منجر به به هم خوردن
چندافزاید.
انجام دهید؟ به هدف نیزهرمی
درستی
توانید
چنددان ب
ده��انهرو دن
گرایانهميكرد،
واقعها حفظ
بینیايراني
خوشرا براي
مهمتري
پرسشكرد،
اینحفظ مي
ايرانيها
آنجا ك��ه ارزش مهمتري را براي
خوردگي از
اي��ن به
وز به
کهمزدن در ر
پاس��خ به
ساده تر از آن  اي��ن به هم خوردگي از آنجا ك��ه ارزش.4
مس��وا
يعني همان هويت ملي و زبان دوم عالم اسالم ،براي كمتر كسي موجب آزار شد؛
زبان دوم عالم اسالم ،براي كمتر كسي موجب آزار شد؛
و
ملي
هويت
همان
يعني
نها

 .2قدرشناسی از حلظه ها
دا
دن
کنید.
می
تصور
که
است
اصل
دو
گرایی
واقع
و
خوش��بینی
ی
یر
گ
رم
ج
عالوه
كما اين كه با گذشت چند سال از اجراي اين قانون هستند مغازههايي كه هنوز
كما اين كه با گذشت چند سال از اجراي اين قانون هستند مغازههايي كه هنوز
ش��ک
قديم آنها ندبادانپز
موفقی��ت در انجام
دلیل
هايي حذف شده و چهره در
هستند
شهر هدف
رسیدن به
چهرهراه
مهم در
بخشيده است،
نازيبايي به
نام قديم آنها با برچسبهايي حذف شده و
بخشيده است،
واق��عشهر
نازيبايي به
برچسب
تونام
س��ط
اساميزیادی در
فارسي،هيچ
اف��راداسامي
روز ديدن
این اس��ت که روش ش��بانه اما با
کارهاشود.
رنجيده نمي
فارسي،هيچ كس از اين نا زيبايي
با
برخ��ی
شود.گیرند ،یک
نميقرار
رنجيدههم
زيباييدرکنار
اين ناوقتی
كس از که
مثل
موف��ق هم
ديدنتاثیر
یاماتوان��د
م
متوجه ميشويد
ش��هر خود
بیشتر!وگذار در
اهلنهگش��ت
ساعتكمي
البته اگر
ميشويد
متوجه
باش��يد،
گش��ت وگذار در ش��هر خود
نها
اهلدا 
كمين دن
انجام
برای
متفاوتی
باش��يد،سازند.
فکری می
ایده آل
است،
ش��ان در پیش سایرین24 ،
البته ماگران��د
ید
�ف
س�
عدهاي از اين قانون با همه س��ختگيريها ،به راحتي سرپيچي كردهاند و
عدهاي از اين قانون با همه س��ختگيريها ،به راحتي سرپيچي كردهاند و هنوز
های
آدم
اینکه
نه
ش��ود،
می
گرفته
هنوزراه
در
خ��ود
توانایی
ب��ه
ها
موف��ق
آنها
به
چیز
هر
از
بی��ش
آنچه
پس
د.
اش
ب
ته
اش
اس��امي بيگانه بر س��ر در برخي مغازهها خودنمايي ميكن��د .عالوه بر آن اين
داس��امي بيگانه بر س��ر در برخي مغازهها خودنمايي ميكن��د .عالوه بر آن اين
م��ل برای
بخواهند کار را
متأسفانهاز
كه دارند و
ایمان
هدف
رس��یدن به
توليدمی کند
کمک
شدن
ش��اهد کا
روزهاقیق��ه
هستيم
بسياري
اینغذايي و آرايشي
محصوالت
ش��اهد
انجام دهند .در موفقروزها
متأسفانه
متفاوتیهستيم كه
محصوالت غذايي و آرايشي بسياري
توليد
دو د
ت
خودق��
زد بان و
کارهای��ی
اینج��ا از
مثل
موانع را
س��ازند.
کاه ،کوه
لحظه ها را
ماست و
چيپسها،
نمیهمين
شاهد آن
درمیابند.يدك ميكش��ند.
بيگانه را با خود
ماست وبرای ش��ما است کهاس��امي
چيپسها،
يدك ميكش��ند .شاهددرآن همين
بيگانه را
اس��اميک
مس��وا
آن وهمازبا عناوين
رسانهها
تازگي تبليغات آن
است كه به
شامپوهايي
صحبتهم با
شامپوهايي است كه به تازگي تبليغات آن در رسانهها آن
عناوين ک��ه
می کنیم
خارجيهم
خوش��ی ها
بینند
دیودرنمی
کاری که
لحظه ها،
خارجيافراد موفق قدرشناسی
وبگذارید.
و بيگانه،كم نيس��ت .اگر درخش��يدن اين اسامي بيگانه بر سر در مغازهها براي
درخش��يدن اين اسامي بيگانه بر سر در مغازهها براي
بيگانه،كم نيس��ت.ساگر
��یاری،
با
را
آنها
موفقیت،
به
رس��یدن
برای
شوند.
نمی
سرمست
اندازه
بی
پس
از
خوبی
ب��ه
ها
موفق
ب
ور
ص
ت
مابرعکس
ما غيرقابل قبول اس��ت ،پس با پخش اين اس��امي آن هم از رسانه ملي چگونه
غيرقابل قبول اس��ت ،پس با پخش اين اس��امي آن هم از رسانه ملي چگونه
یا
ن
زد
ک
انجام
به
متفاوت
روش��ی

در واقع
آین��د،
برمی
آن
�وا
س�
م
تر
بايدکم
بايد كنار آمد؟
كنار آمد؟
مح
تری
جه به
بهتر بودن
اين ودر همان قان��ون ممنوعيت به .5
رسانند:
قان��ون ممنوعيت بهكارگيري اس��امي،می
آوردن
به چن��گ
جایو
اس��امي،بهعناوين
كارگيري
گذش��ته از
عناوين و
همان
تی در
ر ،ناين
شت از
گذش��ته
مدت بی
ینا ،بهدندان
یدانید که م 
بودنبيگانه روي
واژههاي
لحظهتأكيد ش��ده است كه اس��تفاده از اين
اصطالحات بيگانه
روي
به است كه اس��تفاده از اين واژههاي بيگانه
ش��ده
بيگانه
اصطالحات
تأكيدنه��ا
با ،مرتب حتما م 
خوب
�د و ت
قاپیدن
یکن�
یک مینای عایدت��ان نم
نهایی زی
داش��تن دندا 
كش��ور
داخل
در
كه
غيردولتي
و
دولتي
هاي
بخش
از
اعم
داخلي
توليدات
كليه
كش��ور
داخل
در
كه
غيردولتي
و
دولتي
هاي
بخش
از
اعم
داخلي
توليدات
كليه
و
هد
د
ی
د.
م
زن
ی
ی
.1
ید
م
تمام
ب��ا
ها
ب
موفق ها هرچند واقع
سف
سی
آ
ن
ما
تا
ا
دان
ت
دن
س��
نها را متمایل مینای
ا
مه
ه
عرضه ميشود ،ممنوع است و در اين شرايط انتظار ميرود نظارت بيشتري بر
در اين شرايط انتظار ميرود نظارت بيشتري بر
و
است
ممنوع
شود،
مي
عرضه
ی
و س��فید آرزو
یتوانددندا 
داری��د دندا هایتان
خصوص نازک م 
حسنق��د
بین هستند ،اما به کم
اجرايراينتقانون صورت گيرد.
نصورت گيرد.
تاجراي اين قانون
حسن
اگر عاد
به
ها
ن

دا
کدرب��ودن دن
رسندی به زرد کند.
سختگيريل ک
ع��د از می
اس��ت ،پیش
نمی
قان��ع
مغازهها
همسر در
سختگيريازهايي كه در به كار بردن اسامي بيگانه بر
اگر همان
هاييردكهندر به كار بردن اسامي بيگانه بر سر در مغازهها
همان
اگرله ب
را بالفاص
نگام خنده ،باعث ناخ
جزئی
محصوالت بهابتدا
ه
سیگار
كنندگاند ،باید در
موادغذايي و
كار گرفته
كار گرفته شده بود درباره توليدات موادغذايي و
محصوالتمابهدر
كنندگان دس��ت
و توزيعآنک��ه از
دیگر
توليداتس��خن
شده بود درباره به
شوند.
توزيعک کنی
ومسوا
كرد
رانندگيت.تهران بزرگ در مصاحبه
یي و
رون��ده
اعالمل پ
س��بایگار مته��م او
بهداشتيیدبهنكار ميرفت ،امروز شاهد نگری
برایدست
فرصتیاز اين
امروز شاهد تبليغاتي
تبليغاتي از اين دست
غذا محصوالت آرايشي
اس
ی ورا با جو
محصوالت بروند.
بهتر
آرايشي و بهداشتي به كار ميت��ارفت،وقتی
ید
ها
اس
ن

دا
ی
دن
ها
بد نیس��ت بدانید رنگ
در رسانهها نبوديم ،ضمن اين كه همين اسامي روي محصوالت نوشته شده و به
یوانهمين اسامي روي محصوالت نوشته شده و به
اين كه
ش��دن دندان هاس��ت زیرا حملدرهرسانهها نبوديم،
ضمنک ل
گ پوست زرد
سردر ی
خوب
دارند،
مراتب بيشتر از سردر مغازهها به چشم مردم ميخورد .هرچندشدن
کلی
اصوال از
هرچندموفق
اف��راد
ش��ید
مراتبیا نو
زردرن��گ اس��ت و با آدامس
پاسداري
متوليان
پاسداري
متوليان
نمغازهها به چشم مردم ميخورد.
بيشتر از
هم مانند رنگ مو و رن
ود .نیکوتی��ن
وزارتمینای
ازجمله زیرا
نمی
از زبان فارسي ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تاكنون ب��ودن
بیزارن��د
دهی��د.
بر الزم
حساسيتراهاي
هايوالزم
گوی��یحساسيت
فرهنگ و ارشاد اسالمي تاكنون
فارسي
زبانش
ش
ی

نها آباز کاه
م
ن

به وسیله ژنتیک تعیی
دا
دن
گذش��ت زمان س��طح
ساس
خرجها ح
خارجي از تابلوهاي
را در اين زمينه به خرج
نمونه آن را در حذف اسامي خارجي از تابلوهاي
دادند و
زمينه
اساميابند.
دادند و نمونه آن را در حذف ت
ط ابهسی د
ی
اينس��
رخ
ب
در تو
ن
یدهد .دن رادان
رد
ک��
این رن��گ تغییر م 
ب��ا وجود ت��رک
موفقاست رؤساي
اما بهتر
برایبوديم،
محصوالت توليدي در كشورش��اهد
عرضهكنندگان محصوالت توليدي در كشورش��اهد بوديم ،اما بهتر است رؤساي
سفیدی را به
عرضهكنندگان  .3خود
اس��تفاده
اف��راد
صنوف وت.
ندهه��ای دندان در شده اس
ود
ش
ی

تها باعث م
ارزیابیبا هدف پاسداري از هويت ملي ايراني و زبان فارسي،
صنوف و توليدكنندگان هم
هدفبپاسداري از هويت ملي ايراني و زبان فارسي،
با
هم
توليدكنندگان
عاد 
حد البته زردکن
فراموش نکنید آسی
بهتر
حداکث��ری از توانایی ها برای
ب��رای هر
ن
ری
همگامن
شت
یها نی��ز وجود بنابرای
بی
همگام با ساير دستگاهها ،زيرمجموعههاي خود را موظف به رعايت قانون كنند.
زيرمجموعههاي خود را موظف به رعايت قانون كنند.
ها،
دستگاه
ساير
با
تا
ها
ن

دا
دن

ی
راک
یع
خو
طب
رد
ی
وا
برخ��
هماندن��دا
عمل
ش��دن،
هدف خود
نهضت ها
بهتر اس��ت همانموفق
اس��تینای
ن نمونه قهوه و زیادیبهترب��ه م
که ازبهسردر
اس��تبيگانه
آرمانیاس��امي
در حذف
ش��كل گرفته
ریزتریناز سردر
اس��امي بيگانه
نهضتنش��كل گرفته در حذف
ود.
ش
ظ
حف
�وا
ن
ن�
مک
ع
به
له
م
ن وها بالفاص
چیزی دارن��د.
گرایی
چند
همهر
شود،
تبدیلدرمی
ممکن را
چهارچوب
توليدات و نهایت
با
توليدات
واقعهويت
گيرد تا
شكل
داخل
محصوالت توليدي
مغازهها درباره
ه��ای تا هويت
شكل گيرد
محصوالت توليدي در داخل هم
مغازه
دربارهگر دندا
ش��هاود ا
�وال اینجاست که چه
ی
و خوراکیه��ای پررنگ م 
س�
ی
ايراني همچنان محكم و پا برجا
محكمکونیپاد!برجا بماند.
همچنان
ايراني
��ا
ج
صداق��تبماند.فدای آرمانگرایی نمی شود.
ترسیم می کنند.
مز و برخی بعد از غذا مسواک
نها را زرد میکند و چطور مانند میوهه��ای قر
دندا 
به عب��ارت دیگر موف��ق ها،
و راس��تی

نهایمان را سفید
یهای چنی��ن تاثیری

دا
دن
م
انی
تو
ی
م

دن
��ی
نوش
جزئیات را درمی یابند.
با خ��ود برخورد می کنند یا
یک جدول با دو شرح
جدول با دو شرح
یک
م.
اری
د
گه
د.
ن
روزنامه ذارن
جدول م
دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
کرده و
ایران
روزنامهحل
جدولبا مداد
یگایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را

11

ینای
م 
نـازک
نها
دنـدا 
را متمـایل
بــه زرد
می کند

نها چگونه
دندا 
یمانند؟
م 

سفیـ ـد

كمهرمديريتشد
شد
4898

4898

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول ويژه جدول عادي
جدول عادي
____________________
جدولهای ____________________ ویژه وعادی

افقي:
از
خ��ارج
و
نامرب��وط
حرفه��اي
-1
1
موضوع زدن -اشاره به نزديك
2
 -2كش��ور قذاف��ي -ع��دد زير خط
3
كسري -جمع حكم
 -3دستخط خوش -جايگاه -وبا
4
 -4چوب��ه اع��دام -ب��اران كم -گلي
5
معطر -خاطر
 -5سنگ آسياب -باستاني و كهن6 -
پارچه كبريتي
7
 -6داراي آهنگ يكسان -توگوشي-
8
مخفف شاد
 -7گريختن -ميوه گس -كچل
9
 -8س��خت ،آهنين -فوري -كاسني
10
زرد
 -9م��وي گردن اس��ب -عاليترين 11
درج��ه نظامي در نيروهاي مس��لح12 -
قابل ديدن
13
 -10برج جدولي -از گازهاي بيرنگ
و بيبو -رشتههايي از پوست يا ساقه 14
گياه
15
 -11صادرات مهم برزيل -آش��وب و
 -7س��گرمه -نوع��ي مس��ابقه دو
ازدحام -تاك
 -12ساختمان و سازندهاش -ذخيره -استقامت -راه يافتن
 -8ارجمن��د -خ��و ،سرش��ت -مقابل
همان بس است -دريغ
Puzzle 2 (Hard,
rating
 difficultyپيري
بخش ادبياتي اوس��تا-
)0.62كهنترين
-13
 -9مرادف فسق -آباژور -ماچ آبدار
نسبشناس -دستورها
 -14پيامب��ر خوشص��دا -زه��ره -10 -پست الكترونيكي -نوازش كننده
و مهربان -نت آخر
سپاهيان
 -15گل و الي تهحوض -از ش��عراي  -11رمق آخر -آفريده ش��ده -قانون
بزرگ قرن  4و  5و قصيدهسراي دربار چنگيز
 -12خراشيدن -نت مخمور -آرزوها-
سلطان محمود و مسعود غزنوي
گرانتر از طال!
عمودي:
 -1از آث��ار قديم��ي و ديدني اس��تان  -13تاج -تملك و نفوذ -هرگز
اردبي��ل ك��ه در نزديك��ي روس��تاي  -14قدرت -خوشحالي -خجسته
 -15سمبل -جنون جواني
ساريجالو قرار دارد -شاعر عاشق!
 -2نوعي س��بزي -اسلوب-
حل جدول عادی شماره 4897
بافنده
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -3نژاد -ترس��ناك -طبق
ا ب و ع ط ا
ر
ا ك ت و
 1ت ر
اصل ص��د و پنج��اه و نهم
د
ر
ر ك و
س ي ا ف
و
 2پ ي ر
تش��كيل دادگاهها و تعيين
س م ن و
گ ي و ي
ا
و ي د
 3ه
صالحي��ت آنه��ا من��وط به
ا ج ر
ا ت
ف ل
ف م
ا ن
 4م
حكم ...است
ن
ك ا ف ر
م ر ح ب ا
 5ي س
ب گ
ر ن ج ش
د ي
ا ي ا
 6ل
 -4مرك��ز اتريش -پرندهاي
7
ا
خ ل
د ي
ب ه ب و
ن م و
خاك��ي رن��گ و كوچكتر از
8
ر
ك د ي و
د
ر
و
ه ي
ا گ ا
كبوتر -نف��س بلند -ضمير
9
ن م ط
ا ن
ا ت ش د
ت ا ج
غايب
ا
ه
د
ا
ب ر
ص و ف ي
 10ش ه
 -5كشوري در خاورميانه-
ب ع
ا ن ه
ب ه
ا
م ر
ا
 11ف
م و ج
ق ا
د
و
ي ه
 12ش ك ن
نيروي طبيع��ت و فطرت-
و
ر
ا
و
ر
ر ش
ا
م
د ك
ر
 13ا
نوعي ساز
ا ب
ص و
ل ه ي ب
 14ن ي ر ي ز
جمع
پش��تي-
به
 -6تكيه
15
د ي ا ن ه
ب ا
ه
ا ي د
م ز
شيخ -قطاعالطريق
1

7

3

2

8

5

4

6

4

3

7

8

1

9

7

8

4

3

6

6

2

2

7

7

1
6

5

6
خدمات 35ارزی

514-844-4492

2

8

7

نادان 4
سزاوار3 -
افقي -9 15 14 13:گريبان لباس2 1-
12 11 10 9 8
غاي��ب 1-زين��ت -منش و رفتار
 -1حرفه��اي نامرب��وط و -10
خ��ارج از
انساني
موضوع زدن -اشاره به نزديك
ماشين2خاكبرداري -قاتل امام
-11خط
 -2كش��ور قذاف��ي -ع��دد زير
آب در لغت محلي
هادي(ع)3 -
كسري -جمع حكم
وبا فراخواندن مكرر كسي به وسيله
 -3دستخط خوش -جايگاه-12-
4
بلندگ��و -مردمك چش��م -پس��وند
 -4چوب��ه اع��دام -ب��اران كم -گلي
زنبيل
نسبت-
5
معطر -خاطر
بخشنده -در مقام تحسين
مرد
-13
 -5سنگ آسياب -باستاني و كهن6 -
ميكشند -نوشتن
پارچه كبريتي
7
نامناسب -شرم و حيا -پيشوا
-14
توگوشي-
يكسان-
آهنگ
 -6داراي
قوي -اپرت مش��هوري از
 -15عزم 8
مخفف شاد
اسكار اشتراوس موسيقيدان اتريشي
 -7گريختن -ميوه گس -كچلعمودي9:
 -8س��خت ،آهنين -فوري -كاسني
اندازهاي طبيعي و زيباي
 -1از چشم 10
زرد
استان همدان -ميدان
11
تريناز سخن فرو بسته -نويسنده-
عاليلب
 -9م��وي گردن اس��ب-2 -
مس��لح-
دشتي12
درج��ه نظامي در نيروهاي كبوتر
قابل ديدن
نس��ب -ج��اده هم��وار
 -3اص��ل و13
 -10برج جدولي -از گازهايو بي
رنگريزي ش��ده -يكدندگ��ي و
ش��ن
سرسختي 14
و بيبو -رشتههايي از پوست يا ساقه
آزماي��ش -هداي��ت كنن��ده-
-4
گياه
15
وح��ش بيگان��ه -واح��د عملي
 -11صادرات مهم برزيل -باغ
آش��وب و
افقي:
سنجشرسانايي-7برقس��گرمه -نوع��ي مس��ابقه دو
ازدحام -تاك
س��خت و
ذخيره-تكيه دادن-
اش -بش��ر-
بيميسازنده -5
خامين -بي
گلراه يافتن
استقامت-
ساختمان و
 -1فيلمي از اكبر-12
دريغ پخته
است-زنگ
رونق بازار-
 -2گل هميشه بهار-
 -8ارجمن��د -خ��و ،سرش��ت -مقابل
همان بس
بازگش��ت -كشوري
-6
(Hard,درPuzzle 1
difficulty
rating
مساوي -پيري
ادبياتي اوس��تا-
)0.62بخش
بزرگ كليسا  -13كهنترين
دستورها قاره كهن
شناس-ملوديك
قس��مت
 -3بدرس��تي كه-
 -9مرادف فسق -آباژور -ماچ آبدار
نسب
صورت حلقه
اي به
بي��رق -پيرايه
-7
اپرا -واگير
الكترونيكي -نوازش كننده
پست
-10
 -14پيامب��ر خوشص��دا -زه��ره-
جانشينان
رنجوري -از دروس -فلزي گاه داراي ونگين-
آخر
مهربان -نت
 -4حشره پركار-سپاهيان
آخر-داشته-
رمقياري
چشم
 -8ش��اعر
آفريده ش��ده -قانون
ش��عراياز آنان-11
رو ترش كردن  -15گل و الي تهحوض -از
نويسنده و كاتب
حق گردن كلفتي-
 -5باران ريزه -توبره و انبان -مرمر
چنگيز
دربار
سراي
بزرگ قرن  4و  5و
چيزيقصيده -9پاكس��ازي گياهان ه��رز از زمين
 -6نام پسرانه -بيپول -ميان
 -12خراشيدن -نت مخمور -آرزوها-
مسعود غزنوي
زيبا -محمود
 -7س��الم -گليسلطان
زراعت -رازگويي با خدا -پول خارجي
آخرين وسوره
طال!
از
گرانتر
عمودي:
كه در مدينه نازل ش��ده است و  7آيه  -10سكه طالي قرن يازدهم -مربوط
نفوذ -هرگز
تملك و
تمدن
تاج-قبل از
-13هاي
اس��تان به دوره
ديدنيمنس��وب
 -1از آث��ار قديم��ي و و
دارد
روس��تايمو  -14قدرت -خوشحالي -خجسته
نزديك��ي
زمس��تاندر
اردبي��ل ك��ه
عرب -بشر -رنگ
 -8نوع��ي باكتري-
ثروتجواني
جنون
فرانسه -سمبل-
عاشق!رودي در -15
كارشكني-
ساريجالو قرار دارد -شاعر -11
بيدين
 -2نوعي س��بزي -اسلوب-
برگ
ق��وم-
خ��ادم
-12
حل جدول عادی شماره 4897
بافندهويژه شماره 4897
حل جدول
برن��ده -گاه مشكلگش��ا
طبق 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14
ترس��ناك13 12 -
نژاد11 10 9 8 -
7 6-35 4 3 2 1
شود -كيفيت
ه  1ت ر
ا ب و ع ط ا
ر
ا ك ت و
ر
ت ا ت و
ا ك ش و
 1ن و
نهم
اصل تص��د و پنج��اه و
ه��ا-
 -13وجوره��ا و گونه
د
ر
ر ك و
س ي ا ف
س ر ب ا 2ر پ ي ر
2
ن و
ا
ز
ر ي ا
ا
تعيين
دادگاهاها و
 3خ ا م و شتش��كيل
مقاصدد و ااهداف-
د 3ي ه
س م ن و
برودت ي
گ ي و
و ي
ا
م
ك ب ر
اث��ريم از
-14
ا ج ر
اليزاب��ت ت
ا
ف ل
ف
ا ن
به ي 4ش م
من��وط ن
آنه��ا ا
صالحي��ت م ن
ا
ر پ
 4و ج ه
است
ن
امريكاييك ا ف ر
ب ا
كاستووا ر ح
م
5ب ي س
ف ي ج ي
حكم...م ت
م ك ر
 5ن ي
نويسنده
ب گ
ر ن ج ش
د ي
ا ي ا
ا
اتريش -م
ا
مرك��ز ل
ا -4ن ت
م
ا
 6ك
ه��ا در صدر
مدت
پرندهاي م  6ا ل كه ت��ا
ا
خ ل
د ي
ب ه ب و
ن م و
7
ت ع 7ب
س ن ت ه ل ن
كوچكتر از
ب ي ل خاك��ي رن��گ و
ه��اي
پرفروش
فهرس��ت
ر
ك د ي و
د
ر
و
ه ي
د 8ا ا گ ا
و
ي ه
ا ي ر
و س
د
 8ف ر
ضمير
نف��س نبلند-
اكبوتر-
ن م ط
كش��ورهاين
ا
بس��ياري ا ازت ش د
ل  9ت ا ج
ا
م
ا
ر س ل
 9ر ي ه
غايب
گرف��ت و
ا
ه
د
ا
ب بهر
ق��رار ف ي
10س ش هجهانص و
ا ب
س ي ر
ق ل و ب
 10ي ل
خاورميانه -ر 11ل ف
ب ع
قشر ن ه
ا
شد -ه
ب
ا
30زبان ر
م
ا
م
ا
كشوري بدر ر
ا
ا س ا -5ن
 11ت
ترجمه
م و ج
ق ا
د
و
ي ه
فطرت -و 12و ش ك ن
ه
طبيع��ت وس
و
ن
نيرويا
ر م
م ل
 12ا
منظوم
سخنان
پوسته-
و
ر
ر 13ك ا
و
ر
ا
و
ر
ر ش
ا
م
د ك
م ب ا
ا ب ج ي
 13و ا ق ع نوعي ساز
نوعي
مالي��م-
ب��اد
-15
ا ب
ص و
ل ه ي ب
و ل و 14و ن ي ر ي ز
ا ش د
ر
پش��تي -جمع
تكيه به
 1415ن و ا ز ش-6
پيش��رونده
نادر دو
بيماري
د ي ا ن ه
ب ا
ه
ا ي
م ز
م
ا ب ب ن د ي
ا ت ر ي ك 15س
شيخ -قطاعالطريق
روماتيسمي
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جدول ويژه

>>حل در صفحه 34

 -9 15 14 13 12 11 10 9 8گريبان لباس -سزاوار -نادان
 -10غاي��ب -زين��ت -منش و رفتار
انساني
 -11ماشين خاكبرداري -قاتل امام
هادي(ع) -آب در لغت محلي
 -12فراخواندن مكرر كسي به وسيله
بلندگ��و -مردمك چش��م -پس��وند
نسبت -زنبيل
 -13مرد بخشنده -در مقام تحسين
ميكشند -نوشتن
 -14نامناسب -شرم و حيا -پيشوا
 -15عزم قوي -اپرت مش��هوري از
اسكار اشتراوس موسيقيدان اتريشي
عمودي:
 -1از چشماندازهاي طبيعي و زيباي
استان همدان -ميدان
 -2لب از سخن فرو بسته -نويسنده-
كبوتر دشتي
 -3اص��ل و نس��ب -ج��اده هم��وار
و ش��نريزي ش��ده -يكدندگ��ي و
سرسختي
 -4آزماي��ش -هداي��ت كنن��ده-
باغ وح��ش بيگان��ه -واح��د عملي
سنجشرسانايي برق
افقي:
 -5بش��ر -تكيه دادن -گل س��خت و
 -1فيلمي از اكبر خامين -بيبيمي
 -2گل هميشه بهار -رونق بازار -زنگ پخته
 -6مساوي -بازگش��ت -كشوري در
بزرگ كليسا
 -3بدرس��تي كه -قس��مت ملوديك قاره كهن
 -7بي��رق -پيرايهاي به صورت حلقه
اپرا -واگير
 -4حشره پركار -رنجوري -از دروس -فلزي گاه داراي نگين -جانشينان
 -8ش��اعر از آنان چشم ياري داشته-
رو ترش كردن
حق گردن كلفتي -نويسنده و كاتب
 -5باران ريزه -توبره و انبان -مرمر
 -9پاكس��ازي گياهان ه��رز از زمين
 -6نام پسرانه -بيپول -ميان چيزي
 -7س��الم -گلي زيبا -آخرين سوره زراعت -رازگويي با خدا -پول خارجي
كه در مدينه نازل ش��ده است و  7آيه  -10سكه طالي قرن يازدهم -مربوط
و منس��وب به دورههاي قبل از تمدن
دارد
 -8نوع��ي باكتري -زمس��تان عرب -بشر -رنگ مو
 -11رودي در فرانسه -كارشكني -ثروت
بيدين
 -12خ��ادم ق��وم -برگ
حل جدول ويژه شماره 4897
برن��ده -گاه مشكلگش��ا
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
شود -كيفيت
ه
ر
ت ا ت و
ا ك ش و ت
 1ن و
س ر ب ا ر  -13جوره��ا و گونهه��ا-
2
ن و
ا
ز
ر ي ا
ا
م ا د ي مقاصد و اهداف -برودت
ا
ك ب ر
م و ش
ا
 3خ
ن ي ش  -14اث��ري از اليزاب��ت
ا
م ن
ا
ر پ
 4و ج ه
 5ن ي
م ك ر م ت ف ي ج ي ب كاستووا نويسنده امريكايي
ا
م
ا
ل
ن ت
ا
م
ا
 6ك
م ا كه ت��ا مدته��ا در صدر
 78ف رب دي ول س س ان يت ره ل ني ه وت دع اب فهرس��ت پرفروشه��اي
بس��ياري از كش��ورهاي
ل
ا
م
ن
ا
ر س ل
ا
 9ر ي ه
ق ل و ب س ي ر ا ب س جهان ق��رار گرف��ت و به
 10ي ل
م
ا
ا ب ر
ن
ا س ا
 11ت
ر ل 30زبان ترجمه شد -قشر
ه
و س
ن
ا
ر م
م ل
 12ا
 Tel.:(514)772-5787و و و پوسته -سخنان منظوم
ا ب ج ي
ق ع
ا
 13و
 (514)620-3622م وب ال رو وك  -15ب��اد مالي��م -نوعي
ا ش د
ر
ز ش
ا
 14ن و
م ا ت ر ي ك س بيماري نادر و پيش��رونده
15
ا ب ب ن د ي
روماتيسمي

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
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پزشکــی

www.paivand.ca

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari:
Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani، R.D.C.

برای اس��تفاده از روزه درمانی بطور
کام��ل یا نیم��ه کامل بای��د وضع
سالمتی شخص توسط پزشک تائید
ش��ود ،مخصوصا برای بیمارانی که
دارو دریافت می کنند.
ش��خصی که وضع س�لامتی روزه
دار را کنت��رل می کند باید از نتایج
آزمایش��ات بیمار قبل از شروع روزه
با خبر باش��د .و سپس بیمار هر روز
مورد معاینه نبض ،فشار خون،درجه
حرارت بدن و وزن قرار بگیرد.
مراک��ز مختلفی در آمری��کا ،کانادا،
انگلستان و استرالیا وجود دارند که
طبق برنامه تهیه شده توسط انجمن
International Association of
)Hygienic Physicians (IAHP

اش��خاص را تحت درم��ان قرار می
دهن��د و متخصصی��ن بهداش��ت،
مانند پرستار ،پزش��ک ،ناتوروپات،
روانشناس در آن کار می کنند.
بعضی از آنها سیس��تم های کامل
کنن��ده دیگ��ری مانن��د راه رفتن،
یوگا ،طب سوزنی ،هنر درمانی Art
 Therapyو غیره را هم به آن اضافه
می کنند.
بهتری��ن موق��ع ب��رای روزه داری
پزش��کی طبق طب های سنتی در
بهار و پائیز که فصل متعادل اس��ت
پیشنهاد شده ولی این یک قانون به
ثبت رسیده نیست.
روزه پزش��کی را نمی ش��ود یکباره
انجام داد باید بدن را برای تغییراتی
ک��ه پیش می آید آماده س��اخت و
معموال سه مرحله وجود دارد:
♦ مرحله آمادگ��ی باید به تدریج
میزان غذاها را کم کرد و بهتر است
از رژیم گیاه خ��واری پیروی کرد و
محصوالت فرآوری ش��ده را مصرف
نکرد.
♦ مرحل��ه دوم روزه داری کامل یا
نیمه کامل
♦ بازگشت به سیستم غذائی قبل
از روزه باید بتدریج انجام شود.
در ش��روع روزه گرس��نگی به شما
فشار وارد می آورد ولی این احساس
معموال بعد از دو روز از بین می رود
و جایش را به یک احس��اس خوش
بودن و آرامش می دهد و کم شدن
وزن بر اثر از دست دادن آب و نمک
اس��ت و بع��د از آن ب��رای هر کیلو
وزن کم شده بدن حدود  310گرم
پروتئین و  550گرم چربی از دست
می دهد.
اگ��ر در مرحله آمادگ��ی کم کردن
مق��دار غذاها رعایت ش��ده باش��د،
عوارض ثانویه که ممکن است پیش
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بیایدمانند:
سردرد ،بی خوابی ،حالت
تهوع ،س�رگیجه ،التهاب
پوس�تی ،بوی ب�دن ،درد
در عضالت معموال موقتی
اس�ت وجود این عوارض در
همه یکسان نیست.
برای تعیین م��دت روزه داری
و نوع آن بعضی از متخصصین
در ابتدا وضع روانی ش��خص را
قب��ل از چیزه��ای دیگر مثل
سن ،سکس ،وزن ،قدرت بدنی،
شدت سموم بدن و شدت بیماری
در نظر دارند.
در بیشتر کلینیک ها روزهداری بین
 3تا  10روز است که می تواند تا سه
هفته طول بکشد.
بعضی از متخصصین عقیده دارند
که وقت��ی که بدن از س��موم پاک
شد یعن�ی موقعی که زبان پاک و
ادرار بی رنگ ش�ده و گرسنگی
بازگش�ته می ش�ود ،روزه را تمام
کرد و این در موقعی است که روزه
های طوالنی گرفته می شود که به
کسانی که تجربه روزه داری ندارند
پیشنهاد نمی شود.


مطالعاتدیگر

بعضی از بیماری ها بسیار خوب به
روزه داری جواب می دهند مانند:
بیماری های قلبی ،فش�ار خون
ب�اال ،آل�رژی ه�ا ،بیم�اری های
انفالماتوار و آرتریت روماتوئید.
ولی باید توجه داشت که روزه داری
برای همه بیماری ها خوب نیست؛
مخصوصا وقتی ک��ه بیماری ها در
مرحله حاد هستند.
در این صورت روزه می تواند باعث
از بین رفتن مواد غذائی بدن ش��ده
باع��ث ضعف بش��ود ،مانن��د :ایدز
(س��یدا) و انواع س��رطان ها .طبق
گفته دکت��ر Evarts. G. Loomis
یک��ی از بانیان انجم��ن آمریکائی
پزشکی هولیستیک  AHMAبطور
کلی کسانی که از آرتریت رنج می
برند پس از سه چهار روز روزه داری
می توانند داروهایش��ان را مصرف
نکنن��د بدون اینکه ناراحتی ش��ان
اضافه شود.
دردهای این افراد بعد از  10روز در
حدود  80تا  90درصد کم می شود،
مگر نزد کسانی که به مدت طوالنی
داروهای ح��اوی کورتیزون مصرف
کرده اند و افرادی که از فشار خون
رن��ج می برند .آنها قادرند که مقدار
دارو را ک��م ک��رده و در اکثر مواقع

ataansari@videotron.ca

روزهدرمانی
2

دیگر مص��رف نکنند و
فشارش��ان بعد از دو سه
ماه طبیعی می شود.
مطالع��ات دیگ��ری که
در  Medlineم��ی توان
خواند نشان دهنده این
است که تغییر در رژیم غذائی وضع
بیماران آرتیت روماتوئید را بهتر می
کند.
♦در ی��ک مطالعه کلینیکی تحت
کنترل پزش��کی در  1994در اسلو
در ن��روژ پزش��کان متوجه ش��دند
ک��ه بعد از  7ت��ا  10روز روزه داری
وضع بیماران بهبودی حاصل کرده
و این بهبودی با یک رژیم س��ه ماه
و نیمه س��بزیخواری Vegetarien
و ت��ا  9ماه بعد با ی��ک رژیم الکتو
س��بزیخواری ادامه داش��ته و طبق
عقیده این پزش��کان بهبودی بر اثر
کم شدن اسیدهای چرب در خون
نبوده  ،برعکس ،چیزی که مطالعات
دیگر نشان میداده و فرقی در میزان
اس��یدهای چرب خ��ون آنهائی که
بهبودی داشتند یا نداشتند نبوده و
بستگی به نوع این دو رژیم نداشته و
علت آن روزه داری بوده است.
♦در یک مطالعهدیگری کهدر سال
 1995در انس��تیتوی ایمیونولوژی
و روماتولوژی بیمارستان ناسیونال
اس��لو انجام شده پزش��کان یک بار
دیگر نش��ان دادند که روزه داری و
بعد از آن رژیم گی��اه خواری وضع
بیماران��ی که از آرتری��ت روماتوئید
رنج می برند ب��ه نحو قابل توجهی
بهتر ک��رده و آزمایش��ات مختلف
آزمایشگاهی نشان دهنده کم شدن
مهم فعالیت های انفالماتوار شده.
این محققین عقی��ده دارند که کم
شدن فعالیت های انفالماتوار به علت
کم شدن تعداد لوکوسیت ها بر اثر
رژیم گیاه خواری نیس��ت ،زیرا این
کم شدن لوکوسیت ها زیاد نیست
و اهمیت ندارد.
♦مطالعه سومی در س��ال 1994

THREE SEEDS
معجون3دانه

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

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

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

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

نش��ان م��ی دهد که ی��ک رژیم
گیاهخ��واری به مدت دو س��ال
باعث شده که درد و تورم مفاصل
و سختی آن و سایر عالئم آرتریت
روماتوئید بطور مشخصی کاسته
شود.
نتیجه گیری می شود که روزه داری
و پس از آن گیاهخواری باعث بهبود
عوارض ارتریت روماتوئید می شود
بدون اینکه بشود علت آن را توضیح
داد.
♦مطالعه دیگری در س��ال 1989
نش��ان داد که بجز چند استثناء به
نظر نمی رسد که روزه داری و رژیم
بتواند باعث از بی��ن رفتن بیماری
شده و از تخریب مفاصل جلوگیری
کند.
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ZONYCHO

داروی درمان طبیعی
ناخن های قارچی،
زرد رنگ وخراب شده
مخلوطی از روغن های
اساسی ،با  96درصد
آمار درمانی درمدت
 10سال مطالعه

ZACHE

داروی طبیعی پای ورزشکار
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده)
مخلوطی از روغن های اساسی حل شده در کره کاریته

ARTHODEX

مسکندردهای عضالنی و مفصلیداروی طبیعی
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شده در کره کاریته
محل فروش در مونتریال:

تپشدیجیتال:

6162 Sherbrooke W.

H4B 1L8

MONTRÉAL QC

Tel.: 514-223-3336
 L'impatientیک فرد چاق می تواند
از روزه گرفتن الغر بشود اگر تحت
کنترل پزشکی باشد.
در فرانسه سه نفر بر اثر روزه گرفتن
 3تا  8هفته جانشان را به علت کم
بود مواد پروتئینی و نخوردن غذا از
دست داده اند.
بعض��ی از پزش��کان ی��ک رژیم پر
پروتئین را تحت کنترل پزش��کی
پیش��نهاد می کنند .بعضی از افراد
چاق با این رژیم چندین کیلو را در
عرض چند هفته از دست داده اند.
طب��ق نوش��ته این مجل��ه رژیم پر
پروتئین بعد از روزه داری برای قلب
خطرناک است .بطور کلی روزهداری
برای افراد چاق کنتراندیکه نیست

روزه و چاقی
بطور عموم��ی روزه گرفتن طریقه
کارآم��دی ب��رای الغ��ر ش��دن در
درازمدت نیست.
طب��ق گ��زارش مجله فرانس��وی

10نشانه

ولی باید تحت کنترلدقیق پزشکی
و آزمایشات الزمه قبل از شروع آن و
کنترل پزشکی در مدت روزه و بعد
از آن در مدت برگش��ت به غذاهای
معمولیباشد.
در ه��ر حال روزه داری برای الغری
نتیجه خوبی ندارد زیرا پس از روزه
کیلوهای از دست رفته دوباره برمی
گردند.

تاثیر روزه بر بیماری های دیگر

محققین و پزشکان آمریکائی تائید
می کنند ک��ه روزه داری دارای آثار
مفید و مثبت بر روی بیماری های
زیر دارد:
{>> ادامه در صفحه}33 :

تیر و
ئیدی

ابتالبهمشکالت

میلیونه��ا نف��ر دچار مش��کالت
تیروئیدی هستند اما اکثریت آنها از
آن بیخبرند.
تیروئید غدهای پروانهای شکل است
که در گردن قرار گرفته است ،غده
مهم در متابولیس��م و سوختوساز
بدن محسوب میش��ود .وقتی غده
تیروئیدت��ان خ��وب عم��ل نکند،
میتواند بر هر جنبه از سالمتیتان،
بهوی��ژه وزن ،افس��ردگی و س��طح
انرژیتان اثر بگذارد.
ازآنجاکه مش��کالت تیروئیدی که
تشخیص داده نشدهاند میتواند به
ش��دت موجب چاقی ،بیماریهای
قلبی ،افس��ردگی ،اضطراب ،ریزش
مو ،ناکارایی جنسی ،ناباروری و عالئم
و مشکالت دیگر شوند ،خیلی مهم
اس��ت که مراقب وضعیت سالمتی
خودتان باشید.
برای اینکه مش��کل تیروئید داشته
باش��ید الزم نیست همه این عالئم
را در خود مش��اهده کنی��د .در زیر
به چند مورد از متداولترین عالئم
و نشانههای تیروئید اشاره میکنیم:

 .1درد مفصلی و عضله ،مشکالت
تونل کارپ و تاندون

درد در ناحی��ه عضالت و مفصلها،
ضعف دس��تها و گرایش به ایجاد
مش��کل تونل کارپال در دس��تها،
تونل تارس��ال در رانه��ا و التهاب
پالنت��ار در پاها ،هم��ه میتوانند از
عالئم مش��کالت تیروئید تشخیص
دادهنشده باشند.

 .2ناراحتی در گردن/بزرگ شدن
گردن

احساس تورم در گردن و ناراحتی در
قسمت جلویی گردن ،خشدار شدن

صدا یا بزرگ ش��دن محس��وس
تیروئید ،همه از عالئم تیروئید به
شمار میروند.


 .3تغییر در وضعیت پوست و مو

پوس��ت و م��و ش��دیداً دربراب��ر
مش��کالت تیروئید آس��یبپذیر
هس��تند و بهویژه ،ریزش مو یکی
از متداولترین عالئم مش��کالت
تیروئی��د میباش��د .در ک��مکاری
تیروئید ،موها معموالً شکننده ،زبر
و خشک میشوند که خیلی راحت
شکننده ش��ده و میریزند .پوست
نیز ممکن است شدیداً زبر ،خشک
و پوستهپوسته ش��ود .در کمکاری
تیروئی��د ،معم��والً ری��زش موی
غیرطبیعی در لبه بیرونی ابرو ایجاد
میشود .در پُرکاری تیروئید ،ریزش
موی جدی اتفاق افتاده و پوست نیز
حساس و نازک میشود.

 .4مشکالت گوارشی

کمکاری تیروئید معموالً با یبوست
جدی و طوالنی مدت همراه اس��ت
درحالیکه پُرکاری تیروئید با اسهال و
سندرم روده آسیبپذیر همراه است.


 .5بینظمی عادتماهیانه و
مشکالت باروری

کمکاری تیروئید معم��والً موجب
سنگینتر شدن ،دردناکتر شدن و
بیشتر شدن عادتماهیانه میشود
و در پُ��رکاری تیروئی��د معم��والً
عادتماهیانه بس��یار کوتاه ،سبک
و دیربهدیر خواهد ش��د .مشکالت
تیروئیدی که تشخیصداده نشده و
درمان نمیشوند ممکن است منجر
به ناباروری نیز شوند.


 .6سابقه خانوادگی

اگر مش��کالت تیروئید در خانواده
ش��ما موروثی باشند ،شما
{>> ادامه در صفحه بعد}29 :
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خواندنی...

مرکزمشاورهوخدماتمددکاری

شرح حال

با مدیریت ثریا پوراتی :مددکار اجتماعی

  عضوجامعهمددکاراناجتماعیاستانکبکدرکانادا

  کارشناسدر امور بحران های خانوادگی

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

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

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

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

Reçoit des clients référés par CSST, CAVAC et IVAC

& Centre de consultation
D’intervention psychosociale
Soraya Pourati

هادیخرسندی
به  قلم

خودش

با اینکه هادی خرس��ندی نیازی به
معرفی چندانی ندارد ،ولی خواندن
فش��ردهای از بیوگراف��ی او خالی از
لطف نیست:
طنز نویس ایرانی هادی خرسندی
در کودک��ی به دنیا آم��د ،از مادری
حامله و پدری پشیمان.
به علت اختالفات س��نتی بر س��ر
نامگذاری نوزاد و نیز مرگ و میر زیاد
بین اطفال – اطفال ایرانی مخصوصاً-
موقتاً نامی روی او نگذاشتند و اهل
خانۀ ما او را «این» صدا میکردند.
ام��ا «ای��ن» در عی��ن گمنام��ی با
س��ماجت زنده ماند و س��رانجام با
شناسنامۀ برادر بزرگترش ،زنده یاد
مرحوم سید هادی ،کهدو سال پیش
از او به دنیا آمده و در یک سال بعد
خودکشی کرده بود ،به مدرسه رفت.
هادی در خردس��الی عموی خود را
ازدستداد ودر نتیجه تحت تعلیم و
تربیت پدر خویش قرار گرفت.
وی از همان کودکی به فراگیری علم
و دانش و سواد بی عالقه بود.
س��رانجام دوران شش سالۀ ابتدایی
را درمدتی کمتر از نُه سال به پایان
رساند.
به درس جغرافی بیتوجه بود ولی
در عوض از تعلیماتدینی بدش می
آمد.
در تاریخ از نیاکان باستانی ،به ویژه
خشتـره ،می ترسید و در هندسه
ه َو َ
از اسم ذوزنقه خنده اش میگرفت.
خلوص نیت کودکانۀ او در نوباوه گی
همراه با آشنایی با مذهب باعث شد
که شب های بسیار تا سحر به درگاه
خدا و پیامبرانش نیایش کند کهدور
او را خط بکشند.
با حادث ش��دن انقالب اس�لامی،
خرسندی به طرفداری از چپ های
انقالبی از مذهبیون حمایت کرد.
وی با ش��عار «رهبر م�ا لنین بود؛
ش�هید راه دی�ن بود» ب��ه صفوف
فشردۀ انقالبیون پیوست به طوری
که نزدیک بود س��ر صف برسد که
اعدامش کنند.
از آنجا که می گویند انقالب فرزندان
خ��ود را م��ی خورد ،ه��ادی همان
اوائل برای جلوگیری از سوء هاضمۀ
انقالب از فرزندی آن اس��تعفا داد و
خود را کورتاژ نمود.
در سال اول انقالب ،خرسندی یک
پیراهن آستین کوتاه به یک دوست
انقالبی هدیه داد .با اینکه آس��تین
های پیراهن چندان هم کوتاه نبود
و به رواج بی ناموسی ربطی نداشت
و نشانۀ رابطه با آمریکا و صهیونیسم
بین المللی هم نبود ،تحت تعقیب
قرار گرفت.
بنابراین خرس��ندی ش��بانه توسط
قاچاقچی -آن ه��م قاچاقچی مواد
مخدر -به پاکستان فراری شد.
از آنجا برای رفتن به بنگالدش چهار
س��اعت زیر زغال های یک کامیون
مخفی بود .پس از رسیدن به مقصد

دی��د م��ردم
و قت��ی
فارسی صحبت م��ی
کنند ،متوجه شد
به میه��ن عزیزش
برش گردانده اند.
وی باق��ی موجودی خ��ود را برای
رفتن به ترکیه ،به قاچاقچیانداد.در
مقصد وقتی خاطرش جمع شد که
مردم ترکی حرف می زنند ،تا چند
روز متوج��ه نبود که او را در اردبیل
پیاده کرده اند.
این رباعی را در راه ترکیه سروده:
فرزند غمین انقالبی ،هادی
لب تشنه به دنبال سرابی ،هادی
می سوزی و هی بهدور خود می چرخی
در غربت خود عین کبابی ،هادی
خرسندی از اردبیل ابتدا به بریتانیا
و س��پس به انگلس��تان و از آنجا به
یونایتد کینگدام رفت و پس از مدتی
که متوجه ش��د اینها همه اش یک
کشور اس��ت ،برای همیشه آنجا را
ترک کرد و به لندن کوچ نمود.
در خارج از کش��ور ،خرس��ندی با
دق��ت و از نزدیک دخالت انگلیس
ها را در ام��ور داخلی ایران زیر نظر
گرفت و به همیندلیل تحت تعقیب
بود ،به طوری که پلیس لندن چند
ب��ار او را به بهانۀ رانندگی در حالت
مستی بازداش��ت کرد .در حالی که
او نیز مانند بقیۀ هموطنانش وقتی
مشروب خورده باشد ،بهتر رانندگی
میکند.
در س��الهای اول در لن��دن ،هادی
که هنوز رش��تۀ دلیوری پیتزا را فرا
نگرفت��ه بود ،حقوق بگیر ش��رکت
معتبر سوش��ال سیکیورتی بود ،اما
پس از مدتی به هنگام دلیوری پیتزا
توسط یکی از هموطنان تیزهوشش
شناسایی ش��د و از شرکت سوشال
سیکیورتی پاکسازی گردید.
متأسفانه کوشش های کشور میزبان
برای برگرداندن او به کشورش هنوز
ناموفق بوده است.
رئی��س هواپیمائ��ی انگلی��س ب��ه
خبرنگاران گفت« :ما برای بازگشت
خرسندی به ایران بلیط مجانی به او
پیشنهاد میکنیم ولی او اصرار دارد
پول بلیط را نقد بگیرد».
وی در جوانی برای بلند قد ش��دن
به بسکتبال پرداخت ولی متأسفانه
نتیجۀ معکوس گرفت و چند سانت
کوتاه تر شد.
ورزشدیگری که خیلی به آن عالقه
دارد ،وزنه برداری است ولی میگوید
«سنگین است».
از سازهای موسیقی هادی بیش از
همه به نواختن ویولون ِس��ل عالقه
دارد ،ولی پزشک معالجش بزرگتر از
کمانچه به او اجازه نمیدهد.
از نظر مذهبی ،خرس��ندی به همۀ
کتب آسمانی اعتقاد دارد و مواظب
است روی سرش نیفتند.
مرام سیاسی خرسندی کمونیسم
مایل به س��رمای ه داری بر اس��اس
توزیع عادالنۀ ثروت بین ثروتمندان
و توزیع عادالنۀ فقر بین فقرا و توزیع
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با تعیین وقت قبلی

عادالنۀ
تان��ک بی��ن جنایت��کاران و توزیع
عادالن��ۀ وایاگرا بین تج��اوزکاران
است.
از لح��اظ لیاق��ت ه��ای ف��ردی،
خرس��ندی در جوانی موفق شد از
ارتش شاهنشاهی ایران که هفتمین
ارتش پرقدرتدنیا بود برگ معافیت
از خدمت وظیفه بگیرد .کوشش او
برای صاف نش��ان دادن کف پایش
باعث ش��د که پای او هرگز به حال
اول برنگردد.
کتاب های��ی که هادی در دس��ت
انتشار دارد عبارت است از:
 خودآم��وز فوتبال مکاتب��ه ای ودیگری کتاب تدریس آش��پزی به
خانم رزا منتظمی.
ش��اعر مورد عالق��ۀ او راج�رز کوپر
بازرگان بریتانیایی است کهدر زندان
اوین ش��عرهای ام��ام خمینی را به
انگلیسی ترجمه کرد ودیوانه شد.
و دیوانۀ م��ورد عالقۀ او هم همین
راجرز کوپر است.
ه��ادی از غذاها به صبحانه ،ناهار و
ش��ام و افطار و سحری و کله پاچۀ
بعد از اذان سحر عالقۀ خاصی دارد.
یکی از دلخوش��ی ه��ای او و علت
اقامتشدر لندن مراقبتش از استوانۀ
تاریخی کورش کبی��ر در بریتیش
میوزیوم است.
او با عالقۀ خاصی هر هفته به استوانه
س��ر زده و یک بار به نگهبان موزه
گفته «بدهید بب��رم خانۀ خودمان
مواظبش باشم».
شخصیت تاریخی محبوب او پرشانا،
خواهر زیبا و لوند خش��ایار ش��اه و
شخصیت تاریخی مورد حسادت او
ی باشد.
شوهر پرشانا م 
از سیاس��تمداران حاض��ر ،هادی تا
چند س��ال پیش به محمد مصدق
عالقه مند بود ولی اخیراً از هیالری
ی آید.
کلینتون بیشتر خوشش م 
روزنامه نگاری را خرسندی از روزنامۀ
دیواری مدرسه آغاز کرد که به علت
خراب شدن دیوار اولین روزنامه اش
در زیر خروارها خاک توقیف شد.
او از آن زمان در جستجوی دیواری
محکم تر به کشورهای بسیاری سفر
کرده اس��ت و پاس��پورتی به رنگ
آسمان آبی وطن دارد که نوشته اند
به همه جا میتوانی سفر کنی ا ّال به
ایران.
ه��ادی در آرزوی روزی اس��ت که
بتواند به کشور خود پناهنده شود .او
به امید روز رهایی یک جفت پیراهن
آستین کوتاه هم خریده است.
خرس��ندی که به امید سقوط رژیم
سلطنت یک گوسفند نذر امامزاده
قاسم کرده بود ،اکنون برای سقوط
جمهوری اس�لامی چند گله گاو و
گوساله نذر شاهچراغ کرده است.
________________
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دیزاین داخلی
مشتری ثابت  زیبا وحرفه ای
در قل
 محلی پرتردد ب Monkland
و شلوغ
--------!------offer
Limited--time
برای
همین ا آگاهی بیشتر
مروز باما ت
ماس بگیرید:

!sessions or less

Tel.: 514

Mention
Paivan
and receive
a mirror and
!a nail file

www.laquafure.com

Tel: 514•369•3333

5674, Avenue Monkland, Montreal, QC H4A 1E4

!Visit our website for more services and great packages

تیروئید...

>> ادامه از صفحه28 :

بیش��تر در معرض ابتال
به آنها ق��رار دارید .البته
ممکن است از وجود این مشکل در
خانواده خود اطالع نداش��ته باشید،
زیرا این مش��کل معم��والً در میان
نسل قبل بهعنوان گواتر معروف بوده
است .بنابراین به هر حرف و صحبتی
که در خانواده درمورد گواتر و اضافه
وزن ناشی از مشکل غدد پیش آمد
دقت کنید زی��را همینها میتواند
به طور غیرمس��تقیم به مشکالت
تیروئید اشارهداشته باشد.


 .7مشکالت کلسترول

باال رفتن کلسترول ،مخصوصاً وقتی
به رژیمغذای��ی ،ورزش یا داروهای
پایینآورنده کلسترول واکنشپذیر
نباش��د ،میتواند نش��انه کم کاری
تیروئیدباشد.پایینبودنغیرطبیعی
کلسترول نیر میتواند نشانه پُرکاری
تیروئیدباشد.


 .8افسردگی و اضطراب

افس��ردگی و اضط��راب میتوانند
نشانههایی از بیماری تیروئید قلمداد
ش��وند .کمکاری تیروئید معموالً با
افس��ردگی همراه اس��ت و پُرکاری
آن معم��والً با اضط��راب و حمالت
ترس .افس��ردگی که ب��ه داروهای
ضدافسردگی نیز واکنش نمیدهد
هم میتواند نش��انه ی��ک اختالل
تیروئید تشخیصداده نشده باشد.

 .9تغییرات وزن

ممک��ن اس��ت ی��ک رژیمغذای��ی
کمچربی و کمکالری را با یک برنامه
ورزشی قویدنبال کنید اما موفق به
پایین آوردن وزنتان نشوید.
مشکلدر پایین آوردن وزن میتواند
نش��انه کمکاری تیروئید باش��د .در
پُرکاری تیروئید نیز ممکن اس��ت
باوجود خ��وردن همان مقدار غذای
قب��ل یا حتی بیش��تر از آن وزنتان
پایین بیاید .تغییرات وزن بیدلیل

و غیرطبیعی میتواند نش��انههای
کمکاری یا پُرکاری تیروئید باشند.

 .10خستگی

احساس خس��تگی وقتی از خواب
بیدار میش��وید ،طوریک��ه انگار 8
تا  10س��اعت خواب ش��ب برایتان
کافی نبوده اس��ت و قادر نیس��تید
فعالیته��ای روزمرهتان را ش��روع
کنید ،میتواند نشانههای مشکالت
تیروئید باشد( .در پُرکاری تیروئید
هم ممکن است فرد دچار بیخوابی
شوید و همین باعث خسته ماندن
شما در طول روز شود).
اگر این عالئم را در خود مش��اهده
میکنید ،حتماً به پزش��ک مراجعه
کنید تا آزمایش کام��ل تیروئید از
ش��ما گرفته و وضعیتتان را ارزیابی
کند.

•
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طنز...

حکومتعدل«علی»!

منایش سه پرده
ای آموزشی

پرده اول
رهبری .... :هرچی مقایسه
میکنم اون بیش��تر از تو
لیاقتداره.
مجتبا :بسم الله الرحمن
الرحیم .پدرجان اون پسر
شاه بوده من بچه سیدعلی
روضه خوان پائین خیابان.
چ��ه مقایس��ه ایه ش��ما
میکنی؟
رهبری :تو از پسر مطهری
هم کمتری؟ از پسر گربه
نره هم کمتری؟
مجتبا :شما حالیت نیست
پدرجان .اینا همه رو خودم
گذاشته مش��ون سر کار.
بعد هم مگر کارشناسان
نم��ی گویند از مقایس��ه
فرزندان خود با افراد دیگر
بپرهیزید؟
رهب��ری :باش��ه بنده می
پرهیزم بشرطی که شما از
این بشار اسد یاد بگیری.
واسه آینده ات خوبه!

پرده دوم
والدی��ن گرام��ی

متخصصین تغذیه اینجا
تش��ریف دارند ،می تونید
سواالت خودتون رو مطرح
کنید.
 ببخش��ید .بچه ما قبلاز امتح��ان خیل��ی نون
میخوره.
 نون خالی میخوره؟ بعله ولی غر میزنه. چرا غر میزنه مادر؟ پنیر می خواد. پنی��ر ه��م خوبه .بهشبدین.
 چشم .ولی اگر پنیر همبدیم قبول نشد چی؟
 ببینم مشکل اصلی شمابا فرزندتون چیه؟
 -عرض ک��ردم زیاد نون

س��ه تا زن انگلیسی  ،فرانسوی و ایرانی با هم
قرار میزارن كه اعتصاب كنن و دیگه
كارای خونه رو نكنن تا شوهراشون ادب بشن و
بعد از یك هفته نتیجه كارو بهم بگن.
زن فرانسوی گفت:
به ش��وهرم گفتم كه من دیگه خس��ته شدم
بنابراین نه نظافت منزل ،نه آش��پزی ،نه اتو و
نه…
 ..خالصه از اینجور كارا دیگه بریدم .خودت یه
فكری بكن من كهدیگه نیستم یعنی بریدم!
روز بعد خبری نشد ،روز بعدش هم همینطور.
روز سوم اوضاع عوض شد ،شوهرم صبحانه را
درست كرده بود و آورد تو رختحواب من هم هنوز خواب
بودم  ،وقتی بیدار شدم رفته بود.
زن انگلیسی گفت:
من هم مثل فرانسوی همونا را گفتم و رفتم كنار.
روز اول و دوم خبری نشد ولی روز سوم دیدم شوهرم
لیست خرید و كامال تهیه كرده بود ،خونه رو تمیز كرد و
گفت كاری نداری عزیزم منو بوسید و رفت.
زن ایرانی گفت:

ایران :سونامی مواد مخدر
مدی��رکل فرهنگی و پیش��گیری
ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در
روز سهش��نبه  ۲۳خرداد  ۱۳۹۱در
بیست و هفتمین همایش «انجمن
مددکاران اجتماعی» اعالم کرد که
در ایران دستکم  ۲میلیون معتاد
قطعی وجود دارد .حمید صرامی در
این نشست از متاهل بودن دستکم
 ۶۰درص��د معت��ادان قطعی خبر
داد و افزود که با احتس��اب اعضای
خانوادهه��ا ،حداق��ل  ۱۲میلی��ون
نف��ر در کش��ور در مع��رض خطر
اعتیاد بوده و دسترس��ی آسانی به
موادمخدر دارند .مدیر کل فرهنگی
س��تاد مبارزه با مواد مخدر با اعالم
آنکه س��ن اعتیاد در ای��ران به زیر
 ۲۰س��ال رس��یده ،اذعان کرد که

میخوره!
 غذاهای دیگه چی؟ امتحان نکردیم! وضع اقتصادی خانوادهچطور است؟
 والله ای��ن اگه زیاد نوننخوره ی��ک کاریش می
کنیم.
 هفته ای چند بار گوشتقرمزمیخورید؟
 چه رنگی؟ قرمز. گوشت؟ بعله. گوشت قرمز؟ بعله. هفته ای؟ بعله. چشم! منظورتونو نمی فهمم!میشه بگین پدرش بیاد؟
 بعله خان��وم .داره میاد.توی راهه .م��ا با اتوبوس
اومدیم ،اون بلیت نداشت
داره پیاده میاد .االن دیگه
باید نصفۀ راه باشه.
--------------ای��ن كارش��ناس اظه��ار
داش��ت :اولیا در خانواده و
معلمان در مدرس��ه باید
بطور غیرمستقیم اعتماد
به نفس و خودب��اوری را
در دان��ش آموزان تقویت
كنند.
----------------

پرده سوم

 پس��رجان اعتم��اد ب��هنفست به طور غیرمستقیم

قوی هست؟
 بل��ه باباج��ان .فقط دومیلیون باید بدم لوله اگزوز
عوض کنم.
 ماشین نو لوله اگزوزشخرابه؟
 خ��راب نیس��ت ول��یص��داش کمه .مال پس��ر
ح��اج تقی ص��دای جت
میده.
 دیگ��ه عیب��ی ن��دارهماشین؟
 نه پدرجان فقط س��پرجلوش یک کم کج شده.
پس��ره خورد بهش ُمرد،
سپر کج شد!
 ک��دوم بی پ��در مادریبود؟
 کاش��کی بی پ��در مادربود .االن ،هم پدرش ،هم
مادرش شاکی شدند.
 کجا هستند؟ ب��ه عمو س��ردار گفتم،بازداشتش��ون کرده .قرار
شد ش�لاق بزنن ولشون
کنن .مجل��س ختم هم
واسه بچه شون نگیرند.
 پس��رجان میتون��ی باماشینت منو برسونی به
حس��ینیه؟ راننده مادرتو
برده سینما هنوز برنگشته.
 االن باید بری پدرجان؟ آره پسرجان .سخنرانیمدیر میشه.
 راج��ع به چی هس��تباباجان؟
 حکوم�ت عدل علی.راه بیفت پسرجان.

نان گران شد!
من بی یارانه زیستن نتوانم
خفـن نتوانم!
و
خشخاش
بی سنگک
َ
من بنده ی آن دمم که شاطر گوید
یک نان دگر بگیر و من نتوانم!!
______________________________
من هم عین شما همونا رو به شوهرم گفتم
اما روز اول چیزی ندیدم
روز دوم هم چیزی ندیدم
روز سوم هم چیزی ندیدم
شكر خدا روز چهارم یه كمی تونستم
با چشم چپم ببینم!!!
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

•

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

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

1228 DRUMMOND

پیشگیری اجتماعی و حل مشکالت
ریش��های س��بب ش��ده ک��ه افراد
بیشتری به ش��یوههای آسانتر به
سراغ استفاده از مواد مخدر بروند».
افزای��ش تعداد معت��ادان به الکل و
موادمخدر در ایران در شرایطی رخ
میدهد که آمار اعتیاد در بسیاری
از کش��ورهای غربی ب��ا برنامههای
طوالنی مدت آموزشی کاهش یافته
اس��ت« .دفتر مرکزی رسیدگی به
اعتیاد» آلمان اعالم کرد که در سال
 ۲۰۱۱مصرف سیگار و مشروب نزد
نوجوان��ان و جوانان آلمانی کاهش
داشته اس��ت و نوجوانان  ۱۴تا ۱۷
س��الهی کمتری در این کش��ور به
سراغ سیگار و الکل میروند.

>> West Island:

سالن پذیرایی و
رستوران هانی رز

-------------------حالل %۱۰۰
ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر.
-----------------------------------

>> ادامه از صفحه6 :

«گرفتاریهای اقتصادی و مالی» و
«فقر تحصیل��ی» از عوامل افزایش
ابتال به اعتیاد هستند .حمید صرامی
در همایش م��ددکاران اجتماعی با
تاکید بر اینکه مرد و زن هر دو به
یک می��زان در معرض خطر اعتیاد
هس��تند ،افزود« :ما عمیقا نیازمند
علم سازمانیافته و سیسمتی مدون
در امر پیش��گیری هستیم ،ضمن
اینکه به یک سرمایهگذاری جدی
درازمدت برای معضل اعتیاد احتیاج
داریم ».این مس��ئول مبارزه با مواد
مخدر با اعتراف به آنکهدستگاههای
اجرایی کش��ور در امر پیشگیری و
مقابله با بحران اعتیاد ضعیف عمل
میکنند ،تصریح کرد« :توجه صرف
به پیش��گیری موضعی و غفلت از
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وست آیلند

الغگو (گویا)
--------------------تهران  -سازمان پژوهش
و برنامه ریزی درس��ی به
والدین توصیه كرد كه از
مقایس��ه فرزندان خود با
افراددیگر بپرهیزند.
---------------------

مجتبا :دور از جان ،دور از
جان ،پدرجان ،فع ً
ال شما
از حافظ اس��د ی��اد بگیر،
باقیش با من.
-------------دكت��ر معصوم��ه نجفی
همچنین پیش��نهاد كرد
از ی��ك متخص��ص تغذیه
دعوت كنند تا در جلسه
ای مش��ترك ب��ا والدی��ن
در م��ورد تغذی�ه فص�ل
امتحاناتبهبحثبپردازند
و م��واد غذایی كه موجب
تقویت حافظه می شود را
به والدین معرفی كند.
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Tel: 514-876-4446
Delivery:514-876-4442

*روزی دختری از مال پرسید« :حاج
آقا اگر من دست پسری را بگیرم چه
حکمیدارد؟»
حاج آقا گفت :قطعاً جایت در جهنم
است .اینبار دختر گفت« :حاال اگر
دست شما را
بگیرم چه حکمی دارد؟» حاج آقا لپ
دختر را کشید و گفت :آی شیطون می
خوای بری بهشت)))):
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زنان...
زنانبرندگانواقعیانتخاباتاجلزایر
فروغ تمیمی -سامیا زنی پنجاه ساله
و بدون شغل که در الجزیره زندگی
میکند ،میگوید سرانجام گلهای
بهار عربی با موفقیت زنان کشورش
در انتخابات ش��کفته ش��ده است و
باعث گلگون شدن چهره پارلمانی
خواهد ش��د که بیش از پنجاه سال
در انحصارمردان بود.
پیروزی بیس��ابقه و چشمگیر زنان
الجزای��ر درانتخاب��ات پارلمان این
کش��ور در دهم ماه مهامسال بدون
شک یکی از نتایج تحوالت موسوم
به بهارعربی است.
اکنون از هر سه نفرعضو پارلمان این
کشور ،یک نفر زن است.
به این معنا از مجموع  ۴۶۲مناینده
انتخاب ش�ده  ۱۴۸مناین�ده زن
هستند.

یک��ی از دالیل مهم ای��ن پیروزی
تغییراتی اس��ت که اخیراً در قانون
انتخابات این کشور انجام شد .بر این
اساس احزاب سیاسی باید یک سوم
از نامزدهای انتخاباتی خود را از زنان
انتخابکنند.
هرچن��د که بعض��ی از اح��زاب در
انتخابات اخیر شمار بیشتری از زنان
را در فهرس��ت خود ج��ای دادند و
سعی کردند تا جایی که امکان دارد
زنان را نامزد نمایندگی کنند.

گشت
ارشاد!

مریم صیامی نمین

تو مطبدکتر به انتظار نشسته بودم
که موبایلم زنگ زد:
 الو مامان س�لام .خوب��ی؟ ماماننگران نشی ها ،من االن تو ماشین
"گشت ارشادم"
 چرا؟ کجا بودی؟ از ش��رکت برمی گش��تم ،جلوموگرفتند و گفتند که مانتوم کوتاهه و
خواستند سوار ماشین بشم ،گفتند
یه لحظه سوار شو یه تعهد ازت می
گیری��م و می ری .ام��ا االن چهل و
پنج دقیقه ست که منتظریم ،تا ون
پرشه .ظاهرا قراره مارو ببرن.
 کجا؟ نمیدونم ،نگران نب��اش ،باز بهتزنگ می زنم.
سعی می کنم به خاطر بیارم صبح
که می رفت چه لباسی تنش بود.
مانتو مش��کی ،ش��لوار جین ،شال
طوسی ...لباسش که ایرادی نداشت،

کند و هم انتخابات ریاست جمهوری
در سال ۲۰۱۴را سازماندهی کند.
اکن��ون از پارلمان و سیاس��تهای
رئیسجمهورفعلیالجزایرعبدالعزیز
بوته فلیقا ،به شدت انتقاد میشود.
به این ترتیب برای اولینباردردنیای
ع��رب پارلمانی با توج��ه به توزیع
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انتخاب��ات اخیر تردید
دارن��د و از یک تقلب
حس��اب ش��ده و
خطرناک صحبت میکنند.
حزب اسالمی اتحاد سبز در الجزایر
امی��دوار بود ک��ه در پ��ی پیروزی
همتای��ان خود در تون��س ،مصر و
مراک��ش ،آنها هم بتوانند اکثریت
کرس��یها را در این انتخابات از آن
خود کنند.
از وظایف پارلمان جدید آن است که
قانون اساسی را بازنویسی و تصویب

ا ه��ل
آرایش
هم که
نیست...
بی خیال
دکتر می
ش��م و از
منشی عذرخواهی میکنم و می زنم
بیرون.
س��عی می کنم تمرکز کنم ببینم
آخرین کس��ی که از گش��ت ارشاد
حرف م��ی زد و گرفته بودنش کی
بوده؟
 الو س�لام نازنین خوبی خاله؟ منعجله دارم ببخش��ید ،گشت ارشاد
سارا رو گرفته ،می خواستم بدونم تو
میدونی باید چه کار کنم؟
 خاله جون نگران نباش ،می برنشوزرا ،عکس می گیرن و تعهدنامه و
تشکیل پرونده و خالص.
 تشکیل پرونده؟ چه پرونده ای؟ بدحجابیدیگه خاله ،نمیدونی چهجرم س��نگینیه این بدحجابی .چه
فجایعی که به بار نم��ی آره ،ولی از
شوخی گذشته بهش بگید خودشو
آماده کنه که خیلی تحقیرآمیز رفتار
م��ی کنن ،و موق��ع عکس گرفتن،
اسم و فامیلشو می نویسن روی یه
تکه کاغذ و زیرش می نویس��ن به

جرم بدحجابی ،به شعور آدم
توهین می ش��ه ،آدم حالش
بد می ش��ه ،احساس مجرم
بودن می کنه ،سفارش کنین
خونسرد باشه .راستی یه مانتو
هم براش ببرین که مانتوشو
عوض کن��ه .البته به من که
گفتن با همین مانتوتم می
تونی بری.
 مگه تو رو به خاطر مانتوتنگرفته بودن؟
 چرا ولی خوب س��لیقه ایهدیگه ،اون مامور بیرونی
از مانت��وم خوش��ش
نیوم��د ،ام��ا ماموری
که تو ب��ود به نظرش
مشکلی نبود و اجازه
داد که با همون بیام
بیرون.
بهش می گه اینو بده س��رش کنه،
جواب می دم« :بعله».
خداحافظی می کنم میگه« :برید اونجا» و با انگش��ت ته من این جا ایستادم .پسره خوشحال،
و زن��گ م��ی زنم کوچه رو نشون می ده« :یه فتوکپی چادرو می گیره و میره.
خون��ه و به پس��رم از مدارکش بگیرید با مانتوش بدید خان��م دیگ��ه ای دنب��ال کیس��ه
پالس��تیکی می گرده ک��ه مانتوی
می گم که یکی از مانتوهای سارا رو تو»
بردار بیار وزرا و سفارش می کنم که هاج و واج میپرس��م :مدارک چی؟ دخترخاله شو توش بذاره.
مانتو بلند باشه.
زنگ می زنم به دخترم« :کجایین؟
من که مدارک همراهم نیست.
وقتی میرسم ازدور سیاهی جمعیت میگه« :کارت شناسایی خودتون هم عباس آباد»...
آدرسو نش��ونم می ده .و یاد حرف باشه می شه فقط یه چیزی باشه که جمعیت هر لحظه بیشتر می شه.
پس��رم با مانتو می رسه و از ازدحام
نازنین می افتم که وقتی پرس��یدم ضمانت بشه».
کجای وزرا؟ گفت ش��ما بری از دور کارت ملی مو از کیفم در میارم و می جمعیت متحیر می ش��ه .سری به
جمعیتو می بینی و می فهمی کجا دم دست یه سربازی که تو کیوسک تاسف تکون می ده و می گه:
باید بری.
فتوکپی ایس��تاده .پس��ر جونی که «خیلی رو داریم والاّ ! از ابتدایی ترین
ون های نیروی انتظامی یکی پس اونجاست یه فتوکپی ازش می گیره حقوق شهروندی محرومیم ،اونوقت
از دیگ��ری می رس��ن و می رن تو و می ده دستم 100 .تومن ازم می می خوایم دنیارم عوض کنیم»
ون ها پشت سر هم می رسند .
محوطه .مردم ه��م ازدحام کردند گیره و میام.
جلوی یه دری که بس��ته ست و یه دوباره ی��ه آقای دیگ��ه ای می گه موبایلم زنگ می زند:
سربازی اونطرف ایستاده و مانتوهارو ببرین بدین به اون سربازه .می گم "الو مامان ما رسیدیم"
تحویل می گیره.
می رم که مانتو رو تحویل بدم ،آقایی
آخه مانتوش هنوز نرسیده.
م��ن گیج و ماتم که ی��ه آقایی می پسر جونی میاد ازم می پرسه خانم می پرس��ه اسم و فامیلشو نوشتی؟
پرسه« :دختروتونو گرفتند؟»
مانتو اضافه نداری��ن؟ گیج و منگ می گم بعله .انگار همه توجیه شدیم،
چه حس��ی بدی داره این جمله با نگاهش می کنم" :مانتوی اضافه؟" درس��ت مثل مراحل یه کار اداری،
خودم فکر می کنم ،گرفتن؟
 آخه ما مسافریم خواهرمو گرفتند خیلیدقیق و منظم رفتار می کنیم.آره گرفت��ن ول��ی چرا؟ چ��را باید حاال هم مانتو می خ��وان من االن دست به دست مانتو به دست سرباز
دختره��ای م��ارو بگیرن��د؟ به چه مانتو از کجا بیارم ،این دوروبر هم که اون طرف در می رسه.
م��ردم کالفه ان��د .از دور و نزدیک،
جرم��ی؟ انگار ت��ازه در جریان قرار مانتو فروشی نیست...
گرفتم .
خانمی چادرش��و در می��اره و میده کار و زندگیشونو ول کردند اومدند

توهین آشکار به
جنسیتت ،به زن
دنت ،به انسان
بو
بودنت...

نسبی و عادالنه کرسیها
برحسبجنسیتتشکیل
خواهد شد.
اگرچه هن��وز راه درازی تا
تحققواقعیمشارکتسیاستمداران
زن در همه زمینهها در پیش است.
در ای��ن انتخابات حزب ملی جبهه
آزادیبخش توانس��ت ق��درت خود
را تحکی��م کند و اس�لامگرایان را
برخالف انتظارشان به عقب براند.
در الجزای��ر  ۵۳درص��د جمعیت را
زنان تشکیل میدهند و همچنین
 ۴۵درص��د از روس��ای دادگاهها و
 ۳۲درصد از نمایندگان پارلمان زن
هستند که در مقایس��ه با تونس و
مراکش بر آنها پیشی گرفته است.
داهواولد کابیال ،وزی��ر امور داخلی
الجزایر گفته است با در نظر گرفتن
درص��د نماین��دگان زن در ای��ن
انتخابات ما از پارلمان اروپا هم جلو
زدهایم.
این پیروزی درواقع نتیجه فعالیت
ده ساله فعاالن حوزه زنان است که
س��رانجام توانستند قانون انتخابات
را عوض کنند و در س��همیهبندی
انتخاباتی ،بسته به حوزه رایگیری،
 ۲۰تا ۵۰درصد از فهرست انتخاباتی
را به زنان اختصاص دهند.
یک اس��تاد دانش��گاه به نام فاطمه
مصطف��ی میگوید با ای��ن درصد

کمپینگ

قاب��ل توج��ه از نمایندگان
زن در پارلمان ما به تحقق
دموکراس��ی در الجزای��ر
نزدیکترمیشویم.
البت��ه فمینیس��تها این
نگران��ی را ه��م دارن��د که بیایی��د تا چن��د روزی از روزه��ای گرم
نماین��دگان زن با توجه به تابس��تانی را با هم در کنار دریاچه زیبا و
ی را با
آنکه بسیاری ازآنان تجربه محیط با صفا بگذرانیم؛ مهر ودوست 
کاری الزم را ندارند چگونه هم تقسیم کنیم و شب هنگام کنار آتش
خواهن��د توانس��ت از پس آواز یکدلی سر دهیم.
مس��ئولیتهای خ��ود در اگر سازی مینوازید و یا صدایی خوش و یا
پارلمانبرآیند.
مطلبی یا هنری برای قسمت کردندارید،
ای��ن زنان ح��اال باید ثابت حتما آن را توشه سفر سازید...
کنن��د که لیاق��ت انتخاب
-----------------Camping du Lac Lyster
شدن را داشتهاند .نادیا زید،
385 ch. Séguin
حقوقدانی است که کمپینی
Coaticook (Qc) J1A 2S4
را برای آموزش زنان نماینده
اداره میکند.
--------------------زمان  ۱۵-۱۴-۱۳:جوالی
او میگوید زن��ان نماینده
باید برای تصویب دو قانون بها :هر شب  $ ۷و برای دو شب $۱۴
مهم تالش کنند ،اول قانون
وسیله نقلیه و چادر برای اقامت و خوراک
ٔ
خان��واده ک��ه زن��ان در آن به عهده شرکت کنندگان میباشد.
حقوق مساوی ندارند و دوم به علت محدودیت جا ،برای ش��رکت در
قانونی که خشونت خانگی این برنامه حضور خود را تا تاریخ  ۷جوالی
را جرم محس��وب کند .به به آدرس زیر اعالم نمایید:
iwamontreal@GMAIL.COM
همین دلیل زن��ان باید در
مجلس یک جبهه متحد،
با امید به دیدار شما
فراحزبی و فرا ایدئولوژیک
تش��کیل دهند؛ یعنی یک
گروه متشکل از همه احزاب و برای در پارلمان غلبه کنند با مش��کالت
دیگری از قبیل عدم اعتماد عمومی
پیشبرد امور زنان.
بس��یاری از احزاب سیاسی ازجمله به سیاس��تمداران و دس��تگاههای
حزب حاکم ،یعنی جبهه آزادیبخش دولتی مواجهند .سلیما ،زنی جوان و
ملی ،درآغاز با افزایش درصد زنان در محجبه میگوید که برای او اهمیتی
پارلمان مخالفت کردند ،به ایندلیل ندارد که مرد یا زن انتخاب ش��ود،
که بعضی از زنان صالحیتهای الزم بلکه مس��ئله اصلی ی��ک انتخابات
را نداش��تهاند و تنها به دلیل رعایت سالم است.
عدالت جنسیتی وارد فهرستهای اگر فق��ط زنانی به خاطر اینکه باید
انتخاباتی شدهاند .گروهی از فعاالن تع��دادی زن در مجل��س باش��ند،
زن ه��م از اینکه بعض��ی از رهبران انتخ��اب ش��وند یا با تقل��ب به این
اح��زاب زنان و دخت��ران خود را در مجل��س راه یابند ،بای��د گفت این
فهرستهای حزبشان جای دادهاند انتخابات درست انجام نشده است و
تا ظاهر امر را حفظ کنند ،شکایت این مسئله شامل مردان هم میشود.
برخ�لاف نظر ناظ��ران خارجی که
کردند.
روزنامه معروف النهارهم تصاویر چند س�لامت انتخابات را تایید کردند،
نفر از زن��ان نماینده را با این عنوان ناظران داخلی اعتقاد دارند که رقم
رس��می اعالم ش��ده یعنی شرکت
چاپ کرد:
"پنج��اه زن مج��رد در پارلمان" و  ۴۳درص��د از کل رای دهندگان و
در کنارعکسه��ا نیز فهرس��تی از هم میزان آرای اعالم شده برای هر
امتیازاتی را که زنان به خاطر نماینده ح��زب با آمار واقع��ی این انتخابات
شدن به دست خواهند آورد ،منتشر کمی متفاوت است.
کرد.
•
حتی اگر این زنان بتوانند بر فرهنگ
مردساالری و هم مذهبیهای سنتی

در رایگیری ماه مه،
ح��زب حاک��م یعنی
جبهه ملی آزادیبخش
( )FLNموفق شد ۸۸
کرسی نمایندگی را از
مجموع  ۲۲۰کرسی
خ��ود در پارلم��ان به
زن��ان اختصاص دهد.
 ۳۳نفره��م از کل
 ۶۸نماین��ده ح��زب
ملیگرایان ( )RNDرا
زنان تشکیل میدهند.
حزب اس�لامی اتحاد
س��بز متش��کل از
مسلمانان میانهرو هم
 ۱۷نماینده زن را در
فهرست  ۴۸نفره خود
وارد پارلمان کرده است.
بنابرای��ن دو ح��زب ب��زرگ FLN
و  ،RNDاکن��ون میتوانن��د بدون
اسالمگرایان اتحاد سبز ،اکثریت را
در پارلمان تشکیلدهند.
در الجزای��ر  ۵۳درص��د جمعیت را
زنان تشکیل میدهند و همچنین
 ۴۵درص��د از روس��ای دادگاهها و
 ۳۲درصد از نمایندگان پارلمان زن
هستند که در مقایس��ه با تونس و
مراکش بر آنها پیشی گرفته است
اس�لامگرایان در م��ورد صح��ت

 50زن
مجرد در
پارملان!
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اجنمن زنان

به قانون در جه��ت رفع بزرگترین
مشکل جامعه اس�لامی ،یعنی قد
مانتو دختران و همسرانشون کمک
کنن��د تا به امید خ��دا مملکتمون
گلستانبشه!...
هر کی یه چی��زی می گه ،خانمی
فریاد می زنه" :بابا دختر من حامله
ست ،حالش بد می شه ،بذارید من
برم تودخترمو ببینم!"
اون یکی به س��ربازه بد و بیراه می
گه ،یک��ی ماموره��ا رو نفرین می
کنه ،یکی دیگه خودشو لعنت می
کنه که هش��ت س��ال از جوونیشو
پای جنگ گذاشته و یکی بدو بیراه
میگه به هفت جد و آباد خودش که
انقالب کرده که حاال نتیجه اش این
شده که با وجود این همه گرونی و
بدبختی و اختالس و فساد و ...برای
ده سانت کوتاهی مانتوی دخترش
باید ساعتها عالف بشه.
هوا کامال تاریک شده و ون ها پشت
سر هم می رسن و به تعداد آدمهای
خشمگین و کالفه اضافه می شه.
تحمل فضا برام سنگینه ،این همه
توهین و بی حرمتی رو نمی شه به
راحتی قورتش داد.
{>> ادامه در صفحه}32 :
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جون

پدریعنی...

ازنازی بپرس!...

♥
پ�در یعنی :اون کس��ی که هنگام

تراش��یدن موی ک��ودک مبتال به
سرطانش گریه ی فرزندش رو دید
ماشین رو داد دس��تش درحالیکه
چشمانش پر از گریه بود گفت :حاال
تو موهای منو بتراش.

چگونه انر یژ مثبت پخش کنیم؟

و خس��تگی جسم را از بین می برد
بلكه نیروی مثبت و سازنده ای را به
آن چه می گوییمدر حقیقت فكری افراد هدیه می دهیم.
است كه بیان می شود .كلمه ها و برای مثال :به جای خسته نباشید؛
اندیش��ه ها دارای امواجی نیرومند بگوییم :خدا قوت!
هس��تند كه به زندگ��ی و امورمان به جای دستت درد نكنه؛ بگوییم:
ممنون از محبتت ،سالمت باشی!
شكل میدهند.
من و تو ،ما و ش��ما ب��ه طور حتم به جای دروغ نگو؛ بگوییم :راس��ت
می توانیم با اس��تفاده از كلمه ها و می گی؟ راستی؟
اصطالح های مثبتدر سطی وسیع به جای لعنت بر پدر كسی كه اینجا
ان��رژی مثبت را بی��ن همه پخش آشغال بریزد؛ بگوییم :رحمت بر پدر
كسی كه اینجا آشغال نمی ریزد!
كنیم.
امروزه ثابت شده كه كلمات منفی به جای خدا بد ن��ده؛ بگوییم :خدا
نیروی منفی به سمت شخص می سالمتی بده!
فرس��تند و او را به س��مت منفی و به جای بد نیس��تم؛ بگوییم  :خوب
بیماری سوق میدهند! به طور مثال هستم.
وقتی به ما می گویند خسته نباشی! به جای فراموش نكن��ی؛ بگوییم :
در اصل خس��تگی را به یادمان می یادت باشه!
آورند و ناخودآگاه احساس خستگی به جای داد نزن؛بگوییم  :آرام باش!
می كنیم (با خودتان امتحان كنید) به جای من مریض و غمگین نیستم؛
اما اگر ب��ه ج��ای آن از یك عبارت بگوییم  :من سالم و با نشاط هستم!
مثبت استفاده شود نه تنها نیروی به جای جانم به لبم رسید؛ بگوییم :
ازدس��ت رفته ،ترمیم چندان هم راحت نبود! یا
به جای پ��درم درآمد؛ بگوییم :
خیلی راحت نبود!
عا ترس از جهنم!
به جای ببخشید مزاحمتون شدم؛
رفی
را دیدند مش�علی و جام بگوییم  :از این كه وقت خود را در
آبی در
د
س�ت پرس�یدند :کجا اختیار من گذاشتید متشكرم!
ی؟
میرو گف
به جای گرفتارم؛ بگوییم:در فرصت
ت :می روم با آتش،
بهشت را ب
مناسب با شما خواهم بود
را خام سوزانم و با آب جهنم
�وش
به جای قابل نداره؛ بگوییم  :هدیه
کنم تا م�ردم خدا
را فق�ط ب
�ه
برای شما!
خاطر عش�ق به او
بپرستند ،نه
به جای شكست خورده؛ بگوییم  :با
به خاطر عیاشی در
بهش
ت و ترس از جهنم!
تجربه!
به جای بدرد من نمی خورد؛ بگوییم

گشت ارشاد...

دختره می شه.
ب��ه دخترم زنگ می زنم" :چرا نمی
یای؟" می گه« :ش��ارژ دوربینشون
تموم شده نمی تونن عکس بگیرن
تو صف ایس��تادیم ای��ن جا خیلی
شلوغه» .
س��اعت ده و نیم شده که در باز می
ش��ه و دخترم میاد بی��رون اگرچه
س��عی می کنه که لبخند بزنه ولی
می دونم که چقدر کالفه ست.
می پرسم اون تو چه خبر بود؟
می گه« :چه خبر می خواین باشه،
توهین آش��کار به جنسیتت ،به زن
بودنت ،به انس��ان بودن��ت ...اون تو
این قدر ش��لوغه که هر چند دقیقه
مامورا قهر می کنن که اگه ساکت
نباش��ین ،کارتونو انجام نمی دیم...
انگار خدمتی ارائه داده می ش��ه که

تهدید به انج��ام ندادنش می کنن.
یا انگار ما داوطلب ش��دیم که ما رو
بگیرن» .
ظاهرادختردانشجویی بین متهمین
بوده که التماس می کرده که ساعت
نه و نیم در خوابگاهو می بندن ،من
شب کجا بخوابم؟ ...و کسی توجهی
به التماس هاش نمی کرده .به نظر
می رس��ه از جای خواب شبانه یک
دختر دانشجوی شهرستانی ،رنگ و
سایز و قد مانتوش مهمتره.
دخترم تمام طول راه س��کوت می
کنه و پس��رم درباره رفت��ن از ایران
حرف می زنه.
فردا صبح دخترم آماده می شه که
بره سرکار مانتو مشکی ،شلوار جین،
شال طوسی!...


نگران��ی هایم��ان به یکب��اره رنگ
میباخت.

♥
پدر یعن�ی :اونی که وقتی پش��ت

س��رش از پله ها م��ی آی پایین و
می بینی چقدر آهسته می ره ،می
فهمی پیر شده!
وقتی داره صورت��ش رو اصالح می
کنه و دستش می لرزه ،می فهمی

مصرف کم اس��یدهای چرب امگا3
که در ماهی س��المون و روغنهای
گیاه��ی یاف��ت میش��ود میتواند
موجب باال رفتن احتم��ال ابتال به
افسردگی شود .در یک تحقیق که
در سال  2004انجام گرفت رابطهای
بین مصرف کم ماهی افسردگی در
خانمها مشخص ش��د اما در آقایان
این مسئله دیده نشد .این اسیدهای

چرب انتقالدهندههای عصبی مثل
س��روتونین را تنظیم میکنند که
میتواند علت ماجرا باشد .مکملهای
روغن ماهی هم میتواند کمک کند؛
حداقل یک تحقیق تایید کرده است
که این مکملها به کاهش افسردگی
در اف��راد مبتال به اختالل دوقطبی
کمک کرده است.

 .10روابط خواهربرادری ضعیف:

بااینکه داشتن رابطه بد با هرکسی
میتواند موجب افس��ردگی ش��ود
اما در ی��ک تحقیق امریکای که در
س��ال  2007انجام ش��د ،مشخص

گردید که مردهایی که قبل از سن
 20سالگی با خواهربرادرهای خود
کنار نمیآمدند ،در س��الهای بعد و
بزرگسالی بیش��تر در معرض ابتال
به افسردگی قرار داشتهاند .بااینکه
مشخص نیست چه چیزیدر رابطه
خواهربرادری اینقدر مهم است ،اما
محقق��ان حدس میزنن��د که این
روابط میتواند ب��ا توانایی برقراری
ارتباط افراد با همساالن خود مرتبط
باش��د .صرفنظ��ر از دلی��ل آن اما
کشمکش زیاد بین خواهر و برادرها
میتوان��د فرد را تا قبل از س��ن 50
سالکی در معرض ابتال به افسردگی

پیر شده!
وقتی بعد غذا یه مش��ت دارو
می خوره ،می فهمی چقدردرد
داره اما هیچ چی نمی گه…
و وقت��ی می فهمی نص��ف موهای
س��فیدش به خاطر غص��ه های تو
هست ،دلت می خواد بمیری.
خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار
می ش��ود ،اما زودتر از او به خانه بر
می گردد.
به سالمتی متام پدرها!

را زیاد در چشمش دیدیم ولی
هرگز از زبانش نشنیدیم.
♥

پدر یعن�ی :اونی که طعم پدر
داشتنو نچشید اما واسه خیلی
ها پدری کرد.
♥

پدر یعن�ی :اونی که کف تموم
شهرو جارو میزنه که زن و بچه
اش کف خونه کس��ی رو جارو
نزنه.
♥
پدر یعن�ی :اونی ک��ه هروقت

میگفت "درس��ت میشه" تمام

ام  ،ماموران حکومتی
ن هنگ
ند اسب وحشی دیگر به خانه ی در هما دند .آنها برای ارتش به
تا آم
چ
به روس جوان احتیاج داشتند.
ی ؟ پیرمردبازگشت.
وشحالی سربازهای
خوش شانس
بار همس��ایگان با خ
چه جوان را در روستا
سی از این رو هر
ن
ای
تند :عجب خوش شان
ربازی با خود بردند ،اما
بد شانسی ؟ کسی به او گف
بود برای س
که پسر پیرمرد پایش
ه میداند ؟ آوردی!"
یدند
چــ
��ا پیرم��رد ج��واب داد  :خوش وقتی د ت و نمی تواند راه برود،
ی چه شکسته اس
ام
س
ک
ت شانسی؟ بد شانس��ی؟
او منصرف شدند.
تان قدیمی چینی هس
از بردن ی ؟ بدشانسی ؟کسی
یک داس
میداند؟
رمرد خوش شانس
مدتی پس��ر جوان پی
د:
وی
که میگ
از
از چـــه میداند ؟
پیرمردی اس��بی داش��ت و با آن بعد که س��عی میکرد یکی
که در زندگی ما روی
حالی
ند از هر حادثه ای
ش را شخم میزد .روزی
در های وحش��ی را رام ک
روی دارد؛ ی��ک روی
اسب زمین ت پیرمرد فرار کرد آن اسب
پایش میده��د ،دو
آن اسب از دس
اسب به زمین خورد و
خوب و یک روی بد.
روی
د.
ش
و در صحرا گم
خ��وب مطلق و یا بد
ابراز همدردی با شکست.
فاقی
همسایگان برای
همس��ایگان گفتند :عجب بد هیچ ات ت .بهتر است همیشه
نزد او آمدند و گفتند :باز
نیس
پیرمرد  ،به
مطلق در کن��ار ه��م ببینیم.
شانسی آوردی؟!
ب داد :ای��ن دو را
ی.
رد
آو
ی
ا
ی
س
شان
جوا
بد
ای��ن بار هم پیرم��رد
سرشار از حوادث است.
عجب جواب داد  :بد شانس��ی؟ و
ی؟ کسی زندگی
شانسی؟ خوش شانس
پیرمرد
ی؟ کسی چه میداند؟ بد
س
شان
خوش
رمرد به همراه چه میداند؟!
چندی بعد اسب پی

اصغر الهی ،نویسنده
رمان ساملرگی،
درگذشت

اصغر اله��ی ،نویس��نده رمانهای
"س��المرگی"" ،مادرم بیبی جان"
و مجموعه داس��تانهای "بازی" و
"قصههای پاییزی"درگذشت.
آقای الهی با رمان "سالمرگی" در
سال  ۱۳۸۶موفق به دریافت جایزه
"بهترین رمان" از جایزه هوشنگ
گلشیری شده بود.
او که متولد سال  ۱۳۲۳در مشهد
بود ،روز  ۱۲خردادماه ،بر اثر عارضه
قلبی در بیمارس��تان قلب تهران
درگذشت.

نخستین داستان های
کوت��اه اصغ��ر الهی در
ده��ه چهل منتش��ر
شدند.
در س��ال  ۱۳۷۰اصغر
الهی با انتشار مجموعه
داس��تان کوتاه "دیگر
سیاووش��ی نمان��ده
اس��ت" ب��ه کش��ف و
خل��ق ش��گردهای
ت��ازه روایتگری در داس��تانهای
روانشناختیپرداخت.
مجموع��ه داس��تان ه��ای "دیگر
سیاوش��ی نمانده"" ،رؤیا تا رؤیا" و
نمایشنام ه "قالیباف" از دیگر آثار
ادبی اوست.
پ��س از روی کار آم��دن دول��ت

>> ادامه از صفحه26 :

تحقیقات نش��ان میده��د که این
سبک برخورد موجب ایدآلگرایی و
افسردگی میشود.

 .9خنوردن ماهی:

•

>> ادامه از صفحه31 :

هر ک��س اظهار نظ��ری می کنه و
دخترهایی که پشت سر هم بعد از
گذراندن هفت خوان از در خارج می
شن ،بالفاصله مانتوهای جدید رودر
میارن.
اکثریت قریب به اتفاقشون پوشش
نامناس��بی ندارند که بخواد خدایی
نکرده بالیی س��ر آب��رو و حیثیت
جامعه اسالمی بیاره.
دخترها غالبا عصبی و خس��ته اند،
چندتای��ی هم با خن��ده مانتوهای
جدید رو درمیارن و می ذارند توی
کیسه .خواهر اون پسر مسافره هم
میاد ،چادر خانمو رو در میاره و من
ب��ا تعجب نگاه می کن��م که لباس
خواهرش مگه چه ایرادی داشته؟
خانمی می پرس��ه تو رو هم گرفته
بودند؟ همه نگاهها با تعجب متوجه

افسردگی و...

 :مناسب من نیست!
وقتی بع�د از مدتی همدیگر را
میبینیم ،به جای توجه كردن به
نقاط ضعف همدیگر و نام بردن از
آن ها مثل:
چقدر چاق ش��دی؟"" ،چقدر الغر
ش��دی؟"" ،چقدر خس��ته به نظر
میآیی؟" " ،چرا موهات را این قدر
كوتاه كردی؟"" ،چرا ریشت را بلند
ك��ردی؟" " ،چرا گرفته ای؟"" ،چرا
رنگت پریده؟"" ،چرا تلفن نكردی؟"،
"چرا حال مرا نپرسیدی؟" و
 ...بهتر است بگوییم " :سالم به روی
ماهت"" ،چقدر خوشحال شدم تو
را دیدم" ،و  ...عبارات دیگری كه نه
تنها بیانگر نقاط ضعف طرف مقابل
ما نیست ،بلكه نوعی اعتماد به نفس
را به مخاطبمان القاء می كند.
البته اگر اصراری نداشته باشیم كه
حتماً درب��اره ی همدیگر اظهار
نظ��ر كنیم ،وگرنه میش��ود كه
درباره ی موضوعات مشترك ،البته
در محوریت مثبت با هم صحبت
كنیم .پیروز و موفق باشید!

♥
پدر یعنی :کسی که " نمی توانم"

روزپدرمبارک!
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قرار دهد.


 .11قرصهای ضدبارداری:

این مورد هم مانند هردارویدیگری
عوارضجانبیدارد.
روشه��ای جلوگی��ری خوراک��ی
حاوی نوع س��نتزی از پروزسترون
هستند که تحقیقات مشخص کرده
است میتواند موجب افسردگی در
خانمها شود.دلیل آن هنوز مشخص
نیس��ت و این مش��کل ب��رای همه
اتفاق نمیافتد اما اگر خانمها سابقه
افسردگی دارند یا در معرض ابتال به
آن قرار دارند ،با استفاده از این دارو

احتمال بیشتری برای افسرده شدن
آنها وجود دارد .بعضی از خانمها قادر
به اس��تفاده از این داروها نیستند و
پزشکان تالش میکنند یک روش
جلوگیریدیگر برای آنها پیدا کنند.


 .12داروها:

افس��ردگی میتوان��د ازجمل��ه
عوارضجانب��ی بس��یاری از داروها
باشد.
به عنوان مثال ،آکوتان و نوع ژنریکی
آن (ایزوترتینیون) برای از بین بردن
جوشهای پوستی تجویز میشود اما
افسردگی و فکر خودکشی ازجمله

محمود احمدی نژاد ،رمان
"سالمرگی"در زمره آثاری
قرار گرفت که مجوزشان
برای تجدید چاپ لغو شد
و چاپ مجددشان منوط
به بررسی دوباره اثر شد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا)
او دانش��یار دانشگاه علوم
پزشکی تهران و متخصص
روانپزش��کی بود و بین سالهای
 ۱۳۵۸تا  ۱۳۶۰بهعنوان س��ردبیر
مجل�� ه «بازت��اب روانشناس��ی»
فعالیتداشت.
اصغر الهی همچنین چند کتابدر
زمین ه شناخت مسائل روانپزشکی
ترجمه و تألیف کرده است.

خطراتی است که افراد را با مصرف
این دارو تهدید میکند.
افسردگی یک عارضهجانبی ممکن
داروه��ای اضطراب و خوابآور مثل
والیوم و زاناکس ،لوپرسور ،که برای
درمان فشارخون باال تجویز میشود،
میباش��د؛ داروهای پایی��ن آورنده
کلسترول مثل لیپیتور و پریمارین
برای س��ندرمهای پیش از یائسگی
نیز از این جمله هستند.
هر زمان ک��ه دارو جدیدی برایتان
تجوی��ز میش��ود حتماً قس��مت
عوارضجانبی آن را مطالعه کنید و
حتماً از پزشکتان سوال کنید که در
خطر ابتال به آن قرار نداشته باشید.
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درحاشیۀکنسرتپریسا

ادبیاتمعاصروما...

و گروه همنوازان در مونتریال

158

طنز معنی دار
دهخدا در
چرندپرند

احمد کاظمی موسوی افتاده است"در اینجا پریسا با تحریر

احمد کاظمی موسوی
-----------------

این شنبه  9ماه جون انجمن
ادب�ی مونتری�ال 158می�ن
نشس�ت خ�ود را در مح�ل
همیش�گی خود ،دانش�گاه
کنکوردیا ،برگزار کرد.
در ای�ن نشس�ت دو ت�ن از
استادان پیشکسوت ایرانی،
دکتر احمد کاظمی موسوی
(اس�تاد حق�وق اسلامی ریشخند «دخو»
در دانش�گاه واش�نگتن) و
(دهخدا)
دکتر رسول نفیسی (استاد
جامعه ش�ناس از دانش�گاه زهرخند است بر
واش�نگتن) ،ب�ه ترتیب در
وضع موجود.
م�ورد عل�ی اکبر دهخ�دا؛ و
مدرنیته و تئوری توس�عه در
ایران سخنرانی داشتند.
کب��اب م��ی کنید؟
دکتر
س�خنان
در زیر چکیده ای از
پ��س ش��ما چ��را
کنیم.
می
مرور
موسوی را با هم
مثل زالو ب��ه تن ما
سخنرانی دکتر رسول نفیسی را در
چسبیده و خون ما
شماره آینده پیوند خواهید خواند.
عکس گوش�ه ای از سالن سخنرانی را به این سمجی می
انجمن ادبی را در دانشگاه کنکوردیا مکید؟
نشان می دهد.
در این جمالت طنزگونه دهخدا را
-----------------

علی اکبر دهخدا از یک سو به جمع
آوری اصطالحات و مثَل و متَل های
عامیانه می پردازد و آنها را دستمایه
ش��خصیت
ی تیپ س��ازی و خلق
ّ
های قصه وارش می کند ،و از سوی
دیگر همه ی این مواد و شگردها را
در خدمت گفتن و اغلب "وانمود به
نگفتن درعین گفتن" واقعیت های
ِ
روزمره در چرند پرند قرار می دهد.
به این ترتیب سپر بالیی می سازد
از طنز برای "پنهان گفتن" حقایق
فهمیدنیولیناگفتنی.
به طوری در زیر می بینیم او مرتب
اد ّعای نگفتن ومالحظه کاری برای
فرهن��گ دینی زمان م��ی کند اما
در گوشه و کنار به شریعت مداران
سخت طعنه می زند و کنایات معنی
داری بر مق��والت مذهبی زمان بار
می کند .دهخدا می نویسد:
من نمی گویم برای ما بزرگتر الزم
نیست .میان حیوانات بی زبان خدا
هم شیر پادش��اه درندگان است ،و
به صریح عبارت شیخ سعدی سیاه
گوش هم رئیس الوزرا است ،و بلکه
درازگ��وش هم رئیس کش��یکخانه
باش��د ... .من نمی گویم ملت ایران
یک روز اول مل��ت دنیا بود و امروز
بواس��طه ی خدمات همین رؤس��ا
ننگ تمدن حاضر اس��ت ... .بله من
اینه��ا را نمی گویم ،برای اینکه می
دانم برگشت همه ی اینها به قضا و
قدر است .اینها همه سرنوشت ماها
بوده است ،اینها همه تقدیر ما ایرانی
هاست.
ام��ا ای انصاف داره��ا ،والله نزدیک
اس��ت یخه ی خودم را پ��اره کنم.
نزدیک اس��ت کفر و کافر بش��وم،
نزدیک اس��ت چشم هایم را بگذارم
روی هم دهن��م را باز کنم و بگویم
اگ��ر کارهای م��ا را باید همه اش را
تقدیر درست کند ،امورات ما را باید
باطن شریعت اصالح کند ،اعمال ما
را دست غیبی به نظام بیندازد ،پس
شما میلیون ها رئیس ،آقا ،بزرگتر از
جان ما بیچاره ها چه می خواهید؟
پس شما کرورها سردار و سپهساالر
و خان چرا مارا دم کوره ی خورشید

می بینیم که با زبان دارترین وجهی
روی یک گره کور فک��ری ایرانیان
انگشت گذاشته است.
آن اعتقاد عام��ه ی مردم به نیروی
کور و بی رحم سرنوش��ت و قضا و
قدر اس��ت که جز بی عملی و گریز
از مسؤولیت حاصلی برای جامعه ی
مسلمانان نداش��ته .دهخدا در آخر
جدی می ش��ود و جدًا می
کالمش ّ
پرس��د که اگر قرار اس��ت تقدیر یا
باطن شریعت کارهای ما را درست
کند پس چرا میلیون ها آقا و رئیس
به جان ملت افتاده اند؟
مقدرات
گویا وظیف��ه ای برای ابالغ ّ
آس��مانی و مقررات باطن شریعت
دارند!
طرح این گونه پرسش ها نخستین
گام اس��ت برای تولّد آنچه که امروز
"انسان مدرن یا خودآگاه" می نامیم.
حق تعیین سرنوشت اولین خشت
بنای انسان خودمختار جدید است
سید جمال
که با افکار و نوشته های ّ
الدین اسدآبادی (درگذشته )1897
و حاج شیخ هادی نجم آبادی وارد
فرهن��گ دین��ی ایران ش��ده بود و
دهخدا بخوبی از آن آگاهی داشت.
گفتنی ست که طنز دهخدا با اینکه
به س��ردمداران قدرت سخت نیش
می زند ،اما کار را به هجو اش��خاص
نمی کشاند.
ریشخند او در واقع زهرخند است بر
وضع موجود.
دلس��وزی و صداقتی که در دیدن و
گفتن اوضاع دارد به قلم او ش��ور و
صراحت کم نظیر می دهد.
مهمت��ر ذوق ادبی و ش��وق حرف
زدن ب��ا الف��اط و اصطالحات عامه
است که غنای خوبی به نثر دهخدا
بخش��یده اس��ت .او میزان کاربرد و
تأثیر اصطالحات عامه را خوب می
شناسد و می داند چه صحنه ای را
برای کارکرد بهت��ر آن اضطالحات
بپردازد.
به گفته ی ولی الله درودیان
"«چرند پرند» دخو به معنی دقیق
کلمه طنز است.
یعنی هم جهت فکری و سیاسی دارد
و هم از مس�خره بازی بدور است و
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هم در زیرخن�ده های
ظاهریشخشمیسازنده
به چشم می آید".

آنچ��ه از گوش��ه وکنایه
زدن ب��ه دی��ن ورزان و
مدعی��ان دسترس��ی به
عوالم غیبیدر باال گفتیم
دهخدا یک معنا و هدف
اصل��ی دارد ،و آن درک مدرنیته یا
تجدد انسان مداراست.
ّ
دهخدا در چرند پرن��د بیش از هر
چی��ز درگیر مدرن گرای��ی و القای
فکرتجدد ب��ه خوانندگانش به نظر
ّ
می رسد.
ِصرف حرف زدن ب��ه زبان عامه ی
مردم ،صحنه س��ازی و کاربرد طنز
خالق از نخستین گام های گذار به
مدرنیته هستند کهدهخدا بخوبی به
آنها توجه داشته است.
مشروطه خواهی ،عدالت و مساوات
طلبی و دف��اع از حقوق مردم همه
تجددی که در ذهن
در پرتو ایده ی ّ
دهخدا بود ،جلوه می یابند.
این ایده به ویژه وقتی که دهخدا به
دین فروشان می رسد در قالب طنز
رنگ و معنای بیشتری به خود می
گیرد.
مادیدیم کهدهخدا ایده ی بهداشت
و نظافت را چگونه در برابر شیفتگی
به غوالم غیبی گذاشت؛ و با تصویری
طنزآمیز ازغلب��ه ی غیب بر حس،
یک کمبود اساس��ی جامعه ی ما را
بیان کرد.
طرح فکر "تجدید معنی" در متون
دین��ی ای که عص��ر مخاطبان آن
گذش��ته ،یکی دیگ��ر ازبارقه های
تجدد است که بجای انکار گذشته
به تلفیق و تجدید آن در عین بهره
مندی از حیثیت گذشته می پردازد.
چرند پرند ازین��رو نه فقط در زبان
آوری ،صحنه س��ازی و طنزپروری
بلک��ه در پیش��برد درک زم��ان
ازمدرنیته نیز پیشرو بوده است.


واشنگتن
روز جمعه  8ژوئن پس از سالها بخت
آن را یافتم که برنامه آواز و تصنیف
خانم پریسا رادر کلیسای سنت جان
مونتریالبشنوم.
خانم پریس��ا را به عنوان بانویی که
عمری بر سر فراگرفتن ردیف های
موسیقی ایرانی گذاشته ،از سالیان
دور می ش��ناختم .این��ک به امید
بازیافتن لحظات پروازی که از روزگار
جوانی با صدای ایشان داشتم ،پا به
سالن کلیسا می گذاشتم.
او در آغاز برنامه با جمالتی روش��ن
ارکستر را معرفی کرد.
او گفت که در بخش نخست آهنگ
هاییدر مایۀ اصفهان برساختۀ آقای
سعید فرج پوری (نوازندۀ کمانچه)
اج��را خواهد ک��رد ،و بخ��ش دوم
اختصاص به تصنیف ها ی قدیمی
نوأم با آواز سنتی در مایۀ بیات ترک
دارد.
وی اف��زود ک��ه امیدوارس��ت زبان
موس��یقی خودش لذت روحانی در
مکان مقدس (کلیسا) را بیان کند.
س��اعت اول با آهنگ های میانمایۀ
کم حالتی با ریتم بالنسبه تند روی
غزلیات دیوان شمس موالنا گذشت
که اگر آواز پریس��ا و گاه آرشۀ آرام
بخش فرج پوری نبود ،می شد آن را
کً
ال بهدور از حاالت عرفانی موسیقی
ایرانی برآورد کرد.
خوش��بختانه بخش دوم را پریسا با
آواز بیات ت��رک روی غزل معروف
حاف��ظ "بیا که قصر عمل س��خت
سست بنیاد است /بیار باده که بنیاد
عمر بر باد است" شروع کرد ،و بجای
تحریر بالفاصله بیت دوم را خواند:
"غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
 /ز ه��ر چه رنگ تعل��ق پذیرد آزاد
است".
آنگاه به شاه بیت حافظ در این غزل
رسید" :ترا ز کنگرۀ عرش می زنند
صفیر  /ندانمت که در این دامگه چه
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 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

روزه درمانی...
Facebook.com/
paivand.montreal

هایش اوج گرفت.
اوج کم نظیری از پریسا با
فرو ِد بیات زند شنیدیم.
به کوشش
آوایی
چهچهه نب��ود .غلت
بنیاد سخن
توأم با دمدمه های درونی آزاد ،باسپاس موس��یقی را بای��د خود
موس��یقی بگوید ،نه من
خواننده بود که با س��بک
ویژه از
به سخن.
لطی��ف و کار ش��ده ای ادا
طاهرهمتبسم
آخرین بخش برنامه باز
می شد.
تصنی��ف قدیم��ی روی
دیدم که دوست موسیقی
شناسی که در کنار من نشسته بود ش��عر نه چندان قدیم��ی با مطلع
گل از گلش شکفت و زیر لب گفت" :همچو فرهاد بود کوه کنی پیش��ۀ
" ای��ن تحریر همان چیزی س��ت ما  /اشک ما بادۀ ما ،دیدۀ ما شیشۀ
که موس��یقی ما به آن نیاز دارد ،نه ما"در ذهنم می گشتم که پیدا کنم
چهچهه که فقط به درد کوچه باغی شعر از ادیب نیشابوری ست یا ادیب
پیشاوری؟
های بیات تهران می خورد!"
پریس��ا غزل حافظ را تمام نکرده به به��ر ص��ورت ،هر قدر ش��عر گله و
سراغ تصنیف قدیمی "ای وای دل" ش��کایت از روزگار داش��ت؛ غنج و
روی غزل موالنا با مطلع "ای یوسف دالل یعنی نوآنس های بیات زند آن
خوش نام ما ،خوش می روی بر بام را ط ّنازتر و پر شکِوه تر می کرد.
ما" رفت.
آهن��گ روی ش��عر موالن��ا خوش پریسا و ارکستر همنوازان با غوغای
جاافت��اده بود و ش��کوه س��وزناکی کف زدن ها و سوت تشویق حاضران
داشت که ویژگی گوشه های بیات برنامه را به پایان بردند.
اما ش��نوندگان هنوز س��وت و کف
زند است.
ازدوستم پرسیدم که آیا این تصنیف می زدند .ارکستر به ناچار به صحنه
س��اختۀ حسام الس��لطنه نیست؟ برگشت.
گفت به نظرم استاد نورعلی برومند پریس��ا گفت "ما دیگر چیزی برای
اینطور می پنداش��ته .این حس��ام اج��را نداریم ".اما م��ا صدای تغییر
السلطنه نوادۀ س��لطان مراد میرزا کوک از بیات ترک به نوا را شنیدیم.
حسام السلطنه فاتح هرات در زمان پریسا آهنگ زیبای نوا را روی شعر
حافظ" :اال ای پیر فرزانه مکن منعم
ناصرالدین شاه است.
پریسا دوباره به غزل حافظ برگشت :ز میخانه  /ک��ه من در ترک پیمانه
تبسم دلی پیمان شکن دارم" با اوجی بس
"نش��ان عهد و وفانیست در ّ
گل  /بنال بلبل بیدل که جای فریاد رسا و دلنشین ش��روع کرد .برنامه
که تمام ش��د ،بیرون سالن از استاد
است".
اوج صدا و تحریر لطیف پریسا البته جواد داوری پرسیدم که آهنگ این
کار "فری��اد" را می کرد ،و صد البته تصنیف از کی بود؟ گفت "از حسین
که چهچهه نبود .بهدوستم گفتم:
علیزاده ".گفتم ای کاش در بروشور
"این گوشۀ "روح األرواح" است که ذکر می کردند که حق خدمتگذاران
دارد مارا به اقلیم حضور عرفانی می موسیقی بجای خود ادا شود.
برد؟ گف��ت" :بهوش و بگوش باش،
با سپاس از دست اندرکاران
دم م��زن!" یادم آمد که پریس��ا در
آغاز برنامه گفت��ه بود که روحانیت

6162 Sherbrooke w.

>> ادامه از صفحه28 :

آسم،برونشیت،بیماریهایپوستی،
آتریواس��کلروز ،آنژی��ن دوپواترین،
دیابت ،صرع (غش  /اپی لپسی) ولی
متاسفانه به غیر از مطالعات بر روی
بیماریهایپوستیتحقیقاتعلمی
زیادی برای تاثی��ر روزه در بیماری
های دیگر انجام نشده.
تجربه هزاران نفر که از درمان توسط

روزه اس��تفاده کرده اند نشان داده
ک��ه روزه داری برای س�لامتی آنها
بس��یار مفید بوده مگ��ر برای چند
کنتراندیکاس��یون بسیار مشخص
مانند:
خس��تگی ،آنورکس��ی و بولیم��ی،
سیستمدفاعی ضعیف شده ،ضعف و
آرتیمی قلبی ،سرطان ها ،زخم های
معده و روده ،بیماری های کلیوی،

س��ل ،قبل و بعد از اعمال جراحی،
کمبود مواد غذائی بدن ش��یر دادن
و بارداری
بطور کلی روزه های پزشکی طوالنی
(بیش��تر از ی��ک هفته) ب��ه علت
تغییرات مهمی کهدر بدن ایجاد می
شود باید تحت کنترل پزشکی باشد.
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ایرانی
ب
خرید!

www.paivand.ca

info@paivand.ca

استخـدام

لوازم خانه
 Tel.: 514-996-9692برای فروش MOVING COMPANY
Driver/ Helper

Fax: 514-500-1188

سینمای خانه مارک سونی
تلویزیون  46اینچ براویا HD
 DVDپلی یر و مبلمان
پذیرایی کامل (مبل سه
نفره ،دو نفره و صندلی تک،
میزپذیرایی 2 ،میز کناری)
تمام لوازم فوق در حد نو

نیازمندیهای

به راننده پایه یک ،سه و پنج
و کمک راننده باتجربه
برای کار حمل و نقل
(اسباب کشی)
نیاز است.

انی
ایر دام
خ

فرزانگـان

Bijan

 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

  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

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

تعمیراتکامپیوتر
و لپ تاپ

 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

Renovation

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

)(C, C++, Java, PHP, C#

649-9366
azmar15'12Up

)(514

sedighian.alireza@gmail.com

خدمات
کامپیوتری
و اینترنتی

Incentive Program
  پورسانترقابتناپذیر

  همچنیناتاقاستاتیک

برای اجاره

کامپیوتر

آموزشویلن

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

کامپیــوتر
وب سایت

در قلب مرکز
شهرمونتریال

MARIE ROSE

Maryam&Roe

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

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

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

514-224-0-224

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

info@laquafure.com

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

Tel.: (514) 775-6508

to end june 2013Pd

برای آگاهی بیشتر همین امروز باما تماس بگیرید:

514-419-1039

Montreal, QC, H4B 2M5

azmay2012

5674 Monkland Montreal, QC H4A 1E4
Tel.: 514-343-5009

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657
ray.goodarzi@hotmail.com

صندلی برای اجاره
در سالن زیبایی و آرایش بزرگ آکوافور

TAILLEUR

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

خـریدار
کامپیوتر شما
 خریدارکامپیوترهای
ساخت ۲۰۰۸و جدیدتر

  در هر شرایطی
 حتی از کار افتاده
 تعمیر کامپیوتر :نرم افزار،
سخت افزار  خدمات شبـکه

دارالترجمهرمسییکتــا
بهمدیریت

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

 ترجمه رسمی کلیه اسناد و
مدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبول دانشگاه ها و ارگان های
@Sellorfixcomputer
(514) 660-4856
دولتی کبک و کانادا
gmail.com
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
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514-814-8677
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC
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Construction
امورساختمانی

azmar:paidtoendofaug2012

azaug15akvUp

با نازل ترین قیمت
azmai15salimi

(تیمور)

درخدمت ایرانیان گرامی




























Tel.: 514-509-8377

754-4592

)(514

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

استخدام
A K
H
AVAN

مترجم رمسی

  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)

Tel.: (514) 692-0476

azjan’12unpaid

آرایشگر
باجتربه
(بامشتـــری)

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

514-686-7684
azfev2012Up

ترجمهوتأییدترجمه
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮم های ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
رسمی اسناد و مدارک،
ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
514-242-6034
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location: Downtown
Montreal،
near McGill Metro
طراحیابرو،چشمو
Call، text or e-mail for an
appointment
خط لب با تاتوی دائم











514-889-8765
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nsarvaran@hotmail.com
توسطخامن
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azjan’12unpaid

تاتوی دائم
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استخدام

شادی
توسط























وحید

است.
نیازمند
ایرانی
یک
















تاروت
فال
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شهریاربخشی







کنید!


aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

barghi

 تنظیمدعوتنامه رسمی

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

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

4491 St-Charles
رمسی
مترجم
مالیاتی
خدمات
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Le salon de coiffure
(SPA
)CONCEPT
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  با  56سال سابقه کاری ،

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻭ
ﺗﻬﯿﻪ
سروران
نغمه
Tel.:
514-833-1519
  ﺍﺷﺨﺎﺹ  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

  درمحل وموقعیت عالی،

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
Tel.:
514-694-3735
ﺑﻮﯾژﻩ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮﺍﻧﯽ

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

 DJالکاپون

514-887-5195

آرایشگاهبرایفروش

آشپـزی

شادترین
دی جی شهر:

کلیه امور ساختمانی



چرا درخانه کار می کنید؟!

زیباییدربرازندگیاست

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

استخدام

قابل توجه آرایشگران و متخصصان زیبایی

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

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

azjune01

JR RENOVATIONS

Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323

khosrowazjune15sendinv

Tel.: 514-449-8855

تعمیرات ساختمان

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر

حقوق :از  11تا  17دالر
Tel.: 514-892-5433

(ساخت کانادا فروشگاه سیرز)
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noushintilmai2010paid

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

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک
(آرش کشوری)
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678-6451
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Tel.:³
514-620-5551





>> کلیه
ترین،
تازه
زیباترین،








رمسی
مترجم

مقاطع:



رسمی،
دعوتنامه
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ها
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نظیر!
بی
بهترین،
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  برای هر اوکازیونی
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PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL
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514-624-5609

tutoring
سابقه
با
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جامعه
عضو
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مونترال و تدریس
ایران
و
کبک
)(514
699-1380
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کلیه مدارک و
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ترجمه
کنکور تهران
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عکاسیرز
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رضانوشادجمال
نام :با ظرفیت محدود
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 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
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Sherbrooke
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ترجمه
تائید
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514-620-3255












سیتیزنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری







Tel.: 514-575-7080




کنید!



azsept'11










مترجم رسمی و عضوجامعه
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 تبدیل نوار موزیک به CD
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 Hi8, Mini DV, VHSبه D


رستوران شیراز
DV



 




514-485-2929
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سالن آرایش
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Coiffure

بیش از  18سال
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	• کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
دالر
14-16-18











	•بند صورت 12 :دالر
	• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت  3ماه ،با تضمین

 -7منبر – روبهرو – ابزار باغباني
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)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666

د
ا

م

15
ن

35

بیمه

 سال  18شماره  26  1060خرداد 1391

استخـدام

به یک کارمند آشنا
به زبان های فرانسوی
و انگلیسی ،دارای
گواهینامۀرانندگی،
برای شتسشو و تحویل
اتومبیلدرنمایشگاه
اتوآلتیمکسفورا
نیازمندیم.

514-487-0009
514-651-7443

جتاری،مسکونی،اتومبیل

INSURANCE:
HOME - AUTO

 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:

Mr. Ali Zaidi

azmai01up

Damage Insurance
Broker

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

>> 7روز هفته:
 10صبح تا 6بعدازظهر

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

514-582-3203
450-923-7860

امور لند اسکیپ
LANDSCAPING
CEKIC

REPARATION
TERRASSE
CHEMNIEE
FLAGSTONE
CIMENT PAVEUNI ASPHALTE
FONDATION
CLOTURE Etc.

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

تدریسگیتار

پـاپ

دروست آیلند (سیاوش )

867-1756

رفوکارفرش

||Bazar Du Tapis

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

514-487-9105
azfev1paid2

آموزشگیتار
کالسیـکوپاپ

www.opasouvlaki.ca

از 8صبح تا 8شب

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

514-933-0-933

شیرینی
سـرو

azjuly15Up zagros

صابر جلیل زاده
514-585-6178

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

tilMar'10P

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

استخدام

رستوران هانی رز

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

آرایشـــــگاه

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

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 ...............................
جوادداوری 589-0175 ...............................
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

ALIXتویوتا 1-800780-3103.................

استخدام

رستورانکبابسرا

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

آموزش سنتور

Tel.: 514-342-3000

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

الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

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............................
حقوق بش��ر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................

بیمه و مشاور مالی

Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN،

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

(هر طرف)

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

استخدام

فروش
وسائل خانه

وسائل اتاق خواب ،پذیرایی،
تلویزیون ،ماهواره ،میز و
صندلی و...
514-329-3392

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

•
•
•
•
•

تاکسی

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

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

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

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

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

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

info@paivand.ca

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

تابلوسازی

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

 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؟...

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

حمل و نقل بین املللی

پزشک

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
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.

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

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

765 GREENWOOD Rd.،
W. Vancouver، B.C.، V7S 1X8

•
سفر روزانه به •

تـورونتو

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

بها و سرویس عالی

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

azmar15

5200 De La Savane،

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

رفت و آمد هرروزه

  به یک نفر برای کار

نظافت در رستوران،
   همچنین به یک نفر کارگر در

امور  renovationساختمان در
مرکزشهرمونتریالنیازمندیم

نیازمنــدیها



TORONTO

514-660-3150

استخدام

رضارضـائی

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

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

نی
ایرا ام

خد
است ید!
کن

شماره شما در

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

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

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

امیرکفشداران 303-2977 ..........................
لیداسارانورائی 397-9284..............................

خیاطی (آلتریشن)
داروخانه

شیرینی پزی

سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،شهریار624-5609.............................

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

شادی 678-6451 .............................................

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

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

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

هما 484-2644 ...............................................

چاپ

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

گاراژ (درب)

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

خشکشویی

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

فـال

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

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

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
ک��وروش ص��در 995-7783 ...................
آتوساتنگستانیفر 995-3041 ...................

مونتریال 501-3966 ....................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

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

جواهری

کلیسا

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(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

فـرش

ساختمان و دکور داخلی

(رایگان برای آگه

ی دهندگان پیوند )

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

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

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

این لیست نیست؟

با ما متاس بگیرید.

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

ترجمه

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...

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

تدریس رقص

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

برای اطالعات بیشتر با جری
اوزنکا تماس بگیرید:

Tel.: 514-481-6765

قالیشوییبازارفرش

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

azjune15

در کلیه سطوح

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

514 641 2379

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

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

514-812-5662

)(514

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

eveazjuly15UP

سامانامانی

آموزش سنتور

اجــاره

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

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

<< پـاپ <<

Ptoendofjune12

تعمیراتساختمان

آموزشگیتار

MMUNITY

سفرتورونتو

514.621.2757
saeid_mr2003@yahoo.com

PARTICIPATE in our
CO

فرانچایز برای فروش

آموزش خصوصی تنبک
توسط استاد مجرب
هر ساعت 25 :دالر
برای اطالعات بیشتر لطفا با
شماره زیر تماس بگیرید:
(514) 572-2748

COMMERCIAL

azjune15Up2012

www.paivand.ca

آموزش
تنبــک

علی زیدی
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دیش و ساتالیت
دندانپزشک

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................
271-7750 ................ Rayamond&Heller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

کامپیوتر

کارواش

کایروپرکتیک

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

کتابفروشی

تپش 223-3336 ...........................................
زاگرس 690-6343............................................

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

وحید983-1726................................................

عینک سازی

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

وام مسکن

وکیل دعاوی
ویدیو

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

محضر

وحیدخلجی439-1444 ..............................
نگارپیشوا 419-8765 .....................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

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

روضهخوانیبرایمقدسات،

بیقطرهاشکیبرایانسانها
مجیدمحمدی

(جامعهشناس)
در یکی دو هفت ه بعد از انتشار ترانه
آی نق�ی شاهین نجف��ی و پس از
صدور فت��وای ارتداد ،گروهی که به
عنوان اصالحطلب مذهبی معرفی
میشون��د ،با ف��رض اع�لام ناشده
توهینآمیز بودن آن ترانه به مخالفت
با توهین به مقدسات پرداختند.
جال��ب توجهت��ر آن ک��ه
مارکسیس��تهای اصالحطلب نیز
که دین را روبن��ا میدانند با فرض
توهینآمیز بودن ای��ن ترانه ستیز
با دین را نیز (ب��دون درک اهمیت
نهادها در ساختار اجتماعی) روبنا و
غیر ضروری خواندند.
این گروه درس اخالق و همبستگی
سیاسی دادن��د ،آزادی بیان را برای
مخالف��ان دین (که چی��زی غیر از
نهاد دین و کس��ب و کار مربوط به
آن نیست) و روحانیت مضر معرفی
کردن��د ،رنجان��دن اسالمگرایان را
غیراخالقی دانستند ،و پرداختن به
باورهای مذهبی خارج از چارچوب
معمول را گ��زک دادن به حکومت
معرفی کردند.

توهینهایی که از فرط تکرار
فراموش شدهاند

با فرض درست بودن همه توصیهها
(که معلوم نیس��ت ف��رض درستی
باشد و انگیزههای سیاسی نقشی در
صادر شدن آنها نداشته باشد) جالب
اینجاست که این گ��روه سی سال
است توهین هر روزه به شهروندان
ایرانی را نیز میبیند ،اما چون سبک
زندگیشان عمدت��اً همانند طبقه
حکومتی بوده کمتر در داخل کشور
توهین به خود و دیگر شهروندان را
درک ک��رده یا خواست و توان بیان
آن را داشته است.
شک��اف مذهب��ی و غیرمذهبی را
شاهین جنفی یا منتقدان دین دامن
نزدهان��د ،اسالمگرایی دام��ن زده و
گسترش بخشیده است.
ساالنه میلیونها نفردر ایران به طرق
مختلف مورد توهین واقع میشوند.
این گروه حتمًا توجه دارند که:

 ه��ر سوالی ک��ه در گزینشهای
ایدئولوژی��ک برای کس��ب شغل از
افراد میپرسند توهین به شخصیت
آنهاست،
 هر بار که به خانم یا دخترخانمی
تذکر حجاب میدهن��د توهین به
آنهاست،
 ه��ر ب��ار ک��ه برای جم��عآوری
بشقابهای ماهواره ب��ه خان ه افراد
میریزند به آنها توهین میکنند،
 ه��ر ب��ار ک��ه اتومبیل اف��راد را
متوقف میکنند و داشبورد خودرو
را میگردند به سرنشینان اتومبیل
توهینمیکنند،
 هر ب��ار که خان��م و آقایی را در
خیابان و پارک متوقف کرده و از آنها
در مورد رابطهشان میپرسند به آنها
توهینمیکنند،
 ه��ر بار که بس��یجیها جوانی را
برای بازرسی بدنی نگاه میدارند به
او توهین کردهاند،
 ه��ر کتابی که برای مرور به ادارٔه
سانس��ور داده میش��ود توهین به
نویسنده کتاب و ناشر است،
 دادن متن فیلمنامه به ارشاد و بعد
ارائ ه فیلم برای تایید ،توهین به کادر

زنده نام کوروش احرا یر
توهینها شکل گرفته روبنا بوده یا
زیربنا؟
آیا ذک��ر این توهینها ب��ه جریان
دموکراسیخواهی ض��رر میزند یا
مفید است؟
آیا ذکر اینها موجب فراموش شدن
شک��اف دموکراس��ی و دیکتاتوری
میش��ود ی��ا آن شک��اف را تشدید
میکند؟
ای��ن توهینها به حکوم��ت امکان
سرکوب بیشت��ر را میده��د یا به
خارجیهاامکاندخالتبشردوستانه
را؟
این توهینها آیا مای ه رنج تنها افراد
غیرمذهبیاند یا مای ه رنج هر کس
که احترامی برای خود قائل باشد؟

فیلمس��ازی است (ایضاً نمایشنام ه
تئاتر ،آثار تجسمی و .)...هنرمندان و
نویسندگان و روزنامهنگاران هر روز
مورد توهین ق��رار میگیرند ،بدون
استثنا،
 دانشآموزانی که به زور برای نماز
ب��ه صف میشوند مورد توهین قرار
میگیرند،
 سربازان��ی ک��ه در پادگانه��ا بر
اس��اس دست��ور به نمازخان��ه برده
میشوند مورد توهین واقع میشوند،
 ه��ر بار که پیچ رادیو و تلویزیون 
دولتی باز میشود با تبلیغات سیاسی بلندتر بودن صدای اسالمگرایان
به همان اندازه که صدای اسالمگرایان
به بینندگ��ان و شنوندگان توهین 
میشود،
در داخل کشور بلندتر از صدای بقیه
 هر بار که در کنار دریا نمیگذارند اس��ت (با در اختی��ار داشتن درآمد
زن و شوه��ری یا پس��ر و دختری نفت ودستگاههای تبلیغاتیدولتی)
باه��م تن به آب زنند به آنها توهین در رسانهه��ای مس��تقر در خ��ارج
کشور نیز شکایت نسبت به انتقاد از
میشود،
 هر ب��ار که دانشجویی به کالس دین یا توهین توهمی به آن بیشتر
تفکیک شده میرود به وی توهین شنیده میشود تا توهین به تکتک
شهروندان ایرانی به طور روزمره.
میشود،
 ه��ر بار که ب��رای آرایش به زنان اصالحطلب��ان مذهب��ی در داخ��ل
و دخت��ران تذکر میدهن��د به آنها که بودند برای نادی��ده گرفتن این
موضوعات (همانند مارکسیستها)
توهین میشود،
 ه��ر بار که زن ی��ا دختری برای به اصلی و فرعی کردن میپرداختند:
گرفتن گذرنامه رضای��ت شوهر یا کسب قدرت سیاسی برای آنها
پ��درش را میگیرد ب��ه وی توهین اصلی بود و حق�وق شهروندان
عادی فرعی.
میشود،
 به هر دختری که نصف ارث پسر به خ��ارج نیز ک��ه آمدهان��د ظاهراً
دموکراسی به مسئل ه اصلی و حقوق
میرسد توهین میشود،
 ام��ر به معروف و نه��ی از منکر مردم و توهینهای هر روزه به مسئل ه
چیزی غیر از توهین به افراد نیست ،فرعی تبدیل شده است.
 به ط��ور کلی تمام احکام فقهی چگون��ه میتوان ب��رای دموکراسی
ک��ه در حوزه اجتماع اجرا میشوند سر و صدا ک��رد ،اما حقوق تکتک
شهروندان را نادیده گرفت؟
توهین به انسانها است.
تنه��ا حقوق��ی که برای ای��ن گروه
همینها را اگر بشمارید روزانه به اهمی��ت داشت��ه حق��وق سیاسی
در رقابته��ای سیاس��ی است .اگر
میلیونها مورد سر میکشد.
فهرستهای��ی ک��ه در ب��اب نقض بس��یاری از شهروندان به این گروه
حقوق بشر ،نقض کرامت انسانی یا و چپهای مارکسیست همانند آن
توهین به شهروندان ایرانی در ایران اعتم��اد زیادی ندارن��د و پشت سر
یا خارج از کشور تهیه میشوند فقط آنها راه نمیافتند برای آن است که
مطالبات و شکای��ت از تحقیرهای
قطره کوچکی از دریاست.
نقض حقوق انسانها آن قدر گسترده خود را از زبان آنها نمیشنوند.
و هر روزه است که تنها موارد بسیار 
اندکی از آنه��ا قابل گزارش است یا ندیدن حتقیر ،بزرگترین مشکل
مخالفان
گزارش میشود.
برخی از مخالفان سیاسی جمهوری

بیحسی از فرط توهین!
اسالمی سه ده��ه است که تحقیر
این توهینها ب��ه بخشی از زندگی تکتک شهروندان توسط حکومت را
شهرون��دان ایرانی ب��دون تبعیض نمیبینند.باهمینکورچشمیاست
تبدیل شده و اف��راد آن قدر در این که پرهیز از توهین به مقدساتی را
موارد توهی��ن دیده و شنیدهاند که که وجود خارجی ندارند مای ه وحدت
به بیحسی دچار شدهاند (به علت مخالفانمعرفیمیکنند.
ای��ن گروهها و افراد توجه ندارند که
غریزه بقا).
ام��ا اگ��ر کس��ی در ب��اب باورهای حرمت انسانها از نان شب واجبتر
قدرتمن��دان در کشور به موجودات و از معنویت نیز ب��رای آنها مهمتر
خیالی و توهمی و از دنیارفته گان به است .مارکسیستها با موضوع نان
عالوه صاحبان عبا و عمامه (بخوانید و مسکن ،چشم بر تحقیر میلیونی
تمسک به مسائل
مقدسات) سخنی بگوید ،غیرعادی مردم میبندند و با ّ
اس��ت .چرا و چگونه اف��رادی که از خیال��ی ،مانن��د حمل�� ه خارجی یا
دنی��ا رفتهان��د دارای وکیل و وصی امپریالیسم جهانی و مخالفت با آن،
شدهاند؟ و به کدام حق این وکالی تالش میکنند کاالی کهنه خود را
خودخوانده مدعیدیگرانی میشوند به مخاطب بفروشند.
که درباره رفته گان سخن بگویند؟ اسالمگرایان سابق و الحق ودوستان
چگونه افراد ب��ا پوشیدن چند متر اصالحطلبشان میکوشند همین
کار را از موضع معنویت و احترام به
پارچه مقدس میشوند؟
مقدسات و نیازردن مذهبیها انجام

توهین به تکتک شهروندان از چه دهند.
جنسی است؟

اگر معیار سخن گفت��ن یا سرودن
و آواز خوان��دن ،وحدتبخش��ی
باشد ،آی��ا این توهینهای میلیونی
وحدتبخش بودهاند یا تفرقهآور؟
آیا ایدئولوژی دینی که بر اساس این
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ای��ن شماره که گذش��ت ،باز مرگ
ب��ا چهرۀ کری��ه از پنج��ره به خانه
کامیونیت��ی سرک کشی��د و داس
سردش زندگی پربار عزیز فرهیخته
ای  -جوان جوان  -را از ما ربود.
زن��ده نام کورش اح��راری را بامداد
دوشنبه  28ما ه می از دست دادیم.
هفته پیش جمع بزرگی از دوستان
و بس��تگانش به همت واالی عزت

کافه خاطرات
با حضور «شانسونیه»
زیبا شیرازی

روز چهارشنب��ه  6م��اه ج��ون که
گذش��ت به دع��وت دوستان کافه
خاط��رات ،در محل کتابخانه وست
مون��ت ( 4574خیاب��ان شربروک)
گرده��م آمدیم تا این بار به حرف و
حدیث و زندگی جذاب و پربار زیبا
شیرازی ،آوازه خوان و هنرمند ایرانی
تبعیدی مقی��م لس آنجلس گوش
کنیم.
زیبا شیرازی روز پنجشنبه در محل
پالسدزاردر برابر مخاطبان مشتاق
خود کنس��رتی را برگ��زار کرد .این
کنسرت به همت مهران دره شیری
برگزار شد.
عکس :مهدی غفوری ،مسوول کافه
خاط��رات از اه��داف و برنامه های
آینده این نه��اد نوپا می گوید .زیبا
شیرازی نشس��ته در کن��ار میزبان
برنامه ،پدرام آریائی ،در انتظار آغاز
گفت و شنید.

کافه خاطره
چه هدفی دارد؟

جوامع بشری همواره در جستجوی
ابزاری برای شنا خت و تعریف هویت
خود میباشند که خاطرات مشترک

امیرسام

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

پازوک��ی در محل هت��ل روبی فوز،
ساعاتی چند را با یادواره ای از شعر و
ترانه و موسیقی و شراب و شیرینی و
عشق و مهر گردهم آمدند و – نه در
سوگ او – که با یاد کورش ،زندگی
پربارش را تجلیل کردند.
________________
عکس گوشه ای از مراسم بزرگداشت
و ازدحام پرشوردوستان مونتریالی را

اعضاء آنها یکی از این ابزار ها است.
با توجه به روابط دو جانبه خاطرات
فردی و جمعی ،تبادل بین آنها یکی
از راه های بوج��ود آوردن خاطرات
مشترک و نگهداری از آن است.
خاطرات مشترک در تبیین و تداوم
هویت نقش اساسی دارند و این نقش
در جوامع پویا و بخصوص مهاجر از
اهمیت بس��زایی ب��ر خورداراست و
میتواند شکاف بین نسل ها را پر کند
و ضامن هویتی مداوم و پویا باشد.
ب��ه این ترتیب ه��دف اصلی «کافه
خاطرات » ایجاد فضایی است برای
تبادل خاطرات ف��ردی و مشترک
جامعه ایرانی مو نترال که در نهایت
منجر به تبیین و تقویت هویت آن
گردد.
چارچوب برگزاری کافه خاطرات

چار چوب «کافه خاطرات» بر مبنای
گفتگو است.
ای��ن گفتگو در فضایی غیررسمی و
صمیمی برگزار می گردد که در آن
مهمان برنامه که یکی اعضای جامعه
ایرانی مو نترال است ،خاطرات خود
را در زمینه های تاریخی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی بصورت گفتگو
با مج��ری برنامه ارائه می دهد و در
پایان به سئو االت شرکت کنند گان
پاسخ خواهد داد.

زیبا شیرازی
زیبا شیرازی ،شیرازی نیست متولد

نشان می دهد.
سیام��ک قب��ادی از ی��اد ارجمند
کوروش می گوید ،عزت پازوکی به
او گوش سپرده است.
پیون��د برای کلیه یاران و بس��تگان
ک��وروش ،بخصوص آق��ای پازوکی
عزی��ز ،آرام��ش و روزه��ای روشن
آرزومند است.

•

تهران است!
وی در ته��ران بزرگ شد ،تحصیل
ک��رد و هم��واره آرزو داش��ت ک��ه
هنرمند،آهنگس��را و خواننده شود.
هنگامی که زیب��ا شیرازی در لوس
آنجلس اقامت گزید ،زندگی حرفه
ای اش را ب��ه عن��وان آهنگس��را و
خواننده ک��ه رویای همیشگی اش
بود آغاز کرد.
زیب��ا در جایی می گوید"ظاهرا من
بس��یار خیال پرداز هستم ،همیشه
احساس می کردم که در دنیای ما
ب��ا تمام ناراحتی ها و بالتکلیفی ها
هیچ نیازی به وجود آوردن غم های
بیشتر نیس��ت و تنها زیبایی است
که باید درک و تشدید شود که اگر
با دقت ب��ه آن بنگریم آن را در می
یابیم .تصور می کنم که انسانی باشم
که اهمیت میدهددر آن تامل کند.
بعضی اوق��ات زیبایی که می بینم
کامل  ،فراوان و نشاط انگیز است و
گاهی غریب و غمگینانه است .برای
من عش��ق ،اشتیاق و نفس راههای
نجاتهستند.

•

Cell.: 514-702-2309

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

There
is so much to talk
about, and truthfully I am having a
hard time choosing
my topic,
Not much going
on with Canada
Immigration, we all
know that the Federal Skilled Worker
Occupational List
has reached its cap,
and July 1st a new
list will be coming
out.
I for one am waiting patiently to see the new list;
will it be the same again
as it has been for the last 2
years, will it change drastically, or only some minor
changes; will the point
system change along with
it; we are all waiting.
have decided what to
write about, the students
crisis, the Grand Prix, what
is going on in Montreal this
summer?
The Grand Prix which is
normally sold-out every
year, was far from being
sold-out this year. Sad, isn’t
it? The tourism industry has
suffered because of it, and
for what, because students
are not relenting. I was
all for the students a few
months ago. I know and
understand their dilemma.
But how they are going
about it is wrong. They
are disrupting the peace.
They are being noisy. They
are trying to prove a point
completely the wrong way. I
work downtown, and I have
seen firsthand what they are
doing.
Two weeks ago, I couldn’t
get out of downtown. Every
main artery was blocked by
a police car.
Believe me I started panicking. It was passed 7:00 pm,
the students banging their
spoons on their pots.
The noise was almost unbearable.
At one point I was surrounded by them and
couldn’t drive my car for
fear I would run one of
them over.
I wanted to get home after a
hectic day at the office, and
now I have to deal with this.
It’s all wrong. It’s no longer
about tuition fees. It started
off that way, but now they
want to topple the Quebec
Government.
First what gets my blood
boiling is that Quebec has
the lowest tuition fees in
Canada.
Have they bothered checking tuition fees in Ontario,
or the Atlantic Provinces, or
Western Canada.
And seriously what are they
complaining about?
Do they have any idea how
good they have it here in

I
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about coming.
I shudder to
think what will
happen during
the Jazz Festival. Will the
students disrupt
that too? The
Montreal Jazz Festival
attracts thousands of
tourists from all over
the world. Downtown
is normally overly
crowded during the
Jazz Fest. Add the
protesting students on
top, and here we will
have a chaos; again
the laughing stalk of the
country.
tudents get your act
together. I am trying to
reach the students, who are
protesting. I do know Dawson and Concordia University are not part of it, except
for the art department of
Concordia.
UQAM & UDM, & McGill
Students STOP IT!.
Stop holding the public
hostage to your fight!
Get creative, without
disturbing innocent people,
without disturbing the
peace, without disrupting
the tourism industry, stop
getting naked in the streets,
stop ruining our reputation.
Get involved directly with
the Quebec Government.
March in front of Parliament in Quebec City, stop
doing it in Montreal, and
please don’t disrupt Quebec
City either, go directly to
the source.
If it’s about tuition fees
keep it at that; if it’s about
throwing out the Quebec
Government protest in
front of Parliament Hill in
Quebec City; but stop doing
it anywhere else in Quebec.
Which ever it may be, go
to the source, period, point
blank, that simple.

بیم ه
امالک

e public
Stop holding th r fight!
hostage to you

Quebec.
Not only are tuition fees the
lowest in Canada, our cost
of living is also comparable
to other provinces. Do they
know what it costs to live
in the Atlantic Provinces?
How much it costs to study
in the Atlantic Provinces,
believe me it is high, and
they are also tax payers, just
like the rest of Canada.
Come on students, get your
act together!
You are making Montreal the laughing stalk of
Canada! No, wait you are
making Montreal the laughing stalk of the world. I
have friends in Europe, who
seriously are laughing at us.
Oh and hear this, I have
a French neighbor, who
comes up to me and says
in France education is free!
Duh, really?! Well go live
in France! I mean come on
compare yourselves with
the rest of Canada not some
other continent.
I have friends, who live in
the downtown area, and are
losing sleep from the banging of pots. They need to
wake up early morning, and
they have children to get up
in the morning.
Students, you are disrupting
the city! You are disrupting
the peace. You are going
about it all the wrong way.
Saturday evening my husband and I decided to join
in the Grand Prix Party. What
a mess downtown was!
What are students trying to
prove by walking naked in
the street.
Come on, grow up, behave
like college and university
human beings! I can speak
for myself, and others may
have different opinions.
for pete s sake, find a more
creative way to protest.
I am not against protesting;
not at all. This is the beauty
of our beautiful country,
that we are able to voice out
opinion. But please stop
the noise; stop disrupting
the city. Let innocent people
get home from work in an
orderly fashion.
The tourism industry is
suffering this year. Montreal
is high in tourism during
the summer, and lots of
Europeans decide to spend
their vacations in Montreal
and are now thinking twice
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, Fathers Day!
Don’t forget Daddy
this year, enjoy your day
with Daddy, I cannot wait
to see my husband’s face
when he gets his Daddy
Day present from his son
this year. It’s something he
always wanted, and finally
we decided to let him have
it. I will not mention what it
is because Payvand comes
out before Father’s Day.
And my husband is the first
to read Payvand the minute
it comes out.
So hubby, you will have to
wait till June 17! ha ha ha!
Happy Fathers Day to all
the wonderful Daddies out
there, enjoy your day with
your kids.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
______________
Maria Cottone

Ah

Certified Canadian Immigration
Consultant

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

)۲(

واحد مس��کونی در زیرزمین را در آن
انجام دهید باید ک��ه شرکت بیم ه را
.آگاه سازید
ی را به قصد اجاره
 همچنین اگ��ر ملک
دادن خری��داری مینمایید باید که به
شرکت بیم�� ه اطالع دهید چرا که در
این مورد شرکت بیم ه محدودیتهایی
ی توسط
 را در م��ورد سرق��ت و خراب
.مستاجردر نظر میگیرد
به عنوان مثل اگر مس��تاجر در ملک
 بعضی،شما ماریجوانا پ��رورش دهد
شرکته��ای بیم�� ه کانادای��ی شروط
ی را
 مخصوصی دارند که این نوع خراب
 بنا.تحت پوشش خود قرار نمی دهند
بر این قبل از خرید بیم ه از تمام مفاد و
.ی حاصل نمایید
 شروط آن اطالع کاف
همچنین ب��ه عن��وان صاحب ملک
استیجاری باید توج��ه داشته باشید
ی ملک
 که مس��تاجرین در قبال خراب
شما و اموال مس��تاجرین دیگر که در
ی میکنند و حتی
 ��ملک شما زندگ
.نسبت به مهمانان آنها مسئول هستند
مس��تاجرین حتی در قبال وسایل و
متعلقات خودشان مس��ئول هستند
و باید آنها را بیم�� ه نمایند و مالکین
یدر قبل پرداخت
 مسئولیت نسبتا کم
غرامت به مستاجریندر قبال آسیب و
.یا از دست دادن وسایلشان دارند
ی از
 در پای��ان توجه شما را ب��ه بعض
ی ک��ه در هنگام بیمه
 س��واالت اساس
نم��ودن ملک باید به آنه��ا جواب داد
:جلبمینمایم
• What is the construction
type of the home? (brick
veneer, cinder block,
wood frame, etc)
• What type of roof does
it have? (shingle, steel,
shake , etc)
• How old is the roof?
• What is the estimated
replacement value of the
home?
• Is the home connected
to municipal services
or on a septic and well
system?
• What type of heating
system does the home
have(oil,electric,solar
etc)?
• Is there any form of
wood burning appliance
in the home? If yes, is it
certified?
• Does the home have
smoke detectors? How
about alarm system?
• How far is the home
from the nearest fire hydrant or fire station?
• Have you ever had an
insurance policy declined
or cancelled?
:توجه
خوانند گان عزیز توجه داشته باشند
که این مطلب فقط به عنوان اطالعات
ی ارائ��ه شد و ب��رای اطالعات
 عموم
دقیقت��ر باید که حتما با مشاور بیم ه
)مشورتنمایند
شاد و سربلند باشید
بر گرفته شده از انتشارات سازمان
مشاورین امالک کانادا

•

ی از عوامل
 جغرافیایی یک
.مهم در این مورد میباشد
امالکی کهدر منطق ه زلزله
خیز واقع ش��ده باشند دارای
.بیم ه گران تری هستند
 ��حتی اگر شخص
ی در گذشته دارای
) زیادی از شرکتclaims( مطالب��ات
 قیمت بیم ه ملکش،بیم ه ب��وده باشد
.باال میرود
:• بیم ه کاندومینیوم
خریداران کاندومینی��وم باید به این
نکت��ه توجه داشته باشن��د که بیمه
واحدی که خریداری مینمایند رابطه
ی به بیم ه کل ساختمان دارد و
 نزدیک
تنها موظف به بیم ه نمودن متعلقات
)خود و واح��د خود (نظی��ر کابینت
هس��تند و وظیفه بیم�� ه نمودن کل
ساختم��ان بر عه��ده هی��أت مدیره
مجموعه میباشد ک��ه از طریق شارژ
.ماهیانه پرداخت میگردد
بن��ا بر ای��ن باید بعد از قب��ول شدن
پیشنهاد خرید با مطالعه قرارداد بیمه
کل ساختمان از مفاد آن اطالع حاصل
شود تا بیم ه مناسب برای واحد مورد
.نظر خریداری گردد
• چه موقع باید برای ملک
بیم ه تهیه منود؟
به محض اینکه تمام شرایط پیشنهاد
)...ی و
 خرید (مانن��د وام و بازرسی فن
 باید که درخواست بیمه،تکمیل شد
.برای ملک را انجام داد
این امر به قدری مهم میباشد که اگر
اثبات خرید بیم�� ه شما به محضردار
نرسد شما قادر به بن��ام کردن ملک
.خودنمیباشید
• چه مقدار بیم ه برای ملک
تهیهکنیم؟
حد اکثر میزان بیم ه شما باید که برابر
با ارزش ساختمان ملک (زمین ملک
را محسوب ننماید) به اضافه اموال شما
... تلویزیون و، کامپیوتر،مانند مبلمان
.باشد
ی ب��رای بیم ه نمودن ملک
 هیچ دلیل
بی��ش از ارزش ساختمان وجود ندارد
چرا که اغلب شرکتهای بیم ه زمین
 بلکه فقط،ملک را بیم�� ه نمینمایند
.ساختمان آن را بیم ه مینمایند
۳۰۰۰۰۰$ ی
 فرض کنیم قیمت ملک
۱۲۰۰۰۰$ باشد ک��ه ارزش زمین آن
۱۸۰۰۰۰$ و ارزش ساختم��ان آن
.تخمین زده میشود
عاقالن��ه آن است که در هنگام خرید
بیم ه آتش سوزی آنرا به مقدار ارزش
ساختمان به ع�لاوه ارزش متعلقات
.ی بیم ه نمود
 شخص
،سقف بیم�� ه شما هر چقدر باال باشد
شرکت بیم ه در هنگ��ام بروز حوادث
 بیشتر از،و تخری��ب کل ساختم��ان
قیمت ساخت ملک را به شما غرامت
.نمیدهد
ی از سکنه
 • خانهای که خال
است تا چه مدت حتت پوشش
بیم ه قرار دارد؟
این امر بستگی به قرارداد بیم ه دارد اما
معموال شرکتهای بیم ه کانادایی حد
 روز این نوع بیم ه را متقبل۳۰ اکثر تا
.میشوند
 بن��ا بر این اگر قص��د اسباب کش
ی از
ی هنوز فروش
 ��منزلت��ان را دارید ول
ملکتان قطعی نشده است (به محضر
نرفته اید) از پوشش بیم ه خود اطالع
.ی حاصل نمایید
 کاف
ی در
 • اگر قصد تعمیرات اساس
ملک را داریم باید که شرکت
بیم ه خود را مطلع منود؟
ی را خریداری
  اگر قصد دارید ملک،بله
ی مثال تبدیل
 نموده و تغی��رات اساس
 آن ب��ه محل کار شخص
ی و یا ساخت

امیر سام

در شماره گذشته در باره اهمیت
 اینک.بیم ه توضیحاتی ارائه شد
توجه شما را به ادامه مطلب
.جلبمینمایم
:انواع بیم ه ملک
تمام انواع ملک به بیم ه نیازدارند
چرا که هر روزه ملک در معرض
حوادث ناگوار بسیاری قرار دارد
،که نسبت به نوع پوشش بیمه
ی و یا
 شرک��ت بیم ه هزینه خراب
از دس��ت دادن کامل ملک را در
صورت ب��روز حادثه به صاحب
بنا بر.ملک باز پرداخت خواهد نمود
این مهم است که بدانید که چه نوع
بیمهای را برای ملکتان درخواست
نموده ت��ا در صورت ب��روز حادثه
.تحت پوشش بیم ه قرار بگیرید
•
ی بیم ه ملک
 معموال سه نوع اصل
:وجود دارد
comprehensive.۱
:Coverage
کل ساختمان و محتوای آن را تحت
 فقط مواردی را،پوشش قرار میدهد
که مایل نیستید بیم ه نمایید باید به
.طور مشخص در قرارداد قید نمایید
Basic or named perils .۲
:Policy
فق��ط حوادثی را تح��ت پوشش قرار
میده��د که ب��ه ط��ور مشخص در
 به عنوان.ق��رار داد بیم ه ذکر ش��ود
مثال میتوانید ملک را در برابر آتش
 خرابیهای ایجاد شده،انفج��ار،سوزی
) سرقتwater Damage( توسط آب
.بیم ه نمود... و

:Broad Policy .۳
شامل بیم ه نوع اول برای کل ساختمان
و مواردی از محتویات درون ساختمان
(اموال صاح��ب خانه) میشود که به
طور مشخ��ص در قرارداد ذکر شود و
 ارزان ترcomprehensive معم��وال از
.است
:• هزینه تعمیر
همانطور که میدانید نه تنها هر ساله
به ارزش ملک اف��زوده میشود بلکه
مخارج ساخت و مواد اولیه ساختمان
 بنا براین بهتر،نیز رو به افزایش دارند
است هر چند وقت یک بار تحقیقیدر
باره ارزش ملک خود و قیمت ساخت
آن داشته باشید تا بر اساس آن میزان
بیم ه ملک خود را تنظیم نمایید چرا
که اگر این امر صورت نگیرد در موقع
 باید که مق��دار تفاوت،بروز حادث��ه
.مخارج آن را خودتان پرداخت نمایید
:• قیمت بیمه
ی بر روی قیمت
 ��فاکتورهای مختلف
 خود نوع بیم ه نقش.بیم ه تاثیر دارند
عم��دهای را در تعیی��ن قیمت بیمه
comprehensive policy .داراس��ت
گرانترین ن��وع بیم ه میباشد چرا که
اغلب موارد را تحت پوشش خود قرار
.میدهد
 معموال ارزانتر استNamed policy
اما موارد کمتری را تحت پوشش قرار
 شرکتهای بیم ه تخفیفات.م��یداد
ویژهای را برای خانههای که سیستم
)smoke detector ( حس��اس به دود
 و یا سیستمSprinkler system و یا
) دارند راalarm system( زنگ خطر
.در نظر میگیرند
ی از ای��ن شرکتها به
 ��حت��ی بعض
مشتریانی که سالهای زیادیس��ت که
 تخفیفات ویژهای،با آنها قرارداد دارند
.قائل میشوند
) کهdeductible( مقدار کسر پذیری
 نیز بر،بیم ه شونده باید پرداخت نماید
.روی قیمت بیم ه تاثیرگذار است
 تا۲۰۰ ی بین
 این مقدار میتواند رقم
 هر چه این رقم. دالر باش��د۱۰۰۰۰
باالتر باشد قیمت حق بیم ه پایین تر
.میآید
همچنین هر چه که ریسک یک ملک
 هزینه بیم ه نمودن آن،بیشتر باش��د
سن
ّ بیشتر است به عنوان مثال هر چه
ملک بیشتر باشد از نظر شرکت بیمه
ریسک آن باالتر است؛
یا مخزن گازوئیل داخل زمین ریسک
ملک را باال برده و باعث افزایش قیمت
.بیم ه آن میگردد
همچنین موقعیت محل ملک از نظر
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عرفی آلبوم جدید

چند اوکازیون عالی

سینابطحایی

برای فروش

م

در مکیک

سنگی در آسمان پر
 درخشش شهاب،آب
 رقصان در،سکوت باد
ستاره شب و صدای
دای سکوت
.میا ن برگ ها
صوم جدید سینا بطحایی
نام آلب
،وتی نه از جنس صدا
" نوازنده ی سنتور
،سک ورای رنگ های بشری
 ژوئن۲۹  جمعه:ن
سکوتی
زما
،وتی از جنس آرامش
 بعدازظهر۶ ساعت
سک
... ی سرشاراز ناگفته ها
سکوت
رشار از ناگفته هاست
دور از وطن به همراه
سکوت س
تجربه ت��ازه زندگ��ی
ده
کر
از حرکات نا
هر یک ب��ه نوعی در
ی که
ف به عشق های نهان
تاثی��رات اف��راد شی از این آلبوم سهیم
اعترا
آفرینش موسیقی بخ
ی های به زبان نیامده
تولید این اثر در طول
فت
شگ
و
حقیقت ما نهفته است
 بستری شد بر،ودند
در این سکوت
.ب دو سال اقامت در کانادا
مدت
حقیقت من و تو
سینابطحایی
کل ترجمه احمد شاملو
بی
ت
گو
مار
 مونترال کانادا۲۰۱۲
بهار

Longueuil:

1101, 1103, 1105 chemin de chambly, building including PIZZA HUT
RESTAURANT and Imprimmerie,
annual income 52000$
asking price: $695,000

St-Laurent:

7126 blvd St-Laurent immeuble avec
un commerce et 2 logements 5 1/2
renove, revenue annuelle $56000,
Asking price $793,000

-----------------www.sinabathai

e.co

m
------------------------MEKIC, Art G
al

Ile Paton (Laval)

Condo, renovated, 4 1/2, bord de
l'eau avec piscine et gym, gargae
interieur immeuble tres tranquille.
Asking price: $239, 000

lery and
Bookstore
4438, rue de la
Roche,
Montreal

Tel.: (514) 3735777
E-mail : info@m
ekic.ca
Metro : Mont- R
oyal

برای اطالعات بیشتر با علی خنعی
:باتلفن زیر متاس بگیرید

یعت مرا ب��ر آن داشت
طب
شگفت��ی عمیق هایی و خلوت خود را
تا بخش زی��ادی از تن
،و با نوای دل انگیزش
در دامان آن بگذرانم
.آرامش را تجربه کنم
،انبوه درختان جنگل
صدای برکه ای آرام در
خورشی��د در تپه های
س��رود سرخ غروب
خش برگهای پاییزی
 خش،ماسه ای کویر
.مواج آرام و صبور دریا
و زمزمه ا
ن نوایی مشترک است
ای��ن نغمه ها ارمغ��ا
،وایی از جنس سکوت
 ن،نوایی غریب و روان
دای تابیدن مهتاب در
 ص،...صدای سک��وت

514-961-0440

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

Open 7 Days

See stores for more specials

Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi & Dimanche : 8H à 18H

6 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

بهای&رقابت ناپذیر
عالی در سوپراخوان به
سبزیجات با کیفیت
انواع میوه جات و
FRUITS
VEGETABLES
• FRUITS
ET LÉGUMES

عالی و قیمت نازل
خورش های
انواع کباب ها و
READY
TO کیفیت
EATایرانی با
• PRÊT
À MANGER

READY TO EAT

PRÊT À MANGER

AKHAVAN N.D.G.
Tél.: 514.485.4887 Fax: 514.485.7009
6170, Sherbrooke Ouest (N.D.G.)
Montréal, Québec H4B 1L8

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday 8 am to 7 pm
Sunday 8 am to 6 pm
Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi 8H à 19H
Dimanche : 8H à 18H

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm,
Saturday and Sunday: 8 am to 6 pm

AVOCADOS

CORIANDER

ROMAINE LETTUCE

PEACHES

BLUEBERRIES

GREEN GRAPES

AVOCATS

کی
فیتعالی

CORIANDRE

VINE TOMATOES

LAITUE ROMAINE

TOMATES SUR VIGNE
$2.18 kg

قیم
تمناسب
READY TO EAT

READY TO EAT

12” Koobideh Kebab
Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

12” Chicken Kebab Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

PRÊT À MANGER

BLEUETS
12 oz.

PECHES
$2.18 kg

RED PEPPERS

RAISINS VERTS
$3.28 kg

POIVRONS ROUGES
$3.28 kg

PRÊT À MANGER

Sandwich Kebab au Poulet 12”
avec concombres, tomates,
oignon et persil

Sandwich Kebab 12”
avec concombres,
tomates, oignon et persil

Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
• ،خواربار
ÉPICERIE
BABAGHANOUSH
425 g

SMOKED SALMON

SAUMON FUMÉ
400 g

SPECIAL

ASTRO PLAIN YOGURT

0%, 1%, 2%, 3.25%,
Balkan
YOGOURT NATURE ASTRO
750 g

NATURAL ALMONDS
AMANDES NATURE
$6.58 kg

FIVE ROSES
BAKERS FLOUR

FARINE
20 kg

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES
MARINATED
FILET MIGNON

FILET MIGNON MARINÉ
$19.78 kg

MARINATED LAMB CHOPS

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
$19.78 kg

Halal
Halal

Halal

HUMMUS

425 g

ANJAR KETCHUP

AKHAVAN
FIRM YOGURT

340 ml

HAZELNUTS
ROASTED, SALTED

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

YOGOURT FERME
$6.58 kg

NOISETTES RÔTIES, SALÉES
$10.98 kg

AKHAVAN
PITA BREAD

GULABI BAROOTI KALKATA
PURE INDIAN TEA

MASTRO EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

COLD ALEX
FROZEN OKRA

BAKLAVA

ANJAR
HUMMUS TAHINI

UNCLE GEORGE
TOMATO PASTE

AKHAVAN FROZEN PITTED
SOUR CHERRIES

SPECIAL

SHISH TAOUK
TANDOORI &
SAFRAN

RIZ BASMATI 817
10 lbs. / 4.54 kg

$10.98 kg

Halal

AKHAVAN COUSCOUS
MEDIUM OR FINE
MOYEN OU FIN
10 lbs. / 4.54 kg

PAIN PITA
720 g

THÉ INDIEN PUR
500 g

HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
1L

KAFTA KEBAB
$7.68 kg

OKRA CONGELÉ
400 g

Halal

CREAM OF WHEAT
CRÈME DE BLÉ
5 kg

454 g

HUMMUS TAHINA
12 oz.

PÂTE DE TOMATES
500 ml

Halal

GROUND BEEF

BOEUF HACHÉ
$6.14 kg

CERISES DÉNOYAUTÉES CONGELÉES
700 g

Halal
Halal
Halal

ST-JEAN

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

We are open from 8 a.m. everyday
Nous sommes ouverts
dés 8H tous les jours

6170 Sherbrooke St. W.

(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

CAVENDISH

Halal

ST-CHARLES

Halal

Halal

SHERBROOKE

DECARIE

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

BLVD.
PIERRFONDS

39

فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی
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6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
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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

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

سفارش غذا پذیرفته می شود

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

1253 Rue Guy

Metro: Guy Cond

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

Tel.: (514) 489-8484

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

مشاور امالک:مسکونیوجتاری
در سراسر مونتریال بزرگ

عباسشفیعی

Tel.: (514) 806-0060

بازرسیفنیساختمان

پروانه زندی

Real Estate Broker

H4A 1W6

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

یکشنبه 8،جو یال

پارک انگرینیون

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

 نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

 قرار بعدی ما :هفته اول آگوست

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
از تابستانی دلپذیر
به پیشو
یه وسائل پیک نیک
کل
و کبابخوری
دراخوان

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

www.akhavanfood.com

مشاور رمسی وام مسکن

NDG

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

قهوه ادنا
ADNA

NDG،

Tel.: 514-481-0671

Tel.: 514-683-8686

پیکنیکبزرگایرانیان

با مدیریت مسعود موج بافان:

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

____________________
5655 Sherbrooke W.

 13جو
الی 1101 ،استنلی

  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


)514( 677-9892

تهیه وام مسکن

کنسرتمامکخادم

مسکونی و جتاری

www.montrealproinspection.com

>> ارزیابی رایگان >>
Parvaneh ZANDI

 هدیۀ من به شما 1000 :دالر
جهت هزینه محضر

MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسیساختمان

جواد ایراخنواه

Cell.: (514) 909-4765

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

عینک فرهت

