ه8جوالی
کشنب

موسسهمالی
موسسه
مالی

_________________

سال ،18شماره1064
 25تیر1391
_______

ی

پیکنیکتابستانی
$ EXCHANGE

تبدیل ارز
تبدیل
ارز


21064

Sharif

بزرگ

شــریف

_________________

سال ،18شماره1062

___________
___________
SharifExchange
Exchange
Sharif
259BCote-Vertu
Cote-Vertu
259B

St-Laurent،QC
QC H4N
H4N1C8
1C8
St-Laurent،

Cotevertu،
vertu،Bus
Bus121
121EE
Cote

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

نارضایتی
هشدار وزارت کبک:
مسفونیبه سفارت
خارجه کانادا
1062
جوانمخالفپیر؛
راست؛
علیه
چپ
.....ص10 :
جمهوری اسالمی
گابریل گارسیا مارکز
حمیدمسندریان،کارگردان
ص۲4 :
کرد:
کاری که
صحنه
 ....از
تئاتر ایران
نویسد!میتوانبزرگ
دیگر نمی
بیرون رفت! ص31 :

یکم

چرا اسالمگرایان در
مراسمبزرگداشتآیتاهلل
اعتراضبه
انتخابات لیبی شکست
خمینیص:در9دانشگاهکارلتوناوتاوا
خوردند؟

پیام اخوان« :مثل این است که برنامه ای برای مرور زندگی و نوشته های
آدولف هیتلر برگزار شود ولی به کشتار یهودیان هیچ اشاره ای نشود ».ص6 :

33

وکیل مدافع قاتل نروژی:

نیست؛داور رمسی
مونتریال
مناز
فومنی،
روانی
کوروش موکل
املپیکص  20129لندن
مسابقات تنیس
تروریست است!
یک

مردمکنید!
مقاومتآزاد
از او را
سوریه می گذرد؛
جوالی
جامعه بزرگتر بس��یار موثر
À PARTIR DE
Tel.: 1-888-780-3103
$
سوریه:پایداری
ب��ر ا ی
بود.
دراین مدت م��ردم دالور با دادن
31
بسررسیده!
مردانه
نسل،های زنانه و فضای
اندرونی
کوچکدوره
زنان:
et préparation en sus
نخستین
ایرانیان در سه
 transportگروه
 230هزار
 16هزار کشته و
عمومی بیش از
دربرابر ظلم؛
Remise de 500$
0% de financement disponible
ر
ب��ا
ها،
بچه
و
دوم
نس��ل
پیشکس��وتان،
آواره نه فقط درس پایداری دربرابر
ف
ذ
کشته
هزار
16
جمع��ی
رنگ
سه
پرچ��م
های
رنگ
در
غ��رق
ح
و
مردمب
توهینبه
همهرکو
تحت ستم دنیا
ظلمزبهس
مقدسات :اسم رم
مردم
شدن
چاق
اثر
RAV 4 2010
از ایرانی��ان مونتری��ال ،در پ��ی
موزیک
همراه با
نشان،
شیروخورشید
>> ص14 :
– بویژه ما ایرانیان – داده اند ،بلکه
آواره
230هزار
À PARTIR DE
زیاد
از
تر
مهم
زمین
145
بزرگ
بود.
ابرانگی��ز
کنجک��اوی
پرنش��اط،
فراخوان��ی ف��وری ،در رژه$
برانگیخته
جهانیان
تحسین
نفت را نیز كاهش0
3
بهای
سقوط
بازنده
بزرگترین
عنوان
به
ایران،
ماه
شانزده
ژوییه،
پانزدهم
یکشنبه
د
کردند.
شرکت
امی��ن سالگرد کان��ادا
های
رسانه
و
تلویزیون،
های
دوربی��ن
ال
ر
ى
شدن جمعیت است
transport et préparation en sus
ص7 :
اند....
....ص 4 :ایرا قیمتنفت
است
اوپک
اعضای
سایر
واکنش
درانتظار
شتابزده
برنامه
هرچند سازمانده��ی
بازتاب
نو
تصویری
ایران،
از
گوناگ��ون
ن
د
ر
>> ۲9
 80روز
ب��ود ،اما نتیجه این حض��ور در میان دادن��د ،تصوی��ری ضد م��رگ و غم و
ارزان ترین مکامله تلفنی راه دور
هزاران کانادایی که همه ساله در این سیاهی و ایدئولوژی ،متضاد با...
ارزان ترین مکامله تلفنی راه دور
 10اصل از گاندی که می
تواند شما و دنیــاتان را
انگرینیون
پارک
پیکنیکپیوند 19:آگوست:
 ص22 :
ص3۲:
کند >>
متحول
COROLLA 2010

15 460

www.alixtoyota.com

24 595

شهباز
شهباز
خنعی
خنعی

کبک/کانادا
کـتنه
ماریا ُ

مهــاجرت
شادپور
ع.ا.
>> 37
>>11:

>>
>>77

*FREE

کـتنه
ماریا
کلینیک ُ
مدیکالآلفامدیک
مهــاجرت

دکترانصاری
دکترانصاری

پزشکی28>>:
پزشکی:
>>28

کاندولوکس
کاندولوکس

صرافی  5ستاره

هزینه<<
نرخووهزینه
بهتریننرخ
>>بابابهترین
>>
<<

Pointe Claire، QC، H9R 3K2
Tel.:
514-270-0077
) (514
ninousgivargiznia@hotmail.comو(...
ھمگانی
امكان مكالمه از ھر جا )ھتل -تلفن
Cell.:
816-40802 ¢
India

2178Ste-Catherine
Ste-CatherineW.
W.
2178

)Tel.: (514
(514) 585-2345
585-2345
Tel.:
2¢
UK (514) 846-0221
(514) 846-0221

مسکونیووجتاری
مسکونی

جتاری
ارزیابیرایگان
ارزیابی

رایگان
واممسکن
تهیهوام
تهیه

مسکن

2.9¢

Turkey

 بھره گيری از سيستم Callback
 بھره گيری از پکيجھای گوناگون مانند :

تماس نا محدود عزيزانتان با شما
از ايران به کانادا

6600Trans-Canada،
Trans-Canada،Suite
Suite750
750
6600
Pointe-claire،Qc،
Qc،H9R
H9R4S2
4S2
Pointe-claire،

حسابداریوومالیاتی
خدماتحسابداری
کلیهخدمات
کلیه
مالیاتی
شرکتهاهاوواشخاص
برایشرکت
برای
اشخاص
هایمالی
مشاورتهای
انواعمشاورت
انواع
مالی
آموزشاستفاده
آموزش
استفاده
هایحسابداری
سیستمهای
ازازسیستم
حسابداری

1155Rene
ReneLevesque
Levesquew.
w.#2500
#2500
1155
Montreal،Qc.،
Qc.،H3B
H3B2K4
2K4
Montreal،
Tel.:514.426.7200
514.426.7200
Tel.:
Fax:514.426.3596
514.426.3596
Fax:

Mobile:514.567.3169
514.567.3169
Mobile:

صرافیخضر
انتقـالارز
انتقـال
ارز

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com
msaghafi@miagesolutions.com

انتقالفوری
انتقال
فوری

ایرانووبرعکس
ارزبهبهایران
ارز
برعکس
نرخروز
بهتریننرخ
تضمینبهترین
ووباباتضمین
روز
1449St.
St.Catherine
CatherineW
W
1449
MontrealQc.
Qc.H3G
H3G1S6
1S6
Montreal

Tel:514
514989-2229
989-2229
Tel:
Tel:514
514289-9003
289-9003
Tel:

بصورتعمده
ارزبصورت
انتقالارز
تبدیلووانتقال
تبدیل

عمده
موسساتجتاری
شرکتهاهاووموسسات
برایشرکت
برای
جتاری

GUY
GUY

TollFree
Free: 1-866
: 1-866989
9892229
2229
Toll
E-mail:GIT110@yahoo.ca
GIT110@yahoo.ca
E-mail:

حسابداریومالیات

عباسشفیعی
عباس
شفیعی
McGillUniversity
التحصیلUniversity
فارغالتحصیل
فارغ
McGill

18Westminster
WestminsterN.Suite
N.Suite20
20
18

بردرآمدسالیانه
مالیاتبردرآمد
تنظیممالیات
تهیهووتنظیم
تهیه
سالیانه
Bookkeeping
دفترداری
 دفترداری Bookkeeping
GST&&PST
هایPST
شهای
گزارش
تهیهگزار
تهیه
GST
هاIncorporation:
شرکتها:
ثبتشرکت
ثبت
Incorporation
Taxplanning
planning&&preparation
preparationFor:
For:
Tax

Montreal,QC
QC H4X
H4X1Y9
1Y9
Montreal,

Highincome
incomeearners
earners - -Deceased
Deceased
- -High
Corporations(R&D
(R&DTax
)TaxCredits
)Credits
- -Corporations
Auditrepresentation
representation - -Business
BusinessPlans
Plans
- -Audit

)Tel.:(514
(514)806-0060
806-0060
Tel.:

Montrealvr@gmail.com
Montrealvr@gmail.com

ProFusionRealty
RealtyRF
RF
ProFusion

See all countries:
www.ritacall.com

۵١۴-٩٠۶-١۵٢٧

وحیدخلجی
وحید
خلجی

sales@ritacall.com

*Some conditions maybe applied

مشاورحقوقی
محضرداروومشاور
محضردار
حقوقی

مریمخالقی
مریم
خالقی
MaryamKhaleghi
Khaleghi
Maryam

RealEstate
EstateBroker
Broker
Real

)Cell:(514
(514)983-5415
983-5415
Cell:

Amir Sam
Sam
 Amirامیرسام

CharteredReal
RealEstate
EstateBroker
Broker
Chartered

درخریدوفروش
جتربه در
هاجتربه
سالها
 باباسال
خریدوفروش
حومه
و
مونتریال
در
امالک
امالک در مونتریال و حومه

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

fhemmatiyan@sutton.com
fhemmatiyan@sutton.com

Tel.:514514-620-5551
620-5551
Tel.:
NDG:
NDG:
Tel.:514514-485-4744
485-4744
Tel.:

شریفنائینی:
دکترشریف
خدمات ارزی دکتر
نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

درکانادا
کاریدر
سابقهکاری
سالسابقه
18سال
بابا18
کانادا

ماھيانه فقط  ١۶دالر و ٩٩سنت

)Bur.:(514
(514)364-3315
364-3315
Bur.:
LasalleQc.
Qc. H8R
H8R2M9
2M9
Lasalle

جراحدندانپزشک
جراح
دندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

Montreal,Qc,
Qc,H3B
H3B2N2
2N2
Montreal,

حمیدصدیقکاغذچی
حمیدصدیق
کاغذچی

_____________________
_____________________
FirouzHemmatiyan
Hemmatiyan
Firouz
Chrtrd.Real
RealEstate
EstateBroker
Broker
Chrtrd.
groupeSuttonClodem
SuttonClodemInc.
Inc.
groupe
courtierimmobilier
immobilieragrée
agrée
courtier
9515 Lasalle
Lasalle boul.
boul.
9515

Tel.:514-844-4492

1010lalaGauchetiere
GauchetiereW.,
W.,Suite
Suite1315
1315
1010

AgenceImmobilière
Immobilière
Agence
1361Greene
GreeneAvenue
Avenue
1361
Westmount،Qc
QcH3Z
H3Z2A5
2A5
Westmount،
HamidSedigh
SedighKaghazchi
KaghazchiB.sc.
B.sc.
Hamid
(514)935
9353337
3337
)(514
بگيريد
ما تماس
برای اگاھی بيشتر از پکيجھای ديگربا
RealEstate
Estate
Broker
Real
Broker
www.profusionrealty.ca
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
www.christiesgreatestates.com
)Cell:(514
(514)928-5415
928-5415
Cell:

•6170Sherbrooke
•6170
SherbrookeW.
W.

 با  10سال جتربه
 در کمترین زمان
 بهترین بها

)Tel.:(514
(514)700-0303
700-0303
Tel.:

مسکونیووجتاری
امالک:مسکونی
مشاورامالک:
مشاور
جتاری

Tel.:514-439-1444
514-439-1444 | |5057
5057Av.
Av.Victoria
Victoria| |Montréal,
Montréal,H3W
H3W2N2
2N2
Tel.:

(514) 827-6364
)Cell: (514
www.sutton.com
www.sutton.com

2¢

France

Sweden

درمونتریال
امالکدر
مشاورامالک
مشاور
مونتریال

كاربری ساده

______________________
ارتباط
برقراری
Villeray:پين
بدون نياز به وارد كردن

Clinique
Dentaire
CENTURY
برای 21
Max-Immo
Office: (514) 990-4666 X594
2¢
57 620
Villeray,
Montréal
H2R
1G2
boul،
St-Jean،
Suite
202
Res.:
696-5169
بدون قرار داد بدون ھزينه اتصال
 (514)Germany

نیازدارید:
زماننیاز
زمان
فقط به  10دقیقه
دارید:
فقط به  10دقیقه2 ¢

Southshore
ووshore
South

صدای شفاف

امورANDALIBI
D.M.D.
با جتربه طوالنی در
AnoushiravanازDr.اين سيستم :
مزاياي استفاده
گیورگیزنیا
نینوس
_____________________
مدیریتبازاریابی

*4.5 ¢
Iran
ارزباباسیستم
ارز
جهتجابجایی
جهت
ماما
سیستم
جابجایی
2
¢
دنیا،
نقاط
درمتام
درمتام نقاط دنیا،
Malaysia

5Star I.P.M.
I.P.M. Inc.
Inc.
5Star

فیروزهمتیان
فیروز
همتیان

Canada

مشاور امالکUSA :
مسکونی و جتاری

روبروی 33
روبروی

بلسنتر
بل
سنتر

کلینیکدندانپزشکیویلری

کانونمکالمه تلفنی راه دور
قيمت
ارزانتريندائمی
عضو

آمریکای شمالی
در
متامی خدمات دندانپزشکی
دهنده
ارائه
*15.5¢
Afghanistan
 تهیه وام مسکن
ارزیابی رایگان

>> (514) 933- 8383 37
دکتررضایی
125337
Guy
>>

Email:info@ic-pacific.com
info@ic-pacific.com
Email:

مدیریتمالی
رشتهمدیریت
لیسانسدردررشته
لیسانس
مالی
مونترال()H.E.C
دانشگاهمونترال
ازازدانشگاه
()H.E.C
حسابدارانCGA
انجمنحسابداران
کاندیدایانجمن
کاندیدای
CGA

Real Estate Broker

مهندسیننفت
دندانپـزشک
جـراح
*FREEدکتر انوشیروان عندلیبی
ترين تکنولوژی
پيشرفته

امیرسام:
امالک

)Fax:(514
(514)289-9022
289-9022
)(TollFree
Free) 1-866-289-9011
1-866-289-9011
Fax:
(Toll
1117Ste-Catherine
Ste-CatherineW.
W.##511
511 Mtl.
Mtl.QC.
QC.H3B
H3B1H9
1H9
1117

حسابداریوومالیات
ثقفی:حسابداری
مهتاب ثقفی:
مهتاب
مالیات

Ninous Givargiznia، BSc.

Featured Rates

24 37
>> >>

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

:خریدفرانچایز
:خرید
فرانچایز

 ص22 :

حسین
امیرسام:
باقرزاده
امالک

____________________________________________
____________________________________________

بهبهسرپرستی
سرپرستی
(وکیل)
رضاناظم
رضاناظم (وکیل)

ص33 :
«پارملان ایرانیان مهاجر و تبعیدی»

تابستان کوتاه
شدن قدر
مونتریال را
بسته
بدانید،
بعضی حساب
بانکیداغ
شبهای
بخصوص
های
مقیمرا!
ایرانیانشهر
و پرشور
5
کانادا ص:
ص10 :
کاهش زمان
بازپرداخت
هایدر
وام کنند،
شرکت می
رژه
سال...به
جامعۀ ایرانی
شناخت
مسکن به ۲5

I.C.Pacific
PacificInc.
Inc.
I.C.

کمکتان
ماکمک
ما
تان
میکنیم!!
می
کنیم!!

اقتصاد ایران درگیر با حتریم و تورم ...ص15 :
د!
مایوس کننده هستن
گزینه های سیاسی
متام

 110است
کن
الی1 ،
 13جو

ارزهایرایج
تبدیلارزهای
ر■تبدیل
مالیر■
امورمالی
کلیهامور
مشاورهکلیه
■■مشاوره
رایج
کوتاهترینزمان
درکوتاهترین
برعکسدر
ایرانووبرعکس
ارزبهبهایران
ارسالارز
■■ارسال
زمان

گرفتهاید:
جریمهگرفته
جریمه
اید:
نگراننباشید!
نگران
نباشید!

حقوقجمعیدرمصافحقوقفردی!

کخادم
رتمام
نلی
س

انتقالارز
نقلووانتقال
مالیوونقل
خدماتمالی
کلیهخدمات
دهندهکلیه
ارائهدهنده
ارائه
ارز

PAIVAND:Biweekly
BiweeklyNewspaper
Newspaperfor
forPERSIAN
PERSIANCommunity
CommunityininCanada:
Canada:Vol.
Vol.18,
18, No.
No.1062,
1064,juillet
juillet01,
15,2012
2012
PAIVAND:

 11تیر1391
_______

24

گـروه پـاسیفیـک

D.M.D.
D.M.D.
مونرال1998
دانشگاهمونرال
دانشگاه
1998
D.D.S.
D.D.S.
دانشگاهتهران1973
دانشگاه
تهران1973

544Beaubien
BeaubienE.
E.
544
_________________________
_________________________
Tel.:514-277-1157
Tel.:514-277-1157
5450 Cote-des-Neiges,
Cote-des-Neiges,Suite
Suite308
308
5450
Metro:Beaubien
Beaubien
Metro:
)Tel.:(514
(514)731-1443
731-1443 :CDN
:CDN
Tel.:
Thurs.&&Fri.
Fri.
Thurs.

|AmirSam
Sam|Director
Director
Amir
Immo-PlusCENTURY
CENTURY21
21
Immo-Plus
2222ADollard,
Dollard,Lasalle,
Lasalle,H8N
H8N1S6
1S6
2222A
DirectLine:
Line:514.903-2021
514.903-2021#27
#27
Direct
amir.sam@century21.ca
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca
www.amirsam.ca

نادرخاکسار
نادرخاکسار

مسکونیووجتاری
امالک:مسکونی
مشاورامالک:
مشاور
جتاری

هاجتربه
سالها
 باباسال

جتربه
مونتریالووحومه
درمونتریال
امالکدر
فروشامالک
خریدووفروش
درخرید
در
حومه

Cell.:
Cell.:
514-969-2492
514-969-2492
CharteredReal
RealEstate
EstateBroker
Broker
Chartered
NaderKhaksar
Khaksar
Nader
RamierRealty
Realty
Ramier

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

Tel.:514-683-8686
514-683-8686
Tel.:

2
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سری...
از

ایر
ا
ن
ی
ا
ن
م
و
ن
تریال

های

بزرگ

ارائ
ه ای از:

تپش و

یکشنبه 19

Paivand Persian
! Picnic in the PARC

پارکانگرینیون

توجهتوجهتوجهتوجهتوجه:
METRO:
Angrignon

   محل:

چندقدمی
خروجیمترو

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

خوشمزه ترین

همراه با
شادترین
 DJشهر

کباب عمرتان را

داغ داغ
با ما

نوش جان کنید!


  غر
فه های بازرگانی،
فرهنگی و هنری:
با دفتر پ

یوند متاس بگیرید:

514-996-9692

یاز به داوطلب:
ن

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

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

فروشگاه سن لوران

فروشگاه اخوان

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر

کاندومینیومپرستیژ
در قلب مرکز شهر مونتریال
روبری بل سنتر

 2 ،1و 3
اتاق خواب
جیم

دو تراس

استخر داخلی

پالگ اتومبیل برقی

همین امروز

ساعات کار:

با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

3
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شبی بیادماندنی در حضور
هنرمند پیشکسوت تئاتر ایران،

اردوان مفید

موسیقی ،شاهنامه خوانی ،قصه گویی
همراه با شام ایرانی ،در قهوه خانه سنتی

با یاد و آرزوی ایرانی سربلند...
برنامۀ گشایش تاالر زیبای فردوس>> :

(مک کای و سنت کاترین :مترو گای کنکوردیا)

شنبه  28ماه جوالی 2012
از ساعت 8 :شب

بلیت در تپش دیجیتال:

514-223-3336

1451 St
e-Cat
Corner herine W.
:
Montre Mackay
al H3
G 1S6

4
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ایرانیانکانادا:زیرسایۀتحریم...

بستهشدنبعضیحسابهایبانکیایرانیانمقیمکانادا
بان��ک کانادای��ی «TD Canada
 »Trustاخی��راً در اقدامی بی سابقه
برای تع��دادی از ایرانی تباران مقیم
این کشور نامه ای ارسال و آن ها را از
بستن حساب های بانکی شان مطلع
ک��رده است .در نامه این بانک بزرگ
کانادایی به «قانون اقدامات اقتصادی
ویژه علیه ایران» اشاره شده است که
براساس آن موسسات مالی کشور از
ارائه خدمات مالی به افراد مقیم ایران
و ی��ا افرادی که به نفع ایران کار می
کنند ،منع شده اند.
بنا ب��ه گزارش رسانه ه��ای کانادا و
نهادهای ایرانی کانادایی ،مقامات این
بانک از توضیح در مورد این تصمیم
و تشریح مفاد قان��ون تحریم هایی
که علی��ه جمهوری اسالم��ی ایران
و مقامات دولتی اعم��ال شده اند و
احتمال و یا اشاره به موارد نقض این
قانون از جانب ایرانی تباران مقیم این
کشور خودداری کرده اند.
ات��اوا سیتی زن گ��زارش داده است
حساب های بانکی تعدادی از ایرانیان

مقیم تورنتو و بریتیش کلمبیا از اوایل
ماه مه مس��دود و هم اکنون اخباری
در موارد مشابه برای ایرانیان مقیم
اتاوا ،پایتخت کانادا هم منتشر شده
است.
-------------روزنام��ه آفت��اب ،به نق��ل از پایگاه
اینترنتی ادمونت��ون ژورنال ،گزارش
می دهد :یک بانک کانادایی اخیرا به
بهانه تبعیت از قوانین جدید فدرال
در خصوص تحریمه��ای اقتصادی
علیه ایران ،اقدام به بستن حسابهای
برخی از مشتریان خود کرده است.
گ��روه بانک��ی ،TDتایید ک��رده که
نامههای��ی را به برخی از مشتریانش
ارسال کرده و به آنها اعالم کرده که
بر اساس تغیی��رات مطابق با قوانین
جدید در مورد تحریمها علیه ایران،
موسس��ات مالی کانادایی از اعطای
تسهیالت مالی به کسانی کهدر ایران
هس��تند و یا «به نفع ایران فعالیت
میکنند» ،منع شدهاند.
ب��ه نظر میرسد که این اقدام شامل

هرگونه استفاده از یک حساب بانکی
برای ارس��ال و یا دریافت پول به (یا
از) دوستان و آشنایان در ایران را نیز
شامل میشود.
تا کنون ،هیچ بانکدیگر کانادایی این
محدودیتها را اعمال نکرده است ،اما
سخنگوی گروه بانکی تی دی گفته
که ای��ن بانک تنها در ح��ال اعمال
قوانین مصوبدولت کاناداست.
کوین داو ،سخنگوی ایمپریال بانک
تجاری کانادا  CIBCپنجشنبه شب
 12جوالی گفت ،این بانک حساب
چند مشتری خود را بسته است ،اما
این حسابها تنها متعلق به کسانی
بوده که از سوی سرویس جاسوسی
و امنیتی دولت کانادا به آنها اعالم
شده بود.
ب��ا این ح��ال به نظ��ر نمیرسد که
اقدامات انج��ام شده توسط امپریال
بانک ،به وسعت اقدامات تی دی بوده
باشد.
مقام��ات سایر بانکه��ای کانادایی
تاکنون اظه��ار نظ��ری در این باره

نسرینعینالهی

در تغیی��رات جدیدی ک��ه در ۳۱
ژانوی��ه توسط وزارت ام��ور خارجه
کانادا اعالم شد ۵ ،شخصیت حقوقی
و  ۳شخصی��ت حقیقی به لیس��ت
افرادی که داراییهای آنها در کانادا
بلوکه شده ،افزوده شدند.
«کنگره ایرانیان کانادا» (تورونتو) ،روز
شنبه جلسهای را با حضور آن دسته
از اعضای جامعه ایرانی کانادایی که
حسابهای آنها توسط تیدی بسته
شده ،برگزار کرد.
هدف از برگزاری این جلس��ه جمع
آوری اطالع��ات مربوط به این اقدام
تی دی ،برای انجام اقدامات مقتضی
اعالم شده است.
گفتنی است که ایرانیانی که از این
اق��دام گ��روه بانکی ت��ی دی کانادا
متاثر شدهاند ،اعت��راض خود را در
شبکههای اجتماعی ابرازداشتهاند.
از جمل��ه ،صفحهای تح��ت عنوان
«محکومیت رفت��ار بانک تی دی با
مشتریان دارای پیشینه ایرانی» در

نکردهاند.
تی دی اعالم کرده که تالش نموده
تا به مشتریانی که از قوانین جدید
متاثر میشون��د ،نامههایی را ارسال
کند.
معاون ش��ورای ایران��ی و کانادایی
گفت ،شورا از چند ماه قبل از ارسال
این نامهها مطلع شده بود .تعداد این
نامههادر چند هفته گذشته افزایش
یافته است.
وی گف��ت« :این حس��ابها وسیله
زندگ��ی مردم هس��تند ...م��ردم از
این نگرانند که حاال که نمیتوانند
امورات بانکی خود را با تی دی انجام
دهند ،نتوانند با هیچ بانک دیگری
نیز کاره��ای بانکی خ��ود را انجام
دهند».
به عقی��ده وی ،ای��ن محدودیتها
احتم��اال با تصمی��م ژانویه گذشته
دول��ت کان��ادا در مورد گس��ترش
تحریمها علیه ایران ارتباط مستقیم
دارد.

فیس بوک ایجاد ش��ده که در این
صفح��ه کارب��ران اقدام ت��ی دی را
محکوم کردهاند.

•

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

NOTAIRE-NOTARY
نگار پیشوا

درخدمت هموطنان گرامی

محضردار

>>

خدماتماشامل:

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری خرید و فروش
_________________
امالک و مستغالت
Nasrin Eynollahi
در سراسر مونتریال بزرگ

>> برآورد رایگان

Real Estate Broker
5890 Avenue Monkland
Montréal، Québec H4A 1G2
Office Tel: 514-482-1111
nasriney2000@yahoo.ca

cell: (514) 839-7978

  تخصصدروصیتنامه

و انحصار وراثت
   ازدواج

   ثبتشرکتهاوانتقالسهام

   امورامالکومستغالت


LLB, DDN

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

Tel.: 514-419-8765

| www.notairepishva.ca

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

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

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

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

Legal Advisor & Notary

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

سرورصدر

مسکونی و جتاری

Me Negar Pishva, notaire BA,

خدمات حسابداری و دفترداری

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مینو اسالمی

____________________

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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ایران...
ایران هستهای 'برای غرب بهتر است'
برای غرب خواهد بود؛ و این در واقع
همان چیزی است کهدولت اسرائیل
هم مدام تکرار می کن��د؛ اما آقای
والتز می گوید که هسته ای شدن
ایران "احتماال بهترین گزینه خواهد
بود ،گزینه ای که بیشتر از هر گزینه
دیگر می تواند ثبات را به خاور میانه
بازگرداند".
او م��ی گوید که "خطر هس��ته ای
شدن ایران بیش از اندازه بزرگنمایی
شده است" و اگر رهبران آن کشور
به سالح هس��ته ای دست یابند به
دلیل نگرانی از شروع یک درگیری
هسته ای ،رفتار معقول تری از خود
نشان خواهند داد.
آقای والتز با مثال زدن از دو کشور
همسایه و متخاصم هند و پاکستان
می نویسد که آن دو کشور از زمان
تاسی��س پاکس��تان پ��س از پایان
جنگ جهانی دوم تا زمان دستیابی
به سالحهای
هسته ای سه
بار وارد جنگ
شده اند ،اما از
زمان هسته
ای ش��دن
خویشتنداری
بیشتری در
رواب��ط با هم

کنت والتز ،استاد بازنشستهدانشگاه
کلمبیا در نیویورک ،در مقاله ای در
نشری��ه تحلیلی-سیاسی فارینافرز
( )Foreign Affairsنوشته است که
دسترسی ایران به سالح هسته ای
در راستای تامین منافع غرب خواهد
بود.
آقای والتز در مقاله خود که مطلب
اصلی شماره اخیر فارینافرز (شماره
ژوئ��ن و اوت) است ،استدالل کرده
ک��ه باید به ایران اجازه داد به دانش
فنی الزم برای تولید سالح هسته ای
برسد.
او م�ی گوی�د که ایج�اد تعادل
در موازن�ه ق�درت ب�ه منطقه
خاورمیانه ثبات خواهد آورد.
بسیاری از سیاستگذاران آمریکایی و
اروپایی معتقدند که دستیابی ایران
به سالح هس��ته ای بدترین گزینه

نشان داده اند.
او این ادعا که دستیابی ایران
به سالح هس��ته ای سبب
آغاز یک مسابقه تسلیحاتی
در می��ان کشورهای عربی
منطقه خواهد شد را نیز رد
کرده و برای تثبیت استدالل
خ��ود از هس��ته ای ش��دن
اسرائی��ل در ده��ه ۱۹۶۰
میالدی مثال زده است.
آقای والتز گفت��ه است که
هر چند اسرائیل و بس��یاری از
دولتهای عربی در آن دوره در حال
جنگ بوده ان��د ،واقعیت این است
که هس��ته ای شدن اسرائیل سبب
افزایش تنشهادر منطقه نشد.
آخری��ن جن��گ ب��زرگ اسرائیل و
اعراب در سال  ۱۹۷۳صورت گرفت،
زمانی که اسرائیل قدرتی هسته ای
تلقی می شد.
کن��ت والتز که  ۸۹سال سن دارد و
"مهمترین نظری��ه پرداز روابط بین
الملل در ط��ول  ۵۰سال گذشته"
توصیف شده است ،پیشتر به رادیو
دولتی آمریکا ( )PBSگفته بود که
از زمان پایان جنگ جهانی دوم (۶۷
سال پیش) "دولتهای دارای سالح
هس��ته ای هرگز ب��ه منافع حیاتی
دولت هسته ایدیگری حمله نکرده

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

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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اند".
او گف��ت که گذر قریب به  ۷۰سال
ب��دون بروز جنگی عم��ده در میان
قدرتهای بزرگ در طول تاریخ کامال
بدون سابقه بوده است.
تنها تفاوت تاریخی دهه های اخیر
وج��ود سالحهای هس��ته ای بوده
است ،که به گفته آقای والتز "صلح
آور" بوده ان��د "هر چند که به نظر
می رسد مردم حاضر نیس��تند این
واقعیت را بپذیرند".
دولت ای��ران می گوید ک��ه برنامه
تحقیق��ات هس��ته ای آن کش��ور
صرف��ا ب��رای تولی��د ب��رق ،تامین
رادیوایزوتوپهای دارویی و کاربردهای
علمی است.
اما دولتهای غربی اص��رار دارند که
ه��دف نهایی ای��ران ساختن بمب

اتمی است.
قریب به ده سال بازرسی مس��تمر
ماموران آژانس بی��ن المللی انرژی
اتم��ی از مراکز اتمی ایران به همراه
نصب دوربین و سنجش تشعشعات
هس��ته ای در این مراک��ز ،تا کنون
نشانه ای از انحراف ایران از تعهدات
بین المللی خود به دست نداده است.
با این حال آژانس بین المللی انرژی
اتم��ی می گوی��د که ای��ران اجازه
دسترسی بازرس��ان بین المللی به
مکان هایی (عمدتا در تأسیس��ات
نظام��ی) و افراد مشخصی که مورد
ظن هستند را نمی دهد و بنابراین
نمی ت��وان صلح آمیز بودن فعالیت
های اتمی ایران را تأیید کرد.

•

جواهری نیک آذین

  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

(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

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

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



514-996-9692
Fax:

Metro: GUY

Email:

info@paivand.ca

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

قهوه

چای

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

غذا آماده برای
take out

 Tel.:

514-996-9692

www.paivand.ca

Montreal، QC، H3H 2L9

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

آژانسمسافرتییونیگلوب

آگهی :پیوند

514-939-2700
2087 rue Guy

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

514-500-1188

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

________________
6107 Sherbooke W.

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

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

■ 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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شهباز خنعی

دمل هوای آفتاب میکند!
سیاوش کسرایی

Shahbaznakhai8@gmail.com

یک�ی از افراد "آخرین نسل" ،دو س�ال
پیش از مرگ ،در قلب مسکو ،از دریچه به
بیرون نگاه میکند و تجربه درونی و رنج
روحی خود را در شعر "دلم هوای آفتاب
میکند" می س�راید .این سروده بازتاب
روح های عذاب دیده چهار نسل ایرانیان
در شوروی اس�ت که هم�واره و در همه
لحظات زجر ،سرخوردگی و هزار درد بی
دوا ،دل شان به سوی میهن سرمیکشید:

مالل ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد
تمام روزهای ماه را
فسرده می نماید و خراب می کند
و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ها
دلم هوای آفتاب می کند
خوشا به آب و آسمان آبی ات
به کوههای سربلند
به دشتهای پر شقایقت به دره های سایه دار
و مردمان سختکوش توده کرده رنج روی رنج
زمین پیر پایدار
هوای توست در سرم
اگر چه این سمند عمر زیر ران ناتوان من
به سوی دیگری شتاب می کند
نه آشنا نه همدمی
نه شانه ای ز دوستی که سر نهی بر آن دمی
تویی و رنج و بیم تو
تویی و بی پناهی عظیم تو
نه شهر و باغ و رود و منظرش
نه خانه ها و کوچه ها نه راه آشناست
نه این زبان گفتگو زبان دلپذیر ماست
تو و هزار درد بی دوا
تو و هزار حرف بی جواب
کجا روی ؟ به هر که رو کنی تو را جواب می کند
چراغ مرد خسته را
کسی نمی فروزد از حضور خویش
کسش به نام و نامه و پیام
نوازشی نمی دهد
اگر چه اشک نیم شب
گهی ثواب می کند
نشسته ام به بزم دوستان و سرخوشم
بگو بخند و شعر و نقل و آفرین و نوش
سخن به هر کالم وشیوهای ز عهد و از یگانگی است
به دوستی ،سخن ز جاودانگی ست
امان ز شبرو خیال
امان
چه ها که با من این شکسته خواب می کند

درماه فوریه سال  ،2011دو – سه
هفته پ��س از فرار زین العابدین بن
علی از تون��س و واداشتن واداشتن
حس��نی مب��ارک به ترک مس��ند
ریاست جمهوری مصر ،بشار اسددر مصاحبه با نشریه
انگلیسی دیلی تلگراف (نقل به مضمون) می گفت که
وضعی��ت سوریه با تونس و مصر تف��اوت دارد و آنچه
درآن کشورها رخ داده هرگز درسوریه تکرار نمی شود
چون مردم سوریه به رهبر خود بسیار عالقمند هستند.
ای��ن خودستایی یا خودفریبی – ی��ا هردو – چندان
دیر نپایید و به فاصله چند هفته از آن مصاحبه مردم
سوریه به خیابان ها ریختند و عیار "عالقمندی" خود
به رهبری بشار اسد – که بی شباهت به "عالقمندی"
مردم ایران به رهبری سیدعلی خامنه ای نیست – را
به نمایش گذاشتند.
یکشنبه پانزدهم ژوییه ،شانزدهمی��ن ماه تداوم این
نمایش عالقمندی سپری می شود و دراین مدت مردم
دالور و است��وار سوریه با دادن بیش از  16هزار کشته
و  230هزار آواره نه فقط درس ایس��تادگی و پایداری
دربرابر خودکامگ��ی و ظلم به همه مردم تحت ستم
دنیا – بویژه ما ایرانیان – داده اند ،بلکه تحس��ین
جهانیان را نیز برانگیخته ودشمنان سرسخت خود
ازجمله حکومت آخوندی ،روسیه و چین را نیز به
سردرگمی و آشفته حالی کشانده اند.
دراین م��دت ،نظام والیت مطلق��ه فقیه الحق –
برغم ذات پیمان شکن وغیرقابل اعتماد خود – از
هیچگونه کمک ،حمایت و پشتیبانی از حکومت
خونریز و جنایتکار بش��ار اسد کوتاهی نکرده و با
پول های دزدی��ده از سفره مردم محروم و به فقر
کشیده شدهء ایران همه نیازهای او اعم از اسلحه،
پول نقد ،پاسدار ،لباس شخصی و سوخت را تامین
کرده است .چین و روسیه هم بویژه با سوء استفاده
از حق تبعیض آمیز "وتو"ی خود درشورای امنیت
سازمان ملل متحد ،تا آنجا که توانسته اند از رژیم
جانی و آدمکش بشار اسد حمایت کرده اند.
دراین میان ،بی ارادگی سیاسی و مماشات دنیای
غ��رب و بویژه امریکا موج��ب طوالنی شدن روند
مبارزه م��ردم سوریه و تبدی��ل آن به یک جنگ
داخلی شده اس��ت .با این همه ،به تأیید اکثریت
قریب به اتفاق ناظران و صاحب نظران ،زمس��تان
سیاهک��اری های همه اینان ،اع��م از همدست و
حام��ی جنایتکار یا م��ردد و مماشات گر ،درحال
پایان است و جز روسیاهی برای آنان ببار نیاورده
و در آستان��ه هفدهمین ماه مبارزات مردم شجاع
سوریه ب��ا حکومت سفاک و خونری��ز بشار اسد،

مشاور درامور خرید ،فروش و اجاره

امالکمسکونی،جتاری
 برآورد و ارزیـابی رایگان
 اخذ وام مسکن

با بهترین
نرخ بهره

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

Cell.: 514-929-6263
نانسیمعلمی

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

«
م
س
ی
ر
ط
ب
ی
ع
ی
ا
م
ور»!

بدون آگاهی از عالم غیب می توان پیش
بینی کرد که روزهای عمر ننگین آن به شماره افتاده
و ب��زودی دنیا شاهد سرنگونی یکی دیگراز نظام های
دیکتاتوری خود خواهد بود.
ب��ا سقوط نه چندان دیر یا دور حکومت بشار اسد ،دو
جبهه فعال در آن باقی می مانند:
یکی مردم سرافراز ،مب��ارز ،پایدار و استوار سوریه که

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 <<

نازگل فالح طوسی

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

LL.L.، LL.B.، D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire، Québec، H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

www.gam.ca

NOTAIRE-NOTARY

و بسیاری دیگر

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

پیروزی ب��ر اهریمن
با شادمانی
استبداد را جشن خواهند گرفت و
دیگ�ری حامیان سیاهکاری که از روی ندانم کاری یا
اشتباه محاسبه تخم م��رغ های خود را در سبد بشار
اسد گذاشتند .درمیان اینان ،وضع حکومت آخوندی
از همه اسفبارتر است زیرا چین و روسیه حمایتشان
{>> ادامه در صفحه}14 :

فتوشاپ
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ایران...

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
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته جمعی و
سفر به کبک ،اتاوا،
سیب چینی و غیره

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

نویسنده نیویورک تایمز  :اثر سوء مدیریت بر اقتصاد
ایران بیش از حتریم است
صدای آمریکا 12 ،تیر:
توماس اردبرین��ک در مقاله ای در
نیوی��ورک تایمز بدتر ش��دن تورم
اقتصادی در ایران را نه تنها به دلیل
تحریم های بین المللی بر سر برنامه
اتمی کش��ور بلکه ب��ه خاطر سوء
مدیریت اقتصادی در ایران ارزیابی
می کند.
مقال��ه به نقل از یک فروشنده میوه
در تهران بنام علی می گوید کسی
استطاعت خرید آناناس دانه ای ١۵
دالر را ندارد ،اما وی از درآمد حاصل
از خرید و ف��روش دالر که کار دوم
اوست ،اظهار خشنودی می کند چرا
که در یکس��ال گذشته ارزش پول
ایران  ۵۰درصد تنزل داشته است.
او می گوید سرمایه گذاران وقتی که
می بینند ارزش ریال هر روز بیشتر
کاهش می یابد ،ب��ا پولشان دالر یا
زمین و آپارتمان می خرند.
مقال��ه به نق��ل از حس��ین راغفر،
اقتصاددان دانشگاه الزهرا ،می گوید
این واقعی��ت که اتومبیل «پورشه»
در ایران در سال  ۲۰١١بیش از هر
کشور خاورمیانه فروشداشته است،
نش��ان می دهد که ع��ده ای از این
اقتصاد منفعت می برند؛ هرکسیدر
کنار کار خود به معامالت سوداگرانه
دس��ت می زند ت��ا درآمد بیشتری
کسب کند.
نویسنده در ادامه می گوید وقتی که
قیمت نان از سال  ۲۰١۰تاکنون در
اثر قطع یارانه های دولتی  ١۶برابر
شده است ،ب��رای آنها که بازندگان
وض��ع موجودند ه��ر روز خبرهای
بد اقتص��ادی زندگی شان را سخت
ت��ر کرده اس��ت و برایشان رفتن به
فروشگاه برای خرید مایحتاج روزمره

وحشتناک شده است.
با این حال به نقل از اقتصاددانان می
گوید درست است تحریم های غرب
به اقتص��اد ایران لطم��ه وارد آورده
است ،بویژه به خاطر قطع دسترسی
ایران به ذخائر ارزی خارجی که برای
تقویت ریال به کار می رفتند.
اما متذکر می شود اقتصاددانان متفق
القولند که بیشتر آسیب اقتصادی را
ایران خود باعث شده است و به گفته
آنها دولت احمدی نژاد با استفاده از
درآمد سرشار نف��ت از سال ۲۰۰۶
رکورده��ای تازه ای را در واردات بی
رویه برجای گذاشت.
در نتیجه با خری��د کاالهای فراوان
از خارج بس��یاری از تولیدکنندگان
داخلی ناچار شدند کارگران خود را
اخراج و کارخانه هایشان را تعطیل
کنند .و خود این امر ایران را بیشتر
در معرض اثربخشی تحریم ها قرار
داد .شرکت هایی که می توانستند
کاالهایی را که تحریم ها مس��دود
کرده اند در داخل تولید کنند مدتها
پی��ش تعطیل و سرمای��ه هایشان
را به س��وی سوداگری مالی ،خرید
و فروش ام�لاک و ارز و مواد اولیه،
سوقدادند.در نزدیکی شهر صنعتی
پاکدشت در خارج تهران ساختمان
های کارخانه هایی را می شود دید
که در این تابس��تان سوزان تعطیل
هستند و بر دروازه هایشان قفل زده
شده است....
مقاله به نقل از منوچهر  -از معدود
کارخان��ه داران��ی که هن��وز به کار
ادام��ه م��ی دهد  -می نویس��د که
محصوالتش را به دولت می فروشد
و اضافه م��ی کند که کارگ��ران او
وحش��ت دارند هر لحظ��ه ممکن

تبدیل تلفنهای همگانی به فرستنده رایگان وایفای
ب��ه گ��زارش سرویس فن��اوری
خبرگ��زاری دانشجوی��ان ای��ران
(ایس��نا) ،در مرحله نخس��ت این
ط��رح آزمایش��ی  10باجه تلفن
همگانی در مناطق پرتردد نیویورك
ب��ه فرستنده سیس��تم وای فای
( )WiFi hotspotتبدیل شدهاند و
در صورت استقبال مردم ،تا سال

 2014میالدی تمامی  12هزار و
 360باجه تلفن همگانی شهر به
این سیستم مجهز می شوند.
باجه های تلفن همگانی مجهز به
آنتنهایی بادرجه نظامی میشوند
كه برد سیگنال وای فای را تا 60
متر ارتقاء میدهد.
مس��ؤوالن شهری ه��دف از این

داروخـانه

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

ساعات کار:

>>دوشنبه تا جمعه
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Montreal، QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

است بیکار شوند .او می گوید وضع
کسب بد است چون دولت شش ماه
است که بدهی خ��ود را به کارخانه
وی نپرداخته است .منوچهر خود را
مقصر می داند و می گوید که اگر به
سوداگری و معامله امالک و ارز روی
آورده بود امروز وضع خود و خانواده
اش بهتر می بود.
مقاله در ادامه خبر می دهد که برای
کارمندان ارتش حتی شغل دولتی
نیز امنیت اقتصادی نمی آورد.
پنجشنبه پیش مقام سپاه پاسداران
در مصاحب��ه ای ب��ا نشری��ه صبح
صادق سپاه اذعان کرد که دولت در
پرداخت حقوق سربازان کشور تأخیر
داشته است.
مقامات دولتی و قانونگذاران ،غرب
را برای مشک�لات ایران مقصر می
خوانند .هفته گذشته علی الریجانی،
رییس مجلس ،دولت احمدی نژاد را
بخاطر عدم برداشتن گام های الزم
برای خنثی ک��ردن آنچه سیاست
های خصمانه دشمن نامید ،متهم
کرد.
ام��ا بس��یاری از اقتصاددان��ان می
گوین��د حتی ب��دون تحریم ها نیز
ایران مشک�لات بزرگی می داشت
که حاصل هزین��ه کردن های پول
تورمی نفتی و یارانه هایدولتی مواد
غذایی ،سوخت و بقیه اقالم اساسی
است که به مصرف اضافی دامن زده
و بنیان های صنایع ملی را به ورطه
نابودی کشانده است.
آقای رغفر ،اقتصاددان ،می گوید:
بسیاری از بنیان های اقتصاد کشور
ما در چند سال گذشته نابود شدند
و حاال آهس��ته آهسته اما مطمئنا
نتیجه کار پیش چشمان ماست.

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
4
1 :30

صبح

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

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

اقدام را رونق مجدد باجههای تلفن
همگانی در هیاه��وی تلفنهای
همراه هوشمند عنوان میكنند.
در حال حاضر پارك های عمومی،
كتابخانه ها و مدارس نیویورك به
سیس��تم وای فای رایگان مجهز
هستند.

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
مونتریال

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

نشانیکلیسا:

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

Mtro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886
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'فقر در جهان کاهش یافته است'

خاورمیانه...
چرا اسالمگرایان در انتخابات لیبی شکست
خوردند؟
دویچ��ه ول��ه :برخ�لاف مصر و
تون��س ،در نخس��تین انتخابات
لیبی پ��س از سرنگون��ی معمر
قذافی ،اسالمگرایان نتوانس��تند
به پیروزی برسند ،بلکه نیروهای
لیبرال هوادار محمود جبریل آرای
اکثری��ت را ج��ذب کردند .دلیل
شکست اسالمگرایان چه بود؟
هنگام برگزاری نخستین انتخابات
پارلمان��ی پس از سق��وط معمر
قذاف��ی در لیب��ی ،هفته گذشته
بیشت��ر تحلیلگ��ران
پیشبین��ی میکردند آنچه لیبیاییها
در مصر و تونس اتفاق افتاده
کل
انتخاب��ات ،لیبیاییه��ا که بس��یاری از لیبیاییه��ا آنها را
است،در این
شود:کشور آفریقایی سیستم را
چشمان��داز کامال متفاوتی جنایتکارانیخطرناکبشناسند.
نیز تکرار
زیرورو
از بهار عربی ارائه میدهند در پای��ان سالگذشت��ه میالدی،
پیروزیاسالمگرایان.
کردند .ک��ه در آن پی��شروی االمین بلحاج ،یکی از رهبران اصلی
موقعیت ویژه محمود
اسالمگرای��ان متوق��ف اخ��وان المس��لمین در طرابلس به
جبریل
خبرنگاران خارجی گفت:
میشود.
نتایج اولیه انتخابات اما نشانگر تحقق در لیب��ی آنچه بر انتخاب��ات تاثیر «اخوان المس��لمین از سال ۱۹۵۱
در لیبی حضور داشت ،اما بعد از
واقعی��ت دیگری است .حتی
چه شد که برخالف انتظار کارشناسان
بهقدرت رسیدن قذافی از صحنه
در بس��یاری از مناطق تحت
نفوذ اخوانالمسلمین و سایر و برخالف آنچه در تونس و مصر اتفاق محو شد».
افتاد ،اسالمگرایان نتوانستند در
گروههای اسالمگرا نیز ،احزاب
لیبی اکثریت را کسب کنند؟
لیبرال هوادار محمود جبریل،
نقش پولهای عربستان و قطر
نخستوزیرمستعفیمنتخب
عامل دیگر شکست اسالمگرایان
شورای انتقالی لیبی ،اکثریت آراء را گذاش��ت ،بهج��ای پیونده��ای این بود که در جریان انقالب لیبی
ن خود کردند.
از آ 
ایدئولوژیک و سیاس��ی ،رابطههای شایع��ات گس��تردهای در این مورد
محم��ود جبری��ل ی��ک لیب��رال قبیلهای بود.
وجود داشت که آنها از کشورهای
غربگ��را است .او تا سال  ۲۰۰۷در بسیاری از تحلیلگران ضمنا اعتقاد عربی حوزه خلیج فارس به ویژه قطر
دانشگاهه��ای ایاالت متحده آمریکا دارند ک��ه هم اسالمگرای��ان و هم پول میگیرند.
عل��وم سیاس��ی تدری��س میکرد .ائتالف گسترده لیبرالهای پیرامون ناظران ام��ور لیبی بر این عقیدهاند
در این س��ال به دعوت دولت لیبی محمود جبریل ،از نبود تجربه مردم که مخالفان قذاف��ی با اینکه برای
ب��رای شرکت در توسع��ه کشور به لیبی در امر انتخابات سود بردند.
غلبه بردیکتاتور از ناتو کمک بگیرند
طرابل��س بازگشت .ام��ا در جریان بهنوشت��ه تحلیلگر تایم��ز ،نکته مشکلی نداشتند ،اما اکنون حاضر
خیزش مخالفان علیه قذافی به آنها دیگ��ری که ب��ر نتیج��ه انتخابات نیستند دستهای بیگانه در تعیین
پیوست .وی ش��ورای انتقالی را در تاثیر گذاشت ای��ن واقعیت بود که سرنوش��ت سیاسی آنه��ا پس از
بنغازی تشکی��ل داد و با نفوذی که اخوانالمس��لمین مصر و همچنین انقالب دخالت داشته باشد .بسیاری
در غرب داشت ،توانس��ت بهسرعت شبهنظامیان اسالمگ��رای لیبی به از لیبیاییها ،اسالمگرایان این کشور
پشتیبانی فرانسه را برای شورشیان رهبری "عبدالحکیم بلحاج"در میان را عوامل عربس��تان سعودی و قطر
جلب کند.
یدانند.
مردم لیبی محبوبیت برادران دینی م 
ولی چ��ه شد که برخ�لاف انتظار خود در مصر را نداشتند.
در بخش دیگ��ری از تحلیل تایمز،
کارشناسان و برخالف آنچهدر تونس بلحاج کس��ی است ک��ه سالها در ب��ر این نکته تاکید ش��ده است که
و مصر اتف��اق افت��اد ،اسالمگرایان افغانس��تان میجنگید .بعد بهاتهام پی��روزی اسالمگرای��ان در مص��ر
نتوانستنددر لیبی اکثریت را کسب عضویتدر القاعدهدستگیر و تسلیم و تون��س ،بهج��ای آنک��ه جبهه
آمریکا شد.
کنند؟
اسالمگرایان را در لیبی تقویت کند،
ای��ن پرسش اکن��ون افکار عمومی او مدتها در آمریکا زندانی بود و با هشداری برای م��ردم لیبی بود که
منطق��ه و جهان را به خود مشغول آغاز شورشها در لیبی به این کشور از آنها فاصله بگیرند .بس��یاری از
کرده است .مجل��ه تایمز کوشیده بازگشت و فرماندهی شبهنظامیان را رهبران اخوانالمسلمین در مصر و
اس��ت در تحلیلی ب��ه این پرسش به عهده گرفت .از همان آغاز بسیاری تونس پس از پیروزیهای انتخاباتی
پاسخدهد.
از لیبیاییها به حضور او در انقالب از "وح��دت منطق��های" سخ��ن
لیبی مشکوک بودند.
میراندند .همین موضوع سبب شد
تفاوتهای بهارعربی در سه کشور حضور بلحاج در راس شبهنظامیان که مردم لیبی هشیارتر عمل کنند.
آفریقایی
میتواند یکی از دالیل پرهیز مردم
تحلیلگر تایمز در ابتدا تفاوتهای لیب��ی از رایدادن ب��ه اسالمگرایان مواضع نرم لیبرالها در برابر
روند جنب��ش معروف به بهار عربی باشد .گروهه��ای شورشی لیبی ،از اسالم
را در مصر ،تون��س و لیبی بررسی فردای پیروزی بر قذافی به رفتارهای البت��ه مواضع محم��ود جبریل در
میکن��د .او به این واقعی��ت اشاره خشونتآمیز و غیرانسانی با اسیران برابر اسالم نیز ،در پیروزی نیروهای
میکند که آنچهدر لیبی اتفاق افتاد ،جنگی معروف شدند.
لیبرال طرفدار وی بیتاثیر نبود .او
از جهات مختلف شبیه مصر و تونس در مقایس��ه موقعیت اسالمگرایان و نزدیکان��ش در ی 
ک سال گذشته
نبود:
در مص��ر و لیب��ی ،تحلیلگر تایمز هرگ��ز روی سک��والر ب��ودن خود
در شرایطی که مردم تونس و مصر به ای��ن نکت��ه اش��اره میکند که تاکی��د نکردند ،بلکه همواره گفتند
سرگ��رم تظاهرات مس��المت آمیز اخوانالمس��لمین در مصر ،از سوی ک��ه اسالم یک��ی از سرچشمههای
بودند ،مردم لیبی نبرد مسلحانه را حسنی مبارک دستکم به صورت قان ونگذاری در لیب��ی خواهد بود.
علیهدیکتاتور ترجیحدادند.
گروهی ک��ه میتوانس��ت خدمات همین نکته سبب شد بس��یاری از
در دو کشور دیگر عربی ،مردم تنها اجتماعی به مردم بدهد و گهگاهی م��ردم سنیمذهب لیب��ی ،تقویت
سقوط قدرتمندترین مرد را نشانه هم نمایندگانی به مجلس بفرستد ،جبریل را به گزینش افراد مشکوکی
گرفتند ،اما لیبیاییها کل سیستم را تحمل میش��د ،اما معم��ر قذافی مانن��د عبدالحکیم بلح��اج ترجیح
زیرورو کردند.
م��ردان ریش��و را دائم��ا تحتنظر بدهند.
اکن��ون هم با روشنش��دن نتیجه داش��ت و بهگونهای تبلیغ کرده بود

•

اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
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فقر در کشورهایی نظیر نیجریه،
جمه��وری دموکراتی��ک کنگو و
افغانس��تان که تحت تاثیر جنگ
هستند ،تقریبا ثابت مانده است
ی��ک موسسس��ه تحقیقات��ی
بریتانیای��ی موسوم به "موسس��ه
توسع��ه خارجی" می گوید میزان
فق��ر در جه��ان از س��ال ۱۹۹۰
میالدی به نصف رسیده و تا سال
 ۲۰۲۵میالدی یعنی سیزده سال
دیگر باز هم به نص��ف این میزان
خواهد رسید.
به گفته این موسس��ه تا آن زمان
شم��ار اف��رادی که زی��ر خط فقر
زندگی خواهند کرد به600میلیون
نفر کاهش می یابد.

می کنند.
گفته شده فقر در این کشورها از
سال  ۱۹۹۰میالدی تقریبا ثابت
مانده است.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل
متحد هم در گزارشی جداگانه از
یافته های این موسسه تحقیقاتی
حمایت کرده اند.
درهر دوی این گ��زارش ها ،گفته
شده که م��ردم ساکن در آفریقای
سیاه و جنوب آسیا در این تحقیق
منظور نشده اند.
کارشناسان سازم��ان ملل هشدار
داده اند که فقیرترین مردم از رشد
و توسعه ای که مردم متمول تر از
آن برخوردارند ،بی بهره اند.

گروهی از کارشناسان سازمان ملل
متحد ه��م در گزارشی جداگانه از
یافته های این موسسه تحقیقاتی
حمایت کرده اند.
اما خبر ب��د این است که اکثر این
افراد در کشورهایی نظیر نیجریه،
جمه��وری دموکراتی��ک کنگو و
افغانستان که تحت تاثیر جنگ و
درگیری هستند و از شرایط زندگی
با ثباتی برخوردار نیستند ،زندگی

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
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

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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www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

هشدار وزارت
خارجه کانادا
به سفارت
جمهوری
اسالمی
وزارت امور خارجه
کانادا ،س��ه شنبه،
 ۲۰تیرم��اه ب��ه
سف��ارت جمهوری
اسالم��ی در اوتاوا،
در خص��وص ب��ه
خدم��ت گرفت��ن
ایرانیان مقیم کانادا
در جه��ت مناف��ع
جمهوری اسالمی
هشدار داده و تأکید
کرده است که این
سفارتخانه نباید در
تصمیمگیریهای مهاجران ایرانی
«دخالت»داشته باشد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه کانادایی
«نشنال پس��ت» ،هشدار رسمی
وزارت خارجه کان��ادا پس از آن
داده شده است که رایزن فرهنگی
سف��ارت جمه��وری اسالمی در
توگویی با وبسایت
کانادا در گف 
«ایرانیان خ��ارج از کشور» اظهار
کرد که مهاجران ایرانی میتوانند
در مسیر خدمت به منافع ایران به
کار گرفته شوند.
توگو که تاریخ آن درج
در ای��ن گف 
نشده ،حمید محمدی گفته بود:
«رشد جمعیت ایرانی کانادایی ناشی
از زاد و ول��د ،ض��رورت یک برنامه
ریزی منس��جمتر فرهنگ��ی برای
گس��ترش ارتب��اط و تقویت هویت
فرهنگی این جمعیت رو به رشد را
آشکارتر میسازد».
وی اف��زوده ب��ود« :بدیه��ی است
جمعیت ب��زرگ مهاجری��ن ایرانی
صرف��ا در صورت برنامهریزی جامع
میتوان��د به عنوان ی��ک مزیت در
خدمت منافع ایران عزیز باشد».
حمی��د محمدی در گف��تو گوی
خود با وبسایت «ایرانیان خارج از
کشور» که دفتر مرکزی آن در ایران
است ،بر «تقویت بنیههای فرهنگی
اسالم��ی و ایران��ی» و جلوگیری از
«ذوب شدن» در فرهنگ کانادایی
مهاجران تأکید کرده و گفته بود:
«ای��ن ام��ر ممکن نیس��ت مگر از
طریق وارد ک��ردن فرزندان خود به
رشتهه��ای مهم علمی و کلیدی تا
بدی��ن طریق آنها را ب��ه ابزار الزم
برای تنازع بقای فرهنگی و هویتی
در کانادا مجهز نماید».
به دنبال انتشار این گفتو گو ،جان
بِیرد ،سخنگوی وزی��ر امور خارجه
کان��ادا  ۲۰تیرم��اه ،در بیانیهای که

جان برد:
«کاناداییهای
ایرانیتبار رژیم
سرکوبگر ایران را
نپذیرفته و انتخاب
کردهاند به کانادا
بیایند و زندگی
بهتریبسازند»

در اختی��ار روزنام��ه
«نشن��ال پس��ت» قرار
گرفته ،ب��ا اظهار اینکه
«کاناداییهایایرانیتبار
رژی��م سرکوبگ��ر ایران
را نپذیرفت��ه و انتخاب
کردهان��د به کان��ادا بیایند و زندگی

مقام پیشین اطالعاتی
کانادا :سفارت ایران
تهدیدی برای امنیت
عمومی کانادا است!
بهتری بس��ازند» ،اف��زود« :سفارت
ایران نبای��د در تصمیمگیریهای
مهاج��ران ایرانی در کان��ادا دخالت
کند».
سفارت جمهوری اسالمی در اوتاوا
در واکنش به این هشدار اعالم کرده
است که مطاب��ق قوانین کانادایی و
بینالمللیعملمیکند.
کامبیز شیخ حسنی ،سفیر ایران در
کانادا در این بیانیه آورده است:
«ما اظهارات بیپایه و اساسی برخی
رسانهها ک��ه گفتهاند سفارت ایران
ایرانیان مقیم کانادا را برای خدمت
به ایران به کار میگیرد ،به شدت رد
میکنیم».
با اینحال وزارت خارجه کانادا اعالم
کرده است که سازمانهای امنیتی
کانادا در راستای جلوگیری از تهدید
و ارعاب کاناداییها وارد عمل خواهد
شد.
ب��ه نوشته نشنال پس��ت ،کانادا در
مجموع سختگیریهای��ی را برای
سفارت جمه��وری اسالم��ی قائل
است که به موج��ب آنها از جمله
ی اسالمی اجازه
سفارتخانه جمهور 
ندارد در خارج از اوتاوا کنسولگری یا
مرکز فرهنگیداشته باشد.
نشنال پست به نقل از «کارشناسان»
میگوید که سخن��ان اخیر حمید
محمدی نه تنها سابقه کانادادر حوزه

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

امنیت ملی را به خطر میاندازد ،بلکه
«جاسوسی و تروریسم» و همچنین
«حمله احتمالی به ایاالت متحده»
از طریق کانادا را به عنوان یک خطر
یادآور میشود.
ریک راث ،دستیار سخنگوی وزارت
خارجه در ای��ن خصوص به نشنال
پست گفته است« :مشخص است
که ای��ران تهدید ج��دیای برای
امنی��ت و صلح جهان��ی به شمار
میرود».
دیوید هریس ،از مدیران سرویس
اطالعاتی امنیت کانادا نیزدر گفتو
گو با این روزنامه اظهار کرده است:
«سفارت ای��ران به خ��ودی خود
تهدی��دی برای امنی��ت عمومی و
منافع ملی ما به شمار میرود و باید
روز سه شنبه بسته میشد».
نشنال پس��ت تأکید کرده است که
آقای هریس که هماکنون در حوزه
امنی��ت بینالمللی و تروریس��م به
فعالیت و مشاوره میپ��ردازد ،یک
سال پیش ،در حضور کمیته سنای
کانادا نسبت به حضور به گفته وی
«خصمانه» حکومت ایران در اوتاوا
هش��دار داده و اظه��ار کرده بود که
جمهوری اسالمی به انحاء گوناگون
ایرانیان ساکن کانادا را مورد «آزار و
اذیت» قرار میدهد.
دیوی��د هریس به این روزنامه گفته
است که مقامهای جمهوری اسالمی
میتوانن��د مهاج��ران ایرانی ساکن
کانادا را از طریق بستگانشان که در
ایران ساکن هستند تحت فشار قرار
داده و وادار به همکاری کنند.
مارتین رادنر ،مدیر «مرکز مطالعات
اطالعات��ی و امنیت��ی» دانشگ��اه
کارلتون (اوتاوا) نیز در این خصوص
به نشنال پست گفته است:
«میتواند تصور کنم که سفارت ایران
(در کان��ادا) با افرادی که لزوما قصد
کمک به این سفارتخان��ه را ندارند
تماس میگی��رد و سخنانی از این
دست که "شما بس��تگانی در ایران
دارید که در صورت عدم همکاریتان
با ما ،آنها در خطر خواهند بود" به
آ
ن ها میگوید».

الگو برداری اقتصادهای جهان از کانادا؟!
ایرانتو :بر اساس نظر استیون هارپر،
اقتصاده��ای دنیا برای موفقیت می
بایستی کانادا را الگو خود قرار دهند.
نخست وزیر استیون هارپر در یک
گردهمایی در جمع هواداران حزبش
گفت کشورهای دیگر برای کس��ب
موفقیته��ای اقتص��ادی در آینده،
نخست می بایستی به کانادای امروز
تبدیل شوند.
او همچنین قول داد کشورش تحت
رهبری او هیچگاه پسروی نخواهد
کرد.

او تاکید ک��رد سیاستهای دولتش،
از جمل��ه اصالح��ات در زمینه ی
مهاجرت ،توسع��ه تجارت و تقویت
نظارتهای محیط زیس��تی،کانادا را
در مقایسه با دیگر قدرتهای سنتی
اقتص��ادی جهان از جمل��ه ایاالت
متح��ده ،اروپا و ژاپ��ن در موقعیت
قویتری قرار داده است.
او اضاف��ه ک��رد "قدرته��ای نوی��ن
اقتص��ادی ظه��ور خواهن��د کرد و
قدیمی ترها ،کشورهایی بسیار شبیه
کشور ماهس��تند ،به تقال خواهند
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افتاد .آنها زیر بار قرضهایی که توانایی
کنترلش را ندارند؛ حقوق انحصاری
ای که توانایی تامین آن را ندارند و
رشدی که هیچ نشانی از بازگشتش
نیست ،خم شده اند".
هارپر گفت" :ام��ا تحت حکمرانی
دولت محافظه کار م��ا کانادا مانند
دیگر کشورهای توسعه یافته دچار
پس��روی نخواهن��د ش��د .در واقع
موفقیتی را که جهان می بایس��تی
برای آینده خود در نظر بگیرد ،چهره
امروز کانادا است".

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
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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

شادی

Tel.: 514-660-7135

514-388-1588
Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

shadim.sky@gmail.com

UN-SAT

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

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

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

افزایشنگرانیهابدلیلفرسودگینیروگاههایهستهایكانادا

ایرانتو :اخیرا فرسودگی دیواره های
بتونی یكی از نیروگاههای هس��ته
ای كانادا موجب نگرانی مسئولین
امنیتی شده است.
فرسایش بتون در تنها نیروگاه برق
اتمی كبك ،ژانتیلی ،۲-باعث شده
است تا مسئولین امنیتی خواستار
رسیدگی فوری مقام��ات استانی
نس��بت به مرم��ت و بازسازی این

مركز هسته ای سی ساله شوند.
بر اساس گزارش ایرانتو ،با مرمت و
بازسازی پایه های بتونی این سایت
میتوان حداقل دو تا سه دهه دیگر
نیز از این سایت استفاده نمود.
در ح��ال حاضر ژانتیل��ی در پایان
زندگی كاری خود میباشد و دولت
كب��ك به دلی��ل تحت فش��ار قرار
گرفتن می بایست سریعا نسبت به

مرمت و یا تعطیلیدائمی این مركز
تصمیمبگیرد.
هزین��ه تخمی��ن زده شده جهت
مرمت این نیروگ��اه بین دو تا سه
میلیارددالر پیش بینی شده است؛
در حالیك��ه تعطیلی آن هزینه ای
معادل  ۱.۶میلی��ارد دالر را در پی
خواهدداشت.

صدور ویزا توریستی کانادا رکورد تازه ای بجا گذاشت
ایرانت��و :به گفت��ه وزی��ر مهاجرت و
شهرون��دی کانادا ،رکورد ت��ازه ای از
تعداد ویزاهای صادر شده برای بازدید
کنندگان این کشور از ابتدای امسال
تاکنون را (که ح��دود  ۵۰۰۰۰۰نفر
می باش��د) به ثبت رسان��د و این در
حالی است که ط��ی مدت مشابه در
سال گذشت��ه این تع��داد در حدود
 ۴۵۰۰۰۰نفر بوده است.
کنی افزود :کانادا بهترین کشور دنیا

است ،پس جای تعجب نیس��ت اگر
تعداد زیادی درخواست بازدید از این
کشور را داشت��ه باشند .در کشور ما،
بهترین و ضعیف ترین مناطق از لحاظ
سطح رف��اه و امکان��ات موجود برای
زندگی بطور مساوی بین کاناداییان و
مسافران خارجی تقسیم شده است.
با توجه به ثابت نبودن فصل توریستی
در کانادا ،انتظار می رود تا پایان امسال
ویزاهای توریستی صادر شده به رقمی

بالغ بر یک میلیون نفر برسد.
الزم ب��ه ذک��ر است تع��داد مذکور
بدون احتساب ویزاهای دانشجوئی
و کارگران موقت خارجی می باشد.
همچنین شهرون��دان  ۵۰کشور و
کس��انی که برای ورود به کانادا نیاز
به ویزا ندارند و  ۹۰درصد مسافران
را تشکی��ل می دهن��د در این آمار
احتساب نشده اند.
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لزوم خرید بیمه درمانی خصوصی
توسط کانادایی ها

"دسترسی به لیست انتظار
به معنای دسترسی به
امکانات درمانی نیست".

این کلم��ات بیانگر تصمیم دیوان
عال��ی کاناداست که در حکمی در
م��ورد پرونده ی شکایت شخصی
ریچارد کروس ودادرسیدکتر آلن
علیه انحصار سیستمدرمان توسط
دولت آلبرتا بیان شده است.
دکتر آل��ن مجبور شد بخاطر درد
پشت��ش کارش را ب��ه عنوان یک
دندانپزشک متوقف کند .آنچه که
به نظر می رسی��د یک صدمه ی
کوچ��ک در بازی هاک��ی در سال
 ۲۰۰۷باش��د تدریجا زندگی دکتر
آلن را به یک کابوس تبدیل کرد.
حتی ام��ور روزم��ره ای مانند پارو
کردن برف ی��ا گره زدن بند کفش
هم برایش غیر ممکن شد.
اوج ناامی��دی او روزی بود که شاهد
افتادن دختر یکس��اله اش از تخت
بود ،اما نتوانست هیچ واکنشی انجام
دهد.
تنه��ا کاری ک��ه از او بر می آمد آن
بود که به پشت بخوابد تا شاید درد
پشتش کمی تسکین یابد.
او باالخ��ره در س��ال  ۲۰۰۹اجازۀ
عمل جراحی را کسب کرد ،اما باید
تا سپتامبر  ۲۰۱۰منتظر می ماند
که آن هم دوباره به ماه جون ۲۰۱۱
موکول شد.
ناتوان از کار و لذت بردن از زندگی،
بیکاری اجباری و تصور تحمل درد
سخت و مداوم ب��رای  ۱۸ماه دیگر
دکتر آلن را وادار کرد تا با پرداخت
 ۷۷ه��زار و  ۵۰۳دالر در دسامب��ر
 ۲۰۰۹خ��ود را در مونتانا به دست
جراحان بسپارد.
این جراحی بطور شگفت انگیزی از
رنج او کاست و سفر او برای کس��ب
سالمت کامل آغاز شد.
ریچارد کروس که بازرگان است هم
دچار مشکل مشابهی بود.
او پس از تحم��ل دردهای مداوم و

آیا

ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

Contact me in English،
French،
Italian or PERSIAN
__________________
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه
لطفا جهت دریافت لیست جدید مهاجرین متخصص،
به وب سایت ما مراجعه بفرمائید.

شدید برای ساله��ا  ،با پرداخت ۲۴
ه��زار و  ۲۴۶دالر در آریزونا تن به
جراحی داد.
با وج��ود اینکه منافع حاصل از این
جراحی چشمگیر بود کمیس��یون
استین��اف خدمات درمان��ی خارج
از کش��ور در خواس��ت او را ب��رای
بازپرداخت این مبلغ رد کرد.
ماننددکتر آلن و آقای کراس ،هزاران
کانادایی که دچ��ار دردند مدتها در
لیست انتظار باقی می مانند.
حتی بعضی جان خود را از دست
می دهند.
این حکم نش��ان می دهد با امتناع
دسترسی به امکانات درمانی خارج
از انحص��ار ،دولت مس��بب این درد
هاست.
از سوی دیگ��ر این انحصار حق هر
فرد ب��رای حیات ،آزادی و امنیت را
که در بخش هفت��م قانون اساسی
تضمین شده است ،نقض می کند.
ای��ن حک��م همچنی��ن نگرانیهای
موجود بابت یک سیستم دو پایه ای
درمانی را رد می کند.
مطالعات  WHOیا  OECDو دیگر
نهادهای بیطرف نشان می دهد که
با وجود هزینه ی سرانه بیشتری که
دولت کان��ادا در زمینه ی خدمات
درمانی در مقایس��ه ب��ا کشورهای
اروپایی و آسیایی متقبل می شود،

کیفیت این خدمات از بس��یاری از
این کشورها نازلتر است.
فرانسه ،آلمان ،استرالیا و سوییس از
جمله کشورهایی هستند که اجازه
می دهند بخش خصوصی در کنار
بخش عمومی در زمینه ی خدمات
درمانی و بیمه هایدرمانی فعالیت و
مشارکت کند و در آنجا لیست های
انتظار طویل وجود ندارد.
بر همی��ن اساس ،وقت��ی داگالس
اولین برنامه درمانی دولتی کانادا را
پایه گذاری ک��رد ،خدمات درمانی
خصوصی را ممنوع نکرد.
یک نظ��ر خواهی نش��ان می دهد
ک��ه  ۷۶درصد کانادای��ی ها از حق
خرید بیمه های درمانی خصوصی
برای تمام معالجه های پزشکی ،از
جملهدرمان سرطان و جراحی قلب،
پشتیبانی می کنند.
تعمی��م حک��م دی��وان ب��ه آلبرتا،
کان��ادا را به سمت در پیش گرفتن
سیاستهایی که برتر از سیاستهای
کشوره��ای اروپایی و آسیایی است
س��وق خواهد داد و تعمی��م آن در
سراسر کش��ور تضمینی برای حق
حیات ،آزادی و امنیت تمام کانادایی
ها خواهد بود( .ایرانتو)

دولت بررسی درخواست
متقاضیان قبل از
سال  ۲۰۰۸را از
سرخواهد گرفت؟

ایرانتو :در تاری��خ  ۳۰مارس ۲۰۱۲
وزیر مهاجرت و شهروندی جیسن
كنی اع�لام نمود ك��ه درخواست
متقاضیان��ی را ك��ه قب��ل از فوریه
 ۲۰۰۸اق��دام نموده ان��د را عودت
خواهد نمود.
ای��ن گروه از متقاضی��ان كه حدود
 ۳۰۰هزار نفر اعالم شده اند ،همگی
از گروه كارگران ماهر می باشند.
قبل از تصوی��ب بودجه در پارلمان
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ك��ه بخش��ی از
آن مرب��وط ب��ه
ع��ودت هزین��ه
پرداخت��ی متقاضیان
میباشد تعداد  ۹۰۰متقاضی
كه تعدادی از آنان مربوط به قبل از
فوریه  ۲۰۰۸بودند به دادگاه فدرال
از طریق وكیل خود به دلیل طوالنی
شدن پروسه مهاجرتی و آنچه آن را
بی عدالتی نامیدند از وزیر مهاجرت
شكایت كردند و از دادگاه خواستند
تا دولت را موظف نماید درخواست
مهاجرت��ی انه��ا را در یك چارچوب
زمانی منطقی بررسی نماید.
دادگاه نیز رای را به نفع متقاضیان

اعالم ك��رد و وزیر را موظف نمود تا
كار پرونده های متقاضیان را تا اكتبر
 ۲۰۱۲نهایی كند.
وكیل شاكی��ان میگوی��د این رای
دادگاه نهایی میباشد و امكان فرجام
خواهی نیز به وزیر داده نشده است.
ای��ن رای دادگاه میتوان��د دولت را
موظفنمایدتااحتماالًبررسیپرونده
های قبل از فوری��ه  ۲۰۰۸را نیز از
سر بگیرد  ،هرچند وزیر همچنان بر
حذف «بك الگ» پافشاری میكند.
رای دادگاه هنوز بارقه های امیدی را
برای متقاضیانی كه سالها در انتظار
هستند به همراه دارد.

•

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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جمهوریاسالمی...

پرسشهایی درباره
اپوزیسیون
خارج از ایران

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law

مجیدمحمدی
در ای��ن نوشته پ��س از ذکر برخی
سخنان��ی ک��ه در م��ورد مخالفان
جمهوری اسالمی گفته شده صرفا
انبوهی از پرسشها را برای کسانی
که در مورد اپوزیس��یون جمهوری
اسالمی در خ��ارج کشور نظراتی را
ابراز کردهاند مطرح می کنم.
فک��ر می کنم ای��ن پرسشها برای
نش��ان دادن مشک�لات و ابهامات
شش باور مطرح شده در این نوشته
کافی باشد مگر آن که صاحبان این
ایدهها توضیح قانع کنندهایدر مورد
باور خود ارائه کرده و به پرسشهای
زی��ر پاسخ دهند .ای��ن گونه باورها
هستند که به تفرق ،بی عملی ،یاس،
احساس دست بس��ته بودن و عدم
توجه به ظرفیتها منجر شدهاند.


اپوزیسیون خارج کشور باید پیرو
مخالفان داخل کشور باشد

این تصور که مخالفان خارج کشور
باید دنبال��ه روی مخالف��ان داخل
کشور باشند چه منطقی دارد؟ چرا
باید کسانی که عاقل و بالغ هستند
از گروهی دیگر پیروی کنند؟ مگر
در عال��م سیاست گروه��ی دارای
مرجعیت سیاسی اس��ت؟ اگر آنها
ایدئول��وژی و باوره��ا و تاکتیکها
و سلیقهه��ای متفاوتی نس��بت به
مخالفان داخل کشور داشته باشند
چه مشکلی دارد؟ اگر استدالل این
باشد که گروههایی که قدرت بسیج
کمتری دارند باید از گروههایی که
قدرت بس��یج بیشتری دارند دنباله
روی کنند (معلوم نیس��ت چرا) از
کجا می دانیم که اپوزیسیون داخل
بالقوه قدرت بسیج بیشتریدارد؟در
کدام نظر سنجی یک مرکز مستقل
این نکته روشن شده است؟ نیروهای
سازم��ان دهی ش��ده در تظاهرات
میلیونی پ��س از انتخابات سال 88
چقدر نقشداشتند؟
چرا مخالفان خ��ارج از کشور نباید
صدای خاص خود را داشته باشند؟
مگر مخالفان خارج از کشور صاحب
نظر نیستند که باید صرفا بلندگوی
مخالف��ان داخل کشور باشند؟ مگر
همهی ایدههایی که مخالفان داخل
کشور عرضه م��ی کنند مطلوب و
موثر است؟ بدون نقادی چگونه می
توان چنین احکامی را صادر کرد؟

اپوزیسیون خارج کشور نباید
آلترناتیو سازی کند

چرا نباید اپوزیسیون آلترناتیو سازی
کند؟ اگر کارکرد احزاب و گروههای
سیاسی کس��ب ق��درت باشد (که
هست) در صورتی که یک حزب یا
جبههی سیاسی در خارج از کشور
شکل بگیرد ودر صورت فراهم شدن
شرایط انتخابات آزاد ،رقابتی و سالم
در انتخابات شرکت کند و قدرت را
در کشور بهدست بگیرد چه اشکالی
دارد؟ چه اشکالی دارد که گروههای
سیاسی خارج از کشور برای براندازی
رژیم و تمهید مقدمات انتخابات آزاد،
رقابت��ی و سالم (که برگزاری آن در
جمهوری اسالمی عمال غیر ممکن
است) اقداماتی را انجام دهند؟

AVOCAT
چر ا
جمه��وری اسالم��ی نبای��د
آلترناتیوی در خ��ارج کشور داشته
باشد؟ چگونه و بر چه مبنایی اقامت
در خ��ارج از کش��ور گروههایی را از
بدی��ل رهبران امروز ب��ودن محروم
می کند؟ مگر تنها مدل تغییر نظام
مدل سال  1357است که یک نفر از
مخالفان از یک هواپیما پیاده شده و
قدرت را به دست گیرد؟ آیا آلترناتیو
سازی فق��ط حق گروه��ی خاص
است؟

بدیل جمهوری اسالمی تنها در
داخل شکل خواهد گرفت

آیا کسانی که چنین باوری دارند به
علم غیبدسترسیدارند؟
مگر مقامات بدی��ل رژیم پهلوی و
صدام و بس��یاری دیگر از رژیمهای
سیاسی دیکتات��وری (مثل تونس)
در خارج کشور مستقر نبودهاند؟ اگر
ق��رار است پس از سقوط جمهوری
اسالمی مردم در یک انتخابات آزاد
رهبران خود را انتخاب کنند از کجا
می دانیم که مردم نیروهای سیاسی
مقیم خارج را انتخاب نخواهند کرد؟
مگر قرار است در ایران مثال کودتای
نظامی بشود که صرفا نیروهایداخل
کشور بدیل حکومت موجود باشند؟
آیا بدیلی که در یک جامعهی باز و
دمکراتیک شکل می گیرد ظرفیت
بیشتری برای پیشب��رد دمکراسی
دارد ی��ا بدیلی ک��ه در اختناق و در
شرایط سرکوب شکل می گیرد؟

اپوزیسیون خارج کشور نباید با
دول بیگانه متاس داشته باشد

مگر هر ف��رد و گروهی حق ارتباط
گرفت��ن با هر کس��ی را ک��ه مورد
نظ��ر آنهاست ندارد؟ مگر مالقات با
اعض��ای دول خارجی جرم یا کاری
خالف اخالق است؟ مگر کسانی که
چنین می کنن��د راه ارتباط گیری
دیگران را بس��تهاند؟ اگر قرار باشد
م��ردم ایران در ی��ک انتخابات آزاد
پس از جمه��وری اسالمی رهبران
سیاسی خ��ود را انتخاب کنند مگر
خود صاحب صالحیت برای انتخاب
از میان مخالفان (چه کسانی که با
مقامات دول خارجی دیدار داشتهاند
و چه کسانی که نداشتهاند) نیستند؟
از کج��ا می دانیم که مردم ایران در
یک شرایط آزاد چهرههایی را که با
سران دول خارجی دیدار داشتهاند
به کسانی کهدیدار نداشتهاند ترجیح
نمیدهند؟
فرض نادرست بودن مالقات آشکار
فعاالن سیاس��ی با مقامات سیاسی
دیگ��ر کشورها از کج��ا ناشی شده
است؟
اگر جمهوری اسالمی این را نادرست
می داند این ناشی از غریزهی بقای
آن است یا ناش��ی از نادرستی این
عمل؟
مقامات جمه��وری اسالمی از کجا
مشروعیت سیاسی به دست آورده
اند که با مقامات خارجی دیدار می
کنند و صدای اعتراض کس��انی که
باور فوق را در مورد اپوزیسیون دارند

د ر نمی آید؟
اگر دیدار با مقامات خارجی مساوی
با وطن فروشی باشد مقامات دولت
جمهوری اسالمی که بیشتر این کار
را انجام می دهند؟

اپوزیسیون خارج کشور نباید برای
داخل نسخه بپیچد

اگر نس��خه پیچی به معنای ارائهی
پیشنهادهای��ی در حوزهه��ای
قانونگزاری ،سیاستگزاری و تصمیم
گیریهاست چ��را مخالفان کشور
نباید ب��رای کشورش��ان پیشنهاد
ارائه کنند؟ ج��دای از ایرانیان ،چرا
اف��راد غیر ایرانی نبای��د این حق را
داشته باشند ک��ه در این زمینهها
پیشنهادات��ی عرضه کنن��د؟ مگر
فعاالن سیاسی و سیاستمداران در
داخ��ل برای کشور و مردم نس��خه
نمیپیچند؟
آیا هر تصمیم که مقامات جمهوری
اسالم��ی می گیرند نوعی نس��خه
پیچینیست؟
اگر چنین است چرا این امر را باید به
مقامات نظام منحصر کرد؟
اگر نسخه پیچان بر اجرای نسخهی
خ��ود اصرار می ورزند چه گروهها و
افرادی بر نسخهی خود اصرار نمی
کنند؟
اگر نس��خه پیچی مخالف��ان خارج
کشور بدون خشونت و صرفا کالمی
است نسخه پیچی مقاماتداخلی بر
قدرت قوای قهریه مبتنی است:
کدامیک بهداشتی تر است؟
اگر تک ت��ک شهروندان در تعیین
سرنوشت خود حقدارند چرا نبایددر
تصمیم گیریها و سیاستگزاریها
نیز اظهار نظر کنند؟

اپوزیسیــــونبایدپیشنهادات
واقع بینانه بدهد

آیا واقع بینی در عالم سیاست مثل
واق��ع بین��ی در ح��وزهی اقتصاد و
جامعه است؟
آی��ا در عالم سیاس��ت نیز می توان
دیکتاتوریه��ای چن��د ده ساله را
مثل فقر و فحش��ا و تورم به عنوان
واقعیتهای��ی که باید ب��ا آنها کنار
آمد و تنها هر ساله درصدی از آنها
کاست پذیرفت؟
آیا رژیمه��ای دیکتاتوری که تصور
فروریزی آنها نم��ی رود یکباره فرو
نمیریزند؟
آیا خواست براندازی رژیمهایی که
فرو ناریختنی به نظر می آیند توهم
و خیال است؟
آیا آزادی کاالی��ی است که ما باید
به اندک��ی از آن حتی در جایی که
مانعی وجود ندارد قانع باشیم؟
آیا امید به آزادی در ایران و سقوط
حکوم��ت مذهبی در ای��ران سوپر
آزادیخواهی است؟
دع��وت ب��ه واقع بین��ی و پرهیز از
"سوپر آزادیخواهی" در خارج کشور
که دستگاه والیت قدرتی ندارد چه
مبناییدارد؟
BBC

•

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
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صلیب سرخ بحران سوریه را
«جنگ داخلی» اعالم کرد

سازمان صلیب س��رخ جهانی ،روز
یکشنبه 15 ،جویای وضعیت سوریه
را «جنگ داخلی» اع�لام کرد و از
طرفهای درگی��ر خواست قوانین
بینالمللی در این م��ورد را به اجرا
درآورند.
هشام حس��ن از مس��ئوالن صلیب
سرخ جهانی گفت که این سازمان
تنش در سوریه را «جنگ داخلی»
به شم��ار م��یآورد که ب��ه معنی
ضرورت اجرای تمام قوانین حقوق
بش��ری و بین المللی جنگ در این
کشور است.
صلیب سرخ جهان��ی حافظ اجرای
مفاد کنوانسیون ژنو است که قواعد
جنگ را تعیین میکند .بدین ترتیب
این کمیس��یون مرجعی است که
مشخص میکن��د اعمال خشونت
آمیز چه زمانی به جنگ مس��لحانه
تبدی��ل میشود .این اع�لام به آن

دلیل صورت میگیرد تا طرفهای
درگیر به قوانین جنگ پایبند باشند.
صلیب سرخ پیشت��ر درگیریها در
سه منطقه حمص ،حماه و ادلب را،
به «جنگ داخلی» تشبیه کرده بود
اما از اعالم وضعیت جنگ داخلی در
سوریه پرهیز میکرد.
هشام حسن سخنگوی آژانس بین
المللی صلیب س��رخ در این باره به
خبرگزاری رویترز گفته است« :در
سوریه شاهد جنگ مس��لحانه غیر
بینالمللی هس��تیم .جنگ به همه
مناطق این کشور هنوز نرسیده اما
اکنون تنشها به سه منطقهای که
پیشتر ذکر شده ،محصور نیست».
او در ای��ن باره افزود« :این به معنی
آن نیست که دیگر مناطق سوریه از
عملیات جنگی آسیب نمیبینند».
اع�لام این وضع به معنی آن است
ک��ه افرادی را ک��ه دستور حمله به

اخذ وام

غی��ر نظامی��ان را دادن��د یا در
چنین حمالت��ی شرکت کردند
و اقدام به قتل ،شکنجه یا تجاوز
کردند ،میتوان به «جنایت علیه
بشریت» متهم کرد.
صلیب سرخ تنها سازمانی است
که نیروه��ای امداد ب��ه سوریه
فرستاده و کمکهای انس��انی
از جمله غ��ذا و مواد پزشکی به
برخی از نیازمن��دان این کشور
رسانده است.
برپایه اعالم این آژانس ،تمام افرادی
ک��ه در جنگ داخلی شرکت دارند،
باید به قوانین بی��ن المللی حقوق
بشر ،پایبند باشند.
حسن افزود« :اکنون مهم آن است
که قانون بینالمللی حقوق بشر بر
جنگ میان نیروهایدولتی سوریه و
مخالفان اجرا شود ،جنگی که اکنون
در جایجای این کشور در حال رخ
دادن است».
پیشتر بش��ار اسد رئی��س جمهور
سوریه گفته بود ک��ه کشورش در
جنگ به سر میبرد.
مخالفان مس��لح بشار اس��د را جدا
شدگ��ان از ارتش دولتی این کشور
و شم��اری از داوطلب��ان تشکی��ل
میدهند .آنها گروهی با نام «ارتش
آزاد سوریه» تاسیس کردهاند.

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

«گرانی» ربط داده است.
مع��اون وزیر کشور در عین حال به
کمبود مرغ در کش��ور اذعان کرده
و میگوی��د« :میزان مصرف مرغ در
ته��ران روزانه  ۱۲۰۰ت��ن است در
حالی که تهران تنه��ا توان تولید و
عرضه  ۲۵۰تن مرغ را دارد».
وی اف��زود« :م��ا ب��رای تامین مرغ
مورد نیاز پایتخت مجبوریم مرغ را
از استانهای قم ،سمنان ،مازندران،
قزوی��ن و گیالن تامین کنیم و این
استانها بر اساس قانون حق تعیین
قیمت م��رغ را دارند و ما حق دخل
و تص��رف در قیمتها را نداریم .اگر
مرغ مورد نیاز تهران در خود تهران
تامین میشد قیمت همان ۵۲۰۰
تومان بود».
معاون وزیر کشور اظهار داشت که
وزارت صنعت ،معدن و تجارت وعده

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

www.maisongraphique.
com/farhang

تهیهکنید.

تلفن:

514-931-9-931

  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

انتقاد فرمانده نیروی انتظامی از پخش تصاویر خوردن مرغ در
تلویزیون

اسماعی��ل احمدیمق��دم،
فرمانده نی��روی انتظامی ،از
پخش تصاویر خوردن مرغ در
تلویزیون انتقاد کرد.
در حالی که وعده مس��ئوالن
ب��رای پایی��ن آوردن و بهای
مرغ متحقق نشده و در برخی
نقاط صفهای طوالنی برای
خرید مرغ دولتی تشکیل میشود،
فرمانده انتظام��ی از پخش تصاویر
خوردن مرغ در سیما گالیه کرد.
اسماعیل احمدیمقدم در همایش
معاون��ان اجتماعی نیروی انتظامی
گفت« :در فیلمها خ��وردن مرغ را
نشان میدهند در صورتی که فردی
شاید نتواند آن را بخرد؛ فیلمها امروز
ویترین جامعه هستند و برخی افراد
بادیدن این فاصله طبقاتی میگویند
که خودمان چاقو دست میگیریم و
حقم��ان را از این پولدارها خواهیم
گرفت .صدا و سیم��ا امروز ویترین
نشان دادن هم��ه امور در دسترس
نیست».
ای��ن در حالی است ک��ه نعمتالله
ترک��ی ،مع��اون برنامهری��زی و
پشتیبان��ی وزارت کش��ور افزایش
بهای مرغ را به «گرانفروشی» و نه

PAIVAND: Vol. 18  No.1064  juillet 15, 2012

داده که به زودی مرغ از
خارج وارد کند و در عین
حال گف��ت سهم تهران
در ای��ن می��ان از بقی��ه
استانها بیشت��ر است.
وی همچنین گفت مردم
نگران گوشت مرغ برای
ماه رمضان نباشند.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری
مهر بهای مرغ در سطح شهر تهران
 ۷۲۰۰تومان و در میدانهای میوه
و ترهبار  ۵۲۰۰رسیده است.
خبرگ��زاری مه��ر میافزاید قاسم
نوده فراهانی ،رئیس شورای اصناف
کشور گفته است به زودی «قرارگاه
اقتص��ادی با حض��ور مع��اون اول
رئیسجمه��ور و وزرای اقتص��ادی
دولت برای تنظیم بازار ماه مبارک
تشکیل شود».
روزنام��ه همشهری نیز ب��ا انتشار
گزارشی نوشت��ه است که برخی از
مردم برای خرید مرغ دولتی از سه
روز جلوتر ثبتنام میکنند ولی پس
از ایس��تادن در صفه��ای طوالنی
نتوانستهاند مرغ خریداری کنند.

Mortgage Consultant

514-995-7783
مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
برای ترم پاییزی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
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دجلوئی ۲۰۰۰
دالری از متقاضیان
مردود شده
پناهندگی؟!

در ی�ک برنام�ه آزمایش�ی،
دول�ت اوت�اوا به اف�رادی که
تقاضای پناهندگی آنان رد شده حداکثر
 ۲۰۰۰دالر وج�ه نقد و یک بلیت یکسره
م�ی پردازد ت�ا داوطلبانه به موطنش�ان
بازگردند.
ای�ن برنامه که از هفت�ه پیش در منطقه
تورنتو آغاز شده س�رو صدایی در میان
وکال و پناهندگان ایجاد کرده است.
در این برنامه آژانس خدمات مرزی کانادا
( )CBSAو س�ازمان بی�ن الملل�ی برای
مهاج�رت ،که یک نهاد مستقل اس�ت،
همکاری می کنند .س�ازمان بین المللی
مهاجرت وظیفه تحویل مبلغ مورد نظر را
به متقاضیانی که به زادگاهشان بازگشته
اند ،بر عهده دارد.
 CBSAاز هرگونه اظهار نظر پیرامون این
پروژه خودداری کرده اما در وب سایتش
ذکر نموده که ای�ن برنامه داوطلبانه می
باشد.
به گزارش ایرانتو ،پناهندگانی صالحیت
اس�تفاده از این کمک را دارند که سابقه
جنای�ی نداشت�ه باشن�د و همچنی�ن
تقاضایش�ان تح�ت س�یستم جدی�د
پناهندگ�ی عرضه ش�ده باش�د .بعالوه
شرای�ط دیگری هم در رون�د اجرا وجود
دارد که می بایستی رعایت گردد.
در ضمن محدودیتهایی برای استفاده از
وجه پرداختی در نظر گرفته شده است.
این مبلغ می تواند تنها برای آموزش ،آغاز
یک کسب و کار و یا کسب فرصت شغلی
صرف شود.
همچنینمبلغاینکمک،کهحداکثر۲۰۰۰
دالر خواهد ب�ود ،با زمان و مرحله ای که
متقاضی درخواست بازگشت داوطلبانه را
ابراز دارد ،در ارتباط خواهد بود .در واقع
با اعالم سریعتر درخواست مبلغ بیشتری
به تقاضا کننده تعلق خواهد گرفت.
در س�ال  ۲۰۰۹میالدی ۱۰۶۵۳۰ ،نفر و در
س�ال بعد  ۹۸۳۸۰نفر در کانادا تقاضای
پناهندگی ارایه کرده اند.
از سوی دیگر آژانس خدمات مرزی کانادا،
 ۱۵۰۷۳نفر را در سال  ۲۰۱۰میالدی وادار
به بازگش�ت به موطنش�ان کرده اند ،در
حالی که این تعداد در س�ال پیش از آن
 ۱۳۲۴۹بوده است .از این تعداد ۱۲ ،درصد
به دلیل ارتکاب به ج�رم و  ۷۵درصد به
دلیل رد تقاضا  ،اخراج شده اند.
(3ایرانتو)

•

شهباز :مسیر طبیعی امور...
لفظی و حداکثر سوء استفاده از حق
وتو درش��ورای امنیت سازمان ملل
بوده و اگرهم اسلحه ای به حکومت
بشار اس��د داده اند ،پول آن را دوال
پهن��ا از حکومت اسالم��ی دریافت
ک��رده اند اما حکوم��ت آخوندی با
نابخردی تأسف برانگیز چوب و پیاز
را باه��م خورده ،هم پول و اسلحه و
نی��روی نظامی و سوخت داده و هم
حیثیت و اعتبار کش��ور را به تاراج
ندانم کاری هایش داده است.
ب��ا سرنگون��ی بشار اس��د در آینده
نزدیک ،شکس��ت سیاست خارجی
نظام والی��ت مطلقه فقی��ه چنان
سنگی��ن و خف��ت ب��ار اس��ت که
کارگ��زاران آن ،باهمه کارکشتگی
که در وقاحت و وارونه نمایی دارند،
براستی درمانده اند که چه خاکی بر
سر بریزند و چگونه شدت آبروریزی
را دستکم کمتر از آنچه که هس��ت

>> ادامه از صفحه7 :

بنمایانند.
دو نمونه از این سردرگمی و پریشانی
را می توان در سخنان معاون و وزیر
خارجه ولی مطلقه فقیهدید:
در نمون�ه اول ،ب�ه گ�زارش
"ایسنا":
«حس��ین امیر عبدالهی��ان معاون
امور عربی – افریقای��ی وزارت امور
خارج��ه جمه��وری اسالمی طرح
برخی از کشوره��ا برای برکناری یا
تبعید اجباری بشار اسد را "شکست
خورده"دانست.
او با اشاره به این که سوریه متفاوت از
لیبی است ودرپیش گرفتن هرگونه
راه ح��ل غیرسیاس��ی موجب بروز
فاجعه در منطقه خواهد شد ،ادامه
داد که باید ب��رای انجام اصالحاتی
ک��ه بشار اسد و ط��رح کوفی عنان
خواست��ار آن شدن��د فرصت کافی
داد .او اندیش��ه "برکناری اجباری"

یا "اجبار به تبعید" بشار اسد را یک
"شوخی" خواند و نسبت به هرگونه
حمله احتمالی به این کشور هشدار
داد و آن را "احمقانه" و "فاجعه بار"
توصیف کرد».
صرف نظ��ر از این ک��ه ادبیاتی که
جن��اب مع��اون وزارت خارجه بکار
می ب��رد درخور تدری��س در رشته
علوم سیاس��ی دانشگاه های جهان
است ،بی گمان برای این که ایشان
درست متوجه ش��ود چه سیاست
هایی "احمقانه" و "فاجعه بار" بوده
اند ،باید به رهنمودهای مقام معظم
رهبری مراجعه کند.
در ای��ن راستا ،عبدالحلی��م خدام،
سیاستمدار سالخورده سوریه ای که
بیشتر عمرخود را درخدمت خاندان
اسد و حکومت بعثی سوریه گذرانده
و س��ال ها از او به عنوان مرد شماره
 2رژیم نام برده می شد و چند سال

اس��ت از بشار اسد بریده و به جبهه
مخالف��ان او پیوست��ه ،در گفتگو با
تلویزی��ون "العربیه" حرفی می زند
که  180درجه با گفته معاون وزارت
خارجه حکوم��ت آخوند ی تفاوت
دارد:
«سرنگونی هرچه سریع تر رژیم بشار
اسد به سود منطقه و جهان خواهد
بود».
منون�ه دوم ،یک��ی از افراد نس��بتا
"معقول" – اگر کاربرد واژه "معقول"
برای کارگ��زاران حکومت آخوندی
جای��ز باشد – نظ��ام والیت مطلقه
فقیه است .همدانشمند است و قبال
رییس سازمان انرژی اتمی حکومت
بوده و هم به دلیل اصلیت عربی اش
باید با شرایط حاکم بر منطقه آشنا
باشد.
عل��ی اکب��ر صالحی وزی��ر خارجه
حکومت آخون��دی با سخنان اخیر
خود درمورد سوریه نشان می دهد
که طبیع��ت خدمت ب��ه حکومت

آخوندی و ضرورت تبعیت بی چون
و چرا از ولی مطلقه فقیه جایی برای
خردورزی – هرچند اندک – نمی
گ��ذارد و ناگزیر کار را به یاوه گویی
های مضحک می کشاند.
او در مصاحب��ه با خبرنگار "رویترز"
در ابوظب��ی در رابطه با رویداد های
سوریه می گوید:
«م��ردم سوریه بای��د آزاد گذاشته
شوند تا رهبر آینده خود را از طریق
انتخابات ریاس��ت جمهوری 2014
انتخ��اب کنند ...هیچ حاکمی ابدی
نیس��ت ،بنابرای��ن درب��اره موضوع
آقای اسد هم سال  2014انتخابات
ریاست جمهوری برگزارخواهد شد
و بای��د اجازه دهیم که امور مس��یر
طبیعی خود را طی کنند»!
در آخری��ن انتخاباتی که بشار اسد
برگزارکرد ،یک همه پرسی در چند
م��اه پیش ،آراء موافق او بیش از 89
درصد اعالم شد.
انتخاب��ات  2014که آقای صالحی

برآن تأکی��د می کن��د نیز چیزی
درهمین حد خواهد بود و با پذیرش
توصیه وزیرخارج��ه نابغه حکومت
آخون��دی ،از حاال تا س��ال 2014
م��ردم سوری��ه باید مانن��د  16ماه
گذشته بطور میانگین هرروز بیش از
سی کشت��ه بدهند و دست آخرهم
بشار اسد ب��ا آراء بیش از  90درصد
از صندوق ها بیرون بیاید تا به گفته
وزیرخارجه نظام درمانده و پریشان
ح��ال والیت مطلقه فقیه «مس�یر
طبیعی امور» طی شود!

•

به لیست بلند ایمیل پیوند،
بپیوندید :اگر می خواهید
از انتشار اینترنتی پیوند
بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما
ایمیلکنید:
info@paivand.ca
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ممنوعیت حضور پناهجویان افغان در دو
استان دیگر
ایران

اقتصاد ایران درگیر با حتریم و تورم
حمید مافی

حمی��د ماف��ی  −اوضاع
اقتص��اد ای��ران خ��وب
نیس��ت .حتی اگر رهبر
جمه��وری اسالم��ی
ای��ران اع�لام کن��د که
«ایران در برابر تحریمها
ایستاده است» ،محمود
احمدین��ژاد بگوید که
«ای��ران در رتب��ه هفده��م اقتصاد
جهانی ایستاده است» و وزیر صنعت
و معدن و تج��ارت هم مدعی شود
که «ایران از تحریمهای نفتی برای
رفتن ب��ه سمت ی��ک اقتصاد غیر
نفتی کم��ال استف��اده را میبرد»،
شاخصهای اقتصادی واقعیت حاکم
بر اقتصاد ایران را عیان میکنند.
شاید ب��رای همین است که رئیس
دفتر سیاسی سپ��اه پاسداران ایران
در ب��اره "افزای��ش  ۷۰درص��دی
قیمتها تا شش ماه آینده" هشدار
داده و از دول��ت خواست��ه است که
"تدابیر ویژهای برای کنترل قیمتها
بیاندیشد" .ای��ن تنها یدالله جوانی
نیس��ت که نگران افزایش قیمتها
در ماهه��ای آینده است ،چرا که در
روزه��ای گذشته بس��یاری از ائمه
جمعه و نمایندگان مجلس در باره
افزایش قیمتها هشداردادهاند.
ایرج ندیمی ،نماینده مجلس ،گفته
است که "مجلسدر کمیسیونهای
ویژهای به دنب��ال این است که هم
مردم را نس��بت به ریشه مشکالت
اقتصادی آشن��ا کند و هم تحرکی
در بدنه دولت برای مهار قیمتها به
وجود بیاورد" .دولت هم برای توجیه
ائمه جمع��ه و روحانیون بلند پایه،
هیات ویژهای از تیم اقتصادی خود
را به قم فرست��اده است .این هیات
وی��ژه برنامههای دول��ت برای مهار
گران��ی کاالهای اساسی را به اطالع
روحانیون خواهند رساند.
اختالف  ۱۱درصدی تورم دولتی

بان��ک مرکزی جمه��وری اسالمی
ای��ران ،نرخ تورم منته��ی به پایان
خ��رداد م��اه را  ۲۲/۵درصد اعالم
کرده است .اما سخنگوی کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس گفته است
که "دولت نرخ واقعی تورم را پنهان
میکند" .غالمرضا راکب نرخ واقعی
تورمدر کشور را  ۳۳/۵درصددانسته
و گفته است" :مردم و مخصوصا قشر
آسیب پذیر جامعه از گرانی بس��یار
رنج میبرند و مجلس مصمم هست
تا به مطالبات مردم جواب بدهد".
می��زان اث��ر گ��ذاری تحریمه��ای
اقتصادی و نفتی در ماههای گذشته
بیشتر از پیشبینیهای کارشناسان
و دولت بوده است.
کاهش مشتریان نفتی ایران ،سبب
شده است که دولت منابع درآمدی
کمتری در اختی��ار داشته باشد .از
س��وی دیگر ،آم��ار رسمی گمرک
ای��ران از تجارت خارج��ی سه ماه
نخست امس��ال نشان میدهد که
می��زان واردات و صادرات غیرنفتی
هم با کاهش روبرو بوده است.
ب��ه گفته ی��ک عضو کمیس��یون
اقتصادی هم" ،وزیر اقتصاد گرانیها
را توجیه میکند".
ایرج ندیم��ی ،گفته اس��ت" :وزیر
اقتصاد مشکل واردات و قیمت ارز را
عامل اصلی افزایش قیمتهادانسته
است" .ندیم��ی در حالی به نقل از
وزی��ر اقتصاد ،یک��ی از عوامل تاثیر

گذاردر افزایش قیمتها را مشکالت
به وجود آمده در واردات دانسته که
بر اساس اعالم گم��رک جمهوری
اسالمی ایران ،در بهار امسال ارزش
واردات به  ۱۲/۵میلیارد دالر رسیده
است.
مهدی غضنفری ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ه��م در گف 
توگو با هفته
نام��ه تجارت فردا ،گفت��ه است که
"دولت برای مهار بازار با مشکالت و
موانعی دست به گریبان است".
به گفت��ه او ،تحریمها مشکالتی را
برای اقتصاد ایران ب��ه وجود آورده
است امادولت همچنان برنامههایی را
برای کنترل بازاردارد .او نیز همچون
وزیر اقتص��اد ،نوسانات نرخ ارز را در
افزایش قیمتها بیتاثیر ندانسته و
گفته است" :به علت نوسانات نرخ ارز
و پارهایدیگر از موضوعات،در روابط
کالسیک عرضه و تقاضا کاال در بازار
بهم خورد که اصالح خواهد شد".
تهدید سالمت شهروندان

اگ��ر چه بانک مرکزی یک بار دیگر
انتشار متوسط بهای کاال و خدمات
را متوقف کرده است اما گزارشهای
انتشار یافت��ه در رسانههای داخلی
ایران؛ از ت��داوم افزایش قیمت مواد
خوراکی حکایت دارد .افزایش چند
باره قیمت لبنیات و سایر مواد غذایی
سب��ب شده است ک��ه کارشناسان
نسبت به تهدید سالمت شهروندان
هشداردهند.
رئیس سازمان نظام پزشکی پزشکی
کشور ،گفت��ه است که نرخ تورم در
خدمات پزشکی بیش از چهلدرصد
است.
به گفته شه��اب الدین صدر" ،یکی
از چالشه��ای جدی نظام سالمت
کمب��ود اعتبار اس��ت و عمدهترین
نگرانی ما ،تحمیل هزینههای اضافی
و سقوط بیماران و خانوادههای آنان
ب��ه زیر خط فقر پ��س از یک دوره
درمان است".
پیش از این وزیر بهداشت و درمان
نیز اعالم کرده بود که "هفت درصد
شهروندان به خاطر تامین هزینههای
درم��ان به زی��ر خط فق��ر سقوط
میکنند".
در همین رابطه ،یک جامعهشناس
گفته است که "خودکشی اقتصادی
در کمین شهرون��دان ایران است".
توگو با
امان الله قرائی مقدم در گف 
قانون آنالین گفته است" :این پدیده
امری آن��ی و معمولی است و با این
اوض��اع اقتصادی بس��یاری از مردم
توان مقابله با این مشکالت موجود را
ندارند .فقط کافی است نگاهی گذرا
به سبد خانوارداشته باشیم تا متوجه
شویم که این سبد هر روز الغرتر از
دیروز میشود".
همچنی��ن ،رئیس سازم��ان نظام
پزشکی پزشکی کشور ،گفته است
ک��ه نرخ ت��ورم در خدمات پزشکی
بی��ش از چه��ل درصد اس��ت .به
گفته شهاب الدی��ن صدر" ،یکی از
چالشه��ای جدی نظ��ام سالمت
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کمب��ود اعتب��ار است و
عمدهتری��ن نگرانی ما،
تحمی��ل هزینهه��ای
اضافی و سقوط بیماران
و خانوادهه��ای آنان به
زیر خط فقر پس از یک
دورهدرمان است" .پیش
از ای��ن وزیر بهداشت و
درمان نی��ز اعالم کرده
ب��ود که "هف��ت درصد
شهرون��دان ب��ه خاطر
تامین هزینههای درمان به زیر خط
فقر سقوط میکنند".
مشکلکجاست؟

دول��ت و منتق��دان سیاسته��ای
اقتص��ادی دولت ،هر ی��ک دالیل
جداگانهای برای وضعیت نابسامان
اقتصادی کش��ور دارن��د .در حالی
که برخ��ی از مقامه��ای دولتی به
صورت تلویحی ،اثر گذاری تحریمها
ب��ر وضعیت اقتص��ادی کش��ور را
پذیرفتهاند ،گروهی از منتقداندرون
حکومتی دولت ،دولت را به وادادگی
متهممیکنند.
روزنام��ه کیهان هفت��ه گذشته در
مقال��های ،ب��ا عن��وان "موشهای
کور" ،دول��ت را متهم به کم کاری
در کنت��رل افزای��ش قیمتها کرد.
نویس��نده کیهان بر این باور بود که
دولت با بحرانی نشان دادن وضعیت
اقتص��ادی ،در صدد اس��ت که راه
مصالحه با غرب و امریکا را باز کند.
اما چنانچه نزاعهای سیاسی درون
حکومت پیرام��ون افزایش قیمت
ارز و ک��اال در ب��ازار ای��ران را کنار
بگذاریم ،واقعیت این است که میزان
اثر گ��ذاری تحریمهای اقتصادی و
نفت��ی در ماههای گذشته بیشتر از
پیشبینیهای کارشناسان و دولت
بوده است.
کاهش مشتریان نفتی ایران ،سبب
شده است که دولت منابع درآمدی
کمتری در اختی��ار داشته باشد .از
س��وی دیگر ،آم��ار رسمی گمرک
ای��ران از تجارت خارج��ی سه ماه
نخست امس��ال نشان میدهد که
می��زان واردات و صادرات غیرنفتی
هم با کاهش روبرو بوده است.
می��زان ص��ادرات غیر نفت��ی ایران
در مقایس��ه با بهار سال گذشته ،با
اف��ت ده درصدی و میزان واردات با
کاهش نه درصدی همراه بوده است.
دولت در مجموع  ۱۲/۵میلیارد دالر
واردات و  ۹میلیارد دالر صادرات غیر
نفتیداشته است .همین سبب شده
است ک��ه درآمده��ای ارزی کشور
کاهش یابد.
از سوی دیگر ،اج��رای مرحله دوم
قان��ون هدفمن��دی یارانهها هم بر
افزای��ش قیمتها تاثیر بس��یاری
داشته است .ب��ه گونهای که احمد
توکلی ،اقتصاددان و نماینده مجلس،
پیش از این از احتمال نرخ تورم ۴۰
ت��ا  ۶۰درصدی در کشور خبر داده
بود .محمود بهمنی رئیس کل بانک
مرکزی هم گفته است که "مرحله
دوم قانون هدفمندی یارانهها ممکن
است که نرخ ت��ورم را تا  ۱۵درصد
افزایشدهد".
همزمانی اثر گذاری این دو عامل بر
اقتصاد بیمار و نفتی ایراندر ماههای
گذشته ،واقعیتهای پنهان اقتصاد
ایران را بیش از گذشته نمایان کرده
اس��ت .ایران در رتبه بندی صندوق
بین المللی پ��ول۱۸۰ ،مین کشور
دنیا در نرخ تورم است.

•

مدیرک��ل ام��ور اتب��اع وزارت
کشورای��ران از اعم��ال محدودیت
حضور پناهجویان افغ��ان مجاز و
غیرمجاز در استانهای مازندران و
هرمزگان خبرداد.
محمد تهوری ،مدیرکل امور اتباع
وزارت کشور ایران روز  ٢۴تیرماه در
گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا) ،گفت “ :سال گذشته
درخواستهای��ی از س��وی استان
مازندران و هرمزگ��ان برای اعمال
محدودیت حضور افغانها ارائه شد
که سال جاری اجرا میشود”.
وی اف��زود“ :اف��زون براین با توجه
به اتفاق��ات اخیر از استانهای یزد
و کرمان نیز درخواستهایی برای
اعمال محدودیت به حضور افغانها
داشتهایم”.
مدیرکل امور اتب��اع وزارت کشور
با بی��ان اینک��ه استف��اده از تمام
امکانات فرهنگی تفریحی ،پارکها
و بوستانها در کشور را برای تمام
پناهندگان و اتباع مجاز آزاد است،
ادام��ه داد ” :موض��وع پارک صفه
اصفهان موضوعی امنیتی بود ،چرا
که برپایه سخنان یکی از مسئوالن
که البته مورد تائید ما نیست ساالنه
اتب��اع غیرمجاز افغ��ان در روز ۱۳
فروردین به مناسبت ورود محمود
افغان در این منطقه گردهم آمده و
این روز را گرامی میداشتند”.
تیرماه سال ج��اری اداره کل امور
اتباع و مهاجرین خارجی استانداری
یزد از شهروندان و اتباع افغان مجاز
است��ان خواسته ب��ود که “جهت
برخ��ورد قانونی” ،مح��ل اقامت و
اشتغ��ال اتباع افغ��ان غیرمجاز را
با تلفن و ارس��ال پیام کوتاه و یا از
طریق ایمیل به اطالع مس��ئوالن
استانبرسانند
١٧تیرم��اه سال ج��اری عبدالرضا
شیخ االسالمی ،وزیر کار ،تعاون و

رفاه اجتماعی اشتغال اتباع خارجی
در ایران را ممنوع اعالم کرده بود.
از س��وی دیگر ،خبرگزاری مهر٢٠
تیرم��اه س��ال ج��اری ،ب��ه نقل
ازسرهنگ رحیم رمض��ان آقایی،
معاون فنی مهندسی پلیس راهور با
تشریح جزئیات تغییر گواهینامهها
نوشته بود“ :اتباع خارجی با مراجعه
ب��ه معاون��ت اتباع بیگان��ه نیروی
انتظام��ی و طی مراحل گواهینامه
دریافت کنند ،اما مهاجران افغان با
کارت اقامت نمیتوانند گواهینامه
بگیرند و گواهینامه افغانستان نیز
در ایران معتبراعتبار ندارد”.
تیرماه سال جاری نیز در پی وقایع
اخیر شهر یزد ،اداره کل امور اتباع و
مهاجرین خارجی استانداری یزد از
شهروندان و اتباع افغان مجاز استان
خواسته بود ک��ه “جهت برخورد
قانونی” ،محل اقامت و اشتغال اتباع
افغ��ان غیرمجاز را با تلفن و ارسال
پیام کوت��اه و یا از طریق ایمیل به
اطالع مسئوالن استان برسانند.
چندی پیش در پی انتشار خبری
مبنی بر تجاوز به یکدختر ۱۸ساله
در یزد که رسانههای ایران متهمان
آن را دو مهاجر افغان عنوان کردند،
گروهی ازمردم منطقه به خانههای
مهاجران افغان در این شهر حمله
کرده ،آنه��ا را مورد ضرب و شتم
ق��رار داده و چند خان��ه را به آتش
کشیدند .ای��ن ماجرا تنشهایی را

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

می��ان جمهوری اسالم��ی ایران و
افغانستان ایجاد کرد.
در چن��د م��اه اخی��ر برخ��ورد با
مهاج��ران خارجی ،بهوی��ژه اتباع
افغاندر ایران شدت بیشتری یافته
است.
به گفت��ه مقامهای دولت��ی ایران
حدود سه میلیون مهاجر افغان در
ایران ساکن هس��تند که دو سوم
از آنه��ا مهاجر غیرقانونی قلمداد
میشوند .بسیاری از این مهاجران،
ب��ه دلی��ل نداشتن ک��ارت اقامت
قانونی ،از حق کار و استخدامهای
قانونی در ایران محرو م هستند.
ایران دربرابر انتقاد مدافعان حقوق
پناهجوی��ان درباره نح��وه رفتار با
افغانه��ا میگوید ب��رای بیش از
سه ده��ه میزبان خوبی برای اتباع
افغانس��تان بوده اس��ت .به گفته
مقامهای دولت��ی ،افغانهایی که
کارت اقامتداشته باشند ،از حقوق
قانونی برخوردارن��د اما افغانهای
“غیرمج��از” دستگی��ر و اخ��راج
میشوند.
با این وجود ،مدافعان حقوق بشر با
انتشار گزارشهایی از محدودیتها
و محرومیته��ای بی��ش از پیش
مهاجران افغ��ان در ایران به نوع
برخوردهای ص��ورت گرفته با آنها
انتقاددارند.
______________

•

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

در قلب NDG
>> ساعات کار:

سفره شما!

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

شیراز
Tel.: 514-894-8372

رستوران

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929
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همه چیز از یک آخور آغاز شد
در شگفت انگیز ترین لحظه در تاریخ که همچون هیچ لحظه ای
دیگر نیست آن اتفاق بزرگ روی داد .خدا انسان شد .الوهـیت
از راه رسید .آسمان خود را گشود و عزیزترین خود را در رحم
مطهـر انسانی جای داد.
ق�ادر مطلق در لحظه ای غریب جسم و خون گردید .اویی که
از تمامی کهـکشانهـا بزرگتر است تبدیل به جنینی کوچک
گردید .اویی که جهـانی را با تنهـا کالمی می پروراند خود برای
ماندن متکی به نگهـداری و عشق باکره ای مطهـر به نام مریم
گردی�د .خدا نزدیک آمد .او آمد اما ن�ه چون صاعقه ای از نور
و یا چون فاتحی نزدیک ناشدنی بلکه بعنوان کسی که اولین
گریه اش را باکره ای روس�تایی و نج�اری خواب آلود به گوش
شنیدند .مریم و یوسف خانواده ای سلطنتی نبودند با این حال
خدا پسرش ،گنج عظیمش را به این زوج رعیت سپرد.
هـمه چی�ز در این آخور محقر آغاز شد .در لحظه ای شگفت
انگی�ز در تاریخ .او به هـر چی�زی شباهـت داشت جز اینکه
پادشاه آسمان و زمین باشد .چهـره سرخ تازه متولد شده اش،
گری�ه اش نجوای نوزادی بود ک�ه مراقبت و توجه را برای زنده
ماندن می جوید و آسیب پذیری محض او...
باقی در میان فانیان ،پادشاهـی در میان رعیتان ،خدا در میان
انسانهـا .کودکی که جهـانی را از پیش نظر گذرانیده بود حال
به آن قدم می نهـاد .آیا ارکان خلقت تاب تحمل پسر حضرت
اعلی را خواهـد داشت ؟ قنداقه ای که او را در بر می توانست
گرفت تنهـ�ا ردای ابدیت بود و با این ح�ال او آخوری محقر
را برگزید و تاالر س�لطنتی آسمانی را رهـا نمود .فرشتگان و
کروبیان ستایش�گر جای خویش را برای تحیت او به آدمیانی
مهـربان و شبانانی متحیر داده بودند.
نه شکوهـی نه جاللی ،نه تخت و تاج و کالهـی و نه موسیقی
و جشنی جز صدای حیوانات و بوی عرق و گرمای بدن و تنفس
حیوانات و مریمی آزرده ولی دل پر از شادی و یوس�فی نگران
اما آرام و مطمئن به آسمان .هـمه چیز در این آخور محقر آغاز
شد .تولد کلمه و راز تجسم خدا بر هـمه فرشیان مبارک باد
با الهـام از نوشته ای از مکس لوکادو
برگرفته از وبالگ پسر خدا
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کلیسای اجنیلی فارسی و فرانسوی زبان:

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

Église évangelique Grace

ش جالل عادل
شی

ک

هر یکشنبه ،راس ساعت  6بعدازظهر
در محل کلیسای مونتریال
Montreal

405 Marie-Anne E

)(Metro: Mont Royal
____________________________
کشیش جالل عادل

هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  6بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

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

Mont Royal

Mary Anne

16
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چهخبر...
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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

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

ریاضی فیزیک شیمی

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

و با شهریه ای بسیار مناسب

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

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

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

سازمانسیاسیفرهنگی

خودرهاگران
در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

KhodRahaGaran
.org



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؟

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

Persian Cultural Asso. – Capital Region

در نشانی جدید برگزار می کند:

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net



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

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

مدرسه فردوسی

کالس های تک درس
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بازار همیاری بنیاد نیکو

بازار همیاری بنیاد نیکو امسال نیز برگزار میشود:
همان طور ک��ه در جریان هس��تید ،بنیاد نیکو همه
سال��ه به مناسبت آغاز سال تحصیل��ی در ایران اقدام
ب��ه برگزاری بازاری میکند تا با فروش لوازم نو و دست
دوم تمیز ،عواید آن را به دست کودکان محروم کشور
برساند.
در این راستا هر ساله هموطنانی که تمایل به همکاری
دارند با واگذاری اجناس غیر قابل استفاده خود به این
بنیاد در این کار خیر و انسان دوستانه ما را یاری نموده
اند.

امسال از کلیه عالقمندانی که خود امکان ارائه محصولی
رادر این بازاردارند نیزدعوت میشود تا ضمن هماهنگی
با بنیاد نیکو آمادگی خود را اعالم کنند.
خواهشمندیم چنان که قصد مساعدت با ما را دارید با
شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید.
مزید اطالع است که همچون گذشته کلیه عواید این
فروش بدون هیچ گونه هزینه ای به موسس��ه خیریه
بهن��ام دهش پ��ور ارسال میشود ت��ا در امر کمک به
کودکان نیازمند مصرف شود .تلفن :
تاریخ برگزاری این بازار  18اوت  ۲۰۱۲میباشد.

خاطرات محله های مونترال

یکی از اهداف اصلی کافه خاطره

و انستیتوی توسعه میراث فرهنگی،
ت�لاش در جه��ت شک��ل 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 مونت��رال و آشنائی با
منظره��ای فرهنگ��ی آنها نقش
مهمیدردستیابی به این هدف ایفا
می کنند.
منظرهای فرهنگی شامل :
خاطرات ساکنی��ن ،خاستگاه ها،

بنیادکودک

بنیاد کودک یک موسس��ه خیریه
بین المللی است که در ایران بنام
"موسس��ه رفاه ک��ودک " به ثبت
رسیده اس��ت .این نه��اد خیریه،
بنیادی مستقل است که بدون هیچ
تعلق مذهبی ،سیاسی و یا قومیدر
زمینه آموزش و کمک به کودکان
فقی��ر و یا ب��ی سرپرست فعالیت

(514)624-4579

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 می گردد .

محلۀ بعدی
محلۀ Little Italy
زمان  :شنبه  19آگوست2012
از ساعت  1تا  4بعدازظهر
میکند و تنها خیری��ه ای در ایران
است که فعالیتهایش در این زمینه
مورد تائید سازمان ملل قرار گرفته
و بعنوان مقام مشورتی (اکوسوک)
این سازم��ان بین المللی پذیرفته
شده است.
موضوع فعالیت و هدف اصلی بنیاد
کودک ،حمایت همه جانبه مادی
و معنوی از دان��ش آموزان فقیر و
نیازمند اما با استعداد و درس خوان

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
آن روز و کفش مناسب 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.

است.
به رجوع به سایت باال با فعالیتهای
بنیاد آشن��ا شده و ب��ه بچه های
نیازمند یاری رسانید
با رجوع به سایت زیر به بچه
های نیازمند ایران یاری
رسانید:

www.
childfoundation.org

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

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

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
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

MAZ JOBRANI
"!"I COME IN PEACE
از  23تا  26جوالی :مونتریال

www.hahaha.com

www.paivand.ca

در رویائیترین روز زندگیتان
بر سر زیباترین سفره عقد بنشینید!

دکتر افشین یزدانی

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

مدیریت:
ا

ب

قبول مشاوره و دعاوی شما

اعم از جزائی ،ملکی و حقوقی

بانوپریا

زیباترین و بزرگ ترین

سفرهعقـد
 برای هر بودجه و شرایطی

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

برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید

مشاوره رایگان

514-636-1185

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

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

هیپنـوتیزم

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.

بیماریهاییکهباهیپنوتیزمدرمانمیشود
علی
 ناراحتی های بیدلیل ،مبهم و مجهول  عصبانیت و عدم تواناییدر کنترل رفتار
 خستگی و کسالت همیشگی  پریشانی و افسردگی دائم و ادواری
سلیمی
 بی میلی به کار ،تحصیل و فعالیت  زودرنجی ،احساس حقارت ،ترس و نگرانی های بیدلیل

»«approved school

Tel.: 514-481-0555
5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc

)(Metro: Snowdon

سالنآرایشا وی

با مدیریت جدید
با  15سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 ویتامینه  ماساژ مو
 فر و صاف کردن دائمی،
 میکاپ آرتیست (فرناندا)
 فیشال  اپیالسیون مانیکور
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

Djalcapone Taymour

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

متخصص
آرای
ش عروس

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

Columbus Medical Center
1140 Jean Talon Est. Suite 306 Montreal, Qc H2R 1V9
Tel.: 514-347-4353
ga-salimi@hotmail.com

facebook:

www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

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

 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

Tel.: (514) 692-0476

با مدیریت ایرانی

مخصوص خامن ها و آقایان

زیرنظر:

درخدمت ایرانیان گرامی

|

Tel.: 438-990-5880

کـاجل زبان کنکـورد

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

دیجیبینالمللی
باجدیدترینو
کاملترینآلبوم
آهنگهای
ایرانیوخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)

برایط
پس بعمشکل
ن
دا د عروس و
د
ما ه
ایایرانی

Collège Concorde
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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
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کافهصوفی
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

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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NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

وام مسکن Residential Mortgage

آتوسا تنگستانی فر

مشاورشمادرامورواممسکن




محضردارومشاورحقوقی



خدمات ما شامل:
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 امالک:خرید و فروش ،وام
 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

 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

بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
بهره ثابت
________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

کلینیکدندانپزشکیآریا

 1ساله % 2/75
 2ساله % 3/09
 3ساله % 3/19
 4ساله % 3/25
 5ساله % 3/39
 7ساله % 3/99

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

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

بهره ثابت
 10ساله
% 3/99

سرویس کامال رایگان

Atosa Tangestanifar

Cell.: 514-995-3041
atosa@vantagemortgages.ca

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس
پزشکانخانواده:

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

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت
دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی

Reflexology
پزشکان متخصص:

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

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب شجوئی
دان

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

!WOW

در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

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

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

Montreal، Quebec H3H 1M1

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

20












(podotherapist
)/foot specialist

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

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

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

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

Guy Concordia

دکترعطاانصاری

Montreal، Qc. H3H 2K5

خدمات:

ماساژ تراپی
لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex، Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته

21
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کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی
کمترین بها برترین سرویس

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه

مهریصدوقی

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

 سال سابقه15    بیش از

در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال

   پرواز به شهرهای
 شیراز، مشهد،تهران
)(به قیمت رقابت ناپذیر

... کارائیب و،   تور مسافرتی به اروپا
   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

... اتومبیل و، هتل،   کروزهای ویژه


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

TAXI

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

MOTO

Tel.: 514-482-4500

COMMERCIAL

www.eleganceleasing.com

assurance@eleganceleasing.com

LiLi

خدماتآرایشی

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

________________
6060 Sherbrooke W.

و بسیاری دیگر

HOUSE

6400-A St-Jacques W.

METTERALL
فروشوتعمیرهمهگونه
ــ تاکسی متر ــ

METTERALL

6145 DE MAISONNEUVE W.
MONTRÉAL QC H4A 2A3

(Corner: Beaconsfield)

514-419-5858
metterall@gmail.com

 نازل ترین بها، بهترین سرویس
 تاج کریمی:با مد یریت ایرانی
در خدمت صاحبان
و رانندگان گرامی ایرانی

:با مدیریت ایرانی

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

فروشگاه وطن

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

T.A.M Travel

Cell: 514 834 2166
CAR

Tel : (514) 880-0022

آژانسمسافرتی
:مشاور مجرب شما

جتاری/مسکونیموتورتاکسیاتومبیل

Montreal H3G 1S6

1391  تیر25  1064  شماره 18 سال

www.paivand.ca

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

_________________

1445 Boul. Provencher
Brossard, Qc. K4W 1Z3

Tel.: (450) 904-4900

سرو همه روزه کباب

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
 درخدمت جامعه ایرانیNDG در قلب

PAIN, STRESS…
Come to see us
At GINSENG Clinic
More than 10 year experiences
Specializing in Chinese
ACCUPRESSURE, MASSOTHERAPY
WELL ESTABLISHED CLINIC
WE are providing ALL you need for
Better health at Reasonable prices
Very clean and Comfortable atmosphere
Insurance receipts available.

www.ginsengclinic.ca

همراه با رسید برای بیمه شما
Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil)
Montreal, QC, H4A1W3

... فشار عصبی و، استرس،درد
زمستان سرد و طوالنی امسال
بهکلینیک«جینسینگ»بیائید

:و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید
 سال سابقه و تخصص در10 با بیش از
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
.با بهای مناسب فراهم آورده ایم

،رمتیز
ا

بسی راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس
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حلظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین
______________
طراحی و اجرای
سفرههای عقد مشا ...

ارزان ترین قیمت مکامله تلفنی راه دور

در رنگ ه
ا
و
ا
ن
د
ا
ز
هه
ای متنوع
Tel.: 514-624-2669

پیشرفته ترین تکنولوژی
• صدای شفاف

514-912-5651

• كاربری ساده
مزایای استفاده از این سیستم :
 بدون نیاز به وارد كردن
پین برای برقراری ارتباط
 بدون قرار داد
 بدون هزینه اتصال
 امكان مكالمه از هر جا
(هتل -تلفن همگانی و)...
 بهره گیری از سیستم Callback

بهره گیری از پکیج های گوناگون مانند:
متاس نا محدود عزیزان تان با شما
از ایران به کانادا:
ماهیانه فقط

بهروزآقاباباخانی

$16.99

امكان متاس شما ،هنگام سفر ،با عزیزان تان،در هر جای جهان که باشند

برای اگاهی بیشتر از پکیج های دیگربا ما تماس بگیرید:
514-906-1527
sales@ritacall.com

شانس دوم!

مشاور رمسی وام مسکن

 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

پیکنیکتابستانی
پارکا

یکشنبه  19اوت

ساعات کار:

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

آیا اعتب
ا
ر
ن
د
ا
ر
ی
د؟!
آیا ور
ش
ک
س
ت
ش
ده اید؟!

برای صاحب خانه شدن
تهیه انواع وام های دوم و سوم روی خانه خود
سرمایه گذاری در آپارمتان های نوساز
بابیمه مخصوص برای داشنت مستاجر
برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

رضا نژاد

مهدی رفعت پناه

514-865-7146

Tel.: 514-730-9307

نگرینیون

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

22
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بازرسیفنیساختمانهای
مسکونی و جتاری
حسین آذرنیک

عضو رسمی انجمن ملی بازرسان امالک
در آمریکا و کانادا

Tel.: 438-990-4966
1-800-910-2990

Home inspection services in Montreal -Ottawa-Quebec
Licensed building renovator

www.montrealhomeinspectorpro.ca

: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

انواع کباب های خوشمزه
ایرانی و یونانی

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

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492

________________
Grill Select

اوکازیون
عـالی

2756 Boul st-Charles

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

Kirkland. QC

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
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ازمیاننامههایرسیده
منایندهایرانیان مونتریالدرفستیوال«ویکنددوموند»
آی��ن هفته در فروشگاه ه��ای ایرانی
نظرم به دو پوستر سوال برانگیز جلب
شد .هر دو پوستر از طرف یک سازمان
مذهبی به نام موسس��ه فرهنگی نور
بود.
اول��ی شم��ا را به شرک��ت در مراسم
«نیم��ه شعب��ان»( ،فک��ر م��ی کنم
تولد امام زمان) در مس��جد دانشگاه
کنکوردیا دعوت می کرد و دومی خود
را به عنوان نماینده ایرانیان مونتریال
جا زده بود ،و م��ردم را به شرکت در
فس��تیوال «ویکند دوموند» در محل
پارک ژان دراپو تشویق میکرد.
در این فس��تیوال تقریب��ا  50کشور
و گ��روه قومی و مهاجر دیگر شرکت
دارند.
برای م��ن سوال های زی��ادی پیش
آمد که با دوستانم در میان گذاشتم،
اما کس��ی جواب آن را نمی دانست.
تصمی��م گرفتم ای��ن موض��وع را با
خوانندگان پیونددر میان بگذارم.
راستی چرا سازمان مذهبی نور خود
را بعنوان نماین��ده ایرانیان مونتریال
به دولت کبک و شهرداری مونتریال
معرفی کرده است؟
چرا و با چه مج��وزی ،با کدام دعوت
و فراخوانی این کار را کرده اند؟ کجا
جلس��ه گذاشته اند؟ کجا رای گرفته
اند؟ کجا مثال در مورد محتوای غرفه
ها از ایرانیان مونترال نظرخواهی کرده
اند؟

بعضی م��ی گویند این ه��ا نماینده
جمهوری اسالمی هستند .من مدرکی
ندارم .اما یک موضوع برای من بسیار
روشن است .آن پرچمی که موسسه
ن��ور به عنوان نم��اد ای��ران در غرفه
خودشان گذاشته ان��د( ،پرچمی که
نقش الله در وسط آن نقش بس��ته)
پرچم من نیس��ت ،پرچم ما نیست،
پرچ��م ایران نیس��ت ،هرچند که به
اصط�لاح در سازمان مل��ل به عنوان
پرچم رسمی ایران ثبت شده باشد.
ای��ن پرچم خامن��ه ای است ،سمبل
ویران��ی ای��ران است ،چه ب��ه لحاظ
سیاس��ی ،اجتماعی ،و چ��ه به لحاظ
فرهنگی .این پرچم نماد والیت فقیه
است ،نماد سرکوب و زجر و شکنجه
و بدبختی ایرانیان است ،دلیل اولش
همین بس که من و شما و میلیون ها
ایرانی دیگ��ر را در سراسر دنیا آواره و
تبعیدی و مهاجر کرده است.
دیگر مسالۀ خانمی است که با لچک
پشت پیشخوان غرفه ایران ایس��تاده
است،
این لچک ،نشان تحقیر سی ساله زن
ایرانی است ،شما به چه حقی به عنوان
نمایندۀ من و زن ایرانی در این غرفه
می ایستید و این تکه پارچه منحوس
را ک��ه هر روزه ب��ه ضرب زور و کتک
و توس��ری بر سر زن ایران در خیابان
های تهران می کنند ،در سرزمین آزاد
کانادا بر سر میکنید؟
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آیدین کاوه (مونتریال)

مندشمن شما ،زن هموطن
ایران��ی ،نیس��تم ،ام��ا من
دشمن آن سمبل سرکوب و
تحقیری هستم که شما بر
سر داری .شما و آن لچک
پ��اره نماینده من
نیستی.
س��وال دیگ��ر این
است ک��ه راستی
وقتی مردم کبک و
کان��ادا و دیگر گروه
های قومی به دیدار
غرف��ه آث��ار صنایع
دست��ی و هن��ری،
مینیاتور و خاتمکاری
های اصفه��ان و گز و
شیرینی و خطاطی و
دوتار و انار و ...و ...می
آیند ،شما به دروغ به
آنها می گویید ایران ما
بهشت است و سراسر
صل��ح و آرامش ...چه
خوب ب��ود به آنها ذره
ای ه��م واقعی��ت را
نشان می دادید.
راستی چرا از جهنمی که جمهوری
اسالمی بر سر مردم آورده نمی گویید؟
چرا نمی گویید ک��ه ایران بزرگترین
زندان روزنامه نگاران و نویس��ندگان
است ،چرا نمی گویید ایران اسالمی
در کشتار و قتل و شکنجه سوریه ای
ها دس��ت دارد؟ چرا نمی گویید که
تاریخ جمهوری اسالمی سراسر کشتار

!happy canada day
خنستین روز جوالی جشن کانادا

با حضور اجنمن ها وگروه های فرهنگی و بسیاری ایرانیان

شعر

من درون یار و او اندر من است
من ز او ،او از من و او در من است
نی شکایت از جدایی ها کند
من جدا از او نیم ،او در من است
ما زهم اندر هم و از هم جدا
من به او نزدیک و او اندر من است
در حضورش من نیم ،کس او همه
در غیبابش من همه او در من است
بینم او در آینه در روی خود
در وجودم جسم او ،او در من است
من حبابی روی آب ،او کل آب
قطره هستم ز او ،او در من است
من شناختم خویشتن در جسم او
من درون جسم او ،او در من است
چون زخاکم من از اوست ،او باعث است
او که جان دادش به من ،او در من است
او خدا و من خدا هر دو یکیم
من ز او برخواستم او در من است

و قتل و سرکوب شکنجه است؟و...
موسس��ه ن��ور ک��اری که شم��ا در
مس��جدهای خود انج��ام می دهید
مس��اله شماست اما وقت��ی به عنوان
نماینده ایرانی��ان در جامعه بزرگ تر
حاضر می شود باید حقیقتا نمایندگی
داشته باشید.

پریچهر الهامی (مونتریال)

------------من گرفتار تو و عقل گرفتار من است
من گرفتار دل و ساغر می یار من است
گله از دوری تو من نکنم چون هر شب
شمع دل سوخته مهمان شب تار من است
هم دمی نیست که درمان کند او درد دلم
می و پیمانه شفای دل بیمار من است
تا که تنهایی و غربت ز سرم دست نکشد
بوف کوریست که شب هم دم و غم خوار من است
باغچه کوچک دل پر زگل رویت بود
خار و خاشاک کنون منزل گلزار من است
آن سیه چشم که دل برده و دور است ز من
حافظ اش باش خدایا که او یار من است

گروه همبستگی ایرانیان

گزارش جشن روز کانادا ،

2012
بدی��ن وسیل��ه از تمام��ی شرکت
کنندگ��ان در ای��ن همایش زیبای
فرهنگی ،بویژه دورسا ،که با ظرافت
نونهاالنه و رقص زیبائی که تمامی
باشندگ��ان در جشن را ک��ه در دو
سوی خیابان سنت کاترین به تماشا
ایستاده بودند ،تحت تاثیر خود قرار
داده بود.
و همچنین اف��رادی که با کمک

های مالی خ��ود پشتیبان شرکت
کنندگان بودند و اف��رادی که از راه
تلفن و یا حضوری ،ما را مورد تشویق
خود ق��رار داده بودند ،سپاسگزاری
می نمائیم.
مه��ر ورزیده ،نظ��رات و انتقادهای
خ��ود را در ای��ن راه با م��ا در میان
بگذارید .
باش��د که با همی��اری و پشتیبانی
یکدیگ��ر در فضائی ک��ه راه گشای
همبستگی بیشتر برای رسیدن به

یگانگی گ��ام برداشته ،تا بتوانیم در
کنار یکدیگر آنچه را که بنام فرهنگ
ایران زمیندر بخشهای گوناگون می
باشد ،به فرزندان مان و کشوری که
در آن زندگی می کنیم بشناسانیم.
تلفن 514-325-3012 :
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همــدردی

دست بیدا د اجل گرچه همه یغما بود

لیک این بار گلی چید که بی همتا بود

سرکار خامن نینا خرازی
درگذشتجانگدارهمسرعزیزت،

م
جلس یاد ودب
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با قلبی آکنده از اندوه و رنج
درگذشت همسری مهربان و ارجمند
و دوستی عزیز

زنده یاد جناب آقای امیر نادری

زنده یاد امیر نادری

همه ما را داغدا رکرد.
اینضایعهاندوهباررابهتووخانوادههایمحترمنادری،پورتیمورو
شهبازیانتسلیتگفته،
برای همه شما آرزوی بردباری داریم.

محمد فاضل ،حشمت فاضل ،دکتر علی فاضل،
دکتر زهرا فاضل ،آسیه فاضل  ،کورش فاضل،
شیده فاضل ،کتانه فاضل،
شاهین فاضل ،رکسانا فاضل

همــدردی

را در مونتریال به آگاهی بستگان ،یاران
و دوستان می رسانیم.
مراسم خاکسپاری و مجلس یادبود
آن عزیز از دست رفته
در تاریخ دوشنبه 16جوالی 2012
از ساعت  2/30تا 4بعدازظهر
در محل

Rideau Funeral Home

4239, boul. des Sources
DDO, QC H9B 2A6
514-685-3344

برگزار خواهد شد.
حضور شما عزیزان تسال بخش خاطر حزین بازماندگان اوست.
--------------------------------

نینا خرازی (همسر)
وخانواده های نادری ،خروشی،
خرازی ،پورتیمور و شهبازیان

جناب آقای رضا هومن عزیز

درگذشتپدربزرگوارتانرابهشماتسلیتمیگوییم.
ما را در غم خود شریک بدانید.
در این روزهای سخت در کنارتان و با شماییم.

سرهنگ جواد ثقفی و خانواده

در سه ماه اخیر نزدیک به ۱۸۰۰
مأمور امنیتی افغان کشته شدهاند

همــدردی

'جنگ داخلی'

امرالله صالح ،رئیس پیشین امنیت
ملی افغانستان ،می گوید ،در سه
ماه اخیر نزدیک به  ۱۸۰۰سرباز
نیروهای امنیتی افغانستان کشته
اند.
وی گف��ت که ارقام��ی در دست
دارد که نش��ان میدهد ،نزدیک
به  ۱۸۰۰ت��ن از مأموران امنیتی
افغانستان در طی سه ماه گذشته
کشته و  ۴۰۰۰دیگر زخمی شده
اند.
نظر ب��ه گفته های آق��ای صالح،
تشدید حمالت "دشمن" در ماه
های اخی��ر ،باعث باالرفتن شمار
کشته شدگ��ان و زخم��ی های
نیروهای امنیتی افغان شده است.
پیش�تر حامد ک�رزی ،رئیس
جمه�وری افغانست�ان ،در
نش�ست فوق العاده قوای سه
گانه در ساختمان شورای ملی
گفته بود که در هر  ۲۴ساعت
بیش از  ۲۰مأمور امنیتی افغان
کشته می شوند.
بر اساس این آمار ،تعداد مأموران
کشته شده در طول سه ماه (۹۰
روز) می تواند حتی از  ۱۸۰۰تن
هم بیشتر باشد.
سخنگوی رئیس جمهوری ،رقم
ب��االی کشته ها و زخم��ی ها را
برایدولت افغانستان نگران کننده
خواند.

علت باالرفنت آمار

دولت افغانس��تان م��ی گوید که
نزدی��ک ب��ه  ۸۰درص��د تلفات
نیروهای امنتی ناش��ی از انفجار
بمب های هوشمند جاسازی شده
در کنار جاده هاست.
در ج��واب به این س��وال که چه
گروه��ی این بمب های هوشمند
را جاس��ازی م��ی کنن��د ،آقای
فیضی گفت" :ای��ن کار دشمنان
افغانس��تان است .کس��انی که از
تقویت نهادهای امنیتی افغانستان
هراسدارند ،این نیروها را به شکل
استراتژیک و روشمند هدف قرار
میدهند".
آقای فیضی افزود که "این کار
ساده ای نیست که بشود گفت
طالبان به تنهایی می توانند از
پس آن برآیند".
سخنگ��وی ریاس��ت جمه��وری
افغانس��تان افزود که دولت برای
جلوگیری از تلفات نیروهای این
کشور ،تدابیر جدی را در نظر دارد.
بیشتر کشته شدگان را نیروهای
پلیس افغان تشکیل میدهند.
گفته می ش��ود تکنولوژیای که
مخالفان دولت ب��رای هدف قرار
دادن نیروه��ای امنیتی بکار می
برن د دقیق ،هوشمند و تقریبا در
تمام موارد موفق است.

آقای صالح ،همچنی��ن افزود که
دولت افغانستان در بعضی از نقاط
کشور عمال در گیر جنگ داخلی
است.
نظر ب��ه گفته های آق��ای صالح،
وقت��ی از مناب��ع دولت��ی ب��رای
استحک��ام دولت استف��اده نمی
شود و افراد مختلف که در دولت
ق از این
هس��تند استفاده متف��ر 
منابع میکنند ،گروه های مختلف
هم در بعضی نقاط کشور اختالف
دارن��د ،و این تشدی��د اختالفات
وقتی به خشونت کشید ،حاکمیت
دول��ت را تضعیف می کند ،و این
یعنی جنگداخلی.
سخنگ��وی رئی��س جمه��وری،
سخن��ان آق��ای صال��ح را "غیر
مسئوالنه" خواند و گفت که جنگ
داخلی تعریف خاص خود را دارد
و افزود" :دولت افغانستان درگیر
هیچگونه جنگی با هیچ گروهی
نیس��ت و این جنگ باالی دولت
افغانستان تحمیل شده است".
او افزود که جنگ در افغانس��تان
"جنگ علیه تروریسم" است ،نه
جنگداخلی.
ق��رار اس��ت نیروه��ای امنیت��ی
افغانس��تان تا پایان س��ال ۲۰۱۴
مس��ئولیت ه��ای امنیت��ی را از
نیروه��ای خارجی به رهبری ناتو
بدست بگیرند.

•

خانواده محترم نادری

(نینا ،جهان ،روناک و امیرحسین عزیز)

درگذشت دوست عزیزمان امیر را
بهشماازصمیمقلب تسلیتمیگوییم.
دراین روزهای سخت در کنارتان و با شماییم.

دوستان شما:
مجید میرزاخانی ،سوزان آزاد ،مهدی موسوی،
ساناز امینی ،مجید جاودانی ،هالله گیل عرب
514-381-9790 (#120) mmirzakhani@tootsiimpex.com
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زندگیوسالمت...

ب��رای آنه��ا ک��ه تصمیم��ات مهم
میگیرند ،زندگ��ی میتواند کام ً
ال
متفاوت باشد.
معن�ا و مفهوم زندگی ش�ما همان
چیزی اس�ت که خودتان هر روز با
اعمال و افکارتان میسازید.

زندگی از انتخابهای شما تشکیل
میش��ود و تصمیمگی��ری اهمیت
زی��ادی دارد زیرا ه��ر انتخاب شما
هم عواقب و ه��م فوایدی به دنبال
دارد؛ سعی کنید همیشه قبل از هر
تصمیم این دو را در نظر بگیرید.

مراحل


 .1از زمان حال لذت ببرید.

ه��ر روز را ط��وری زندگ��ی کنید
انگ��ار آخری��ن روز زندگیتان است.
ام��روز هدیهای به شماست .زندگی
موقعیته��ا و فرصته��ای زیادی
را به شما هدی��ه میدهد اما زمانی
میتوانید از فرص��ت زندگی کردن
خود بیشت��ری استفاده را ببرید که
انتخابهای درستی داشته باشید .از
هر لحظه زندگی لذت ببرید .هر روز
میتواند شروعی تازه با انتخابهایی
پیش رویتان باشد ،پس منتظر چه
هستید؟

 .2ماجراجو باشید.

کمی ب��ه اکتش��اف بپردازی��د و از
چالشهای تازهاستقبالکنید.همراه
با عزیزانت��ان به دی��دن مکانهای
جدید بروی��د .راههای��ی را انتخاب
کنید که دیگران انتخاب نمیکنند.
خودتان را اسیر عادتهای همیشگی
نکنید .زندگی با ماجراجویی بسیار
هیجانانگیزتر خواهد بود.

 .3دفترچه خاطرات داشته
باشید.

موفقیته��ا و شادیهای زندگیتان
را ثب��ت کنی��د .وق��ت بگذاری��د و
نوشتههای قبلیتان را بخوانید .این
میتوان��د منبع اله��ام خوبی برای
خودتان و دیگران باشد.


 .4همه را دوست بدارید.

 خودت�ان را دوس�ت داشت�هباشید.
به زیبایی بیرونی و درونی خودتان
دق��ت کنید تا بتوانید هم��ان را در
دیگ��ران ببینید .پذی��رش از درون
میآید .به چیزهایی از خودتان که
دوست ندارید فکر نکنید .درعوض،
چیزهای��ی را در خودتان پیدا کنید
که دوست دارید.
 دیگ�ران را دوس�ت داشت�هباشید.
کسانیکه با شما خوب رفتار میکنند
را دوست بدارید .بدون اینکه انتظار
دوست داشته شدن و محبت دیدن
داشت��ه باشی��د ،دوس��ت بدارید و
محبت کنید .در برخورد با دیگران
خودخواهنباشید.

 .5همه آدم ها را بپذیرید.

مهربان و مودب باشید .از همراهی
دیگران لذت ببرید .خوبیهای آنها
را ببینی��د نه تفاوتهایی که با شما
دارن��د .دیگ��ران را قضاوت نکنید و
طوری با همه رفتار کنید که دوست
دارید با شما رفتار کنند.

 .6هدف زندگی را دریابید.

چیزی را پیدا کنید که به زندگیتان
معن��ا و مفهوم ده��د .وقتی چیزی
پیدا کردید که برایش زندگی کنید،
مطمئناً بهت��ر زندگی خواهید کرد.

اگر روابطتان هدف اصلی زندگیتان
نباشد ،شغلت��ان یا هر چیز دیگری
میتوان��د باشد .معنای زندگی شما
چی��زی است که خودت��ان تعیین
میکنید .برای خودتان هدف تعیین
کنید و برای رسی��دن به آن تالش
کنید.

 .7کمک کنید.

بیدریغ به دیگ��ران خدمت کنید.
از همسایهتان شروع کنید .به افراد
نیازمن��د کمک کنید .کمک کردن
نه تنها باعث میشود انسان بهتری
باشی��د ،بلکه به رش��د دیگران نیز
کمک میکند.

 .8واقع بین باشید.

اهداف��ی متناس��ب ب��ا تواناییها و
استعدادهایت��ان تعیی��ن کنید .هر
تالش را یکدستاورددرنظر بگیرید.


 .9به دنبال تعادل باشید.

روز و شب ،جلو و عقب ،خوب و بد را
در هر چیزی بشناسید.


 .10مثبت باشید.

بر افکار و اتفاقات خوب تمرکز کنید.
خیلی به خودت��ان سخت نگیرید.
اذی��ت ک��ردن و آزار رسان��دن ب��ه
خودتان هیچ فایدهای ندارد .مثبت
باشید .مثبت فکر کنید ،مثبت حرف
بزنید و مثبت عمل کنید .همیشه
نیمه پُر لیوان را ببینید.


 .11کنترل خود را حفظ کنید.

مس��ئول رفتارها و اعمال خودتان
باشی��د .با خود صادق باشید .در هر
موقعیتی ی��ک رمز شخصی داشته
باشید .به دنبال زمینههای مشترک
باشید.


 .12به قــلب و روح تان گوش
دهید.

کنید.

وقت��ی ب��رای پی��ادهروی در محل
همیشگی میروید ،سعی کنید این
ب��ار با دفعات قبل متف��اوت بوده و
چیزهایی جدید کشف کنید .وانمود
کنید که کشوری دیگر هس��تید و
ب��ار اول است که به آنج��ا آمدهاید.
با خانوادهتان بیرون بروید و خوش
بگذرانید .ب��رای درک زیباییهای
اطرافتان وقت بگذارید.

 .19خودتان و دیگران را ببخشید.

انرژی منفی که بخاطر شکستهای
قبلی احاطهتان کرده و شما را عقب
نگه داشته را آزاد کنید .به استقبال
هر چیزی بروید که زندگی برایتان
پیش میآورد.

 .20با خودتان و دیگران،
مخصوصًا با خودتان ،صادق
باشید.

اگ��ر با خودت��ان ص��ادق نباشید،
استرس��ی پنهانی در شم��ا ایجاد
میشود که همه شادی و انرژیتان
را میگیرد .پذیرفتن خود خیلی
مهم است .صادق بودن زندگیتان
را سادهتر میکند و باعث میشود
آنهایی که بخاطر دیدگاههایتان
دوستتان ندارند از شمادور شوند.
صداقت داشتن با دیگران اعتماد
میسازد و با خودتان اعتمادبهنفس.

 .21در انتظار فردا باشید.

هر روز خ��اص است .هی��چ روزی
شبیه روز قبل نیس��ت و هر روزی
به نوبه خود زیباست .اگر همه چیز
بر وفق مرادت��ان پیش نمیرود ،به
خاط��ر داشته باشی��د که همیشه
فردایی وجود دارد .ممکن است فردا
زندگیتان بهتر شود.

 .22مرگ را بپذیرید.

به ندای درونیت��ان گوش دهید اما
برای تصمیمگی��ری آزاد باشید .از
غریزهتان استفاده کنید .اجازه ندهید
دیگران به شما بگویند چه بکنید.


فکر کردن ب��ه مرگ باعث میشود
قدر زندگیتان را بدانید .برای درک
زیبایی زندگی ودنیا وقت بگذارید .با
مرگ نجنگید یا از آن ترس نداشته
باشید.

دع��ا و راز و نیاز با خ��دا ،تمرینات
یوگا ،مدیتیشن و تایچی روحتان را
جوان و شاداب کرده و باعث میشود
بهتر تمرکز کنید.


ط اطرافتان را حتسین
 .23محی 
کنید.

 .13ذهن تان را پاک کنید.

 .14سبکبار باشید.

خواستهه��ا ،تمای�لات و داراییها
نباید مال��ک شما باشند .خودتان را
از تکانهها آزاد کنید .تصمیم بگیرید
فقط به نیازهای ساده و روزمره خود
فکر کنید.


 .15بخندید.

خنده بهتری��ن دارو است .خندیدن
در بدن اندورفین آزاد میکند و طول
عمر شما را افزایش میدهد .شادی
درونی واقعاً زیبا و لذتبخش است.

 .16انعطافپذیر باشید.

به تغییر بعنوان چی��زی مثبت در
زندگی نگاه کنید .گاهی اوقات باید
با جریانی که پیش از شماست پیش
روید.

 .17چند هدف روزانه لیست
کنید.

یک دوست جدید پیدا کنید ،برای
شنا یا پی��ادهروی بروید .برای لذت
ب��ردن از هر روزت��ان برنامه داشته
باشید.

 .18چیزهای کوچک را حتسین
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بزنید و احس��اسات و افکار
منفی را درون خود نگه ندارید.

 .25پایهای محکم برای
اعتقاداتتانبسازید.



 .30خود را درگیر گذشته نکنید.

نگ��ران اشتباهاتی ک��ه در گذشته
مرتکب شدید نباشید ،سعی کنید از
آنها درس بگیرید .هر اشتباه درسی
با خ��ود دارد .نگران گذشته نباشید
زیرا گذشته است .نگران آینده هم
نباشید چون هنوز نیامده است .در
امروز زندگی کنید.


اما ،متواضع باشید و به عقایددیگران
احترام بگذارید .از هر چیزی که به
آن اعتقاد دارید دفاع کنید و اجازه
ندهیددیگران باورهایتان را سرکوب
کنند .میتوانیددر عین حفظ باورها
و ارزشه��ای خود ام��ا از ایدههای
دیگران نی��ز استقبال کنید .درگیر  .31هیچ چیز را نادیده نگیرید.
جزئی��ات نشوید .وقت��ی تعارضات از همه چیز و همه کس در اطرافتان
بزرگ برایتان پی��ش میآید سعی تقدیر کنید—خان��واده ،دوستان،
کنید راههایی خالقانه برای زندگی با خانه ،حیوان��ات ،محیط و دنیا .یک
آنها پیدا کنید—کدام مهمتر است ،روز که بیدار شوید میبینید که یکی
اینکه یکی از عزیزانتان با شما مخالف از آنها را از دست دادهاید .به همین
است یا اینکه دوستش دارید؟
دلیل باید وقتی آنها رادارید قدرشان

را بدانید.
 .26لیست پیش از مــرگ تهیه

کنید.

ه��ر از گاه��ی وقت بگذاری��د و به
از
پی��ادهروی بروی��د .تص��ور کنید
لیستی از همه کارهایی که دوست
سی��ارهای دیگر آمدهای��د .به همه دارید قبل از مردن انجام دهید تهیه
چیز با دیدی تازه نگاه کنید ،حتی کنید ،مثل یاد گرفتن یک مهارت
به رنگ آبی آسمان و نور خورشید .سخت ،پیشرفت کردندر یک کار یا
به گیاهان ،درختان ،برگها و گلها ورزش ،بانجیجامپینگ ... ،هر بار که
و تک��ان خ��وردن آنها ب��ا وزش باد کاری از لیستتان را انجام میدهید،
دقت کنید؛ ب��ه جریان آب و شکل جل��وی آن تیک بزنی��د .این روند
گرفتن آن وقتی درون ظرفی ریخته پیشرفتتان را نشان میدهد.
میشود .ب��ه موج��ودات مختلف ،
حش��رات ،حیوان��ات ،پرندگ��ان و  .27دوستیابی کنید.
انسانها نگاه کنید .این کار خاطرات دوستانی واقعی پیدا کنید؛دوستانی
م��رده را از ذهنتان پ��اک میکند که در حض��ور آنها بتوانید خودتان
و روزمرگ��ی را از زندگیتان بیرون باشید .با آنها ب��ه جاهای بیشتری
میکند.
بروید تا بتوانیددر لذتهایتان با آنها

شریک شوید.
 .24افکار منفیتان را پاک کنید .
برای پاک کردن ریشه افکار منفی  .28تقدیر و قدرشناسیتان را
(عصبانیت ،ترس ،تردید ،تنفر و  )...ابراز کنید.
وارد عمل شوی��د .هر فکر منفی را ه��ر روز چیزهایی ک��ه قدردانشان
با یک فک��ر مثبت جایگزین کنید .هستید را تشخیص دهید .بگذارید
ممک��ن اس��ت در آن لحظه خیلی خانواده ،دوستان و عزیزانتان ببینند
حس خوبی نداشته باشید اما وقتی تا چه اندازه برای داشتن آنها قدردان
به چیزهای خوب فکر کنید مطمئناً هستید.
حالت��ان بهتر خواهد ش��د .به همه 
نعمتهایی ک��ه در زندگی به شما  .29الهامبخش خود باشید.
داده ش��ده فکر کنید زی��را بااینکه کاری انجام دهید که الهام بخشتان
ممکن است گاهی همه چیز به هم باشد :پیدا کردن ی��ک الگوی تازه
بریزد و اوضاع چندان مطلوب نباشد ،برای زندگیتان ی��ا خواندن کالمی
اما آینده سرشار از امید است .لبخند عبرتآموز از بزرگی.

 .32همه چیز را پیشرو داشته
باشید.

به خاطر داشت��ه باشید که بااینکه
ممکن استدر حال حاضر همه چیز
سخت به نظر برسد اما بدون شک
یک نفر هست که اتفاقات و موقعیتی
بسیار بدتر از شما دارد.

 .33اجازه ندهید داراییها بر
زندگی تان فرمانروایی کنند.

اج��ازه ندهید وسای��ل الکترونیکی
جدید ،لباسها و ماشینتان کنترل
زندگ��ی شم��ا را به دس��ت گیرند.
داراییه��ای مادی فق��ط وسیلهای
برای کمک به بهبودی زندگی شما
هستند .خودتان ارجح هستید.

 .34آرزوهایتان را دنبال کنید.

لیستی از همه چیزهایی که روزی
دوس��ت داشتید داشت��ه باشید یا
انجام دهید تهیه کنید .با نشستن و
نوشتن هیچ آرزویی برآورده نخواهد
شد .باید بلند شوید ودست به تالش
بزنید .سخت کار کنید و سعی کنید
آرزوهایت��ان را ب��ه واقعیت تبدیل
کنید .اگ��ر واقعاً چیزی را بخواهید،
راه��ی برای دست یافتن به آن پیدا
خواهید کرد.

 .35دلسرد نشوید.

شکس��ت را نپذیرید ،حت��ی اگر به
نظر برسد تنها گزینه موجود باشد.
به موانعی که دیگران برای اینکه به
آنچه که هستند تبدیل شوند پشت
سر گذاشتهاند نگاه کنید .آن را وارد
زندگ��ی خود ک��رده و از آنها درس
بگیرید.

 .36خودتان باشید.

شجاعت الزم ب��رای اینکه خودتان
باشی��د را داشته باشی��د .خجالت
نکشی��د! شما همانی هس��تید که
هستید .حتی اگر اجتماع دوستتان
نداشته باشید ،همین هستید ،پس
چی��زی که دیگران فکر میکنند را
فراموش کنید و زندیگتان را بکنید.
ک��اری را بکنید که دوس��ت دارید
چون زندگی شم��ا همان است که
خودت��ان میسازی��د .زندگی شما
متعلق به خود شماست .هیچکس
دیگ��ر نمیخواهد زندگ��ی شما را
زندگ��ی کن��د ،پس هم��ه چیز به
خودتان بستگی دارد.

 .37هر روز یک روز تازه است!

از گذشته درس بگیرید ،برای آینده
ه��دف تعیی��ن کنید ام��ا در حال
زندگی کنید.

نکات
 خودت��ان باشی��د .حرفه��ا و
قضاوته��ای دیگ��ران برایت��ان
بیاهمیتباشد.
 زندگ��ی کوتاهتر از آن است که با
پشیمانی و حس��رت زندگی کنید.
برای جلوگیری از بیماری ،خشمتان
را فروک��ش دهید و سب��ک و ازاد
زندگی کنید.
 عشق را منتقل کنید.
 بیشتر گوش دهید ،کمتر حرف
بزنید.
 اشتباه��ات و کمبودهایت��ان را
پذیرفته و فراموش کنید.
 به آنچه که دارید ارزش بگذارید.
 قدرشناسی تان را ابراز کنید.
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متأسفانه يكي از ايراداتي كه هماكنون به ادارهكنندگان مساجد وارد است،
بيتوجه��ي به كاركردهاي مختل��ف اين نهادهاي مردمي در جذب اقش��ار
مختلف مردم است .ما هماكنون در شرايطي از مساجد كشور در كنار اقامه
نم��از در برگزاري مجالس ختم و قرائت و تفس��ير قرآن اس��تفاده ميكنيم
كه در صدر اس��الم مس��اجد نه فقط يك نمازخانه عمومي كه محلي براي
ش��ور و مش��ورت ،قضاوت ،ش��وراي حل اختالف ،برنامهريزي براي جهاد و
تمرک��زدر حوزهه��اي مختلف اقتصادي و اجتماعي
مش��كالت مردم
مسلط شدن بر اعصاب کار سختی و عصبانیتتان را به طریقی قاطع ،اما در واقع حالل
عصبانیت��ان ک��رده
ش��ده بود در مساجد نه فقط هنگام اقامه
موجب
كاركردهايي
است .میتوانید از این نکات استفاده غیرمقابلهای ابراز کنید .نگرانیها و بود،
چطور
البته که
فکركهکنید
کنید ،به این
نماز كه در همه س��اعتهاي ش��رعي و غير آن به روي عموم مردم باز باشد
کنید تا بتوانید عصبانیتتان را کنترل نیازهایتان را واضح و مستقیم بیان میتوانید آن مشکل را حل کنید.
و هميش��ه تعدادي مس��ئول و برنامهريز نيز براي رت��ق و فتق امور در آنجا
عصبانیتان
حضورنامرتب
کنید ،بدون اینکه بخواهید کسی را اتاق
کنید.
تأمل اين است كه عالوه بر كوچك بودن
فرزندتان نكته قابل
داش��ته باش��ند.
وقتی کسی در خیابان با رانندگی بد ناراحت یا کنترل کنید.
کرده است؟
مس��اجد و پراكندگي آنها در نقاط مختلف ،نزديك به هم نيز بودند ،به
اين
مطالبات خود مجبور به ايس��تادن در صفهاي
براي ارائه
ط��وريراكه مردم
همس��رتان
ببندید .آیا
در آن
خود ،سد راه شما میشود ،خونتان
نزديكترين زمان ممكن مشكالت خود را با
دیر در
راحتي و
نبودند و
به خانه
برای بهش��ام
طويلشب
هر
به جوش میآید؟
 .3ورزش کنید.
مسئوالن در ميان ميگذاشتند.
وقتی فرزندت��ان در خانه همکاری فعالی��ت فیزیک��ی میتوانی��د راه میرسد؟
بيش��ك يكي از كاركردهاي اصلي مساجد ،برپايي منابر وعظ و موعظه
تر
را
شام
خروجی احساسات باشد ،مخصوصاً وبرنامه
بیندازید—یا
ب
عق
نمیکند ،اعصابتان خرد میشود؟
مراس��م سوگواري و عزاداري است كه خوش��بختانه عموم مساجد نيز در
عصبانیت احس��اسی کام ً
روز
چند
خودتان
که
کنید
توافق
طبیعی
ال
هستید.
انفجار
حال
در
اگر
اين زمينه موفق ظاهر شدهاند ،اما به نظر ميرسد اين امر بايد به حوزههاي
طور كه در حوزه سياس��ي بوي��ژه با توجه به
شام همان
تنهایی يابد،
ديگ��ررانيزبهتس��ري
بخورید.
و حتی سال��م است .اما خیلی مهم اگر احساس میکنید عصبانیتتان هفته
اقدامات مؤثر در زم��ان انتخابات و رأيگيري
ی��ادآوراي��ن
خودت��انمس��اجد
ظرفيت باالي
شوید که
است که به طریقی مثبت با آن کنار شدیداً باال رفته است ،به پیادهروی یا ب��ه
مسجد هويت يك نهاد مردمي را پيدا ميكند.
بیایید .عصبانیتی که کنترل نشود دو بروید یا زمانی را به انجام فعالیت عصبانیت هیچ چیز را حل نمیکند
بيترديد اقامه نمازهاي پنجگان��ه و برگزاري مجالس مذهبي بزرگترين
بدتر
چیز را
در همه
است
میتواند ه��م به سالمتتان و هم به فیزیک��ی مورد نظرت��ان اختصاص و فقط
عصبانیتبا و سایر
دهی��د
اجازه
اگر
صورت ميگيرد ،اما ساختن اماكني بزرگ
مس��اجد
ممکن كه
عبادتي اس��ت
دهی��د .فعالی��ت جس��مانی مواد کند.
روابطتان آسیب بزند.
احساسات مثبت
منفی،
احساسات
صرف هزينههاي بسيار نبايد به چند كاركرد خاص محدود شود! از مشكالت
اید؟
ه
آماد
عصبانیتتان
برای کنترل
مساجد در
آنهاست ،چرا
خواهید دید
برخيببرد،
كه بین
شما از
شیمیایی مختلف��ی را در مغز فعال ديگر مس��اجد كشور در دسترس نبودن را در
ً
رفت
اجازه
ال
عم
كه
شوند
مي
ساخته
خلوتي
هاي
خيابان
و
ها
بزرگراه
اطراف
کنید.
شروع
نکته
با این 10
میکند که باعث میشود احساس  .6جمالت "من" دار استفاده
که غ��رق در تلخی حس بیانصافی
کنید.را از مردم ميگيرند و بس��ياري از رهگذران به علت نبود جاي پارك
و آمد
شادی بیشت��ری داشت��ه و خیلی
کس��ی که
میشوید .اما اگر بتوانید
مناس��ب توفي��ق نماز اول وقت را هم ازدس��ت ميدهن��د! در حالي كه اگر
ببخشید ،هر
را
ک��رده
عصبانیت��ان
و
کردن
انتق��اد
از
جلوگیری
ب��رای
 .1وقفه بیندازید.
بیشتر از قبل احساس آرامش کنید .مس��اجد ما كاركردهاي متعدد خود را پيدا كنند ،ساخت يك پاركينگ نيز
دوی
عمومیموقعیت
مراكز از آن
همانندتوانید
شم��ا می
نهادهايکسی
تقصیر رااينبه گردن
ت��ا  10شمردن فقط ب��رای بچهها
درست
انداختن—ميكند،
مردمي معنا پيدا
در كنار
رت باز بودن مساجد در طول روز
صورت
حداكثر ارزيابي
موقعیتدرراس��اخت
فش��اركنندگان
ازدحام مراجعه
که به علت
كه
نیست که
واقعبینانه
درسآنهابگیرید.
ممکن است
نیست .قبل از اینکهدر یک موقعیت  .4قبل از حرف زدن فکر کنید.
ترين
شلوغ
از
خانواده
هاي
دادگاه
و
دادس��راها
اكنون
هم
متأسفانه
گيرد.
مي
پیچی��ده واکنش نشان دهید ،چند در آن لحظ��ه ک��ه از عصبانیت داغ بیشتر کند—برای توصیف وضعیت انتظ��ار داشته باشی��د همه درست
و پرترافيكترين مراجعات مردمي هس��تند كه به اذعان بس��ياري بيش��تر
دارید رفتار
همانطور که شما دوست
لحظهصبرکنید،نفسعمیقبکشید کردهاید ،خیلی راحت اتفاق میافتد از جمالت "من"دار استفاده کنید.
به محل مش��اوره و گفتوگوي ميان افراد تبديل ش��دهاند ،آيا با اختصاص
صحبت کنید.
مشخص
محترمانه و
کنند.دادن فردي امين براي حل
خانوادگي و قرار
موضوعات
مساجد به
و تا  10بشمریدُ .کند کردن واکنش که چیزی به زب��ان بیاورید که بعد بخشي از
بگویی��د،
اینکه
اختالفاتج��ای
میتوان��د کمکتان کن��د اعصابتان احس��اس پشیمانی کنی��د .قبل از مثال به
"تو دادگاهها به س��مت مساجد كشيده
مراجعات از
ميزان
زناش��ويي،
اذهان
بین اين
بيش از
.8خدا را
منتوان ياد
صورتبهنمي
ش��ددرو آيا در
آرامتر شود .در صورت لزوم ،کمی از اینکه حرفی بزنید ،زمانی وقت صرف نخواهد
درفشار
بردن
برای از
اين خانه
کاره��ای
هیچوقت
شرايطي كه
مذهبي در
"منظرفيت باالي
بگویی��د ،اين
متأس��فانه ما از
كرد،
فرد یا موقعیت موردنظر دور شوید تا کنید تا هم خودتان خوب فکر کنید مردم
استفاده
شوخ طبعی
موقعیت ،از
کنی"،
جارينمی
کم��ک
کنید.استرسهاي روحي ،شغلي
بيش��تر مردم به داليل مختلف زير بار فشارها و
و هم اجازه دهید افراد دیگر درگیر ناراحتم که بدون اینکه به من برای
کمی عصبانیتتان فروکش کند.
و اقتصادي در زندگي شهري قرار دارند ،غافليم و اين بيتفاوتي ما به نوعي
کنی،
کمک
ها
ف
ظر
ک��ردن
جمع
کنند.
فکر
خوب
موقعیت
آن
در
کمی از فشار
توانید
ی
م
کردن
شوخی
مصداق بارز مصرع «يار در خانه و ما گرد جهان ميگرديم» شده است.
 .2وقتی آرام شدید ،عصبانیتتان
میز غذا را ترک کردی".
را کم کند .البته منظور ریشخند و
 .5راهکارهای ممکن را مشخص
را بروز دهید.
مسخره کردن نیست چون میتواند
کنید.
شرح احساسات طرف مقابل آسیب زده
جدول با دو به
نگیرید.
شرحرا
دو خود
توانس��تید
یکاینکه
به محض
 .7کینه به دلیک
جدول با

سالمت...
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كش��ور حدود  100مهدكودك داير خواهد ش��د ،جدا از اينكه اين مهدهاي
كودك بر كدام س��بك و س��ياق و در چه بخشهايي از مس��جد راهاندازي
ميش��وند ،اصل خبر در ش��رايطي كه از مس��اجد كش��ور فق��ط در اجراي
برنامههايي محدود اس��تفاده ميش��ود ،قاب��ل تأمل و البته خوش��ايند بود.
متأسفانه يكي از ايراداتي كه هماكنون به ادارهكنندگان مساجد وارد است،
بيتوجه��ي به كاركردهاي مختل��ف اين نهادهاي مردمي در جذب اقش��ار
مختلف مردم است .ما هماكنون در شرايطي از مساجد كشور در كنار اقامه
نم��از در برگزاري مجالس ختم و قرائت و تفس��ير قرآن اس��تفاده ميكنيم
كه در صدر اس��الم مس��اجد نه فقط يك نمازخانه عمومي كه محلي براي
ش��ور و مش��ورت ،قضاوت ،ش��وراي حل اختالف ،برنامهريزي براي جهاد و
در واقع حالل مش��كالت مردم در حوزهه��اي مختلف اقتصادي و اجتماعي
بود ،كاركردهايي كه البته موجب ش��ده بود در مساجد نه فقط هنگام اقامه
نماز كه در همه س��اعتهاي ش��رعي و غير آن به روي عموم مردم باز باشد
و هميش��ه تعدادي مس��ئول و برنامهريز نيز براي رت��ق و فتق امور در آنجا
حضور داش��ته باش��ند .نكته قابل تأمل اين است كه عالوه بر كوچك بودن
اين مس��اجد و پراكندگي آنها در نقاط مختلف ،نزديك به هم نيز بودند ،به
ط��وري كه مردم براي ارائه مطالبات خود مجبور به ايس��تادن در صفهاي
طويل نبودند و به راحتي و در نزديكترين زمان ممكن مشكالت خود را با
مسئوالن در ميان ميگذاشتند.
بيش��ك يكي از كاركردهاي اصلي مساجد ،برپايي منابر وعظ و موعظه
و مراس��م سوگواري و عزاداري است كه خوش��بختانه عموم مساجد نيز در
اين زمينه موفق ظاهر شدهاند ،اما به نظر ميرسد اين امر بايد به حوزههاي
ديگ��ر نيز تس��ري يابد ،همانطور كه در حوزه سياس��ي بوي��ژه با توجه به
ظرفيت باالي مس��اجد اي��ن اقدامات مؤثر در زم��ان انتخابات و رأيگيري
مسجد هويت يك نهاد مردمي را پيدا مي
بزرگترينبه
مذهبيشوید یا
پشیمان
كند.که بعد
نکنی��د
بيترديد اقامه نمازهاي پنجگان��ه و برگزاري مجالس
ساختنبزنید.
گيرد،تاناماصدمه
اطرافیان
اماكني بزرگ با
عبادتي اس��ت كه در مس��اجد صورت مي
اعصاب را
متدد
های
 .9مهارت
یوگا
یا
اعصاب
کنت��رل
های
نبايد به چند کالس
كاركرد خاص محدود شود! از مشكالت
هاي بسيار
هزينه
صرف
کنید.
مساجد در
مش��اورهبرخي
آنهاست ،چرا كه
یک
گرفتن از
نبودنهمچنین
مترین ديگر مس��اجد كشور در دسترس و
ً
رفت
اجازه
ال
عم
كه
شوند
مي
ساخته
خلوتي
خيابانهاي
روی��د ،روانشناس میتوان��د کمک خوبی
بزرگراهها ودر می
اطراف ک��وره
وقت��ی از
و آمد را از مردم ميگيرند و بس��ياري از رهگذران به علت نبود جاي پارك
کنترل
های
س
کال
باشد.
شما
برای
وارد
را
اعص��اب
تمدد
ه��ای
مهارت
مناس��ب توفي��ق نماز اول وقت را هم ازدس��ت ميدهن��د! در حالي كه اگر
تا:
کند
ی
م
کمک
شما
به
عصبانیت
عمیق،
تنفس
تمرینات
کنی��د.
کار مس��اجد ما كاركردهاي متعدد خود را پيدا كنند ،ساخت يك پاركينگ نيز
بخش،
آرامش
صحنه
تجس��م
معنا پيدا ميكند ،درست همانند مراكز عمومی
مردمي
نهادهاي
یک اين
در كنار
صورت
عصبانیتارزيابي
آنها حداكثر
س��اخت
علتیاازدحام
تکرار كه
چیست
بگیرید
كنندگان در یاد
مراجعهبخش
جمله تسلی
یک بهکلمه
چیزهاییاز شلوغ
هاي خانواده
دادس��راها و
کند.هماكنون
متأسفانه
ميگيرد.
همچنین
کمکت��ان
میتواند
ترينرا
عصبانیت
دادگاهچه
بفهمید
و پرترافيكترين مراجعات مردمي هس��تند كه به اذعان بس��ياري بيش��تر
دهید،
گوش
موسیقی
به
توانید
می
کند
ی
م
تحریک
شما
در
به محل مش��اوره و گفتوگوي ميان افراد تبديل ش��دهاند ،آيا با اختصاص
بنویسید یا
دفترخاطراتتان
بشناسید
شدنتان
امينرا براي حل
عصبانیفردي
عالئمقرار دادن
چندخانوادگي و
موضوعات
مساجد به
در بخشي از
انجامدهید.
حرکت یوگا
كشيدهو
عصبانی��ت
بیگری��د
زناش��ويي ،ميزان مراجعات ازی��اد
ب��همساجد
س��مت
دادگاهها به
اختالفات
سالمدر اذهان
طریقیاز اين
ناراحتیتانخدابهرا بيش
نخواهد ش��د و آيا در اين صورت نميتوان ياد
واکنش
ظرفيت باالي مذهبي در شرايطي كه
جاري
 .10مردم
كرد،باید کمک
زمان
بدانید چه
متأس��فانه ما از ايندهید
بگیرید.بيش��تر مردم به داليل مختلف زير بار فشارها و استرسهاي روحي ،شغلي
مثل
احس��اسات پنه��ان خ��ود
و اقتصادي در زندگي شهري قرار دارند ،غافليم و اين بيتفاوتي ما به نوعي
بشناسید
افسردگی
ناراحتی یا
گرديم»راشده است.
جهان مي
مصداق بارز مصرع «يار در خانه و ما گرد
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عصبانیت

 10نکته آسان برای کنترل
•

•

•

•

•

•

ش باز مساجد

•

•

هانيه نكویي

•
•
•
•

•

•

این کالسه��ا و مشاورهها میتواند
به صورت فردی یا همراه با همسر و
سایر اعضای خانوادهتان انجام شود.

یاد گرفتن کنت��رل عصبانیت برای
همه سخت است .اگر عصبانیتتان
خ��ارج از کنترل به نظ��ر میرسد،
حلکند.
بدتر
چیزبارا
 5073واز همه
کاری
بگیری��د تا
توانی��ددرکمک
کرده ودو «شرح عادی و می
کنترل و درست فکر کنید،
قدرتمندی
بخشش
موضوعیو که
روی
اینک��ه
جای
ناراحتیجدولب��ه
شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
حل دو
صورت تمایل به
ویژه» است.
دارای
ایران
روزنامهمداد
جدولها را
شرح
است.یکی
شرح ابتدا
بسیاربه حل دو
ابزار تمایل
صورت
ویژه» است .در
«شرح عادی
دارای دو
ایران
روزنامه
5073

•

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

جدول عادي

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

جدول عادي
جدول ويژه

 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________
افقي:
 -1درون – از آث��ار تاريخ��ي و ديدني
1
اس��تان تهران كه در ارتفاعات مشرف
2
به شهر دماوند واقع شده است
 -2بيخبر از پياده – كمدين معروف 3
– آقاي فرانسوي
4
 -3ش��ادباش گفتن – پست فطرت –
5
گل هميشه بهار
 -4خالفكار به كسي ميدهد تا كارش 6
راه بيفت��د – مايه حي��ات – از مقاطع
7
تحصيلي – پول ژاپن
8
 -5غذاي نذري – لوح – افسون
 -6ش��خصيتي در ش��اهنامه – نوعي 9
خوراك ايراني – انس گرفتن
10
 -7خودرو جنگي – ظرفيت – حشره
11
خونخوار
 -8جايگاه – دروازهبان – كمك
12
 -9كلمه تصدي��ق – موجب بهبود يا
13
درمان – يك ششم هر چيز
 -10مرادف آش��غال – جوش جواني 14
صورت – صفرا
15
 -11ترويجدهنده – اقامت و مس��كن
 -9پرت��اب گلوله – از جمل��ه پرندگان
گزيدن – واحد سطح
 -12خ��ودم! – زد و بن��د – م��ردود – بومي ايران – شكست دادن
 -10ظاهرشونده – به فرمايش امام جواد(ع)،
جيحون قديم
 -13كام��ل و تمام – آجر نصفه – چند از رفاق��ت با ...بپرهيزيد كه مانند شمش��ير
ظاهري خوب و اثري بد دارد – چيز
نفر كه در يك خانه زندگي ميكنند
 -14فرزند ابراهيم نبي(ع) – جنبش –  -11چي��ن زل��ف – نوازن��ده – عض��و
مشترك انسان و ماشين!
كشوري در اروپا
 -15از بازيگران خانم فيلم «گشت ارشاد»  -12ماهي خوراكي خليجفارس – وسيله
( 1391و روي پرده سينماها) به كارگرداني – كالم مغرور
 -13چه بسيار – تشنه فريب – جمع اسير
سعيد سهيلي – يكي از دو جنس
 -14كشور قذافي – خيانتكار – گالبي
عمودي:
 -15تيم فوتبال ايتاليايي كه اين روزها
 -1فرش گرانبها – يكي از صيفيجات
 -2اراذل – از غذاهاي نس��بتاً س��اده – رقابت شانه به شانهاي با آثميالن بر سر
قهرماني دارد – رمز عبور
فراموشكار
زايل
–
معصيت
–
 -3بيرون
حل جدول عادی شماره 5072
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ايزكس��ون 4داس5
«ريكاردو3 2
 -7لق��ب 1

افقي15 14 13 12:
11 10 9 8
 -1درون – از آث��ار تاريخ��ي و ديدني
سانتوز» ستاره برزيلي تيم رئالمادريد
1
مشرف
ويتامين ب – 1عضو پا
اس��تان تهران كه در ارتفاعات –
2
قاط��ع – جماع��ت ،پي��روان –
به شهر دماوند واقع شده است -8
 -2بيخبر از پياده – كمدين معروف
وحشت 3
– آقاي فرانسوي
 -9بد و زشت – حد و مقدار – جمع
4
 -3ش��ادباش گفتن – پست فطرت –
شيء
5 -10
گل هميشه بهار
خوب – اسمي – آزمايش
 -4خالفكار به كسي ميدهد تا كارش
داالن زيرزمين��ي – كوش��ش
6 -11
راه بيفت��د – مايه حي��ات – از مقاطع
كننده – صداي برگ خشك
7
تحصيلي – پول ژاپن
مذكر – مدرس��هها – لنگه بار
-12
 -5غذاي نذري – لوح – افسون – مقعر 8
 -6ش��خصيتي در ش��اهنامه – نوعي
آشكار و علني – شيريني سنتي
9 -13
خوراك ايراني – انس گرفتن شهر تبريز – فركانس
10
 -7خودرو جنگي – ظرفيت – حشره
 -14ماده رنگي جامد براي نقاشي –
خونخوار
 11استان اصفهان – وحشت
شهري در
 12از ويستان هيو آدن شاعر
 -8جايگاه – دروازهبان – كمك  -15اثري
 -9كلمه تصدي��ق – موجب بهبود يا
معاصر انگليسي – كشكينه
13
درمان – يك ششم هر چيز
عمودي:
جوانياز 14
گياه��ان داروي��ي – ح��وض
 -10مرادف آش��غال – جوش -1
صورت – صفرا
زيرزميني
15
مس��كنآفرينش – مادر پيامبر اكرم(ص)
 -11ترويجدهنده – اقامت و -2
پرت��اب گلوله – از جمل��ه پرندگان
افقي :گزيدن – واحد سطح
 -9بهار
– گل هميشه
دادن
شكست
ايران –
 -12اثري از
-1گش��اينده –
م��ردود –
ش��يخو بن��د
خ��ودم! – زد
خارج از
بزرگتر –
بومي –
نوعي دي��گ
بهايي– -3
عارف قرن دهم
 -10ظاهرشونده – به فرمايش امام جواد(ع)،
جيحون قديم
تنظيم
منطقه
جايگاهو –
 -2مهتر ق��وم
شكارمانند شمش��ير
بپرهيزيد كه
رفاق��ت– با...
 -4چند
آجراينصفه –
تمام –
–-13كام��ل
نوعي ابزار
مطابق –ازنحيف
دارد – چيز
خوب– و اثري
ييالقي در نفر
مخففبدگاه
ظاهريمثل
كنند تشت گلي –
كرجكه در يك خانه زندگي مي -5
دانشگاه
آموزشيار
 -3پاكنژادي
نوازن��ده – عض��و
–-11چي��ن
ابراهيم
 –-14فرزند
زل��ف– –در حال
دوس��تي
جنبشآب–مرواريد
نبي(ع)– – -6
مشترك انسان و ماشين!
مرطوب كشوري در اروپا
ناليدن
ح��زن –
فارس – وسيله
خوراكي خليج
س��وريه-12
س��يمان«گشت-7ارشاد»
خانم فيلم
انس��ان از–بازيگران
 -4روان -15
س��عدي
ماهيبه گفته
قديم –
عربي
قديمي – آب
مغرور
كالم
–
كارگرداني يكديگرن��د – چگونگي انجام
( 1391و روي پرده سينماها) به اعضاي
كش��تي –
 -5مطاب��ق روز
 -13چه بسيار – تشنه فريب – جمع اسير
رانن��ده يكي از دو
سعيد–سهيلي –
جنس گرفتن يك كار
خيانتكار – گالبي
وسيعقذافي
ش��هركشور
 -8سومين -14
كاغذ فروش عمودي:
استان– گيالن
كشوري
–
رساندن
آس��يب
نوعيكه اين روزها
ايتاليايي
فوتبال
تيم
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 -6آزار يا -1
اثري از خانم جين اوس��تين –
مهم آن
شهرهاي
در خاورميانه-2كه از
يني رقابت شانه به شانهاي با آثميالن بر سر
س��اده –
غذاهاي
اراذل – از
نس��بتاً شير
فراموشكاردهان كجي
الزرقا و اربد است –
ماركعبور
دارد–– رمز
 -9توانايي –قهرماني
كاال
آميختگي
زايل
–
معصيت
–
بيرون
حل-3
پيشوايي
و
رياس��ت
-10
جدول ويژه شماره  5072حل جدول عادی شماره 5072
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 -7 15 14 13 12 11 10 9 8لق��ب «ريكاردو ايزكس��ون داس
سانتوز» ستاره برزيلي تيم رئالمادريد
– ويتامين ب – 1عضو پا
 -8قاط��ع – جماع��ت ،پي��روان –
وحشت
 -9بد و زشت – حد و مقدار – جمع
شيء
 -10خوب – اسمي – آزمايش
 -11داالن زيرزمين��ي – كوش��ش
كننده – صداي برگ خشك
 -12مذكر – مدرس��هها – لنگه بار
– مقعر
 -13آشكار و علني – شيريني سنتي
شهر تبريز – فركانس
 -14ماده رنگي جامد براي نقاشي –
شهري در استان اصفهان – وحشت
 -15اثري از ويستان هيو آدن شاعر
معاصر انگليسي – كشكينه
عمودي:
 -1از گياه��ان داروي��ي – ح��وض
زيرزميني
 -2آفرينش – مادر پيامبر اكرم(ص)
افقي:
– گل هميشه بهار
-1گش��اينده – اثري از ش��يخ بهايي  -3نوعي دي��گ – بزرگتر – خارج از
عارف قرن دهم
تنظيم
 -2مهتر ق��وم – جايگاه – منطقهاي  -4مطابق – نحيف – نوعي ابزار شكار
ييالقي در كرج
 -5تشت گلي – مثل – مخفف گاه
 -3پاكنژادي – آموزشيار دانشگاه –  -6آب مرواريد – دوس��تي – در حال
مرطوب
ناليدن
 -4روان انس��ان – ح��زن – س��يمان  -7س��وريه قديم – به گفته س��عدي
قديمي – آب عربي
اعضاي يكديگرن��د – چگونگي انجام
 -5مطاب��ق روز – رانن��ده كش��تي – گرفتن يك كار
كاغذ فروش
 -8سومين ش��هر وسيع استان گيالن
كشوري
–
رساندن
آس��يب
 -6آزار يا
– اثري از خانم جين اوس��تين – نوعي
در خاورميانه كه از شهرهاي مهم آن شيريني
الزرقا و اربد است – دهان كجي
 -9توانايي – آميختگي – مارك كاال
 -10رياس��ت و پيشوايي
حل جدول ويژه شماره 5072
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خطر پرتوهای مضر فرابنفش ،مصون
داریم.
همچنین برخ��ی اف��راد ،همچون
مبتالی��ان به لوپوس ،حس��اسیت
بیشتری به پرتوهای فرابنفشدارند،
که ما درصددیم ببینیم آیا میشود از
طریق سد کردن فرآیندی که بدان
پ��ی بردهایم ،کمکی به آنها کرد یا
نه".
گالو و نویس��نده اصل��ی این مقاله،
جیم��ی برن��ارد (ک��ه پژوهشیار
فوقدکتراست ،به اتفاق همکارانشان
متوجه شدهاند اشعه  UVBقابلیت
شکستن و درهم پیچاندن میکرو-
RNAه��ای غیرکدبندیش��ده را
دارد (ن��وع بهخصوصی از  RNAکه
هیچگون��ه دخالت مس��تقیمی در
تولید پروتئین ندارد).
سلولهایی که اشع��ه دیدهاند ،این
 RNAتغییرشکلیافته را رها کرده
و سلولهای سال م همس��ایهشان را
هم تحریک میکنن��د و لذا فرآیند
زنجیرواریبهشکلواکنشالتهابآور
دستگاه ایمنیمان بهمنظور حذف
سلوله��ای آسیبدی��ده ،کلی��د
خ��ورد .این فرآیند را ما بهشکل
می َ
آفتابسوختگ��ی میبینیم و حس
میکنیم.
گالو در اینباره میگوید:
"عکسالعمل التهابی [پوست] ،برای

سلولی مهم
شروع فرآیند ترمی��م
ْ
است .همچنین معتقدیم که فرآیند
التهاب پوستی ،سلولهای بهشدت
آسیبدیده را ت��ا پیش از سرطانی
شدنشان نابود میکند.
البته چنین فرآیندی ناقص است و
با ش��دت یافتن پرتوهای فرابنفش،
احتم��ال سرطانی ش��دن سلولها
ه��م افزایش مییاب��د" .او میگوید
هنوز معلوم نیس��ت که مؤلفههایی
نظیر جنس��یت ،تغییر رنگ پوست
و ساختار ژنتیک فردی ،چگونه در
سوختگی دخالت
ساز و ک��ار آفتاب
ْ
میکنند.
"ژنتی��ک ،ارتباط نزدیکی با قابلیت
مقاومت علی��ه مض��رات پرتوهای
فرابنفش و بروز سرطانهای پوستی
را دارد .از طری��ق مدلسازیه��ای
ژنتیکی موشها متوجه شدهایم که
ژنه��ای بهخصوصی قابلیت تغییر
نح��وه آفتابسوختگ��ی موشها را
دارند .انس��انها هم میزبان ژنهای
مشابهی هستند ،اما معلوم نیست اگر
[این سلولها] متحمل جهشهایی
هم بشوند ،آیا عکسالعملشان در
قبال اشع��ه خورشید عوض خواهد
شد یا نه".
منبعScience Daily :
برگردان :احسان سنایی

•

کشف تازه دانشمندان درباره علت بی اثر
بودن داروهای ام اس

دانشمندان کش��ف کردند که چرا
داروهایی که زمانی امید آن می رفت
که خیلی در درمان MSموثر باشند،
به بیم��اران مبتال به ای��ن بیماری
کمکی نمی کنند.
یک تیم از دانشگاه آکس��فورد می
گوید تغیی��ر ژنتیک��ی در بیماری
ام اس بدین معناست که داروهایی
که در درم��ان مبتالیان به بیماری
های سیستم ایمنی ،موثر هستند،
روی بیماران مبتال به ام اس تاثیری
ندارند.
ب��ر اس��اس گزارشی ک��ه این تیم
تحقیقاتی در مجل��ه نیچر منتشر
کرده ای��ن گونه داروه��ا حتی می
توانند ع��وارض بیم��اری ام اس را
تشدیدکنند.
متخصصان می گویند تحقیقاتشان
نشان میدهد که ژنتیک چگونه می
تواند بر نوع پاسخ به داروها و درمان
های مختلف اثر بگذارد.
ای��ن داروها که آنت��ی  TNFنامیده
می شوند در مبتالی��ان به بیماری
التهاب��ی روده و آرتری��ت روماتوئید
موثر هستند ،اما بر بیماران مبتال به
ام اس تاثیری ندارند.
محققان هن��وز دلی��ل قطعی این
موضوع را نمی دانند.
اعضای تیم تحقیقاتی آکسفورد یک
تغییر ژنتیک خاص را که قبال تصور
می شد با بیماری ام اس ارتباطدارد،
مورد مطالعه قرار دادند.

برگزیدۀ

دکترعطاانصاری(کبک)

ataansari@videotron.ca

چرا دچار آفتابسوختگی میشویم؟

ساین��س دیل��ی  −پژوهشگ��ران
دانشکده پزشکیدانشگاه کالیفرنیا-
سندیهگ��و ،طی گزارش��ی که در
نس��خه آنالین شماره هشتم ژوئیه
نشری��ه  Nature Medicineانتشار
یافت��ه برنهادهان��د که س��از و کار
زیس��تی ِ آفتابسوختگ��ی – که
هم��ان عکسالعمل الته��ابآور و
دردآل��وده دستگ��اه ایمنیم��ان به
پرتوهای فرابنفش خورشید باشد –
حاصل آسیبه��ای وارده به RNA
سلولهای پوستی است.
بهگفته ای��ن دانشمندان ،شاید این
یافتهه��ا باالخ��ره راه پیشگیری از
الته��اب پوستی را پی��ش پایمان
بگذارن��د و اشاراتی ه��م به ضوابط
پزشک��ی و فرآیندهای درمانیشان
داشته باشند.
ریچارد گالو ،استاد پزشکی دانشکده
ندیهگو
پزشکیدانشگاهکالیفرنیا-س 
که سرپرس��ت این پژوه��ش بوده
میگوید:
"بیماریهایی نظیر پس��وریازیس
را میش��ود از طری��ق پرتودرمانی ِ
فرابنفش درمان ک��رد؛ اما ضایعات
جانب��ی آن میتواند خط��ر ابتال به
سرطان پوست را افزایش دهد.
یافتههای ما راه��ی پیش پایمان
گذاشته تا تأثیرات مثبت پرتودرمانی
را بگیری��م و بیمارانم��ان را هم از
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جوان در این باره که بیمار به دارویی
پاس��خ مثبت بدهد ی��ا خیر ،نقش
تعیین کنندهدارند.
آقای رای��ک می گوی��د نتایج این
تحقیق��ات به پزشک��ان کمک می
کند که در آینده به هر بیمار مبتال
به ام اس ،دارویی را تجویز کنند که
برایش موثر باشد.

روزه��ای کودکی ت��ان را به خاطر
دارید؟
آن روزه��ا هی��چ چیز ب��ه نظرتان
پیچیده نمی رسید .تنها چیزی که
به آن فکر می کردیم مداد رنگی و
شکالت و عیدی بود .چیزهایی که
نمی دانستیم هیچ اهمیتی برایمان
نداشتند چ��ون ب��ه چیزهایی که
احتمال داشت اذیتمان کنند کام ً
ال
بی توجه بودیم.
اما هرچه سن مان باالتر رفت نسبت
به چیزهای اطرافمان حس��اسیت
بیشتری پیدا کردیم.
مث� ً
م��ر گ ،
لا زندگ��ی و
و جدایی،
دوست داشتن
شکست.
موفقی��ت و
تقر یباً
متوجه شدیم که
ک��ه
ه��ر روز مجبوریم
و
نگ��ران آدم ه��ا
اتفاقاتمختلفباشیم.


 اطرافتان را با چیزهایی پر کنید
که دوست دارید.
 از لحظاتتان فیلمبرداری کنید و
آن را بعنوان یادگاری نگه دارید.
 خودت��ان را از آدمهای��ی ک��ه
ناراحتتان می کنند دور نگه دارید.
 اگر کارتان با وجود اینکه حقوق
باالیی دارد اما برایتان خسته کننده
است ،قب��ل از اینک��ه از آن بیرون
بیایید ،کاری پیدا کنید که دوست
دارید.
 اگر کسی میخواهد مجبورتان
کن��د که حرف��ش را قبول کنید
با اینکه به هی��چ وجه با او موافق
نیس��تید ،از آنها دوری
کنید.

با این حال ،همیشه این
را به یاد داشته باشید:


ا گ��ر
مسافرتی
بهت��ا ن
پیشنهاد شده،
حتماًبپذیرید.

هیچوقت فکر نکنید که این
چیزها مسئول احساس شما
هس��تند .اتفاقات و موقعیت ها
نیس��تند که آزارتان می دهند،
این نگرش شما به آنهاست که
چنین حسی ایجاد می کند.


 درس ت��ان را
ادامهدهید.

چیزهای ساده را جدی
بگیرید:

ب��ه ق��درت
لبخند و
خن��ده،
بو س��ه
و آغ��وش
اعتم��اد کنید.
مهربانی ،صداقت،
روی��ا و خی��ال را باور
کنی��د .مثب��ت زندگی
ک��ردن اولین ق��دم برای
خوشبختیاست.

خود را رها کنید
به اشتباهات تان بخندید

احتماالً وقتی را به خاطر می آورید
که می خواستید سخنرانی کنید و
یکدفعه احساس کردید که ذهنتان
در وسط سخنرانی خالی شد.
حسابی ترسیده بودید .اما به احتمال
خیل��ی زیاد شنوندگ��ان تان ظرف
یک��ی دو روز به کلی آن را فراموش
کرده اند.
همه ما گه گاه خراب می کنیم.
اما خوشبختانه مردم این چیزها را
خیلی زود فراموش می کنند.



هیچوقت
دانی��د که
نم��ی
م��ی خواهید
چق��د ر
زندگ��ی کنید پس از موقعیت های
زندگی نهایت استفاده را ببرید.
 برای خوشحال و خوشنود کردن
دیگران به خودتان سختی ندهید.
از عه��ده تان خ��ارج است ،هرچند
ارزش��ش را هم ندارد .ام��ا اگر می
خواهی��د کار خوبی در حق کس��ی
کنید ،از عزیزانتان شروع کنید.

سخت

نگیرید

تــــااز
زندگی
لذت
ببرید

قبل از اینکه سخنرانیتان
را خراب کنی��د ،از فکر
خ��راب ک��ردن آن اعصاب
خودت��ان را خرد نکنید .از اینکه
ممکن است مصاحبه کاری را خراب
کرده و ک��اری که می خواهید را از
دست بدهید ،از قبل نگران نباشید.
بد نیس��ت که انتظار اتفاقات بد را
داشته باشیم اما نباید هم فقط انتظار
اتفاقات بدداشته باشیم.
 طرز تفکرتان را عوض کنید.
وقتی کسی مسخره تان می کند ،از
سابقه خانوادگیتان انتقاد می کند یا
برای اشتباهات گذشته محکومتان
میکند ،گوش هایتان را ببندید .الزم
نیست هر چیزی که می شنوید را
باور کنید .شما خودتان را بهتر از هر
کسدیگری می شناسید .هیچوقت
اج��ازه ندهید ک��ه ب��رای خودتان
افسوس بخورید.


یادتان باشد:

اینک��ه بقیه آدم ها نس��بت به یک
موقعیت مشابه چ��ه واکنشی می
دهند خود را ناراحت نکنید .وقتی
دیدگاهت��ان منف��ی ش��ده است،
ناراحتید ،عصبانی هستید ،حسودی
می کنید ی��ا امثال آن ،بدون اینکه
بدانید همه انرژی و اشتیاق خودتان
را هم کور می کنید.
باید سعی کنید این احساسات منفی
را در پایینترین حد نگه دارید چون
مغلوب شدن در برابر این احساسات
باع��ث می ش��ود غیرمنطقی رفتار
کنید و تصمیمات نادرستی بگیرید.

پزوهشگران متوج��ه شدند که ژن
جهش یافته باعث تولید پروتئینی
 تناسب اندامتان را حفظ کنید.
متفاوتی می شود که کوچکتر است
همان آدم جذابی باشید که همیشه
و مانع از فعالیت تی ان اف می شود،
تصور می کردید .قدردان سالمتیتان همیشه به دنبال خوشبختی
یعنی دقیقا همان کاری را می کند
باشید.
باشید؛ مطمئن باشید که می
ک��ه داروهای مهار کننده تی ان اف
توانید به آن برسید؛ فقط باید
انجام می دهند.
 فرضیات را کنار بگذارید.
بدانید که چه باید بکنید
تی ان اف ماده ای است که سیستم
ایمنی بدن برای دفاع در
مقال عفونتها و تومورها
ترشح می کند اما خود
ZONYCHO
آن می توان��د عالئمی
داروی درمان طبیعی
را ایجاد کن��د که برای
ناخن های قارچی،
کاهش آنها ممکن است
زرد رنگ وخراب شده
نیاز به درمان باشد.
مخلوطی از روغن های
ب��ه این ترتی��ب روشن
اساسی ،با  96درصد
سیاه دانه و هسته انگور
می ش��ود که چ��را ده
آمار درمانی درمدت
سال پیش ،یک تحقیق
و ختم کتان FLAX SEEDS
 10سال مطالعه
پزشکی نش��ان داد که
ZACHE
این داروه��ا بیماری ام
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
اس را تشدید می کنند.
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها
داروی طبیعی پای ورزشکار
بخش
نیک رایک ،مدیر
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده)
د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
ام
جمعیت
تحقیق��ات
مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
اس در این باره گفت ژن
ARTHODEX
های زیادی به بیماری ام
و درمان بیماری هاست!
مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
اس مربوط هستند ولی
مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته
در مورد اینکه هر کدام
تورونتو
Tel.: 905-709-2788
محل فروش در مونتریال:
دقیقا چه نقشی دارند،
ونکورر
Tel.: 604-825-3603
اطالعات اندکی داریم .
تپشدیجیتال:
لس آجنلس
Tel.: 310-709-8334
برای سفارش جزئی و کلی
تحقیقات
به گفت��ه او،
6162 Sherbrooke W.
Fax: 514-323-2174
تارمنای
و
ایمیل
ها،
شماره
با
داده
نش��ان
مهم اخیر
MONTRÉAL QC H4B 1L8
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
است که برخی ژن های دکترپرویزقدیریان زیرمتاسبگیرید:
Tel.: 514-223-3336

•

THREE SEEDS
معجون3دانه

www.allnaturalremedies.net
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خواندنی...

مرکزمشاورهوخدماتمددکاری

 9نکته برای ایجاد
یک
ام��روز برای
موفق
شدن جتارت
در یک کار و
تجارت،پذیرباید موفق
انعطاف

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

Tel.: 514-690-1798

با شی��د ،

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

برنامهریزی خوب داشته باشید
و مهارتهای سازمانی را بدانید.
بعض��ی افراد با ای��ن فکر کاری
را ش��روع میکنند که با روشن
کردن کامپیوترها یا ب��از کردن در دقیق و جزئی ،میفهمید که کارتان
شرکتشان ،پول پارو خواهند کرد.
در چه وضعیت مالی قراردارد و با چه
ام��ا واقعی��ت ای��ن است ک��ه پول چالشهای احتمالی روبهرو خواهد
درآوردن خیل��ی سختت��ر از آن شد .فقط دانس��تن این ،وقت الزم
چیزی است که فکر میکنید.
برای ایجاد استراتژیهایی برای غلبه
به همیندلیل باید برای برنامهریزی بر موانعی که ممکن است از موفقیت
وقت بگذارید تا موفق شوید .نکات و پیشرفت کارتان جلوگیری کند،
زیر میتواند کمکتان کند:
فراهم میکند.


 .1سازماندهی داشته باشید.

برای موف��ق شدن در ک��اری باید
سازماندهیداشته باشید.
سازماندهی به شما کمک میکند
کارها را تکمیل کنید و طبق برنامه
پیش روید .یک راه خوب برای این
کار این است که یک لیست برنامه
روزان��ه داشته باشی��د و جلوی هر
کاری را که انجام میشود ،یک تیک
بزنید .ای��ن کار مطمئنتان میکند
که چیزی را فراموش نکنید و همه
کارها را یک به یک انجام دهید.

 .2جزئیات را ثبت کنید.

هم��ه تجارتهای موف��ق جزئیات
را ثبت میکنن��د .با ثبت گزارشات

 .3رقبایتان را حتلیل کنید.

رقابت ،سازندۀ بهترین نتایج است.
برای موفق ش��دن نباید از مطالعه
کردن و درس گرفت��ن از رقبایتان
بترسی��د .ممکن اس��ت آنها کاری
درست انجام میدهند که میتوانید
ب��رای درآوردن پ��ول بیشت��ر در
تجارتتان از آن استفاده کنید.

 .4ریسکها و پاداشها را
بشناسید.

رم��ز موفق ش��دن ای��ن است که
ریسکهای حسابشده بکنید تا به
رشد کارتان کمک کند .سوال خوبی
که میتوانید بپرسید این است که،
"چه معایبی دارد؟" اگر بتوانید به

 .7آماده فداکاری باشید.

این سوال پاسخدهید ،میفهمید که
در بدترین حالت چه اتفاقی خواهد
افتاد.
این اطالعات به شما کمک میکند
بتوانید ریسکهای حسابشدهای
بکنید که میتواند پاداشی عالی برای
تجارتتانداشته باشد.

 .5خالق باشید.

همیشه بهدنبال راههایی برای ارتقای
کارتان باشید ت��ا آن را در بین رقبا
متمایز و برجسته کنید .باید درک
کنید که شما همه چیز را نمیدانید
و باید از ایدهها و نگرشهای جدید
برای کارتان استقبال کنید.

 .6متمرکز باشید.

اینکه کار یا تجارتی را شروع کردهاید
به این معنی نیست که فوراً به پول
خواهید رسید .زمان میبرد که مردم
شما را بشناسند ،به همین علت باید
روی رسیدن به اهداف کوتاهمدتتان
تمرکز کنید و بگذارید بقیه اتفاقات
به موقع خود روی دهد.


نهضتآهستگی

جهان��ى ش��دن ()Globalization
باع��ث ش��ده است که هم��ه ما در
جس��تجوى نتای��ج ف��ورى و آنى
باشیم .و این مشخصاً با حرکت کند
سوئدیها در تناقض است.
آنها معموالً تعداد زیادى جلس��ه
برگزارمیکنند،بحثمیکنند،بحث
میکنند ،بحث میکنند و خیلى به

شروع یک ک��ار جدید سخت است
اما وقت��ی درها را باز کردید ،کارتان
شروع ش��ده است .در بس��یاری از
موارد ،باید خیل��ی بیشتر از زمانی
که برای بقیه ک��ار میکردید زمان
بگذارید.درعوض باید فداکاری کنید،
مث ً
ال مجبور میشوید وقت کمتری را
صرف خانواده و دوستانتان کنید تا
موفق شوید.

 .8خدماتی عالی ارائه دهید.

تجارتهای موفق زیادی هستند که
فراموش میکنند ارائه خدمات عالی

 -3استكهلم ،پایتخت سوئد كه به
پایتخت اسكاندین��اوی نیز مشهور
اس��ت حدود  78000نفر جمعیت
دارد.
 -4ولوو ،اسکانیا ،ساب ،الکترولوکس
و اریکس��ون برخ��ى از شرکتهاى
تولیدى سوئد هستند.
اولین روزهایی ك��ه در سوئد بودم،
یک��ى از همکارانم ه��ر روز صبح با
ماشینش مرا از هت��ل برمیداشت
و به محل کار میبرد .ماه سپتامبر
ب��ود و ه��وا کمى س��رد و برفى .ما
صبحها زود به کارخانه میرسیدیم
و همک��ارم ماشین��ش را در نقطه
دورى نس��بت به ورودى ساختمان
پارک میک��رد .در آن زمان٢٠٠٠ ،
کارمند ولوو با ماشین شخصى به سر
کار میآمدند.
روز اول م��ن چیزى نگفتم .همین
ط��ور روز دوم و سوم .روز چهارم به
همکارم گفتم :آیا جاى پارک ثابتى
داری؟ چرا ماشینت را این قدر دور
از در ورودى پارک میکنى در حالى
که جلوتر هم جاى پارک هست؟
او در جواب گف��ت :براى این که ما
زود میرسیم و وقت براى پیادهرفتن
داریم .این جاها را باید براى کسانى
بگذاریم کهدیرتر میرسند و احتیاج
به جاى پارکى نزدیکتر
ب��ه در ورودى دارن��د تا
ب��ه موقع ب��ه سرکارشان
برسند .ت��و این طور فکر
نمیکنی؟
می��زان شرمندگ��ى مرا،
خودتان حدس بزنید!

•

در مقابل فست فود

چند س��ال پیش م��ن در شرکت
سوئدى ولوو  Volvoاستخدام شدم.
کار ک��ردن در ای��ن شرکت تجربه
جالبى براى من به وجود آورده است.
اینج��ا هر پ��روژهاى حداقل  ٢سال
طول میکشد تا نهایى شود ،حتى
اگر ایده س��اده و واضحى باشد .این
قانوناینجاست.
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آرامى کارى را پیش میبرند.
ول��ى در انتها ،این شیوه همیشه به
نتایج بهترى میانجامد.
به عبارت دیگر:
 -1سوئ��د در ح��دود 450000
کیلومتر مربع وسعتدارد.
 -2سوئد حدود  9میلیون جمعیت
دارد.

Slow Food
این روزه��ا ،جنبشى در
اروپا راه افتاده به نام غذاى
آهسته (.)Slow Food
این جنبش میگوید که مردم باید
به آهس��تگى بخورن��د و بیاشامند،

به مشتریان اهمیت زیادی دارد .اگر نتیجهگیری

شما خدمات بهتری را به مشتریانتان
ارائه کنید ،آنها تمایل بیشتری برای
مراجعه به شما خواهند داشت تا به
رقبایتان.

 .9استوار و ثابتقدم باشید.

ثباتقدم رمز پول درآوردن در یک
کار است .باید ه��ر روز برای موفق
ش��دن پشتکار داشت��ه باشید .این
عادتهای مثبتی در طوالنیمدت
ایجاد میکند که کمکتان میکند به
مرور زمان سود ببرید.

وقت کافى براى چشیدن غذایشان
داشته باشند ،و بدون هرگونه عجله
و شتابى ب��ا افراد خانواده و دوستان
شان وقت بگذرانند.
غذاى آهسته در نقطه مقابل غذاى
سری��ع ( )Fast Foodو الزاماتى که
در سبک زندگى به همراه دارد قرار
میگیرد .غذاى آهسته پایه جنبش
بزرگت��رى است ک��ه توسط مجله
بیزنس طرح شده و یک "اروپاى بی
شتاب" نامیده شده است.
این جنبش اساس��اً حس شتاب و
دیوانگی به وجود آمده بر اثر نهضت
جهانى شدن را زی��ر سوال میبرد؛
کمی��ت را جایگزین
نهضتى ک��ه ّ
کیفیت در همه شئ��ون زندگى ما
کرده است.
م��ردم فرانس��ه با وج��ودى که ٣٥
ساع��ت در هفته کار میکنند ا ّما از
آمریکائیها و انگلیسیها مولّدترند .
آلمانیه��ا ساع��ت ک��ار هفتگى را
ب��ه  28/8ساعت تقلی��ل دادهاند و
مشاه��ده کردهاند که به��رهورى و
قدرت تولیدشان  %٢٠افزایش یافته
است.
این گرایش به آهستگى و کندکردن
جریان شتاب آلود زندگى ،حتى نظر
آمریکائیها را هم جلب کرده است.
البته این گرایش به عدم شتاب ،به
معنى کمتر کارک��ردن یا بهرهورى
کمتر نیس��ت .بلکه به معنى انجام
کارها با کیفی��ت ،بهرهورى و کمال
بیشتر ،با توجه بیشتر به جزئیات و
با استرس کمتر است.
مجدد ارزشهاى
به معنى برقرارى ّ
خانوادگى و به دس��ت آوردن زمان
آزاد و فراغت بیشتر است .به معنى
چس��بیدن به حال در مقابل آینده
نامعلوم و تعریف نشده است .به معنى
به��ا دادن به یک��ى از اساسیترین
ارزشهاى انسانى یعنى ساده زندگى

شروع و اداره یک کار موفق میتواند
سخت و درعینحال سودآور باشد.
موفقی��ت نیاز ب��ه تمرک��ز ،نظم و
ثبات ق��دم دارد .ام��ا موفقیت یک
شب��ه ایج��اد نمیشود—نی��از به
تمرکز طوالنیم��دت دارد و باید در
موقعیتهای چالشانگیز و دشوار،
پشتک��ار و است��واری الزم را داشته
باشید.
_________________


کردن است.
هدف جنبش آهستگى ،محیطهاى
کارى کم تنشتر ،شادتر و مولّدترى
اس��ت که در آن ،انس��انها از انجام
دادن ک��ارى ک��ه چگونگ��ى انجام
دادن��ش را ب��ه خوبى بلدن��د ،لذت
میبرند.
من فکر می کنم اکن��ون زمان آن
فرا رسیده اس��ت که توقف کنیم و
درباره ای��ن که چگونه شرکتها به
تولید محصوالتى با کیفیت بهتر،در
یک محیط آرامت��ر و بیشتاب و با
بهرهورى بیشتر نیازدارند ،فکر کنیم.
 بس��یارى از م��ا زندگ��ى خود را
ب��ه دوی��دن در پش��ت س��ر زمان
میگذرانیم ا ّما تنها هنگامى به آن
میرسیم که بر اثر سکته قلبى یا در
یک تصادف رانندگى به خاطر عجله
براى سر وقت رسیدن به سر قرارى،
بمیریم.
 بس��یارى از م��ا آنق��در نگران و
مضط��رب زندگى خ��ود در آینده
هس��تیم که زندگى خ��ود در حال
حاضر ،یعنى تنها زمان��ى که واقعاً
وجود دارد را فراموش میکنیم.
 هم��ه ما در سراسر جهان ،زمان
برابرى در اختی��ار داریم .هیچکس
بیشتر یا کمتر ندارد .تفاوت در این
است که هر یک از ما با زمانى که در
اختیار داریم چکار میکنیم .ما نیاز
داریم که هر لحظه را زندگى کنیم.
به گفته جانلنون ،خواننده معروف:
زندگى آن چیزى است که براى تو
اتفاق میافتد،در حالى که تو سرگرم
برنامهریزیهاىدیگرى هستى.
----------راستی به شما به خاطر این که تا
پایان این مطلب را خواندید تبریک
میگوئیم .بسیارى هستند که براى
هدر ندادن زم��ان ،از وسط مطلب
آن را رها میکنند تا از قافله جهانى
شدن عقب نمانند .

•

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

کشورخارج
کجاست؟

خارج جایی است که همه
آدم ها در آن ایدز دارند!
مملکت خارج جایی است که
همه در آن با ناموس همدیگر کار
دارند! در حالی که در مملکت ما
چند نفر با ناموس همه کار دارند!






آنجا کشیش ها و پاپ حوزه علمیه
ندارند بس که بی فرهنگ هستند!
خارجی ها بس که بی دین و کافر
هستند ،نمی دانند ازدواج از نوع
موقت چیست!





ی��ه حاج��ی می��ره ح��ج ،ازش
میپرسن چطور بود؟ میگه خیلی
سنگ خ��ورد تو سرم ولی باالخره
بوسیدمش!


جوونك تخسی رو با پژوی پدرش
میگیرن ،بس��یجی می��ره جلو و
میپرس��ه :این خانوم ك��ه باهاته،
صیغهست یا عقدی؟ پسره میگه:
فاحشه است! نقدی!


طرف داشت��ه رادیو پی��ام گوش
می��داده ،گزارشگ��ره م��ی گفته:
راه بهارست��ان ب��ه امام حس��ین
بس��تهاست ،راه انقالب هم به امام
حسینبستهاست!
میگ��ه :باش��ه بابا بس��ته س كه
بس��ته س ،دیگه چرا هی قس��م
میخوری!


توی مترو خانومه به طرف سالم
میکنه ،طرف میگه  :به جا نمیارم!

آن ها خواننده هایی دارند که
همش اعتراض میکنند بس که بی
ادبند ،در حالی که خواننده های ما
میخوانند همه چی آرومه بس که
هنرمندهایمودبیهستند!


آن ها بس که به بزرگترشان احترام
نمیگذارند  ،هیچ وقت آل پاچینو و
جرج کلونی و آنجلینا جولی را،
نمی فرستند دست بوس اسقف و
پاپ تا بلکه عبرت بگیرند و کار بد
نکننددر فیلم ها!

خارجی ها بس که سوسول هستند
می گویند مرد با زن برابر است و
هیچ استاد پاک و مطهری نبوده
که بهشان بگوید نخیر ،هر 4تا زن
میشود یک مرد!
آن ها بس که بی فرهنگ هستند
در کلیسا با کفش می روند و عود
روشن میکنند،در حالی که همه
می دانند لذت حرف زدن با خدا در
بوی جوراب مخلوط با گالب است!

آن ها بس که سوسول هستند هر
 4سال یک نفر میشود همه کاره
مملکتشان  ،ولی ما همیشه گفته
ایم که حرف مرد یکی است و هیچ
کس عوض نمیشود!

خانومه میگه  :شما پدر یکی از
بچه های من هستید!
طرف با خجالت میگه :شما همون
دوست قبلی من نیستین!؟
خانومه سرخ میشه میگه :نخیر،
من معلم ریاضیدخترتون هستم!
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!



ما در ایران تعداد صندلی های
دانشگاه هایمان از متقاضی ها
بیشتر است بس که علم داریم!
فیلم های ما در ایران هیچ وقت
پایان غمگین ندارد بس که ما
شادیم ،ولی خارجی ها همه افسرده
هستند و همه اش در فیلم ها در
حال خون ریزی و کارهای بد بد!
در حالی که همه میدانند لذت هر
فیلمی به عروسی انتهای آن است!

ما در ایران خیلی همه چیز داریم!
نان  ،مسکن و حتی به روایتی
آزادی! اما فرق اصلی ما در این
است که خودمان میگوییم این ها
را نداریم ،ولی مقاماتمان میگویند

دارید!
آن ها تمام شعر های مذهبی
و ما از بس که نفهم هستیم ،اصرار
خود را با آهنگ میخوانند ،بس که
میکنیم و میگوییم پس کو؟!
االغند ،در حالیکه وقتی آدم با خدا
حرف میزند ،اجازه ندارد شاد باشد!
آن وقت آنها مجبور میشوند گشت
خدا خیلی ترسناک است و
درست کنند و به زور به ما حالی
هیچکس جز ایرانی ها نمیداند
کنند که ایناهاش!
این را!
در خارج اما اینطوری نیست بس
که آنها بی منطق هستند!

است
ای
خارج جای عقب افتاده
ما قطب جهان اسالمیم در حالی
که گشت نسبت ندارد! آن ها برای که خارج در جهان اسالم هیچ چیز
الک زدن جریمه نمیشوند!
نیست!
در خارج هنوز نفهمیده اند که رنگ ما میدان آزادی داریم ولی خارجی
_____________________________________

با بابام حرفم شد .گفت :واسه خاطر
چهل تومن یارانه باید این الدنگ رو
تحملکنیم!





مردم خارج ،همیشه مست هستند
و دائم به هم میگویند :یو آر!!..
اما در اینجا ما همیشه در حال
احوال پرسی از خانواده طرف مقابل
هستیم بس که مودب و بافرهنگیم!

یارو می ره رستوران میگه :غذا
چی دارین؟ گارسون میگه:
کاستیدگیلینکوفینوستا با لیمو!
یارومیگه:کاستیدگیلینکوفینوستا
با چی!؟

ها فقط مجسمه آزادی دارند!
و هر بچه ای میداند که اصال
مجسمه یعنی هیچ کاره! پس ما
آزادی داریم ولی خارجی ها ندارند!

خارجی ها فکر میکنند مادر جنگ
جهانی هستیم چون کوپنداریم و
سهمیه بندی !
آنها وقتی جنگ جهانی میکردند
همه چیزشان سهمیه بندی بود!
ما همیشهدر حال جنگ جهانی
هستیم ! بس که رییس جمهورها و
رهبرمان منتخب ما هستند!





لبخن

سیاه مناسب تابستان است!
خارجی ها بس که دین و اعتقاد
ضعیفی دارند  ،با دیدن موی
نامحرم  ،هیچ چیزیشان نمی شود!
اما ما اگر یک تار مو ببینیم ،دچار
لرزش می شویم! بس که محکم
است این اعتقاداتمان!

کشور خارج جایی است که رییس
جمهورشان بیشتر از یکدست
لباس دارد بس که تشریفاتی و
مرفه است!
تازه در خارج کراوات هم می زنند!
خارجی ها همه غرب زده هستند
بی همه چیز ها!


بزنید!
د

وست آیلند



خدا خیلی ترسناک است!

موضوع انشا:
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551





ما در ایران خانواده خود را خیلی
دوست داریم و هر وقت کاره ای
شدیم  ،تمام فک و فامیل خود را
میکنیم مدیر! اما آن ها بس که
بنیان خانواده قوی ندارند  ،این
کارها را بلد نیستند !


ما از این انشاء نتیجه میگیریم که
خارج جای بدی است! خارج جایی
است که همه آدم ها در آن ایدز
دارند!

•

ت
فاوت گفتاری پسر و
دختر در پای تلفن
و بعد از آن

گفتگوی

دو دختر پای تلفن:

سالم عشقم ،ق
ربونت ب��رم .چطوری
عس��ل؟ ف��دات
ش��م ...م��ی بینمت
خو
شگم ...بوس بوس بوس!

گفتگو
ی دو پسر پای تلفن:

دیوانه اولی :کی اومدی؟
دیوانه دومی :پس فردا
دیوانه اولی :پس فردا که هنوز
عد از
نیومده.
قطع کردن تلفن :
د
خت
ره
ا:
کار
چون
دونم
می
دومی:
دیوانه
واه
واه
واه! دختره ایکپیریه
ب
ی
فر
هن
داشتم ،زودتر اومدم!
گ چه
خودشم میگیره ،اه اه
اه
ا
نگ
ار
از
دم

اغ
فی
ل
افتاده حالمو بهم
زد!
معلم :بگو ببینم آفریقا
پ
س
ره
ا:
ب
ابا
ع
کجاست؟
ج
خیلی حا ب بچه باحالیه این ممد
شاگرد( :با گریه) آقا اجازه ،چرا
ل میک
ن��م باهاش خیلی با
هر وقت یک چیزی گم میشه مرامه!
از من می پرسید!؟

بنال ...بوزینه م
گه نگفتی ساعت چهار
میای؟د گمشو
راه بیفتدیگه کره خر
ب

سالن پذیرایی و
رستوران هانی رز
مکانی استثنائی ،ایدهای نو ،هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
درمرکز شهر مونترال
فضایی جدید و بی نظیر با غذاهای بسیار لذیذ ایرانی و مدیترانه ای
همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میو ٔه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
 %۲۰تخفیف برای دانشجویان گرامی
سوپ یا ساالد و چای را میهمان ما هستید (رایگان)
---------------------با نوش جان کردن غذاهای ما یقین خواهید کرد
که چنین کیف ّیتی فقط در هانی رز وجود دارد
کیترینگ هانی رز با سرویس کامل در خدمت مجالس و میهمانیهای شماست
-------------------حالل %۱۰۰
ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر.
-----------------------------------

1228 DRUMMOND

MONTREAL, QC, H3G 1V7

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



یه روز معلم به شاگرداش می گه
بچه ها بیاید بریم برای اومدن
بارون دعا کنیم!
بچه ها گفتن دعای ما که بر
آورده نمی شه!
معلم می گه چرا  ،دعاهای شما بر
آورده می شه.
بچه هام گفتن اگه دعای ما
برآورده می شد تو االن مرده
بودی!
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Paivand Persian Picnic in the PARC
>> پیک نیک بزرگ تابستانی ایرانیان مونتریال<< :

یکشنبه  19آگوست پارک انگرینیون


توجه :نزدیک به خروجی مترو انگرینیون
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زنان...

www.paivand.ca

>> Email: elahem@sympatico.ca
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در ای��ران و ی��ا كشورهای��ی از این (ف��ووا و کوه��ن  )۲ ۰۰۷ ٢از این
غزال مرادی دست عالوه بر افسانههای فرهنگی دس��ت قوانین در قانون مدنی ایران
رایج حتی نهاده��ای قانونی نیز به بسیار است .جامعه ای كه با نگرش
هویت در لغت به معنای شخصیت ،این وضع دامن می زنند و زنان را با سنتی ،تامین اقتص��ادی زنان را در
حقیقت یک چیز می باشد هویتیدیگر معرفی میكنند همین چارچوب ه��ای خانوادگی میداند
ِ
ذات ،و
(لغت نامهدهخدا) و هویت اجتماعی عدم شناخت ماهیتی زن در قانون آنقدر كه زنان در چرخه اقتصادی
بیشتر نقش مصرفكننده رادارند تا
انس��ان ،بر پایه  5مؤلفه تأثیرگذار ،مدنی ایران نیز دیده می شود.
ای��ن تعری��ف و مح��دود ك��ردن تامینكننده ،مصرف كننده هایی كه مسائل اقتصادى و اجتماعى مىتواند می تواند مفی��د باشد درآمد زایی و سنتی رایج  ،اشتغال زنان بر كیفیت
شکل میگیرد كه عبارتند از:
نقشهای زنان را میتوان بهطور بارز تامین اقتصادیشان از طریق جیب نگرش ف��رد را از درون ،آسیبپذیر عدم وابستگی می تواند در بهدست نقش همسری و مادری تاثیر منفی
 عوامل اقلیمی،
آوردن اعتماد به نفس زنان در تعیین ندارد .این در حالی است که همین
 عوامل سیاسی و تاریخی،
در مادههای مربوط به قوانین خانواده همسران و یا مردهای سرپرستشان كند و بحران درونى بوجود آورد.
صورت میپذیرد.
از سوىدیگر ،ناسازگارىهاىدرونى آگاه��ی از شخصی��ت و در نتیجه  %11درصد از زنان شاغل نیز شغل
در قانون مدنی ایران دید.
و تحصیالتشان نتوانسته است آن
«یک انسان زن زاده ب��ه عنوان مث��ال به موج��ب ماده م��اده  1108قانون مدن��ی در برابر و بازماندگى عقالنى و عاطفى افراد و شناخت هویت خود موثر است.
 ،1106در عق��د دائ��م نفقة زن به طالق عاطفی قرار دارد یعنی تامین گروههامىتواندبحرانهاىاجتماعى در ایران هم مهرانگیز منوچهریان با میزان قدرت را برایشان ایجاد كند و
منیشود ،بلکه تبدیل
عه��دۀ شوه��ر است و طب��ق ماده اقتص��ادی زن را درجایگ��اه وظائف بیافریند .ب��رای برون رفت از چنین پیشنهاد الیحه ای مبنی بر اصالح آنان را قادر سازد تا براساس آگاهی،
 1108قانون مزبور ،هرگاه زن بدون همسری و همچنین چارچوبها و ماهیتی ،كس��انی مانن��د سیمون قوانین خانواده درسال  1342سعی به انتخاب نقشهایشان بپردازند .در
به زن میشود!»
مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت محدودیت هایی كه مردان برایشان دوبووار و ویرجینی��ا ولف استقالل در برون رفت از تعریف و محدودیت واقع آنها هن��وز نمیتوانند با نفی
زن��ان داشته اس��ت در واق��ع او با سنتهای جامعه  ،خود را بازتعریف
امتناع كند ،مستحق نفقه نخواهد تعریف می كنند( ،تمكین ومصادیق اقتصادی را مطرح می سازند.
ب��ود ،با تجمیع مفهوم این سه ماده آن) همانط��ور كه بت��ی فریدان در دوب��ووار ب��ر این باور اس��ت که «با اصالحاتی در قان��ون خانواده مانند کنند و به گونه ای هم در اجتماع و
 عوامل اقتصادی و معیشتی،
 عوامل فرهنگی (زبان و ادبیات از جمله نتایجی كه حاصل میشود كتاب رمز و راز زنانه بحران هویت وجود ساختارهای فرهنگی موجود ارثبری با توجه به آخرین آمار اعالم هم خانواده حقوقشان نادیده گرفته
و افس��ردگی در زن��ان را پذی��رش (همچ��ون ازدواج ،م��ادری ،روابط شده كه تنها %11درصد زنان ایرانی می شود .به هرحال با توجه به عدم
و هن��ر ،میراث اساطی��ری ،سنن و این است كه:
آداب ،اعتقادات و آیینها و رسوم و عقد نكاح دائم ،مثبت نفقه و نشوز نقش سنتی زنانه میداند و چنین زن-مرد) زنان ،بختی برای آزادی یا شاغل هستند و این یعنی  %89زنان حمای��ت نهادهای مدن��ی و قانونی
جهتگیری به نقش زن یعنی نقش براب��ری ندارند .با این وجود ،دوبووار درتامی��ن نیازهای زندگی وابس��ته كش��ور از زنان مانند ع��دم تعریف
مسقط آن است.
یادمانها) ،و
قانون :بنابراین ،با وقوع عقد ،زن همس��ری در مقابل تامین نیازهای خوشبین بود و عقیده داشت زنان هس��تند و با توجه به قوانین نابرابر حقوق بازنشستگی برای زنان خانه
 مؤلفههای تربیتی.
در کتاب جنس دوم ،سیمون نگاهی مستحق نفقه خواهد بود ،مادی ،زن را با بحران هویتی مواجه میتوانند زمین��هی آزادی خود را ارث و...تاكید بر نقشهای همسری دار و ....تاكید بر درآمدزایی زنان چه
و مادری از آنجایی كه داشتن شغل ،اشتغال خانگی و چ��ه در بیرون از
مگر اینك��ه مانعی مانند میكن��د كه اص��والَ نق��ش زن در فراهم کنند.
دوب��ووار بیان م��ی كند كه
روسپی نشوز ،این حق را ساقط خانواده چه می تواند باشد و آیا این آنهامیتوانندافسانههایفرهنگیرا خود یكی از راههای تامین اقتصادی منزل میتواند از نقش منفعل زنان
بودن مقدم بر ماهیت است.
ماده قانونی نگاهی روسپی انگارانه به به چالش بکشند ،میتوانند استقالل است پس می توان تنها  %11زنان را بكاهد .در واقع باید روزی را آرزو كرد
وی ب ه همین منوال استنباط انگارانه كند.
اقتصادی بیشتری را تجربه کنند و بر قادر به تغییر وضعیت فرهنگی خود كه زنان بتوانند بر اساس قدرت الزم،
به بیان دیگر ،پس از عقد زن نداشته است؟
میکند که یک انس��ان زن
زن؟!
به
نقش هایشان رادر جامعه بپذیرند نه
دائم نفقه زن بر عهده مرد یعن��ی زن درچنین نهادی به دلیل تصور اشتباه پاییندست بودنشاندر دانست.
زاده نمیشود ،بلکه تبدیل به
هرچند کهدر مورد وضعیت اشتغال از سر جبر اجتماعی و تاریخی.
استقرار پی��دا میكند و نداشتن پایگاه اقتصادی الزم ،مجبور هنر و ادبیات فائق آیند».
زن میشود،
(مدرسهفمینیستی)
ادامه مییابد تا اینكه عذر به زندگی زناشویی با همس��ر و به براین اس��اس اشتغ��ال در تعریف زنان با کیفیت روابط زوجین رابطه
چرا دختران از اوان کودکی،
نقش هویتی زنان موثر است حتی آماری وجود ندارد اما تحقیقات نشان
نقشه��ای فرهنگ��ی معین��ی را غیرموجهی (نشوز) باعث سقوط آن تعبیری فروش تن خود به اوست؟
میپذیرن��د .و نش��ان میده��د که گردد.
بررس��ی این ماده قانون��ی از جنبه كارآفرینی برای زن��ان خانه دار نیز داده اس��ت كه بر خ�لاف باورهای
چگون��ه زنان به وسیل��هی تاریخ و سیاست اجتماعی یک��ی از عناصر های حقوقی مورد بحث این مقاله
سنت و قان��ون تعری��ف و محدود اصلی است که قدرت اقتصادی زن و نیست بلكه مطرح ساختن
شدهان��د که آنه��ا را در جایگاهی مرد را در بازار کار ،قوانین حکومتی ،آن و تاكی��د ب��ر بازتعری��ف
و تقسیم کار سنتی شکل میدهد و نقش زنان اس��ت و اینكه با
پایینتر قرار میدهد.
به باوردوبووار ،تاریخ فرهنگی مانع از موجب تقویت یا سستی هنجارهای این موضع قانونی اساسا زنان
آن شدهاست که زنان آزادی خود را فرهنگی ،که مسئول اداره ی خانواده در بازتعریف خود چه نقشی
درک و بر اساس آن عمل کنند ،در را مشخص می کن��د نیز می شود خواهندداشت؟
"دوزخ" اث��ر ژان پل سارتر
همانط��ور كه گفته
مقابل ،تا زمانی که زنان به
حمی��د سمندری��ان ،مترجم و
را به صحنه برد و همزمان
ش��د نق��ش عوامل
مردان و سنتهای فرهنگی
کارگ��ردان تئاتر و از بنیانگذاران
در همکاری با دکتر مهدی
اقتصادی و معیشتی
اجازه دهند تا چیستی آنان
دانشکده تئاتر دانشگاه تهران در
فروغ اق��دام ب��ه تاسیس
در شك��ل گی��ری
راتعریفکنند،آزادنخواهند
سن  ۸۱سالگی ب��ر اثر سرطان
هنرست��ان آزاد هنره��ای
هویت (ب��ه ویژه در
بود .دوب��ووار استداللهای
درگذشت.
زمان :یکشنبه  5آگوست 2012
دراماتیک کرد که وابسته
شکلدهی بههویت
ز یس��ت شنا ختی ،
برخی از چهرهه��ای تئاتر امروز
ب��ه هنرهای زیب��ای کل
زن��ان) مطرح است
روانشناختی ،و مادهگرایانه
ایران در کالسهای آزاد بازیگری
 11صبح تا  2بعدازظهر
به همه شما خوشامد می گوییم.
کشور بود.
که بیشتر با بحران
را ،برای تبیین دستهای از
سمندریان تعلیمدیدهاند.
سمندری��ان سپ��س در
درونى و بیرونى در
ویژگیهای رفت��اری زنان
حمی��د سمندری��ان ،کارگردان
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
همک��اری ب��ا مهن��دس
تعامل و تاثیر و تاثر
که از کنترل فرهنگ خارج
سرشناس تئات��ر ایران ،سحرگاه
Tel.: 514-619-4648
هوشنگ سیح��ون ،دکتر
متقابل قراردارند.
است ،نفی میکند.
 ۱۲ژوییه در اثر بیماری سرطان
مهدی برکشل��ی و دکتر
چشم از جهان فرو بست.
مه��دی نام��دار دانشکده
سمندریان شم��ار قابل اعتنایی
تئاتردانشگاه تهران را بنیان
از آثار نمایشنامهنویسان معروف
جهان را ترجمه و کارگردانی کرد که نوشین اداره میشدند .سمندریان با گذاشت و خود نیز تا همین اواخر به
از آن میان میتوان به آثار فریدریش موسیقی نیز بیگانه نبود و دستی در تدریسدردانشگاههای تهران و کلیه
موسسات مربوط به تئاتر ادامه داد.
دورنمات ،هنریک ایبسن ،آرتور میلر ،نواختن ویولنداشت.
برتولت برشت و ژان پل سارتر اشاره او گرچه تحصی�لات دانشگاهیاش است��اد ب��زرگ تئاتر ای��ران در سال
را در رشت��های فن��ی در دانشگ��اه  ۱۳۴۲گروه تئاتری منسجمی به نام
کرد.
سمندریان اکث��ر این کاره��ا را در صنعتی برلی��ن آغاز ک��رد ،اما بعد گروه هنری پاسارگاد تشکیل داد .در
ساله��ای پیش از انقالب به صحنه از فارغالتحصیل��ی در ای��ن رشته به این گروه چهرههای شاخصی از تئاتر
کنسرواتوار عالی موسیقی و هنرهای ایران شرکت داشتن��د که از جمله
برد.
او در س��ه ده��ه پ��س از انقالب به نمایشی هامبورگ وارد شد .ولی در میتوان از پرویز پورحسینی ،سعید
دلیل محدودیتهای مقرر از سوی این رشته نیز دوام نیاورد و سرانجام پورصمیمی ،پری صابری ،اسماعیل
جمهوری اسالمی تنها توانس��ت  ۴به سراغ رشته اصلی مورد عالقهاش محرابی ،جمشی��د مشایخی ،پرویز
ک��اردان ،محمد حفاظ��ی ،منوچهر
یعنی تئاتر رفت.
نمایشنامه را روی سن ببرد.
یکی از آرزوه��ای او به صحنه بردن سمندریان طی شش سال به صورت فرید ،ثریا قاسمی ،اسماعیل شنگله
نمایش "گالیل��ه" اثر برتولت برشت آکادمی��ک تح��ت آم��وزش ادوارد و مهدی فخیمزاده نام برد.
مارکس که یکی از استادان برجسته سمندری��ان در س��ال ۱۳۷۳
بود که تحقق نیافت.
حمید سمندریان در سال  ۱۳۱۰در تئاتر بود اص��ول و مبانی کارگردانی کالسهای آزاد بازیگری و کارگردانی
تهران متولد شد .او در دبیرستان به و بازیگ��ری را آموخت و همزمان در را بنی��ان گذاش��ت ک��ه هنرجویان
کار تئاتر روی آورد و در کالسهای آلمان به صورت حرفهای مشغول به بسیار زیادی از آنجا دانشآموختند
و به عرصه حرفهای هنر وارد شدند.
استادانی همچون حسین خیرخواه ،کار شد.
عباس شباوی��ز و نصرت کریمی به او پس از پایان این دوره بنا به دعوت بسیاری از فعاالن کنونی تئاتر ایران
آموزش تئاتر و هنرپیشگی پرداخت .اداره کل هنره��ای زیبای کشور به شاگردان همین کالسها بودهاند.
این کالسها زیر نظر عبدالحس��ین ایران برگشت و به سرعت نمایشنامه

محید مسندریان ،کارگردان بزرگ تئاتر ایران از
صحنه بریون رفت!

جلسه اجنمن زنان

منایشگاهعكاسی

>> در گالری Z

ـــ تا  ١١اوت ـــ

Facebook.com/
paivand.
montreal
به ما بپیوندید!
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ازنازی بپرس!...

دستانت،
چشمانت ،و صدایت را عاشقانه
دوست دارم!

بر عواطف آسیب رسان خود مسلط شویم

نویس��نده بزرگ یونان��ی (زوربا،
آزادی ی��ا م��رگ و )...نیک��وس
کازانتزاکیس نق��ل می کند که
در دوران کودک��ی ،یک پیله کرم
ابریشم را بر روی درختی می یابد،
درست هنگامی که پروانه خود را
برای خروج از پیله آماده می سازد.
اندکی منتظر می ماند ،اما سرانجام
چون خروج پروانه طول می کشد
تصمیم می گی��رد این فرآیند را
شت��اب بخشد .با ح��رارت دهان
خود آغاز به گرم نمودن پیله می
کند ،تا این که پروانه خروج خود را
آغاز م��ی کند .اما بال هایش هنوز
بسته اند و اندکی بعد می میرد.
او می گوید :بلوغی صبورانه با یاری
خورشید الزم ب��ود ،اما من انتظار
کشیدن نمی دانستم .آن جنازه ی
کوچک تا به امروز ،یکی از سنگین
ترین بارها ،بر روی وجدان من بوده
است .اما همان جن��ازه باعث شد
درک کن��م که ی��ک گناه حقیقی
وجود دارد:
فشار آوردن بر قوانین بزرگ کیهان!
بردب��اری الزم است و نی��ز انتظار
زمان موعود را کشیدن شاهد بودن
وسختی کشی��دن عزیزان و صبور
بودن و مقاومت کردن ،و با اعتماد
راهی را دنبال کردن که خدا برای
زندگانی م��ا و فرزندانمان برگزیده
است
اگرپوست��ه تخم مرغ��ی که ترک

خورده و جوجه میخواهد سر از تخم
بیرون آورد به شکس��تن آن کمک
کنی��د یقین بدانید پ��س از مدتی
جوجه بیمار خواهد شد باید جوجه
سختی بکشد تا پوسته را بشکند تا
سالمتر و قویتر پا به زندگی گذارد
 نگذاری��د هی��چ چی��ز و هیچ
کس جلوی شما را برای رسیدن به
موفقیتبگیرد
 بگذاری��د فرزن��دان تان زمین
بخورند تا تجربه کنند اینقدر آنها را
یاری نکنید
 هیچ وقت نگران شکست ها ی
فرزندان خود نباشید ،چراکه همان
شکست شاید ،رهگشای موفقیت و
درخشش او باشد.
 هیچ گاه بار مسئو لیت کسی
را به دوش نکشید.
 جل��وی تحقی��ر ش��دن او را

نگیرید.
 آسیب های او را به جان
نخرید.
 بگذارید تا همین فشارها
موجب شکوفایی او شوند.
 دان��ه ای که سعی دارد
خود را از دل خاک به بیرون
بکشد را ،از خاک در نیاورید.
 پیل��ه پروانه ای که خود
را با سختی از درون به بیرون
می کشد را ،پاره نکنید.
 پوست��ه تخم مرغی که
جوج��ه ای سع��ی دارد آن را
بشکافد و بیرون بیاید ،نشکنید.
چ��را که شما دریچه های خروج از
عال��م تاریک و تنگ و رنج آور را به
روی آن ها خراب می کنید و مانع
پیش روی آن هادر مسیر رشدشان
می شوید.
گاه تنها تماشا کردن این صحنه ها
کافی است.
بر خودخواهی های خود غلبه کنیم
بر حس مالکیت خود
بر طمع خود
بر زیاده خواهی ها
و
عواطف آسیب رسان خود
مسلط شویم
و دریچ��ه ه��ای خیر را ب��ه روی
فرزندانمانبگشاییم.


آرامش درون داستانی از پائولو کوئیلو
یه پس��ر و دختر کوچولو
داشت��ن ب��ا ه��م ب��ازی
میکردن .پسر کوچولو یه
سری تیله داشت و دختر
کوچولو چندتایی شیرینی
با خ��ودش داشت .پس��ر

کوچولو به دختر کوچولو
گف��ت م��ن هم��ه تیله
هامو بهت میدم؛ تو همه
شیرینی هاتو به من بده.
دختر کوچولو قبول کرد
پس��ر کوچولو بزرگترین

 از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار. اگ�ر روزی دشم�ن پیدا کردی ،ب�دان که دررسیدن به هدفت موفق بوده ایی.
 اگر روزی تهدیدت نمودند ،بدان که در برابرتناتوانند.
 اگر روزی خیانت دیدی ،بدان قیمتت باالست. اگر روزی ترکت کردند ،بدان با تو بودن لیاقتمی خواهد.

و قشنگتری��ن تیل��ه رو
یواشک��ی واس��ه خودش
گذاشت کن��ار و بقیه رو
به دخت��ر کوچول��و داد.
اما دخت��ر کوچولو همون
جوری که ق��ول داده بود
تمام شیرین��ی هاشو به
پسرک داد
هم�ون ش�ب دخت�ر
کوچولو با آرامش تمام
خوابید و خوابش برد.
ول��ی پس��ر کوچولو نمی
تونس��ت بخوابه چون به
ای��ن فک��ر می ک��رد که
همونط��وری که خودش
بهترین تیله اشو یواشکی

پنهان کرده شاید دختر
کوچول��و هم مث��ل اون
ی��ه خ��ورده از شیرینی
هاش��و قایم کرده و همه
شیرینی ها رو بهش نداده
عذاب وج��دان همیشه
مال كسی است كه صادق
نیست؛ آرامش مال كسی
است كه صادق است
ل��ذت دنی��ا مال كس��ی
نیس��ت كه با آدم صادق
زندگی م��ی كند آرامش
دنیا مال اون كسی است
ك��ه ب��ا وج��دان صادق
زندگی میكند
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   همیشه از

خوبی آدم ها برای
خودت دیوار بساز.
هر وقت در حق تو بدی
   هر رفتنی رسیدن نیست

کردند ،فقط یک آجر از دیوار
ولی برای رسیدن باید رفت.
بردار؛ بی انصافیست اگر دیوار را
خراب کنی!
   به جزییاتدقت کنیم ،زیبایی

   در مقابل مشکالت زندگی خم بی کرانی در جزییات نهفته است!

به ابرو نیاور! کارگردان همیشه
سخت ترین نقش ها را به بهترین 
   تغییرات کوچک ایجاد کنیم.
همین تغییرات کوچک زندگی
بازیگر می دهد.
را شیرین تر و رنگی تر و زیباتر
گـل می کند.

   خاک و کود الزم است تا ُ
گـل نه خاک است و
بروید ،اما ُ
   خوشبختی یعنی منتظر شادی

نه کود
های بزرگ نماندن و کیف کردن
از تمام چیزهای کوچک
   هیچ کس نمی تواند به عقب

برگردد و از نو شروع کند ،اما همه
   ما سه چیز را در دوران کودکی

می توانند از حاال شروع کنند.
جا گذاشته ایم:
 شادمانی بی دلیل،
   تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند،
 دوست داشتن بی دریغ وفاصله این دو را زندگی کنیم
 کنجکاوی بی انتها
   طوالنی ترین سفرها نیز یک
   پرواز را بیاموز!
روز با گامی کوچک آغاز می شود .
نه برای اینکه از زمین جدا باشی،
   دیگران را ببخش! نه فقط برای برای آن که به اندازه فاصله زمین

تا آسمان گسترده شوی
اینکه آن ها الیق بخشش اند؛
به این خاطر که تو الیق آرامش
   به ظاهر اعتماد نکن چون

هستی!
بیشتر وقت هادروغین است
   به دارایی ها دل نبند زیرا رفته

   دستانت بوی زحمت

رفته ناپدید می شوند
چشمانت رنگ خستگی
   به درون خون ببال که ثروت

اما صدایت زنگ زندگی
های واقعی در آن نهفته است
است
گر به خود آیی به خدایی رسی...
پدرم،

   همه چیز در

انسان با یک نگاه به
خود آغاز می شود
حرکت زندگی از بودن به شدن
است
کیفیت زندگی تو را و کیفیت نگاه
تو به زندگی می سازد
بودن یا نبودن مفهومی ندارد و
خود بودن مهم است
   سعی کن در زندگی گدا

نشوی؛ چیز با ارزشی را به گدا
نمیدهند
   ای دوست عظمت و زیبایی

در نگاه توست نه در آنچه بدان
می نگری
   آنچه آرزوی توست در برابرش

خیال پردازی کن و هر جا که
آرزو داری برو و هرچه را که آرزو
داری جست و جو کن زیرا زندگی
همان گونه است که تو به آن
شکل میدهی..
   زیباترین آینده بستگی به آن

دارد که بدی های گذشته را
فراموش کنیم .اگر بر خطاهای
گذشته که تو را آزار می دهد
چیره نگردی هرگز از زندگی
گذشته ات رهایی نخواهی یافت
تا شیرینی اکنون و آینده را تجربه
کنی   .
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گاب
و به بیماری الزایمر
گرفتار شده است.

با عشق و افتخار :از خودمان...
در چند سال گذشته  -مس��بوقید-
کم نب��وده ان��د افتخارآفرینانی که
نامشان صفحه «از خودمان» پیوند
را مزین ساخته اس��ت .این شماره
– مقدمتا -به دیدار دوستی رفتیم
که در حیطه های ورزشی ،مشخصا
داوری تنی��س باعث افتخار جامعه
ایرانیان مونتریال شده است.
کوروش فومنی ،از طر ف �Interna

گابریلگارسیامارکزدیگرمنینویسد
نازی عظیما

روز شنب��ه  ۷ژوئی��ه خبری در
خبرگزاری ه��ا و روزنامه های
اروپایی منتشر شد که میلیون
ه��ا خواننده رم��ان « صدسال
تنهایی» را غمگین و دریغمند
کرد.
گابریل گارسیا مارکز ،نویسنده
«جادوگ��ر واقعیت» ،که سبک
واقع گرایی جادوان��ه را در این
رمان ب��ه چنان اوج��ی رساند
که رئالیسم جادویی -با آن که
در ادبیات پیشینه های بس��یار
داشت -برای همیشه در تاریخ
ادبیات با ن��ام او عجین شد ،به
بیماری نسیان پیری یا الزایمر
گرفتار شده است.
خایمه گارسیا مارکز ،برادر گابو
(ن��ام ُمصغری که کلمبیایی ها
ب��ر نویس��نده محبوبشان
گذاشت��ه ان��د) ب��ه
هنگام مهمترین
سخنرانی برای دانشجویان
در شهر کارتاخنا ،در کلمبیا تم در آثار جزئیات مرگباری همراه
است .مث��ل این که می
از بیماری حافظه
برادر  ۸۵مارکز
خواهند او را مرده قلمداد
ساله اش پرده برداشت.
او که برای سخنرانی درباره تنهاییست .کنند .انگار دوست دارند
خب��ر م��رگ او را اعالم
ب��رادرش دعوت ش��ده بود
گفت دیگر نمی تواند از حرف زدن کنند».
در باره بیماری ب��رادرش خودداری مارک��ز در «ص��د س��ال تنهایی»
کند .گفت ب��رادرش برای پرسیدن داستان خان��واده ای را در ماکوندو،
چیزهای بدیهی به او تلفن می زند و سرزمین خیالی خود ،نقل می کند
افزود« :گاهی به گریه می افتم .چون که از درمان پدربزرگ نسیان گرفته
احساس می کنم دارم او را ازدست خود عاجزند.

می دهم».
به گفت��ه خایمه ،نویس��نده رمان مارکز روزنامه نگار ،نویسنده،
های��ی چون «عش��ق در سال های فیلمنامهنویس
وبایی»« ،پاییز پدرساالر»« ،خاطرات مارکز کار نویس��ندگی را از روزنامه
روسپی��ان مح��زون»« ،هزارت��وی نگاری آغاز کرد و روزنامه نگاری پایه
ژنرال»« ،گزارش مرگ اعالم شده» ،داستان سرای��ی اوشد .به گفته بل
« از عشق و دیوهای دیگر»« ،کسی وییادا ،منتقد ادبی «:روزنامه نگاری
به سرهن��گ نامه نمی نویس��د» ،باع��ث شد که مارکز ،در میان همه
و بس��یاری داست��ان ه��ای دیگر ،نویسندگان زنده امروز ،بیش از همه
دیگرنمی تواند بنویسد.
به زندگی روزم��ره کوچه و خیابان
آیا نویسنده ای که به نوشته خودش :نزدیک باشد.».
سیال می شد گزارش های ژورنالیس��تی او برخی
«نوشتن برایم چنان ّ
که گاه احس��اس می کردم تنها به از بهتری��ن آثار غیرداستان��ی او را
خاط��ر لذت محض قصه گویی می تشکیل می دهند .مانند «داستان
نویس��م .حالتی که به شناور شدن دریانورد کشتی شکسته»« ،شیلی
می ماند» ،دیگر از این لذت بی بهره زیرزمین��ی» « ،گ��زارش یک آدم
خواهد ماند؟
ربای��ی» .از دیگر آث��ار غیرداستانی
خایم��ه گارسیا مارک��ز گفته است او ،س��وای خاطرات��ش م��ی توان
برادرش حتی دیگر نمی تواند جلد از «تنهای��ی آمریک��ای التین» که
دوم خاطراتش را بنویسد.
سخنرانی او برای جایزه نوبل است،
جلد اول خاط��رات مارکز با عنوان « ،ب��وی درخت گ��واوا» ،و «کشور
«زن��ده مانده ام که بگویم» در سال کودکان» نام برد.
 ۲۰۰۳منتشر شد .گابریل گارسیا ناش��ر آثارمارکز در س��ال  ۲۰۱۰از
مارکز چه��ار سال پی��ش از آن در پای��ان یافتن رمانی با نام «دیدار در
س��ال  ۱۹۹۸به بیم��اری سرطان ماه اوت» خبر داد ،اما تاریخی برای
لنفاوی مبت�لا شده ب��ود .وقتی از انتش��ار آن اعالم نک��رد .این کتاب
بیماریش آگاه شد با طنز همیشگی هنوز منتشر نشده است.
خود بیماری را «ضربه شدید بخت» آیا این آخرین کتاب مارکز خواهد
خوان��د تا او را سرانج��ام به نوشتن بود؟
خاطراتش وادارد.
مارکز زبانی تصوی��ری دارد .خود او
به گ��زارش خبرنگار ب��ی بی سی بارها گفته است که داستان هایش
از کلمبیا ،شایع��ات درباره بیماری با آمدن یک تصویر در ذهنش شکل
حافظه گابریل گارسیا مارکز از مدت م��ی گیرند .شاید ب��ه همین دلیل
ه��ا پیش بر سر زبان ها بود .اما این است که بس��یاری از آثارش توجه
اولین بار است ک��ه یکی از اعضای فیلمس��ازان را به خود جلب کرده
خانواده نویسنده برنده جایزه نوبل است.
ادبیات از بیم��اری او آشکارا سخن رم��ان «عشق در سالهای وبایی» او
می گوید.
را مایک نیوول کارگردان بریتانیایی
خایمه گف��ت تاکنون می کوشیده (فیلم چهار عروسی و یک تدفین)
بیماری ب��رادرش را پنهان نگه دارد درسال  ۲۰۰۷بر پرده سینما برد.
چ��ون آن را امر خصوص��ی او می و رمان دیگرش «از عشق و دیوهای
دانسته اما تصمیمش را عوض کرده دیگر» در سال  ۲۰۱۰توسط هیلدا
زیرا « :ابراز نظرهای گوناگونی درباره هیدالگو ،کارگردان کستاریکایی و
او به راه افتاده است ،که بعضی شان فارغ اتحصیل مؤسسه فیلم هاوانا،
واقعیت دارد هرچند که همه شان با که مارکز در آنجا کارگاه های فیلم
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یال داور
تر
فومنی ،از مون  201لندن
املپیک 2
کوروش
ات تنیس
مسی مسابق
ر

ا نگلی��س
خواهد شد.
ک��وروش را اولین ب��ار در پیک
نیک بزرگ متاخر پیوند مالقات
کردی��م؛ بلند قامت ام��ا فروتن
(و کمی خجالت��ی) خوش تیپ
و با بدن��ی ورزیده ،سراسر سفید
پوشیده ب��ود ،فارسی را
دقی��ق و فاخر حرف می
زند.
دوستی از موقعیت واال و
وی��ژه او در دنیای ورزش
برایمان گفت.
ق��رار گذاشتیم ب��ا او به
گفتگ��و بنیشینی��م و
داست��ان زندگی اش را با
خوانندگان سهیم شویم.
این دیدار ،اما بخاطر برخی
دشواری های فنی ،تا بازگشت او از
لندن به تعویق می افتد.
دیدگ��اه ه��ا ،زندگ��ی و خاطرات
ک��وروش را (از المپی��ک لندن) در

می گذاشت ،به فیلم تبدیل شد.
او خود چند سناریو برای سینما
و ی��ک سریال تلویزیونی به نام
«عشق ه��ای دش��وار» نوشته
است .نخس��تین سناریویش را tional Olympic Committee
با همک��اری کارلوس فوئنتس ) (IOCدر می��ان بس��یاری رقابت
نوش��ت .از جمله آث��ار او که به های سرسخت ،تنه�ا فردی است
سم��ت داوری Technical
فیلمدرآمده «گزارش یک مرگ که ب��ه َ
اعالم شده» (فرانچسکو روزی) officials umpire ،در چهاردهمین
«کس��ی به سرهنگ نامه نمی دورۀ مسابقات تنیس المپیک 2012
شم��اره ه��ای آینده
نویس��د»« ،ماریای قلب من» و لندن برگزیده شده است.
غیره است.
پیوندبخوانید.
ای��ن بازی ه��ا از  27ج��والی تا 5
عجالتا برای این هموطن
مهم تری��ن تم در آث��ار مارکز آگوست در لندن برگزار میشود.
گرام��ی شادباش ه��ای صمیمی و
تنهایی س��ت .تنهایی در همه در بازی های تنیس امس��ال 190
آرزوی پی��روزی وموفقی��ت ه��ای
آثار او چنان غلبه دارد که حتی بازیکن تنیس ،در تک نفره ،دابل و
به عن��وان دو اث��ر مهمش راه دابل میک��س (برای اولین بار) بازی
روزافزون و سفری خوش داریم.
یافته است« :صدسال تنهایی» خواهندد اشت .او هفتهدیگر رهسپار
و «تنهایی آمریک��ای التین».
در «پاییز پیش��وا» و «ژنرال در
هزارتوی خود» نیز تنهایی تمی
بارز است.
مارکز درباره درون مایه تنهایی
در آثارش گفته است:
«فکر می کنم تنهایی مشکل همه
است .هرکس یک ج��ور آن را بروز
می دهد .احساسی است که بر آثار
بسیاری از نویسندگان تسلط دارد.
منتها بعض��ی آن را ناخودآگاه بروز
میدهند».
و در سخنران��ی نوب��ل خ��ود ب��ا
عنوان «تنهای��ی آمریکای التین»
گفت«:تعبیر ما از واقعیت خودمان،
از طری��ق شیوه هایی ک��ه ازآن ما
تر،
نیس��ت ،تنه��ا م��ا را ناشناخته
آسمان ،آبی و کم
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ر
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اسیرتر ،و تنها تر می سازد».
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ب طیف مثل پرنیان26 ،
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با بوی خوشدو
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غیرداس�تانی ،چ�ه در رمان یا
داستان کوتاه ،اکنون محبوب ترین و
شایدبهتریننویسندهاسپانیاییزبان
از زمان سروانتس تاکنون است».

مارکز از آن نویسندگان نادری است
که توانس��ته است ن��ه تنها تاریخ و
فرهن��گ ملت خود ،بلک��ه تاریخ و
فرهنگ سراسر یک قاره را روزنگاری
کن��د و به نوشت��ه نشریه نیویورک
ریوی��و آو بوک��ز(NY Review of
« :)Booksداستان سرایی است که
هر برگ از نوشته اش شگفتی ها و
اغ��راق های زندگی را بر ما تحمیل
می کند».
تنه��ا از رمان« صدس��ال تنهایی»
بی��ش از س��ی میلیون نس��خه به
ف��روش رفته و این کت��اب به سی
زبان در دنیا ترجم��ه شده است .با
این حال او درباره شهرت می گوید:
«نویسندگان مشهور برای آن که به
نویسندگی ادامه دهند باید پیوسته
از خودش��ان در براب��ر شهرت دفاع
کنند».
مارکز یک بار گفته است:
«این که می گوین��د آدم وقتی که
پیر می شود دیگر دنبال آرزوهایش
نم��ی رود ،درست نیس��ت .آدم ها
وقتی پیر می شوند که دیگر دنبال
آرزوهایشان نروند».
آیا قصه گ��وی جادوی��ی دست از
آرزوهایش برداشته است؟

•

بیانیه اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران  -مونترال

به مناسبت سیزدهمین سالگرد جنبش دانشجویی  18تیر ماه ١٣٧٨

 ١٣س��ال پیش در چنی��ن روزی
دانشجوی��ان دانشگاه ه��ای ایران
در دف��اع از حق��وق اساسی مردم
ای��ران ب��رای تحق��ق دمکراسی و
رعای��ت حق��وق بش��ر جنبشی را
برپا کردن��د که بدون شک یکی از
مهمترین نقاط عطف تاریخ جنبش
دانشجویی ایران است.
این جنب��ش در  ١٨تیرماه شروع
و در  ٢٣تیرم��اه با یورش نیروهای
سرکوبگ��ر حکومتی ب��ه خوابگاه
دانشجوی��ان پایان یاف��ت ،که در
نتیجه این حمله وحشیانه تعدادی
از دانشجوی��ان کشت��ه ،تع��داد
بیشماری زخمی،دستگیر و زندانی
شدن��د .از تعداد کشت��ه شدگان،
زخمی ها و زندانیان اطالع دقیقی
در دست نیس��ت ولی ن��ام پاره ای
از ج��ان باختگان مانن��د عزت اله
ابراهی��م نژاد در تظاه��رات و اکبر
محمدی ک��ه در زندان در گذشت
بر سر زبان ها است .تعداد بیشماری
از فعالی��ن این جنب��ش مجبور به
ت��رک وطن شدند و پاره ای از آنان
مانند آقایان حشمت اله طبرزدی و
جاوید تهرانی کماکان از سال  ٧٨تا
کنون در زندان هستند.

تاریخ معاصر ای��ران نشان میدهد
که دانشجویان دانشگاه های ایران
همواره از پیشگام��ان مبارزه برای
دف��اع از حقوق اساسی مردم ایران
از جمله آزادی ،دمکراسی و حقوق
بشر بوده اند و با تمامی توان در راه
احقاق این حقوق کوشش کرده اند،
همانط��ور ک��ه خاط��ره جنبش
دانشجوی��ی  ١٨تیرم��اه ١٣٧٨
یاد آور جنبش دانشجویی  ١٦آذر
 ١٣٣٢است که در طی آن سه تن
از دانشجویان دانشکده فنی تهران
جان باختند.
انجمن دفاع از حقوق بشر مونترال
ضمن گرامیداشت خاطره جنبش
 ١٨تیرم��اه از دانشجوی��ان ایرانی
خ��ارج از کشور که میتوانند نقش
بس��یار موث��ری در رسان��دن پیام
دانشجویان داخل کشور در سطح
بین المللی ایفاء نمایند ،تقاضا دارد
با همکاری نهادهای حقوق بشری
در جهت دفاع از حقوق اساسی این
دانشجویان کوشا باشند.
انجمن دفاع از حقوق بشر مونترال
به منظ��ور دفاع از حق��وق پایمال
ش��ده دانشجویان دانشگ��اه ایران
مایل به همکاری با کلیه نهادهای

دانشجویی و حقوق بشری از طریق
اقدامات ذیل است:
 .1تهی��ه اسناد و مدارک مس��تند
الزم در مورد تعداد کشته شدگان،
زندانیان تظاهرات ١٨
زخمی ها و
ِ
تیرماه ١٣٧٨
 .2جل��ب حمای��ت نهاده��ای
دانشجویی و حقوق بشریدر سطح
بین المللیدردفاع از حقوق اساسی
دانشجویاندانشگاه های ایران
 .3تقاضا از کمیساریای عالی حقوق
بشر ،شورای حقوق بشر و به ویژه
آق��ای احمد شهید نماین��ده ویژه
سازمان ملل متحد برای رسیدگی
ب��ه نق��ض حق��وق بش��ر درایران
به منظور معرفی و محاکمه آمران
و عامالن حمله وحشیانه به خوابگاه
دانشجویان در  ١٨تیر ماه ١٣٧٨
 .4فشار بر دولت ایران از هر طریق
ممکن به منظ��ور آزادی بدون قید
و ش��رط دانشجویان دربند و کلیه
زندانیان سیاسی و عقیدتی.
انجمن دفاع از حقوق بشر در
ایران – مو نترال تیرماه ١٣٩١
& http://www.Addhi.org
Facebook Page: Addhi Addhimontreal

www.paivand.ca

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

استخـدام

info@paivand.ca

Clickimprimerie
  آقا یا خانم برای کار در

چاپخانه و مرکز فتوکپیدر
مرکزشهر مونتریال یا النگی
  آشنا به زبان انگلیسی با

  آشنا باکامپیوتر و
فرانسوی 
برنامه طراحی و چاپ

Fax: 514-500-1188

نیازمندیهای

514-384-8043
@Emial: info
clickimprimerie.com
azjuly1UP

انی
ایر دام
خ

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

فرزانگـان

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

تعمیراتکامپیوتر
و لپ تاپ

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

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

تعمیراتساختمان

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

Renovation /Construction
BATI SERVICE.ilia

660-4856

azmar:paidtoendofaug2012

514-812-5662

امورساختمانی

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

سرویس عالی ،قیمت مناسب

514-557-9019

____________
2070
Maisonneuve W.

(خامن سالی)

azjuly1 majid_karimkhani@yahoo.com

754-4592

Renovation

)(514

Tel.: 514-

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

Construction
امورساختمانی

و ورق

کلیه امور ساختمانی

با نازل ترین قیمت

توسط شادی

514-887-5195

678-6451

azmai15salimi

Nikpourpaidtojune2012

)(514

عکاسیرز
since
1990

استخــدام

به یک نفر خانم برای نگهداری
از خانم سالمند ،ونیز انجام
برخی کارهای خانگی ،از قبیل
تمیزکاری و آشپزی نیازمندیم.
برای آگاهی بیشتر لطفا با
شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

Tel: 438-992-9482
azjuly2012 sam.soudmand@yahoo.com UP

فــال

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر






به چند نفر برای کار
در کارواش پروفشنال
(درناحیه کت سنت لوک)
و همچنین یک خانم برای
کارهای منشی گری آشنا
به زبان انگلیسی وفرانسه
نیازمندیم.
Tel.: 514-264-0210

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

MARIE ROSE

Maryam&Roe

Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323
azmay2012

کامپیــوتر
وب سایت

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

نی
ایرا دام
خ

است ید!
کن

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

649-9366
azmar15'12Up

)(514

sedighian.alireza@gmail.com

خـریدار
کامپیوتر شما
  در هر شرایطی
 حتی از کار افتاده
 تعمیر کامپیوتر :نرم افزار،
سخت افزار  خدمات شبـکه
@Sellorfixcomputer
gmail.com
514-814-8677
azjan’12unpaid

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
  ﺍﺷﺨﺎﺹ  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

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

شادترین دی جی

989-8383
گلفروشی
وحید

درخدمت ایرانیان گرامی

514-983-1726

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

 خریدارکامپیوترهای
ساخت ۲۰۰۸و جدیدتر

شهر DJ :الکاپون

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

(تیمور)

Tel.: (514) 692-0476

فال تاروت
ویژه خامن ها

توسطکیمیا
699-1380
azfev11Pd

)(514

تاتوی دائم
طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
(514) 685-4777
noushintilmai2010paid

مترجم رمسی

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

(514) 675-0694
(438) 390-0694

نبش دکاری

azsept'11

ایرانی

5301 Queen Mary Montreal, H3X 1T9
 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

رستوران شیراز
514-485-2929

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها  Hi8, Mini DV, VHSبه DVD

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

مرکزاسالمی
ایرانیان

استخدام
کنید!

کافه
صوفی

____________
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حل جدول عادی شماره 5073
از عالئم نگارشي

ا

ن

ر
و

س

و

ي
ش

ر
ذ

د

م

ل

م

ه
ژ

د
ي

ج
ك

ن
ه

ر
ا

م

ش

ه
د

د

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
ر

ز

ز
ب

ز

ي

ه
ل

ل

ر
س

ب
ب

5

ن
گ

ك

ل

ي

ج
ن
گ

ا
ي

ا

ا

ك
و

ل
ن

ش
ك

ر

ق

ع
ا

گ
ا

ا
ت

م
م

ت

م

ن

د

8
7

ي
س

و
ح

ش

ا

ض

ي

غ

م

 حل جدولهای ویژه و عادی:

به نام خداوند بخشنده مهربان

ناشناس – ميوه كال
 -3واحد نظامي – رستگار –
قاتل امام هادي(ع)
 -4شيريني چاي – مژده –
رنگ مو – اهلي
 -5وسيلهاي در منزل كه از
آن براي پخ��ت غذا به روش
كباب كردن استفاده ميشود
– غوغ��ا ،ج��ار و جنجال –
خداوند
 -6نت شش��م ،حرف نفي و
ميان چيزي – جستوجو –
غذاي محلي اردبيل
 -7ش��وق ،ش��ادي – ديگ
سنگي مشهد – آغاز
 -8بخش��ندگي – رودي در
روسيه – سازگار ،همرأي

514-488-7121

)(514

کافه
صوفی

آشپـزی

کلیه کارهای ساختمانی پذیرفته می شود
>> تعمیرات دفاتر اداری و بازرگانی
سرویس اورژانس  24ساعته

aaa.autoglass@hotmail.com azafeb15

کامپیوتر

514-419-1039

دو آپارتمان  5ونیم ،با دو
اتاق خواب مجزا ،آشپزخانه
بزرگ با اجاق ،یخچال،
لباسشویی،بالکنبزرگ،
در ناحیه ،NDG
Fully renovated, Freshly
 paintedدر دوپلکس
(فوقانی و زیرین)
اجاره داده می شود.
برایآگاهیبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:
Tel.: 514-488-5086

azsept15

کــار
کنید!

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

barghi

باایرانی

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

Tel.: (514) 775-6508

Tel.: 514-509-8377

zamanonlyjuly15+aug12012

Bijan

Montreal, QC, H4B 2M5

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

نزد ما بیاموزید:
Tel.: 514-949-2116

TAILLEUR

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

استخدام

با لهجۀزیبای پاریسی

زیباییدربرازندگیاست

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

مکاملهزبانفرانسویرا

در کوتاه ترین زمان

اجاره آپارمتان

az1.7.12Up

زبان فرانسوی

نگهداری از
بانوی ساملند

)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.

2070
Maisonneuve
W.

Tel.: 514-

989-8383
مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170

تعمیرات ساختمان
JR RENOVATIONS
ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657
ray.goodarzi@hotmail.com
to end june 2013Pd

مستغالت استیجاری و فروش سرقفلی
!OPPORTUNITIES

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

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

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
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

مترجم رمسی

 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

مترجم رمسی

محمودایزدی

نغمه سروران

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

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

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.com
aznov01،2011INV

شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمه مدارک

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College،University
High-Shool

514-624-5609
514-889-3243

مترجم رمسی

رضانوشادجمال

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

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

تائیدترجمه

Tel.: 514-575-7080

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

Uazjune12011

سالن آرایش
با بیش از  20سال سابقه

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

Coiffure
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666

 -7برج كج ايتاليا – خناق – زنگ گردن  -10ن��ام مردان��ه
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اجـاره

آپارتمان  5و نیم،
(در یک تریپلکس)
در ناحیه ،NDG
با آشپزخانه بزرگ ،تازه
نوسازی شده ،حیاط،
و بسیاری دیگر ..برای
شماره تماس:

514-898-1913
کامبیزازجوالی 15فری

www.paivand.ca

فرانچایز برای فروش

 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:

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

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

514.621.2757
saeid_mr2003@yahoo.com

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

آموزش سنتور

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

514-933-0-933

شیرینی
سـرو

از
ایرانی
ب
خرید!

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

استخدام

رستوران هانی رز

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

آرایشـــــگاه

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

رستورانکبابسرا

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

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

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

5200 De La Savane،

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
گروهفرهنگیآذربایجان768-5969...........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بش��ر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

آموزش خصوصی تنبک
توسط استاد مجرب
هر ساعت 25 :دالر
برای اطالعات بیشتر لطفا با
شماره زیر تماس بگیرید:
(514) 572-2748
azmai01up

سفرتورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

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

بیمه و مشاور مالی

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

(هر طرف)

تـورونتو
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)
-----------------------------------

شریف

ارز

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...

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

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

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

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

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

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

فـال

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

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

چاپ

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

گاراژ (درب)

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

خیاطی (آلتریشن)

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

جواهری

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

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

خشکشویی

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

فـرش

ساختمان و دکور داخلی

کلیسا

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

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

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

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

(رایگان برای آگه

ی دهندگان پیوند )

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

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

ترجمه

شماره شما در

این لیست نیست؟

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

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

تدریس رقص

مرکز شهر مونتریال:

با ما متاس بگیرید.

حمل و نقل

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

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

info@paivand.ca

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

تابلوسازی

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

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

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؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!

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 •
harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

آموزش تنبک

بها و سرویس عالی

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

ازدواج

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

azjuly01 cafeimagination@hotmail.com Roksana Ghassemian

اجــاره

نیازمنــدیها



514-718-3633

AKHAVAN FOOD

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

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

  کافه بیسترو در قلب مرکز شهر مونتریال،

نزدیک به «بل سنتر» در داخل هتل ،با ظرفیت  85نفر،
با اجاره بسیار مناسب ،درآمد خیلی خوب ،با مشتری
ثابت ،از سال 2005
بفروش می رسد.
عالفمندان جدی برای اطالعات بیشتر
لطفا باشماره تلفن زیر تماس بگیرند:

استخدام

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

azjuly15Up zagros

tilMar'10P

Ptoendofjune12

استخدام

از 8صبح تا 8شب

514-585-6178

Cafe bistro for sale

Tel.: 514-481-6765

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

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

صابر جلیل زاده

azjuly01up

Tel: 514-825-1354

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

برای اطالعات بیشتر با آرش تماس بگیرید:

||Bazar Du Tapis

کالسیـکوپاپ

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

•

قالیشوییبازارفرش

azfev1paid2

514 641 2379

•

eveazjuly15UP

514-487-9105

سامانامانی

در کلیه سطوح

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

MMUNITY

انواع سیستم های ماهواره
با نازل ترین قیمت
در اسرع وقت

azjuly1Up2012

رفوکارفرش

رضارضـائی

آموزش سنتور

www.opasouvlaki.ca

نگهداری از فرزندان
دلبندشما و نیز
انـجام امور آشپزی
(514) 284-6607

azjune15Up2012

تدریسگیتار
azjune15

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

بیبیسیتینگ

514-487-0009
514-651-7443

آموزشگیتار

<< پـاپ <<

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

برای اطالعات بیشتر با جری
اوزنکا تماس بگیرید:

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

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

PARTICIPATE in our
CO

سیستمهایماهواره

نصب ،تنظیم و فروش

استخـدام

امور لند اسکیپ
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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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نگاهیبهپشتپرده
نتولوژی"
فرقهای به نام "سای

جدایی تام کروز و کیتی
هلمز نام "ساینتولوژی"
را ک��ه ک��روز یک��ی از
اعضای فعال آن به شمار
میرود ،بیش از پیش بر
سر زبانها انداخت.
کیت��ی هلم��ز و ت��ام
ک��روز ب��ه م��دت پنج
س��ال دستکم در برابر
دوربین خبرنگاران یکی
از زوجه��ای "طالیی"
هالیوود تلقی میشدند.
اب��راز عالقه تام کروز به
کیت��ی هلمز ب��ه ویژه در
ابتدای آشنایی این دو
با یکدیگر
ا غل��ب
صفح��ا ت
عا مهپسند
اول نشری��ات
را پ��ر میک��رد و حت��ی هیجانات
مبالغهآمیز عاشقان��ه کروز از جمله
پری��دن روی مبل در ی��ک برنامه
زنده تلویزیون��ی در آمریکا مدتها
دستمایه تمسخر شده بود.
آشنایی این دو هنرپیشه سریعا به
نامزدی ،تول��د فرزند مشترک و در
نهایت ازدواج ختم شد.
اواخر ماه ژوئن اما داستان این پیوند
مشت��رک پس از پنج س��ال با ارائه
درخواس��ت ط�لاق از سوی کیتی
هلمز ن��زد دادگاهی در نیویورک به
انتها رسید؛ داستانی که بعضیها از
مدتها پیش پایان آن را پیشبینی
ک��رده بودند و گوشههایی از آن نیز
گهگ��اه در میان خطوط داستانها،
شایع��ات و خبرها در مورد این زوج
در نشری��ات هالی��وودی به چشم
میخورد.
ای��ن جدایی پر سر و ص��دا در این
می��ان اما ن��ام فرق��های را به میان
کشید که تام کروز از سالها پیش
ب��ه چه��رهی تبلیغاتی مه��م و پر
نفوذش تبدیل شده و سردمدارانش
به شدت از خبرنگاران ،دوربینهای
تلویزیونی و ف��اش شدن اسرارشان
دوری میکنن��د؛ فرق��های ب��ه نام

ولوژی
اینت

«س

"ساینتولوژی".

عضوی��ت تام ک��روز در کلیس��ای
ساینتول��وژی ب��ه س��ال  ۱۹۸۶باز
میگردد و کیت��ی هلمز نیز پیش
از ازدواج ب��ه این فرقه که در برخی
کشورها از جمله آمریکا مذهب به
شمار میرود ،پیوسته بود؛ هرچند
گفته میش��ود او در سالهای اخیر
بر خالف همس��رش که عضو فعال
ساینتولوژی به شمار میرود ،از این
فرقه فاصله گرفته بود.
ان��دک اطالعات��ی ک��ه در م��ورد
ساینتولوژی وج��ود دارد ،بیشتر از
طری��ق اعضای پیشین این فرقه به
بیرون درز پیدا کردهاست.
برای همین نیز جای تعجبی ندارد
که خیلیه��ا در بحبوحهی انتشار
اخبار و شایع��ات مربوط به جدایی
ای��ن زوج هالی��وودی ،بهطرح یک
سئوال ساده اکتفا کردهاند:
«ساینتولوژی دیگ��ر چه صیغهای
است؟»

•

معافیت مالیاتی و پوشش در زیر
چتر "مذهب"

ساینتولوژیستهای سابق که از این
فرقه کنار کشیدهاند ،آن را گونهای
از "شستشوی مغزی" لقب میدهند
که برای هدفش میلیونها و شاید
میلیاردها دالر در اختیار دارد.
ابزار مهم رسی��دن به هدف نیز که
ایجاد "یک دمکراسی حقیقی" روی
کره زمین خوانده میشود ،سازمان
اطالعات��ی و امنیت��ی ساینتولوژی
به ن��ام ( OSAمخفف "دفتر روابط
ویژه" به زبان انگلیسی) است.

www.paivand.ca

مناب��ع آگاه
میگوین��د ای��ن
سازم��ان ک��ه بازوی مه��م و اصلی
ساینتولوژی تلقی میشود ،هفتگی
بودج��های بالغ بر  ۱۰۰ه��زار دالر
دریافت میکند و وظیفهی اصلیاش
تحت نظ��ر گرفتن دائمی مخالفان،
اف��رادی که از فرقه خ��ارجشدهاند،
روزنامهنگاران و منتقدانی است که
برای از بین بردن ساینتولوژی تالش
میکنند.
تعاریف ساینتولوژیستهای پیشین
و کس��انی که این فرقه را از نزدیک
زیر نظر داشتهاند ،از نحوه کار OSA
بیشباهت به ماجراهای هیجانانگیز
فیلمهای هالیوودی نیس��ت ،با این
تف��اوت که در هالیوود آنچه بر پرده
روای��ت میشود ،داست��ان است اما
فعالیته��ای سازم��ان اطالعاتی و
امنیتی ساینتولوژیدردنیای واقعی
رخ میدهد.
From Dianetics to Scientology

ران هاب��اردL. Ron Hubbard ،
نویسنده کتابهای علمی و تخیلی
در س��ال  ۱۹۴۹کتاب��ی را با عنوان
"دیانتیک :دانش م��درن سالمتی
ذهن" منتش��ر کرد که ب��ا فروش
خوبی روبرو شد.
همین استقب��ال موجب شد تا این
نویسنده آمریکایی ساینتولوژی را بنا
ن را به عنوان روشی نوین
نهن��د و آ 
برای تشخی��ص فردی بیماریهای
روانی و خوددرمانی معرفی کند.
اما از اواخ��ر دههی  ۱۹۵۰میالدی
هابارد تالشهای گس��تردهای را به
کار برد تا ساینتول��وژی را در زمره
"مذاه��ب" قرار ده��د .هدف پشت
پ��ردهی تالشه��ا ب��رای رسمیت
بخشیدن به ساینتولوژی به عنوان
مذهب ،بهرهگیری از معافیت مالیاتی
بود که طبق قانون ،نهادهای مذهبی
در آمریکا را شامل میشود.
با تالشهای بیوقفه  OSAسرانجام
در ماه اکتبر سال  ۱۹۹۳کلیس��ای
ساینتولوژی از پرداخت مالیات معاف
شناخت��ه شد و به ای��ن ترتیب این
فرقه در زیر چتر "آزادیمذهب" در
آمریکا پناه گرفت.
این دستاورد بزرگ به این معنا بود
که سازمانهای دولتی برای بررسی
فعالیته��ای ای��ن فرق��ه به شدت
محدود شدن��د و هر کس نیز که از
بی��رون قصد کنار زدن این حصار را
داشت به سرعت با چوب "دخالتدر
عقاید مذهبیدیگران" رانده میشد.
سازم��ان  OSAدر اواخ��ر ده��هی
 ۱۹۶۰می�لادی از س��وی هابارد،
مؤسس ساینتولوژی ،با الگو گرفتن
از سازمان جاسوسی آمریکا ،سیا ،و
نیز سازمان اطالعاتی شوروی سابق
موسوم به کا.گ.ب شکل گرفت.
گفت�ه میشود در ح�ال حاضر
نزدیک به هزار مأمور اطالعاتی
برای این سازمان کار میکنند.
یکی از ترفندهای اصلی این سازمان
برای تحت فش��ار گذاشتن اعضای
پیشی��ن و مخالف��ان ساینتولوژی
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خصوص��ی اس��ت ک��ه ب��ه
طور دائمی مخالف��ان را تحت نظر
میگیرند ،مکالم��ات آنها را شنود
میکنند و همانند سایه به تعقیب
آنان میپردازند.
به گفت��هی مارک هدل��ی ،یکی از
اعضای پیشین OSA ،برای این کار
از شرکته��ا و سازمانهای واسطه
استفاده میکند تا ب��ه این ترتیب
کار ردگیری را مشکل و به عبارتی
غیرممکنسازد.

•

"شستشویمغزی"

ران هاب��ارد ب��ر ای��ن باور ب��ود که
 ۸۰درص��د از مردم جه��ان افرادی
اجتماعی هستند و  ۲۰درصد دیگر
دشمن بشریت به شمار میروند.
او مدع��ی آن بود ک��ه ساینتولوژی
دارای روشی یکتاست که میتواند
جاودانگی انس��ان پ��س از مرگ را
تضمی��ن کند .ای��ن روش که از آن
بهعن��وان " "Auditingنام میبرند،
نوعی آزمون دروغسنجی بر پایهی
هیپنوتیزم اجباری افراد است که به
گذشته در زندگی پیشین فرد نقب
میزند.
منتقدان این روش را "شس��تشوی
مغزی" انسانها میدانند.
ساینتولوژی به پی��روان خود وعده
میدهد که با گذران��دن دورههای
آموزش��ی پرهزین��ه میتوانن��د
توانمندیه��ای ویژهای را کس��ب
کنند ک��ه ب��ه آنه��ا جاودانگی و
توانایی کنترل بر زمان ،مکان ،ماده
و ان��رژی را میدهد .هزینه شرکت
در ای��ن کالسها آنچن��ان باالست
که به گفتهی ساینتولوژیستهای
پیشین ،برای بسیاری از اعضای این
فرقه بدهیه��ای سنگینی بر جای
میگذارد.
هر چند ساینتولوژی اصرار دارد که
خود را مذهب و کلیس��ا بخواند ،اما
هیچکدام از ساختمانهای این فرقه
ظاهری شبیه به کلیسا ندارند و در
اط��راف تمامی آنه��ا دوربینهای
فیلمبرداری به طور بیوقفه هر گونه
حرکت مشکوک را ثبت میکنند.
از س��ال  ۱۹۸۲دیوی��د می 
سکِویج
هدایت فرقه ساینتولوژی را که مقر
آن در لسآنجل��س واق��ع شده ،بر
عهده گرفت .او توانست هنرپیشگان
سرشناس نظیر جان تراولتا ،تام کروز
و کریستی الی را جذب ساینتولوژی
کند که نقش مهمی را برای تبلیغ
و گس��ترش ای دههای این فرقه ایفا
کردهاند.
مایکل ریندر ،رئیس پیشین OSA
که در سال  ۲۰۰۷از این فرقه خارج
شد ،از خشونته��ای دیوید میس
کویج ،شامل تنبی��ه بدنی اعضای
نافرم��ان ،زندانیکردن آن��ان و نیز
تنبیههای سختدیگر صحبت کرده
است .او که به مدت  ۲۰سال ریاست
 OSAرا بر عهدهداشت ،میس کویج
را مردی باهوش توصیف کرده که از
ذکاوت خود ب��رای تحت تأثیر قرار
دادن و شس��تشوی مغزی دیگران
استفادهمیکند.

سران ارشد ساینتولوژی به شدت از
دوربینهای تلویزیونی و خبرنگاران
فراری هستند.
در ای��ن فرق��ه همچنی��ن طب��ق
قانون��ی ب��ه ن��ام "قط��ع ارتباط"
( )Disconnectionتمام��ی اعض��اء
از داشتن هرگونه تماس با کس��انی
که "دشمنان ساینتولوژی" خوانده
میشوند (خبرنگاران یا حتی اعضای
خانواده) مؤکدا منع شدهاند.

•

ت سیاستمداران با نفوذ
حمای 

هر چند فرق��ه ساینتول��وژی ادعا
میکن��د ک��ه میلیونها پی��رو در
سراسر جهان دارد ،اما سازمانهای
اطالعات��ی دولت��ی این می��زان را
بسیار مبالغهآمیز میدانند .سازمان
حفاظت از قانون اساسی آلمان که
وظیفه جمعآوری اطالعات در مورد
گروهها و افراد تهدیدکنندهی امنیت
این کشور را برعه��ده دارد ،از سال
 ۱۹۹۷به دستور دولت فعالیتهای
فرقه ساینتول��وژی در آلمان را زیر
نظر دارد .به گ��زارش این نهاد  ۵تا
 ۶هزار ساینتولوژیست هم اینک در
آلمان وجود دارند.
تخمینها همچنین حاکی از آن
استکهشمارساینتولوژیستها
در آمریک�ا از  ۵۰هزار نفر تجاوز
نمیکند.

ام��ا در ای��ن می��ان گمانهزنیهای
ق��وی وج��ود دارد که شم��اری از
سیاستمداران بانف��وذ آمریکایی در
پشت پ��رده از این فرق��ه هواداری
میکنن��د .ب��ر اساس مس��تندات
تلویزیون��ی ،هر بار ک��ه دولتهای
اروپایی نظیر فرانس��ه فعالیتهایی
را علیه ساینتول��وژی در این کشور
ترتی��ب میدهن��د ،ب��ا فشارهای
عدیدهای از سوی کنسولگریهای
آمریکا روبرو میشوند.
در سال  ۱۹۷۷پلیس فدرال آمریکا
(اف بی آی) در عملیاتی گس��ترده
موفق به کش��ف بزرگترین رسوایی
جاسوس��ی داخلی در ای��ن کشور
شد .ه��دف این عملیات جاسوسی
به نام "عملیات سفید برفی" که از
سوی ساینتولوژی هدایت میشد،
محافظ��ت از ای��ن فرق��ه در برابر
بازرسیهایدولتی بود.
در چارچوب این عملیات جاسوسان
ساینتولوژی ،از طریق نفوذ به ادارات
و وزارتخانهه��ای دولت��ی آمریک��ا،
ه��زاران پرونده را رب��وده و با شنود
مکالمات تلفن��ی سیاستمداران به
اطالعات محرمانه در مورد اقدامات
دولتدر برابر این فرقهدست یافتند.
ساختم��ان مرک��زی ساینتولوژی
موس��وم به "بی��گ بل��و" در شهر
لسآنجلس واقع شده است.

ساینتولوژی همچنی��ن دارای یک
مرکز ب��زرگ دیگ��ر به ن��ام "Sea
 "Organisationاس��ت ک��ه در آن
اعض��ای ارش��د و دستچین شده
اقامت دارند .این افراد اونیفرمهایی
شبیه به نیروی دریایی بر تن دارند
و تنها مج��از ب��ه ازدواج با اعضای
دیگر هستند .آنها چنانچه مایل به
بچهدار شدن باشند و یا فرزندی زیر
سن  ۶سال داشته باشند ،باید این
مرکز را ترک کنند و تنها زمانی که
فرزندشان  ۶ساله شد مجاز به ورود
مجدد به این مرکز هستند.
به گفت��هی ساینتولوژیس��تهای
پیشین ،این کودکان از سن  ۶سالگی
در مدارس مخصوص تعلیم میبینند
و تنها در روزهای آخر هفته امکان
مالقات با پدر و مادرشان را دارند.
دو فرزن��د خوانده تام کروز از ازدواج
پیشی��ن ب��ا نیکول کیدم��ن عضو
فرقه ساینتولوژی هستند و در این
مدارس آموزش دیدهاند.
سوری ،فرزند مشت��رک تام کروز و
کیتی هلمز در ماه آوریل امس��ال ۶
ساله شد .بهگفته منابع آگاه ،ترس
از فرستاده شدن فرزند به این مرکز
دلیل اصلی تالش کیتی هلمز برای
جدایی از تام کروز بوده است.

•
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Immigration

طالق و فروش ملک

Canada is
breaking
record on
tourist visas

Canada has issued
a record number
of visitor visas
this year with
over 500,000 issued
since the start of this year,
announced Citizenship,
Immigration and Multiculturalism Minister Jason
Kenney today.
“Canada is the best country
in the world, so it is not
surprising that so many
people want to visit our
country,” said Minister
Kenney. “Our country’s
vibrant cities and remote
wilderness are a draw for
Canadians and international travelers alike.”
Last year at this time
Canada had issued just
over 450,000 visitor visas
to travellers abroad.
Canada’s tourist season
is now in full swing, and
by the end of the year we
expect to have granted over
one million visitor visas.
That’s not counting students or temporary workers. Nor does it take into
account citizens of over
fifty countries, or ninety
percent of visitors, who do
not require visas to come to
Canada.

FEDERAL
SKILLED WORKER
PROGRAM AT A
PAUSE

Citizenship, Immigration
and Multiculturalism Minister Jason Kenney today
announced the latest step
in re-designing Canada’s
economic immigration
system.
As of July 1st, 2012,
Citizenship and Immigration Canada has placed a
temporary pause on new
applications to the Federal
Skilled Worker Program
(FSWP) and federal Immigrant Investor Program
(IIP).
“We have been making lots
of changes to our economic
immigration system,” said
Minister Kenney. “We will
take the next six months to
do a lot of the heavy lifting
to get us closer to a fast
and flexible immigration
system.”
The pause will allow CIC
to make important changes
to its economic immigration programs before ac-

cepting more applications.
This is an important step
in moving towards a faster,
more flexible immigration
system, while immigration
levels are at a historic high.
ince the launch of
Canada’s Economic
Action Plan 2012, Minister
Kenney has announced a
series of changes to CIC’s
economic immigration
programs. They include:
 eliminating the backlog
of old FSWP applications;
 improving the selection
of FSWs;
 creating a new Federal
Skilled Trades Program;
 modifying the Canadian
Experience Class to help
transition successful skilled
temporary workers to permanent residence;
 changing business immigration programs to target
more active investment in
Canadian growth companies and more innovative
entrepreneurs; and
 moving towards a new
application management
system, to develop a pool
of skilled workers who
arrive in Canada ready to
begin employment.
“This temporary pause
on new Federal Skilled
Worker applications will
allow us to set the program
on a new course as we
intend to launch revised
selection criteria soon,”
said Minister Kenney. “The
pause has no impact on the
number of workers Canada
admits into the country, as
CIC continues to process applications already
received. Current immigration remains at historically
high levels.”
pplication intake is
expected to resume
in January 2013, when the
proposed FSWP regulatory
changes – which will be
published in the coming
months – are expected to
come into force.
The Immigration and
Refugee Protection Act
allows the Minister to issue
special instructions to immigration officers to enable
the Government of Canada
to best attain its immigration goals. Since the 2008
Action Plan for Faster
Immigration, four sets of
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“Ministerial Instructions”
have been issued relating
to Economic Class applications.
Under this fifth set of
Ministerial Instructions,
CIC will also introduce a
pause on new federal IIP
applications. This pause
will remain in place until
further notice, allowing
the Department to make
progress on processing its
existing inventory.
s Minister Kenney
announced earlier in
April, CIC will be consulting with provinces, territories and stakeholders on
ways to reform the current
IIP in order to maximize
the economic benefit to
Canada. The Department is
also consulting on whether
to create a new investor
program on a short-term
basis, to promote growth in
the Canadian economy.
The temporary pause on
FSWP applications does
not apply to candidates
with offers of arranged
employment.
The above information can
be found on the Citizenship
and Immigration website.
Well, so here it is something, that none of us
was really expecting, the
Federal Skilled Worker
Program at a pause, for
how long? Well right now
the Immigration Minister is saying that this is a
pause for six months, but
we will see, from passed
experience with the present Immigration Minister
Jason Kenney, he seems
to be quite unpredictable,
so let’s get ready for more
surprises.
---------------ope everyone is enjoying summer so far,
we are having a great one,
Mother Nature is being
nice to Montrealers ! Let’s
keep our fingers crossed
that it continues.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.
______________
Maria Cottone

A

H

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

امیرسام

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

اگر این شما هستید که قصد دارید
،خانه مشترکت��ان را ت��رک کنید
بنابراین این فرصت را دارید که همه
چیز را از نو و در یک محیط جدید
با پول حاصل از فروش ملک شروع
 با این وجود باید این نکته را.کنی��د
ب��ه خاطر سپرد که باید خ��ود را از
تعهدات قانونی وام خانه مشترکتان
آزاد سازید زیرا اغلب مؤسسات مالی
هر دو شما را مس��ئول پرداخت وام
میدانند و این مسئولیت ممکن است
ک��ه واجد شرایط بودن شما را برای
اخذ وامدر هنگام خرید ملکیدیگربا
.مشکل مواجه سازد

4

: مالک ّیت به طور مشترک.

بعضی از زوج ها یی که در حال
جدایی هستند تصمیمدرباره فروش
خانه را به بع��د موکول می کنند و
ترجی��ح میدهند که ه��ر دو مالک
بمانند با وجود اینکه فقط یکی از آنها
.در خانه مورد نظر زندگی می کند
موقعیت به طورموقت نگرانیدر
ّ این
مورد فروش ملک را از بین می برد
ولی درعین حال باید به پیامدهای
.مالیاتی قضیه نیز توجه نمود
بنابراین اگ��ردر هنگ��ام جدایی از
همس��رتان تصمیم به فروش خانه
مشترکت��ان گرفتید بهت��ر است از
دان��ش و تجربه افرادی نظیر مشاور
امالک و یا محضردار و یا حس��ابدار
برای بدس��ت آوردن بهترین بازده
.استفادهکنید
سعی کنید اختالفهایتان را در این
م��ورد کنار گذاشته و هردو در تمام
مراحل فروش ملک و مذاکره حضور
.فعالداشته باشید


بهتر است که خانه تان را بفروشید و
خانه ای کوچکتر و ارزانتر خریداری
کنید؟
،با توجه به درآمد و بودجه جدیدتان
حداکث��ر تا چه مبلغی ب��رای خانه
.جدیدتان می توانید بپردازید
معموالً وقتی صحب��ت از طالق و
جدایی به میان می آید چهار انتخاب
در رابط��ه با خانه مشت��رک وجود
:خواهدداشت

1

فروش خانه و تقسیم درآمد.
:حاصل از آن

موقعیت
توجه شم��ا در این
ّ ا ّولین
ّ
این است که خانه تان را به باالترین
.قیمت ممکن به ف��روش برسانید
همانطور ک��ه در حال مرتب کردن
امور مالی و جدایی هستید از آنچه
که بعد از فروش خانه به طور خالص
عایدتان خواهد شد اطالعدقیق پیدا
 ممکن است که تقسیمدرآمد.کنید
حاص��ل از فروش مل��ک به صورت
 این تقسیم درآمد.یکس��ان نباشد
بستگی به شرایطی نظیر مراحل حل
 منبع اصلی پرداخت،و فصل طالق
پیش خرید و قوانین ملکدر منطقه
.و استان محل زندگیتان دارد

2

:خریدن سهم همسر.

اگ��ر قص��د داری��د ک��ه سهم
همس��رتان را بخرید باید از توانایی
پرداخت ماهیانه وام و مخارج ملک
اطمینان حاصل کنید چرا که ممکن
 همسرتان،است که پیش از جدایی
سهمی از این مخارج را پرداخت می
کرده است و حاال باید به تنهایی این
.مخارج را متقبل شوید

3

 مجاب کردن همسر به.
:خریدن سهم شما

امیرسام

در میان آشفتگی های
سنگین مال��ی و عاطفی در هنگام
 بهترین و مفیدترین،طالق و جدایی
چی��زی که نی��از داری��د جوابهای
.عقالنی و بدون ابهام می باشند
گرفتن تصمیمات حیاتی آسان تر
می شوند وقت��ی بدانید که جدایی
چه تأثیری بر روی خانه مشترکتان
.و وام و مالی��ات های آن می گذارد
استفاده کردن از اطالعات حرفه ای
شخص س��وم و بی طرف می تواند
کم��ک شایانی به شم��ا درگرفتن
تصمیمات منطق��ی نماید ویکی از
 این است که آیا می،این تصمیمات
ً خواهید در خان��ه ای که قب
ال خانه
مشترکتان بوده است ادامه زندگی
.دهید یا خیر
آی��ا محی��ط آشنای خان��ه برایتان
امنی��ت خواهد داشت یا
ّ آسایش و
فقط ی��ادآور خاط��رات ناخوشایند
گذشتههستند؟
آیا مایل هستید که کمترین تغییر
را در زندگیت��ان بدهی��د و در خانه
فعلی تان زندگ��ی کنید و یا اینکه
خانه مشترکتان را فروخته و به خانه
ای جدید نقل مکان کنید و شروعی
دوبارهداشته باشید؟
تنها این شما هستید که می توانید
پاسخی صحیح به این پرسشها بدهد
و هر تصمیمی ک��ه بگیرید برخی
پیامده��ای مالی برایت��ان به دنبال
.خواهدداشت
آیا توانایی مالی مستقلیدارید؟
آیا به تنهایی قادر به پرداخت هزینه
های خانه تان می باشید؟
آیا اخذ دوباره وام از روی خانه (برای
خریدن سهم همسرتان) ممکن می
باشد ی��ا اینکه
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ایرانیا
نمونتریال

پارکانگرینیون

با سپاس از همه شماکه با ما
همراه و همیار بودید..

تپش و

به8جوالی
کشن

ی

فرزاد موالیی ،داریوش رعیت ،و همه بروبچه های
بامعرفت ،پرکار و (شدیدا) شاد!! رستوران کبابسرا،
بخصوص رزا خانم خودمان و..
ب�دون یاری ایش�ان ،برگزاری ای�ن پیک نیک
میسر نمی شد.
اب�ی درویش�علی و آقا مه�ران خ�وش قول،
وحید(گ�ل) امیرنی�ا بامعرفت ،عل�ی قربانی،
فریبرز گرائیلی عزی�ز ،فریبا خانم وحسین،
دو یار همیش�ه و هنوز پیوند،یحیی هاشمی
(فروشگاه فردوس) ،علی آقا اجزاچی فداکار،
س�یا صابری عزیز ،رضا جلدی ،رضاهومن،
مهدی اخوان (کافه پرشیا) الکس سلیمانی
پور ،بیژن اس�کندری (ب�دون محبت های
بی دریغ او کمیت ما لنگ می ماند!) و همه
دوس�تان کمیته «یادمان» ،هادی متبسم
(رس�توران توشه) خان�م مهین کالنتری
(کارتیه پ�رس) ،توران خانم ن�ژاد ،فرید
طبرزینی ،خلیل شهرویی عزیز ،دی جی
الکاپون بی تالی(!) جمشید ،ایزدی های
گرامی ،خدیجه خانم سیاح ،رضاهومن
مهربان ،محمد سلجوقی ،و تشکر ویژه
و بی انتها از خانواده محترم فرشادگهر
 /فرشچی ،بخصوص تینا خانم مهربان،
و با یاد شیرین مهدی محمدیان...
با سپاس ویژه از اسپانسر های برنامه:
فروشگاه اخوان ،آتوس�ا تنگستانی،
خان�م هودف�ر ،دابل پیت�زا (محمد
عابدی) ،محسن زکی ،آرش و سامان
عزیز از ماهی س�ن لوران ،گوشت
بینو ،دی جی الکاپون،
ما را بخاطر همه کمبودهاببخشید
دیدار بعدی 19 :آگوست

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

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

PAiVAND

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY
Vol. 18, No. 1064, juillet 15, 2012

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

 Mailing Address:

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

since3
199

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

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: 450-934-7744

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

7روز
هفته

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

Tel.: (514) 933- 8383

Strategic Advice & Execution

عباسشفیعی

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

بهروزآقاباباخانی

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

) 2550 Lapiniere (Brossard

انــواع
کارتتلفن

Tel.: 514-996-9692

Metro: Guy Cond

مشاور رمسی وام مسکن

 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

1253 Rue Guy

گالری  Zبر گزار مي كند:
معرفی كتاب

كانادا به روايت من

مجيــد پهلوان

روزنامه نگار ،نويسنده ،تحليل گر سياسی
و شاعر ايرانی مقيم تورنتو
تاريخ  ٢٠ژوئيه  ٢٠١٢ساعت  ٧عصر
5445 De Gaspé # 315

Tel.: (514) 806-0060

بازرسیفنیساختمان

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

MONTREAL PRO INSPECTION

ان
تقـال ارز

مسکونی و جتاری

بازرسیساختمان

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


  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


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

با مدیریت مسعود موج بافان:

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

در مرکز شهر :مترو گای

)514( 677-9892

قبل از اجنام هرگونه کار ارزی با ما متاس بگیرید!

وست آیلند

NDG

گوشت ،سیخ کباب،
ادبزن ،زغال و...
منقل ،ب
از تابستان زیبای
تریال غافل نشوید.
مون
یه وسائل پیک نیک
کل
ابخوری دراخوان
و کب

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

غوره مر
غ
و
ب
ع
ا
ل
ی
ر
س
ی
د

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

www.akhavanfood.com

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

به مدیریت :بیژن احمدی

www.montrealproinspection.com

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

UNION MONDIALE

9
مرغوب.9
برجن

قهوه ادنا
ADNA

817
 40پوندی
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GUY

Montreal, QC H3H 1M6

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

