شــریف

موسسه مالی

_________________

سال ،18شماره1066
 11مرداد1391
_______

تبدیل ارز

1066

Sharif

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

Cote vertu، Bus 121 E

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

گـروه پـاسیفیـک

ارائهدهندهکلیهخدماتمالیونقلوانتقالارز

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

I.C. Pacific Inc.

____________________________________________

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

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

Email: info@ic-pacific.com
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جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

مایکل ِ
فـلپس شناگر آمریکایی
با  19مدال تاریخ ساخت؛ اما
خُ
هموطنش«لتی»
در آغاز از
شکستخورد!

راستی ش��ما هم به تلویزیون
اوهو شده اید!
تب داغ المپیک  2012لندن،
همه را در شهر فراگرفته!...

خامنهای؛ بزر

 8سپتامبر
کنکوردیا

 ص14 :

انتخابات :تغیــیر دولت کبک
و تاثیر آن بر امــالک ...........ص36 :

 1آ گوست
یکشنبه9

درپایانتابستانی
داغ و پرماجرا

پیکنیکتابستانی
شهباز
خنعی

امیرسام:
امالک

مهــاجرت

>> 7

>> 36

>> 36

حسین
صمیمی

کبک/کانادا

ع.ا.شادپور

11: >> 2010
COROLLA

>> 5

À PARTIR DE

15 460 $

در اوج گرما و تعطیالت تابستانی،
مب�ارزات انتخاباتی تقریبــــا
بی س�ابقه ای آغاز می گردد که
بدون شک چهره جدید کبک را
در  33روز آینده ش�کل خواهد
داد.

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

روبروی
بل سنتر

کاندولوکس

transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

RAV 4 2010

صرافی  5ستاره
À PARTIR DE

transport et préparation en sus

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

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

*Afghanistan 15.5 ¢

2¢
*4.5 ¢

وحید خلجی

2¢
2.9¢

Turkey

2¢

UK

از ايران به کانادا

ماھيانه فقط  ١۶دالر و ٩٩سنت

برای اگاھی بيشتر از پکيجھای ديگربا ما تماس بگيريد

See all countries:
www.ritacall.com

۵١۴-٩٠۶-١۵٢٧

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

عباسشفیعی

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

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

فارغ التحصیل McGill University

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

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

ProFusion Realty RF

*Some conditions maybe applied

Tel.: 514-620-5551
NDG:

جراحدندانپزشک

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

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

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

sales@ritacall.com

West Island:
•15760
boul Pierrefonds

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
1405 Maisonneuve W.

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

حسابداریومالیات

مزاياي استفاده از اين سيستم :

 بدون نياز به وارد كردن پين برای برقراری ارتباط
Germany
 بدون قرار داد بدون ھزينه اتصال
 امكان مكالمه از ھر جا )ھتل -تلفن ھمگانی و(...
India
 بھره گيری از سيستم Callback
Iran
گوناگون مانند :
مشاوراز پکيجھای
 بھره گيری
حقوقی
محضردار و
Sweden

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

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

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

Tel.: 514-485-4744

Tel.:514-844-4492

Mobile: 514.567.3169

18 Westminster N.Suite 20

•6170 Sherbrooke W.

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


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

انتقـال ارز

! ....bon campagneص5 :

514-439-1444با شما
| 5057نا محدود عزيزانتان
Av. VictoriaMalaysiaتماس
Tel.:
| Montréal, H3W 2N2

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

1155 Rene Levesque w. #2500

صرافیخضر

پيشرفته ترين تکنولوژی
صدای شفاف
كاربری ساده
حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

2¢

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

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
ارزانترين قيمت مکالمه تلفنی راه دور

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

6600 Trans-Canada، Suite 750

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

اینک وقت آن است تا آنهائی که
به اعتقادات سیاسی خود پایبند
هستند با تمام قوا در مبارزات و
برای پیروزی خواسته هایشان از
طریق دمکراتیک شرکت جویند.

 ص22 :

USA

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

آیت اهلل مکارم :خوب،
قرقاول بخورند!

 ص9 :

3

2¢

فیروزهمتیان

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

با 18سال سابقه کاری در کانادا

Montreal, QC H4X 1Y9

زمان نیاز دارید:
فقط به  10دقیقه
*FREE

و South shore

Montreal, Qc, H3B 2N2

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ارزان ترین مکامله تلفنی راه دور

Featuredما
Ratesسیستم
جهت جابجایی ارز با
درمتام*FREE
دنیا،
نقاط
Canada

24 595 $

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

:خریدفرانچایز

Maintenant, c'est au tour de la majorité silencieuse de
 صparler », a déclaré le premier ministre sortant Jean Charest 39 :
… après avoir déclenché les 40es élections générales

پارتی شاد تابستانی  11:آگوست :کلوب البوم
کـتنه
ماریا ُ

ص11 :

Tel.: (514) 700-0303

 ص10 :

درد مرغی کشیده ام که نپرس!

پیش به سوی
انتخاباتکبک:
4سپتامبر

comme
nt

!?parlez vous francais

یادمان هر سالۀ کشتار
زندانیــانسیاسی
دهه 60

سرشماری۱۳۹۰

بزرگ

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

کمپین نه به حجاب اجباری!

گترین
بازیهای املپیک
خطر برای امروز ای
را
ن
 ،۲۰۱۲اولین
املپیکتابستانی
است که همه  ۲۰۴کشور
حاضر در بازیها زنان
خط�ر بزرگی ک�ه ام�روز کیان و
ورزشکار را نیز همراه کاروان
مردم کشور ما را تهدید میکند نه
خود به لندن فرستاده اند.
تحریمهای فلج کننده اقتصادی و
ص13:
احیانا حمله نظامی و بلکه وجود
ف�ردی مالیخولیایی اس�ت که با
درک وارون�ه از واقعیت ّ
س�کان
کشتی کشور ما را به دست گرفته سياستجمعيتیخامنهای:
و در هدایت آن یکهتازی میکند.
 ص12 :
فقرایبيشتر
 ....ص6 :

 ص2 :

ماکمکتان
میکنیم!!

نادرخاکسار

مشاور امالک :مسکونیوجتاری

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

Cell.: 514-969-2492
Chartered Real Estate Broker
Nader Khaksar
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686

2
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سری...
از

ایر
ا
ن
ی
ا
ن
م
و
ن
تریال

های

بزرگ

ارائ
ه ای از:

یکشنبه 19

تپش و

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

کباب عمرتان را

داغ داغ
با ما

نوش جان کنید!


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

همراه با
شادترین
 DJشهر

یوند متاس بگیرید:

514-996-9692

  توجه :برای

حمایت از برنامه،
ذای خود را از محل
غ
پیکنیکتهیهکنید.

یاز به داوطلب:
ن

ایلید به برگزاری
اگر م
ما یاری رسانید
این برنامه ها به
ندمتاسبگیرید:
لطفابادفترپیو
514-996-9692

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

%
0

Financing

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

3
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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

4
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سالنپذیراییورستوران

هـانی رز

اینک با هنر بی تالی ِشف لـگزی

جوجه کباب

قفقازی

برگ

بلغاری

حلزونی

سبزی پلو ماهی

زرشک پلو با مرغ

شیرین پلو بامرغ

میکس

جوجه کوبیده

سلطانی
________________
مکانی استثنائی ،ایدهای نو،

هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی

درمرکز شهر مونرتال

فضایی جدید و بی نظیر با غذا اهی بسیار لذیذ
اریانی و مدیتراهن ای

همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میو ٔه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
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.

آلبالو پلو بامرغ

2 for 1

اسپشیال عالی برای
اعضای محترم هانی رز:
شامل  5غذا
برای تیک اوت و داخل
رستوران
(منتظر اسپشیال های
بعدی باشید!)
حلیم تازه
روزا
نه موجود
است

5%
ختفیف

مخصوص ماه
مبارک رمضان

__________________
1228 DRUMMOND

MONTREAL, QC, H3G 1V7

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

4

5

 سال  18شماره  11  1066مرداد 1391

PAIVAND: Vol. 18  No.1066  Août 01, 2012

www.paivand.ca

کبک. .

پیش درآمدی بر انتخابات پیش روی کبک 4:سپتامبر
حسینصمیمی

سرانجام پس از هفته های گمانه زنی
و علیرغم تکذیب مکرر لیبرال ها در
مش��خص نبودن تاریخ دقیق انجام
انتخابات ،نخست وزیر کبک ،آقای
ژان ش��اره ،روز چهارش��نبه  1اوت
(در واپسین س��اعات پیش از چاپ

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

و وجود ریس��ک بس��یار باال برای
انتخ��اب این زم��ان ب��رای انجام
انتخابات ،چ��اره ای جز آنچه می
بینیم،نداشت.
علیرغم باقی بودن یک سال کامل
دیگر از «ماندا»ی حداکثر 5س��اله
دولت اکثریت ،به هیچ عنوان عاقالنه
نبود تا مب��ارزات انتخاباتی همراه با
ناآرامی های خیابانی انجام گردد و
لذا با توجه به بازگشت دانشجویان
ب��ه کالج ها و دانش��گاه ها در میانه
ماه اوت (بر اساس قانون  )78و رای
دادگاه اس��تیناف کب��ک در قانونی
بودن قانون یاد شده ،بهترین دوران
که مس��لما همراه با آرامش خواهد
بود ،پنجرۀ ب��از یک ماه آینده برای
مبارزات انتخاباتی بود؛ و لیبرال ها از
این فرصت استفاده نمودند.
جدائی خواهان حزب کبکی  PQکه
اینک بیش از  15س��ال است که از
حکومت دورند ،این بار برای پیروزی
باید هم در راست خود ،با لیبرال ها
و اتحاد آینده کبک  CAQو هم در
چپ خود با «کبک سولیدر» مبارزه
نمایند.

پیوند) با اعالم کمپین  33روزه انجام
انتخابات در روز  4سپتامبر ،پس از
تعطیالت تابس��تانی و  2روز بعد از
جشن کارگر ( )labor dayرا اعالم و
رای دهندگان را برای انتخاب دولت
بعدی کبک به پ��ای صندوق های
رای فرا خواند.
پس از ماه ها راهپیمائی دانشجویان
و ناآرامی های خیابانی و اعتراضات
مردمی در سراسر کبک در اعتراض
به سیاس��ت افزای��ش هزینه های
تحصیلی ،فساد مالی ،افتضاح دزدی
ها در صنعت ساختمان و راه سازی،
اتهام کمک به دوس��تان لیبرال در
بدس��ت آوردن معام�لات دولتی و
سرانجام قانون ( 78با تمام مسائل
ضمیمۀ آن) ،اینک همه چیز برای
اعالم رای عمومی به مردم س��پرده
شده است تا بصورت دسته جمعی
و آگاهانه و شرکت فعال در کمپین
انتخابات��ی «رای نهائ��ی» را روز 4
سپتامبر به صندوق ها بریزند.
ش��اره علیرغم پائین ب��ودن میزان
محبوبیت ش��خصی و نیز حزبش
(لیب��رال) در تمام نظرس��نجی ها

نسرینعینالهی

این در حالی است که خانم پولین
ماروآ ،با توجه به نطق آغاز مبارزات،
تمام استراتژی خود را بر روی حمله
به پرونده  14سالۀ گذشته لیبرال ها ،چهره های مهم و سرشناس نسبتا
فساد اداری و مالی آنها ،قرار داده و راست گرا و برنامه بسیار مشخص بر
هیچ گونه اشاره ای به «رفراندوم» و پایه چهار اصل مورد نظر این حزب
است ،وارد مبارزات می گردد.
«استقالل کبک» ننموده است.
در حالی ک��ه به خوبی می داند که و این در حالی اس��ت ک��ه با وجود
پاشنه آش��یل حزب کبکی در این محبوبی��ت  45درص��دی در
انتخابات مساله جدائی کبک خواهد نظرس��نجی های عمومی ،از زمان
بود و ش��اره و لیبرال ها با تمام قوا اعالم رسمی بوجود آمدن این حزب
نشان خواهند داد که فقط لیبرال این��ک در حدود  15ت��ا  18درصد
ها فدرالیست بوده؛ و هر سه حزب محبوبیت (چیزی ش��بیه به حزب
قبلی  )ADQدر راست قرار دارد.
دیگر جدائی طلب می باشند.
فراموش نکنیم ک��ه در هر پیروزی کب��ک س��ولیدر نیز ک��ه در مدت
قبلی لیبرال ها ،عدم عالقه عمومی اعتراض��ات خیابان��ی و راهپیمایی
مردم کبک به انجام رفراندوم جدید ،دانشجویان حداکثر سعی خود را در
مایۀ اصلی شکست  PQبوده است .جذب نیروهای چپ و بعضا رادیکال
اتحاد آینده کب��ک  CAQبا جذب به س��وی پالتفرم عدالت اجتماعی

خود نم��ود؛ اینک در مرحله بزرگ
آزمایش قرار گرفته تا مشخص گردد
جامعه کبک تا کجا در عمل همراه
با چپ گرایان کبک سولیدر خواهد
بود.
در اوج گرما و تعطیالت تابس��تانی،
مبارزات انتخاباتی تقریبا بی سابقه
ای آغ��از می گردد که بدون ش��ک
چه��ره جدید کب��ک را در  33روز
آینده شکل خواهد داد.
اینک وقت آن اس��ت تا آنهائی که
به اعتقادات سیاس��ی خود پایبند
هستند با تمام قوادر مبارزات و برای
پیروزی خواس��ته هایشان از طریق
دمکراتیک شرکت جویند.
!bon campagne

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...
حسین باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

 31ژوئیه:
آقای خامن�های این
روزه�ا در نط�ق و
س�خن فعال ش�ده
است.
او خ��وش دارد ک��ه به
مناس��بتهای مختلف
و در حض��ور گروههای
مختل��ف حکومت��ی و
هواداران حکومت سخن
بگوی��د و به مناس��بت
شرایط روز اظهار نظر کند.
او ،ام��ا ،به گرفتاریه��ای مردم و
بحرانه��ای ج��اری و در پیش رو
کاری ن��دارد و اینها را «واقعیت»
نمیداند.

به عک��س ،او تالش دارد که اوضاع
و احوال را بر وفق مراد نش��ان دهد
و برای «دش��منان» خط و نش��ان
بکشد.
او در ضم��ن تأکی��د و توصی��ه به
دیگران که «واقعیت»ها را ببینند و
به آن توجه کنند ،از یک سلس��له
«واقعیتنما»ها«،واقعیتسازی»ها
و «واقعیتپنداری»ها یاد میکند با
ای��ن توصیه اکید که دیگران از آن
حذر کنند.
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خطر برای امروز ایران
گترین
خامن های؛ بزر 

مش��کل این اس��ت که درک
او از ای��ن مفاهی��م ب��ا آنچه که
مردم کوچ��ه و بازار به طور روزمره
لمس میکنند ،و غالب
اطرافیان او در حکومت
نیز به تصریح و تلویح به
آن اذع��ان دارند۱۸۰ ،
درجه تفاوت میکند.

 افزایش توان درونی
جمهوری اسالمی از لحاظ منابع
مادی و انسانی؛
 در ه��ر برههاى که ما در مقابل
جبهه دشمن انعطاف نشان دادیم
دشمن مواضع گستاخانهترى علیه
ما گرفته است؛
 اگ��ر در مقابل فش��ار های
دش��من مقاوم��ت مدبّرانه كنیم،
حربه دش��من كند خواهد شد و
امکان تک��رار آن وج��ود نخواهد
داشت».

آقای خامنهای درک خود
را از «واقعیته��ا» در این جمالت
بیان کرده است:
« عبور جمهوری اسالمی از همه
دش��واریها و گردنههای س��خت
بدون خدش��ه به آرمانها و اصول
جمهوری اسالمی؛
 پیش��رفت در ش��رایط تحریم و
تهدید؛
 قویتر ش��دن کشور در مواجهه
با چالشها و تهدیدها نس��بت به
سالهای اول انقالب؛
 رژی��م صهیونیس��تى و آمریکا
نسبت به  ۳۰س��ال قبل بهمراتب
ضعیفترند؛
 رژیمهاى مخالف نظام جمهوری
اسالمیدرگیر بحرانند؛

و در مقاب��ل ،از دی��د ول��ی فقیه،
«دش��منان انق�لاب و اس�لام» به
«واقعیتنمایی» و واقعیتسازی»
مشغولند و س��عی میكنند از این
طریق «مس��ؤوالن و مردم را دچار
خطادر محاسبات کنند».
برای منونه ،از دید او «كوچك نشان
دادن توان ملت ایران و بزرگنمایی
توان جبهه اس��تکبار» نمونهای از
«واقعیتنمایی»است.
همچنین از نظ��ر او« ،چند دولت
مس��تکبر ك��ه دارای تواناییهای
سیاس��ی و اقتصادی و رس��انهیی
هس��تند با دس��تگاه رس��انهیی و
تبلیغاتی قوی خود ،سعی میكنند
كه خود را جامع��ه بینالمللی جا
بزنن��د» و «البته ای��ن چند دولت

آقای خامنهای در
جهانی موازی به
سرمیبرد که هیچ
رابطهای با جهان
دیگران ندارد.

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

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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زورگو ،سیاه لشگر هم دارند اما اگر
دس��ت حمایت آمریكا از این سیاه
لشكرها برداشته ش��ود آنها صفر
هس��تند و در محاس��بات جهانی
اصوال به حساب نمیآیند».
او س��پس یک دلیل ای��ن که چرا
ممکن است برخی واقعیت را جور
دیگری میبینند چنین بیان کرده
است:
«دلبس��تگی به دنی��ا و ضعفهای
نفس��انی  ...كه در هنگام محاسبه
واقعیات و انتخاب مسیر ،ایجاد خطا
میكند».
او این س��خنان را در شرایطی بیان
کرده اس��ت ک��ه نه فق��ط گرانی
سرس��امآور مردم را ب��ه خیابانها
کشانده و آنان را واداشته است که
در روزه��ای ماه رمض��ان و گرمای

تابس��تان برای خریدن مرغ به نرخ
دولتی س��اعتها ص��ف ببندند و
یا در ش��هرهایی مانند نیشابور به
تظاهرات اعتراضی دس��ت بزنند ،و
بلکه خود مقامات دولتی از کمبودها
و فش��ارهای اقتصادی روزافزون بر
جامعه سخن میگویند.
خامنهای بحران «رژیمهاى مخالف
نظام جمهوری اسالمی» را به عنوان
یک واقعیت میبین��د ،ولی بحران
اقتصادی جمهوری اس�لامی را (از
بحرانه��ای اجتماعی و سیاس��ی
و فرهنگ��ی بگذری��م) واقعی��ت
نمیشناسد و قابل ذکر نمیداند .او
که در یک سخنرانی دیگر به عنوان
یک واقعیت جمهوری اسالمی امروز
را  ۱۰۰براب��ر قویتر از نظام در ۳۰
سال پیش دانس��ته است اکنون از
{>> ادامه در صفحه}30 :

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

514-996-9692
-------------------
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6162 Sherbrooke W.
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H4B 1L8



514-996-9692
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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.:

آگهی :پیوند

www.paivand.ca

Montreal، QC، H3H 2L9

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

آژانسمسافرتییونیگلوب

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

514-939-2700
2087 rue Guy

انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

514-500-1188

کیـــترینگ
جمـــال

نسرین پارسا

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

________________
6107 Sherbooke W.

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

س��اندویچ م��رغ $6.00 ............................................................
س��اندویچ زب��ان $6.00 ............................................................
س��اندویچ مغ��ز $6.00 ...............................................................
س��اندویچ کوکوس��بزی $6.00 .............................................
س��اندویچ سوس��یس بندری $6.00 ..................................
س��اندویچ کالب��اس $6.00 ......................................................
س��اندویچ الوی��ه $6.00 .............................................................
س��اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
س��اندویچ کتلت م��رغ$6.00 ..................................................
س��اندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
س��اندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
س��اندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش��له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش��ته $4.00 .......................................................................
س��وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م��رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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شعـــر

www.paivand.ca

حبران مرغ و کشتار گنجشک ها!
شهباز خنعی

حجاب اجباری

شهرهای کشور به تظاهرات
اعتراض آمی��ز پرداختند،
عوامل سرکوب در نیشابور
میدان چندانی برای عرض
اندام نیافتند زیرا تظاهرات
اعتراضی مهم��ی برگزار
نشد.
دلیل این روحیه تس��لیم
مردم نیشابور را ش��اید بتوان در
قت��ل عامی که مغ��والن در دهه
های نخس��ت قرن هفتم هجری
دراین ش��هر کردن��د یافت؛ قتل
عامی که به نوش��ته دانش��نامه
ویکی پدیای فارسی ،درپی کشته
شدن داماد چنگیزخان و شورش
مردم نیش��ابور ،به کشتار حدود
 1747000از اهالی منجر شد.
هفته گذشته کارد گرانی طاقت
فرسا چنان به استخوان این مردم
مس��المت جو رس��ید که درپی
گرانی و کمیاب��ی مرغ در
اقدام��ی خودج��وش و از
پیش سازماندهی نشده به

@Shahbaznakhai8
gmail.com

محمد جاللی چیمه
(م .سحر)
(برای کمپین ضد حجاب اجبـاری)

من بر آنم حجاب اجباری
بد تر است از هزار بدکاری
هرکه با جور و جبر می کوشد
تا زنان را حجاب درپوشد،
گر فرشته ست یا رسول خداست
ُکنشِ او ِ
خالف گوه ِر ماست
ٓ
مرد و زن هردو ادمی زادند
صاحبان حقند و آزادند
حق زن در امورِ  انسانی
ّ
از سوی مرد نیست ارزانی
حق او در نهاد او ساری ست
ّ
ضامنش روزگار بیداری ست
خواب کوچید و خلق بیدار است
دست و فکر و اراده درکار است
فصل آن روزگار تیره و تار
ِ
قاب آویخته ست بر دیوار
سپری شد بساط شب کیشان
کامد آن صبحِ روشن اندیشان
عصر آزادی است و آسانی
انسانی
روزگار حقوق
www.paivand.ca
سختگیریِ ُسنتدیرین
کهن آمد به روزگار نوین
روشنی بر جهان فراگسترد
نمودو زن را حقوق ،یکسان کرد
ائیل ،بیشترمرد
حق آ
جوانزا ِد جوشش و کوشش
اس��تمدار
راست ،چون حق جامه و پوشش
اً با در نظرداشت
مساوات  ،حق مرد و زنند
خاباتی او ،به
تالش
هیچ عنوانزانیککه این هردو مرغ یک چمنند
ل نشان ندهند.
پس حجاب از جهان بر اندازید
قادها را رد کرده و
وجودرا طرح دیگر اندازید
و عمیقاً به خانه
معتقدحجاب از میانه برگیرید
و با ثبات این
تا ز آزادگی خبر گیرید
حق خود را به اهل دین ندهید
برخوردی منتقدانه!
اسرائیل،با
بیش ازین ندهید
ت قوی زانچه دادید

نیش��ابور مردمی بسیار
آرام و س��لیم النف��س
دارد .مردمی که چندان
اهل اعتراض و تظاهرات
نیستن .د
آرامی و س��لیم النفسی که به بی
خیالی پهلو می زند .چند س��ال
پیش که براثر سهل انگاری و ندانم
کاری مقامات سپاهی و دولتی در
جریان انفجار محموله یک قطار
حاوی مواد منفجره – یا سوخت
قاب��ل احت��راق – یک روس��تای
نیشابور بطور کامل سوخت و نابود
شد و چند صد نفر انسان بی گناه
قربانی شدند ،از این مردم صدای
اعتراض��ی جدی ب��رای تعقیب
و مج��ازات مس��ئوالن آن فاجعه
بلند نش��د .در جریان رویدادهای
پس از ب��ه اصطالح انتخابات 22
خرداد  1388هم که تقریبا همه

7 PAYVAND: Vol. 14  No.840  May 15, 2008

شـــریف
موسسه مالی

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

ارز

ماه نوا
م
ب
ر
د
ر
م
Sharif
ونتری
Exchangeال
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8
Cote vertu, Bus 121 E

Tél.: (514) 22-6408
Tél.: (514) 561-6408
Fax: (514) 22-6409

__________

آقای اوباما یک معمای
یل را برجسته می کند
دوست تان
ش��ما با
ه برخورد

 11.7.2012پاریس

به خاطر
ز جمل��ه
در رابطه
ی اسرائیل
ی و ایجاد
ی نشین،
شته است.
م��ا چراغ
دهد که
ور ش��ود،
دوس��ت
د بود ،اما
نه.
مارکوس
اتیک بی
بی سی

ی

arifexchange.com

www.sh

خیابان ها ریختند و فریاد "مرگ
براین گرانی" سر دادند.
مس��ئله گران��ی و کمیابی مرغ و
خ��واری و خفتی که برخی از هم
میهن��ان برای خری��د آن به نرخ
دولتی و رس��می (کیلویی 4700
توم��ان) در صف ه��ای طوالنی
تحمل می کنند این روزها چنان
صدرنشین خبرهای ایران شده که
تنها این را کم دارد که مقام معظم
رهبری به میدان بیاید و خواستار
آن ش��ود که موضوع مرغ "کش"
داده نشود! هرکس به فراخور حال
خود تعبیر و تفسیر و نظریدرباره
آن ارائه می کند.
آی��ت الله مکارم ش��یرازی – که
عنوان س��لطان شکر را یدک می
کش��د – (نقل به مضمون) گفته
اس��ت که من ش��خصا مرغ نمی
خورم و اصوال به گفته پزش��کان

م

رد آزادی را به عقب
«درد نان ،د
..در ایران "انقالب
رانده است.
ده" ،یعنی شورش
م��رغ زی��اد ب��رای
اسیدهای مع
ن ،بی خامنان ها،
خ��وب
س�لامتی
گرسنگان ،بیکارا
نیست!
..دیده می شود!»
بیماران بی دوا و .
مقامات ریز و درشت
ر حیم��ی ،
حکومت��ی نیز هریک
معاون اول ریی��س جمهوری در
گن��اه را ب��ه گ��ردن
دیگ��ری م��ی اندازن��د و به قول الحاق یک شرکت متولی تأمین
مواد پروتئینی به وزارت بازرگانی و
خودشان فرافکنی می کنند:
«به گزارش "ایرنا" (نقل از بی بی جایگزین آن یعنی وزارت صنعت،
سی) مدیر عامل یکی از شرکت معدن و تجارت می داند:
ه��ای واردکنن��ده م��رغ درمورد «اث��رات تصمی��م ش��تابزده و
مس��ئله کمبود آن در بازار گفته غیرکارشناس��ی رحیمی و آقای
است :بیش از س��ه ماه است که محم��دی به عنوان م��ردان خط
مج��وز واردات م��رغ را از وزارت مقدم این سیاست گذاری ،در این
جهاد کشاورزی گرفته ایم ،اما این مرحله خود را نشان داد و کوتاهی
سازمان هنوز کارشناسی را برای و بی توجهی متولی جدید تنظیم
اعزام به کشور مبداء معرفی نکرده بازار و ذخیره سازی مواد پروتئینی
در زمان��ی که فریاد تولید کننده
است».
یک تارنمای حکومتی وابسته به داخلی برای صدور مجوز صادرات
اصولگرایان بنام "آخرین نیوز" هم یا خرید مازاد تولید مرغ بلند بود
کمبود و گرانی مرغ را ناش��ی از باعث گردید که در اقدامی تأمل
اقدام چند سال پیش محمدرضا
{>> ادامه در صفحه}36 :

آژانسمسافرتی

شاور مج
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 


Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

درهای گاراژ و دربازکن برقی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

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

تک
یونی

www.gam.ca

نازگل فالح طوسی

میناصاحلی

Jale

Affili
Grou
Chart
SIEG
12 P
Claire
Off. :
Fax :
Jhafe
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ایران...

حمل و نقل پارس ماریتایم

نقض گسترده حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران
رادی��و آلم��ان :روز دوش��نبه (۳۰
ژوئیه ۹/مرداد) گزارش سال ۲۰۱۱
وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا
درب��ارهی آزادی مذاه��ب در جهان
منتشر شد.
این گزارش نخستین گزارش وزارت
خارجه آمری��کا با موض��وع آزادی
مذاهب از زمان آغاز بهار عربی است.
در گزارش س��االنه آزادی مذاهب،
دولتهای ایران ،چین و کره شمالی
به عنوان ناقضان سیستماتیک آزادی
مذهب در جهان معرفی شدهاند.
نقض آزادی مذاهب در ایران

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

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

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

Tel: 514-384-5632

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

www.parscargo.ca

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین

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

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

Tel.: (514) 932-2953

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

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

گ��زارش وزارت خارج��ه آمریکا از
جملهی محدودیتهای مذهبی در
ایران به فشار بر بهائیان ،مسیحیان و
دراویش در این کشور اشاره میکند.
در بخش��ی از این گزارش در مورد
ایران آمده است:
«بر اساس قانون اساسی جمهوری
اسالمی ،مذهب رسمی کشور شیعه
اثنی عشری است ،اما بر طبق قانون
اساس��ی دیگر مذاهب نی��ز دارای
احت��رام کامل میباش��ند .با وجود
اینکه مذاهب زردش��تی ،مسیحی
و یهودی در قانون اساس��ی ایران به
رسمیت شناخته ش��دهاند ،یوسف
ندرخانی ،کشیش مسیحی به خاطر
عقایدش زندانی و به اعدام محکوم

تش��کیل میدهند و در عین حال
تاکید میکند که صوفیها ودراویش
نیز با جمعیتی در حدود دو تا پنج
میلیون نفر از آزادی مورد نظرشان
برای انجام فعالیتهای مذهبی در
ایران محروم هستند.
در ای��ن گزارش با اش��اره به پیروان
ش��یعه مذهب که دیدگاهش��ان با
حکومت همخوانی ن��دارد ،تصریح
ش��ده اس��ت ک��ه ای��ن اف��راد نیز
م��ورد تبعی��ض ق��رار میگیرند و
ب��ا محدودیتهای مذهب��ی روبرو
هستند.

شده است».
در همین زمینه س��وزان جانسون
کوک ،نماینده ایاالت متحده آمریکا
در ام��ور آزادی مذاه��ب ،در هنگام
معرفی گزارش ساالنه در واشنگتن
گفت« :گزارش تصریح میکند که
وضعیت اس��فبار آزادی مذاهب در
ایران در یک سال گذشته وخیمتر
نیز شده است».
در گ��زارش وزارت خارج��ه آمریکا
همچنین به وضعیت بهائیاندر ایران
اشاره ش��ده و آمده است« :اقدامات
دول��ت فضایی تهدیدکنن��ده برای
مذاهب و پیروان غیرش��یعی ایجاد
کرده اس��ت؛ به ویژه برای بهائیان ،افزایش یهودی ستیزی در جهان
دراویش ،مسیحیان و یهودیان».
در گ��زارش وزارت خارج��ه آمریکا
وزارت خارج��ه آمریکا ب��ا انتقاد از همچنین آمده است کهدر یک سال
حکومت ایران میگوید ،جمهوری گذش��ته بر میزان یهودی ستیزی،
اس�لامی مانع از تحصی��ل و انجام بهایی ستیزی و ضدیت با بوداییان
فعالیتهای مذهبی بهائیان میشود در جهان افزوده شده است.
و برخ��ی از رهب��ران آنه��ا را ب��ه در این زمینه به کشورهایی همچون
حبسهای طوالن��ی مدت محکوم ونزوئال و ایران اش��اره شده است که
کرده است.
در رسانههایدولتی خود به اظهارات
در ای��ن گزارش همچنی��ن از عدم ضد یهودی میپردازند.
امکان اس��تخدام و اخراج بهائیان از گ��زارش وزارت خارج��ه آمری��کا
دانش��گاه و یا عدم پذیرش آنها در همچنین ب��ه وب س��ایتهایی در
دانشگاههای ایران انتقاد شده است .ایران اش��اره کرده است که فاجعه
وزارت خارج��ه آمری��کا تخمی��ن هولوکاست را "افسانه" میخوانند و
زده اس��ت ک��ه بزرگترین اجتماع با واکنشی از سوی دولت نیز مواجه
غیرمس��لمان در ای��ران را بهائیان نمیشوند.

آمریکا خواستار 'همکاری' مجاهدین
خلق و خروج از پایگاه اشرف شد
دول��ت آمریکا از رهبران س��ازمان
مجاهدین خلق خواسته است که با
مقامات عراقی همکاری کرده و بی
درنگ از پایگاه اشرف خارج شوند.
با این حال ،دولت آمریکا از دولت
عراق نیز خواسته است که نسبت
به خروج اعضای سازمان مجاهدین
خلق از پایگاه اش��رف قدری سعه
صدر نشان دهد.
عراق می خواهد با انتقال ساکنان
پایگاه اشرف به اردوگاه "الحریه" (یا
کمپ لیبرتی) مقدمات خروج آنها
از خاک عراق را فراهم کند.
دول��ت آمری��کا ادع��ای رهب��ران
مجاهدین خلق مبنی بر غیر انسانی
ب��ودن ش��رایط اردوگاه الحریه را
مردود دانس��ته و گفته اس��ت این
اردوگاه تحت بازرسی سازمان ملل

و آمریکا قرار داش��ته و اس��تاندارد
ش��رایط زندگی در آن حتی باالتر
از اس��تانداردهای قابل قبول بین
المللی است.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه
ای از رهبران س��ازمان مجاهدین
خلق خواس��ته که "ناسازگاری" را
کنار گذاش��ته و از اصرار بر شرط
گذاری یکجانبه خودداری کند.
دول��ت عراق روز س��ه ش��نبه 31
جوالی گفته بود که امتیاز بیشتری
به اعضای سازمان مجاهدین خلق
نخواهد داد و اگر آنها خود از پایگاه
اشرف خارج نشوند ،عراق آن ها را
مجبور به ت��رک آن پایگاه خواهد
کرد.
فال��ح فیاض ،مش��اور امنیت ملی
عراق گفته اس��ت دول��ت عراق با

داروخـانه

گروه مجاهدین خلق "به بن بست
رس��یده" اس��ت و اینک با تمامی
امکانات��ی ک��ه دارد و ضروری می
داند ،ساکنان پایگاه اشرف را از آن
خارج خواهد کرد.
س��ازمان ملل پیش از این طرحی
برای حل مس��ئله پایگاه اش��رف
مطرح کرده بود که مورد حمایت
دولتهای آمریکا و ع��راق بوده ،اما
رهبران مجاهدین خلق نسبت به
پذیرش این طرح همچنان مقاومت
می کنند.
سازمان مجاهدین خلق در دوران
جنگ عراق علیه ایران به حکومت
صدام حسین پیوس��ت و در کنار
ارتش ع��راق در جنگ علیه ایران
مشارکت کرد.
پای��گاه اش��رف در  ۶۵کیلومتری
شمال بغداد ،مرکز سیاسی -نظامی
این سازمان بوده است.

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

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

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

کلیسا:
H Ä §H· ¨T I J
نشانی¶
£kt
/

Grace Ministry

1345 Rue Lapointe

» e q»Mtro:
H RCote¶Vertu
vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

)13 RACHEL (X: St-Laurent
/
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.
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ایران...
شاهسخن واکنش قدرمتندان
جمهوری اسالمی از زبان مکارم
شیرازی نقل شده که گفته است «اگر
[مردم] گوشت مرغ خنورند خیلی
مسئله مهمی نیست» ،و البد فراموش
آق��ای م��کارم ک��ه ب��ه کرده اضافه کند که «بروند قرقاول
بخورند»! ...
«س��لطان ش��کر» ایران
معروف اس��ت (و او فقط
«نواندیش مذهبی» بود و ماهنامه
مکتب اسالم رادر قم پایهریزی کرده
و مدیریت آن را به عهده داشت و به
خاطرنوشتنکتابعلیه مارکسیسم
ب��ه دریافت جایزه س��لطنتی نائل
میش��د ،پس از انقالب  ۵۷به یکی
از بزرگترین میوهچینان آن تبدیل
گردید.
او از ط��رفداران آی��ت الل��ه
ش��ریعتمداری بود و حتا تا مقطع
تشکیل حزب خلق مس��لمان از او
حمایت میکرد .ولی به محض این
که شریعتمداری مغضوب خمینی
و طرف��داران او ق��رار گرفت ،مکارم
به تکذی��ب آن اکتفا کرده) البته به توانست با چرخشی  ۱۸۰درجه به
صفهای مرغ س��ر نزده و از هزاران اردوگاه خمینی بپیوندد و جای پای
زن و مرد پیر و جوانی که برای خرید خود را محکم کند.
مرغ ب��ه قیمت دولتی در این هوای در طول س��ی و چند سال گذشته
گرم و طاقتفرس��ا ساعتها سر پا او ب��ه یک��ی از ثروتمندتری��ن و
ایستادهاند جویا نشده است که چرا پرقدرتترین آیت اللههای جمهوری
این اندیشه نغز او به فکر آنان نرسیده اسالمی تبدیل شده و منشأ بسیاری
و به خانههای خود بر نمیگردند و یا از فتواه��ا و اقدام��ات ضد انس��انی
مرغ را با «کمی» قیمت باالتر از بازار و س��رکوبگرانه آن ب��وده اس��ت.
ممنوعیت برقراری ارتباط با رسانهها
آزاد نمیخرند.
اگ��ر بتوان نظام والی��ت فقیه علی و س��ایتهای خارجی ،مخالفت با
خامن��های در س��ال  ۱۳۹۱را ب��ا وزیر ش��دن زنان ،زمینهسازی برای
محم��د امین
حکومت لویی ش��انزدهم در آستانه ص��دور حک��م اعدام ّ
انقالب کبیر فرانسه مقایسه کرد (که ولیان دانشجوی دانشگاه دامغان که
قیاس چندان مع الفارقی نیس��ت) ،در تظاهرات عاش��ورای  ۸۸حضور
ناصر مکارم ش��یرازی را باید ماری داشت ،و صدور حکم ارتداد شاهین
نجفی از شاهکارهای او است.
آنتوانت آن به حساب آورد.

کمبود مرغ ،و ماری
آنتوانت ایران!

بحران کمب��ود م��رغ و اعتراضات
عمومی بر س��ر آن را نه جرقهای از
شروع یک انقالب و بلکه اولین مورد
از ی��ک سلس��له از اعتراضاتی باید
دانست که ،به دلیل تحریمهای فلج
کننده سیاس��ی و اقتصادی و مالی
جهانی علیه ایران و فساد گسترده
و سوء مدیریت حکومتی،در ماههای
آینده در صحنه کشور بروز خواهد
کرد.
امروز کمبود مرغ است و فردا ممکن
اس��ت یک ماده خوراک��ی دیگر یا
یک حامل انرژی باشد .کمبود مرغ
ناگهان��ی پیش نیامده اس��ت ،و هر
کس که کمترین آش��نایی با تولید
مرغداشته باشد میتوانست از شش
ماه پیش که ورود مواد خوراکی الزم
برای دان مرغ دچار اشکال شد این
وضع را پیشبینی کند.
ولی وقتی که ولی فقیه آندر همین
احوال مدعی میشود که « ما امروز
نسبت به  ۳۰سال قبل ۱۰۰ ،برابر
قویتر هس��تیم» از س��ایر مقامات
حکومت��ی چگونه میت��وان انتظار
داش��ت کمبودها را ببینند ،عواقب
آن را پیشبینی کنند و بدون سوء
اس��تفاده و دزدی و اختالس برای
پیشگیری از آن کاری صورتدهند؟
صحنههای حض��ور و هجوم مردم
به کامیونه��ا و مراکز عرضه مرغ و
صفهای درازی که برای خرید مرغ
به «نرخ دولتی» در گرمای ش��دید
تابس��تان و ماه رمضان خش��ک و
تفتیده تشکیل شده حتا در جریان
جنگ هش��ت س��اله با عراق نیز به
سختی سابقهداشته است.
عالوه بر این ،این صحنهها فقط در
یک شهر و یک محله دیده نشده و
بلکه در بسیاری از شهرها از اصفهان
گرفته تا نیشابور و از تهران تا جنوب
ایران به چشم میخورد.
واکن��ش مقامات نیز هم��ه در حد
انتظار بوده است:
از چس��باندن مش��کل به رسانهها
و عوام��ل خارجی (مع��اون رییس
جمهور) گرفته تا تهدی��د و ارعاب
مردم از زبان دادس��تان نیشابور که
تظاهرات وسیع این شهر را «غائله»
خوانده و گفته «آقایان و خانمهایی
که از گوش��ه و کنار آمدند و به این
غائله پیوستند و شعارها و حرفهایی
را زدند همه اینها ثبت شده است
و شناسایی شدهاند» و اضافه کرده
اس��ت که «خدا نکند روزی برسد
در ش��عار و عمل بخواهید حرکاتی
را انج��ام دهید که در مقابل نظام و
مسئولین عالی نظام قرار بگیرید».
ولی شاهس��خن واکنش مقامات و
قدرتمن��دان جمهوری اس�لامی از
زبان ناصر مکارم شیرازی نقل شده
که گفته اس��ت «عده زیادی درباره
قیم��ت مرغ اص��رار میکنن��د؛ در
حالی که اگر گوش��ت مرغ نخورند
خیلی مسئله مهمی نیست» ،و البد
فراموش کرده اضافه کند که «بروند
قرقاول بخورند»!

معروف است که در بحبوحه شورش
مردم فرانسه وقتی تظاهرکنندگان
به کاخ لویی شانزدهم رسیدند ،ماری
آنتوانت همس��ر او و خواهر لئوپولد
دوم پادش��اه اتریش که عمری را در
یک خاندان اشرافیدر ناز و نعمت به
سر برده بود صدای تظاهرکنندگان
را ش��نید و جویا ش��د که آنان چه
میخواهند؛ به عرض رس��اندند که
مردم میگویند ن��ان نداریم و او در
پاسخ میگوید که بروند بیسکویت
بخورند!
مکارم ش��یرازی غرق��ه در قدرت و
اش��رافیت روحانیت همان قدر درد
مردم��ی را که زیر ب��ار خرید مرغ و
سایر مایحتاج زندگی خود کمر خم
کردهان��د ،درک میکن��د که ماری
آنتوانت غرقه در اشرافیت زمان خود
درد مردم بینان فرانس��وی را درک
میک��رد ،و به این ترتیب برخوردی
شبیه او از خود بروز میدهد.
با این تفاوت که ماری آنتوانت حق
صدور فرمان قتل نداش��ت (مکارم
در جمهوری اسالمی دارد  -و حکم
ارتداد صادر کرده اس��ت) و خود او
پس از س��قوط لویی  ۱۶اعدام شد
(ولی امید است سقوط خامنهای با
لغو اعدام همراه باشد و آقای مکارم
نیز به مرگ طبیعی بمیرد).
مکارم شیرازی البته نقاط برجسته
دیگری را هم در کارنامه خود دارد.
او ک��ه در ده��ه  ۳۰ای��ران ی��ک

در ه��ر ص��ورت ،بح��ران کمبود یا
گرانی مرغ و واکنشهای حکومتی
ب��ه آن ،خبر از یک ش��کاف عمیق
اجتماعی و سیاسی جدید میدهد
که در گذش��ته جمهوری اسالمی
سابقه نداشته است .در یک طرف،
مردمی که زی��ر بار گرانی و کمبود
ناشی از تحریمهای بینالمللی قرار
گرفتهاند ،و در سوی دیگر حاکمانی
که با سیاس��تهای ماجراجویانه و
فساد آلود خود مس��بب این وضع
بودهان��د و اکنون از حل آن ناتوانند
و به ج��ای آن به تهدید و ارعاب یا
موعظه متوسل میشوند .وضعیتی
که اولین نمونه آن امروز بروز کرده
است ،و با تشدید تحریمها که از آغاز
این ماه میالدی صورت گرفته تنها
میتواند به کاالهای دیگر و س��ایر
مایحتاج زندگی گسترش پیدا کند.
مقامات رژیم میتوانند ادعا کنند که
تحریمها تأثیری ندارد و یا از مردم
بخواهند که در ش��رایط «جنگی»
امروز همچون سالهای جنگ ایران
و عراق در برابر این فش��ارها صبر و
بردباری از خود نشان دهند.
ول��ی بس��یاری از م��ردم نه جنگ
فعل��ی را جنگ میهن��ی میدانند
و ن��ه به صداق��ت و پاکی حاکمان
فعلی کمترین ایمانی دارند .هفتهها
و ماهه��ای س��ختی ب��رای م��ردم
ایران در پیش اس��ت که میتوانند
سرنوشتساز باشند...

•

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

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

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
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

خدمات و سرویس پس از فروش

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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زنان ایران :ظلم مضاعف. .

عبدالرضااحمدی:

این مخالفت اما راه به جایی نبرد و
هر ساله حکومت دایره نظارتی خود
را بر زنان و دختران تنگتر کرد؛ به
طوری که در سالهای اخیر با ایجاد
گشتهای ارشاددر شروع فصل گرم
شاهد برخوردهای شدید و قهرآلود با
زنان ودختران هستیم؛ برخوردهایی
که موجب اعتراض فعاالن سیاسی
و مدنی و برخی فعاالن دینی شده
است.
به طور نمونه میتوان به موضعگیری
روزه��ای اخیر محمدعل��ی ایازی،
اس��تاد حوزه و دانشگاه که از سوى
چند تن از مراجع بزرگ حوزه علمیه
قم اجازه اجتهاد و اس��تنباط احکام
دارد ،اشاره کرد.
وی معتقد اس��ت :حجاب «یک امر
شرعی ش��خصی» است و حکومت
میتواند مردم را به حجاب تشویق
کند ،اما حق برخورد ندارد.
کمپی�ن نه ب�ه حج�اب اجباری،

نخس��تین کمپین��ی اس��ت که با
حمای��ت فعاالن سیاس��ی و مدنی

www.skylawn.net

جباری!
ابا

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

هبهحج

کمپینن

کمپی��ن "ن��ه به
حج��اب اجباری"
با ش��عار "حجاب
اختیاری ،حق زن
ایرانی" از بیس��تم
تیرم��اه توس��ط
"گروه دانشجویان
و دانش آموختگان
لیب��رال دانش��گاه
ه��ای ای��ران" در
فیسبوک آغاز به
کار کرده است.
س��ی و س��ه سال
از تالش حکومت
ب��رای تحمی��ل
حج��اب اجب��اری
می گذرد .تحمیل
مختلف چون س��عید قاسمینژاد،
حجاب اس�لامی به ش��کل عملی مهرانگیز کار ،نیره توحیدی ،بهزاد
از نخس��تین و چش��مگیر تری��ن مهرانی و مهدی خلجی و بس��یاری
تالشهای حکومت ب��رای اجرایی دیگر از فعاالن مدنی و فعاالن زنان
کردن فقه شیعه در جامعه ایران بود با ش��عار مش��خص "نه به حجاب
که طی مراحلی در نهایت درس��ال اجباری" آغاز به کار کرده است.
 ۱۳۶۳به ش��کل قانون به تصویب در اعالمی��ه اع�لام موجودی��ت و
مجلس رژیم رسید ،اما حتی پیش آغاز فعالیت کمپین "نه به حجاب
از تصویب قانون نیز یعنی از س��ال اجب��اری [ "]1ب��ا ش��عار "حجاب
۱۳۵۷و براس��اس دس��تور آیتالله اختیاری ،حق زن ایرانی" آمده است:
خمین��ی جلوگی��ری از ورود زنان "جمه��وری اس�لامی از آغ��از
بدون حجاب ب��ه اداره های دولتی پی��روزیاش ،اندک اندک گس��تره
آغاز شد.
س��یطره خود را بر تمامی شئونات
ای��ن در حال��ی ب��ود ک��ه در میان زندگی فردی و اجتماعی شهروندان
مسلمانان و مذهبیون افرادی بودند ایرانی اعمال کرده است .حق انتخاب
که با تصمیم خمینی مخالف بودند .س��بک زندگ��ی و از جمله انتخاب
مثال افرادی چون آیتالله طالقانی آزادان ه نوع و شکل پوشش هیچگاه
در همان روزه��ای آغازین تصویب از این سلطه مصون نمانده است؛ و
حجاب اجباری ب��ا آن به مخالفت در این میان زنان و دختران متحمل
پرداختند.
ظلمی مضاعف شدهاند.
وی در مصاحبهای ک��ه در روزنامه حجاب اجباری و اعمال آن توس��ط
اطالعات  ۲۰اسفند  ۱۳۵۷منتشر حاکمیت ،زنان را از حقوق حق ه خود
شد نظرش را چنین شرح داد:
محروم ساخت.
«حج�اب اجب�اری حت�ی برای حکومت با صرف هزینههای مادی و
زنهای مسلمان هم نیست .چه معنوی بسیار و نشاندن داروغههای
برس�د به اقلیت ه�ای مذهبی .سیار بر کوی و برزن راه بر زن بست
چ�ه اجب�اری؟! مگ�ر در دهات و با بزن و ببند تالش کرد تا آنها یا
م�ا از صدر اسلام تاکنون زنان خود را بر اساس موازین و معیارهای
ما چگون�ه زندگ�ی میکردند؟ تنگ و کور نظام هماهنگ کنند و یا
مگر چادر می پوشیدند؟ ...کی طعم تلخ محرومیت و آزار را بچشند.
در ای�ن راهپیماییها زنان ما را در این میان هر چند حکومت همواره
مجبور کرده که با حجاب یا بی با پای��داری و نافرمانی زن��ان ایران
حجاب بیایند؟ این ها خودشان مواجه بوده است اما تجربه نیاندوخته
احساس مس�ئولیت کردند .اما است و هرس��اله با آغاز فصل گرما
حاال اینکه روسری سر کنند یا بی��ش از پیش بر س��ختگیریهای
نکنند؛ ب�از هم هیچکس در آن بیمنطق خود افزوده است".
اجباری نکرده است».
(روزنامه اطالعات  ۲۰اسفند )۱۳۵۷
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حتمیل حجاب هویت حکومت
اسالمی است

سحر رضازاده ،سخنگوی کمپین نه
به حجاب اجباری ،هدف این کمپین
را "در درج��ه اول معط��وف کردن
نگاه مخالفان و منتقدان جمهوری
اس�لامی ب��ه مطالب��ات اجتماعی
جوانان" عنوان کرد و ادامه داد:
"مطالبات اجتماعی جوانان از جمله
اولویتهایی اس��ت که امروزه کمتر
به آن پرداخته میش��ود؛ مطالباتی
مثل ح��ق آزادی پوش��ش ،آزادی
سبک زندگی که نمونههای مهمی
از مطالبات جوانان امروز است".خانم
رضازاده در خصوص ش��کلگیری
ایده این کمپین گفت:
"ای��ده ای��ن کمپین توس��ط گروه
دانشجویان ودانشآموختگان لیبرال
دانشگاههای ایران مطرح شد و بعد
از آن در پ��ی مش��ورتهایی که با
دیگر صاحبنظران و فعاالن سیاسی
و فع��االن زنان انجام ش��د ،ش��مار
قابل توج��های از مردم و هم فعاالن
سیاسی و اجتماعی حمایت خود را
از این جریان با ارس��ال عکسهای

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا
خود و انجام گفتوگو با این کمپین
ابرازداشتند".
ای��ن فعال اجتماع��ی ،در خصوص
پافش��اری جمهوری اس�لامی در
خصوص حج��اب اجباری که حتی
در ش��ریعت بر آن اصراری نیس��ت
گفت:
"جمهوری اسالمی خط قرمزهای
ایدئولوژیک��ی دارد ک��ه ای��ن خط
قرمزه��ای ایدئولوژی��ک هوی��ت
حکومت اس�لامی را میسازند که
یکی از آن��ان اجباری بودن حجاب
است".
وی در خصوص طیفی زنانی که از
کمپین حمایت کردهاند گفت:
"یک��ی از نکات جالب حمایت زنان
ُمحجبه از کمپین است".
وی با اشاره به متن پیامی از یکی از
حامیان کمپین به نام زهرا شریعتی
گفت" :وی در پیام خود گفته است
در نظرات کمپین میخواندم که چرا
تقریباً همه عکس ها بدون حجاب
فرس��تاده ش��دهاند ،به این معنا که
کس��ی از افراد محجبه همراه و هم
عقیده با این حرکت نیست؟
در اینک��ه در بی��ن اف��رادی که به
حج��اب اعتق��اد کام��ل دارند ،کم
نیس��تند اف��رادی که ب��ه حجاب
اجباری در ایران عزیز اعتراض دارند
ش��کی ندارم ،اما ای��ن هدف کاری
بیش از اعتراض میطلبد .اتفاقا شاید
از سمت من و شمایی که به حجاب
اجباری نه میگوییم.
خواهش اولم از افرادی است که به
حجاب اعتقاد دارن��د :تاثیر گذاری
افراد محجب��ه در این بین قطعاً (و
شاید به نادرست) بیشتر است .عرصه
اعتراض فراهم است و اتفاقا هزینه
زیادی برای امثال ما ندارد .از اصالح
دید خودمان گرفته تا باز کردن باب
گفتگو با عوامل گش��تهای ارشاد
و کمک به زیس��تن با مسالمت در
کنار هموطنانی که حجاب داشتن/
نداشتن هیچ یک نباید مالک برتری
یکی بر دیگری واقع شود .خواهش
دومم همراهی همه کسانی است که
به ناحق در این سی سال به واسطه
عدم اعتقاد به حجاب مورد آزار واقع
شدند .حاال همه کنار هم هستیم و
انتقامجویی تنها مسیری ست که ما
را به هدف ذکر شده در این کمپین
نمیرساند".
س��حر رضازاده معتقد است" :حق
حجاب اختیاری امروز باید توس��ط
هم��ه زنان مطالبه ش��ود و نه فقط
از س��وی زن��ان الئی��ک .در چنین
شرایطی است که امکان تغییر جدی
خواهد شد".

•

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

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.
Head Office:
433 Chabanel West، #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

یامسین

514-388-1588

Tel.: 514-594-0344
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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

شادی

Tel.: 514-660-7135
shadim.sky@gmail.com

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

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

آگوست

2012 16 ،15 ،14 ،13

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

ONE OF THE FOLLOWING
آگوست 2012 23 ،22 ،21 ،20
		
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
زماننامنویسی:
 9تا  11صبح
REQUIRED:
انگلیسیمقدماتیشبانه:
- Canadian /
Quebec Immigration Documents
آگوست 2012 16 ،15 ،14 ،13
تاریخنامنویسی:
- Residency Card
آگوست 2012 23 ،22 ،21 ،20
		
- Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING
زماننامنویسی:
 5تا  7بعدازظهر
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
_________________________________________
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
-Medicare Card
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
-Hydro bill
)-Other proof (ask staff

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:

 27آگوست تا  20دسامبر 2012
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

		

		
شبانه:

 27آگوست تا  20دسامبر 2012
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب

		

شهریه 100 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.


شهریه شامل کتاب (برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.
__________________________________

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

10

کبــک>>:مروریبررسانهها...

برای دریافت سرویس
بزبانانگلیسی،

______
علی اشرف
شــادپور

_______

www.paivand.ca

بخ��ش خدمات آژان��س های بیمه
بهداشت و درمان در کبک ،عالوه بر
دادن اطالعات مورد لزوم مراجعین،
ملزم به انج��ام کارهای دیگری هم
هستند.
به موجب سیاس��تی ک��ه اخیرا در
این آژانس ها به اجرا درآمده است،
کارمندانی ک��ه به تلفن های مردم
جواب میدهند ،باید ،افزون بر پاسخ
گویی به نیازهای بهداشتی ودرمانی
آنان ،درباره مهارت های زبانی آنان
نیز قضاوت کنند!
این در حالی است که قبال هر تلفن
کننده ،با فشار یکدگمه روی تلفن،
می توانست به دلخواه یکی از زبان
های انگلیسی و فرانسوی را انتخاب و
به همان زبان مکالمه کند و نیازهای
خود را بر طرف سازد.
ا ّما این روش منصفانه درحال حاضر
بسیار پیچیده ترشده است.
اکنون کس��انی که ترجیح میدهند
اطالع��ات مورد نیاز خ��ود را بزبان
انگلیسیدریافت کنند ممکن است،
بر مبنای قضاوت درباره توانایی آنان
برای صحبت به زبان فرانس��وی ،از
این خدمات محروم شوند.
توضیح اینکه بر مبنای روش جدید،
جواب تلفن ها به آژانس های بیمه
بهداش��ت و درمان در ابتدا به گونه
خود کار بزبان فرانسوی داده میشود،
و به اطالع تلفن کننده میرس��د که
این آژانس ا ّول بزبان فرانسوی جواب
میدهد .بعد از نیم دقیقه س��کوت،
گفته میش��ود که برای س��رویس

حان زبان
در این امت
لطفا
کت کنید!
شر

بزبانانگلیسی
ش��ماره  9را
فشاردهید.
خوب ت��ا اینجا
ایراد چندانی نیست.ولی کار
به این س��ادگی هم نیس��ت،
یعنی مکالمه انگلیس��ی بال
فاصله برقرار نمی شود .پیغام
ضبط ش��دۀ دیگ��ری این بار
به انگلیس��ی به ش��ما اطالع
می دهد که این اداره ترجیح
میده��د خدمات خ��ود را به
مش��تریان بزبان فرانس��وی
ارائه کند .ش��خصی که پای
تلفن می آید بالفاصله بزبان
انگلیسی صحبت نمی کند؛
حتی اگرشما این زبان را برای
مکالمه انتخاب کرده باشید.
این آژانس مکالم��ه را بزبان
فرانس��وی ادامه داده و ،طبق

سیاس��ت جدید،درباره
توان��ای مکالم��ه ش��ما بزب��ان
فرانس��وی قض��اوت و تصمیم
گیری میکند .تنه��ا درصورتی
که تلفن کننده در این امتحان
مردود شود ،آنگاه سرویس بزبان
انگلیس��ی ارائه میگردد .مدیران
اداره بیمه درمانی مصرند که این
روش برای حفظ زبان فرانسوی
به عنوان اولین زبان مکالمه در
کبک ضروری است.
با وج��ود این وحت��ی برمبنای
همین سیاست،انگلیسی زبانان
کبک حقدارند خدمات آموزشی
و بهداش��تی و درمان��ی خود را
به زب��ان خود دریافت کنند ،که
در مواردی ،همی��ن هم با اکراه
و ی��ک خط درمی��ان انجام می
ش��ود .گویا مسئوالن اداره بیمه
ه��ای بهداش��ت و درمان کبک
سخنان لوس��ین بوشار،نخست
وزیر اسبق ،را فراموش کرده اند که
دریک مجمع انگلیسی زبانان گفته
بود "،وقتی که ش��ما درد دارید و به
یک بیمارستان مراجعه می کنید،
نیازمند خدمات��ی از قبیل آزمایش
خون هستید .اما یقینا احتیاجی به
امتحان زبان ندارید! "
البته همه کسانی که به مراکز بیمه
های بهداشت و درمان مراجعه می
کنند از درد بخود نمی پیچند ،ولی
{>> ادامه در صفحه}29 :

!?parlez vous francais
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انگلیسیبیاموزید!
نامنویسیکالسهایانگلیسی
(کالس های روزانه)

 21 ،17و  22آگوست
از ساعت  9تا  11صبج

شروع کالس ها 27 :آگوست تا  30نوامبر

Apprenez ENGLISH.
Inscriptions :
 Cours de JOUR : 17, 21 & 22 aout
)(9 :00 – 11 :00
Session : 27 aout – 30 novembre

RENSEIGNEMENTS : 514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
)2405 Place Lafortune Ouest (Metro Cote-Vertu

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.

کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

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

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.

Montreal، Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
با تعیین وقت قبلی

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00
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سرشماری۱۳۹۰

ف
ق
ر
ا
سياستجمعيتیعلیخامنهای :یبيشتر

امیرکفشداران

مجیدمحمدی

(جامعهشناس)
ب��ر اس��اس نتاي��ج
سرش��ماری س��ال
 ۱۳۹۰جمعي��ت
کشور در اين سال ۷۵
ميليون و  ۱۴۹هزار و
 ۶۶۹نفر ب��وده و نرخ
رشد ساالنه جمعيت
از  ۱.۶۲درص��د در
دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵
ب��ه  ۱.۲۹درص��د در
دوره ۱۳۹۰ – ۱۳۸۵
رسيده است.
بُع��د خان��وار در کل
کش��ور ني��ز از حدود
 ۴در س��ال  ۱۳۸۵به
 ۳.۵۵در سال  ۱۳۹۰رسيده است.
(عادل آذر ،رئيس مرکز آمار کشور،
ايس��نا ۳ ،مرداد  )۱۳۹۱اين نتايج
مقامات کش��ور را ک��ه به جمعيت
به عنوان يک��ی از وجوه جاه طلبی
سياسی و پياده نظام ماشين سرکوب
خود می نگرن��د و مدعی مديريت
جهانی هستند نگران ساخته است.
 ۱۵۰ميليون نفر

[آی��ت الله] علی خامن��های [رهبر
جمهوری اس�لامی ایران] در مورد
ض��رورت تغيير سياس��ت کنترل
جمعيت و اهميت افزايش رشد آن
می گوي��د" :بررس��یهای علمی و
کارشناسی نش��ان می دهد که اگر
سياست کنترل جمعيت ادامه پيدا
کند ،ب��ه تدريج دچار پي��ری و در
نهايت کاهش جمعيت خواهيم شد،
بنابراين مسئوالن بايد با جديت در
سياست کنترل جمعيت تجديد نظر
کنند و صاحبان رسانه و تريبون از
جمله روحانيون در جهت فرهنگ
س��ازی اين موضوع اق��دام کنند".
(کيهان ۴ ،مرداد  )۱۳۹۱خامنهای
می خواهد جمعيت کشور تادو برابر
افزايش يابد" :کشورما با امکاناتی که
دارد می تواند  ۱۵۰ميليون جمعيت
داشته باش��د .من معتقد به کثرت
جمعيتم .هر اقدامی که می خواهد
برای متوقف کردن رش��د جمعيت
انج��ام بگيرد بع��د از  ۱۵۰ميليون
انجام بگيرد( ".سايت يوتيوب)
بالفاصله بعد از س��خنان خامنهای
در  ۴مرداد  ،۱۳۹۱دولت اعتبارات
مربوط به کنترل جمعيت را لغو کرد
(مديرکل سالمت خانواده ،جمعيت
و م��دارس وزارت بهداش��ت ،خبر
آنالين ۴ ،مرداد  )۱۳۹۱و کميسيون
اجتماعی مجلس نيز طرح افزايش
جمعيت کشور را در دستور کار قرار
داد (فارس ۴ ،مرداد .)۱۳۹۱

قهوه خیالی
وحید کشاورز

برف میبارد
پنجره ی اتاق
فرو رفته در انجماد
و من
بوس ه بر فنجان قهوهای میزنم
که خیال تو شرینش کرده است
...
ی
تونیست 
برف میبارد
و من خاطرات تو را
گرفته در کف
ها میکنم
که یخ نبندد
قهوه ی خیالی و شیرینم!

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

سه فرض نادرست خامنهای

در بخش اول نقل قول اول که ظاهرا
بيان کنندهی واقعيات اس��ت س��ه
فرض نادرست وجود دارد:
اول آن ک�ه دولت احم��دی نژاد نه
تنها سياس��ت کنترل جمعيت در
دولتهای رفس��نجانی و خاتمی را
ادامه نداده اس��ت بلک��ه در جهت
خالف آن اقدام کرده و ناموفق مانده
اس��ت .طرحهايی مث��ل واريز يک
ميليون تومان به حساب نوزادان در
همين جهت دنبال شد که البته با
کمبود بودجه مواجه شد.
(از سرنوش��ت آن دقيقا اطالعی در
دست نيست) حتی شهروندان ايرانی
در مناطق روستايی و مناطق محروم
کش��ور به تدريج به اين خودآگاهی
می رسند که اخالقا و عقال پسنديده
نيست در کشوری که هيچ آيندهای
برای نسل بعد متصور نيست فرزندان
زيادی داش��ته باشند .بعد خانوار نه
تنها در مناطق شهری و استانهای
مرکزی بلکه در مناطق روستايی و
استانهای محروم اکثرا به زير چهار
نفر کاهش يافته است.
در س��ال  ۱۳۹۰بُع��د خانواره��ای
ش��هری  ۳.۴۸و بع��د خانواره��ای
روستايی  ۳.۷۳بوده است.
دوم آن ک�ه اگر رش��د جمعيت با
همين نرخ کنونی يعنی  ۱.۲۹اعالم
ش��ده ادامه پيدا کند ساالنه حدود
يک ميليون نفر به جمعيت کشور
اضافه خواهد شد.
حتی اگر اين نرخ در ده سال آينده
مرتب��ا کاهش يافته و به حدود يک
درصد برس��د باز با توجه به افزايش
جمعيت ،ساالنه حدود  ۹۰۰تا ۷۰۰
هزار نفر به جمعيت کش��ور اضافه
خواهد ش��د .از اين جهت جمعيت
کشور رو به کاهش نخواهد گذارد.
در آينده به علت کاهش نرخ رشد،
ميانگين س��نی کشور
افزایش خواهد يافت اما
هنوز نمی توان ميانگين
حاص��ل را نمايانگر پير
شدن جمعيتدانست.
ميانگين سنی کشور از
 ۲۷.۹۷س��ال در س��ال
 ۸۵به  ۲۹.۸۶س��ال در
سرشماری سال ۱۳۹۰
رسيده اس��ت که هنوز
حکاي��ت از جوانی نرخ
ميانگين دارد .در س��ال
 ۸۵بيشترين جمعيت
کش��ور مربوط به گروه
س��نی  ۲۰ت��ا  ۲۴بوده
که در سال  ۹۰به گروه
س��نی  ۲۵تا  ۲۹س��ال
رسيده است .اين گروه
س��نی همچنان جوان

تلقی می شود و نه ميانسال يا پير ،و
با پيری فاصلهی بسيار دارد.
باال رفتن ميانگين س��نی جمعيت
نکتهای منفی نيست اگر به افزايش
اميد ب��ه زندگی با افزايش ميانگين
سنی توجه کنيم.
بنا ب��ه آماره��ای موج��ود اميد به
زندگی در سال  ۸۵در ميان مردان
 ۷۱.۱بوده که در سرشماری  ۹۰به
 ۷۲.۱رسيده است .همچنين اميد
به زندگ��ی در زنان از  ۷۳.۱س��ال
در س��ال  ۸۵به  ۷۴.۶در س��ال ۹۰
رسيده است.
جمعيت کشور در دههی  ۱۳۶۰با
رش��د غير عادی  ۳.۶درصد ،هرمی
غي��ر ع��ادی در ميان کش��ورهای
همسايه و هم عرض ايجاد می کرد.
تغيير اين هرم نه تنها به معنی عادی
شدن رشد جمعيت بلکه به معنای
گذار کش��ور از ش��رايط غير عادی
جنگ بود .به نظر می آيد خامنهای و
مقامات نظامی-امنيتی می خواهند
دوباره کشور را در شرايط غير عادی
مثل شرايط جنگی قرار دهند که از
نرخهای رشد دههی شصت سخن
می گويند.
در قسمت دوم بحث ظرفيت کشور
است.
تنه��ا وج��ود ظرفيت ب��رای ازدياد
جمعي��ت کش��ور کافی نيس��ت.
مديريت اين منابع و چگونگی بهره
گيری از آنها اهميت بيشتری دارد.
مقامات جمهوری اس�لامی نشان
دادهاند که ظرفي��ت و کارايی الزم
را ب��رای ادارهی جمعي��ت موجود
کش��ور ندارند و افزايش جمعيت بر
مشکالت مردم می افزايد تا باری از
دوش آنها بردارد.
به دليل نادرس��ت بودن مفروضات،
نتايجی نيز ک��ه وی در باب تغيير
سياست کنترل جمعيت و فرهنگ
س��ازی برای رش��د آن م��ی گيرد
نادرست است .خامنهای با افزايش
رش��د جمعيت می خواهد همواره
انبوهی از فقرا پش��ت اتومبيل وی
در سفر به شهرستانها و روستاهای
کشور بدوند و وی و جانشينانش نيز
جاه طلبی حکومت بر کشوری ۱۵۰
ميليونی را ارضا کنند.
توليد فقر و فقرای بيشتر
اگر تنها به پنج واقعيت توجه کنيم
متوجه خواهيم ش��د که سياس��ت
جمعيتی خامنهای برای رسيدن به
جمعيت  ۱۵۰ميليونی صرفا توليد
فقرای بيشتر است و مردم ايران نيز
اين نکته را به خوبی دريافتهاند که
خود آگاهانه از بچهی بيشتر پرهيز
می کنند.
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LAWYER

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

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

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

Fax: 514-303-6522

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

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

514.721.0120

Fall Registration 2012‐2013

نامنو یسی ترم پائیزی
)BASIC ENGLISH CLASSES (CCBE

کالسهایانگلیسیمقدماتی

تاریخنامنویسی

August
June 19,13,
2014, 20, and 21

9:00 a.m. to 12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.

REGISTRATION DATES:

August 27, 2012

شروع کالس ها
CLASSES BEGIN:

)$30.00 + Books are Obligatory ($50‐$100

شهریه REGISTRATION FEE:
DOCUMENTS REQUIRED:

Medicare Card + One of the following:
Canadian Citizenship Card
Permanent Residence Card
)Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
)Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688

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

 مدارک مورد نیاز




کالس های روزانه
DAY CLASSES:
EVENING CLASSES
کالس های شبانه

12

13

 سال  18شماره  11  1066مرداد 1391

اخذ وام

سال زنان در املپیک

بازیهای المپیک  ،۲۰۱۲اولین
المپیک تابستانی است که همه
 ۲۰۴کش��ور حاض��ر در بازیها
زنان ورزشکار را نیز همراه کاروان
خود به لندن فرستاده اند.
عربستان سعودی ،قطر و برونئی
س��ه کش��ور آخری بودند که به
ورزشکاران زنشان اجازه حضور
در بازی های المپیک را دادند.
عربستان کشوری است مذهبی
تن��درو که در مورد نقض حقوق
زنانموردانتقادجامعهبینالمللی
قرار دارد.
این کش��ور تحت فشارهای بی
امان کمیته بینالمللی المپیک و
تهدید لغو اجازه شرکت به تیم
مردان آن در بازیهای المپیک
در نهایت به این امر تن در داد.
اع��زام دو ورزش��کار زن نتیجه
ماهها مذاکرات این کمیته با مقامات
عربستان سعودی است.
پس از اعالم خبر حضور دو ورزشکار
زن در تیم عربستان سعودی ،ژاک
روگ��ه ،رئیس کمیت��ه بین المللی
المپیک،در مصاحبه ای گفت:
"این حقوق بش��ر اس��ت .زنان حق
ش��رکت در ورزش را دارن��د .آنه��ا
ورزش کردن را دوس��ت دارند و ما
باید مطمئن ش��ویم که موانع را از
سر راهشان برداشته ایم .ما به طور
مستمر با کمیته المپیک عربستان
س��عودی در این م��ورد گفت و گو
داشتیم و خوش��حالم که می بینم
تالشهایم��ان به نتیجه رس��یده
است".
از عربستان س��عودی وجدان علی
سراج عبدالرحیم شهرخانی در وزن
 ۷۸کیلوگ��رم جودو و س��ارا عطار
در دوی  ۸۰۰مت��ر در رقابته��ای
المپیک ش��رکت کرده اند هرچند
حجاب ب��رای جودوکار س��عودی
مسأله ساز شده است.
بر اساس مقررات فدراسیون جهانی
جودو ،استفاده از روسری توسط زنان
جودوکا در حین مس��ابقات ممنوع
اس��ت .اما مقامات ورزشی سعودی
اص��رار دارند که زنان ورزش��کار آن
کشور با حجاب کامل در مسابقات
شرکت کنند.
پافش��اری مقام��ات فدراس��یون
بینالملل��ی در اج��رای مق��ررات
بینالملل��ی و اص��رار س��عودیها
در رعایت ش��ئون اس�لامی از دید
آنها ،بن بس��تی به وجود آورده که
کمیته بینالمملی المپیک س��عی
دارد از طری��ق گفتگو ب��ا دو طرف
آن را بشکند تا شهرخانی بتواند در
مسابقات شرکت کند.
عطار نی��ز در کالیفرنیای آمریکا به
دنیا آمده و بزرگ شده است.
او در دانش��گاه پپردی��ن تحصی��ل
م��ی کن��د و آرزو دارد زنانی که در
عربستان سعودی زندگی می کنند
هم شرایطی مش��ابه او برای ورزش

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

کردن و آموزش دیدن داشته باشند.
قطر نه تنها چهار ورزش��کار زن به
بازیها ارسال کرده بلکه یک تیرانداز
زن ،بهی��ه منص��ور الحم��د ،را هم
پرچمدار کاروانش کرد.
ندا ارکاجی در ش��نا ،نور الملکی در
دوومیدان��ی و اَیا مجدی در تنیس
روی می��ز نیز در بازیهای لندن به
نمایندگی از قطر شرکت دارند.
از برونئی هم مضیه محوس��ین در
رشتهدوومیدانی به لندن آمده است.
او ب��ه خبرنگاران گفت" :من خیلی
احساس افتخار می کنم .انگار سفیر
کشورم هستم".
ورزش زنان همواره در کش��ورهای
مسلمان موضوعی مورد بحث بوده
است.
همانط��ور که تهمینه کوهس��تانی
قهرم��ان  ۲۲س��اله دو س��رعت
افغانستان به شبکه خبری آمریکایی
ان بی سی گفت:
"بسیار سخت اس��ت که من اینجا
هستم .خیلی ها من را حمایت می
کنند ولی خیلی ها هم نمی کنند.
آنها می گویند من مسلمان خوبی
نیستم".
او سومین دختر المپیکی افغانستان
و تنها زن افغان این دوره از بازیها
است.
المپیک لندن سال زنان نام گرفته
اس��ت ولی دالیل دیگری نیز برای
انتخاب این عنوان وجود داشته اند.
ورزشکاران زن این دوره از مسابقات
در مجموع  ۴۰درص��د از ده هزار و
پانصد ورزشکار را تشکیل می دهند
که رقم قابل توجهی نسبت به دوره
های گذشته است.
در این میان ،ب��رای اولین بار۲۶۹ ،
ورزشکار زن در تیم المپیک آمریکا
حض��ور دارند ک��ه در براب��ر ۲۶۱
ورزشکار مرد این تیم رقم بیشتری
است.
البت��ه آمریکا برابری جنس��یتی در
ورزش را مدیون قانونی است که در
سال  ۱۹۷۲به تصویب رسید.

ای��ن قانون م��دارس و دانش��گاهها
را موظ��ف می کند ت��ا فرصتهای
ورزش��ی براب��ری برای دخت��ران و
پسران فراهم کنند.
جالب توجه است که در سالگرد ۴۰
سالگی تصویب قانونی که نسلی از
ورزش��کاران المپیکی را به ارمغان
آورد ،زن��ان المپیک��ی آمریکایی از
مردان هموطنشان پیشی گرفته اند.
 116س��ال پس از آنک��ه بارون پیر
دوکوبرت��ن فرانس��وی زن��ان را از
بازیه��ای المپی��ک  ۱۸۹۶حذف
ک��رد؛ چرا که معتقد ب��ود "حضور
زنان در المپیک غیرواقعی ،اش��تباه
و خش��ن" است ،نهضت المپیک به
جایی رس��یده که زنان ورزشکار در
تمام تیمهای اعزامی به لندن حضور
دارند.
در گذش��ته ای نه چندان دور هم،
در المپیک  ۱۹۹۶آتالنتا ۲۶ ،کشور
جهان هیچ نماینده زنی همراهشان
نداشتند.
ژاک روگه ،رییس کمیته بین المللی
المپیک ،هم از این موضوع چش��م
پوش��ی نکرد و در مراسم افتتاحیه
بازیها خطاب به ۶۰هزار ورزشکار
حاض��ر گفت که این واقعیت که در
المپیک لندن تمام تیمها ورزشکار
زن به هم��راه دارند "قدم بزرگی در
برابری جنسیتی است".
از نکات قاب��ل توجه المپیک لندن
تصمیمی ب��ود که برای دو رش��ته
مش��تزنی ،که برای اولی��ن بار در
لندن برای زنان برگزار می ش��ود ،و
بدمینتون گرفته شد مبنی بر اینکه
پوش��یدن دامن برای زنان ورزشکار
ضروری ش��ود ولی پ��س از روبه رو
ش��دن با مخالفتها و تمسخرهای
فراوان پوش��یدن دامن را به انتخاب
ورزشکارانگذاشتند.
اگرچه برابری جنس��یتی از ابتدا در
منشوربینالمللیالمپیکگنجانیده
شده بود اما برای دستیابی به آن راه
درازی پیموده شد.

دفترصرافی
بفروشمیرسد
دفتر صرافی (ارزی)
Exchange
در محله بسیار پر رفت و آمد
با مشتری عالی
با طراحی داخلی مخصوص
طال وجواهرات
بفروش می رسد.

(514) 917-9988

•

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

کورش صدری
در خدمت هموطنان گرامی

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

Kourosh Sadri
Mortgage Consultant

514-995-7783
مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
JAMES LYNG ADULT ED CENTRE

)5440 Rue Notre Dame West, Montréal (H4C 1T9
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019

برای ترم پاییزی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
FALL SESSION : AUGUST 27 - NOVEMBER 30, 2012
REGISTRATION: AUGUST 14, 15, 16 & 17

)(8:00 a.m. - 2:30 P.M.
)NON-REFUNDABLE SERVICE FEE: $30.00 (CASH OR INTERAC ONLY

WE OFFER
8:30 A.M. - 12:30 P.M.

)BASIC ENGLISH (levels 1 to IV

)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours

FOR THE WORK PLACE 8:30A.M. - 12:30 P.M.

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

www.maisongraphique.
com/farhang

تهیهکنید.

تلفن:

514-931-9-931
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FRENCH

)Schedule: Classes are: Monday to Friday (20 hours
********************
)(originals only

TO REGISTER: BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS

)BIRTH CERTIFICATE (Long Form: compulsory for Canadian born
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
PERMANENT RESIDENT CARD
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (Imm 5292
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit
AND

OR

YOU ALSO NEED PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
VALID MEDICARE CARD or DRIVER’S LICENSE
)OTHER (Please call the centre for details
AS WELL AS

)ONE SMALL PHOTO (compulsory for all students

STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

N.B.
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یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه شصت در ایران

محکومیت ایران و القاعده
برای پرداخت ۶میلیارد
غرامت حمالت  ۱۱سپتامبر
عصر ایران  :قاضی دادگاهی در نیویورک روز 9
مرداد رای به پرداخت  ۶میلیارد دالر غرامت از
س��وی القاعده و ایران به قربانیان و بازماندگان
حادثه تروریستی  ۱۱سپتامبرداد.
به گزارش عصر ایران قاضی دادگاه در نیویوک
در حکم خود ای��ران و القاعده را به پرداخت ۶
میلیارد دالر جریمه به  ۱۱۰بازمانده واقعه ۱۱
سپتامبر از جمله خانواده قربانیان و کادر پرواز
 ۱۷۵که به برج جنوبی “مرکز تجارت جهانی”
در نیویورک کوبیده شد  ،محکوم کرد.
ای��ن قاضی آمریکایی در حکم خود با اس��تناد
ب��ه نتایج تحقیقات کمیته بررس��ی حادثه ۱۱
سپتامبر در کنگره ،ایران را متهم کرده است که
در این حادثه نقش داشته است و رهبران ایران
از م��اه می  ۲۰۰۱از حمله قریب الوقوع القاعده
به اهدافی مهم در خاک آمریکا اطالع داشته اند.
همچنین دادگاه مدعی ش��ده اس��ت که پس
از حمالت  ۱۱س��پتامبر ایران ب��ه فراری دادن
تعدادی از اعضای ارش��د القاعده از افغانس��تان
و پن��اه دادن به آنها در خاک خود کمک کرده
است.
این در حالی است که جمهوری اسالمی تمامی
این اتهامات را رد می کند و خواس��تار تشکیل
کمیته مستقل بینالمللی برای بررسی واقعه ۱۱
سپتامبراست.
الزم به ذکر اس��ت خانواده قربانیان حادثه ۱۱
س��پتامبر طبق حکم قاضی میتوانند از دولت
آمریکا بخواهند تا این مبلغ غرامت را از اموال و
دارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا پرداخت
کنند.
گفتنی اس��ت تا کنون در دادگاههای متعددی
در آمریکا احکامی مشابه برای بازماندگان برخی
حوادث تروریستی صادر شده است.

یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60درایران  -مونتریال
و احتاد چپ ایرانیان در خارج از کشور بر گزار می کنند:
زمان :شنبه  8سپتامبر  ،2012ساعت  6/30بعدازظهر
مکان :دانشگاه کنکوردیا
Comité Commémoratif du Massacare de Prisonniers
Politiques Iraniens des années 80 -Montrèal
Commemorative Committee of Massacare of the Iranian Political Prisoners of 80's -Montreal

ــــــــــ
 ۳۲درصد از مالکیت
شرکتمخابراتی
"تالس" به خارجیان
رسید

ایرانتو :تالس در واکنش به اتهامات ابراز ش��ده
می گوید ک��ه قانون ف��درال محدودیت ۳۳.۳
درصدی برای مالکیت خارجی در ش��رکتهای
مخابرات��ی را رعایت کرده و ای��ن میزان در ۲۹
جون ۳۲.۵۹ ،بوده است.

تالس می گوید انتش��ار این آمار در پاس��خ به
اتهامات ش��رکت  , Globaliveش��رکت کننده
جدید در بازار مخابرات می باش��دGlobalive.
ش��رکت تالس را متهم کرده که  ۴۸درصد آن تحت
مالکیت خارجی بوده و از سازمانهای مسئول تقاضای
رسیدگی کرده است.
تالس معتقد است  Globaliveبا استفاده از کد پستی
محل ارس��ال گزارشهای مالی ش��رکتهای سهامدار
 ,بجای توجه به ملیت مالکان ش��رکتها در تخمین
تعداد مالکان خارجی دچار اش��تباه شده استTed .
 Woodheadمعاون مدیر عامل تالس می گوید انتشار
حجم سهام خارجیان پاسخی به پرسشهای یکی از
سرمایه گذاران  ،شرکت سرمایه گذاری میسون  ،هم
خواهد بود.

سرشماری  :1390سیاست خامنه ای...

•

واقعيت اول آن که سرمايه گذاری
بر منابع نفت و گاز کشور که منبع
اصلی درآمد آن است تقريبا متوقف
شده است ۷۵ .ميليونی که خامنهای
می خواهد به جمعيت اضافه کند تا
بر ضرباهنگ جاه طلبی رژيم بيفزايد
هيچ آيندهی روشنی ندارند .مگر چه

هفتاددرصد آنها زير خط فقر زندگی
می کنند.

•

>> ادامه از صفحه14 :

تعداد آنها می توانند جذب بسيج و
انصار شوند يا از آقازاده ها و منسوبان
روحانيون باش��ند تا آيندهی خود و
دهها نسل بعد از خود را با رانتهای
موجود نفتی تضمين کنند؟

•

نکتهی دوم آن که درآم��د ايران از
نفت و گاز در آينده نه تنها افزايش

نخواهد يافت بلک��ه کاهش خواهد
يافت .توليد و صادرات نفت کش��ور
به گفتهی همهی کارشناسان نفتی
در سالهای اخير رو به کاهش بوده
است .اين يعنی فقير تر شدن همين
جمعيت  ۷۵ميليونی موجود که بنا
به ميانگين هزينهی خانوار و حداقل
نرخ های دس��تمزد حدود شصت تا

نکتهی سوم ،تشديد آهنگ خروج
سرمايهها از کشوردر فضای نا امنی و
بی اعتمادی باالخص پس از سرکوب
جنبش سبز است .بدون سرمايههای
انباش��تهی مالی و نيروی تحصيل
ک��رده و کار افرين نم��ی توان برای
جمعيت موجود کشور شغل ايجاد
کرد چه برس��د به دو برابر جمعيت
موج��ود .نرخهای واقعی بيکاری در
کشور باالی بيس��ت در صد و برای
فارغ التحصيالندانشگاهی ميان ۳۰
تا  ۴۰درصد است.
جمعيت بدون شغل يعنی جمعيت
فقي��ری که کاس��هی گدايیاش به
س��وی مقاماتی که ش��يرهای نفت
را در دس��ت دارن��د دراز اس��ت و
سياستمداران با صدقه دادن آنها را
به جهتی که می خواهند سوق می
دهند يا از آنها در ماش��ين سرکوب
به��ره می گيرند .با اين نرخ بيکاری

اف��زودن ب��ر جمعيت کش��ور چه
مولفهای به مولفههای رشد و توسعه
اضافه می کند؟

•

نکت�هی چهارم کند ش��دن رش��د
اقتصاد در سالهای اخير علی رغم
درآمدهای نجومی نفتی اس��ت .بر
اس��اس برآورد صندوق بين المللی
پول رش��د اقتصادی ايران در سال
 ۱۳۸۹ب��ه حدود صفر رس��يد و در
س��الهای  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱ني��ز بر
اس��اس برآورد بانک جهانی رش��د
اقتصادی کشوز منفی بوده و خواهد
بود.
البته دس��تگاههای دولتی هميشه
ارقام هفت تا  ۱۰درصد را برای رشد
اقتصادی کش��ور ذکر می کرده اند
در حالی که بان��ک مرکزی در يک
دورهی سه س��اله از انتشار اين رقم
خ��ودداری کرد .با اين ارقام رش��د
اقتص��ادی انتظار نمی رود جمعيت
فقي��ر از نردبام طبق��ات اقتصادی
ب��اال روند .ب��رای درک اين موضوع

کافی است سری به ش��هر درود يا
روستاهای سيس��تان و بلوچستان
بزنيد تا ابعاد فقر رادر کشور مشاهده
کنيد.

•

و نکتهی پنجم فس��اد و نظام رانتی
اقتصاد کشور است .اين نظام رانتی
تنها می توان��د حدود پنج درصد از
جمعيت کش��ور را مرفه نگاه دارد و
حدود بيست و پنج درصد نيز با اتکا
به رانتهايی که در گذشته داشته يا
س��ر ريز رانتها و امتيازات طبقهی
مرفه يا موفقيت تصادفی تالشهای
فردی م��ی تواند زندگ��ی مقبولی
داشته باش��د .ظرفيت منابع کشور
بيش از اين نيس��ت .دو برابر کردن
جمعيت کشور ميزان افرادی را که
زير خط فقر زندگی می کنند از ۶۰
تا  ۷۰درصد (ح��دود  ۱۲۰تا ۱۳۰
ميليون از  ۱۵۰ميليون) به  ۸۰تا ۸۵
درصد خواهد رساند.

•
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جمع��ه  29ج��والی :در حال��ی
که فع��االن مخالف دولت س��وریه
میگویند نیروهای بش��ار اسد روز
جمعه در چند شهر این کشور برای
 7دقیقه:
س��رکوب تظاهرات دهها هزار نفره
یقه تا
به روی جمعیت آتش گش��ودهاند،
یک دق نگک داغ
نان س
اپوزیسیون سوریه از مردم معترض
سفره شما!
سر
خواس��ت تا طی ماه رمضان هر روز
کیفیت عالی ،بهای مناسب
دست به اعتراض بزنند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری
در قلب NDG
آسوش��یتدپرس ،فع��االن روز جمعه دهها هزار نفر در شهرهای
بهاو از
هش��دارهای
>> ساعات کار:
مارک کارنی رییس کل بانک
تظاهرات زدند.
مرکزیسوریه دست
مختلف
مخالف��ان دول��ت س��وریه
صن��دوق
س��وی
رهنی
های
کانادا که حجم کالن
شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
دولتیوام آنها با شعار"سکوت شما موجب مرگ
میگویند نیروهای
فالهرتی او اضافه می کند که در واقع وامهای
جیم
و
پ��ول
المللی
بی��ن
اوست،
ذهنی
های
در صدر مشغله
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
ش��هر الذقیه ماست" اعتراض خود را به سرکوب
روز جمعه در
برای کاهش میزان قروض کانادایی وزیر خزانه داری کانادا ،که سعی در غیر رهنیدر پایین ترین سطح خود
دوشنبه:تعطیل
نفر جان خود را از دست دادند.
در ساحل مدیترانه با شلیک
نیروهای
توسط
اعتراضات
شدید
ها ش��اید مجبور شود برای ماشین تقویت قواعد پرداخت وام به منظور از دهه  ۱۹۹۰ق��رار دارند ،اما وقتی
___________________
نفت نش��تی از این لوله هماینک
گلول��ه جنگ��ی به
پارکینگسوریه و
س��ویها و امنیتی
کشورهایبازار مردم مجبورند که خودرو جدیدی
سایر ی بیش از
انفعال داغی
خنک ک��ردن
های��ی که در خیابان
>> NDG:
وارد کاناله��ای آبرس��انی و آب
یک
کم
دس��ت
راهپیمایان
دادند.
آن نشان
کانادایی هاست هم فکری کند.عربی در
پشتیبانی خریداری کنند ممکن است بر حجم
اس��ت هم،
قبالداده
مسکن
6925 Sherbrooke W.
پشت سد این منطقه شده و هیچ
نفر را کشته و در چند نقطه
قروضشان افزوده شود.
اس��تفاده از وامهای بلند مدت برای شده است.
گروهی هنوز مسئولیت این انفجار
دیگر نیز اقدام به پرتاب گاز
Tel.: 514-894-8372
دارد.
نکته
همین
از
حکایت
هم
آمار
مس��کن،
خرید
هزینه
افزایش
خرید خودرو س��ر به آس��مان می اما با
قراردادها

است.
نگرفته
برعهده
را
زدند:
فریاد
خود
عرب
همس��ایگان
اشکآور کردند.
 Contract Law
زند چ��را که خریداران خ��ودرو در که با رکود درآمد هم همزمان شده در سال  ۲۰۰۷میالدی ۱۷ ،درصد از
از
گویند
می
بش��ر
حق��وق
فعاالن
ماست».
مرگ
باعث
شما
«سکوت
دولتی
نیروهای
فعاالن،
به گفته این
جس��تجوی راههای��ی ب��رای ثابت اس��ت ،کانادایی ها را به جستجوی خریداران جدید هنوز وامهای خودرو  امورخانواده
 Family Law
در ای��ن روز در ش��هر درعا نیز یک از ش��هر دیرالزور در ش��رق سوریه اواس��ط ماه مارس ک��ه اعتراضها
 Real Estate Law
در نکرده
بازپرداخت
خود را
نگاهداش��تن هزینه ه��ای ماهیانه راههایی برای حفظ س��طح هزینهعلیهکهنه
سوریهبودند  امالک و مستغالت
بش��ار اسد
حکومت
معترض را کش��ته و اقدام به ضرب نیز خبر میرس��د که شمار زیادی
در
آنان
درصد
۲۶
اکنون
حالیکه
مجبورآغاز در
ماهیانه ی
هستند.شهر بانیاس از های
خودرو خود
 Commercial Lease
رستوران
کشته
نفر
1۴00
از
بیش
شده
دیگرش��ان به
ب��رای راهپیمایی
معترض��ان
معترضان در
و ش��تم

ایجاری)
(قراردادهای
جتاری
چنین وضعیتی قراردارند.
در های
ای��نوام
اند؛جمله
آمده از
ه��ااست؛
کرده
 Franchise Law
حالیبدونشدهاند.
بیش از نیمی از خریداران که برایخیابان
کردهاند.
حقوق بهره
است که
دیگر آن
راهپیمایی بزرگ یک نکته
ساله.
بهرهدرهشت
ه��ا،وام
ماش��ین از
بشریگیری  فرانچایز
 Immigration Law
غیردولتی
مؤسسه
جریان
اس��تفاده میاست که
ب��ا وج��ود
خرید گزارش
بن��ا ب��ر
هایش،هم در
ارزیابیخودرو
اساسخرید
لیزینگ برای
دوباره از
اخیر،سالجمعهاس��تفاده
روز شش
بیش از
کنند ،
ارزان کهمی از
) Rental Board (Régie du logement
گوید که بر
وامهایکم ۸
شهر ،دست
گذشته این
وامهایچند
هایبهشدید
سرکوب
 مهاجرت
۲۰۰۹
س��ال
بح��ران
از
پیش
هم
اند.
آورده
روی
است.
نزول
حال
از زمان آغاز ناآرامیها در سوریه «هر
راهپیماییهایی نیزدر حومهدمشق ،نفر کشته شدند.
 Representation before: Québec
داشته
خودروسازان رواج
رش��دی بزرگ
ماهیانه
لیزینگ  دعاوی استیجاری
ناپدید
هزینهکشور
حالینفرکهدر این
دریک
اعالمنشانساعت
جمع��ه
بین س��وری روز
نسبت بهفع��االن
استحومه
معرةالنعمان و
حلب،اینادل��ب،
Court, Superior Court
مقابل
در
اند
نتوانسته
آنها
دهد
می
۱۴
تنها
که
پیش
س��ال
درصد
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شیراز

5785 PARKHAVEN AVENUE
CÔTE SAINT-LUC, QC H4W 1X8
T: (514) 488-8203

Plamondon Offered
)Metro Station, Bus 161 (Van Horne
Programs
• کالس ها:
)Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish

FULL TIME

Maria
Station, Bus
)162 (Westminster
BasicVilla
English
– Metro
Pre-secondary
– Academic
)English (1st Cycle

)8:40am to 12:40pm – Monday to Friday (20 hours/week
PART TIME
Basic English – Pre-secondary – Academic English (1st Cycle) – French Second Language:
REqUIRED DOCUMENTS
FOR REGISTRATION
)6:30 pm to 9:30 pm - Monday, Tuesday and Wednesday (9 hours/week

■ مدارک مورد نیاز:

VALID QUEBEC MEDICARE CARD

•

Document de demandeur d’asile & Certificat d’admissibilité au Programme
Fédéral de Santé Intérimaire & any bill that proves address in Quebec

•

French Second Language
• Permanent Resident Card & Confirmation of Permanent Residency(IMM5292)OR
)Beginner 9:00am to 11:00am – Monday to Friday (10 hours/week
• Record of Landing (IMM 1000) OR
Intermediate
11:00am
to 1:00pm
– Monday
to Friday
)hours/week
Permis
d’etudes OR
• CSQ (Certificat de
Sélection
du Québec
(R8 or RA
only) & (10
Fees
• Quebec Birth Certificate (Long Format)-issued by Quebec Civil Status office OR
$30.00 Activity
Fee PLUS
*cost
of books
• Provincial Birth Certificate
( born outside
Quebec
within
) Canada) (Long Format
ENGLISH: Full Time $70
Additional Documents accepted for thePart
registration
of French Courses
Time $70
• Work Permit / PermisFRENCH:
de Travail (depending
onTime
case $45
& type) & Permis d’etudes
Full & Part
CAQ (Certificat d’acceptation du Québec) OR
*costs of books are approximate and depend on the placement level

• مدارک ضروری:

Document(s) Required

PLEASE NOTE ---ADDITIONAL DOCUMENTS MAY BE REQUIRED.

Born outside Canada: Please ensure that the Identification Documents are valid
بگیرید:
(expiry date) for the entire school
برای آگاهی بیشتر می توانید با شماره تلفن زیر متاس year.
1. Canadian Citizenship Card, or
( Call us for any additional information
)
2. Permanent Resident Card (must be valid until June 30, 2013) AND Confirmation
of Permanent Residency (IMM-5292), or
or visit www.emsb.qc.ca/marymountadult
3. For those newly arrived to Canada who have not yet received the Permanent
Resident Card/Confirmation of Permanent Residency (IMM5292), or
4. Record of Landing (IMM 1000), or
)5. Quebec Selection Certificate (Category R8, RA and Humanitarian ONLY
)6. AND, if available, Foreign Birth Certificate (translated version
7. For French Courses ONLY: Work Permit (IMM1442) Case Type: 07, 08, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 98 are also accepted
*Quebec employer`s name must be stated on Work Permit or student must have a letter of employment from their Quebec employer.
’yy Born in Canada, outside Quebec: Birth Certificate or Baptismal with parents
names.
yy Born in Quebec: Quebec Birth Certificate (long or short format) or a Baptismal
issued before January 1, 1994.
yy Medicare card is required by all applicants.

514 488-8203

514-303-2977

485-2929

و
انگلیسی
مری مونت اطالعات
نامنویسی
انگلیسی بیاموزید!
•
فرانسوی
ترم پائیزی
• فرانسوی بیاموزید!
2011بیاموزید!
نامنویسی
•
2012
مرکز آموزش بزرگساالن

MARYMOUNT ADULT CENTRE

+

LAWYER

ترم پائیزی 2012

REGISTRATION INFORMATION

Registration Information
)COURSES BEGIN: August 29, 2011 – December 23, 2011(Full Time

)September 6, 2011– December 14, 2011(Part Time

Registration
Dates 2012
Registration
time
August
- December
)(Fall Session
AUGUST 15
9AM – 1PM & 5PM – 8PM
Registration
Dates:
9AM – 1PM
AUGUST 16

August 13, 14, 15, 16 & 20: 9am -2:00pm
9AM – 1PM
AUGUST 17
August 14, 16 & 20: 5pm-8:00pm
9AM – 1PM & 5PM – 8PM
AUGUST 18
Courses
Dates:
UGUST 22
9AM – 1PM
& 5(Full
PM – 8PM
A
August 27, 2012 - December
21, 2012
)Time
)9AM – 1PM12, 2012 (Part Time
AUGUST4,23
September
2012 - December

Late Registration Dates:

)August 29, 30, & 31: 12:30 – 2:30 PM (For Day students only
)September 6 & 7: 12:30 – 3:00 PM (For Day and Evening students
September 10: 12:30 – 3:00 PM and 5:30 – 8:30 PM (For Day and
)Evening students

• مترو و اتوبوس:

Transportation

There is a “Special Bus 162” for evening students ONLY.
Daily shuttle service directly from Villa Maria Metro Station to
Marymount Adult Centre and back is as follows:
6:00pm departure from Villa Maria Metro to Marymount Centre
9:35pm departure from Marymount Centre to Villa Maria Metro
)Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
)Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster
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www.paivand.ca

ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،آن ﭘﯿﺎم آ ِور ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،در ﮐﻤﺎل
ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و ﺗهـﯿﺪﺳﺘﯽ در طﻮﯾﻠﻪ ﺑﻪ ﺟهـﺎن آﻣﺪه ،در ﻗﻨﺪاﻗﻪ ﭘﯿﭽﯿـﺪه و در آﺧﻮر ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿـﺪه
ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ؟
ﭼـﺮا ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺤﻞ ﺗـﻮﻟِﺪ ﻧﺠﺎت ده�ـﻨﺪهﺷﺎن ه�ـﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼهـﺎرﭘﺎﯾﺎِن زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
ﻋﯿﺴﯽ ﮐﺠـﺎ ،آﺧﻮر ﮐﺠـﺎ؟
«از ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﺑﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻠﯿﻢ و اﻓﺘﺎده دل
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ».
او ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﮐﺮد و در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺷﺮﯾﮏ
ﺷﺪ ،وﻟﯽ هـﺮﮔﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ه��ـﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ او آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮدﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ را ﺑﺮای
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در دهـﮑﺪه��ای ﮔﻤﻨﺎم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاهـﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺎور ﻣﯽآورﻧﺪ.
واﻗﻌﻪای رخ داد ﮐﻪ راه ﺗﺎرﯾﺦ آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ در آﺧﻮر ﻧﻪ ﺗﻨه��ـﺎ اﻓﺘﺎدﮔﯽ و
از آن رﺧﺪاد ،ﺑﺨﺶ ﮐﺮد.
ﻓﺮوﺗﻨﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺟهـﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهـﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ هـﺴﺘﯽ را از ﻧﯿﺴﺘﯽ آﻓﺮﯾﺪ ،ﻧﻮر را از ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﺧﻮر اﺷﺎره ﺑﻪ
ظﻠﻤﺖ ﭘﺪﯾﺪ آورد ،دﯾﺪﻧﯽهـﺎ را از ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽهـﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن دارد.
و ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻧﺪار آدﻣﯽ را از ﺧﺎک ﺑﯽﺟﺎن زﻣﯿﻦ ﺧﻠﻖ زاﯾﺶ ﻣﺴﯿﺢ در آﺧﻮر اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽده��ـﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎدﻻت ﻋﻘﻼﻧﯽ اﻧﺴﺎن او ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در ﻗﻠﺐ ﻓﺎﺳﺪ ،ﻣﺘﻌﻔﻦ و ﮔﻨﺪﯾﺪه ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
را ﺑﺮ هـﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺟهـﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و آن را ﺑﺎ ﺣﻀﻮرش درﺧﺸﺎن ﮐﻨﺪ.
او در ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،هـﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ
ﺷﺪ و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ وارد ﺗﺎرﯾﺦ آدﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻓﺎﺳﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮔﻨﺎه آﻟﻮدﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس از راز ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
اﻧﺠﯿﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟهـﺎن داﻧﺶ ،ﮐﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽدهـﺪ:
ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ درک آن ﻧﯿﺴﺖ و در ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺪود اﻧﺴﺎن «دل از ه��ـﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﯾﺾ
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ.
اﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺪاﻧﺪ؟» (ارﻣﯿﺎ )17: 9
ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ،ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﻗهـﺎر اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد« :از درون دل اﻧﺴﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ه��ـﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ ﺧﯿﺎﻻت ﺑﺪ و زﻧﺎ و ﻓﺴﻖ و ﻗﺘﻞ و دزدی و طﻤﻊ و
ﮐﻪ او رﺣﯿﻢ و ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ه��ـﺮﮔﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﻣﮑﺮ و ﺷه��ـﻮتﭘﺮﺳﺘﯽ و ﭼﺸﻢ ﺑﺪ و ﮐﻔﺮ و
ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورﯾﻢ.
ﻏﺮور و ﺟهـﺎﻟﺖ.
آﯾﺎ ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻦ اﺳﺖ؟
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰه��ـﺎی ﺑﺪ از درون ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد و
آدم را ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ» (ﻣﺮﻗﺲ.)7 : 21- 23
آﻧﭽﻪ ﺧﺪا هـﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاهـﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
«ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺖ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺪ
و در ﻧهـﺎد هـﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧهـﺎ ﺷﻤﻪای از ﺧﻮﯾﺸﺘِﻦ ﺧﻮﯾﺶ هـﺴﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ زﺑﺎن از زﯾﺎدﺗﯽ دل ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»
را ﻧه��ـﺎده و از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاه��ـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ (ﻣﺘﯽ.)12: 34
هـﻤﺎﻧﺎ ﺻﻮرت اوﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وی «ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﻣﺮﯾﺾ .از ﮐﻒ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺧﺪا ﭼﻮن دادﮔﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ از ﻣﺎ ﭘﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ در آن ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ»
ﻣﯽﺧﻮاه��ـﺪ ﮐﻪ دادﮔﺮی را ﮔﺴﺘﺮش ده��ـﯿﻢ .ﺧﺪا
(اﺷﻌﯿﺎ .)1: 5-6
ﭼﻮن داﻧﺎی ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاهـﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ را ﺑﻠﻪ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ،
ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﻢ و هـﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺧﺪا ﭼﻮن ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه دل ﻣﺎ ﻓﺎﺳﺪ و آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﻧﺎراﺳﺘﯽ اﺳﺖ .اﻋﻤﺎل
و ﻣه��ـﺮﺑﺎن اﺳﺖ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاه��ـﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﺑﺎ ﺑﺪ ﻣﺎ از دﻟﻤﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و زﺑﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺧﺪا ﭼﻮن ﭘﺎک و ﻗﺪوس اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ در دل دارﯾﻢ ﮔﻮاه��ـﯽ ﻣﯽدهـﺪ .اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﺴﯽ
ﭘﺎﮐﯽ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .و او ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ را دﻟﺶ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﮐﺮدارش ﻧﺎﭘﺎک ﯾﺎ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﭘﺎک
در ﺳﺮﺷﺖ هـﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧهـﺎده ﭼﻮن او ﺧﻮدش ﺧﺪای ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ روﺣﺶ ﻧﺎﭘﺎک .ﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ظﺎهـﺮ هـﺴﺘﯿﻢ
در ﺑﺎطﻦ ﻧﯿﺰ ه��ـﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﯿﻠﻢ
ﻧﯿﮏ اﺳﺖ و هـﯿﭻ ﺑﺪی در او ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن را زﯾﺮ ﭘﺮده رﯾﺎ و ﺗﺰوﯾﺮ ﭘﻨهـﺎن
واﻗﻌﯿﺖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻨﺪش ﺑﺎﻻ ﺧﻮاهـﺪ آﻣﺪ و آﻧﭽﻪ
ه��ـﺴﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﺎ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده و در ﭘﻨه��ـﺎن اﻧﺠﺎم داده��اﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش هـﻤﻪ ﺧﻮاهـﺪ
رﺳﯿﺪ...
ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دو هـﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﮔﯿﺞ زده
اﻧﺴﺎن ،ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﺪ و در ﻣﺴﯿﺢ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن هـﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ:
ﺑﻪ آدمه��ـﺎی ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪای دﯾﮕﺮ «ﻓﻼﻧﯽ دل ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﮐﯽ داره ،ﺑﻪ ﺣﺮﻓه��ـﺎش و
ﮐﺎرهـﺎش ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻦ ،دﻟﺶ ﭘﺎﮐﻪ؟»
در ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﺪ.
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه��ـﺰاده ﺑﻮد ﻟﺒﺎس ﮔﺪا ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮد و در ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن روی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﺪاول
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺟهـﺎن آﻣﺪ .او رﺣـِﻢ زن را ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮔﻤﺮاه
آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺪت  9ﻣﺎه در آن ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺎره ﺑﺮای درﻣﺎن دل ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺤﻞ زاﯾﺶ ﺧﻮد را ﻣﺤﻘﺮﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
از طﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻐﺰ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﭘﺎک
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ روح ﮐﺮدن ﻗﻠﺒﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ه��ـﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎری
ﺣﻠﻢ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ه��ـﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ
و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮود .و ه��ـﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﯽ 11: 29ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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هـﻤﻮطن ﻋﺰﯾﺰ،

آﯾﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ راﯾﮕﺎن ،ﻣﺤﺾ
ﻓﯿﺾ ﺧﺪا و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ّ
ﺷﺎق اﻧﺠﺎم ﺑﺪه��ـﯿﻢ از
ه��ـﻼﮐﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ه��ـﻤﻪ ﮔﻨﺎهـﮑﺎران
ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ رﺳﺘﮕﺎر ﮔﺮدﯾﻢ؟
اﻣﺮوز ﻣﮋده ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ در آﺧﻮر زاده ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﺎر آﺧﻮر ﻗﻠﺐ
ﺷﻤﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺣﻀﻮرش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻗﻠﺐ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻤﺎ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ و آن را ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﮑﻮﻧﺖ
روح ﺧﺪا ﺑﮕﺮداﻧﺪ .او ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ دِر ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ را
ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و اﺟﺎزه ورود ﻣﯽﺧﻮاهـﺪ .ﺑﻪ دﻋﻮت ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ
او ﮔﻮش ﻓﺮا دهـﯿﺪ:
«ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ای ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و
ﮔﺮاﻧﺒﺎران و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را آراﻣﯽ ﺧﻮاهـﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﯾﻮغ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﯾﺪ و از ﻣﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﺑﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺣﻠﯿﻢ و اﻓﺘﺎده دل ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و در ﻧﻔﻮس ﺧﻮد
آراﻣﯽ ﺧﻮاهـﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ »( ﻣﺘﯽ .)11: 28- 29
«ه�ـﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻦ اﺳﺖ؛ و
هـﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎزد»
(ﻣﺘﯽ.)12: 30
«آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ (ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ) اﯾﻤﺎن آورده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ دارد ،و آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ
(ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ) اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎ َورد ،ﺣﯿﺎت را
ﻧﺨﻮاهـﺪ دﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ او َ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ».
(3: 36ﯾﻮﺣﻨﺎ)
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از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

ﻧﺰد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽروﯾﻢ و از او ﺷﻔﺎی ﻗﻠﺒﯽ
ﻣﯽطﻠﺒﯿﻢ ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ داد ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮔﻨﺎه��ـﺎﻧﻤﺎن
را ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎ ﺣﻀﻮرش وﺟﻮدﻣﺎن را درﺧﺸﺎن
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ
ﻗﻠﺐ ﻣﺎ را ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﻨهـﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او در آﺧﻮر زاده ﺷﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ زاﯾﺶ ﻣﺴﯿﺢ در آﺧﻮر ﺑﻪ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﺎ را از ﮔﻨﺎه ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽدهـﺪ .او در آﺧﻮر
زاده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻮی ﮔﻨﺪ طﻮﯾﻠﻪ و آﺧﻮر را ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﺴﯿﺢ روی ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ او ﺑﻪ ﺟه��ـﺎن
آﻣﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه��ـﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ
ﮔﻨﺎهـﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد و ﺑﻤﯿﺮد ﺗﺎ از ﻣﺮگ
روﺣﺎﻧﯽ و ﻋﺬاب اﺑﺪِی دوزخ رهـﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
وﻟﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ «ﺗﻨه��ـﺎ» ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽده��ـﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﻧﻮظه��ـﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺬه��ـﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮔﺮوﯾﺪه��اﻧﺪ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨه��ـﺎ ﺑﺮﺧﯽ
آﻣﻮزشه��ـﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ را وارد ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎ ﻓﺸﺎری ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا دارﻧﺪ.
ﻋﺒﺎرت «ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ» ه��ـﻤﯿﺸﻪ ورد زﺑﺎن
آﻧهـﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﭘﯿﺎم راﺳﺘﯿﻦ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴﯿﺢ را ﺧﺪﺷﻪدار
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺪﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎهـﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی دﻧﯿﻮی ﺑﻮدن ﺳﻮق ﻣﯽدهـﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا دارﻧﺪ
«ﯾﮏ ﭘﺎ» در ﮐﻠﯿﺴﺎ و «دو ﭘﺎ» در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﯿﺶ و
ﻧﻮش ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺬهـﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﻗﺮار ﻣﯽدهـﻨﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ
اﻋﻤﺎل ﮔﻨﺎه آﻟﻮد!
ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴﯿﺢ در آﺧﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺧﺪا و ﻓﺎﺳﺪ
ﺑﻮدن دل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ه��ـﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﻨﺪاﻗﻪ و ﺑﺪن
ﭘﺎک ﻋﯿﺴﺎی ﻧﻮزاد ﺑﻮی ﮔﻨﺪ آﺧﻮر و طﻮﯾﻠﻪ را ﺑﺮ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﯿﺴﺎی ﺟﻮان ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﮔﻨﺎه��ـﺎن ﻣﺎ را
ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮد.
ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺸﺎن دهـﻨﺪه هـﻮﻟﻨﺎک ﺑﻮدن و زﺷﺖ
ﺑﻮدن ﮔﻨﺎه ،داوری و ﻏﻀﺐ اﯾﺰدی ،ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺧﺪا،
ﮔﻨﺎهـﮑﺎر ﺑﻮدن ﻣﺎ و در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاﺳﺖ.
ه��ـﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه را ﺑﯽﺳﺰا ﻧﺨﻮاه��ـﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﻮن
او آﺗﺶ ﻓﺮ َوﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن.)12: 29
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﯽ ﺟه��ـﺎن آدﻣﯽ در آﺧﻮر زاده ﺷﺪ ﺗﺎ روی
ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ را ﺑﺮای
ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آ َورد .او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎن ﮐﺮدن
ﺟﺎن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ «ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم»،
«ﻓﺪات ﺑﺸﻢ»« ،ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻤﺎ» و «ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺸﻢ» را ﮐﻪ
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ روزﻣﺮه و آن ه��ـﻢ ﺗﻨهـﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داد و ﺟﺎﻧﺶ را
ﻓﺪای ﮔﻨﺎه��ـﮑﺎران ﻧﻤﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ او در ﺣﮑﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎت ده��ـﻨﺪه ﺑﺎور ﻣﯽآورﻧﺪ از ﻣﻮت ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ
و ﺗﺎوان ﮔﻨﺎه��ـﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ه��ـﺮ اﻧﺪازه��ای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎهـﺎن آﻧﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮگ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﮔﻨﺎه��ـﮑﺎران ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،دو هـﺰار
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در شهــر
مدرسه دهخدا

www.paivand.ca

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

مدرسه فردوسی

اجنمندفاعازحقوقبشر
(514) 299-1787

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

ایران-مونترال

سرویس خانوادگی آتنا

www.addhi.org

514-962-3565

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

---------کافهلیت:هرپنجشنبه

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

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

www.cafelitt.ca

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

تلفن)514( 626-5520 :

فرهنگسرایسینا

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

خورشید خانوم

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

اجنمندوستدارانزرتشت

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

مرکزفرهنگیزاگرس

(514) 731-1443

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

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

بنیاد سخن آزاد

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

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

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

IBNG

اوتـــاوا

همبستگیبازرگانی

8043 St-Hubert
514-619-4648

Persian Cultural Asso. – Capital Region

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

M EK IC

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

اجنمن ادبی مونتریال

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

رادیوفارسی مناشوم

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

و با شهریه ای بسیار مناسب

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

Tel.: 514-962-3565
www.paivand.ca

تیراژگسترده

اگر میل دارید پیوند دیجیتال را در حلظه

Advertise with us

) 514-996-9692

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
خودرهاگران
در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

KhodRahaGaran
.org

ترم پائیزی2012 :

( 24سپتامبر تا  9دسامبر)
Tel.: : 514-737-3642

انتشار دریافت کنید،

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

محل ثبت نام

5180، Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7



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



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

بنیادفرهنگینیما تقدیممیکند

سری برنامه های گوناگون فرهنگی ،هنری،
تفریحی و اجتماعی فصل تابستان:
 نمایش فیلم «اوکی میستر»
به کارگردانی پرویز کیمیاوی
جمعه 3آگوست ساعت  7بعدازظهر
همراه با نقد فیلم توسط علی شریفیان
ورود همگان آزاد است
---------------------- پیک نیک تابستانی کتابخانه نیما
همراه باغذای  BBQو نوشیدنی

موسیقی ،رقص و شادمانی
تاریخ یکشنبه  5آگوست 2012
پارکینگرایگان

در صورت بارانی بودن هوا ،برنامه یکشنبه پس از این
تاریخ برگزار خواهد شد.

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

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

بازار همیاری بنیاد نیکو

>> گرافیک عالی

سازمانسیاسیفرهنگی

ظرفیتمحدود

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

مدرسه فردوسی
کالس های تک درس

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

514-651-7955

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

7085 Cote-des-Neiges
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تاریخ برگزاری بازار  18اوت ۲۰۱۲
بازار همیاری بنیاد نیکو امسال نیز
برگزار میشود:
همان طور که در جریان هستید،
بنیاد نیک��و همه ساله به مناسبت
آغاز سال تحصیلیدر ایران اقدام به
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
اجن��اس غیر قابل استفاده خود به
ای��ن بنیاد در این کار خیر و انسان
دوستانه ما را یاری نموده اند.
امسال از کلیه عالقمندانی که خودا
مکان ارائه محصولی را در این بازار
دارند نیز دع��وت میشود تا ضمن
هماهنگی با بنیاد نیکو آمادگی خود

را اعالم کنند.
خواهشمندی��م چنان ک��ه قصد
مساع��دت با م��ا را دارید با شماره
تلفن زیر تماس حاصل نمایید.
مزی��د اط�لاع است ک��ه همچون
گذشته کلی��ه عواید ای��ن فروش
ب��دون هیچ گون��ه هزین��ه ای به
موسسه خیریه به ن��ام دهش پور
ارسال میشود ت��ا در امر کمک به
کودکان نیازمند مصرف شود.
تلفن:
(514)624-4579
15760 Boul.Pierrefonds
Montréal Qc H9H 3P6
جنب فروشگاه اخوان وست آیلند

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

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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












)(Metro: Snowdon

5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc

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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Residential Mortgage وام مسکن

آتوسا تنگستانی فر

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

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

سرویس کامال رایگان

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

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

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی



:خدمات ما شامل

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

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

بهره ثابت
 ساله10
% 3/99

Atosa Tangestanifar

NOTAIRE-NOTARY





WOW!
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________________
VAHID KHALAJI










Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

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

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

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

:خدمات

ماساژ تراپی
 برای از بین بردن:لیزر
موهای زائد












Botex، Fillers
برای جوان سازی پوست







و زدودن چروک صورت







روز7










هفته

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا
:پزشکانخانواده










 حیدری


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر









 زمانی


مهسا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

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

Reflexology
:پزشکان متخصص

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












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

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253
Rue Guy











Montreal، Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

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

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

Invisalign
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل


 دندان اطفال
New
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Rapid)دندان
Orthodontics








 دندان ها (همرنگ
کردن
 پر
CEREC
AC Bluecam 

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
ل کلیه
و
قب
ACP




















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















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









www.clinique-arya.com
















































































Montreal، Quebec H3H 1M1
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ﻣژﺩﻩ

ﻣژﺩﻩ
(514) 781-1942

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻏﻔﻮﺭﯾﻬﺎی ﺍﺻﻞ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۵ﺳﺎﻝ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎ ﻭ
ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭘﻬﺎی ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﻴﺘﺮﯾﻨﮓ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﺍﺻﻴﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ،ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﻋﺰﯾﺰ ،ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﺍﯾﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺁﺷﭙﺰی ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ  ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ
ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ ﻭ ﻏﺬﺍی ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﻴﺪ.

مشاور مجرب شما:

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﮐﻴﺘﺮﻳﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ،
ﺑﺮﺍی ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

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

   بیش از  15سال سابقه

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
ﺧﻮﺭﺵ ﻗﻴﻤﻪ
ﺯﺭﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ

11.5 $ ----------11.0 $ -----------

ﺧﻮﺭﺵ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ
ﻋﺪﺱ ﭘﻠﻮ

ﺟﻤﻌﻪ
12.5 $ ----------10.5 $ -----------

ﺧﻮﺭﺵ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰی
ﺗﻪ ﭼﻴﻦ

ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ

ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ

ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰی

ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰی 5.00 $ -----------
ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺧﻮﺭﺍک ﻣﺮﻍ 6.00 $ -----------

ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﮐﺘﻠﺖ
5.00 $ ----------ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰی 5.00 $ -----------
ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺧﻮﺭﺍک ﻣﺮﻍ 6.00 $ -----------

ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
11.5 $ ----------10.5 $ -----------

ﺧﻮﺭﺵ ﮐﺮﻓﺲ
ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭘﻠﻮ

ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ
ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﮐﺘﻠﺖ
5.00 $ ----------ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺧﻮﺭﺍک ﻣﺮﻍ 6.00 $ -----------

ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺍﻟﻮﯾﻪ
5.00 $ ----------ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺧﻮﺭﺍک ﻣﺮﻍ 6.00 $ -----------

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ
ﺯﺭﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ

ﺍﻗﻼﻡ ﺩﯾﮕﺮ

11.5 $ ----------11.0 $ -----------

ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
ﺳﺎﻻﺩ

ﺳﺎﻧﺩﻭﻳﭻ

ﺳﺎﻻﺩ ﺷﻴﺮﺍﺯی

ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺍﻟﻮﯾﻪ
5.00 $ ----------ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺧﻮﺭﺍک ﻣﺮﻍ 6.00 $ -----------

ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﺧﻴﺎﺭ

Address: 4530 Cote Des Neiges, Montreal
Tel: (514) 781-1942
Website: www.marjancatering.com

ﻣژﺩﻩ

11.5 $ ----------8.0 $ ----------6.0 $ -----------

1.0 $ ----------3.0 $ ----------3.0 $ ----------3.0 $ -----------

ﻣژﺩﻩ

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

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

www.ginsengclinic.ca
و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید:
با بیش از  10سال سابقه و تخصص در
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
با بهای مناسب فراهم آورده ایم.

رمتیز،
ا

بسی راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...


Ginseng Meassage

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

در امور ویژۀ مسافرتی

خدماتآرایشی
در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

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

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

 GPS
ation
 Valid

تصدیق
llation
 Insta
ن
صب کامل

METTERALL

6145 DE MAISONNEUVE W.
MONTRÉAL QC H4A 2A3

)(Corner: Beaconsfield

514-419-5858
metterall@gmail.com

LiLi

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

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

فروشوتعمیرهمهگونه
ــ تاکسی متر ــ

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

و بسیاری دیگر

همراه با رسید برای بیمه شما

METTERALL

Cell: 514 834 2166

ساعات کار:

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

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022
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حلظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین
______________
طراحی و اجرای
سفرههای عقد مشا ...

در رنگ ها و اندازه های متنوع

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651

www.sofrehaghd-montreal.com
آیا اعتبا
ر
ن
د
ا
ر
ی
د
؟!
آیا ورش
ک
س
ت
ش
ده اید؟!

شانس دوم!

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

If you EVER find a lowest
Seecall
alluscountries:
rate,UK
and we beat
2 ¢ it

برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

رضا نژاد

514-865-7146

www.ritacall.com

مهدی رفعت پناه

ارزان ترین قیمت مکامله تلفنی راه دور
دور
تلفنی
مکالمه
قيمت
ارزانترين
راه دور
راه
تلفنی
مکالمه
قیمت
ارزانترین
تکنولوژی
ترین
پیشرفته
تکنولوژی
ترين
پيشرفته
پیشرفته ترین تکنولوژی

صدای شفاف
شفاف
ساده
صدای شفاف
صدای
ری•ساده
كاكاربربری
• كاربری ساده

اين سیستم
استفاده ازاز این
مزاياي استفاده
مزایاي
سيستم ::

برقراری ارتباط
برقراری
برای
وارد كردن پین
 بدون نیاز
برایسیستم :
پيناین
استفاده از
مزایای
ارتباط
وارد كردن
نياز بهبه
 بدون
كردن اتصال
بدونواردهزینه
داد
قرار
بدون

 بدون نیاز به
اتصال
ھزينه
بدون
داد
قرار
بدون

ارتباط
برقراری
تلفن همگانی و)...
(هتل-
برایجا
پینهر
 امكان مكالمه از
ھمگانی و(...
تلفن
ھتل
)
جا
ھر
از
داد
قرار
بدون

مكالمهگیری از سیستم Callback
امكان بهره
 
اتصال
ازهزینه
بدون
Callback
سيستم
گيری
بهرهبھره

مانند :
گوناگون
پکیجهای
گیری از
 امكان مكالمه از هر جا
مانندا :
پکيجھای
گيری از
 بھره
همگانی و)...
تلفن
(هتل-
گوناگونبا شم
عزیزانتان
محدود
تماس نا
 بهره گیری از
 Callbackبا شما
عزيزانتان
محدود
سیستمکانادا
ایران به
تماس نا از
گوناگون
ازپکیج
بهره گیری از
کانادا
ايرانهایبه
مانند:سنت
99
و
دالر
61
فقط
ماهیانه
متاس نا محدود عزیزان تان با شما

کانادا:و ٩٩سنت
١۶بهدالر
فقطایران
ماھيانه از

برای اگاهی بیشتر از پکیجهای دیگربا ما تماس بگیرید

-609
-7251
 275تماس بگيريد
ديگربا ما
پکيجھای
برای اگاھی بيشتر از
فقط
ماهیانه
sales@ritacall.com
99
۵١۴-$٩٠۶-١۵٢٧

16.

See all rates:

Tel.: 514-730-9307

آموزش موسیقی
		

Featured Rates
Featured Rates
GUARANTEED
*FREE
Minute-by-minute
Canada
*FREE
Canada
billing
*FREE
*FREE
USA
USA
Featured Rates
*15.5¢
*¢
15.5
!AfghanistanFREE
Afghanistan
Canada
USA
!FREE
France
22¢¢
France
England 2 ¢
Germany 2 ¢ 22¢¢
France
Germany
Germany 2 ¢ 2 ¢
India
China
2¢ 2¢
India
Iran
India
*2 ¢ 4.5 ¢
Iran
Iran
5.54.5
*¢2 ¢
¢
Malaysia
Mexico
2¢
2¢
Malaysia
Sweden
Morocco 2.8 ¢2 ¢
Algeria
6 ¢ 2.9¢
2¢
Sweden
Turkey
Vietnam 4.5¢
2¢
2.9¢
UK
Turkey

www.RitaCall.com
*Some
conditions maybe applied

See all countries:
sales@ritacall.com
www.ritacall.com
امكان متاس شما ،هنگام سفر ،با عزیزان تان،در هر جای جهان که باشند

*Some conditions maybe applied

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

لیسانسه موسیقی از هنرکده عالی موسیقی تهران
		
با  25سال فعالیت در مونترال
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یکشنبه  19اوت

سنتور سه تار پیانو ویلن کمانچه  آواز دف تنبک

Tel.: 514-589-0175
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بازرسیفنیساختمانهای
مسکونی و جتاری
مشاور امالک:
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه
دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
هدیه  1000دالری

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

برای هزینه محضر

Bring your own wine

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

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

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

Apportez votre vin

Restaurant

Grill Sélect
Souvlaki

انواع کباب های خوشمزه
ایرانی و یونانی

________________
Grill Select

2756 Boul st-Charles

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

Kirkland. QC

پیک نیک بزرگ ساالنه

کتابخانهوبنیادفرهنگینیمامونتریال

بهروزآقاباباخانی

 BBQمرغ و کباب کوبیده خوشمزه
ساالد ،چای گرم و آب سرد و دیگر نوشیدنی ها

تاریخ یکشنبه  5آگوست 2012
از بامداد تا شامگاه
موسیقی ،رقص ،شادی ،دیدار و آشنایی
همراه با :دی جی آیدین
ضلع غربی پارک :بولوار دو الوراندری
ــ با پارکینگ رایگان ــ

در صورت بارانی بودن هوا ،برنامه یکشنبه پس از این تاریخ برگزار خواهد شد.

info: 514-485-3652

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

گ
ب شایش
زو
دی!
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دنیایوب...

همــدردی

ضرر  ۴۹۲میلیون دالری و سیر نزولی
درآمدهایمایکروسافت

جناب آقای غالمحسین موالیی،
جناب آقای فرزاد موالیی ،خانواده های سوگوار
در اندوه بزرگ درگذشت
پدر و پدربزرگ گرامی تان در ایران

دست آورده بود.
از سوی دیگر ،گزارش
اقتص��ادی گوگ��ل
نش��ان میده��د که
درآمده��ای این غول
جستوجوی آنالین
با  ۱۱درصد افزایش به  ۸/۲میلیارد
دالر رسیده است.
بخش عمدهای از درآمدهای گوگل
از راه تبلیغات آنالین تامین میشود
و وابستگ��ی مستقی��م ب��ه میزان
کلیکهای کاربراندارد.
میزان کلیک روی تبلیغات آنالین
گوگل در سهماهه دوم  ۲۰۱۲بیش
از  ۴۲درصد افزایش یافت.
همچنین ،تع��داد کارب��ران گوگل
کروم ،مرورگ��ر تولید گوگل نیز در
سهماه��ه دوم  ۲۰۱۲تقریبا  ۲برابر
ش��ده و به  ۳۱۰میلیون نفر رسیده
است.

کمپانی مایکروسافت برای نخستین
بار در  ۲۶سالی که از عرضه رسمی
سهاماش در ب��ازار بورس میگذرد،
رسما اعالم ضرر کرد.
این در حالی است که سود کمپانی
رقیباش ،گوگل ،همچنان به سیر
گذشته هم��واره ک م نوسان و ایستا
صعودی خود ادامه میدهد.
بود است.
به روزهای پایانی ماه جوالی نزدیک
اما حاال با بلن��د پروازیهای استیو
میشویم و غولهای تکنولوژیک هم
بالمر مدیرعامل آن ،امید میرود که
بر اس��اس رسم مالوف کمپانیهای
این کمپانی بتواند با ارائه ویندوز ۸
ب��زرگ جهان ،بیالن ک��اری و سود
در ماه اکتبر ،بار دیگر موقعیت خود
و زیان خ��ود در سهماهه دوم سال
را احی��ا کند تا با ت��وان و اطمینان
 ۲۰۱۲را منتشر میکنند.
بیشتری به رقابت با رقبای خالق و
انتش��ار گ��زارش فصل��ی گوگل و
سرسخت خود بپردازد.
مایکروساف��ت ک��ه از مهمتری��ن
وین��دوز  ۸قرار اس��ت  ۲۶اکتبر به
کمپانیه��ای جه��ان دیجیتالاند،
همراه تبلتهای تولید این کمپانی
نش��ان از افزایش سودهای هنگفت
موسوم ب��ه  ،Surfaceرسما به بازار
اولی و زیانه��ای چشمگیر دومی
ارائه شود.
دارد.
مایکروسافت اعالم کرده که پس از
انتشارگزارشاقتصادیمایکروسافت
ارائه سرفیس هم خبرهای بیشتری
روز  ۱۹جوالی نش��ان داد که این
کمپانی زیانی  ۴۹۲میلیون دالری رقابت غولهای تکنولوژیک بر سر
خواهد داشت و در همه زمینهها با
بازارهایام
داشته و از رکود فروش کامپیوترهای تصاحب به ن
دیجیتال
ندهیهای خود ،با اپل رقابت کرد.
خداوند بخشاینوآور
مهربان
ی
شخصی در جهان آسیبهای جدی ای��ن دو کمپان��ی ،در حوزهه��ای ای��ن کمپانی همچنین ق��رار است
دیده است.
گوناگ��ون و بازاره��ای متعددی با نسخ��ه جدی��دی از سیستمعامل
در عین ح��ال گفت��ه میشود که یکدیگر رقابت دارند و آخرین حوزه موبای��ل و نیز نسخ��ه تحتوبی از
امکان��ات نرمافزار پرطرف��دار خود،
می��زان درآمده��ای مایکروسافت ،رقابتی آنها بازار تبلتها است.
فراتر از انتظارات فعاالن بازار بورس هم گوگ��ل و ه��م مایکروسافت از آفی��س را هم در  ۱۲ماه آینده ارائه
اذان غروب اذان
اذان طلوع
 July/بوده و قیمت
والاستریت
رمضانسهام آنروزتازهواردهای این بازارند؛ بازاری که با کند.
هم کاهش
مغرب در
نزدیک��ی رقاب��ت
ای��ن یعن��ی
فاحش ،در تسلط
August
آفتاب
کمپانی ظهر
آفتاب
چشمگیری نداشته است .اختالفی صبح
ای��ن نخستی��ن ب��اری اس��ت که اپل اس��ت که تبل��ت جادوییآن ،حوزهه��ای پرطرف��داری که عالوه
:3272
19231
ینظیر و72:5
92:3
21
افزایش س��ود
غیرمنتظره بر
منافع
:3292کمپانیها،
شنبهیپد ،فروشی ب
مایکروساف��ت پس از1عرضه رسمی آ
۱۹۸۶
س��ال
در
خود
رسما
های
ه
پدید
کنن��ده
ف
مصر
کاربران
است.
داشته
یکشنبه :3277 :3299 19231 72:5 9291
2
سه��ام22
اعالم ضرر کرده است.
مایکروساف��ت ،چند سالی است که تکنولوژی��ک را هم بی��ش از پیش
:3272 :329:
 72:3نظیر19231
9299
مایکروسافت سال 3
23
تامین خواهد کرد.
گذشتهدر همین از
های تکنولوژیک
دوشنبهدیگر غول
از
۸/۵
بیش
زمانی
دالر
میلیارد
بهای
است.
افتاده
عقب
اپل
و
گوگل
سهشنبه
:3279 :3291 19231 7293 9297
4
بازه 24
سود از ف��روش محصوالت خود به سه��ام مایکروساف��ت در یک دهه
چهارشنبه :3271 :3293 19231 7291 9295
5
25

زنده یاد جناب آقای مرتضی موالیی دریانی
باشما وکلیهعزیزانسوگوارصمیمانهشریکیم
و برایتان آرزوی بردباری و بهروزی داریم.

داریوش رعیت ،رزا امیری نیا ،مریم اسدالهی ،غزال
داوری ،فرناز داوری ،فریدون موالنی ،بابی ،یاسین
یادگاری و دیگر دوستان شما در کبابسرا

سپاسگـزار
رضا هومن

مناسبت

همــدردی

•

26
27
28
29

پنجشنبه

6

9295

729:

:32:3

:3273

:32:5

:3223

رمضان
شرعی ماه مبارک
7اوقاتجمعه
19231 7299 9223
 8از شنبه
فطر :32:5
19231
922:
7292عید
اوت تا
اول ماه
یکشنبه

9

10
30
August
رمضان

دوشنبه

روز

سهشنبه

31

11

10
1

21
12

11
2

22
13

12
3

23
14

13
4

24
15

14
5

25
16

15
6

26
17

16
7

27
18

18
9

29
20

13
10

93
21

شنبه
یک
جمعه

22

شنبه

جمعه
چهارشنبه
شنبه
شنبه
پنج

شنبه
یک
جمعه
دوشنبه
شنبه

یکشنبه
سه
شنبه

چهارشنبه
دوشنبه

28
17
19
8
August
رمضان

شنبه
پنجشنبه
سه

جمعه
چهارشنبه
روز
شنبه
شنبه
پنج

9222

7297

طلوع
اذان 7295
9222

19231

اذان
19231

صبح
9225

آفتاب
7295

ظهر
19231

:32:2

:3225
:3222

غروب اذان
:3227
:32:2

مغرب
آفتاب :3222
:32:9

2232
9223

7273
7293

19233
19231

:3233
:32::

:32:3
:322:

2235
9271

7271
7223

1:273
19231

:3235
:32:3

:32:5
:3221

2233
9279

727:
7221

1:273
19233

:3232
:3213

:32:2
:3223

2211
9277

7279
722:

1:273
19233

:3232
:3215

:32:2
:3295

2219
9275

7272
7222

1:273
19233

:3239
:3212

:32::
:3295

2217
9273

7272
7227

1:273
19231

:3231
:3217

:32:1
:3297

اذان طلوع

2212
2233

7275
7222

1:275
19231

13273
:3219

:3213
:3292

2215
223:

7275
7225

اذان غروب اذان

آفتاب
صبح
7273
7225 22:3
2232

1:275
19233

ظهر
1:275
19233

13275
:321:

:3215
:329:

مغرب
:3217
:3293

2233
7273

1:275
19233

22::
2232

آفتاب
13272
:3211
13272
:3233

دوستان ارجمند ،خانواده های مرادی،دادرس،
سرکار خامن دادرس ،فریباجان ،پوریا ،مسیرای عزیز،
مهربان
اذاننیمای
فرحناز و
اذان
غروب
اذان طلوع

 Augustرمضان
10
11

روز

21

22
مناسبت

مناسبت

در گذشت همسر ،پدر و پدربزرگ ارجمندتان

هاشم مغرب
جناب آفتاب
آفتابیاد ظهر
مرادی
صبح زنده

تسلیتعلي(ع)
شهادت امام
های سوگوار
وخانواده
 19233را به شما
ضایعه اندوهبار
ما
:32:3
:3233
رکرد .این7273
جمعهرا داغدا2232
داریم.
بردباری
شما آرزوی
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بدین گونه از همه دوستان و آشنایان
و نهادهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی،
که در سوگ درگذشت پدر مهربانم ،مرا دلداری داده اند،
از ته دل سپاسگزاری می کنم .زندگانی تان دراز باد!

قد اقبل الیکم شهراهلل بالرحمة و البرکة و المغفرة
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مرکزاسالمیایرانیان
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 210سنت ژاک غربی >>مترو
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:3215 13275 1:275 7275 2215
28
17
و
سخنرانان
مراسم احياي شبهاي قدر
شنبه
:3217 13272 1:275 7273 22:3
29
18
ي دوم هر شب
 -13272نيمه
جمعه و شنبه
پنجشنبه،
ماه
نماز عيد سعيد فطر
شنبه
نيمهي اولیک
:3212
1:275
رمضان2233
مبارك22::
93
13

شيخ صالح سيبويه حجة االسالم و المسلمين مشکوة

شيخ صالح سيبويه حجة االسالم و المسلمين مشکوة

پنجقدر
شبوهاي
احياي
دقيقه بعد از اذان مغرب افطار فرماييد
نماييد
مراسمامساك
جهت احتياط پنج دقيقه قبل از اذان صبح

براي اداي نذورات و شريك شدن در مخارج سفرههاي ماه مبارك به مركز مراجعه فرماييد.
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همـدرد�
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پوریای نازنین ،مسیرای عزیز
خامن فریبا مرادی ،سرکار خامن دادرس،
خانواده های محترم مرادی،دادرس
خانواده های سوگوار
ضایعهاندوهبار درگذشت
پدر ،همسر و پدربزرگ ارجمندتان

زنده یاد جناب آقای هاشم مرادی
رابهشماوکلیهخانوادههایسوگوارتسلیتگفته،
برای همه شما آرزوی بردباری داریم.

فریبا و حسن انصاری

همــدردی
دوستان ارجمند خانواده های مرادی،دادرس
سرکار خامن اقدس دادرس (مرادی)
خامن فریبامرادی ،عبدالرضا ،فرحناز و فرزانه مرادی
مسیرا و پوریا انصاری ،نیمای عزیز
در گذشت غم انگیز همسر ،پدر و پدربزرگ ارجمندتان

زنده یاد جناب هاشم مرادی

ما را اندوهگین کرد.
اینضایعهاندوهباررابهشماوخانوادههایسوگوارتسلیتگفته،
برای همه شما آرزوی بردباری داریم.

معصومه دادرس (درایه) ،محمود رضا درایه،
مینو فرجود ،دکتر مینو درایه،
Dr Uner Turgay
پیمانخلعتبری،دکتررعناناصری،
Dr Alberto Luna
نهال درایه ،دکتر مهرداد درایه

همــدردی

خانواده های محترم مرادی،دادرس

فریبا ،پوریا و مسیرای عزیز ،فرحناز خامن و نیمای مهربان
در گذشت همسر ،پدر و پدربزرگ ارجمندتان ما را اندوهگین کرد.
اینضایعهاسفباررابهشماوخانوادههایسوگوارتسلیتگفته،
برای همه شما آرزوی بردباری داریم.

محمدر حیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال
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ه
مدردی

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

دوست وهمکار ارجمند

جناب آقای ایرج شومالی
خانواده های محترم سوگوار
درگذشت مادر دلبند و عزیزتان

زنده یاد بانو پروین درعلیزاده (شومالی)
را در ایران ،به شما عزیزان از صمیم قلب تسلیت میگوییم.
دراین روزهای سخت در کنارتان و با شما هستیم،
برایتان روزهای روشن و بهروزی آرزومندیم .

محمود رضائیان ،منصور مرادیان،
حمید املاسیان ،شهریار بنی امام ،حسین کافی،
بهرام لطفی ،فرید تبرزینی ،بیژن محمدیان
و سایر دوستان

درگذشت
بازگشت همه به سوی اوست
با قلبی آکنده از اندوه و رنج
درگذشت همسری ارجمند ،پدری فداکار
و پدربزرگی وارسته،

شادروان جناب آقای هاشم مرادی
بزرگ خاندان مرادی را در مونتریال (کانادا)،
به آگاهی یاران و دوستان می رسانیم.
مراسمیادبود

و خاکسپاری آن مرحوم
روز جمعه 27ماه جوالی 2012
از ساعت  1تا 3بعدازظهر

سالن تدفین «دسورس» واقع در:
Rideau Funeral Home
برگزارشد.

خانواده های
مرادی ،دادرس،
انصاری ،فروتن،
رحیمی ،فخرآبادی
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زندگیوسالمت...

جلوگیری از خروپ��ف اغلب آسان
است و به شما و اطرافیانتان کمک
می کند خواب بهتری داشته باشید.
اگ��ر در خانه فقط شم��ا عادت به
خروپف دارید ،پس احتماالً از همه
اطرافیان تان بیشتر می خوابید!!
راهکارهای زی��ر را امتحان کنید تا
اطرافیان تان ه��م بتوانند کمی در
آرامش بخوابند.
تغییر وضع خوابی��دن یا استفاده از
ابزاره��ای دهانی ض��د خروپف می
تواند موثر باشد.
ام�ا برای خیل�ی ها ک�ار از این
حرفها گذشته است.
خیلی وقت ها کم کردن وزن چاره
کار است.

مراحل

 .1موق��ع خواب چن��د بالش دیگر
کن��ار خود ق��رار دهی��د و به جای
اینکه ص��اف به پش��ت روی تخت
بخوابیدکمی خودتان را خم کنید.
با این کار باعث می شوید که بافت
های موجود در گلویتان وارد مجاری
هوایی تان نشوند.


یکنید؟

 .2ارتفاع سر تختتان را بیشتر کنید.
یک راه ساده برای اینکار این است
که چند تخت��ه صاف زیر پایه های
باالیی تخت قرار دهید.

 .3به پهلو بخوابید.
البته هی��چ تضمین��ی نیست که
در حال��ت باقی بمانی��د اما حداقل
خوابتان را در آن حالت شروع کنید.
به هیچ وجه نباید به پشت بخوابید
چون در آن حالت زبانتان درمقابل
پشت گلویتان م��ی افتد و راه های
هوایی را می بندد.

 .4اگر گرفتگی بینی موجب خروپف
کردنت��ان می شود ،م��ی توانید از
آنتی هیستامین ()antihistamine
استفاده کنید .اگر تصور می کنید
که سرماخوردگی ی��ا آلرژی باعث
ایجاد چنین وضعیتی در شما شده
است ،به طور موق��ت از این داروها
استفاده کنید .استفاده طوالنی مدت
از این داروها می تواند برایتان زیان
بار باشد.

 .5بینی تان را با نوارهای مخصوص
که در اکثر داروخانه ها موجود است
ببندید که کام ً
ال باز بمانند.

این نوارها ب��ا بلند کردن
و باز ک��ردن سوراخ های
بین��ی ،جری��ان ه��وا را
افزایش می دهند.

 .6با دهان شوی های نعنایی غرغره
کنید .اینکار مخصوصاً وقتی خروپف
ناشی از سرماخوردگی یا آلرژی باشد
بسیار موثر است .برای درست کردن
محلول غرغره یک قطره روغن نعناع
را با یک لی��وان آب مخلوط کنید.
فقط غرغره کنید ،قورت ندهید.

 .7ملحفه ها و روبالشی ها را عوض
کنید تا هوای بد و ذرات آلرژی زا از
بین بروند .همچنین به طور منظم
کف اتاق خواب و پ��رده ها را جارو
بکشید.

 .8چای گزنه بنوشید.
گی��اه شناسان آنرا برای التیام دادن
به التهاب ناشی از آلرژی توصیه می
کنند .برای درست کردن این چای:
>> ی��ک فنجان آب جو ش را روی
یک قاشق غذاخوری از گیاه خشک
بریزید.
>> درب آن را ببندید و اجازه بدهید
5دقیقه بماند بعد بنوشید.
{>> ادامه در صفحه}28 :

کم حترکی هر سال
جان  ۵میلیون نفر را
میگیرد

یک سوم بزرگس��االن دنیا فعالیت
بدن��ی ندارند و این سبک از زندگی
هر س��ال به مرگ  5میلیون نفر در
جهان منجر میشود.
در تحقی��ق منتشر ش��ده در مجله
«لنست» متخصصان اعالم کردهاند
که تقریباً ه��ر  3نفر از  10نفر (15
سال به باال) –ح��دود  1.5میلیارد
نفر– به سطح الزم برای فعالیتهای
بدن��ی نمیرسند و ای��ن روند را در
سطح یک اپیدمی اعالم کردهاند.
این می��زان در میان افراد  13تا 15
سال بیشتر نیز هست که  4نفر از هر
 5نفر فعالیتی رادارا نیستند.
فعالیت بدنی در تعریف این تحقیق
عب��ارت از  30دقیقه فعالیت بدنی
معتدل به مدت  5بار در هفته است
یا  20دقیقه فعالی��ت بدنی شدید
 3ب��ار در هفته یا ترکیبی از این دو
حالت است.
نداشتن تحرک با افزایش سن بیشتر

• کوتاه•

چـــاقی بیخوابی نومیدی

 3عاملی که عمر را
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چند روش برای
خوابی سالم تر ،آرام تر...
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میشود و در زنان بیشتر از مردان و
در کشورهای پیشرفته بیشتر است.
تحقیق دیگری در ارتباط با فعالیت
بدن��ی و آم��ار جمعیت��ی در مورد
بیماریهاییماننددیابت،مشکالت
قلبی و سرطان نشان میدهد نبود
تحرک عام��ل  5.3میلیون مرگ
از  57میلی��ون مرگ ثبت شده در
جهان در سال  2008بوده است.
بر اس��اس این گزارش نداشتن
تحرک ی��ک فاکت��ور خطر
(همانند سیگ��ار کشیدن و
چاقی) است.
این سبک از زندگی عامل  6درصد
بیمارهای قلبی 7 ،درصد دیابت نوع
 2و  10درصد سرطان های پستان
و روده بزرگ است.
کاه��ش  10درصد نداشتن تحرک
میتواند از بیش از نیم میلیون مرگ
در سال پیشگیری کند.
بدن انسان برای کمک به استخوان

یک متخص��ص و پژوهشگر
برجست��ه عل��وم تغذی��ه
پروفسور منوچهر جعفریان،
حاص��ل یافتهه��ای علمی و
آزمایشگاهی خود را که نتیجه
 25سال تالش مستمر اوست
در اختی��ار شما م��ی گذارد؛
یافتههایی که در ظاهر آنقدر
سادهاند که عمل کردن به آنها
شوخی به نظر یرسد.
او میگوی��د تغذی��ه صحیح
عام��ل اصل��ی سالم��ت و
ع��ادت غذایی غل��ط که در
می��ان ایرانیان تبدیل به یک
فرهن��گ شده عل��ت اصلی
بیماریهاست.
دنی��ا رژیمه��ای الغری را
مردود میداند .غذاها ربطی
به چاقی یا الغری ندارد.
تئوری«ک��م بخور الغر شوی»
هن��وز در میان ما رایج است اما این
تئوری در دنیا رد شده.
سوءتغذیه انسان را چاق میکند.

در اث��ر سوءتغذیهای که ما در ایران
داریم ،هورمونهایی در بدن ترشح
میش��ود و ای��ن هورمونها باعث
چاقی یا الغری میشوند .امروزه آن
رژیمهای غذایی که دیگر در اروپا و
در دنی��ا هم رد شده سبب کوتاهی
عم��ر ،ریزش م��و و سلب سالمتی
میشود؛ زیرا بدن اف��راد در اثر این
رژیمها چربیه��ای باوفا را از دست
میدهند و این چربیها دو ماه بعد
با عنوان «یو-یو» افکت! برمیگردند.

برای سالمتیتان بخندید؛
ببخشید؛ فراموش کنید!

دکتر جعفریان میگوید« :خندیدن،
بخشیدن ،فراموش کردن سه عامل
مهم برای سالمت روح و روان است.
باید بیشتر از میوهجات و سبزیجات
استفاده کنی��م و از گوشت فاصله
بگیریم .گوشتدر تغذیه جهانی روز
به روز بیشتر محکوم میشود .تمام
دنیا به گیاهخواری برگشته است.
در کشورهای ژاپن ،سوییس و آمریکا
رویکرد غذایی به سمت گیاهخواری
پیش میرود.
ما دو نوع تغذیه داریم:

تغذیه جسم ،تغذیه روح.
تغذیه جسم نی��از به همان
پنج ماده غذایی شامل
پر و تئینه��ا ،

ه��ا ،
عضالت،
و سای��ر
قلب
نی��از ب��ه
اندامها
دارن��د ام��ا
فعا لی��ت
پی��اده روی ،دویدن و دوچرخه
س��واری در می��ان جوامع بسیار
کمتر و کمتر شده و استفاده از
خودرو و نشستن جلوی کامپیوتر
جای آنها را گرفته است.
این مجل��ه از همه مسئوالن جهان
خواسته که با بهبود پی��اده روها و
ایمنی دوچرخه سواران در جادهها
برای مث��ال با آموزش های بهتر در
م��دارس در افزایش میزان فعالیت
بدنی مردم جهان کمک کنند.
_______
(خبرگزاری فارس)
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میکنند!

چه خوب من دیگر نمیروم
سوییس .نانوا گفت :این کیسه
را اینج��ا گذاشتی��م ک��ه در
زمستان از آن استفاده کنیم.
زمست��ان خانمها ب��ه خاطر
لغزندگی زمین میخورند! ما
این سبوسه��ا را کف زمین
میپاشی��م تا م��ردم زمین
نخورند...

سبوس بدنمان را
چربیزداییمیکند

کربوهیدراتها ،چربیها ،ویتامینها
و امالح است.
تغذیه روح هم وابسته به پنج فاکتور
است که شامل
 هدفدار بودن، اعتمادداشتن بهدیگر انسانها، اعتقاد، عشق واراده است.جالب است بدانید طبق یافتههای
پروفس��ور ،فق��دان هری��ک از این
پنج عامل روحی ج��ذب غذا را در
جسم دچار مخاطره کرده و موجب
سوءتغذیه و بیماری میشود.
دکتر جعفریان بهسبک غلط طبخ
در ایران اشاره کرده و میگوید:
«این طبخ غلط باعث شده سبوس
و پوسته ارزشمند گندم یا برنج در
ایران دور ریخته شود .با دور ریختن
پوسته گن��دم و برنج با دست خود
این پل را خ��راب میکنیم .اگر آب
برنج آبکشیشده را ب��ه آزمایشگاه
بفرستید ،میبینید ک��ه سرشار از
ویتامین  B1است.
تم��ام امالح و نی��از بدن در پوست
گندم است که این پوست جداسازی
شده ودر اختیار مرغهای خوشبخت
قرار داده میشود.
س گندم یا
در کشور سوییس سبو 
برنج در بستههای کوچک به قیمت
یک فرانک فروخته میشود.
در ایران مشاهده کردم که سبوسها
در کیسهه��ای بزرگ مقابل نانوایی
قرار دارد .با خ��ود گفتم چه نانوای
ثروتمن��دی ...از او پرسی��دم چند
گرم��ی از ای��ن سبوسه��ا به من
میدهید گفت :همه را بردارید .گفتم

او تاکید میکند« :اگر مردم
بدانن��د سب��وس در زندگی
روزم��ره چه خاصیت��ی دارد
هرگز این برخ��ورد را با این
ماده حیاتی نخواهندداشت.
سب��وس چربیه��ای اضافی
را هم��راه صف��را میگی��رد
و از سیست��م گ��وارش ج��دا
میکند .صفرا را به جای اول خود
بازمیگرداند و چربی را دفع میکند.
سبوس بخوری��د و بعد از سه هفته
به آزمایشگاه بروید .خواهید دید که
کلسترول شما پایین آمده است.
سبوس را هر صب��ح در یک لیوان
شیر حل کرده مصرف کنید.
بهتری��ن سب��وس در پوست سیب
است که سرش��ار از پکتین است و
اجازه نمیدهد عالوه بر چربی امالح
خطرناک مثل سرب و جیوه در بدن
باقی بماند.

 3عاملی که عمر را کوتاه میکند:

به گفته پروفسور
 چاقی بیخوابی نومیدیسه عاملی هستند که عمر را کوتاه
میکنند.
او تاکید میکند« :اگر میخواهید
عمر طوالن��ی کنید و سالم بمانید،
شبها غذای پختنی نخورید.
پنج عضو بدن هرگ��ز نمیخوابند:
مغز ،قلب ،ریه ،کبد ،کلیهها.
بعضی ها یک ماه از سال روزها روزه
میگیرند .شما سعی کنید  11ماه از
س��ال را شبها روزه بگیرید و تاثیر
آن را در سالمتی ببینید.
سعی کنید ساع��ت شش عصر به
بعد چیزی نخورید .عصرانه بخورید.
وعده غذایی سنگین برای شام باعث
میشود قلب با فشار بیشتری خون
را پمپاژ کند و اعضایی که در طول
شب باید استراحت کنند مجبور به
کار باشند.


سرغذاخوردنباكودكخودجدال
نكنید

متخصص��ان تغذی��ه
اطف��ال در آكادم��ی
تغذی��ه و دیاب��ت
آمریكا تاكید كردند
والدی��ن نبای��د
كودكان خود را به
تغذیه سالم وادار كنند چون روش
زورگویی در این مورد هرگز جواب
نمیدهد.
این متخصصان درعین حال تاكید
كردند روشهایی وج��ود دارد كه
میتوان با بكارگیری آنها كودكان
م��ان را تشویق كنیم به میل خود
تغذیه سالم را انتخاب كنند.
ای��ن كارشناسان توصیه میكنند:

حتما همراه با تمام اعضای خانواده
وعدههای��ی غذای��ی و صرف میان
وعده به طور دسته جمعی و البته
برنام��ه ریزی ش��ده در زمانهای
مشخص در طول روز داشته باشید
تا فرزندانتان نیز برای خوردن غذا و
میان وعده بر اساس برنامه تعیین
شده كنار شما دور میز بنشینند و
غذا بخورند.
 خودتان به عنوان بزرگتر با رعایت
تغذی��ه سالم الگوی عملی خوب و
مفیدی برای كودكتان باشید.
 مقدار زی��ادی سبزی بخورید و
آن را به شیوههای مختلف و شكیل
سرو كنید و به كودكتان هرازگاهی

ب��ه ط��ور
غیر مستقیم
بگویید كه چقدر
ا ز

خ��و ر د ن
آنها لذت
میبرید.
 هنگام خوردن غذا یا میان وعده
تلویزیون را خاموش كنید و تلفن
را دور از دسترس خود قرار دهید.
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مطلع

کاهش وزن
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نگاهي کوتاه به پيش��ينه برگزاري نمايش��گاههاي كتاب در ايران مشخص
نگاهي کوتاه به پيش��ينه برگزاري نمايش��گاههاي كتاب در ايران مشخص
ميكند كه نمايش��گاه بينالمللي کتاب تهران ارديبهشت هر سال در مصالي
ميكند كه نمايش��گاه بينالمللي کتاب تهران ارديبهشت هر سال در مصالي
تهران برگزار ميش��ود .اين نمايشگاه ،يکي از بزرگترين رويدادهاي فرهنگي
تهران برگزار ميش��ود .اين نمايشگاه ،يکي از بزرگترين رويدادهاي فرهنگي
2012
10 1433
دوره 18جمادي
1391
ارديبهشت ماه
ايرانپنجشنبه
5074
ره  5074پنجشنبه  21ارديبهشت ماه  18 1391جماديالثاني  10 1433مه سال
در ايران محس��وب ميشود .نخستين دوره نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران
کتابمهتهران
الثانيالمللي
نمايشگاه بين
نخستين
محس��وب21ميشود.
 2012هجدهم شماره در
در سال  ۱۳۶۶در محل نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار شد.
در سال  ۱۳۶۶در محل نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار شد.
نمايشگاه90
وضعيتآنجا که
اس��ت و از
کاه��ش
م��واد غذای��ی خیل��ی خوبی
متوالي وزن کم��ک آنچه از بررسي كارنامه ارائه شده از وضعيت نمايشگاه طي ساليان متوالي
طي ساليان
آنچه از بررسي كارنامه ارائه شده از
کتاب عالوهبرای��ن ،حاصل ميش��ود ،اين است که نقطه نظرات گوناگوني درباره نمايشگاه کتاب
نمايشگاه
نظرات
نقطه
سفید است که
ش��ود ،اين
حاصل مي
هستن��د ک��ه استخ��وان ماهی
گوناگوني شده
آب تشکیل
آن از
درصد
کن��د.
درباره می
برن��ج
اکسیدانهای موجود مطرح ش��ده است .يكي از مهمترين اين نكات تأكيد جدي اصحاب فرهنگ
اصحابیفرهنگ
مهمترين
است.
مطرح ش��ده
س��ازی میکنن��د ،از ابتال به ساملون
تأكيدیدارد
نكاتنگه م
اينسیر
شما را
يكي ازاست،
جدي آنت
فیبر
سرش��ار از
ب��وده و
بر تبديل نش��دن اين نمايشگاه به فروش��گاه كتاب است ،مسئوالن فرهنگي
بر تبديل نش��دن اين نمايشگاه به فروش��گاه كتاب است ،مسئوالن فرهنگي
بخورید.
كنندیتاشود کمتر
باعث م
كتاب آن
المللي در
فنجانبايداز آن 7.1
بیماریهای مزمن جلوگیری مناب��ع خالص از پروتئی��ن است .نصف
چرب��ی و کال��ری كش��ور بايد ش��رايطي را مهيا كنند تا نمايش��گاه بينالمللي كتاب صرفاً به
صرفاً به
نمايش��گاه بين
ش��رايطي را ومهيا
كش��ور
سوزی م
بزرگيخود
مق��اوم در
میکند ،بینایی شما را تقویت به شما کم��ک میکند بدون گرم نشاسته
کند.در یک تحقیقفروش��گاه بزرگي براي حضور آثار ناش��ران تبديل نشود و مردم نيز عالوه بر
عالوهیبر
براي حضور آثار ناش��ران تبديل نشود و مردم نيز
فروش��گاه
شد ،آنهایی که روزانهگ��ذران وقت ،تفريح و خريد كتاب به افزاي��ش فرهنگ كتابخواني بپردازند.
بپردازند.
قرمزبه افزاي��ش فرهنگ كتابخواني
كتاب
بسیارو خريد
کربوهیدراتیتفريح
میکنند و حتی ذهنتان را نیز اضافه کردن چربی به غذایتان دارد ک��ه گ��ذران وقت،
مشخص
لوبیا
چای سبز مینوشند،البته خود داير كردن فروش��گاه كتاب در محلي براي ناشران نيز جاي تأمل
تأمل
ناشران نيز5جاي
براي
محلي
در
كتاب
فروش��گاه
كردن
داير
تیز و فعال نگه میدارد .اما آیا احساس سی��ری کنی��د .اما سالم است،البته
فنجان
خودت
سوخ
بدن
وساز
این ن��وع لوبیا ح��اوی مقدار
و اهميت دارد و ميتواند نكته قابل توجهاي باش��د اما بهتر اين اس��ت كه در
و اهميت دارد و ميتواند نكته قابل توجهاي باش��د اما بهتر اين اس��ت كه در
میدانستید تحقیقات جدید 50درص��د از خانمها بین  18را ب��اال ب��رده و چربیسوزی قابلتوجه��ی پروتئین و فیبر ِدو برابر بیشتر از سایرین ،وزن
نمايش��گاه بينالملل��ي كتاب با چنين هزينههاي س��نگيني به ِصرف فروش
نمايش��گاه بينالملل��ي كتاب با چنين هزينههاي س��نگيني به صرف فروش
ً
است (بی��ش از  5گرم در هر ک��م میکنند (مخصوص��ا ازاكتفا نشود.
نشان میدهد این مواد غذایی ت��ا  50سال به می��زان کافی میکند .اكتفا نشود.
تنه).
ن
میا
قسمت
میتوانند ب��ه الغر شدن شما از ای��ن مادهغذایی به بدنشان
همچنین
قرمز
لوبی��ا
وعده).
از ديگر نكات مورد توجه در نمايش��گاه كت��اب اهميت دادن به نظم و ترتيب،
از ديگر نكات مورد توجه در نمايش��گاه كت��اب اهميت دادن به نظم و ترتيب،
جلوگي��ري از آش��فتگي غرفهها ،توجه كافي به دكوراس��يون و جاي��گاه برگزاري
است :جاي��گاه برگزاري
دكوراس��يون و
حاویتوجه كافي
گالبی جلوگي��ري از آش��فتگي غرفهها،
هم کمک کنند؟
نمیرسانند.
نشاستهبهمق��اوم
نمايشگاه ،اهميت بخشيدن به مسائل فرهنگي و ارتقاي ارتباطات ملي و بينالمللي
المللي
بين
و
ملي
ارتباطات
ارتقاي
و
فرهنگي
مسائل
به
بخشيدن
اهميت
نمايشگاه،
مص��رف ماه��ی سالم��ون را یک عدد گالبی به تنهایی  15نص��ف فنج��ان از آن چیزی ختممرغ
است .بي توجهي به اين مسائل و رعايت نكردن معيارهاي ناشران شركتكننده در
است .بي توجهي به اين مسائل و رعايت نكردن معيارهاي ناشران شركتكننده در
خوبی
شروع
تواند
ی
م
مرغ
در برنام��ه غذای��ی ت��ان باال درص��د از نی��از روزانه شما به در ح��دود  2گ��رم از ای��ن تخم
جو دوسر
نمايشگاه بازاري براي فروش منابع بيکيفيت و رکود خريد و فروش پيش و پس
نمايشگاه بازاري براي فروش منابع بيکيفيت و رکود خريد و فروش پيش و پس
از
تر
ص
خال
سالم��ون
ببری��د.
در
الغرکننده
کربوهی��درات
یک
در
کند.
ی
م
تامین
را
فیبر
این
باش��د.
شم��ا
روز
ب��رای
و
است
فیب��ر
از
سرش��ار
جو
از نمايشگاه در نهايت متضرر شدن تمام نهادها و مراكز شركتكننده در نمايشگاه
از نمايشگاه در نهايت متضرر شدن تمام نهادها و مراكز شركتكننده در نمايشگاه
است.
قرمز
ت
گوش
دارد.
خود
که
زنانی
شد،
مشخص
تحقیق
از
سرشار
عال��ی،
غذایی
ه
ماد
آن
خ��وردن
دلیل
همین
ب��ه
را در پي دارد.
را در پي دارد.
است که اشتهایتان اين س��ؤال كه برپايي نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران ضرورت دارد يا خير،
پروتئینخير،
برپايي نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران ضرورت دارد يا
س��ؤال كه
مصرف
اينگالبی
در روز  3ع��دد
کمک میکن��د در تمام طول
شکالتكه ش��ايد از ذهن برخي از محققان و کارشناسان حوزه فرهنگ يا
سرکوبيا میکن��د .در یکس��ؤالي است
حوزه فرهنگ
ش��ايد از ذهن
است كه
س��ؤالي
کمتری
کال��ری
می کنن��د،
بادامبرخي از محققان و کارشناسان را
روز احس��اس سی��ری کنید .متشک آبی
حتي افراد عادي جامعه گذش��ته باشد ،پاسخ به اين سؤال نيازمند بررسي نقاط
حتي افراد عادي جامعه گذش��ته باشد ،پاسخ به اين سؤال نيازمند بررسي نقاط
تنها نصف فنج��ان از آن 6.4 ،این میوه که بیشتر با خاصیت در طول روز مص��رف کرده و آجیل یکی دیگر از موادغذایی تحقیق
مشخص شد ،زنانی که تلخ
ضعف و قوت دورههاي پيش��ين نمايشگاه و نيز نتايج حاصل از مقايسه وضعيت
ضعف و قوت دورههاي پيش��ين نمايشگاه و نيز نتايج حاصل از مقايسه وضعيت

سالمت...

هاي فرهنگ مطالعه
مطالعه
فرهنگو خم
درپيچ

گرم نشاسته مق��اوم که یک
منبع کربوهیدرات عالی برای
باال ب��ردن سوختوساز بدن و
چربیسوزی اس��ت ،در خود
دارد.
آوکادو

نسبت به
وزن بیشت��ری
خ��ود
کش��ورها روز
چربیهای
بقیههاي عال��ی
ستا ن
شود،را با تخممرغ شروع د و
نمايشگاههاي معتبري است که در ساير کش��ورها برگزار ميشود،
نمايش��گاه با
برگزار مي
سرش��اردرازساير
معتبري است که
نمايشگاه
نمايش��گاه با
کنیدوکه
دق��ت
میسوزانند.
شدن شدهمدریکنن��د
که به الغر
اساسي اس��ت
اهداف مفید
مشي ودوست
شکالت
اهداف اساسي نمايشگاه و راهكارهاي طرح شده در نمايشگاه
نمايشگاه دوبراب��ر بیشتر ازتدوين خط
راهكارهاي طرح
نمايشگاه و
خط مشي
تدوين
توسط برگزار کنندگان مورد توجه قرار گيرد .براساس
اس��ت که بايد
براساسدر وعده صبحانه ازگام مهمي
کند.مورد توجه قرار گيرد.
کنندگان
توسط برگزار
اس��ت که
مهمي
گام
پوست
گالب��ی را
نباید
آنهایی که
کمک می
بکنیدبايد شما
نباشن��د!
نگ��ران
شکالتآمده درباره نتايج برپايي نمايشگاه بينالمللي كتاب
هاي به عمل
پژوهش
شیرینی استفاده میکنند،تحقيق و
المللي كتاب
نتايجیبرپايي
آمدهبهدرباره
زیرا تمامیتحقيق و
پژوهشآن
محتوی فیبر
نمايشگاه بيننان
تواند به شما
تنهایی م
هايدربه عملبادام
تک��ه
ی��ک
تهران بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه نمايشگاه كتاب تهران نيازمند حركت
تهران بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه نمايشگاه كتاب تهران نيازمند حركت
شودکمکهمبهیکنند.
وزن
پایین
هم ،را
توس��عه تان
کن��د وزن
گوارش
توسعه روز،
تل��خ در
شمااين توس��عه هم ،زماني عملي ميشود که به
اس��ت و
فرهنگي
به س��وي
عملي مي
زماني
کمکو اين
است .توسعه فرهنگي اس��ت
نهفتهس��وي
پوست به
فروشگاهينگران
و
کندترهايکرده و
درنتیجهتوجه بيشتر شود و بُعد فروشگاهي نمايشگاه
جنبي نمايشگاه
محت��وی کلسترولکيفيترافعاليت
نمايشگاه
بیاورید .توجه بيشتر شود و بُعد
کيفيت فعاليتهاي جنبي نمايشگاه
بنابراين از جمله فعاليتهايي که بايد در نمايش��گاه
دراولويت قرار
گریپفروتكمت��ر دراولويت قرار گيرد ،بنابراين از جمله فعاليتهايي که بايد درآننمايش��گاه
گيرد،در شما
سیری را
نباشید :در همان تحقیقكمت��راحساس
فرهنگي ملي و بينالمللي بيشتر مورد توجه قرار گيرد
پديده
عدسملي و بينالمللي بيشتر مورد توجه قرار
پديده فرهنگي
عنوان
کتاب به
مشخ��ص
سازد.
يکمی
عنوانیتر
گيرد ش��د که می��زانکتاب بهطوالن
يکرا در
دیگر
چیز
حتی اگر هیچ
دکوراس��يون و محل برگزاري نمايشگاه ،دعوت اختصاصي از
کلست��رول ب��د در افرادیک��هعبارتند از؛
دعوت اختصاصي از
نمايشگاه،
برگزاري
عدسو محل
دکوراس��يون
توجه به
عبارتند از؛
توجه بهتلخ حاوی
شکالت
ندهید،
تغییر
رژیمغذاییت��ان
پروتئین
عالی از
منبعی
ناشران و متخصصان حوزه نشر کشورهايي که در اين زمينه پيشرفت خوبي دارند،
ناشران و متخصصان حوزه نشر کشورهايي که در اين زمينه پيشرفت خوبي دارند،
فرهنگيمم��رغ
موضوعات تخ
مفیدی
فروت
انديشيگریدرپ
اما خوردنهمنصف
سايرفنجان از
نصف
است.
چالش و
چالشهاي فعلي حوزه نشر و ساير موضوعات فرهنگي مرتبط،
چرب��یحوزه
مرتبط،میخورند بیشتر ازهمانديشي در
نشر و
فیب��رحوزه
هاي فعلي
حوزه
نیست.
سایرین
نمايشگاهک��ه
برگزارياس��ت
برگزاريغذایی به
قبل از هر وعده
نشاسته
عنوانگ��رم
آنبه4.3
هاي مرتبط بهعنوان نمايشگاه جنبي مانند برگزاري نمايشگاه
نمايشگاه
مقاومبرگزاري
جنبي مانند
نمايشگاه
شما مرتبط
نمايشگاههاي
هاي چاپ و دورههاي اختصاصي براي ناشران توسط کارشناسان
وسازتوسط کارشناسان
ناشران
اختصاصي براي
ماشين ت
تاريخيتحقیقا
هاي در
ماشينکیلو
تاريخينی��م
کمک میکند
سوخت
هاي دارد که
دورهخود
چاپ و در
نش��اهاينبينالمللي و ارائه گواهي معتبر و برگزاري نشستهاي تخصصي
فني و حوزه
موزتخصصي
نشستهاي
برگزاري
فني وکنید!
هفته وزن کم
سوزی
معتبر وچربی
گواهيبرده و
ارائهرا باال
حوزههاي بينالمللي وبدن
با اطالعرساني وسيع از رسانههاي جمعي براي عموم مردم است.
با اطالعرساني وسيع از رسانههاي جمعي براي عموم مردم است.
موز میوهای الغرکننده است .د ا د ه
ترکیبی در این میوه به پایین میکند.
٭ مسئول بخش دیجیتال كتابخانه و موزه ملي ملك
٭ مسئول بخش دیجیتال كتابخانه و موزه ملي ملك

ضدپیری خود شناخته شده
است ،مادهغذایی خوبی برای
الغری است :یک فنجان از آن
فق��ط  80کالری در خود دارد
و با  4گرم فیبر به شما کمک
میکند سیر بمانید.

کلم بروکلی

هیچ دلیلی ن��دارد از خوردن
چربی بترسید—به شرط آنکه کلم بروکل��ی چه پخته و چه
نوع درستی از چربی باشد.
خام برای خواص ضدسرطان
اسید اولئیک ،ترکیبی که در خ��ود شناختهش��ده است اما
آوکادو یافت میشود ،بدن شما سرش��ار از فیب��ر میباشد که
را ب��ه ساکت کردن گرسنگی کمتر از  30کالری در هر وعده
تحریک میکند .ب��ا خوردن آن به بدن میرساند و به حل
یک نصف م��وز سبز متوسط ا س��ت
ی��ک چهارم آوک��ادو خواهید مشک�لات اضاف��هوزن کمک آوردن انسولی��ن ،هورم��ون
تلفن گروه دین و اندیشه88761257 :
چایدین
تلفن گروه
ذخیره چرب��ی کمک کرده و
دید ک��ه رفتهرفته چربیهای میکند.
سبزو اندیشه 88761257 :سیرت��ان میکند و ب��ا 12/5
میتواند منجر به کاهش وزن ای��ن نوشیدنی مث��ل آب ،به گرم نشاسته مقاوم که در خود میتواند
شکمت��ان آب میش��ود .این
ک��رده ،به سیر دارد سوختوساز بدنتان را باال با ع��ث
همچنین
همچنین بدن
فیبرشرحبرجن قهوهای
آبرسانیشرح
جدول با دو
ش��ود .گریپفروت یک
سرشارباازدو
جدول
میوه یک
{>> ادامه در صفحه}29 :
رفتن
دارایودو «شرح عادی و ويژه» است .درباال
پروتئین
از
خوبی
بسیار
منبع
است.
و پروتئین
برد.
مداد م
درنتیجه
شم��ا و
داشتن
نگه
از
تر
م
سال
بسیار
ای
ه
قهو
برنج
تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
صورت
حلیکرده
ايران
روزنامه
ها را با
جدول
شرح
از
يکی
ابتدا
شرح
دو
حل
به
تمايل
صورت
در
است.
ويژه»
و
عادی
«شرح
دو
دارای
ايران
روزنامه
جدول
5074
5074
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

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

جدول عادي

جدول عادي
جدول ويژه

افقي:
-1آبكي است و ضدغليظ – كشوري
1
در شمال اروپا
 -2از عناصر ش��يميايي – به مرحله 2
عمل گذاش��تن – س��الي ك��ه در آن
3
هستيم
4
 -3همدم – هميشه – صدا
 -4حرف سفره نوروزي – منقار كوتاه 5
– جديد و نو – كتاب مقدس هندوان
6
 -5طري��ق ميانب��ر – دوران پ��س از
7
بيماري – زودرنج
 -6شش��لول – پرندهاي خاكي رنگ 8
و كوچكت��ر از كبوت��ر – پژمردگي و
9
افسردگي
 -7دبير – رنگ قهوهاي مات با تهرنگ 10
شيري – خالص
11
 -8الغر – بدون درنگ – آش عدس
 -9گندم از آسياب برگشته – معادل 12
فارسي سوبسيد – نهنگ
13
–
تفنگ
عضو
 -10مي��وه مرباي��ي –
14
آسودگي و آسايش
 -11ش��هر زيارتي – مجرد نيست – 15
حرف جمع فارسي
 -12وس��يله ترمز – ج��ودوي چيني –  -9اضاف��ي ،هرز – ش��هري در اس��تان
خراسان جنوبي – وداع فرنگي
ضمير وزني – نام ديگر قورباغه
 -13س��رگرد قدي��م – كالغ – ميمون  -10مهربان��ي ،لط��ف داش��تن – مرد
بخشنده – به معني بگو
جنگلي
 -14عنوان محترمانه نظامي – سازگاري  -11من و شما – گلي زينتي – حيوان
عظيمالجثه دريا
– پيشواي هندي
 -15يكي از جوانان برومند «بنيهاشم»  -12سالح ويرانگر – حرف ندا – موهاي
و از چهرههاي تابناك و ش��خصيتهاي پشت لب – مرض كشنده
 -13جمع وسوس��ه – اثر بيدل – افول
بارز اسالمي – برقرار ،داير
كردن
عمودي:
-1عروس ش��هرهاي ايران – سوخت و  -14واحد بوكس – مركز افغانس��تان –
آشكار
ساز بدن
 -2پوسته شفافي در جلوي كره چشم –  -15گياهي طبي براي آرامش اعصاب –
از عالئم نگارشي
ناشناس – ميوه كال
 -3واحد نظامي – رستگار –
حل جدول عادی شماره 5073
قاتل امام هادي(ع)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -4شيريني چاي – مژده –
ب ر ج ش ي خ ش ب ل ي
خ ل
ا
 1د
رنگ مو – اهلي
م و س ي و
ر ل
ل و
ر
ا
 2س و
 -5وسيلهاي در منزل كه از
ا ب و
ر
ل ي ي م
 3ت ب ر ي ك
آن براي پخ��ت غذا به روش
ي ن
د ك ت ر ي
ا ب
ج
 4ب ا
كباب كردن استفاده ميشود
5
ت
و
د
ا
ج
ك ت ي ب ه
ا ش
خ و
د ل م ه
ز
ر
د
گ و
 6ف
– غوغ��ا ،ج��ار و جنجال –
س ا س
ا ي ش
گ ن ج
 7ت ا ن ك
خداوند
8
ر ي
ي ا
گ ل ر
ا
و
ا
م
 -6نت شش��م ،حرف نفي و
ا ن گ
د
ش ف ا ب خ ش
 9ب ل ه
ميان چيزي – جستوجو –
ذ
ا ب
د
ر
ز
ا ك ن ه
 10ا ت
غذاي محلي اردبيل
ر
ا
س ك و ن ت
و ج
م ر
 11د
 -7ش��وق ،ش��ادي – ديگ
م و
ا
د
ر
ت ب ا ن ي
 12م ن
ا
ه م س ر
ن ي م ه
م ع
ا
 13ج
سنگي مشهد – آغاز
ژ
و
ن ر
ز ش
ل ر
ا ق
 14ا س ح
 -8بخش��ندگي – رودي در
ه
د
ا
م
 15ن ي و ش ا ض ي غ م ي
روسيه – سازگار ،همرأي

افقي:
 15 14 13 12چارپا
4 3 2 1
11 10 9 8
كشوريافشرده آلو – جايي كه حجاج از روز
-1آبكي است و ضدغليظ – -8
1
در شمال اروپا
دهم تا دوازدهم و برخي تا روز سيزدهم
مرحله
آن مي2مانند – شرف و عفت
 -2از عناصر ش��يميايي – به در
-9آن
عمل گذاش��تن – س��الي ك��ه در
دع��اي زير لب – ناگزير ،درمانده –
3
هستيم
فيلم افشين شركت
 -3همدم – هميشه – صدا  -10كلمه4اي به نش��انه حي��رت – بار
 -4حرف سفره نوروزي – منقار كوتاه
درخت – 5موفق
هندوان
جديد و نو – ديوانهنماي عاقل –
– جديد و نو – كتاب مقدس -11
6
 -5طري��ق ميانب��ر – دوران پ��س
اداتازتشبيه
7
بيماري – زودرنج
 -12خ��داي م��ن – هدايتكنن��ده –
 -6شش��لول – پرندهاي خاكي رنگ
سوسن 8
كبود – گوسفند ماده
-13و
و كوچكت��ر از كبوت��ر – پژمردگي
شبنم – زدني نارفيق – پيامآوري
9
افسردگي
 -14تك تك – ش��يوه رفتار – حفظ،
 -7دبير – رنگ قهوهاي مات با تهرنگ 10
امان
شيري – خالص
11 -15
بازيكن سابق تيم ماينس و بازيكن
 -8الغر – بدون درنگ – آش عدس
بورس��يادورتموند – ش��بهجزيره
فعلي
معادل 12
 -9گندم از آسياب برگشته –
مصر
فارسي سوبسيد – نهنگ
13
عمودي:
–
تفنگ
عضو
 -10مي��وه مرباي��ي –
-1غذاي14
مج��ردي – اث��ري از هانري
آسودگي و آسايش
دوسن پير ،نويسنده رمانتيسم
برناردن 15
 -11ش��هر زيارتي – مجرد نيست –
فرانسوي
حرف جمع فارسي
ش��هري در اس��تان
ن��اماضاف��ي،
بان��و – -9
هرز–– مرك��ز
گاگاري��ن
افقي -12 :وس��يله ترمز – ج��ودوي -2
چيني –
موسيقايي از
-1از حبوب آش��ي
قورباغه آذربايجان خراسان جنوبي – وداع فرنگي
اثري– نام ديگر
ضمير –وزني
داش��تن – مرد
مهربان��ي،درلط��ف
كشتي –
 –-10سبكي
پارسنگ ترازو
بتهوونس��رگرد قدي��م – كالغ –-3ميمون
لودويك وان -13
نادرست
ضلعي –
 -2كمك – شش
معني بگو
بخشنده – به
Puzzle 14
(Hard,
difficulty
)0.68
 ratingشهري در ايتاليا
جنگلي
–
خوش��گذران
–
دارد
 -3اه��ل و عيال
زينتي – حيوان
شما– – گلي
من و
خونبها – -11
كشيدن و
پارچه
رخت و
-4
 -14عنوان محترمانه نظامي – سازگاري
ساكت!الجثه دريا
بسط دادن – عظيم
پشت سر هم – پيشواي هندي
جوانانچاشني
يكي ازكريم –
-15قرآن
 -4سوره س��يام
حرف ندا – موهاي
ويرانگر –
سالح
كجاست؟
بزرگ –
-12گناه
هاشم»عرب –
برومند «بني -5زبان
دوران
هاي
كشنده
هاي– رنگپشت
مرضاروپايي
لب –كشور
صلح –
ش��خصيتزهر
جاهليت – -6
بت چهرههاي تابناك و
ادويهدار – از و از
پول خرد قبرس
بادنجاناثر– بيدل – افول
وسوس��ه –
 -13جمع
خوراكي با
 -7توانايي مالي –
بارز اسالمي – برقرار ،داير
 -5نوعي خودرو – حرف
عمودي:يا كلمه آخر هر طبق دستور كردن
پزشك مصرف كنيد
-1عروس ماالپارته
بيت – اثري از كورتزيو
مركزافغانس��تان –
بقا––مركز
بوكس
واحد
سوخت و -14
خالف
همنش��ين –
ش��هرهاي ايران –  -8زن
 -6آس��ودگي –
آشكار
ساز بدن
گياهي مقدس در آئين لبنان
براي آرامش اعصاب –
صدايطبي
– -15گياهي
زرتشت – خم-2بزرگ
چشم –
افسوس
سهل – طالق
پوسته شفافي در جلوي كره-9
عالئم نگارشي
كال گردن  -10ن��ام از
ميوهزنگ
خناق –
 -7برج كج ايتاليا –
ناشناس –
زودب��اور – خيس
مردان��ه –
 -3واحد نظامي – رستگار –
يزدي
حل جدول عادی شماره 5073
حل جدول ويژه شماره 5073
قاتل امام هادي(ع)
 -11واحد وزن سنتي ايران
– 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 151 14 13
مژده 12
چاي –11 10
شيريني 9 8
7 6 5 -44 3 2 1
–
ايتاليا
در
ديگر
ش��هري
–
ب ر ج ش ي خ ش ب ل ي
خ ل
ا ف ل  1ا دك ا
ت ش ر ي ح
اهلي
 1ف ا ت حرنگ مو –
م و س ي و
ر ل
صاحبخانهل و
ر
ا
ا س ا  2ر سا و
ا
و
ا
م
از
كه
منزل
در
اي
وسيله
 23رن جي ي س-5
ا ب و
مرواري��د – ر
گردنبن��د ي ي م
ل
 -12ك
ن م  3و تر ب ر ي
ر س
م د
ا ب ت
براي پخ��ت غذا به روش
 4ج ا ن آن
ي ن
د ك ت ر ي
ا
غ م
آب –ب پائين آمدن – به
س ا ر و ج  4م ب ا ا جمانع
شود ق 5
ت
و
د
ا
ج
ك ت ي ب ه
ابش
ا
استفاده ومير
كردن ر
كباب و ب
ا
ن
 5م د
دنبال
خ و
د ل م ه
ز
ر
د
گ و
 6ي في
د
ر
د
ز– ر
ا
 6ش
جنجال ن–
غوغ��ا ،نج��ار او
ه��الك
-13
س ا س
ش
ش��عبدهنباز ج– ا ي
گ
ر  7ا تن ا ن ك
م ي ن
 7ك ا ك اخداوندت ي ا
ر ي
ي ا
محص��والتل ر
گ
از ا
ا– و
م
8
نرمافزاري
م
ا
ا 8س
شش��م ،تحرف هنفي رو
م ب ر -6منت
ا ن گ
د
ش ف ا ب خ ش
9
ه
ز
ا
ن د
ا
ن ر
ا
ش���رك��ت
جستوجو ا– ش  9ي ب ا ل هاختص��اص��ي
چيزي –
ميان
ذ
ا ب
د
ر
ز
ا ك ن ه
و ن د  10ا ب ت
ر
ا
م
ا
ب ن
 10ب ه
مايكروسافت
اردبيل
محلي
غذاي
ر
ا
س ك و ن ت
و ج
م ر
11ك د ر
د
ه
ا
م ج
ت و ن ل
 11ا
ته��ران د–
م و
ا
ر
تفرج��گاه ي
 -14ب ا ن
ت
ش��اديت– اديگ ك  12ا م و ن
ش��وق ،س
ر
ا
م -7د
 12ن ر
ا
ه م س ر
ي م ه
داخل – ن
م ع
ب س ا 13م ج د ا
آسيايي
كشور
رسنگين و
ه
 13ب ا
مشهدق– اآغاز
ژ
و
ميل ن ر
هيس��تولوژي ز– ش
ل ر
 -15ق
ا
در ر  14و ا ا س ح
رودي پ
بخش��ندگي ن– ز
ن ط
 14ا ب ر ن-8گ
ه
د
ا
م
س ي  15ا ن ر ي و ش ا ض ي غ م ي
د ي
ز گ ا
و
 15ر
سازگار،گهمررأي
روسيه ر–
به غذا

 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________
1

2

3

4

5

6

خدمات ارزی

514-844-4492

7

5

8

9

6

5

3

8

1

2

1

6

4

2

2

5

6

9

3
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3

6

4

5

2

3

1

7

1

9

6

3

2

2

7

جدول ويژه
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 15 14 13 12 11 10 9 8چارپا
 -8افشرده آلو – جايي كه حجاج از روز
دهم تا دوازدهم و برخي تا روز سيزدهم
در آن ميمانند – شرف و عفت
 -9دع��اي زير لب – ناگزير ،درمانده –
فيلم افشين شركت
 -10كلمهاي به نش��انه حي��رت – بار
درخت – موفق
 -11جديد و نو – ديوانهنماي عاقل –
ادات تشبيه
 -12خ��داي م��ن – هدايتكنن��ده –
سوسن كبود – گوسفند ماده
 -13شبنم – زدني نارفيق – پيامآوري
 -14تك تك – ش��يوه رفتار – حفظ،
امان
 -15بازيكن سابق تيم ماينس و بازيكن
فعلي بورس��يادورتموند – ش��بهجزيره
مصر
عمودي:
-1غذاي مج��ردي – اث��ري از هانري
برناردن دوسن پير ،نويسنده رمانتيسم
فرانسوي
افقي:
 -2بان��و – ن��ام گاگاري��ن – مرك��ز
-1از حبوب آش��ي – اثري موسيقايي از آذربايجان
لودويك وان بتهوون
 -3پارسنگ ترازو – سبكي در كشتي –
 -2كمك – شش ضلعي – نادرست
(Hard, difficulty
ratingدر ايتاليا
) 0.67شهري
 -3اه��ل و عيال دارد – خوش��گذران –  -4خونبها – رخت و پارچه – كشيدن و
پشت سر هم
بسط دادن – ساكت!
 -4سوره س��يام قرآن كريم – چاشني  -5زبان عرب – گناه بزرگ – كجاست؟
ادويهدار – از بتهاي دوران جاهليت –  -6زهر – رنگ صلح – كشور اروپايي
پول خرد قبرس
 -7توانايي مالي – خوراكي با بادنجان –
 -5نوعي خودرو – حرف يا كلمه آخر هر طبق دستور پزشك مصرف كنيد
بيت – اثري از كورتزيو ماالپارته
 -8زن همنش��ين – خالف بقا – مركز
 -6آس��ودگي – گياهي مقدس در آئين لبنان
زرتشت – خم بزرگ
 -9سهل – طالق – صداي افسوس
 -7برج كج ايتاليا – خناق – زنگ گردن  -10ن��ام مردان��ه – زودب��اور – خيس
يزدي
حل جدول ويژه شماره 5073
 -11واحد وزن سنتي ايران
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پزشکــی

مرکزمشاورهوخدماتمددکاری

عالئم هشدار بیماری دیابت
مراقبت عالئ��م و نشانههای دیابت
باشید:
بسیاری از عالئ��م دیابت نوع  1و 2
مشابههستند.
در هر دوی آنها ،مقدار زیادی گلوکز
در خون وجود دارد اما مقدار گلوکز
در سلولها کافی نیست.
مقدار زی��اد گلوک��ز در دیابت نوع
 1بخاطر سلوله��ای تولیدکننده
انسولین است که از بین رفتهاند.
دیابت نوع  2زمانی اتفاق میافتد که
سلولهای بدن دربرابر انسولینی که
تولید میشود ،مقاوم میشوند.
در ه��ر دو حال��ت ،سلولهای بدن
فرد گلوکز الزم را دریافت نمیکند
و بدن با نشان دادن این عالئم فرد را
از وجود مشکل باخبر میکند.

زیاد شدن ادرار
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آیا اخیراً زیاد به توالت میروید؟
آی��ا به نظرت��ان میرسد ک��ه مدام
دستشوییدارید؟
وقتی مق��دار زیادی گلوکز در خون
وجود داشته باشد ،ادرار زیاد خواهد
شد .اگر انسولین وجود نداشته باشد
یا موثر نباش��د ،کلیهها نمیتوانند
گلوک��ز را تصفیه ک��رده و دوباره به
خون برگردانند .آنها برای اینکه برای

رقیقتر کردن گلوکز ،آب بیشتری
را از خ��ون بکشند ،فش��ار بیش از
اندازهای را متحم��ل میشوند .این
باعث پُر نگ��ه داشتن مثانه و رفتن
بی��ش از اندازه فرد ب��ه دستشویی
میشود.

تشنگی رفع نشدنی

اگر به نظرتان میرسد که با وجود این
که بیش از معمول آب مینوشید ،اما
تشنگی تان رفع نمیشود ،میتواند
نشانه دیابت باشد ،مخصوصاً اگر با
ادرار زیاد همراه باشد.
اگ��ر بدن ت��ان آب زی��ادی از خون
بیرون میکشد و توالت رفتنهایتان
بیشتر از زمان عادی شده است ،بدن
تان دچار کمآبی شده و احساس نیاز
خواهید کرد که آب بیشتری بنوشید
تا جایگزین آب از دست رفته کنید.

کاهش وزن بدون هیچ تالش
خاص

این نشانهدردیابت نوع  1برجستهتر
اس��ت .در دیاب��ت ن��وع  ،1احتماالً
بهخاطر یک حمل��ه ویروسی روی
سلولهای لوزالمعده یا یک واکنش
خودایم��ن که باع��ث میشود بدن
به سلولهای تولیدکننده انسولین
حملهکند،انسولینتوسطلوزالمعده
تولی��د نمیشود.
ب��دن شدی��داً به
ZONYCHO
دنبال یک منبع
ان��رژی است زیرا
داروی درمان طبیعی
سلوله��ا گلوکز
ناخن های قارچی،
الزم را دریاف��ت
زرد رنگ وخراب شده
نمیکنند.
مخلوطی از روغن های
کمک��م ب��دن
اساسی ،با  96درصد
شروع ب��ه تجزیه
آمار درمانی درمدت
بافتهایعضالنی
 10سال مطالعه
و چرب��ی ب��رای
ZACHE
به دس��ت آوردن
داروی طبیعی پای ورزشکار
ان��رژی میکند.
خورده)
ترک
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های
دیاب��ت ن��وع 2
مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته تدریجاً با افزایش
مقاومت انسولین
ARTHODEX
اتف��اق میافت��د
مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
به همی��ن دلیل
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته
کاه��ش وزن
محل فروش در مونتریال:
چندان برجسته
تپشدیجیتال:
نیست.

6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC H4B 1L8

Tel.: 514-223-3336

ضعف و خستگی

ب��از ه��م مقصر

گلوکز است.
گلوک��ز به دست آم��ده از غذاهایی
ک��ه مصرف میکنی��م وارد جریان
خ��ون میشود که در آنجا انسولین
باید کمک کند آن را به سلولهای
ب��دن برساند .سلوله��ا از آن برای
تولید انرژی الزم برای زندگی کردن
استف��اده میکنند .وقتی انسولینی
وجود نداشته باشد یا سلولها دیگر
ب��ه آن واکنش ندهن��د ،آنوقت در
جریانخون گلوکز بیرون سلولها
میمان��د .سلوله��ا تشن��ه انرژی
میمانند و به همی��ن علت شدیداً
احساس خستگی میکنید.

بیحسی و احساس سوزنسوزن
شدن در دستها و پاها

این نشانه ،نوروپاتی نامیده میشود
که بخاطر تخریب تدریجی و به مرور
زمان سیستم عصب��ی بدن بخاطر
وجود گلوکز زی��اد در جریانخون،
مخصوص��ا در دستها و پاها ،اتفاق
میافتد.
دیابت نوع  2شروعی تدریجی دارد
و افراد معموالً متوجه نمیشوند که
دچار این بیماری هستند .درنتیجه،
قندخون ممکن است چندین سال
قبل از تشخیص بیم��اری باال بوده
باش��د و ب��ه همین عل��ت تخریب
سیستم عصبی ب��دون آگاهی فرد
اتفاق میافت��د .با کنترل قندخون،
نوروپاتی بهتر میشود.

سایر عالئم و نشانهها

 کمسویی چشمها، خشکی و خارش پوست، عفونته��ای مداوم ی��ا بریدگی وکبودی که بهبودی آنها دیر صورت
میگیرد ،ه��م نشان ه وجود مشکل
هستند.
همچنین وقتی این نشانهها بادیابت
همراه ش��ود ،نتیجه سط��ح باالی
گلوک��ز در ب��دن اس��ت .درصورت
مشاهده عالئم باال ،حتماً به پزشک
مراجعهکنید.

برنامه های پزشکی

دکتر عطا انصاری
سه شنبه ها 6 :تا  7شب

Mihan TV

در تلویزیون میهن به مدیریت سعیدبهبهانی ،در
 GLWIZو یا سایت

www.mihantv.com

THREE SEEDS
معجون3دانه

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

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

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

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

با مدیریت ثریا پوراتی :مددکار اجتماعی

& Centre de consultation
D’intervention psychosociale
Soraya Pourati

  عضوجامعهمددکاراناجتماعیاستانکبکدرکانادا

  کارشناسدر امور بحران های خانوادگی

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

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

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

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

Reçoit des clients référés par CSST, CAVAC et IVAC

Tel.: 514-690-1798

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

گوجهفرنگی هدیهای شگفتانگیز برای سالمت شما

ما ب��ه دلی��ل خوشمزه ب��ودن و
پرخاصی��ت ب��ودن و البته قدرت
محافظ��ت از قل��ب ،دوست��دار
گوجهفرنگیهستیم.
اما بررسیهای جدی��د روی این
هدی��ه سالم��ت ك��ه كمتر
شناخته ش��ده ،نشان
میده��د ك��ه باید
بیشت��ر آن را در
وعدههای غذایی
خودبگنجانیم.
ما در مورد خواصی
مانن��د محافظ��ت
در براب��ر شكنندگی
استخوانه��ا ،سرط��ان و
حتی اشعه ماورای بنفش صحبت
میكنیم .پس مهم نیست چطور
گوجهفرنگی را ورقهورقه میكنید،
تنها باید مقدار بیشتری از آن رادر
ساندویچها ،ساالدها و نیز پیتزای
خود بگذارید.

گوجهفرنگیلذیذ

بله ،گوجهفرنگی ب��رای تمام این
بیماریها مفید است و شاید باید
از خاصیت تغذیهای آن سپاسگزار
باشیم .گوجهفرنگی منبع غنیای
از لیكوپ��ن ،بتاكاروت��ن ،لوتیین،
پتاسی��م و ویتامینه��ای A , C
اس��ت .متخصصان تغذی��ه آن را
مادهای ب��رای مبارزه ب��ا التهاب

خواب بهتر..

دانسته و این فوای��د درخشان از
گوجهفرنگی را ارایه كردهاند:
محافظت فراوان برای پوست:

بررسیه��ای اخی��ر نش��ان داده
است كه وقت��ی لیكوپن دریافتی
ب��دن از طریق مصرف
گوجهفرنگ��ی
ت��ازه ی��ا رب
گو جهفر نگی
ا فز ا ی��ش
یابد ،پوست
در براب��ر
آسیبه��ای
اشع��ه UV
حساسیت كمتری
پی��دا میكن��د و در واق��ع
محافظت میشود .شما میتوانید
موادغذایی دیگ��ری را نیز بیابید
كه شم��ا را در براب��ر نورخوشید
محافظتمیكنند.
تقویتبیشتراستخوانها:

در بررسیه��ای انجامش��ده ك��ه
توس��ط دانشگاه بركل��ی منتشر
شده ،آمده اس��ت كه بهتر شدن
توده استخوانی به میزان لیكوپن
دریافتی مرتبط است و كمبود آن
شاید به معنای ضعف استخوانی
باشد.
خانمهایی كهدچار پوكی استخوان
هستن��د ،اغلب می��زان لیكوپن

در خ��ون آنها پایی��ن است .البته
بهتر است ب��رای سالمت بیشتر
استخوانهایتان نشاسته را نیز به
وعدههای غذایی خود اضافه كنید.
قدرت محافظت بیشتر در برابر
سرطان:

اگرچ��ه خاصیت ض��د سرطانی
گوجهفرنگ��ی هن��وز در دس��ت
بررسی است ،اما پژوهشها حاكی
از این است كه لیكوپن موجود در
گوجهفرنگی ممك��ن است رشد
تومورهای پروستات را كند كند.

آیا رب گوجه و كنسرو آن نیز
مفید است؟

گوجهفرنگیهای ت��ازه و رسیده
در تم��ام ط��ول س��ال قاب��ل
دسترس نیستند اما رب گوجه و
گوجهفرنگی كنسروشده هم برای
شما مفی��د و گاهی حتی بهتر از
تازه آن است.
روند پخت و كنسرو كردن میتواند
به وجود آمدن لیكوپن را افزایش
دهد ،بنابراین ب��دن شما مقادیر
بیشتری از آنها را دریافت خواهد
كرد .مقداری روغن زیتون نیز به
آن بیفزایی��د تا میزان بیشتری از
آن ج��ذب بدنتان شود .حتی ما
پیشنهاد میكنی��م سس و رب
گوجهفرنگی را خودتان درست
كنید.

>> ادامه از صفحه26 :

>>  3فنج��ان در روز از این چای
بنوشید که ی��ک فنجان آن حتماً
قبل از خواب باشد.

 .9ابزاره��ای زی��ادی مخصوص از
بین بردن خروپ��ف وجود دارد که
می تواند تهیه کنید.

 .10ابزاره��ای دهانی که ابزارهای
دندان��ی هم خوانده می شود که در
بسیار از افراد موثر دیده شده است.
اینها ابزار های پالستیکی کوچکی
هستند که داخل دهان می گذارید
و از افتادن بافت های نرم گلو روی
مجاری هوا جلوگیری می کند.

نکات
درم��ورد راه ه��ای درمانی

خروپف تحقیق کنید .خیلی خوب
است که از تجربیات دیگران باخبر
شوید تا شما هم مرتکب اشتباهات
آنها نشوید.
روی عض�لات گلویتان کار

کنید .چند تمرین مخصوص برای
عضالت گلو وجود دارد که به باز نگه
داشتن مجاری هوا کمک می کند.
اگ��ر بغ��ل ک��ردن بالشت

کمکتان نک��رد ،می توانید اینکار را

با یک توپ تنی��س بکنید .به پهلو
ک��ه خوابیده اید ی��ک توپ تنیس
پشتتتان بگذارید که اگر نصفه شب
خواستی��د به آن سم��ت رفته و به
پشت بخوابید ،اذیتتان کند و از آن
وضعیت خارج شوید.
وزنت��ان را پایی��ن بیاورید.

کاهش وزن با بهتر کردن وضعیت
مج��اری هوایی ،خروپفتان را کمتر
می کند.
ابزاره��ای دهان��ی کم��ک

حالتان بود؟ یک تحقیق جدید در
سوئیس کشف کرد که این ابزارهای
دهان��ی برای درم��ان خروپف موثر
است .عوارض جانبی بسیار کمی را
هم در بر داشته اند:
 خشک��ی مخ��اط ( 86درص��د ازبیماران)،
 ناراحتی دندان ( 59درصد) و ترش��ح بی��ش از حد ب��زاق (55درصد).
استفاده طوالنی مدت ممکن است
باعث برهم خوردن محور دندان ها
شود و نیاز به ارتودنسی پیدا کنید.
 سعی کنید علت این وضعیت
را پیدا کنید .با پزشک خود درمورد
احتمال اختالل خواب خود صحبت
کنید .شاید چیزی جدی تر از یک

خروپف ساده باشد.
سیگار را ترک کنید.

دود سیگار غشای مخاطی را اذیت
می کند به همین خاطر گلویتان ورم
می کند و مجاری هوایی تنگ می
شوند.
اگر به طور منظم از داروی

خاصی استف��اده می کنید ،درمورد
جایگزی��ن ه��ای آن ب��ا پزشکتان
مشورت کنی��د .برخی داروها باعث
بدتر شدن خروپف می شوند مانند
قرص های خواب و مسکن ها.
اگ��ر خروپفت��ان ناش��ی از

حبس نفس در خواب باشد ،جراحی
هایی هم برای رفع مشکلتان انجام
می شود.

هشدارها
از خوردن غذاهای سنگین

و نوشی��دن نوشابه ه��ای الکلی تا
 3ساعت قبل از خ��واب خودداری
کنید .هر دو آنه��ا باعث می شوند
که عضالت گلویت��ان بیشتر از حد
طبیعی ریلکس شوند.


29

 سال  18شماره  11  1066مرداد 1391

مونتریالایرانی

www.paivand.ca

خی بلند»
ا

م از نظم ک
پی افکند
«
می گی��رد و در این

اردوان مفید
درمونتریال
رهگ��ذر است که از هر حرکت و
ه��ر کالم و ه��ر واژه اش پیامی به
---ا
ز
د
رگاه
مونترال
پیشگاه رودکی تا
فریدو
شاهد شبی
ن مشیری
پر از شعر و
تماشاگرانش
منتقل می شود.
ترانه و سرود

سفری دل انگیز و گذر از بزم و
رزم در شاهنامه کوه پیکر استاد
طوسی فردوسی نامدار

نمیرم ازین پس که من زنده ام
که تخم سخن را پراکنده ام

م .رهگذر
شنبه 28 ،جوالی ،ایرانشهر مونترال
در ب��زم فردوسی شب��ی فراموش
نشدنی را تجربه کرد.
اردوان مفی��د چه��ره ن��ام آشنای
فرهنگ ایران ب��ا تالشی پیگیر در
ای��ن دوران بسیار حس��اس تاریخ
ایران به راستی توانسته است «تخم
سخ��ن» فردوسی را در هر فرصتی
میان ایرانیان برون مرزی از ایاالت
مختلف آمریکا گرفته تا استرالیا تا
اروپا و تا کانادا «بپراکند» و آنچه در
بطن شاهنامه آم��ده است بر ذهن
تماشاگرانشبنشاند.
با دمی گرم ،حافظه ای قوی ،اجرائی
هنرمندان��ه ،پیام ه��ای رودکی و
فردوس��ی و خیام و موالنا و عطار و
سع��دی و حافظ را در مجموعه ای
از تران��ه و شع��ر و سرود با تسلطی
عجیب با ناظران بر اثرش سهیم می
شود و به راستی که در کار و شیوه
اجرای اردوان ای��ن نکته قابل ذکر
است که او با آنکه به تنهائی به خط
داست��ان خود جان م��ی دهد؛ ولی
هرگز از شرکت دادن تماشاگرانش
غاف��ل نمی ماند ،بط��وری که اکثر
تماشاگرانش احساس می کنند که
آنها ب��ازی می کنند و اردوان مفید
در نقش یک رهبر ارکستر بر روی
صحنه در حال رهبری است.
باید اذعان داشت ک��ه نوع «نقالی
سنتی» در شی��وه اجرای اردوان به
غی��ر از ترکیب صحن��ه و آوازهای
مناسب با سبک زورخانه ای ،به هیچ
عنوان نقشی ندارد.
در واق��ع اردوان بازیگری تواناست
که با اختیار ک��ردن سبک اجرای
ت��ک نفره که از قدیمی ترین شیوه
ه��ای بازیگری جه��ان و بخصوص
ایران است ،با استادی خاصی بهره

او در لحظ��ه ای یک سخنور است،
لحظه ای دیگر یک راوی ،لحظه ای
دیگر ی��ک خواننده است ،با سه تار
و ضرب و گیتار تماشاگران خود را
به معرکه م��ی کشاند ،به هم آوائی
دعوت م��ی کند ،تاری��خ ادبیات را
همراه تاریخ اجتماعی و سیاسی با
نکته سنجی خاص خ��ود ارائه می
ده��د و به قول خودش در این سفر
دل انگیز مدعیون را از قهوه خانه به
زورخان��ه و از آنجا به میخانه «ادب
پارسی» چنان نرم و آرام می برد که
هیچ کس احساس نمی کنددر یک
تماشاخانه ناظر کار بر اردوان است،
بلکه چنان احساس خودمانی ایجاد
می کند که تماشاگ��ران بالفاصله
خود را در خانۀ خود و بسیار نزدیک
با هم و با صحنه احساس می کنند.
در اجرای شنبه شب  28جوالی و
در تاالر فردوس ،شهر مونترال شاهد
یک��ی از پرشورتری��ن و پربارترین
شبهای خود با حض��ور هنرمندی
مردمی (که از خان��وادۀ ریشه دار و
هنرآفرین مفی��د است) پیام استاد
سخن ،فردوسی بزرگ را به راستی
دریافت کرد ،ب��ه طوری که پس از
پایان ای��ن اجرای بسی��ار پرنکته،
تماشاگ��ران دقای��ق ب��ی شماری
بپاخاستند و این هنرمند محبوب را
تشویق کردند.
در اجرای این اثر ،تحت عنوان «پی
افکن��دم از نظم کاخ��ی بلند» سه
نوازن��ده ض��رب و دف اردوان را در
اجرای ترانه ها و نقل و روایت قصه او
یاری می دادند که حضور وکارشان
واقعا دل انگیز و قابل تقدیر بود.
این سه نوازنده تنبک و دف عبارت
بودند از استاد جمشید داوری ،آقای
بهنام و آقا حسی��ن که همنوائی و
تکنوازی آنها هم در واقع افکت های
حرکتی و داستان��ی را ارائه می داد
و ه��م با س��از اردوان و ترانه هایش
همراهی می کرد و هم در آوازهای
زورخان��ه در نق��ش طب��ل و زنگ،
«جنگ» عمل می کردند.
آقای فرشاد فضلی صاحب «تپش

کبک :امتحان زبان فرانسوی..
نگران سالمت خود هستند.
چنین اف��رادی ممکن اس��ت قادر
به مکالمه معمولی بزبان فرانسوی
باشن��د ،ولی ب��ه احتمال ق��وی با
اصطالحات پزشکی این زبان آشنای
ندارند .این مشکلدرمورد سالمندان
بیشتر وجود دارد که اکثر مراجعین
به چنین مراکز را هم آنان تشکیل
میدهند.
حاالبا درد یا بی درد ،تنها چیزی که
آنان نیاز ندارند این است که توانایی
مکالمه آنان بزب��ان فرانسوی مورد
آزمایش قرارگیرد ،مخصوصا از سوی
کسانی که صالحیت آنان برای انجام
چنین امتحانات��ی هم بشدت مورد
تردید اس��ت؛ ازجمله کسانی که از
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دیجیتال» که خود یکی از چهره
های بسیار نام آشنا و موفق «دی.
جی» شهر مونترال است ،مسئولیت
صدا و نور را به عهده داشت که
بادرنظر گرفتن شرایط موجود
بسیار خوب ای��ن وظیفه را با
روحی��ه ای مثب��ت و دانش
فراوان به ثمر رساندند.
آق��ای مرتض��ی صادقی که
این روزها از ن��ام و اعتباری
خاص برای برنامه گذاری در
کانادا بخصوص در مونترال
و اتاوا شهرت بسزائی دارد،
برگزاری ای��ن برنامه را نیز
ب��ه عه��ده داشت ک��ه به
قول همک��اران سنگ تمام
گذاشت.
ام��ا هماهنگی و همک��اری مجله
پربار جهانی «پیون��د» به مدیریت
آقای محمد رحیمی��ان که پس از
 19سال همچنان پیش��رو و فعال
در زمینه فرهنگ و هنر و سیاست
است و مسائل و مشکالت جهان را
در ارتباط با ایران و مسائل پیچیده
آن بررس��ی و تحلیل می کند ،نیز
ب��ا پشتیبانی خ��ود از اردوان مفید
بعنوان یک هنرمند مسئول ،جای
تقدیرداشت.
زی��را امروزه دلسوزی بر همین امور
فرهنگی است که می تواند به پیوند
ایرانیان در جهات مختلف سیاسی
یاری دهد.
ناگفته نمانددوست پزشک و پهلوان
شهر ما ،دکتر زروان مبتکر ،به سبب
عشق وافر به حکیم طوس ،با اردوان
مفید در این اثر همکاری فوق العاده
ای داشت.
حضور او هر چند کوتاه ولی بسیار
موثر در این نمای��ش دو ساعته ،بر
ارزش پیوند فعاالنه مردان فرهنگی
اف��زود و یکبار دیگر نش��ان داد که
دکتر مبتکر عالوه بر حرفه پزشکی
خ��ود چهره ای فرهنگ��ی و هنری
است و بسیار قابل ستایش.
و ام��ا به اعتقاد است��ادان فن و پی
گیران زبان و فرهنگ و ادب مونترال
که در می��ان تماشاگران بودند ،بذر
فرهنگی فردوس��ی را باید فرزندان
راستی��ن او ،یعن��ی اف��رادی چون
اردوان مفید بعنوان وظیفه به نسل
های بعدی منتقل کنند و به راستی
که اردوان چه خوب از عهده حفظ و
گسترش شاهنامه بر می آید به قول
بچه های قهوه خانه های قدیم..
دمت گرم مرشد!
رخصت ....فرصت!!

 28جوالی 2012

متابولیس��م ب��ودن و
چربیس��وزی ش��ود.
همچنی��ن می��ل شما به
خ��وردن تنق�لات شور و
شیرین��ی دیگر را کاهش
میدهد.
پرتقال

شاید نتوانید انتظار زیادی
از پرتق��ال ب��ا فق��ط 59
کالری داشته باشید اما به
خاطر میزان باالی فیبردر
آن ،ج��زء یکی از بهترین
میوهه��ا شناخت��ه شده
است .احساس سیری به
شم��ا کم��ک میکند در
طول روز کمتر بخورید.
ختم کاج

الزم نیست آجیلدوستان
فقط ب��ادام بخورند .تخم
کاج نی��ز ح��اوی همان
اسی��د چ��رب مفی��د و
سالم است ک��ه میتواند
هورمونهای گرسنگی را
در شم��ا سرکوب کرده و
در قسم��ت شکم برایتان
چربیسوزی کند .در یک
تحقی��ق مشخ��ص شد،

آنهایی که چربیهای مفید
غیراشباع موجوددر آجیل
را با چربی اشباع جایگزین
میکنند ،میتوانند بدون
کم کردن کالری مصرفی
روزانه خود یا بیشتر کردن
فعالی��ت بدن��ی ،وزن کم
کنند.
شیر کمچرب

همان اسی��د چرب سالم
در شیر نیز یافت میشود
و پروتئینه��ای موج��ود
در شی��ر شما را سیر نگه
میدارن��د .کلسیم آن نیز
بسیار مفید و موثر است:
یک تحقیق نشانداد زنان
با مصرف  1000تا 1400
میلیگرم کلسیم در روز،
چربی و کالری سوزی به
مراتب بیشتریدارند.
لوبیاسفید

نصف فنجان از این لوبیای
پُرفیب��ر ح��دود  4گ��رم
نشاسته چربیسوزدر خود
دارد ک��ه سوخ��ت و ساز
بدن شما را نیز باال میبرد.

سیبزمینی

درس��ت اس��ت ک��ه
سیبزمینی مقدار باالیی
کربوهیدرات در خود دارد
اما بسیار سیرکنندهتر از
یک برش نان سفید است
و ب��ه اندازه پرتقال شما را
سیر نگه میدارد .عالوه بر
ای��ن ،سیبزمینی حاوی
مق��دار زی��ادی نشاسته
مق��اوم است ک��ه کمک
میکند چرب��ی بیشتری
بسوزانید.
پنیر

پنیر ت��ازه بُ��ز و پنیر فِتا
حاوی اسید چربی هستند
ک��ه شم��ا را سی��ر نگه
داشت��ه و چربی بیشتری
میسوزاند.
خنود

ه��ر نصف فنج��ان نخود
بیشت��ر از  2گرم نشاسته
مق��اوم در خ��ود دارد و
منبع بسیار خوبی از فیبر،
پروتئین و چربیهای سالم
به شمار میرود.

این نی��ز یک نمونه
دیگ��ر از غ�لات
کام��ل است که سرشار از
پروتئین میباشد .با صرف
آن ب��ه م��دت بیشت��ری
احساس سیری میکنید و
از پُرخوری بین وعدههای
غذای��ی شم��ا جلوگیری
میکند.
جو پوستکنده

ای��ن م��اده پرنشاست��ه
میتواند ماده مکمل خوبی
برای الغری در رژیمهای
کمکالری ب��ه شمار آید و
در فقط نص��ف فنجان از
آن ،تقریباً  2گرم نشاسته
مقاوم وجود دارد.

لوبیا سیاه

ی��ک فنجان لوبی��ا سیاه
ح��دود  15گرم پروتئین
سیرکنندهتامینمیکندو
هیچ چربی اشباع مضر که
در سای��ر منابع پروتئینی
مثل گوش��ت قرمز وجود
دارد را در خود ندارد.


نیم میلیارد دالر مواد مخدر در گلدانهای سفالی کشف شد

>> ادامه از صفحه11 :

سوی ادارات بیمه های درمانی برای
انجام این امتح��ان گمارده میشود.
ب��ه سختی می توان فهمید که این
روش با تمام مشکالت و پیچیدگی
ه��ای که برای ارائه خدمات درمانی
ایجاد میکند و باعث سوء تفاهماتی
هم میشود،چه نفعی برای حفظ زبان
فرانسویدارد.
این س��وال هم مطرح است که چرا
ادارات مالیات و عوارض هنگام جمع
آوری پ��ول هیچ اهمیت��ی به زبان
مالیاتدهندگان نمیدهند؟!
اعمال چنی��ن سیاست��ی از سوی
مدیران بیمه ه��ای درمانی نشانگر
این است که کمترین مقدار مکالمه
بزبان انگلیسی هم از نظر آنان بیش

مواد غذایی برای کاهش وزن..

>> ادامه از صفحه27 :

کوینوال

از اندازه است.
برگردان از گازت 23جوالی .2012
تالش برای حفظ زبان و فرهنگ از
هر قوم و ملتی هیچ ایرادی ندارد ،اما
این قبیل اقدامات جز پیچیده کردن
موضوع و ایجاد رنجش و دو دستگی
نتیجهدیگری ندارد.
زبان با نیاز بوجود میآید و در صورت
از بی��ن رفتن نیاز ،زبان هم –دست
کم -تضعیف می شود.
اعمال زور و صدربخشنامه و اعمالی
از این دست هم کارساز نیستند ،چه
برای احیای زبان و چه برای حذف
آن.

•

 31ژوئي��ه :پلی��س استرالی��ا یک
محموله م��واد مخدر به ارزش نیم
میلی��ارد دالر را که در گلدان های
سفالی جاسازی ش��ده بود کشف
کرده است.
اداره پلیس شهر سیدنیدر استرالیا
اعالم ک��رد که مام��وران مبارزه با
مواد مخدر این اداره طی عملیاتی
توانسته اند یک محموله به ارزش
نی��م میلی��ارد دالر استرالیایی را
کش��ف و یک شبکه قاچاقچیان را
ک��ه مرکز آنها در هنگ کنگ بوده
متالشیکنند.
براساس این گزارش ،چهار شهروند
هنگ کنگی و سه فرد مقیم استرالیا
در این عملیات بازداشت شده اند.

در این عملیات بیش از نیم تن انواع
مواد مخدر ،از جمله بیش از سیصد
کیلوکریستالمتامفتامین-موسوم
ب��ه آیس (یخ)  -و بیش از دویست
و پنج��اه کیلو هروئی��ن به دست
ماموران افتاده است.
پلیس استرالیا گفته است که این
بزرگترین مق��دار ماده مخدر ICE
است ک��ه در استرالیا کشف شده
است.
موفقیتدر عملیات منجر به کشف
ای��ن محمول��ه و بازداشت دست
اندرکاراندر قاچاق آن حاصل بیش
از ی��ک سال تالش ماموران پلیس
فدرال استرالیا بوده است.
منابع پلیس گفته اند که توزیع این

محمولهدر استرالیا بر زندگی صدها
تن تاثیر می گذاشت.
تحقیقات در زمین��ه این محموله
قاچاق در م��اه اوت سال گذشته و
پس از دریافت اطالعات��ی از اداره
مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده
آغاز شد.
مواد مخدر کشف شده در محموله
ای از گلدان های سفالی با کشتی
به استرالیا ارسال شده بود.
ب��رای بازداشت شدگان ب��ه اتهام
قاچ��اق م��واد مخ��در و در اختیار
داشتن این م��واد پرونده تشکیل
خواهد شد.
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بزنید!
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لبخن

ایران :بازیگران بزرگ!

 300راس گوسفند زنده موجود است!
ــ آگهی ــ

چند وقت پی��ش رفتم دفتر
روزنامه همشهری آگهی بدم
ماشینم رو بفروشم دیدم یارو
شروع ک��رد منو س��وال پیچ
کردن که:
خونه تون کجاست؟ ماشینت
کو؟ شمارت چن��ده؟ و از این
حرفها...
حتی پاشد از اونجا زنگ زد به
گوشیم ببینه شماره رودرست
دادم یا نه! که دیگه من شاکی
شدم پریدم بهش که این رفتارا
چیه؟!

برگشتهمیگه:
آقا تورو خدا از دستم ناراحت
نشو مجبورم!
چند وقت پیشا ی��ه نفر اومد
اینج��ا آگه��ی داد  300راس
گوسفند زن��ده موجود است.
بعد شم��اره رواب��ط عمومی
مجل�س رو داده ب��ود! ملتم
زنگ می��زدن مجلس که این
گوسفن��دا االن موج��ودن و
چندن و از این حرفها!
بع��دم اومدن اینجا و یه مدت
اینجارو بست��ن و ...والله واسه
اینه من مجبورم سخت بگیرم!


آی��ا میدانید چط��ور میشود چهار
نفر زیر یک چتر بایستند و خیس
نشوند؟ وقتی هوا آفتابی باشد

آیا میدانید آخری��ن دندانی که در
دهان دیده میشود چه نام دارد؟
دندان مصنوعی

آیا میدانید ب��رای قطع جریان برق
چ��ه باید ک��رد؟ باید قب��ض آن را
پرداخت نکرد!

آی��ا میدانید چرا م��ار نمیتواند به
مسافرت برود؟ چون دست ندارد که
برای خداحافظی تکاندهد!

مرغ آهنگ جدایی ساز کرد
ناگهان از سفره ام پرواز کرد
از فراقش قلب بشقابم شکست
قاشق و چنگال من در غم نشست
دید او فیش حقوقم را مگر؟
کاین چنین از پیش من بگرفت پر
مرغکم رفتی تو از پیشم چرا
کردی از پیش خودت کیشم چرا
من به تو خیلی ارادت داشتم
حشر و نشری با کبابت داشتم
خاطراتت مانده در کنج اجاق
سوخت قلب دیگ تفلون از فراق
ران و بال و سینه ات یادش بخیر
قلب چون آیینه ات یادش بخیر
با سس قرمز چه زیبا می شدی
خوب و دلچسب و دالرا می شدی
ای فدای ژامبون رنگین تو
سوپ های داغ و آن ته چین تو
ناز کم کن پیش ماها هم بیا
لطف کن ،یک شام ،اینجا هم بیا
دستمان از گوشت دور است ای نگار
پس تو دیگر اشکمان را در نیار
زندگی بی تو جهنم می شود
سکته ،اسبابش فراهم می شود
ای فدای ُقد ُقدایت باز گرد
این دل و جانم فدایت باز گرد
بی تو باور کن که مردن بهتر است
از جهان تشریف بردن بهتر است
از خر شیطان بیا پایین عزیز
عشوه کم کن ،زهر در جامم مریز
تازگی از دیگران دل می بری
هرکه بامش بیش ،با او می پری
در نبو ِد هیکل زیبای تو
دلخوشم با سنگدان و پای تو
پس چه شد آن بال های خوشگلت
لک زده است این دل برای ِشنسلت
ذهن یخچالم پُر است از یاد تو
بازگرد ای خوشگل تو دلبرو
تخم خود را ال اقل از ما نگیر
تا که با خاگینه اش گردیم سیر!


آی��ا میدانید چ��را روی
آدرس اینترنت به جای
یکدبیلیو ،سه تادبیلیو
میگذارند؟ چ��ون کار
از محکمک��اری عی��ب
نمیکنه!

آیا می دانی��د چرا فیل
از س��وراخ س��وزن رد
نمیشه؟ برای اینکه ته
دمش گره داره!

آیا میدانید چرا دو دوتا میشود پنج
تا ؟ چون علم پیشرفت کرده!

آیا میدانید چرا دود از دودکش
باال میرود؟ چون ظاهرا چاره
دیگری ندارد!

آی��ا میدانی��د چرا ل��ک لک
موقع خ��واب یک پایش را باال
میگیرد؟ چون اگر هر دو را باال
بگیرد،میافتد!

آیا میدانی��د اگر کسی قلبش
ایست��اده بود چ��ه میکنید؟
برایش صندلی میگذاریم!

آیا میدانید اگر سر پرگار گیج

برود چه میکشد؟ بیضی!

آیا میدانید اگه ی��ه نقطه آبی روی
دی��وار دیدید که حرک��ت میکند
چیس��ت؟ مورچ��های اس��ت ک��ه
شلوارلیپوشیده!

آیا می دانید خط وسط قرص برای
چیه؟ برای اینکه اگ��ه با آب نرفت
پایین با پیچگوشتی بره!

آی��ا می دانید ن��اف یعنی چه؟ ناف
نمره صفری اس��ت که طبیعت به
شکم بیهنر داده است!

آیا می دانید چه طوری زیر دریایی
رو غرق میکنن؟ یه غواص میره در
میزنه! 

paivand.montreal Facebook.com/
به ما بپیوندید!
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

روبرتو چولي Roberto Chuli
سرپرست گروه بازيگران تئاتر ایتالیا ،در مورد بازيگري در ايران
در خاطراتش می گوید:
«من پتانسيل قوي در بازيگران ايراني مي بينم .اين فرهنگ
زبان ايران��ي دارد و اين زبان امكان بازبگري و نمايش را پديد
مي آورد كه انحصارا مر بوط به تئاتر و جايگاه نمايش نيست در
جاهاي ديگر هم وجود دارد .من موضوعي را تعريف مي كنم و
از شخصي كه حرف مي زنم بي نام و نشان است.
در چن��د سال پيش كه به ايران آمده بودم و به اصفهان رفته
ب��ودم در يكي از روزهاي تعطيل و عزاداري دسته اي را ديدم.
مطمئنا در آن روز در بازار اصفهان من تنها فرد خارجي بودم.
در آن دسته شيون و گريه زاري زيادي مي شد و انسانها زيادي
رنج مي بردند.
اما از آن جا كه من شيعه نيستم موقعيت بسيار مشكليداشتم
و تنها كسي بودم كه در اين دسته گريه نمي كردم .من بازيگر
بسيار خوبي هستم؛ ولي آن جا خجالت مي كشيدم كه گريه
كن��م .كنار من چند مرد ايستاده بودند ك��ه زار زار گريه مي
كردند يكي از آنها ك��ه به من نزديك تر بود هنگام عزاداري و
وسط گريه زاري رو به من كرد و گفت:
 مي خواهي فرش بخري؟!و در عين حال به سختي گريه مي كرد.
اين بزرگترين بازيگري بود كه من ديدم!»
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باقرزاده :خامنه ای بزرگ ترین خطر...
یک «واقعیت»دیگر سخن میگوید
و آن این ک��ه «رژیم صهیونیستى
و آمریک��ا نسبت ب��ه  ۳۰سال قبل
بهمراتب ضعیفتر» شدهاند.
نتیج��ه این ک��ه رژی��م جمهوری
اسالمی در مقایسه با آمریکا نسبت
به  ۳۰س��ال پیش صده��ا مراتب
قویتر شده است.
البته در دنیا آدمهای خیالپرداز که
در دنیای مخصوص خ��ود زندگی
میکنند ودور و بر خود را نمیبینند
و یا تصور میکنند همه دیگران به
راه اشتباه میروند و تنها آنان هستند
که واقعیت را میشناسند
کمنیستند.
بسی��اری از این��ان سر از
تیمارستانها در میآورند
و ی��ا تح��ت درم��ان قرار
میگیرند .برخ��ی نیز به
زندگی ع��ادی خود ادامه
میدهند و مانند داییجان ناپلئون
مایه مزاح یا درد سر اطرافیان خود
میشوند.

>> ادامه از صفحه6 :

تا این ج��ای کار مسئل��ه چندانی
نیست.
ول��ی اگر چنی��ن ف��ردی مسئول
یک خان��ه ،اداره ،کارگاه یا کارخانه
کوچکی بشود یا پروژهای را به دست
بگیرد آیا جز خرابی یا فاجعه میتوان
انتظار دیگری از او داشت؟
آقای علی خامنهای ریاست و کنترل
یک کشور هفت��اد و چند میلیونی
را در بحرانیتری��ن شرایط به عهده
گرفته است.
او س ّکان این کشتی را در شرایطی
به دست دارد که توفان سختی آن
را متالطم کرده و امواج سهمگینی
که مرتب بر بدنه آن میخورد خطر
غرق شدن آن را در هر لحظه بیشتر
میکند.
او به ج��ای اندیش��ه و تدبیر مرتبا
رجز میخواند و به جای استفاده از
دستگاهه��ای اندازهگیری و کنترل
کشتی و یا بهرهگی��ری از مهارت و
دانش ملوانان کار کشته برای هدایت
کشتی در جهت خ��روج از طوفان،

اصل خطر را منکر شده و اخطارهای
دیگ��ران را «واقعیتپن��داری»
میخواند و آنها را نادیده میگیرد.
او حت��ا فریاد آنانی را که در معرض
غ��رق شدن هستند و ب��رای نجات
خویش استغاثه میکنند نمیخواهد
بشنود و ب��ه جای پاسخ به آنها به
اطرافیان خود فرم��ان میدهد که
صدای آنان را خاموش کنند.
از دی�د او ن�ه طوف�ان و ام�واج
سهمگین ،و نه استغاثه مردم زیر
فشار«،واقعیت»نیستند.
«واقعی��ت» از دی��د او آن است که
کشتی تحت کنترل او آسیب ناپذیر
است و هیچ توفانی نخواهد توانست
به آن صدمهای بزند.
خامن��های البته بیست و سال است
که س ّکان این کشت��ی را به دست
گرفته و به هر جهت که خواسته آن
را هدایت کرده است.
در این مدت ،کشت��ی طوفانهای
مختلفی را پش��ت سر گذاشته و تا
این جا به رغ��م صدمات کوچک و
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باید با کره باشى ،باید پا ک باشى!

براى آسایش خاطر مردانى که پیش از تو پرده ها دریده اند !
چرایش را نمیدانى فقط میدانى قانون است ،سنت است  ،دین است
قانون و سنت را میدانى مردان ساخته اند
اما در خلوت مى اندیشى به مرد بودن خدا و گاهى فکر میکنى شاید خدا را نیز مردان ساخته اند!!
من زنم ...
با دست هایی که دیگر دلخوش به النگو هایی نیست
که زرق و برقش شخصیتم باشد
من زنم  ....و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو
میدانی! درد آور است من آزاد نباشم که تو به گناه نیفتی
قوس های بدنم به چشم هایت بیشتر از تفکرم می آیند
دردم می آید باید لباسم را با میزان ایمان شما تنظیم کنم
دردم می آید ژست روشنفکریت تنها برای دختران غریبه است
به خواهر و مادرت که می رسی قیصر می شوی
دردم می آید در تختخواب با تمام عقیده هایم موافقی
و صبح ها از دنده دیگری از خواب پا می شوی
تمام حرف هایت عوض می شود
دردم می آید نمی فهمی
تفکر فروشی بدتر از تن فروشی است
حیف که ناموس برای تو ...است نه تفکر
حیف که فاحشه ی مغزی بودن بی اهمیت تر از فاحشه تنی است
من محتاج درک شدن نیستم /
دردم می آید خر فرض شوم
دردم می آید آنقدر خوب سر وجدانت کاله می گذاری
و هر بار که آزادیم را محدود می کنی
می گویی من به تو اطمینان دارم اما اجتماع خراب است
نسل تو هم که اصال مسول خرابی هایش نبود
می دانی؟ دلم از مادر هایمان می گیرد
بدبخت هایی بودند که حتی می ترسیدند باور کنند حق شان پایمال شده
خیانت نمی کردند ...نه برای اینکه از زندگی راضی بودند
نه...خیانت هم شهامت می خواست...
نسل تو از مادر هایمان همه چیز را گرفت
جایش النگو داد ...
مادرم از خدا می ترسد ...از لقمه ی حرام می ترسد ...از همه چیز می ترسد
تو هم که خوب می دانی ترساندن بهترین ابزار کنترل است
دردم می آید ...این را هم بخوانی میگویی اغراق است
ببینم فردا که دختر مردم زیر پاهای گشت ارشاد به جرم موی بازش کتک میخورد
باز هم همین را می گویی
ببینم آنجا هم اندازه ی درون خانه ،غیرت داری؟!
دردم می آید که به قول شما تمام زن های اطرافتان خرابند...
و آنهایی هم که نیستند همه فامیل های خودتانند....
مادرت اگر روزی جرات پیدا کرد ازش بپرس
از س.ک.س با پدر راضی بود؟!
بیچاره سرخ می شود ...و جوابش را...
باور کن به خودش هم نمی دهد...
دردم می آید
از این همه بی کسی دردم می آید!

کميتهگزارشگرانحقوقبشر-شبنممددزاده،فعالدانشجويیزندانیدرزندان
اوين ،با انتشار نامهای نسبت به وضعيت نامناسب زندان قرچک ورامين و انتقال
دو تن از زندانيان سياسی زن به اين زندان ابراز نگرانی کرده است.
مددزاده که خود پيش از اين ،مدت کوتاهی را در زندان قرچک به سر برده و پس
ازاعتراضهایگستردهنسبتبهشرايطاسفناکاينزندان،بهزنداناوينانتقال
يافته بود ،به عنوان شاهد از شرايط اين زندان نوشته است.

زن��م ،شاهد
برهوتی موسوم
به زن��دان شهرری بی
هيچ نشان��ه ای برای زيستن
ک��ه گياه از رست��ن بازمی ماند .که
هم��ان بدو انتق��ال شرايطش را نه
برای خود که برای تمامی زنانی که
به هر عنوانی محکوم اند غيرانسانی
ناميديم .اردوگاهی برای مرگ است
ن��ه برای حبس .جاي��ی برای مرگ
تدريجی که هن��وز صدای له شدن
عزت انس��ان را در گوشم
می شنوم!
يکس��ال و نيم
می گذرد از آن
روزها که دوباره
آن لحظ��ه ه��ا
برايم تکرار شد،
با تبعيد غيرقانونی کب��ری بنازاده
اميرخيزی –زنی ۶۰ساله -و صديقه
م��رادی روز چهارشنبه /۲۱تير۹۱/
دوباره خود را در ميان آن جمع ،آن
شرايط ،آن روزها حس کردم.
قلبم فشرده ب��ود و دستهای بسته
که هيچ ک��اری نمی توانستم بکنم
و تنها اينکه برای من با اين شرايط
جسمی و سنی آنجا مرگ زای بود
چه برس��د برای اي��ن دو زن با اين
شرايط بيماری!
ديواره��ا بلندتر می شوند و ميله ها
نزديک تر ،گرمای نفس هايم را روی
صورتم حس می کردم .احساسی که
به زبان نمی توانم بياورم ،باور کنيد
نمی توانم با کلمات شيئيت بخشم
به احساس غيرقابل بيان.
باز هم به عنوان شاهد حرف می زنم،
به عنوان کسی که بيش از دو سال
از ديدارم با خانم بن��ازاده در زندان
گوهردشت (رجايی شهر) و بيش از
 ۸ماه از آشنايی ام با صديقه مرادی
در زندان اوين می گذرد.
در اي��ن مدت هر لحظ��ه شاهد به
افول رفتن سالمت جسمی آنان در
ميان اين ب��رزخ ،در حصار ميله ها
و شرايط غيرانسان��ی بودم .از عمل
ناموفق چشم خانم بنازاده ،که باعث
از بين رفتن بينايی اش به علت بی
مسئوليتی مسئوالن ،آرتروز گردن و
کم��ر و پوکی استخوان و همين دو
هفته پيش بود که برای آنژيوگرافی
قلب در بيمارستان مدرس بستری
ب��ود و روز چهارشنبه منتظر اعزام
دوب��اره برای اکو قلب بود نه تبعيد،
ت��ا گرفتگی کمر و آرت��روز گردن و
ستون فقرات و بيماری قلبی صديقه
مرادی.
ب��رای من ک��ه ق��دم در راه آزادی
گذاشته ام و در عبور از اين گذرگاه
پُر ستم تن ام بس زخم ها برداشته
از جفاها ،تبعيد و انتقال و ممنوعيت

ه��ا به بخشی از زندگ��ی ام تبديل
شده .در حالی که ايمان دارم چون
آب رودخان��ه بايد از بستر سخت و
سفت و سنگينی ج��اری شد و هر
مانعی را با خروش و تپيدن از ميان
برداشت تا به دريا رسيد .اعتقاد دارم
که باي��د جلوی خودکامگ��ی ها را
گرفت ،بايد ايستاد.
آنچه را که م��ن چهارشنبه شاهد
بودم وقاح��ت ب��ود در قساوت که
ب��ه حکم هايی ک��ه در دادگاههای
فرمايش��ی انق�لاب ناعادالنه صادر
می کنند راض��ی نشده هروقت که
دلش��ان بخواهد زير پا می گذارند و

ياران و دوستان اندوه گسارم!
بی مقدمه آغاز ک��ردم چرا که قلم
را و ذه��ن را يارای واژه چيدن نبود.
دوباره دستهای بسته ام را به سوی
شم��ا دراز ک��رده ام که چونان قبل
دستهای من باشيد برای درافکندن
پرده ها و افشای خيمه شب بازی به
اصطالح ارج و قرب زنان!

او ب��ا روی کار آم��دن احمدینژاد
احساس کرد ک��ه اکنون مانعی در
برابر یکتازیه��ای او وجود ندارد و
میتواند تمام سیاستهای مورد نظر
خود را به او دیکته کند.
سپس و در ط��ول زمان ،با ضعیف
شدن موقعی��ت احمدینژاد هر جا
ک��ه الزم دید (مانند ابقای مصلحی
ب��ه عنوان وزیر اطالع��ات) علنا و با
قاطعیت در براب��ر او ایستاد .اکنون
دیگر خامنهای کنترل سیاستهای
هستهای و خارجی ایران را شخصا به
عهده گرفته است و احمدینژاد تنها
میتواند این سیاستها را به دیکته
او دنبال کند.
به هر حال ،سیاستهای خامنهای،
ب��ا تخیالت بیمارگون��ه او در درک
«واقعیت» ،هم��واره خطرناک بوده

است.
ولی ام��روز اوال به دلیل بحرانهای
بیسابق��ه و رو به ف��زون سیاسی و
اقتصادی (و احیانا نظامی) و
ثانیا فق��دان عوامل تعدیل کننده و
بازدارنده در دور و بر خامنهای ،او به
سادگی میتواند کشور را به سرعت
به سوی نابودی بکشاند.
یکهتازی خامنهای البته در خمینی
هم بود.
ولیدر اطراف او کسانی بودند (مانند
رفسنجانی) که میتوانستند مواضع
و سیاسته��ای او را تعدیل کنند و
مثال «جام زهر» را به او بخورانند.
ام��روز کسی با جرب��زه رفسنجانی
در اط��راف خامن��های نیست (خود
رفسنجانی نیز چنین قدرتی ندارد)
که بتواند ج��ام زهر معادلی را به او

بخوراند.
خط��ر بزرگی ک��ه ام��روز کیان و
مردم کشور ما را تهدید میکند نه
تحریمهای فلج کنن��ده اقتصادی
و احیان��ا حمله نظامی و بلکه وجود
فردی مالیخولیایی است که با درک
وارونه از واقعیت س ّکان کشتی کشور
ما را به دست گرفته و در هدایت آن
یکهتازیمیکند.
او حتا پیش از آن که جنگی از سوی
غرب به ما تحمیل شود در اندیشه
کشاندن ایران به جنگ سوریه است.
معروف است ک��ه میتوان کسی را
که به خواب سنگین رفته از خواب
بیدار کرد ول��ی کسی را که خود را
به خ��واب زده است به هیچ صورت
نمیتوان بیدار کرد.
خامنهای خود را به خواب نزده است

گزارشها حاک��ی از آن است که
مسئ��والن

نمايش و ظاهرسازی و آذين بندی
هم ک��اری از پيش نبرد .غذايی که
به عنوان جي��ره زندانيان داده
می شد

زندان قرچک ورامين ،قصد
دارند ساير زنان زندانی را نيز
به مرور به اين زندان انتقال
دهند.
وضعيت نامناسب نگهداری
زنان در اين زندان ،پيشتر
موجب اعتراضهای گسترده
محافل حقوق بشری شده بود.
متن کام��ل نامه شبنم مددزاده که
چهارمي��ن سال حبس خ��ود را در
زندان پست سر میگذارد ،به شرح
زير است:

به ياران و دوست��ان دردآشنا! برای
تمامی کسانی که قلبشان برای انسان
و انساني��ت می تپد ،ب��رای ارزشی
فراسوی مرزهای جغرافيايی….
به عنوان شاهد حرف می زنم؛ شاهد
روزه��ای دهشتناک شه��رری ،که
مرگ ثقل قب��ای اش را به ديواری
آويخت��ه ب��ود در جاي��ی که نفس
ياری نمی رساند .سوله های تاريک
با سقف��ی بلند بدون پنج��ره و نور
طبيعی ،با دويست نفر جمعيت در
هر سوله ،با ازدحام سر و صدا ،به هم
ريختگی اعصاب و روان زندانيان بود
و دعواها و خبرهای ناگوار که من با
چشم خويش ديدم.
«مسلخ انس��ان و انسانيت را من با
چشم های خويش ديدم»
به عنوان شاهد حرف می زنم ،شاهد
لحظه های مبهم ،مغشوش و مرگ
زای که از چشم های زندانيان خشم
می باري��د و باتوم های گ��ارد ويژه
زندان بود برای آرام کردن.
به عنوان شاهد حرف می زنم ،شاهد
دعواها بهر غ��ذا و نان در سالنی به
اسم سال��ن غذاخوری! پ��رده های

کم بود که زندانيان گرسنه
غذاهای پس مانده در ظرف
ها را جمع می کردند و چند
لحظه بعددعوايی که بر سر
هم��ان غذای پ��س مانده
شروع می شد! پرتاب سينی
های غذا و صندلی بود جدا از
اينکه کف کثيف و آلوده اش چندين
نف��ر را در ه��ر روز نقش زمين می
کرد .سالنی به اسم غذاخوری که از
طرف خود زندانيان به سالن «کتک
خوری» تغييرنام داده شده بود.
به عنوان شاهد حرف می زنم ،شاهد
تالش های بسيار برای وارونه نشان
دادن شراي��ط نزد خانواده هايی که
برای مالقات می آمدند ،سالنی که
م��ا از وسط ويران��ه و بيغوله ای رد
می شديم ب��رای مالقات آن سوی
ديوارش از ط��رف درب ورودی گل
کاری و باغچه های پر از گل بود –
روز انتقال به اوين مشاهده کردم -تا
خان��واده در وسط آن نيزار دلخوش
شوند ب��ه چند تا گل ک��ه گلهای
خودش��ان چند ق��دم آن طرف تر
دارند پرپر می شوند! دريغ!!
حض��ور دادست��ان کل کش��ور در
زندان قرچک –هم��ان روز انتقال
ما ب��ه اوين -ب��رای تکذيب تمامی
خبره��ای سايت ه��ا و خبرگزاری
های خارج��ی حجتی محکم برای
وضعيت اسفناک آنجا بود!! چيزی
بود که می خواستند تکذيب کنند.
همان کري��دور سالن غذاخوری که
جلویدوربين ها شيک و تميز کرده
بودند روز قبل از آن لکه های خون
روی موزاييک هايشان نمايان بود!! و
روزهای بعد از انتقال به اوين آنچه از
مأموران و زندانبانانی که بين قرچک
و اوين رفت و آمد داشتند شنيديم
اينکه آنجا جهنمی بيش نيست .به
اذعان خود زندانبانان! ديگر چه چيز
بايد تکذيب می شد!
آری! ب��ه عنوان شاه��د حرف می

بزرگی که به آن وارد شده هنوز روی
آب مانده است .ولی نه آن توفانها
به سهمگینی آن چه که امروز شاهد
آن هستیم بوده و نه خامنهای تا این
حد تنها و یک دنده و بیخیال عمل
کرده است .او کسانی را دور و بر خود
داشت که در هدایت کشتی دخیل
بودن��د و او تا ح��دی از آنان حرف
شنویداشت.
در دوران هش��ت سال��ه ریاس��ت
جمهوری رفسنجانی ،او نمیتونست
در براب��ر ولینعمت خود ک��ه او را
به تازگی ب��ه والیت فقیه منصوب
ک��رده ب��ود بایستد و ع��رض اندام
کند .حتا در دوره ریاست جمهوری
«تدارکاتچی» خاتمی ،خامنهای به
ندرت به خود اجازه میداد که علنا
و قاطعانه در برابر او بایستد و کشتی

را خودسرانه به طرفدیگری هدایت
کند.
ی�ک نمون�ه از م�ورد اخی�ر را
خامنهای خود به تازگی به زبان
آورده است.
او سیاست هستهای دوران خاتمی را
تقبیح کرد و آن را نوعی «چاپلوسی»
خوان��د .آقای موس��وی الری (وزیر
کشور خاتمی) البته گفته است که
«مذاکرات هستهای همیشه تحت
مدیریت مستقیم رهبری بود» ،ولی
گفته خامنهای مبنی بر این که «در
آن دوره بواسطه همراهی با غربیها
و عقب نشینیهایی که انجام گرفت،
آنها آنقدر جلو آمدند که من مجبور
شدم شخصاً وارد میدان شوم» نشان
میدهد ک��ه کنترل ک��ار تماما در
دست او نبوده است.
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بسم الحق
صحبت از پژمردن يک برگ
نيست
وای جنگل را بيابان می کنند.
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حکمی جديد ص��ادر می کنند ،در
آن لحظه من با تم��ام وجود حس
کردم اگر به جای برگه آزادی يکی از
هم بنديانمان با حکم اعدام روبه رو
شويم هيچ کاری نمی توانيم بکنيم.

دوباره صدای فرياد دردها را به گوش
شما می رسانم که چون کوه طنين
افکن فرياد من باشيد .در جايی که
نفس نمی آيد غريو خشم را از گلوی
پرنفس تان بکشيد.
از تمامی مجامع حقوق بشر و کسانی
که تنها يک لحظه دغدغه ی انسان
دارند در هر کجای دنيا می خواهم
برای برگرداندن اين دو زن بيمار از
آن ظلمت جای از هيچ تالشی دريغ
نورزند.
شبنم مددزاده
/۲۴تير ۹۱/زندان اوين
و بلک��ه در خلس��های چنان عمیق
فرو رفته که ضرب��ات مهلک امواج
سهمگی��ن و اغاثههای مردم نیز به
گوش او فرو نمیرود .در این حالت،
تالشهایی که ب��رای هشیار کردن
او ص��ورت میگیرد (از جمله ،نامه-
نویسیه��ای خیرخواهان��ه) آب در
هاون کوبیدن است.
اگر راهی برای نجات باشددر گرفتن
کنت��رل س ّکان کشت��ی از دست او
است.
و آی��ا کسی/گروه��ی در شرایطی
هست که بتواند به عنوان یک وظیفه
ملی این ک��ار را انجام دهد و پیش
از این که صدمات مرگباری به این
کشور بخورد کشتی توفانزده ایران
را از این مخمصه نجات دهد؟

•

32

 سال  18شماره  11  1066مرداد 1391

PAIVAND: Vol. 18  No.1066  Août 01, 2012

www.paivand.ca

32

جون

ازنازی بپرس!...

خواندنی

عجبا،حیرتا!!

جناب حاج محمد سوداگر كه چندین
س��ال در هن��د ب��وده اخیرا ب��ه شیراز
مراجعت كرده اس��ت ،عجایبى در ایام
توقف در هند مشاهده كرده و نقل مى
نماید.
از آن جمل��ه روزى در بمبئ��ى یک نفر
هندو (بت پرست) ملک خود را در دفتر
رسمى م��ى فروشد و تمام پول آن را از
مشترى گرفته از دفتر خانه بیرون مى
آید.
دو نفر شی��اد كه منتس��ب به مذهب
شیعه بودند در كمین او بودند كه پولش
را بدزدند ،هندو م��ى فهمد به سرعت
خودش را به خانه م��ى رساند و فورا از

دنیا خیلی زیباتر خواهد شد اگر بیاموزیم:
نکنیم،
دروغ نگوییم،
ب��ه عقای��د همدیگر
تهمتنزنیم،
احترام بگذاریم،
مؤدب باشیم،
مسؤلیت اشتباهاتمان
صادق باشیم،
را بپذیریم،
انتقاد پذیر باشیم،
دیگران را آزار ندهیم ،ب��ه قومی��ت و ملیت
وجدانداشته باشیم ،کسی توهین نکنیم،
ب��ه نام��وس دیگران
از کسی بت نسازیم،
نظافت را رعایت کنیم ،چشم نداشته باشیم و
از قدرت سوء استفاده در م��ورد دیگ��ران
قضاوت و پیش داوری
نکنیم،
پشت سر کسی غیبت نکنیم.

درختى كه وسط خانه بود باال مى رود و
پنهان مى شود.
آن دو نفر شیاد وارد خانه مى شوند هرچه
مى گردند او را نمى بینند .به زنش عتاب
مى كنند مى گویند ما دیدیم وارد خانه
ش��د و باید بگویى كج��ا است؟ زن مى
گوید نمى دانم پس او را شكنجه و آزار
مى نمایند تا مجبور مى شود و مى گوید
به حق حسین علیه السالم خودتان قسم
بخورید كه او را اذیت نكنید تا بگویم ،آن
دو نف��ر بى حیا به حق آن بزرگوار قسم
ی��اد مى كنند كه كارى به او نداریم جز
اینكه بدانیم كجاست .
زن به درخت اشاره مى كند پس آنها از
درخت باال مى روند و هندو را پایین مى
آورن��د و پول ها را برمى دارند و از ترس
تعقیب و رسوایى  ،سرش را مى برند.
زن بیچ��اره سر به آسم��ان مى كند و

مى گوی��د اى حسین شیعه ها! من به
اطمینان قسم به ت��و ،شوهرم را نشان
دادم  .ناگ��اه آقایى ظاه��ر مى شود و با
انگشت مب��ارک  ،اشاره به گردن آن دو
نفر مى كند ،فورا سرهاى آنها از بدن جدا
شده مى افتد ،بعد سر هندو را به بدنش
متصل مى فرماید و زنده مى شود و آنگاه
از نظر غایب مى گردد.
مقام��ات دولتى باخبر مى شوند و پس
از تحقیق به اعجاز حسینى علیه السالم
یقین مى كنند و از طرف حكومت چون
ماه محرم بود ،اطعام مفصلى مى شود و
قطار آهن براى عبور عزاداران مجانى مى
ش��ود و آن هندو و جمعى از بستگانش
مسلمان و شیعه مى شوند.
منبع  :کتاب داستان های شگفت آیت
الله دستغیب ،تنظی��م  :بصیرت_گروه
دین و اندیشه تبیان

به ما Facebook.com/
بپیوندید! paivand.montreal

تپـشدیجیتــال

www.tapeshmontreal.com
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خانه ایران

همدردی با
مادر و پدر
جون لین

روز پن��ج شنبه  26جوالی باقیمانده
های جسد دانشجوی مهاجر چینی
" Jun Linج��ون لین" ،ک��ه در ماه
جون گذشته بگونه سبعانه ای بدست
دژخیمی Luka Rocco Magnotta
(لوکا روکو ماگنوتا) در ظاهر انسانی
در مونترال به قت��ل رسیده و اجزای
بدنش در اینجا و آنجا پخش شده بود،
در قبرستان کوت دنژ پس از سوزانده
شدن ،و بر خالف رسوم چینی ها که
مردگ��ان را در زادگاهشان دفن می
نمایند ،بدلیل عالقۀ مقتول به وطن
ت��ازه ای که انتخاب نم��وده بود ،در
مونترال به خاک سپرده شد.
و این نقطه پایان زندگی کوتاه جوان
مهاجری بود ،که از سرزمینی بسیار
بسی��ار دور به امید موفقیت و برپایی
زندگی بهتر به کانادا آمده بود ،ولی تند
باد حوادث سرنوشتی دیگر را برایش رقم زد.
شای��د در مسیر محاکمه قاتل و روشن شدن گوشه ه��ای تاریک ،انگیزه های او دردست زدن به
چنین عمل هولناکی روشن گردد؛ بیایید امیدوار باشیمدشمنی و تنفر با مهاجر و مهاجریندر آن
نقشی بازی نکرده باشد.
به پیشنهاد یکی از اعضای خانه ایران و به منظورنشان دادن همبستگی بین کامیونیتی های مهاجر
و فرهنگی و جامعه چینی های مونترال ،و نیز به هدف همدردی و تسلیت گویی با پدر و مادری که
به ناگاه با چنین اندوه ودردی جانکاه روبروشده اند ،مرکز فرهنگی ایرانیان مونترال ،خانه ایران ،بنام
اعضای خود و بنام جامعه ایرانیان مونترال ،تاج گلی تهیه و دو نفر از مسؤلین خانه درمراسم تدفین
شرکت و ضمن تقدیم تاج گل و همدردی به بازماندگان تسلیت گفتند.
مسؤلین خانه ایران بر این باورند که این گونه نزدیکی ها بین کامیونیتی های مهاجر فرهنگی مایۀ
نزدیکی بیشتر و قدرت باالتر دسته جمعی آنها خواهد شد که بگونه طبیعی در زمان های بحرانی
می تواند بیمه این گروه ها باشد.
به امید آنکه بتوان در موفقیت ها و شادی های یکدیگر نیز شریک شویم.
خانه ایران مونترال
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ازمیاننامههایرسیده
کانون فرهنگی نور

به نام خدا
مطلب��ی درب��اره حضورغرفه ای��ران در
جشن��واره فرهنگ��ی Weekends du
نشریه پیوند
 Mondeدر شم��اره ۱۰۶۴
ٔ
م��ورخ  ۲۵تی��ر  ۱۳۹۱و تح��ت عن��وان
«نماینده ایرانی��ان مونتریال در فستیوال
ویکن��د دومون��د» در صفح��ه " از میان
نامه های رسی��ده" به چاپ رسید .کانون
فرهنگی نور پاسخگویی به ادعاها ،زدودن
شبهات و تقبیح اهانتهای مندرجدر نوشتار
مذکور را نه تنها وظیفه خویش بلکه حق
کلیه کسانی میداند که بصورتداوطلبانه
دراین جشن��واره فرهنگی شرکت جسته
و ت�لاش نمودند در حد توان گوشه ای از
فرهنگ و هنر ایرانی را به نمایش گذارند.
جشن��واره ویکند دوموند ی��ک فستیوال
فرهنگی است ک��ه بنابراطالعات مندرج
دروب سای��ت عمومی آن کلیه تشکلهای
مردم نهاد و شرکته��ای تجاری میتوانند
محص��والت فرهنگی ،هن��ری و غذاهای
کشورخ��ود را در غرفه ه��ای اجاره ای به
عموم عرضه نمایند.
با این وص��ف عنوان انتخ��اب شده برای
مطلب چاپ شده بصورت "نماینده ایرانیان
در فستی��وال ویکند دو مون��د" نادرست
بوده و براساس اطالعات و برداشت ناقص
نویسنده آن شکل گرفته است.
با توجه به این که مشارکت در این چنین
رخداده��ای فرهنگی ،قدم��ی در مسیر
معرفیفرهنگ و تمدن متعالی کشورمان
ایران است ،کانون فرهنگی نور با فراخوان
عمومی از کلیه ایرانی��ان مقیم مونتریال
برای مشارکت درانجام این مهم دعوت به
عمل آورد .این فراخوان در فروشگاههای
ایرانی و محل های مراجعه و گذر ایرانیان

www.paivand.ca

ر فستیوال
تریال د
منایندۀ ایرانیان مون هانت ها!
شبهات و ا
بارتابی بر نامۀ «  :ادعاها،
ددوموند»
ویکن

نصب گردید و آگهی آن در اندازه تمام
صفح��ه در شماره ه��ای  ۲۰۳و ۲۰۴
مجله "هفته" م��ورخ  ۲۱و  ۲۸ژوئن درج
شد .انتشار همگانی ای��ن آگهی تاییدی
بر نی��ت و تالش برگ��زار کنندگان برای
مشارک��ت هر چ��ه بیشترعالقمندان در
برپایی غرفه ایران میباشد.
تالش کانون فرهنگی نور بر جلب همکاری
عالقمندان و مشارک��ت همگانی آنان در
این فستیوال که از طریق انتشار اطالعیه
های متعدد و تماس با مؤسسات فرهنگی
مختلف ص��ورت گرف��ت ،خوشبختانه با
استقبال بعضی از آنان مواجه گشت.
آنچه در فستیوال امسال دیده شد حاصل
هماندیشی و تالش شبانه روزی جمعی از
هموطنان داوطلبی بود که نمی خواستند
جای غرفه کشورش��ان در این نمایشگاه
خالی باشد .در انتخاب کادر اجرایی غرفه
ها نیزهیچ گونه گزینشی صورت نگرفت
و از همکاری کلی��ه افراد داوطلب  -با هر
گونه عقیده ،سلیقه و پوششی  -با آغوش
باز استقبال بعمل آمد.
گزارش برگ��زاری جشنواره ،نح��وه اداره
غرفه ها و میزان مراجعه بازدید کنندگان
در گزارش مندرج در مجله هفته (شماره
 )۲۰۷آورده شده است که تصاویر منتشره
در آن صحت ادع��ای اخیر را باثبات می
رساند.
چنانکه توضیح داده شد فستیوال ویکند
دوموند جشنواره ای فرهنگی  -هنری است
که هر ساله مردم سرتاسر جهان برای ارائه
هنرهایدستی ،موسیقی و غذاهای سنتی
خود در آن شرکت می کنند .غرفه ایران
در این فستی��وال نیز چنین رنگ و بویی
داشت و در آن سعی شد تا صنایع دستی،
هن��ری و غذاهای ایران��ی در حد توان به
نمایش گذاشته شود .آنچه نویسنده از ما

خواسته که تحت
عن��وان واقعیت ای��ران تبلیغ
کنیم ،ارتباطی با موضوع فستیوال نداشته
و چه بسا مخالف قوانین برگزاری آن است.
کانون فرهنگی نور از ابتدای تاسیس سعی
نموده است تا ب��دور از درگیری های بی
پایان سیاسی ،فعالیتهای فرهنگی خود را
دنبال کند.
در این میان هر از گاهی  -نظیر فستیوال
اخی��ر -استف��اده از نماد پرچ��م ایران در
فعالیت های آن ضرورت یافته است که در
اینگونه موارد از پرچم رسمی ایران  -آنگونه
که همه سازمان های بین المللی از جمله
سازم��ان ملل متحد آن را به رسمیت می
شناسند  -استفاده شده است.
الزم است به این نکته ظریف توجه داشت
که در یک فستیوال بین المللی  -برخالف
میتینگ های سیاسی که با شرکت ایرانیان
برگزار می گردد  -هر گونه تغییر در پرچم
رسمی کشور برای مخاطب غیر ایرانی فاقد
معنا و وجاهت است.
همانطورک��ه انتخاب پوش��ش از حقوق
اولیه اف��راد در کانادا می باشد ،هیچگونه
محدودیت��ی در نح��وه پوش��ش بان��وان
محترمی که در غرفه ها فعالیت داشتند،
وج��ود نداشت و حضور توأم��ان افراد با و
بدون پوشش اسالمی گواه این مدعا است.
یادآوری می نماید که احترام به اعتقادات
مذهبی شهرون��دان و ملزومات آن (نظیر
رعایت حجاب اسالمی) از مفاهیم اساسی
است که قوانی��ن کشور کانادا برآن تأکید
بسی��ار دارند و اهانت به اعتقادات مذهبی
اف��راد از جمله تحقیر نح��وه پوشش آنان
عمل��ی غیر قانونی ،قاب��ل پیگرد و شدت
مذموم می باشد؛ رفتار زشت و نا هنجاری
است که تالش خالصانه و دلسوزانه بانوان
ایرانی که در گرمای طاقت فرسا ساعت ها

از وق��ت با ارزش خود را با حضور در غرفه
ها صرف ترویج فرهنگ و هنر ایران نمودند
به باد استهزاء گرفته شده و به نوع پوشش
آنان وع��ده کثیری ازدیگر بان��وان ایرانی
توهین شود.
خاطر نشان می سازد کانون فرهنگی نور
نه یک سازم��ان صرفا مذهبی -آنطور که
نویسن��ده اظهار ک��رده -بلکه یک تشکل
فرهنگ��ی و فراگیرغی��ر انتفاعی است که
در آوری��ل س��ال  ۲۰۰۴می�لادی جهت
پاسخگوئی به نیازهای ایرانیان مقیم کانادا،
توسط جمعی از هموطن��ان عالقمند به
زب��ان ،فرهن��گ ،مذهب و تم��دن ایرانی
به طور رسم��ی در استان کبک تأسیس
گردید.
فعالیت های کانون با مشارکت و حمایت
ه��ای مادی و معنوی جمع��ی از ایرانیان
مقی��م مونتری��ال و ب��دون وابستگی به
نهادهای دولتی  -اعم از ایرانی و کانادایی -
صورت می گیرد.
ای��ن کانون ب��ه روشنی ب��ه معرفی خود
پرداخت��ه واه��داف ،برنامه ه��ا و گزارش
فعالیت های خویش را در وب سایت خود
ب��ه نشان��ی  www.noorcenter.comدر
معرض دید همگان قرار داده است.
این کان��ون از همه ایرانی تب��اران دعوت
می نماید ت��ا با مشارکت مؤث��ر خود در
رخدادهای مشابه،در مسیر معرفی فرهنگ
غنی و ارزشمند ایران عزیز گام بردارند.
همه ایرانیان ضمن تحمل
به امید روزی که ٔ
یکدیگر ،تالش برای اعت�لای نام ایران و
ایرانی��ان را ارزش دانست��ه و تالش دست
اندرکاران را قدردانی نمایند.
با احترام
کانون فرهنگی نور
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حسینصمیمی

از سوی اکثری��ت ایرانیان مونترال
نداشته،هیچگاهبنامنمایندهایرانیان
فعالی��ت نکرده و از ای��ن دیدگاه و
مقایسه و ب��ا نگرش ب��ه اینکه در
کشوری آزاد و جامعه ای قانونمند
زندگی میکنیم ،نباید اجازه دهیم
هی��چ فرد یا گروهی چنین عنوانی
برای خود بس��ازد و از آن استفاده
(س��وء استفاده!) نمای��د؛ مگر آنکه
همان گونه که خانم الهامی یادآور
شده اند چنی��ن وکالتی را دریافت
کرده باشند.
لذا چنانچه مسولین مرکز فرهنگی
ن��ور در مقام پاسخ و روشن نمودن
اذهان عمومی برنیایند ،بر یکایک ما
است تا در آینده هرگاه این سازمان
مبادرت به تشکیل گردهمایی های
عمومی نماید در محل حضور یافته
و با استف��اده از روشه��ای قانونی،
مسالم��ت آمی��ز و آرام ،نارضایتی
خویش را اعالم داریم.
شکی نیست که ساختار و ترکیب
«دیاسپ��ورا» و جامع��ه ایرانی��ان
مونت��رال در ده سال گذشته بگونه
ای بنیادین دگرگون گردیده و موج
های جدیدتر مهاجری��ن ایرانی را
کسانی تشکیل میدهند که قسمت
ایران پس
عمده ای از عمرشان را در ِ
از بهم��ن  57گذرانیده اند و بگونه
بنیادین با مهاجرین اولیه بخصوص
از دیدگاه سیاسی و برخورد و تجزیه
و تحلیل آن فرق دارند.
این دست��ه از هموطن��ان ،پس از
گ��ذران سالهای طوالن��ی در ایران
اینک از فرصتی ک��ه دست داده و
از کشور خارج شده اند ،میخواهند
استف��اده کنند و هدفشان ساختن

زندگی جدیدی در
ای��ن سرزمین است وفراموش
نکنیم که فرهنگ " تقیه " و پنهان
نمودن قسمت��ی ازساختارفکری و
رفتاری ایشان بدلیل محیط زندگی
در ایران بوده اس��ت ،ولذا بسیاری
از هنجاره��ا و برخوردهای سیاسی
مهاجرین اولیه را نه درک کرده ،نه
میخواهند بفهمند و نه عالقه ای به
درگیری در آنرا دارند.
این را از آن جهت نوشتم که خانم
الهامی توج��ه نمایند چرا مسایلی
از قبی��ل پرچم و ی��ا انتقاد صریح
و مستقی��م از اتفاق��ات سیاسی و
یا رهب��ران سیاسی ای��ران و غیره
اصوال در دای��ره توجه این دسته از
هموطنان نیست.
البته گ��ذر زمان خ��ود بسیاری از
واقعی��ات را ب��ر ایشان نی��ز روشن
خواهد نمود و بدون تردید زندگی
در کشور آزاد و قانونمند ،آنان را نیز
تربیت سیاسی خواهد نمود.
باید امی��دوار باشی��م نسل جدید
مهاجرین ،حق شن��اس موقعیتی
که کشور کانادا برای زندگی بهتر و
آزادتر در اختیار آنها قرارداده باشند
و نام ای��ران و ایران��ی را به واقع به
بلندایی که لیاقتدارد برسانند.
(نه مانند خانم جوانی که در جلسه
ای ایشان را دیدم که از کانادایی که
به ایشان این امکان را داده دو سال
پیش اینجا بیایند و تحصیالت فوق
مهندسی و دکترای خ��ود را ادامه
دهند ،چ��ون از صدها ملت در آن
است ،هنوز ک��ارش تمام نشده به
نام "کش��ور در پیتی" یاد می کرد
و مطابق معمول به فرهنگ هزاران

سال��ه خ��ود می
بالید! که اشک و
خشم مرا بهمراه
آورد!)
از مطل��ب دور

افتادم...
از آنجا که آرشیو شرکت ها ماخذی
باز و قابل دست��رس همگان است
برای ارضای حس کنجکاوی خویش
به آن مراجعه نمودم و دریافتم:
مرک�ز فرهنگ�ی ن�ور ب��ه شماره
 1162642434ب��ا آدرس��ی در
خیابان نانتلدر شهرک سنت لوران
از تاریخ  2دسامبر  2004ثبت شده
است.
در ش��رح ماموری��ت آن ،بعن��وان
"سازم��ان اجتماع��ی و مجم��ع
دوستان" و در قسمتی نیز بعنوان"
فرهنگی و آموزشی" ذکر شده و نام
مدیران آن آقایان جواد دره شیری،
سعید هاشمی عاقچه بدی و حسین
مهوش محمدی است.
ب��ا نگرش به آنچه در دفتر شرکتها
ثبت است هرگونه فعالیت اجتماعی،
آموزشی ،فرهنگی و گروهی (حتی
مذهبی علیرغم اینکه در ماموریت
آن ثبت نش��ده ،چنانچ��ه اعضا و
دوستدارانشان بخواهند) مادامی که
صرفا با نام مرکز بوده و از پیشوند و
یا پسوند ای��ران و ایرانی که با خود
"بار عمومی" و نشانگر کل ایرانیان
مونترال است ،استفاده نشود ،منع
قانونی نداشته در غیر اینصورت باید
با آن برخورد نمود.
_______
با امید بهروزی برای همه
خوانندگان و روزهای روشن برای
ایران عزیز

دکتر شریف نائینی
درود بر شما
در شم��اره پیشین دو هفته نامه پیوند هم میهن بسیار ارجمندی
شهامت بخرج داده انتقادی بسیار بج��ا در مورد بر افراشتن پرچم
جمهوری اسالمی در یک برنامه چند ملیتی نموده بودند که بر خود
دیدم در نوشته ای گفته ایشان را تایید کرده از ایشان سپاسگزاری
نمایم.
به باور من اگردیگر هم میهنان من هم از این بانوی ارجمند بیاموزند
وترس را کنار بگذارند ما زودتر جایگاه خود را در جهان باز خواهیم
یافت.
در نشستی برای هماهنگی برای بزرگداشت روز کانادا بانوی جوان و
فرهیخته ای به همراه داشتن پرچم شیر و خورشید نشان اعتراض
داشتند و بهانه ایشان دو مورد بود:
-1پرچم رسمی مورد قبول سازمان ملل پرچم الله نشان است
 -2چون ما به ایران رفت وآمد داریم نمی توانیم جایی که پرچم شیر
و خورشید نشان باشد حضود داشته باشیم (ترس؟).
در پاسخ ایشان گفتم که پرچم اهلل نشان نخست یک نشان دولتی
است ،نه یک نشان ملی!
همانگون��ه که در رژیم شاهنشاهی هم پرچ��م دولتی به رنگ آبی
فیروزه ای بود با نقش دو شیر در دو سوی یک کره و تاجی در میان
و سازمان ملل مجبور است پرچم دولت ها را بپذیرد.
از سویی این پرچم هیچ نشانی از ایرانیت ندارد:
در میان آن واژه ای بزبان بیگانه است وهمچنین در اطراف آن واژه
های دیگری به همان زبان بیگانه وانیرانی است.
و اما پرچم شیر و خورشید نشان نمادی از تاریخ کهنسال ماست.هر
چند وارونه ی گفتار آنان که در جستجوی جهان وطنی ویا جهان
اسالمی هستند ،وجود شیر و خورشید روی پرچم تاریخ  2500ساله
ندارد ،بیشترین قدمت خورشید به هزار و شیر به  700سال میرسد.
ولی شیر و خورشید در فرهنگ ایرانی تاریخی بیش از  7000سال
دارد و بدوران میترائیسم میرسد.
در مورد ترس از رژیم جای سخن زیاد است؛ و مایۀ بسیار افسوس
ک��ه هم میهنان ما تحت تاثیر شایعه پراکنی و خود بزرگ نمایی و
ج�� ّو ترس آفرینی رژیم و دست نشاندگانش قرار میگیرند و چنین
می پندارند که رژیم هیچ کاری جز جاسوسی ایرانیان خارج از کشور
ندارد و برای چند میلیون ایرانی نگهبان گذاشته که ببیند تک تک
آنها چه میکنند و کجا میروند!
و براستی تا زمانی که این اندازه خود را ترسو نشان دهیم شایسته
چنین حکومتی خواهیم بود.
برای این بانوی گرامی گفتم که شیر و خورشید برای من و میهنم
نشانگر یک تاریخ کهن وبزرگ (که بی��ش از  1200سال ابرقدرت
جهانی بوده است) می باشد.
ب��ه باور من چه خ��وب است دیگر هم میهنان من هم از این بانوی
ارجمند بیاموزند وترس را کنار بگذارند.
یادمان باشد پرچم جمهوری اسالمی به عنوان پرچم ایران نشانگر
ویرانی ،بی فرهنگی،دیکتاتوری ،خشونت ،تجاوز به ناموس و فرهنگ
و ع��دم توجه به قوانین بین المللی و حقوق بشر و ...بسیاری نکات
منفی و ضد بشری است.
تا باور شما چه باشد.
درود بر میهن پرستان

•

مراقب باشید!

آقای رحیمیان عزیز
در ست��ون نامه ه��ای خوانندگان
واپسین شماره پیوند نامه همشهری
گ��رام ،خان��م الهام��ی در م��ورد
نمایندگی مرکز فرهنگی نور از سوی
جامعه ایرانی��ان کانادا در فستیوال
فرهنگی «ویکند دوموند» توجه مرا
نیز بخود جلب نموده و موارد زیر را
مزید آگاهی بیان میدارم و چنانچه
مای��ل باشید در همان ستون چاپ
فرمایید.
در زمین��ه مطالب ذکر شده توسط
خان��م الهامی پاسخ یا اظهار نظری
ک��ه یاری دهنده ایش��ان در یافتن
ج��واب سوالهایشان باش��د ندارم،
ام��ا چنانچه "مرک��ز فرهنگی نور"
خ��ود را "نما ینده ایرانیان مونترال
" معرف��ی کرده و با شه��رداری یا
دول��ت کبک با این عن��وان تماس
و م��راوده اداری برقرار نموده باشد،
بی تردید هیچ حق قانونی نداشته
و مرتک��ب اشتباه بزرگی شده اند و
الزم است خ��ود پیشقدم شده و با
ارسال پاسخ مقتضی به همشهریان
ایران��ی مونترال توضی��ح داده رفع
ُشبههنمایند.
ب��د نیس��ت توضیح ده��م مرکز
فرهنگی ایرانیان مونترال ،خانه ایران
مونترال ،علیرغمداشتن بیش از صد
عضو رسم��ی و اساسنامه سکوالر
و غیرسیاس��ی و ثبت شده بعنوان
سازم��ان فرهنگ��ی و غیرانتفاعی،
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کالهبرداریوشیادیدرکامیونیتی:

بلیت هایی که صادر نشد!

ط��ی دو س��ه هفت��ه ای که
گذش��ت چندین تلفن و پیام
در مورد یک فقرۀ تازۀ کالهبرداری
در شهر دریافت داشتیم.
چندی��ن هموط��ن سرخ��ورده و
خشمگی��ن از آقای هموطنی می
نالیدند که ظاه��را بعنوان مسوول
آژانس مسافرتی ،بلیت های تقلبی
رفت و برگش��ت به ایران به ایشان
فروخته است.
زمانی که مسافران راهی ایران می
شوند ،در فرودگاه به آنها گفته می
شود ،بلیطی وجود ندارد!
هموطن��ی طی تماس��ی تلفنی با
عصبانیت فریاد می زد که چرا با هم
چنین می کنیم؟ این یعنی کشتن
ح��س دوست��ی و همبستگی در
کامیونیتی؛ این یعنی برای چندرغاز
کاری می کنید که ایرانی از ایرانی
فرار کند.
راستی خدا را خوش می آید؟ من
از شهرستان به فرودگاه امامخمینی
در تهران رفته ام ،تازه فهمیده ام که
بلیت من یک سره «بوک» شده ،در
حال��ی که پولی که این آقای شیاد
از من گرفته ،ب��رای بلیت دو سره
بوده است .تصورش را بکنید ،خانم

هشتاد سال��ه ی دیگری مثل من
از ای��ن آقا بلیت گرفته ،به فرودگاه
آمده ،حاال باید برگردد .این نهایت
ناجوانمردی است!
این آقا ،آدم تازه کاریدر کامیونیتی
ما نیس��ت ،در آژانس های مختلف
این شهر کار کرده ،اما مدتی است با
دزدی و تقلب پول وکارت اعتباری
از م��ردم می گیرد و به جای خرید
بلیت مردم ،پول را در قمارخانه ها
مصرف میکند و م��ردم بیچاره را،
مردم��ی که به اعتماد کرده اند ،در
فرودگاه های مختلف ،چه مونتریال،
چه ایران ،آواره وسر گردان رها می
کند .ای��ن رسمش نیس��ت ،لطفا
صدای ما را به گوش ایرانیان دیگر
برسانید ،بگویید بیشتر دقت کنند!
من میدانم ک��ه اکثریت قریب به
اتفاق هموطن��ان ایرانی ،با شرافت
وصادق اند ،و از با سختی و کوشش
فراوان زندگی می کنند ،اما شما را
بخدا سکوت نکنید ،بصرف این نمی
خواهید وارد دردسر بشوید ،سکوت
شما یعنی ادامه دزدی و پدرسوخته
گ��ی و این آق��ا و بدبختی و رنج و
آواره گ��ی و مال باخت��ه گی برای
هموطناندیگر شما.

•
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ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

استخـدام

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

نیازمندیهای

514-384-8043

@Emial: info
clickimprimerie.com
azjuly1UP

انی
ایر دام
خ

فرزانگـان

است ید!
کن

با لهجۀزیبای پاریسی

زیباییدربرازندگیاست

نزد ما بیاموزید:
Tel.: 514-949-2116

Bijan

استخـدام

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

zamanonlyjuly15+aug12012

به چند نفر خانم

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

فورانیازمندیم.

514-484-8072

514-507-0927
438-393-7672

514-419-1039

Montreal, QC, H4B 2M5

azaug2012free

تدریس
خصوصی

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

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

زبانانگلیسی

تعمیراتساختمان

Tel.: (514) 775-6508

امورساختمانی

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی

برای امور آشپزی

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

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

فــال

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر






Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323
azmay2012

کامپیــوتر
وب سایت

azsept15

رستورانعموجمال

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

Renovation /Construction
BATI SERVICE.ilia

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

در کوتاه ترین زمان

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

 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

MARIE ROSE

ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657

  طراحی وب سایت برای

اشخاص و موسسات با قیمتی
  آموزش زبان های
مناسب 
برنامهنویسیکامپیوتر

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

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

649-9366
azmar15'12Up

)(514

sedighian.alireza@gmail.com

خـریدار
کامپیوتر شما
 خریدارکامپیوترهای
ساخت ۲۰۰۸و جدیدتر

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

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

دارالترجمهرمسییکتــا
 تنظیمدعوتنامه رسمی

بهمدیریت

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

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

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

توسط خانم فوق لیسانس
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و
آموزش زبان انگلیسی
مدارک مطابق با استانداردهای
از پایه تا IELTS
مورد قبول دانشگاه ها و ارگان های
@Sellorfixcomputer
دولتی کبک و کانادا
شب
تماس بعداز 7
gmail.com
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
514-812-5662

ª



















 
¹


º

»




¼
























½













¦









¦ 



½



ها
ویکشنبه
514-814-8677
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

Maryam&Roe

آشپـزی
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Tel.:
514-586-9393

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

sarafreeazaug2012

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

سرویس عالی ،قیمت مناسب

514-557-9019

754-4592

Renovation

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

azjan’12unpaid

4491 St-Charles

رمسی
مترجم
رمسی
مترجم
(SPA
)CONCEPT
مالیاتی
خدمات
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تعمیراتکامپیوتر
و لپ تاپ

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

)(514

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

Construction
ساختمانی
امور


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

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

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
Tel.: 514-694-3735
کامپیوتر

(خامن سالی)

azjuly1 majid_karimkhani@yahoo.com

استخدام

مکاملهزبانفرانسویرا

TAILLEUR

مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال دانش آموز می پذیرد.

استخــدام

JR RENOVATIONS

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:

az1.7.12Up

زبان فرانسوی

تعمیرات ساختمان

نگهداری از
بانوی ساملند

اجاره آپارمتان

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

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











514-889-8765
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nsarvaran@hotmail.com
توسطخامن
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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

azjan’12unpaid

شادترین دی جی

شهر DJ :الکاپون

تاتوی دائم

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
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به یک کارگر ساده برای کار

گاراژاتومبیل(شیشه)درناحیه
درخدمت ایرانیان گرامی
سن لوران نیازمندیم.
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بهترین ،بی نظیر!
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

 -2مددكار – ساكنان محل
– نوعي شيريني
 -3بچه – گردنده آسماني
– خانه ساحلي
 -4شهر بهار نارنج – مقابل
آري – مجبور شده
 -5صحراي خشك – پستي
و فرومايگي – نهيكننده
 -6صفت��ي ب��راي ده��ان
س��خنچين – كالم –
مؤسس ،بناكننده – تكان
 -7ليست – ناداني – آشكار
شدن راز
 -8فالگير – نس��ل – زبان
مردم پاكستان
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ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.













	• کوتاه کرد ن مو
2070
آقایان 10 :دالر
Maisonneuve
خامن ها:
W.
 14-16-18دالر
Tel.: 514 12دالر
صورت:
بند
	•











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

5780 Sherbrooke W., Tel.
989-8383







 


























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

با بیش از  20سال سابقه

عقد
ایرانی

514825-3170
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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حل جدول عادی شماره 5074
دريايي – ميانه

35

 سال  18شماره  11  1066مرداد 1391

اجـاره

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

دفتر صرافی (ارزی) Exchange
در محله بسیار پر رفت و آمد
با مشتری عالی
با طراحی داخلی مخصوص طال وجواهرات
بفروش می رسد.
لطفا متقاضیان جدی
با شماره تلفن زیر متاس بگیرند:
(514) 917-9988

کامبیزازجوالی 15فری

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

azjune15

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

514.621.2757
saeid_mr2003@yahoo.com

آموزش سنتور

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

514-933-0-933

شیرینی
سـرو

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

استخدام

رستوران هانی رز

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

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................
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

از
ایرانی
ب
خرید!

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

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

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

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

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 ..........................................
اکسپ��رس 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

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

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

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

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

||Bazar Du Tapis

کالسیـکوپاپ

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

azjuly01 cafeimagination@hotmail.com Roksana Ghassemian

اجــاره

نیازمنــدیها



514-718-3633

قالیشوییبازارفرش

azfev1paid2

514 641 2379

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:

eveazjuly15UP

514-487-9105

سامانامانی

Tel: 514-825-1354

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

Cafe bistro for sale

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

تعمیرات ختصصی انواع
فرش دستباف توسط
متخصصایرانی

رضارضـائی

<< پـاپ <<

•

azjuly01up

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

رفوکارفرش

تدریسگیتار

MMUNITY

azjuly1Up2012

azjune15Up2012

آموزشگیتار

نصب ،تنظیم و فروش

برای اطالعات بیشتر با آرش تماس بگیرید:

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

514-487-0009
514-651-7443

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

سیستمهایماهواره

•

بیبیسیتینگ

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

PARTICIPATE in our
CO

انواع سیستم های ماهواره
با نازل ترین قیمت
در اسرع وقت

alexazaug01

استخـدام

امور لند اسکیپ

www.paivand.ca

دفترصرافیبفروشمیرسد

514-898-1913
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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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Immigration

کبکوکانادا:بازارامالک...
تغییر دولت کبک و تاثیر آن بر امالک
امیر سام

پاییز امسال احتمال
انتخاب��ات استان��ی
کبک چن��دان دور از
انتظار نیست ودغدغه
ی از خری��داران
بعض�� 
و فروشندگان ام�لاک در رابطه با
پیروزی حزب کبکوا از همین حاال
شروع شده است.
در کن��ار ساخ��ت و س��از زی��اد
کاندومینیوم هادر کالن شهر
مونترال و همچنین افزایش
بدهی کاناداییها ،بعض 
ی از مردم
نگران سرنوشت قیمت امالک در
این کالن شه��ر در صورت پیروزی
حزب کبک��وا در انتخابات پیش رو
میباشند.
در عین حال اقتصاد دانان و ناظران
امالک و مستغالت سریع این نظریه
که پی��روزی حزب کبکوا به طور
اتوماتی��ک باع��ث کاهش قیمت
ام�لاک در کالن شه��ر مونترال
بشود را رد میکنند.
اغلب این ناظ��ران و کارشناسان
بر این عقیده ان��د که جای نگرانی
ی است که رفراندومی برای جدا
وقت 
ی صرف
سازی کبک انجام گیرد ول 
اینکه فقط حزب کبکوا به پیروزی
در انتخاب��ات برسد و قیمت امالک
کاهش یاب��د دوراز واقعیت به نظر
میرسد.
در ح��ال حاض��ر عالق��ه سرمای��ه
ی و غیر کبکی برای
گ��ذاران خارج 
سرمای��ه گ��ذاری بر روی ه��زاران
واحد کاندومینیوم که در مرکز شهر
مونترالدر حال ساخت میباشند رو
به افزایش است اما تعبیرات مختلف
از پی��روزی حزب کبک��وا میتواند
عامل تعدیل کننده ای بر روی این
امر باشد.
ی از پروژهه��ای ساخ��ت
بعض�� 
کاندومینیومه��ای جدید در اطراف
مرکز ب��ل ( )bell Centerدر مرکز
شه��ر مونترال ،ب��رای فروش %۵۰
واحدهای خود ب��ه سرمایه گذران
ی امید بسته اند.
خارج 
بعضی ها حتی پیروزی حزب کبکوا
را باع��ث کاهش میزان مهاجرت به
استان کبک که از سال  ۲۰۰۵رو به
رشد بوده است میدانند.
بن��ا به نظر آق��ای Brian Persaud
مشاور امالک در تورنتو و نویسنده
کت��اب" سرمای��ه گ��ذاری در
کاندومینیوم" ،تزلزل سیاسی باعث

برانگیز نسبت به ذخیره سازی مرغ
کوتاهی صورت بگیرد و بحران مرغ
درکشور کلید بخورد».
"آخری��ن نیوز" براین باور است که
"کلید خوردن بحران مرغدر کشور"
ب��ه سادگی و ب��ا هزینه ک��م قابل
اجتناب بوده و کوتاهی و ناکارآمدی
دولت موجب بروز آن شده است:
«بررسی ها نشان می دهد با ذخیره
س��ازی  40ه��زار تن م��رغ توسط
شرکت سهام��ی پشتیبان��ی امور
دام کش��ور این بحران هرگز بوجود
نمی آمد و م��ردم ناامید از دولت و
تصمیمات شتاب��زده و راه حل های
مقطعی و تسکین��ی دولتمردان به
دنبال کامیون های مرغ نمیدویدند
و صف های طوالنی را به جان نمی
خریدند».

Program
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time is not as long
Federal
Yes
as a Regular Federal Skilled Worker

Program.
If you are looking for an employee,
who lives overseas, give us a call, either
myself or a member of my staff will be
more then glad to explain the procedure.
Or if you are living overseas, and are interested to immigrate to Canada, but you
are at a pause, not sure what will be happening with the Federal Skilled Worker
Program, an arranged employment is
your answer, of course depending on
your skills, qualifications, expertise, and
profession.

سرمای��ه قیمت امالک اطالعات کافی موجود
ف��ر ا ر
خا ر ج��ی نیست).
گذاران
میگردد .همچنین یک ایده در ذهن در اواسط ده��ه  ،۹۰قیمت امالک
ی در رابطه با مسکون��ی ت��ک واح��دی Single
سرمایه گ��ذران خارج 
 familyدر کالن شهر مونترال
«حزب کبکوا  :یعنی
به می��زان  ۲-۱درصد پایین
جدایی کبک از کانادا؟!» آمد.
در سال  ۱۹۹۶یک سال بعد از
پیروزی حزب کبکوا و رفراوندم
حزب کبکوا وجود دارد بدین معنی جدایی از کانادا ،قیمت کاندومینیوم
ی جدایی کبک  ۶درصد کاهش یافت.
که حزب کبکوا یعن 
آرشیو روزنامه گازت مونترال نشان
از کانادا.
ی به قیم�ت امالک دهنده پایی��ن بودن اعتماد مصرف
اگ�ر نگاه� 
مونترال از سال  ۱۹۸۰بیاندازیم کنن��ده ،ت��رس سرمایه گ��ذاران
ی و ت��رک مونترالیه��ای
شاهد بازاری آرام و با ثبات بوده خارج�� 
ی زبان در آن دوره میباشد.
انگلیس 
ایم.
بن��ا بر آمار سازمانه��ای مشاورین ام��ا اغلب ناظران ام�لاک و اقتصاد
امالک قیمتهای امالک مسکونی دانان بر ای��ن عقیده اند که کاهش
ت��ک واح��دی  Single Familyدر قیمت امالک در دهه  ۹۰بیشتر به
کالن شهر مونترال علیرغم  ۲برابر دالیل اقتصادی میبود تا سیاسی.
شدن بین سالهای  ۲۰۰۰تا  ،۲۰۰۸در اواس��ط ده��ه  ۹۰دوران رک��ود
هنوز هم از قیمت متوسط این نوع اقتصادی با اقدام��ات ریاضت مالی
توسط دولت همراه شد.
ملکدر کانادا پایین تر میباشد.
برای اینک��ه تغیی��ر در دولتها بر پیروزی ح��زب کبکوا در انتخابات
روی قیمت امالک تاثیر گذار باشد پی��ش رو ممک��ن است ک��ه باعث
باید که این تغییر به طور مستقیم نگرانی صاحبان امالک بشود اما اگر
ی که تعیین کننده سطح اشتغال و نرخ بهره به صورت
به فاکتور های�� 
بازار امالک میباشند نظیر اشتغال پای��دار باق 
ی بمان��د کاهش اعتماد
زایی ،نرخ بهره و عوامل جمعیتی ،اثر مصرف کننده باعث نخواهد شد که
گذار باشد .اولین مرتبهای که حزب مردم خانههای خود را بفروشند.
شاد و سربلند باشید
کبکوا در انتخابات به پیروزی رسید
_______
(سال  )۱۹۷۶از این نوع بود چرا که
برگرفته شده از روزنامه گازت
باعث شد اغلب کمپانی های بزرگ
مونترال  ۲۴ژوالی ۲۰۱۲
ی و مونترالیهای انگلیسی
خارج�� 
زبان بصورت انبوه این شهر را ترک برای اخبار بیشتر در زمینه امالک
به صفحه فیسبوک ما بپیوندید
نمایند و جمعیت شهر کاهش یافت.
(بدلیل اینکه آم��ار خرید و فروش
www.amirsamfanpage.com
ام�لاک در آن ساله��ا در دسترس
نمیباش��د از می��زان دقیق کاهش

شهباز :مرغ و گنجشک...

>> ادامه از صفحه7 :

محمدرض��ا رحیمی ،مع��اون اول
رییس جمهوری که هدف انتقادهای
"آخری��ن نیوز" است ب��ه پیروی از
سیره مقام معظم رهبری گناه را به
گردن "دشمن" می اندازد:
«معاون اول رییس جمهوری گرانی
م��رغ را القاء دشمن��ان ذکر کرد و
گفت :وقتی حواله ای دیر جابجا می
شود ،پول پرستان هجوم می آورند و
قیمت ها را باال می برند»!

دکت�ر ک�ورش عرفان�ی ،جامعه
شن��اس و فع��ال سیاس��ی مخالف
حکومت آخوندی (که با تالشی قابل
تحسین وقت و دانش و همت خود
را از طری��ق برنامه های روشنگرانه
تلویزیون های ماهواره ای و تارنمای
اینترنت��ی "خودرهاگ�ران" صرف
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آگاهی رسانی به مردم ایران درمورد
ضرورت سازماندهی برای سرنگونی
نظام والیت مطلقه فقیه می کند)در
 22ژوییه در نوشتاری با عنوان:
"گ��ذر از اسیده��ای مع��ده ب��ه
دمکراسی" نگاهی متفاوت به بحران
م��رغ و اعتراض خودج��وش مردم
نیشابوردارد:
«به��ار عربی و جنبش های زنجیره
ای آن حکای��ت از تالطمی دارد که
در حال بازتعریف جغرافیای سیاسی
خاورمیانه و شمال افریقاست .ایران
نیز به عن��وان یکی از اج��زای این
فرآین��د سرنوشت دیگ��ری جز آن
چه درسی و سه سال گذشته دیده
است ،خواهد داشت».
نگاه دکتر عرفانی ب��ه مسئله واقع
بینانه و راهک��اری که ارائه می کند

the Federal Skilled Worker Program is temporarily at a pause till
the beginning of 2013,
although closed temporarily, it is not
closed for those who have an arranged
employment, meaning that
they have a permanent arranged employment in Canada, an employment awaiting them upon their arrival, this stream
of the Federal Skilled Worker is not
closed, it is opened, and because there is
an employer awaiting the services of the
foreign skilled worker, these applications are given priority, the processing

Olympic games
in London Engla
nd
and how
hard they
have worked to make their
dreams come true.
So …. Go Canada Go, Go
!!Iran Go, Go Italy Go
short article this
issue, by the time
Payvand comes out, my
husband & I will be on
vacation, my office will
be closed for 2 weeks,
we will be back in full
force August 13, till
then, hope everyone
will be enjoying the rest
of summer, it’s been a
scorching one so far, let’s
hope it cools down a little,
just a little.
Keep safe, stay healthy,
and make sure laughter is
in your everyday life.
__________

O

serve
it, but Iran,
they work so
hard to get to
where they
have gotten.
Getting to the
Olympics is
no easy task,
the hard work
involved, the
dedication,
determination,
discipline, at times when
I think about it, it seems
almost unreal what these
athletes have gone through

kay, if you ask me,
why are the summer Olympics in London
England, having family, friends, and clients
in England, keeping us
updated with their weather,
they have had a cold, rainy
summer, I, along with
everyone else, is hoping
for a drastic change in
weather.
I will always be going
for Canada, no matter
what sport, Canada
comes first for me,
then there is Iran,
and Italy, Italy comes
second for me, Iran
comes third for me,
with my husband it is
the other way around,
Canada of course
first, Iran second,
Italy third.
Great combination,
!eh
Although our hearts are
with Canada, seriously
deep down, we always
hope that Iran will win a
gold, they deserve it, all

اسید معده ها کلید بخورد ،خود را
آماده کنیم که آن را به یک جنبش
اجتماعی آزادیخواه ،عدالت طلب و
دمکراتیک تبدیل کنیم .بی شک از
ترکیب توان گرسنگان نان و تشنگان
آزادی می توان حرکتی ساخت چند
جانب��ه که هر بع��د آن بعد دیگر را
تکمیل می کند».
اما ،بخشی از هم میهنانمان ،که راه
حل های فوری و آنی فردی – یا به
قول محمود احمدی نژاد "زودبازده"
 را بر ترکیب های پیچیده ای از نوع"گرسنگان ن��ان و تشنگان آزادی"
ترجیح میدهند ،برای "بحران مرغ"
نیز راه حلی "زود بازده" یافته اند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر:
«اگر این روزه��ا سری به بازار اهواز
و البته برخی شهرهای دیگر استان
بزنید ،می بینید که دست فروشانی
حض��ور دارند ک��ه گنجشک های
سالخی شده را به سیخ کشیده اند
و در سینی هایی در معرض فروش
ق��رار می دهند ...خانمی که در بازار
نادری اه��واز روزانه تع��داد فراوانی
گنجشک م��ی فروشد ،درحالی که
با مه��ارت و سرعت خاصی پرهای

گنجشک ها را از بدن آنها جدا می
کند می گوید:
م��ردم روزبروز استقبال فراوان تری
از این گنجشک ها می کنند و من
در روز بی��ش از هزارتا از آنها را می
فروشم ...یک فروشنده دیگر اهوازی
نی��ز می گوید :از وقت��ی مرغ گران
ش��ده ،فروش گنجشک ب��اال رفته
به گون��ه ای ک��ه عرضه گنجشک
جوابگوی تقاضای روبه افزایش مردم
نیست».
من نی��ز مانند دکتر کورش عرفانی
راه ح��ل سازمانده��ی اعتراض��ات
مردم��ی – مانند تظاه��رات مردم
مسالمت جوی نیشابور – را ترجیح
می ده��م و آرزومند تحقق ترکیب
"گرسنگ��ان نان و تشنگان آزادی "
هستم ام��ا درعین حال از خود می
پرس��م آن بخ��ش از مردمی که راه
حلشان برای "بحران مرغ" ،منقرض
کردن نسل گنجشک های ضعیف و
نحیف است ،پس از کشتار و نابودی
گنجش��ک ها به س��راغ چه حیوان
دیگری خواهند رف��ت و آیا راهکار
مبارزاتی دکتر عرفانی درمورد آنان
کارساز خواهد بود؟!

A

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

علم��ی و عملی و ب��ه احتمال قوی
نتیجه بخش است:
«درد نان تا حد زیادی ،درد آزادی را
به عقب رانده است .اینک ،موقعیت
رفاهی طبق��ه متوسط آسیب دیده
است و به همیندلیل شاید جنبشی
که این طبق��ه بخواهد درآن درگیر
ش��ود کمتر رن��گ و ب��وی آزادی
خواهان��ه داشت��ه و بیشتر به سوی
مطالب��ات معیشتی میل می کند...
آنچه امروز در ای��ران به عنوان افق
تغییر مبتنی ب��ر واقعیت ها مطرح
است "انقالب اسیدهای معده" است،
یعنی شورش گرسنگان ،بیکاران ،بی
خانمان ها ،بیم��اران بی دوا و همه
آنها ک��ه دیگر نمی توانند ،حتی در
سایه سکوت و سازش با استبداد و
خفقان ،حتی بقای فیزیکی خویش
را تأمین کنند».
این نویسنده مبارز در بخش دیگری
از نوشتار خود برضرورت سازماندهی
ت��وان بالق��وه و تبدی��ل آن به توان
بالفعل تأکید می کند:
«وحشت نداشته باشیم که حرکتی
که قرار است مسیر تاریخ کشورمان
را تغیی��ر دهد با ش��ورش یا انقالب

athletes de-

for me
Canada
comes
first,
then
Iran, and
!!Italy

•
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!happy canada day

خنستین روز جوالی جشن کانادا

با حضور اجنمن ها وگروه های فرهنگی و بسیاری از ایرانیان

به روایت تصویر و چند پیام شادباش...

www.paivand.ca
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پیام نیویورک پرشین پرید
درود و سپاس بر گروه همبستگی ایرانیان
مونتریالکانادا
دی�دن همای�ش ب�ا شک�وه ایرانی�ان در
بزرگداشت «کان�ادادی» با پرچم پرافتخار
شی�ر و خورشی�د نشان ای�ران زمین و در
لباس های محلی چشمگیر بر تن ایرانیان،
غرور ملی همگان را برانگیخت
نش�ان دادن همایش ایران م�درن در روز
«کان�ادادی» ،در می�ان ملت ه�ای جهان
که از طرق مختلف تماشاگ�ران ،رسانه ها
و تلویزی�ون ه�ای محلی و جهان�ی ،ایران
هخامنشی را که پای�ه گذار حقوق بشر در

جهان اس�ت ،در خور ستایش و تقدیر می
کند.
امید است ما نیز از نیویورک در سال آینده
در این همای�ش پرافتخار در کن�ار «گروه
همبستگی ایرانیان مونتریال» ،که پایه گذار
شرکت ایرانیان در روز «کانادادی» هستند،
همراه و همگام شویم.
ایزد نگهدار ایران باد
با آرزوی بهروزی برای همه گان
از طرف نیویورک پرشین پرید

دکتر مهشید اسدی ،دکتر سیروس
اسدی ،دکتر سیروس اسدی

پیامی از ایرانیان آملان
با درود بر گروه برگزار کنندگان و همبستگی
ایرانیان کانادا -دی مونتریال کانادا
بوسیله اینترنت و از طریق روزنامه پیوند از
جشن با شکوه گروه فعال�ی روز کانادا-دی
مونتریال آگاه شدیم.
ما ایرانیان ساکن آلمان این پیروزی بزرگ را
به شما شادباش میگوییم.
بویژه عظمت و جالل و ابهت این جشنواره
در برابر جهانیانی که ساکن کانادا هستند و

از مشاهده این هنرنمایی برتر پی به فرهنگ
پرافتخار مان می برن�د و موجب افتخار ما
ایرانیان می گردند.
با ای�ن همایش بزرگ شما عزیزان ما را هم
سرافرازنمودید.
پیروزباشید.
از طرف هزاران ایرانی ساکن آلمان

آیدین خوش بنیانی

 30جوالی 2012

پیروز
ی همبستگی ایرانیا
ن در مونترال کانادا
را ش
اد باش می گویم؛
هر کجائی که پرچم
سه رنگ
شیرو خورشید نشا
ن
بر
اف
را
ش
ته
شو
د،
قدم
ی بس پیروزمندانه
در مقابل اهریمنان
فعال حاکم بر
ایران خواهد بود.

مجید مر
ادی :پاریس -فرانسه
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AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Open 7 Days

See stores for more specials

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

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

READY
PRÊT
À MANGER
و قیمت نازلTO
عالیEAT
ایرانی•با کیفیت
خورش های
انواع کباب ها و

READY TO EAT

PRÊT À MANGER

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

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

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

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب
READY TO EAT

READY TO EAT

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

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

PRÊT À MANGER

BROCCOLI

VINE TOMATOES

BROCOLI

TOMATES
SUR VIGNE
$2.18 kg

PRÊT À MANGER

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

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

ENGLISH
CUCUMBERS

ROMAINE
LETTUCE

CONCOMBRES
ANGLAIS

LAITUE
ROMAINE

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

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

SPECIAL

AKHAVAN
CHICK PEAS

AKHAVAN TRADITIONAL
BARBARI BREAD

AKHAVAN PITTED DATES

AOULA COUSCOUS

AKHAVAN
APRICOTS

SAUDI DATES

POIS CHICHES
10 lbs. / 4.54 kg

PAIN BARBARI
500 g

DATTES DÉNOYAUTÉES
3 lbs. / 1.36 kg

5 ROSES FLOUR

FARINE
20 lbs. / 9.09 kg

...سوسیس و،مرغ
،گوسفند
،انواعگوشتکوساله
MEATS
• VIANDES
MILD FED VEAL BLADE

PALETTE DE VEAU DE LAIT
$6.58 kg

LAMB SHOULDER

ÉPAULE D’AGNEAU
$8.78 kg

Halal
Halal

Halal

BULGUR SALAD
SALADE BOULGOUR

Medium - Moyen
8.8 lbs. / 4 kgs

ABRICOTS
454 g

SPECIAL

ANJAR SYRUP

DATTES SAOUDIENNES
1 kg

ROSE, TAMARIND OR MULBERRY

FRESH MOSHKAN
IRANIAN DATES

MAZOLA CANOLA OR
CORN OIL

SIROP ANJAR

FILET MIGNON
$19.78 kg

WHOLE GRAIN FED
CHICKEN

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

ROSE, TAMARIN, MÛRES
600 ml

Halal
Halal

BEATRICE BUTTERMILK

BABEURRE
1L
Maximum 4 per client /
Maximum 4 par client

AKHAVAN
GREEN LENTILS

AKHAVAN
DRIED PRUNES

LENTILLES VERTES
10 lbs. / 4.54 kg

PRUNEAUX
454 g

DATTES MOSHKAN IRANIENNES
700 g

Halal
Halal

GROUND LAMB

AGNEAU HACHÉ
$8.78 kg

HUILE DE CANOLA OU MAIS
2.8 L

Halal

MARIE KADÉ
YOGURT DRINK

YOGOURT À BOIRE
Assorted / Assortis

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

NATURAL ALMONDS

RIZ BASMATI 817
10 lbs. / 4.54 kg

AMANDES NATURE
$6.58 kg

TUNISIAN
DATE PASTE
PÂTE DE DATTES
TUNISIENNES
1 kg

Halal

PRIMO OLIVE OIL

GROUND BEEF

HUILE D’OLIVES PRIMO
1L

BOEUF HACHÉ
$6.14 kg

Halal
Halal
Halal

ST-CHARLES

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

CAVENDISH

Halal

SHERBROOKE

DECARIE

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

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

BLVD.
PIERRFONDS
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کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

since3
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: 450-934-7744

Tel.: (514) 933- 8383

NDG،

پارک
انگرینیون

 نزدیک به خروجی مترو انگرینیون

مسکونی و جتاری

  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


با مدیریت مسعود موج بافان:
عضو جامعه بازرسان ساختمان کبک ()AIBQ
و  InterNachiدر آمریکا با بیمه در خدمت شما

)514( 677-9892

www.montrealproinspection.com

فروش کلیه بلیت

برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در
تپشدیجیتال
514-223-3336

وست آیلند

1253 Rue Guy

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک

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

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

قهوه ادنا
EDNA

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

به مدیریت :بیژن احمدی
در مرکز شهر :مترو گای

قبل از اجنام هرگونه کار ارزی با ما متاس بگیرید!

گوشت ،سیخ کباب،
ادبزن ،زغال و...
منقل ،ب
یه وسائل پیک نیک
کل
ابخوری دراخوان
و کب

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

www.akhavanfood.com

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

NDG

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

behrooz@babakhani.ca

 19آگوست

Tel.: 514-481-0671

بازرسیساختمان

Metro: Guy Cond

Tel.: (514) 606-5626

یکشنبه

____________________
5655 Sherbrooke W.

MONTREAL PRO INSPECTION

7روز
هفته

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

پیکنیک
بزرگایرانیان

جواد ایراخنواه

بازرسیفنیساختمان

مشاور رمسی وام مسکن

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

عینک فرهت
H4A 1W6

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

) 2550 Lapiniere (Brossard

بهروزآقاباباخانی

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

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

انــواع
کارتتلفن

Tel.: 514-996-9692

برجن دودی
ایران رسید!

خربزهمشهدرسید

GUY

Montreal, QC H3H 1M6

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

