شــریف

موسسه مالی

تبدیل ارز

1102

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
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يكباردگرنسيم نوروزوزيد
دلها به هوای روز نو باز تپيد
نوروز و بهار و بزم ياران خوش باد
در خاك وطن  ،نه در ديار تبعيد
-------نوروز! خوش آمدی صفا آوردی!
غمزخم فراق را دوا آوردی
همراهتوبازاشكمانيزدميد
بويی مگر از ميهن ما آوردی!
-------نوروز رسيد و ما همان در ديروز
در رزم نه بر دشمن شادی پيروز
اين ُغ ّصه مرا كشت كه دور از ميهن
هر سال سر آمد و نيامد نوروز !
-------دلتنگزغربتيموشادانباشيم
ازآنكهدرستعهدوپيمانباشيم
بادا كه چو نوروز رسد ديگر بار
باسفرهیهفتسيندرايرانباشيم

•6170NDG:
Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

:خریدفرانچایز

بال های رنگ منایشگاه نقاشی های  ص16 :

حسین
باقرزاده

علی اصغر معصومی و حمیرا مرتضوی

>>  3تا  17آوریل 2013

در گالری «رانده وو»
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عباسشفیعی

شهباز
خنعی

>> 7

renroc s'neeT

حسابداریومالیات

>> 36

>> 5

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

فارغ التحصیل McGill University

18 Westminster N.Suite 20

امیرسام:
امالک

H4X 1Y9

Tax planning & preparation For:

Montreal, QC

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

Tel.: (514) 806-0060

>> 36

Montrealvr@gmail.com

صرافیخضر

انتقالفوری

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

 23مارس

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

شبی غرورانگیز ،زیبا وپرخاطره ...
به روایت
تصویر...

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

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

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


بهمدیریت:
بیژناحمدی

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

وحید خلجی

GUY

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


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

2178 Ste-Catherine W.

ان
تقـال ارز

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

ProFusion Realty RF

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

مشاور امالک در مونتریال

6600 Trans-Canada، Suite 750

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

بچههامتشکریم!

صرافی  5ستاره

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

Embassy Plaza

 ص17 +18 :

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

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.

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
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

دارالترجمهرمسییکتا

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه
ترجمه رمسی کلیه اسناد و مدارک
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
با استانداردهای  PCRCو MCC
______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا

Atwater
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Cell.: 514-969-2492
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فرارسـیدن نوروز را
که همراه با نویداهی آزادی از سراسر جـهان است
هب شما شادباش می گویم
و تـندرستی و شادکامی شما وخانواده را
رد سال نو آرزومـندم.
پـیروز باشید!

مح

ـم
دشکیب نیا

Wishing you Healthy,
Happy and Prosperous New Year
__________________________
Levy Pilotte
Comptables Agréés
boul Décarie 700-5250
Montreal, QC H3X 3Z6
Tel.: (514) 487-1566
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نوروزسال  1392را هب هم گان هب وژیه زرتشتیان واریانیان شادباش می گوید

4700 De La Savane
Montréal, Qc H4P 1T7
www.lambdaconstruction.com
Tel. (514) 343-4666

به امید فردا و دنیای بهتر




























 
 
















































شاه انجم چو زرافشان شود از برج حمل
پر زر ناب کند غنچه نورسته بغل
دوزد از رشته باران و سر سوزن برف
ابر بر قامت اشجار دو سد گونه حلل
الله سر برزده از سنگ ز سرتاسر کوه
گل برون آمده از خاک ز پا تا سر تل
ای خوشا خلعت نوروزی بستان افروز
جامه از اطلس زنگاری و تاج از مخمل
وحشیبافقی

www.zaq.org

P.O. Box26735
Beaconsfield QC H9W6G7
quebeczoroastrians@gmail.com
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 برای زندگی برتر،طرحی برتر
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3  و2 ،1
اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
:ساعات کار

همین امروز

با دفتر

فروش ما
متاس

و یا با تعیین وقت قبلی

بگیرید

www.alixtoyota.com
Tél.: 1-866-821-0105

2013 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors

6807, boul. De Lorimier

STARTING AT

16 315

Montréal، Qc H2G 2P8

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

$

transport, preparation included.

2013 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 525

Financing

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Contact Alex
for additional rebates.

transport, preparation
and tax for A/C included.

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

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

با آرزوی سالی
سراسربرکت،
بهــروزیو
سالمتی...

بـهاران خـنده رب لب آشنا کرد...

از هم اکنون:
کلیهاقالم

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

ئید
بفرما

ن!

قلیا

سوپر اخوان:
وستآیلند
و
NDG

ارژنگ بزرگمهر (مونتریال)

اسیر

لحظه ها می گذرد و زمان می میرد
و طلوعی دیگر
با شکوفایی یک رستن دیگر
مژده فردا را به جهان می گوید
نام ها می میرند
و زمین عشق به بودن را
عشق به هستی را
زیر انبوه هزاران آوار
از همه می گیرد
و سپس نام دگر می شکفد
و زمان باز پی ثانیه ها می گذرد
زندگی در تپش دایم خود
لحظه ها را پی هم می خواند
زنده بودن بس نیست
چه بسا مردم زنده که نشان مرگند
چه بسا خیل شهیدان که حیات جاوید
و تو ای خسته ز زنجیر ستم
تو تالش جاوید
بهر پویایی یک عشق بزرگ
عشق پرواز سپید
عشق آزادگی و آزادی
عشق ویرانگری ظلم و ستم
در قفس پیر شدن
و شکوفایی آزادی را
با نگاهی خسته
از میان قفس خود دیدن
و به امید آزادی مردم بودن
معنی آزادی است
و تو ای خسته ز بیداد و ستم
تپش قلب پر از درد ترا
زیر هر ضربه دژخیم
جهان می شنود
و صدای نفس خسته تو
به هنگام طلوع فردا
نفس موج ستمدیدگان خواهد شد
کشتن هر بغض
که در زیر فشار دندان می میرد
گریه شادی آزادی هاست
که همه می خوانند
و همه نام تو را می گویند
و به هنگام طلوع فردا
نام تو
نام دگر یارانت
همره باد صبا
دشت آزادی را می پوشد

4
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بیش از تو نباشم گــر! همتای تو ای َمر َدم
فــردم
شفافم و بی خدشه ،در پاکدلی َ
من مام وطن دارم ،آیینه صفت در بر
گــردم
ایران مرا بنگر! آیینه ی بی َ
هر برگ ز تاریخش،گر بازکنی بینی

www.paivand.ca

ایران...

در سخت ترین دوران ،با خصم چه ها کردم
سودابه شدم هرچند ،گهگاه به کین خواهی

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8
@gmail.com

نگاه آخوند به تاریخ و فرهنگ
گـــرد بپروردم
روز دگرام بینی بس
ُ
و آیین های ایرانی ،بویژه آن
گه دخت سمنگانم ،سهراب به دامانم،
بخشی که ریش��ه در دوران
گه ویس و زلیخاوش ،افسانه ی شبگردم! پیش از اش��غال ایران توسط
بس شعر می آوازم ،تا پنجره ای سازم
عرب ه��ا دارد ،نگاهی تیره و
منفی است.
طــردم
اندازه ی آزادی ،بیهوده کنی َ
مکتب منحطی که خود غرقدر
ور دشمن زیبایی پاالن کـشد ام بر سر
آلودگی به خرافات و موهومات
سـرخند نفس هایم ،منگر به رخ زردم
ُ
اس��ت – و تنها ی��ک نمونه آن
چونطاهرهوسیمین،شمشیرقلمدردست،
را م��ی توان در وج��ود بیش از
شاهین غزل تا هست ،غم نیست هماوردم 11هزار امامزاده در کشور یافت
همتا ی تو ،نه،بیش ام ،ای مرد که خاموشی  ،-این آیین ها را خرافات ،آتش
پرستی ،گبری ،مجوسی و ...می
نامـردم
من حنجره ی فریاد ،فریاد ز َ
نامد.
مرتضی مطهری ،نظریه پرداز و
ویدا فرهودی:
فیلسوف شهیر حکومت اسالمی
زمستان  -۱۳٩٠مارس ٢٠١١
که آیت الله خمینی او را "میوه
عمر" خود می نامیددرباره آیین
های نوروزی که با "چهارشنبه
سوری" آغازمی شود و با "سیزده
بدر" به پایان می رسد می گوید:
«نیاکان ما درگذشته چنین می
کردند ،ماهم چنین می کنیم.
چهارش��نبه آخرسال می شود،
بس��یاری از خانواده ها ،که باید
بگویم خانواده احمق ها ...آتشی
روشن می کنند ،هیزمی روشن

ارز FMS
انتقـال ارز

بامدیریت :کامبیز برقی

ن
وروز!
پـی
روزی
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م��ی کنن��د ...از روی آتش می
پرند :ای آتش ،زردی من از تو،
سرخی تو از من .آه این چقدر
حماقت است .خوب چرا چنین
می کنید؟ آقا یک
سنت اس��ت مال ما
مردم ،ازقدیم پدران
م��ا چنی��ن کاری
م��ی کردند .ش��ما
می بینی��د یک کار
احمقانه است ،دلیل
خریت پدران شما است ،رویشان
را بپوش��انید .چرا دومرتبه این
س��ند حماقت را س��ال به سال
تمدید می کنید .این فقط یک
سند حماقت است».
گذش��ته ازاین ک��ه اهانت های
موج��ود در یاوه گویی های این
فیلسوف و نظریه پرداز حکومت
اس�لامی الیق ریش خ��ود او و
همفکرانش است ،این نیزدرخور
توجه اس��ت که اینها را کس��ی
می گوید که مذه��ب غرق در
موهوم��ات و خرافات��ش برپایه
"حدیث و روایت" یعنی
این که پیامب��ر و امامان
چ��ه کردن��د و خوردند
و گفتن��د – و لذا ماهم
باید همان ها را بکنیم و
بخوری��م و بگوییم – بنا
شده است!
دش��منی آخوند با آیین
ه��ای زیب��ای ایران��ی

انتقالفوری
ارز به ایران و برعکس
بابهتریننرخ
FMS:Financial
Management Services
3095 Halpern

منحصرب��ه دوران پیش یا آغاز
انقالب نیست.
عداوتی س��اختاری اس��ت که
مفهوم گفته سعدی را زنده می
کند که« :دو سلطان دراقلیمی
نگنجند».
در جامعه ای که این آیین
های خردم��دار حکمروا
باش��ند ،آخوند نمی تواند
ساالری و حکومت داشته
باشد.
آخوند نوروز و آیین های
آن را خراف��ی ،مک��روه و
منک��ر می ش��مارد زی��را برای
تداوم و تحکیم حکومت خویش
احساس خطر می کند.
آی��ت الل��ه صاف��ی گلپایگانی،
نگران��ی خود را این چنین بیان
می کند« :نباید وضعیت طوری
شود که معروف ،منکر و منکر،
معروف جلوه داده شود ...مگرمی
شود جشن استقبال از نوروز را
اسالمی خواند؟
آیا موس��یقی ه��ا و رقص ها و

بی بن��د و باری هایی که دراین
جشن اتفاق افتاده ،خالف شرع
مقدس اسالم نیست؟».
آی��ت الل��ه مصباح ی��زدی هم
همین حرف ها را با بیانی دیگر
می زند« :نباید به آتش پرستی
پدران خود افتخارکنیم ،زیرا آن
فضیلت نیست .باید به ایران به
دلیل منتسب بودن به اهل بیت
(ع) افتخار کنیم ...ما نباید چشم
بس��ته مفاهیمی مانند آزادی،
دموکراس��ی و کرامت انسان را

بپذیریم»!
یک تارنم��ای اینترنتی
آخون��دی به ن��ام "نوید
ش��اهد" ،پای��گاه اطالع
رس��انی فرهنگ ایثار و
شهادت ،نیز با شیوه ای
شبیه اصالح طلبان – که
هرچه را نمی توان با زور ازبین
ب��رد ،باید با نفوذ ب��ه درون آن
متالشی کرد  ،-می کوشد نوروز
را همس��ان عیدهای اس�لامی
کند:
«عی��د نوروزعید ملی اس��ت و
اسالمی نیست لکن اسالم هم
مخالفتی با او ندارد» .البته این
نداشتن مخالفت مشروط براین
است
{>> ادامه در صفحه}14 :

آژانسمسافرتی
GAM TRAVEL

مشاور م

ج
رب شما:

ال
ه
ه
ص
ا
حل
ی

___________________
GAM TRAVEL:
8260 DEVONSHIRE, SUITE 210,
MONTREAL, Qc. H4P 2P7

 بیش از 20سال سابقه در امور مسافرتی
در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
 فروشبلیتکلیهشرکتهایهواپیماییبهسراسردنیا
عالی)
 پروازبهشهرهایتهران،مشهد،شیراز
تهای
(بهقیم
 تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
 بیمههایمسافرتی  کروزهایویژه،هتل،اتومبیل

Tel: 514-444-4549

Tel: 514-344-8888
E-MAL: elahe@gam.ca
elahetrip@yahoo.ca

www.gam.ca

St-Laurent Qc. H4S 1P5

cote
verrtu

Tel: 514-623-2900
FMS-financial@USA.net

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

CANDIAC SUR LE
GOLF $449.000.OCCUPATION
RAPIDE
Magnifique
Cottage 2007
pour une grand
famille. 4+1 cac
avec 2+1 sdb.
!IL FAUT LA VOIR

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

Masoud Nasr

Minoo Eslami

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

5263، boul Cavendish،

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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کلبهعموجان

ریشه های درد...

کلبهعموجمال پی

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

شی
ن :با مدیریت جدید

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

لناموسی

قت

روز  ۸م��ارس و همزمان با روز
جهانی زن ،یک زندر شهر مریوان
به دست پدرش به قتل رسید.
زعفران محمدی از همسرش جدا
ش��ده ب��ود و قص��د ازدواج با مرد
دیگری را داش��ت اما خانواده او با
این موضوع مخالف بودند.
این زن با مرد مورد عالقهاش فرار
میکند و با هم به خانه او میروند.
پدر م��رد به پ��در زعف��ران خبر
میدهد که دخترش آنجاست .پدر
به آن خانه میرود و دخترش را با
دست خود خفه میکند؛ جنازه او
را به روستای خودش میبرد و در
میدان روستا به همه اعالم میکند
که «این لکه ننگ را از دامنم پاک
کردم».
پروینذبیحی،کنشگرمدنیساکن
مریوان ،میگوید که پدر زعفران از
مدتها قبل زیر فشار افکار عمومی
بوده و مردم روستا مدام دخترش

جواهری
نیک آذین

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, Qc, H3H 2L9

Metro: GUY

سنتیسیاهکهمرزنمیشناسد
"از سال  ۱۹۹۲تا  ۲۰۰۱در
کردستان عراق پنج هزار
زن کشته شده ،خودسوزی
کرده و سنگسار شدهاند!"
را به رخ او میکشیدند و میگفتند
دختر تو با وجود داشتن  ۵فرزند با
یک پسر جوان ارتباط دارد.
به گفته این فعال حقوق زنان،در آن
منطقه «جامعه پذیری» قتلهای
ناموسی یکی از مشکالت اساسی
کنشگران مدنی اس��ت« :مریوان
یک منطقه کام ً
ال عشیرهایست.
درست است که شهر است ،منتها
شهر ما در مرحله گذر از سنت به
مدرنیسم اس��ت و فرهنگ بومی
منطقه خیلی وقتها پذیرای این
مسئله هست و مردم فکر میکنند
با این قتلها آبرویشان برمیگردد.
خیلیها ه��م خان��واده را به قتل
تش��ویق میکنند و البته خیلیها
هم نه».
پروی��ن ذبیحی به م��ورد دیگری
از این نوع قتلها اش��اره میکند؛
خواهری  ۱۲س��اله که از برادر ۱۴
س��الهاش حامله ش��ده بود .خانم
ذبیحی با پدر این دختر حرف زده
و ب��ه او گفته این دو کودک هر دو
قربانی هستند اما پدر گفته مردم
به من فش��ار آوردهاند ت��ا در نماز
جمعه اعالم کنم که هردوی اینها
باید سنگسار شوند.

وقتی قانون از قتل ناموسی حمایت
میکند

کنشگران مدنی و حقوقی با ماده
 ۶۳۰قان��ون مجازات اس�لامی به
خوبی آشنا هستند .بر اساس این
م��اده قانونی هرگاه مردی زنش را

تقدیم به جوانان قدیمی «البرز»ی!

سپاس به فرزندان حق شناسم

دکترمحمدعلیمجتهدی

شعر خاطره انگیز زیر را جناب آقای فرحی،
یکی از دوس��تان و خوانندگان قدیمی و
وفادار پیوند ،در یاد و خاطره یک دوس��ت
و دلسوز علم و فرهنگ آن مرز و بوم برای
مان فرستاده اند .با سپاس از ایشان.
------------------دکتر محمدعلی مجتهدی گیالنی ،اس��تاد
دانش��کده فنی دانش��گاه تهران و رئیس
دبیرس��تان البرز بود .او دانشگاه صنعتی
شریف را بنیان نهاد ،که در جهان ،با عنوان
ام آی تی ایران ستوده میشود.
فارغالتحصی�لان این دو موسس��ه گروه
بزرگ��ی از نخب��گان اقتصادی ،سیاس��ی
فرهنگی ایران را تشکیل میدهند.
دکتر مجتهدی همچنی��ن در دوره هایی
ریاست دانشگاههای ملی ایران و پهلوی و
پلی تکنیک تهران را عهده دار بود.

با مرددیگریدر بستر ببیند و علم
به عدم مخالفت زن داشته باشد،
میتواند هردوی آنها را بکشد.
ماده  ۲۲۰قانون مجازات اسالمی
نی��ز تصریح کرده که پ��در و جد
پ��دری ب��ه خاطر کش��تن فرزند
قصاصنمیشوند.
ای��ن دو م��اده قانون��ی راه را برای
قتلهای ناموسی که اکثرا توسط
اعضای خانواده صورت میگیرند،
باز گذاش��ته اس��ت .البته در کنار
قانون ،س��نت و عرف نیز مجازات
قاتالن ناموس��ی را دش��وار کرده
است.
پروین ذبیحی ب��ا تاکید بر اینکه
از مخالفان مجازات اعدام اس��ت و
معتقد اس��ت که قاتل نباید اعدام
ش��ود ،میگوی��د« :اینجا ش��اکی
خصوصی معموالً بعد از پدر ،مادر
است .اگر مادر رضایت دهد ،قاتل
مجازات نمیشود و مادر هم معموال
با چشم گریان ودل خونبار رضایت
میدهد چون نمیخواهد یک قتل
دیگر یا یک زندان طوالنیمدت در
خان��واده اتفاق بیفتد .اگر هم مثال
پدر یا برادر مقتول چند س��ال در
زندان بماند ،در اثر فش��ار بیش از
حد اطرافیان ،مخصوصاً از س��وی
خانوادۀ پدری ،باالخره مادر مجبور
میشود رضایت دهد».
در م��ورد نقش ش��وهران ،پروین
ذبیحی میگوید شوهرانی که خود
قاتل نباشند معموال تحریککننده
قاتل هستند .او میگوید بسیاری از
این شوهران بعد از وقوع قتلی که
احتماال به تحریک خودشان انجام
شده ،از قاتل شکایت میکنند تا با
گرفتن دیه او را ببخش��ند و از این
طریق مالی هم کسب کنند.
{>> ادامه در صفحه}37 :

زغوغای مغرب دلم شد پریش
ره مرز ایران گرفتم به پیش
در آن روزگاران پر چون و چند
فزون بر هزار و سه صد بیست و اند
به دامان البرز کردم گذر
گروهی زمردان و االگهر
مرا یار گشتند بس سالها
بهرصورت و حال و احوالها
چهل سال کوشش نمودم زجان
که تا آگهی یافت نسل جوان
از ایشان به البرز آرامش است
دل جملگی مظهردانش است
چراغ هدایت برافروختم
قبائی ز ع ّز و شرف دوختم
درود فراوان به البرزیان
بویژه دبیران آن سازمان
جوانان البرز نامی شدند
همه دور از جهل و خامی شدند
گروهی همه فاضل و ارجمند
ز اندیشه دانا به دل هوشمند

ش هــر
نبه و ی
ک
ش
ن
ب
ه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ا
ر:
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ن
بهپیشوا
بستنیزتابستان:

،فالوده
و انواع آ
مبیوه های
خوشمزه
بزودی در
عموجان

غذا آماده برای

take out

دلیوری :رایگان

________________
6107 Sherbooke W.

________________ Tel.:
514-484-8072

ساعات کار>>
اینک  7روز هفته:
از  11صبح تا  11شب
دوشنبه ها باز است.
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

کیتر ینگ
عموجان

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی،
چای و...
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 ...............................................................

آگهی :پیوند

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

PAIVAND
Published: since1993

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



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



514-996-9692

غذاهایی بسیار متنوع و تازه

Fax:

بزودی اعالم می شود

514-500-1188

در منوی جدید

Email:

info@paivand.ca

www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی
پیوند بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

زدامان البرز برخاستند
رخ میهن خویش آراستند
شدم هادی این قوم شایسته را
جوانان پر ارج و بایسته راه
گروهی از ایشان مسیحادمند
دریغا که در ملک ایران کمند
اال ای جوانان با علم و رای
که همواره باشید شادان بپای
به آغوش مام وطن رو کنید
گل گلستان وطن بو کنید
فـر و هوش
شما نور چشمان با ّ
کنون پند این پیر دارید گوش
همه جملگی سوی ایران روید
بیاری یاران دیگر شوید
به ّارابه عزت و افتخار
جوانان البرز جمله سوار
دبیران پر مایه با چابکی
براندند ارابه را هر یکی
سوی مقصد نوجوانان ما
که جمله عزیزید چون جان ما
به ارابه من چرخ پنجم شدم
نگفتم که چون ماه و انجم شدم

فروزان شده محفل دیگران
ز نور وجود شما بی گمان
بیائید ای نور چشمان من
در این روزگاران بسوی وطن
بسازید چون روز کاشانه را
فروزان نمائید این خانه را
که این خانه بهر شما ساختند
به راهش بسی جان و تن باختند
چراغ فروزان بدینجا رواست
که این خانه از بیخ و بُن ُملک ماست
نباید که باشند آن دیگران
ز علم شما بهره در این زمان
بیائید این هاله روشن کنید
همه صحن آن همچو گلشن کنید
ز الطاف البرزیان وطن
فراوان کنم شکر از جان و تن
همانند همواره جاوید و شاد
ز البرز هر لحظه آرند باد

•

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island,
& all Surrounding suburbs...
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

طرحرویجلد:رامینمهجوری

لوگــوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------خطاطی ها :احمد مصطفی لو
رامین مهجوری
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چند شعر نوروزی
نعمت آزرم:

شعـروترانه...

يكبار دگر نسيم نوروز وزيد
دلها به هوای روز نو باز تپيد
نوروز و بهار و بزم ياران خوش باد
در خاك وطن  ،نه در ديار تبعيد
-------نوروز! خوش آمدی صفا آوردی!
غمزخم فراق را دوا آوردی
همراه تو باز اشك ما نيز دميد
بويی مگر از ميهن ما آوردی!
-------بر سفرهی هفت سين نشستن نيكوست
هم سنبل و سيب و ِ
دود ُكندر خوشبوست
افسوس كه هر سفره كنارش خالی ست
از پاره دلی گمشده يا همدم و دوست
-------هر چند زمان بزم و نوش آمده است ،
بلبل به خروش و گل به جوش آمده است ،
با چند بهار  ،اللهی خفته به خاك ،
نوروز كبود و الله پوش آمده است!
-------نوروز رسيد و ما همان در ديروز
در رزم نه بر دشمن شادی پيروز
اين ُغ ّصه مرا كشت كه دور از ميهن
هر سال سر آمد و نيامد نوروز !
-------نوروز نُماد جاودان نوشدن است
تجديد جوانی جهان كهن است
زينها همه خوبتر كه هر نو شدنش
باز آورِ نام پاك ايران من است
-------دلتنگ ز غربتيم و شادان باشيم
از آنكه درست عهد و پيمان باشيم
بادا كه چو نوروز رسد ديگر بار
با سفرهی هفت سين در ايران باشيم

شکلگیریجامعهسکوالرایران،
وترسنظاممذهبیحاکم
حسین باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

 26مارس :جامعه سکوالر دمکرات
ایران در حال شکلگیری است.
تعبیر «سکوالردمکرات»در این جا
نه به معنای نظام سیاسی و بلکه به
مفهوم فرهنگی آن به کار گرفته شده است .اینترنت
و ماهواره فنآوریهای تس��هیل کننده این تحولند،
و رس��انههای س��کوالری که از این فنآوریها بهره
میگیرند حامالن این فرهنگ هستند.
خصوصیت تعامل��ی ( )interactivityاین فنآوریها
ام��کان تجربه نوعی از دموکراس��ی را نی��ز به مردم
میدهد ،و برآمد آن مانند همه دموکراس��یها نتایج
نامعلوم و گاه شگفتانگیز آن است .برنده شدن ارمیا
در مسابقه آوازخوانی آکادمی موسیقی گوگوش به
صورت سمبلیکی ساز و کار دموکراسی سکوالر را
با ش��رکت میلیونها نفر از مردم ایران به نمایش
میگذارد.
جامعه ایران ،به یُمن پیدایش و گسترش فنآوری
ارتباطات در یکی دو دهه اخیر و شکستن انحصار
رس��انهای نظام ایدئولوژیک حاکم ،در حال گذار
از ی��ک جامعه بس��ته به یک جامعه باز اس��ت و
فرهنگ س��کوالر دموکراس��ی را تجربه میکند.
آشنایی با واقعیتها ،ارزشها و فرهنگهای متنوع
جه��ان ،مردم ایران را به «دیگرشناس��ی» اوال ،و
«دیگرپذیری» ثانیا سوق میدهد ،و سیطره فکری
نظام دیگرس��تیز حاکم بر جامعه ایران را در هم
میشکند .گسترش روزافزون کاربرد و بهرهگیری از
فنآوریهای جدید ارتباطات ،به رغم محدودیتها
و مزاحمتهایی که نظام جمهوری اسالمی برای
آن ایجاد میکند ،از روند بازگشتناپذیر توسعه و
تعمیق این فرهنگ خبر میدهد
اینترنت و ماهواره دو پنجره بزرگی هستند که بر
روی جامعه ایران باز شده است.
در مرحل��ه اول ،مردم از طریق ای��ن دو فنآوری
واقعیتهای جهان خارج را بهتر میبینند و درک
میکنن��د و روایتهای دقیقتری را در مقایس��ه

ب��ا آنچ��ه ک��ه
از بلندگوه��ای
ر س��ا نه ا ی
ارمیا با
کسی از طریق اینترنت میتواند صدای خود را
جمهوری اسالمی شب و روز به آنان حقنه
میش��ود به دس��ت میآورند .رسانههای روسری بلند کند ،در هر موضوعی حرف خود را بزند و
مستقردر خارج کشور که از ایندو فنآوری درمسابقه در شبکههای اجتماعی حضوردموکراتیک پیدا
بهره میگیرند ،از کنت��رل یک ایدئولوژی آوازخوانی کند ،و بلکه حتا رسانههای صوتی و تصویری
حاکم در امان هستند و موفقیت آنها در آکادمی ماهوارهای نیز س��عی میکنند امکانات ارتباط
جذب مخاطب در گرو سکوالر بودن آنها موسیقی و س��خن گفتن با دیگر مستمعان رسانه را در
و آزادی از قید و بندهای ایدئولوژیک است .گوگوش! اختیار شنونده/بیننده خود بگذارند.
یک��ی از تجربههای دموکراتی��ک که به یمن
در مرحل��ه دوم و مهمت��ر از م��ورد اول،
فنآوریهای ارتباطاتی جدید تس��هیل شده
ای��ن فنآوریه��ا امکان تعام��ل دوجانبه
( )interactivityرا ب��رای مخاط��ب فراهم کردهاند و است ،شرکت مردم در نظرخواهیها است .البته این
این امر به نوبه خود امکان نوعی تجربه دموکراس��ی نظرخواهیها عموم��ا برآیند تعیین کننده و عملی
را در اختیار مردم قرار داده است .اکنون نه فقط هر ندارند و بلکه صرفا نوعی {>> ادامه در صفحه}37 :

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
اینک 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

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cell.: (514) 699-1760
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

نازگل فالح طوسی

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

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

Tel.: (514) 697-0225

فتوشاپ
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کانادا...
صندوقبینالمللیپول:بایدمراقبقیمت
مسکنوحجم بدهی ها بود
 25مارس ایرانتو :صندوق بین
المللی در گزارش سالیانه خود
در مورد اقتصاد کش��ورها می
گوید حجم رو به رش��د بدهی
های خانواره��ا و قیمت باالی
مس��کن در کانادا ،این کشور را
در برابر ش��وک های محتمل
الوقوع در اقتصاد جهانی آسیب
پذیر کرده است.
ام��ا با وجود س��اخت بیش از
حد تحمل بازار مسکن بویژه در
اونتاریو و کبک ،و با وجود اینکه
متوس��ط قیمت مسکن بین
 ۱۰تا  ۱۵درصد بیش از آنچه
شاخص های بازار نشان
پیش بینی می کنند بر
می دهد سیر می کند،
در کبک
رشد اقتصادی اثر منفی
صندوق بین المللی پول
معتقد اس��ت احتمال سقوط سریع خواهد گذاشت.
سقوط س��ریع قیمت قیمتمسکن از جمله به نظر میرسد
مسکن اندک می باشد .اندک است .در آین��ده ب��ا کاهش
مص��رف خصوص��ی و
در رابط��ه ب��ا بخ��ش
س��رمایه گ��ذاری در
مسکن این گزارش می
افزاید که در رش��د قیمت مسکن بخش ساختمان ،این بخشها سهم
و سرمایه گذاری در ساختمانهای کمتری در رشد اقتصادی خواهند
مسکونی نش��انه هایی از مالیمت داشت".
از س��وی دیگ��ر در عی��ن اینکه
مشاهده می شود.
گزارش صن��دوق همچنین می تحلیل گ��ران صن��دوق از تدابیر
گوید " :در حالیکه بدهیهای باالی دول��ت ف��درال ،از جمل��ه اعمال
خانوارها و قیمتهای در حال رشد س��ختگیری بیش��تر در ش��رایط
مسکن ،کانادا را در برابر شوکهای اعطای وام مس��کن ،قدردانی می
بیرونی آس��یب پذیر کرده است ،کنند آنها معتقدند که باید اقدامات
ع��دم توازنه��ای دیگ��ری هم در بیشتری برای مقابله افزایش بدهی
اقتص��اد داخل��ی کش��ور در حال خانوارها صورت گیرد.
انباشته شدن است که تحلیل گران صندوق بین المللی پول با اشاره

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

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی BASIC ENGLISH
اطـالعات نامنـویسی REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

		

زماننامنویسی:

تاریخنامنویسی:

آوریل

2013

2013 11 ،10 ،9 ،8

،4 ،3 ،2

2013

2013 11 ،10 ،9 ،8
آرویل
		
زماننامنویسی:
 5تا  7بعدازظهر
_________________________________________

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

به اینکه بانکهای کانادا " از حجم
س��رمایه و س��ودآوری مناس��بی
برخوردار بوده و س��طح بدهیهای
انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
معوق آنها هم اندک می باش��د"
 2آوریل تا  26جون 2013
		
روزانه:
نتیجه گیری می کند که سیستم
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
		
بانکی کش��ور در ش��رایط خوبی
بس��ر می ب��رد .در رابط��ه با نرخ
 2آوریل تا  20جون 2013
		
شبانه:
بهره،صندوق به بانک کانادا توصیه
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
می کند تا آنکه نشانه هایی از بهبود
شهریه 100 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
رشد اقتصادی بروز نکرده این بانک
 شهریه شامل کتاب (برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.
از افزایش این نرخ خودداری کند.
__________________________________
صندوق پیش بینی می کند که
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در
سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
سال جاری  ۱،۸درصد خواهد بود
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
و این نرخ در س��ال آینده به ۲،۳
Website: www.hsmontreal.com
درصد و درسالهای متعاقب بعدی
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

به  ۲،۴درصد و  ۲،۵درصد خواهید
رسید.

•

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه
 نیم

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی زبان
اداری شما با کمک
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
AUXتحصیل
کاریابی و ادامه
 ½ ½ ARRIVمشاوره در امور
EN AIDE
NOUVEAUX
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
AVEC PLUS DE 60
ANSکاری
 D'EXPERTمصاحبه
½ ½ تنظیمدعوتنامه
رسمیAUPRÈS DES
IMMIGRANTS
مدارک
gratuitsبرابر اصل
dansتایید اسناد و
½ ½ plusieurs la
offre
کردنdes
services
(با
اینترنت
از
استفاده
و
کامپیوتر
آموزش
کالس
½ ½farsi, créole, se
(français, anglais, espagnol, arabe, dari,
پرداخت هزینه ناچیز)
)Un seul numéro de téléphone : (514
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
deدسته جمعی
)conversationهای
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
• Francisation
(cours / ateliers
ساعات کار:
• Aide
à
la
recherche
de
logement
غیره
و
چینی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب
>>دوشنبه تا جمعه
بعدازظهر•
4ونیمAide
 rechercheتاà la
counselling,
رفت و آمد)
ateliers,هزینه ای ناچیز برای
)( placementبا پرداخت
 8 d'emploi (cv,و نیم صبح
• Orientation et référence / Conseils
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat et traduction
__________________________________ __________________________________
• Certificat
d'hébergement
Centre
Social D’Aide
Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
• Programme
d'accès Internet / Cours d'informatique
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
• 3 Commissaires
l'assermentationVerdun (Québec) H4G 2A8
Montreal، QC H4Eà3X8
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p

Tel.: (514) 362.0177

آرویل
 9تا  11صبح

انگلیسیمقدماتیشبانه:

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

>> خــدمات ما شامل:

آوریل

،4 ،3 ،2

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

ه وقت

ر
ا
ی
گ
ا
ن

Tel.: (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal

)(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

چين ۷۰درصد پول نفت را به صورت کاال میدهد
کلم��ه ـ پي��ش از اي��ن برخی از
مسئوالن خبر از واردات زين اسب
و غذای س��گ و گربه و اختصاص
ارز دولت��ی برای واردات ده ها قلم
کاالی غيرضرورداده بودند.
عضو هيات رئيسه مجلس با بيان
اينکه همکاری ايران با روس��يه و
چين منافعی دوجانبه دارد ،گفت:
البته انتقاداتی ب��ه مدل ارتباطی
روسيه و چين با ايران وارد است.
سيد شريف حسينیدر گفتوگو با
خانه ملت درباره ارتباطات سياسی
ايران با دو کش��ور روسيه و چين

گفت :روس��يه و چين کمکهای
زيادیدر برخی زمينهها ،بخصوص
تحريمها ،ب��ه ايران کردند؛ اگرچه
برخی زمانها مانند پروژه نيروگاه
بوشهر رفتار مطلوبی از سوی آنها
ديده نشد.
نماين��ده مردم اه��واز در مجلس
ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد :در
مس��ائلی همچون تحريمها که بر
کش��ور اعمالش��د ،چين نيز در
پرداخ��ت پولها به ص��ورت ۳۰
درصد نق��د ۷۰ ،درصد کاال ،عمل
ک��رد و ب��ه دنبال سياس��تهای

داروخـانه

خود ب��ود؛لذا در برخ��ی زمانها
سياسیکاری میکنند و در پارهای
ت نشان میدهند.
مواقع ،صداق 
عض��و فراکس��يون اصولگراي��ان
رهروان واليت مجلس با بيان اينکه
ارتباطات ايران با روسيه و چين در
کل به نفع طرفين ب��وده و هر دو
از آن س��ود میبرند ،ادامه داد :گاه
انتقاداتی به مدل ارتباطی روسيه
و چين با ايران وارد است که البته
چنين رفتارهايیدر تمام ارتباطات
کش��ورها با يکديگر وجود دارد و
منحصر به ايندو کشور نيست.

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

عصر

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

 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

.

L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
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کانادا...

نظرسنجیگالوپازمردمآمریکا:
بودجهامسالکانادابرایمهاجرتوشهروندی :ایراننامساعدترینکشوردنیا

آمریکا در مقایس��ه با اس��راییل،
نس��بت به هند ( ۶٨درصد) نظر
مساعدتریداشتند.
نتای��ج تحقیق موسس��ه گالوپ
در این نظرسنجی گنجانده شده حاک��ی از این واقعیت اس��ت که
بود ،ایران (با  ۹درصد نظر مثبت مردم آمریکا در م��ورد درگیری
و مس��اعد) در بین کش��ورهای طوالنی اس��راییل با تش��کیالت
منطقه خاورمیانه در پایین ترین خودگردان فلس��طینی ه��وادار
رده قرار داش��ت و به این ترتیب سرس��خت اس��راییل هستند و
عراق ،افغانستان ،سرزمین های احتماالً به همین دلیل است که
فلسطینی و سوریه وضعیتی بهتر تشکیالت خودگردان فلسطینی
در این نظرسنجی از رتبه پایین
از ایران دارند.
دیدگاه منفی ش��رکت کنندگان تری برخوردار شده است.
در نظرس��نجی نس��بت به ایران ارقام نظرسنجی گالوپ نشان می
که  ٨۷درصد ارزیابی شده است ،دهند که مردم آمریکا نسبت به
حتی از کره شمالی ( ٨۴درصد) کشورهایانگلیسیزبان(همچون
و پاکستان ( ٨١درصد) نیز بدتر کانادا و بریتانیا) و حکومت های
دموکراتیک��ی ک��ه دارای نظ��ام
است.
پژوه��ش ادام��ه دار گالوپ علت اقتصادی ش��بیه ای��االت متحده
چنیندیدگاهی را با توسعه برنامه (مثل ژاپن و آلمان) هستند ،نظر
اتمی تهران مرتبط می داند و بر بسیار مثبتیدارند.
پایه این تص��ور مردم آمریکا این نتایجنظرسنجیموسسهگالوپبر
برنامه تسلیحاتی را تهدیدی برای اساس مصاحبه های تلفنی تنظیم
کننده 7
PAYVAND:
 No.840
خارجیMay
15, 2008
افراد شرکت
 Vol.با
شده14است.
ایاالتمتحده
سیاس��ت
سنین بین  ۱٨سال و باالتر که در
تلقی می کنند.
مالی
آمریکا و ناحیه کلمبیا
موسسهایالت
مردم آمریکا نس��بت به اسراییل ۵٠
( ۶۶درصد) نظر مساعدی داشته اقامت دارند ،به صورت شانسی و
و محبوبی��ت اس��راییل حتی از غیرانتخابی تماس گرفته شده بود.
_______________
مکزی��ک ( ۴۷درصد) و روس��یه
ارسال سریع ارز به ایران برعکس
( ۴١درصد) بیشتر بود ،اما -مردم

هزینهکاناداییشدنافزایشمییابد

نتایج نظرسنجی جدید موسسه
پژوهش��ی گالوپ حاک��ی از آن
مه��ارت در گ��زارش اخیر اس��ت که مردم آمری��کا ایران را
 24م��ارس ایرانت��و :هزین��ه
خود گفته است که ساالنه نامساعدترین کشوردنیا میدانند.
کانادایی شدن و ورود به کانادا
مبلغ��ی درح��دود  ۳۵،۵شرکت کنندگان در نظرسنجی
در حال زیاد شدن است.
میلیون دالر برای بررسی در مورد  ٢٢کشور اظهارنظر کرده
بر اس��اس مباحث��ات اخیر
درخواس��ت کارفرمایان بودند و بر این اس��اس  ٨٧درصد
بودج��ه ف��درال هزینه های
برای آوردن نی��روی کار م��ردم آمریکا نظر خوش��ایندی
اداره مهاجرت افزایش خواهد
موقت خارجی هزینه می نسبت به ایران ندارند .در مقابل،
یاف��ت ،چ��را که بای��د بطور
کن��د و در ح��ال حاضر  ۸۰درصد از مردم آمریکا نسبت
ساالنه هزینه فزاینده پردازش
هیچ مبلغ��ی بابت اینکار به بریتانیا ،آلمان ،ژاپن و کانادا نظر
صدها هزار درخواست ویزا و
از ش��رکت ها و کارگران مثبتیداشتند.
ش��هروندی را تحت پوشش
دریافت نمی گردد.
براس��اس جدیدترین نظرسنجی
قرار دهد.
طبق مدارک بودجه قرار موسس��ه گالوپ که روز  ٧مارس
دولت محافظه کار قصد دارد
تا بیش��تر این هزین��ه را بر دوش عنصری قوی را بوجود خواهد آورد .اس��ت که دولت مبلغی به عنوان منتشر ش��د ،مردم آمریکا از بین
کس��ب و کارهایی ک��ه کارگران بر طبق آخری��ن آماره��ای اداره مبلغ اولیه به کارفرمایان اختصاص کشورهایی که مرتب نام آن ها در
موقت خارجی را بکار می گیرند ،مهاجرت کانادا ،تا سپتامبر  ،۲۰۱۲دهد .یعن��ی کارفرمایانی که قرار اخبار مطرح می شوند ،نسبت به
بگ��ذارد همانگون��ه ک��ه در مورد تع��داد  ۳۱۹۵۱۷نف��ر متقاض��ی اس��ت از نیروی کار استفاده کنند ایران نگاهی بسیار منفیدارند.
متقاضیان شهروندی چنین کاری شهروندی ،در انتظار برای بررسی این مبلغ را می پردازند تا مالیات نظرسنجی که بخش امور جهانی
1387
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قرار داشتند.
اردیبهشتخود
درخواست
 www.paivand.caاز  ٧تا  ١٠فوریه سال
دهن��دگان دیگر هزینه ف��وق را گالوپ آن را
 7انجام می دهد.
را
ولی همزمان ،قرار اس��ت طی دو در حالی که اداره مهاجرت ،بودجه پرداختنکنند.
جاری انجام داد ،تصویری از طرز
س��ال آینده ،دولت پول بیشتری ای را که دریافت کرده برای انجام برنام��ه نیروی کار موقتی ،در طی فکر و تلقی مردم آمریکا در قبال
برای تسریعدو برنامه مذکور هزینه س��االنه  ۱۶۰۰۰۰درخواس��ت  ۵سال اخیر ،به سریعترین برنامه کشورهایی ارائه کرد که نام آن ها
ب��ا وجود جمهور بوش به اسرائیل،
نماید یعنی مبلغ  ۴۲میلیون دالر می باش��د .هم اکنون متقاضیان اقامتدائمی اقتصادی
تبدیل شده
بیشتر نموداغلب در صدر اخبار رسانه ها قرار
تم��ا م خواهد یافت.
 ۲۰۱۲بی��ش
اس��ت .در
کارهای
انج��ام
سیاس��تمداراز جوانداد.
اوباما۴۴
موقت و مبلغ
...اقامت
برای
های که
امایی
س��الای��ن
منتقدان
قدرت و نفوذ
م��ورد
برایکه در
ش��هروندیهایی
صحبت
خارجیاً بادردرکانادا
کارگر
۲۱۳۰۰۰
پرداخت
دالر
۲۰۰
مبل��غ
مربوط،
نظرداشتاز بین  ٢٢کشوری که نام آن ها
شهروندی
برنامه
برای
دالر
میلیون
الب��ی یهودی ها در آمری��کا و تاثیر آن بر سیاهپوست ،مسلم
میشد.کند
مطرح
هایهمین
داش��تند ،در
درصد از
سیاست ۲۰
جهتگیریکه تنه��ا
م��ی کنند
هزینه خواهد
 تبدیل ارزهای معتبرزمان تالش
انتخاباتی او،
حضور پیش��رفت
کشور وجود
های آن
هیچطبق
مهاج��ر
بی��ش از
جبران می
ش��ده را
انجام
جمه��ورگذشته
پرونده های
انبار
ش��دنرئیس
جورج بوش
عنوان یک
۱۶۰۰۰۰او را به
کرده اند که
اسرائیل ،پایه و
آمریکا و
دوس��تی
هزین��ه اما
آمریکا ،وبرای دارد،
دائم،
متخصص
سالگردنماید.
شهروندی
مراس��مقاضی
همچنیندرکمبود
ش��صتمین
ش��رکت
ندهند.
اسراییلکارنشان
نیرویسنتی
برنامه حامی
اساسی مستحکم تر از این حرف وحدیث
این وکشور سفر
ایجاد اسرائیل ،به
وتاسیس
اوباما این انتقادها را رد کرده و
سناتور
دارد.
معیارهایکرده ها
اند.
آمده
کانادا
به
آلکسیس
مهاجرت،
وزیر
سخنگوی
ها
س��نجش
کارفرمایان
که
است
آمده
بودجه
در
آن
مدیران
که
داد
رخ
بود،
گرفت��ه
ش��غل
ایجاد
و
آموزش
برای
دالر
Sharif Exchange
است.
برنامهاً به وجود
ای��ناو عمیق
کرده که
استدالل
ورودی
زیاد
رش��د
مش��کل
ترین
مهم
گفت
پاولیچ،
است
شده
باعث
تقلب،
ضد
جدید
برای
بیش��تر
که
هس��تند
موظف
نمی
کانادا
در
بودن��د
کرده
اظهار
کشور،
داخل
کار
متقاضیان
جهت
259B Cote-Vertu
سفردر واقع فرصتی برای تاکید مجدد ارزش های
این
آوردهمعتقد
بوجود ثبات
اس��رائیلراامن و با
آمریکاییبا زمان کان��ادا،یک
نگرانی
این
رابط��ه
در
رویمان
پی��ش
ساالنه
بعضا
و
ماهانه
های
وقفه
که
 St-Laurent,و
QCداخل ،تبلیغ
H4Nکار از
نیروی
یافتن
را
خود
نیاز
مورد
نیروه��ای
توانند
باشد.
می
1C8
بسیاری
که
دهد
می
نشان
ها
نظرسنجی
و
آمریکا
کش��ور
دو
روابط
اس��تحکام
ب��ر
است.
کنند.
عمومی
در روند درخواست ها تا حصول به بررسی پرونده ها ،این حقیقت است اس��ت که ش��رکت های کانادایی همزم��ان دولت به اج��رای برنامه پیدا کنند.
Cote vertu,
Bus
اعالن121 E
هزینهبه چشم
اسرائیل را
سالدولت
آمریکایی ها،
اسرائیل است.
گذشته
که ازدر طی ۲۰
وضعیت افراد ،بوجود آید.
پاسخ
این
) (514که
 22-6408اس��ت
شاید به جای نیروی کار فعال در پذیرش نیروی موقت کار خارجی در طرح بودجه گفته شده است که هدف نهای��ی این
Tél.:
آقای بوش یکی از حامیان قوی اس��رائیل یک دموکراسی جوان به سبک غربی ،در
منتقدانه!
برخوردی
با
اسرائیل
قوی
دوست
هزینهTél.:
که)(514
561-6408
ها
پرونده
پردازش
برای
شده
تمام
برای
که
گویند
می
بودج��ه
لوایح
نیروی
هنگام استخدام نیروی موقت کار  ۴۲میلیون دالر
کشور ،از نیروهای ارزانتر خارجی ادامه می دهد.
بوده اس��ت ،اما اکنون که وی در آس��تانه یک منطقه ناآرام می بینند؛ کش��وری که
Fax:
)(514
22-6409
استفادهنمایند.
ولی
است
داش��ته
افزایش
ما
برای
شدن
تبدیل
واردان،
تازه
از
بسیاری
این
پس از
گ��ردد
این تغییرات پ��س از بحث هایی خارجی ،در مورد گزینش افرادی موقت کار می
پایان دوره ریاست جمهوری اش قرار دارد ،دربر دارنده تمام ارزش های ایاالت متحده
موضعروی
بودجه بر
آمریکاست.ازمتقاضیان،تغییری تمرکز بازی��اد
انتخاباتیایباراکمبلغدریافتی
کانادایی ،مرحله
به
در بریتیش کلمبیا در ارتباط که زبان رسمی این کشور را حرف برای دادن ویزاهای دانش��جویی و
تغییر یکک��ه
شهروندبر رقابت
یکبا تمرکز
بحثی
معمای
آقای اوباما
اینح��ال،
موقت
کار
نیروی
پذی��رش
تمایل
است.
نداشته
برای
و
باشد
می
اهمیت
با
بس��یار
توریستی هزینه گردد.
اعمال
س��ختگیری
باید
نمیزنند
برای
که
معدنی
ش��رکت
قضیه
با
اوباما در حال ش��کل گیری است که می اهمی��ت اس��تراتژیک اس��رائیل در دوره رابطه آمریکا و اسرائیل را برجسته می کند
nge.com
میلیونها
اختصاص
توسعه
انس��انی و
ضمن منابع
www.sharifexcha
میانکانادا،
اجتماعی
اقتصادی و
تان استفاده از نیروی کار خارجی مجوز گردد.
ارتش کشور
اهمیت
س��رد و ادامه
آمریکا ودر جنگ
دوستی باید
شالودهچه نوع
پرسد
دادندوست
شما با
خارجیوباآن اینکه

اسرائیل و آمریکا...

شـــریف

•

ارز

اسرائیل وجودداشته باشد.
پیش��تیبانی قاطع از اس��رائیل ،تاکنون از
خطوط اصلی سیاس��ت خارج��ی ایاالت
متحده آمریکا بوده است.

به عنوان یک متحد نظامی در منطقه به
ش��دت متالطم خاورمیان��ه ،دالیل کافی
برای نزدیکی دو کش��ور آمریکا و اسرائیل
است .این نزدیکی ،در سفر سه روزه رئیس

که رفتاری دارد که ش��ما با
آن مخالفید ،چگونه برخورد
خواهید کرد.
دولت جورج بوش به خاطر
برخ��ی مس��ائل ،از جمل��ه
اقدامات اندک��ش در رابطه
با سختگیری های اسرائیل
در کرانه باخت��ری و ایجاد
شهرک های یهودی نشین،
مورد انتقاد قرار داشته است.
اکنون آق��ای اوبام��ا چراغ
س��بز نش��ان می دهد که
اگر او رئیس جمهور ش��ود،
دولتش همچنان دوس��ت
قوی اسرائیل خواهد بود ،اما
با برخوردی منتقدانه.
جانتان مارکوس
خبرنگار اموردیپلماتیک بی
بی سی

•

میناصاحلی

ESPADANA
با بیش از 24
سال سابقه

قاسم سرکانی
CARPENTER

نوسازیوتعمیراتساختمانی
نوسازیوتعمیراتساختمانی
با بیش از 25سال سابقه
(در ایران ،آمریکا وکانادا)
ساخت و نصب
انواع دکوراسیون،
کابینت،
انواع درها،
کفـپوش چوبی و...
تعمیرات ونوسازی حمام
آشپزخانه
تکمیلزیرزمین
(توسط استادکار نجار)
تغییراتدرفضای
داخلی ساختمان

ژاله حافظی

مشاور امالک:مسکونی و جتاری
 -ارزیابی رایگان  -تهیه وام مسکن

Jaleh Hafezi

Affiliated real estate agent
Groupe Sutton Performer
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL:
12 Pl Frontenac PointeClaire, QC H9R 4Z7
Off. : (514) 426-9595
Fax : 426-9596
Jhafezi@sutton.com

Cell.: (514) 207-9000
_________________

Tel.: (514) 965-2214

کلینیک زیبایی و اسپای
Fax (514) 484-7744
E mail: info@espadanacarpenter.com

Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

شیراز
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

رستوران
Tel.: (514) 486-9994
با مدیریت :رضا امیری
Fax: (514) 486-9994
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هجومکوتاهمدتوشدیدسرما؛

رهآوردگرمایشزمین
سر ما بر منیدارد.
زمستان دست از ِ

در هفتههای نخستین فصل بهار
هم نش��انی از عقبنش��ینی موج
سرما به چشم نمیخورد .گرمایش
زمین مهمترین عامل برش��مرده
میش��ود .محقق��ان در عین حال
معتقد نیستند که عصر یخبندان
جدیدی در راه است.
مناطق ش��مالی کوههای آلپ در
اروپا همچنان با سرمای زمستانی
و در مناطق��ی ب��ا ب��ارش ب��رف
دستوپنجه نرم میکنند.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه رؤیای
کریسمس سفیدپوش در بسیاری
از کش��ورها از جمله آلمان نقش
بر آب ش��د .برعک��س در روزهای
نخستین بهار که سرما باید قاعدتا
جای خ��ود را به هوای مالیم بهار
داده باشد ،هنوز پالتو و شال و کاله
بهصندوقچههابازنگشتهاند.
به باور محققان سرما در سالهای
آینده دورههای کوتاهتری دارد ،اما
سختتر خواهد بود.
در عی��ن ح��ال متوس��ط دمای
ماههای زمستان – در پی گرمایش
زمین – افزایش خواهد یافت.
دلیل بروز این پدیده چیست؟

محققان یکی از دالیل س��رماهای
ناگهانی و س��خت را گرمایش کره
زمین و ذوبش��دن بیش از اندازه
یخهادر قطب شمال میدانند.

افزای��ش روزاف��زون اس��تفاده از
سوختهای فس��یلی و آزادشدن
گازه��ای گلخانهای یکی از عوامل
افزای��ش دمای عمومی کره زمین
است.
افزای��ش دم��ا یخه��ای قطبی را
ذوب میکن��د .آب س��ربرآورده از
زیر یخ گرمتر از یخ اس��ت و سبب
افزای��ش دمای الیه ه��وای باالی
خ��ود میش��ود .افزای��ش انرژی
مولکولهای هوا فش��ار محیط را
تغییر میدهد و اختالف فش��ار به
وزش باد میانجامد .باد نیز هوای
س��رد را به سمت ش��مال اروپا و
روسیه میراند.
محقق��ان نق��ش خورش��ید را در
تح��والت اخی��ر ناچی��ز ارزیابی
میکنند .به باور کهکشانپژوهان
مؤسس��ه ماکسپالن��ک آلمان ،با
وجود اینکهدر حال حاضر فعالیت
خورشید نسبتا کاهش یافته و این
عامل ممکن است سبب سرمایش
زمین شود ،اما شرایط آبوهوایی
کنونی نمیتواند پیامد این کاهش
فعالیتباشد.
به اعتقاد محققان ،فعالیت محدود
خورش��ید تنها زمان��ی دمای کره
زمین را بهطور محس��وس تغییر
میده��د ک��ه چند ده��ه بهطور
پیوس��ته ادام��ه داش��ته باش��د.
دانش��مندان برای اثب��ات مدعای
خود به افزایش دمای نقاط دیگری

از نیمکره ش��مالی زمین – مانند
سیبری – اشاره میکنند.
کاهش مداوم یخهای قطب شمال

وس��عت و ضخام��ت کوههای یخ
قطب ش��مال در برخی از ماههای
س��ال افزایش مییابد؛ اما متوسط
میزان یخ س��ال به س��ال در حال
کاهش است .بر اساس اعالم مرکز
دادهپ��ردازی ی��خ و ب��رف ایاالت
متحده آمریکا ( )NSIDCوسعت
یخ قطب شمالدر سپتامبر ۲۰۱۲
به کمترین حد خود در  ۳۳س��ال
گذشته رسید.
این مرک��ز در روزهای اخیر اعالم
کرد که می��زان یخ موجود در این
منطقه از کره زمین در  ۱۰س��ال
گذش��ته به کمترین ح��د خود از
زمان آغاز بررس��یهای ماهوارهای
رسیده است.
پژوهش��گران اروپای��ی در س��ال
 ۲۰۱۰با یک شبیهسازی رایانهای
پیشبینی کردند که شمار حمالت
ناگهانی و کوتاهمدت موج سرما به
اروپا و ش��مال آس��یا در سالهای
پیش رو سه برابر شود .دانشمندان
آمریکایی نیز با بازآزمایی دادهها،
افزایش دورههای کوتاه اما بس��یار
سرد را تأیید کردند.
البت��ه دانش��مندان تغیی��ر رفتار
زمس��تان در س��الهای اخی��ر را
دلیل حرکت اروپا به س��مت عصر
یخبن��دان ت��ازهای نمیدانند؛ اما
با توج��ه به تغییر ش��رایط جوی
زمی��ن معتقدند که قارهی س��بز
در س��الهای آینده بهطور دایم با
دورههای غیرعادی س��رما درگیر
خواهد بود.

فروش فوق العاده اتومبیل

 بیش از  100اتومبیل

آمریکایی،اروپایی
در وضعیت عالی،
برای هر بودجه ای
نقد و یا به اقساط





 برای اطالعات بیشتر

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

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

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

•

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

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ

SPRING SESSION : MARCH 25 - JUNE 27, 2013

Auto day-to-day
3445, ch Gascon,
Terrebonne, QC J6X 3H3

فوق

فروش العاده فرش

تعدادی فرش
دست بافت نفیس ایران

به قیمت بسیار مناسب و استثنائی
بفروش می رسد:

www.skylawn.net

Tel.: (514) 846-0019

همین امروز با ما
متاس بگیرید:

Tel.: 514-594-6666
Tel.: 514-515-1888
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Tel.: 514-515-1888

LATE REGISTRATION: CALL NOW ! 514-846-0019
)NON-REFUNDABLE SERVICE FEE: $40.00 (CASH OR DEBIT ONLY

برای ترم بهاری نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی
WE OFFER
8:30 a.m. - 12:30 p.m.

)BASIC ENGLISH (levels 1 to IV

)Schedule: Classes are Monday to Friday (20 hours
8:30 a.m. - 12:30 p.m.

FRENCH for the WORK PLACE

)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
)IMM 5292 / IMM 1000 (Confirmation of permanent residence
)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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پیام نوروزی معظم...
رهبرجمهوریاسالمیدرتوهم
کدامحماسهاست!؟
رهبر دانش�مند!
آگاه به زمانه! مدير
و مدبر! ش�جاع و عدالت پيشيه
جمه�وری اسلامی! بذل محبت
فرم�وده و جهت رفع مش�کالت
ملت ايران ،در پيام نوروزی خود،
س�ال  ۱۳۹۲را س�ال « حماس�ه
سياس�ی و حماس�ه اقتصادی »
نامگ�ذاری فرمودند تا با اين کار،
کلکسيون نامهای بی معنا ،بی سر
و ته و بی فايده ای که در بيش از
دو دهه گذش�ته انتخاب فرموده
اند تکميل شود!

اين ابداع از سال  ۶۹و يکسال پس
از مرگ آيت الله بزرگ! آغاز ش��د.
ابت��دا رهبر جديد ،در س��خنرانی
های ن��وروزی با تاکي��د بر برخی
موضوعات ،مس��ائلی را مطرح می
ک��رد و مريدانش ن��کات مهم آنرا
بزعم خود تيتر می کردند و مقام
معظم را تش��ويق می کردند تا به
اي��ن رويه ادامه دهد ،ت��ا اينکه از
سال  ۷۸رهبر معظم! با نامگذاری
آن س��ال بنام بنيانگذار حکومت
اس�لامی ،رسماً به نامگذاری سال
جديد برای م��ردم ايران پرداخت.
ب��ا اندکی بررس��ی مش��اهده می
ش��ود که تمامی اي��ن نامها در ۳
گ��روه «مذهبی  -دين��ی»« ،امور
اقتصادی»« ،ام��ور عمومی و امور
مرتبط به حکومت اسالمی» بوده
است.
اين درحاليس��ت که در اغلب اين
سالها ،مناس��بتهای جدی تر و به
مراتب مهمتر از مواردی که انتخاب
ش��ده است وجود داش��ته و رهبر
ب��ی تفاوت به اينگونه مس��ائل در
توهمات خود سير می نموده است.
در هيچکدام از اين نامگذاری ها از
انسانيت و انسان نامی برده نشده
است ،از حقوق انس��انی و حقوق
مردم ايران ستايش و تمجيد نشده
اس��ت .تعجبی ندارد ،وقتی برای
مرگ هوگو چ��اوز در ايران عزای
عمومی اعالم شود ،وقتی حفظ و
حراست سوريه از خوزستان ايران
واجب تر باشد ،چه انتظاری از اين
بيمار روان پريش می توان داشت؟!
بدون ورود به اين بحث که بيماران
مبتال به س��ندرم اخت�لال روانی
پارانوئيد به چ��ه علتی به اينگونه
اقدامات دس��ت می زنن��د ،با در
نظر گرفتن ش��دت يافتن بيماری
روانپريشی مقام معظم و با لحاظ
اين مهم ک��ه جناب آق��ای حاج
حسين ش��ريعتمداری – نماينده
تام االختي��ار خداوند در خصوص
ولی فقيه – بارها تاکيد نموده که
فرمايشات حضرت معظم له را بايد
تفسير کرد و تفسير آن هم فقطدر
حوزه صالحيت شخص شخيص
ايشان است ،نگارنده در اثبات اين
موضوع که می تواند تفس��ير های
واقعی تری از آنچه آقای بازجو در
روزنامه مصادره ش��ده کيهان می
نويسد ارائه نمايد ،در صدد تفسير
نامگ��ذاری اخير مقام معظم برای
سال  ۱۳۹۲برآمده است.
در تفسير اين مهم که چرا سال ۹۲
را حضرت معظم! س��ال حماس��ه
ناميدند ،يا چرا حماس��ه سياسی
و اقتصادی ،برداش��تهای مختلفی
وجود دارد .البته ايشان در ليست
نامگذاری های س��اليان گذش��ته
چندين سال را با عناوين اقتصادی
نامگ��ذاری کرده بودن��د ،اما هيچ
سالی را صراحتاً با عنوان سياسی

نامگ��ذاری ننم��وده گرچه هيچ
نامگذاری بدون مقاصد سياس��ی
نبوده است!
نگارنده معقتد است ،مقصود معظم
ل��ه! از انتخاب عنوان «حماس��ه
سياس��ی» و «حماسه اقتصادی»
آرزوهای خام و توهمات مکرر برای
رسيدن به نتايج زير است:

 )۱او م��ی خواهد مردم با حضور
 ۱۰۰درصدی در انتخابات رياست
جمهوری پيش رو ،به نامزد مورد
عالق��ه و مطي��ع او – مثالً حداد
ع��ادل يا واليت��ی – رای دهند و
حماس��ه بزرگی را در تائيد نظام
مقدس! برپا نمايند.

 )۲حماس��ه ديگر م��د نظر مقام
معظم اين اس��ت ک��ه آقای دکتر
فيزيک خوانده – روانشاد الريجانی
– به دفتر ايشان تلفن بزند و اعالم
کند ک��ه در پی ايرادات��ی که او و
تيم مدافعي��ن عملکرد جمهوری
اس�لامی در ستاد حقوق بشر قوه
قضائيه به گزارش احمد شهيد –
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور
ايران – گرفته اند باعث ش��ده که
احمد شهيد بموجب بيانيه ای از
مقام معظم رهبری! و ملت شهيد
پرور ايران به دلي��ل گزارش های
متعدد خالف واقع و کذب محض
پوزش خواسته و به شورای حقوق
بشر سازمان ملل اعالم نمايد که تا
حضرت معظم له زنده است هيچ
حقی از حقوق انسانی ملت ايران
تضييع نش��ده و هم��ه به حقوق
انس��انی خود رس��يده و خواهند
رس��يد ( .البته آقای احمد شهيد
داوطلبانه تقاضای کيفر اسالمی هم
نموده که مورد رفعت اسالمی مقام
معظم! قرار گرفته است! )

 )۳حماس��ه سياس��ی ديگری که
رهبر معظ��م! در آرزوی آن مدتی
است که شبها بی خواب شده اند
اين اس��ت که س��ردار حاج قاسم
سليمانی بدون اطالع قبلی به بيت
او مراجعه و فورا ً گزارش دهد که
تمامی س��وريه تحت کنترل بشار
اس��د اس��ت و مخالفين داخلی و
خارجی حکومت بش��ار خان قتل
عام شده و تمامی کشور هائی که با
دولت بشار اسد قطع ارتباط نموده
اند ب��ا عرض پوزش و عذر خواهی
س��فيران خود را برای دلجوئی به
تهران گسيل داش��ته اند و آماده
دست بوسی معظم له هستند!

 )۴حماسه ديگر اينکه آقای باقری
– داماد کوچک حضرت معظم –
بی مقدمه و بی خبر از راه برسد و
بشکن زنان و با ارائه حرکات موزون
مذهبی! – منظور رقص و لهو لعب
نيست  -ش��اد باش طلب کرده و
بگويد که يوکيو آمانو – مديرکل
آژانس بين المللی انرژی اتمی –
بموجب بيانيه ای از مغرضانه بودن
گزارش��های قبلی عليه ايران عذر
تقصير دارد و در گزارش آخر خود
به شورای امنيت ضمن اعالم بسته
ش��دن پرونده موضوع فعاليتهای
هسته ای جمهوری اسالمی ،صلح
آميز بودن فعاليت حکومت اسالمی
را به قصد اس��تفاده در فعاليتهای
علمی و پزشکی تائيد خواهد کرد!

 )۵و حماسه اقتصادی ديگر اينکه

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
از دفتر مقام عظم��ا در نيويورک
خبر برسد که اعضاء اصلی شورای
امنيت بيانيه روسيه را در خصوص
عذر خواه��ی و غلط کردم نامه به
مق��ام معظم امضاء نموده و ضمن
لغو تمامی تحريمه��ا و رفع اثر از
چندين قطعنامه صادره اخير ،بابت
غرامت حاضر ش��ده اند اسرائيل را
از روی ک��ره زمين مح��و و اولين
مستعمرهرسمیجمهوریاسالمی
را در هم��ان مکان و بنام کش��ور
غير مس��تقل و وابسته فلسطين
ب��ه پايتختی تهران! به رس��ميت
شناسند!

 )۶حماسه ديگری که مقام معظم
با دس��تيابی به آن بي��ش از حد
خوش��حال خواهند شد اين است
ک��ه خبر دهن��د مرح��وم مغفور،
شادروان ،جنت مکان ،خلد آشيان
« آدولف هيتر » خودکشی نکرده و
زنده است و آماده است به امر مقام
معظم! مابقی بازماندگان قوم يهود
را ضمن تاسيس اردوگاه جديدی
اي��ن بار نه در آش��ويتس بلکه در
کهري��زک ته��ران و ب��ا همکاری
ش��اگرد خلف خود – جناب آقای
پروفسوردکتر سعيد مرتضوی – از
قيد هستی رها نمايد!

 )۷و همينطور اينکه خبر برس��د
تمامی روزنامه نگاران ،نويسندگان،
وبالگ نويس��ان ،دگر انديش��ان،
فعالي��ن مدنی و فعالي��ن حقوق
بشر ،وکالی دادگستری ،مخالفين
و معاندين ،همگ��ی باهم در يک
هواپيما از اي��ران فرار نمودند و به
خف��ت و زاری در غربت پناهنده
شدند و البته که هيچ کشوری به
آنها پناه نمیدهد لذا ناچارند بروند
وسط دريا زندگی کنند!

 )۸و البته حماسه مهم آخر اينکه
آق��ای گلپايگان��ی – رئيس دفتر
معظ��م! – با خوش��حالی بيآيد و
خبر بدهد که هاشمی رفسنجانی،
خاتمی ،موسوی ،کروبی و مابقی
کسانی که حاضر نيستند ايشان را
مقام معظم مطلق در قدرت بدانند
و می خواهند س��همی در قدرت
داشته باش��ند هم ناگهان سکته
قلبی نموده و بهديار باقی شتافتند
و بايد برايش��ان مراسم ختمی در
مسجد ارگ تهران برپا نمود!
البته حماس��ه های بسيار ديگری
نيز قاب��ل تصور اس��ت ،همچون
حماسه مردم در تحويل داوطلبانه
تجهيزات دريافت ماهواره و توجه
روزاف��زون آنها ب��ه تلويزيون حاج
{>> ادامه در صفحه}13 :

مهاجرت از طریق استان ها
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

H3C 1A8

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.
Montreal, Quebec

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
mariacottone@hotmail.com

با تعیین وقت قبلی

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00

HAQUE

CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque









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

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
nd
efu le
R
Fi
ter
Fas ugh E
o
thr

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS

11
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را از ش��وهر من میخواهند .یکی
دوتا هم نیستند که با زندان و اعدام
بشود از شرشان خالص شد .خدا
شوهر هیچکس را ولی فقیه نکند.

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

12

کند؟ مردک بی غیرت.
---------------------پاس��خ خانم خجس��ته (همس��ر پریشب ها به آقامان گفتم اگر من
آقای خامن��ه ای) ب��ه نامه خانم میرفتم مثل زن اوباما جایزۀ اسکار
میدادم چکار میکردی؟
فخرالسادات محتشمی پور
-------------------آقا چنان غیرتی ش��دند که اص ًال خامنمحترم.
به
را
سرش��ان
و
گرفتند
نش��نیده
طلبگ�ی
دوران
آنهائ�ی ک�ه
م��ن نمیدانم جرم ش��وهر ش��ما
همدورۀ آقا بوده اند ،حاال روی صحبت تلفنی با قاضی مرتضوی چیست .البتهدر جمهوری اسالمی
حس�ادت حرف هائی میزنند گرم کردند .آخرش هم حرف بامزه ج��رم همان اتهام اس��ت ولی من
که در شأن مقام معظم رهبری ای به او زدند .شوخ طبع هستند .نمیدانم ش��وهرت چکار کرده که
نیس�ت .خوب ایشان هم یک فرمودن��د آنچه دانه دانه حس��اب زندان است .پرس و جو کردم اعدام
طلبه ای بوده مثل باقی طالب .میکنند بادمجان است نه اعدامی نشده بود .اگر جرمش استغفرالله
های توهین به رهبری.
توهین به رهبری بوده منتظرش
که
هم
همین
ای��ن را هم بگوی��م
خدمتخامنتاجزاده...
ارضی
تمامی��ت
به
اگر
نباش��ید.
  قراردادها
 Contract Law
سالم .خواندم کاغذ شما را .خوب شما «ش��وهرجان» خودتان را با خیانت کرده البد در حین خیانت
  امورخانواده
 Family Law
اس��ت والله .ش��وهر من که زندان «شوهرجان» من مقایسه میکنید یک توهینی هم به رهبری کرده باز
 Real Estate Law
بود مگر من جرأت داش��تم برای ای��ن خود مص��داق توهین کتبی هم منتظرش نباشید .اگر سیاسی
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
زن ش��اه نامه بنویس��م و مزاحم به مقام معظم رهبری است .مثل کاری و سیاسی بازی بوده به قول


ایجاری)
(قراردادهای
جتاری
وقت ملکۀ مملکت بش��وم و درد مقایس��ۀ زالزالک میمان��د با میوه آق��ا زر زده ،ب��رای امنیت خودش
 Franchise Law
دل صد من یک غاز بکنم برایش .فروش��ی .چند تن از کس��انی که حبس اش کرده اند که مردم کتک
 فرانچایز
 Immigration Law
خدا به بعضی ها ش��انس داده .اما ایشان را با امام خمینی پا پیغمبر اش نزنن��د .اما اگر دس��ت و بالش
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
آنجا که صحبت از «ش��وی شما» اس�لام قیاس گرفته ان��د در حال را بریده باش��ند البد دزدی گرگی
 Representation before: Québec
استیجاری
دعاوی


و «ش��وی من» ک��رده اید بگویم حاضر فراری هستند .باقی زندانند .کرده .آخر آقا خیلی از اینجور کارها
Court, Superior Court
اگر «شوهرجان» شما «شو»ی دو
بدشان میآید.
  وکیل دادگاه کبک،
_______________
حرفی حساب میشود ،شوهر عزیز همیش��ه فکر میکنم کاشکی آقا همی��ن آقای مهاجران��ی که وزیر
630 Sherbrooke W. Suite 800
و دادگاه «سوپریور»
من سیزده حرفی است .تازه شوهر مثل زمان شاه در زندان بودند.
ارش��اد بوده االن ف��رار کرده رفته
)(Corner: University St.
من در آغاز ازدواج که «مقام معظم راحت تر بودند والله .کسی از ایشان لندن از آنجا ش��هادت داده که از
Montreal, QC H3A 1E4
رهبری» نش��ده بود نوزده حرفی توقع نداشت آب به دریاچۀ ارومیه لحاظ مالی «یک نقطۀ خاکستری
بود :حجت االس�لام و المسلمین! بیندازند یا کامیون دالر و شمش در زندگ��ی مقام معظ��م رهبری
Tel.:
________________________________________________
اما حرف نداش��ت .حاال شما برای طال را از ترکیه برگردانند.
نیس��ت ».خوب ببینی��د آدمی از
Fax: 514-303-6522
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
www.ak-law.ca
من نامه مینویسی شو شو میکنی تفریح ش��ان هم اینکه شب شعر آنطرف مرزها دستش را دراز کرده
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
email: info@ak-law.ca
طعنه میزنی؟ چه سر نترسیداری بگذارن��د ی��ک ردیف از ب��ه قول ت��ا اینجا که حال به رهبری بدهد
دختر .انگار حواست نیست که تازه خودش��ان قافی��ه ب��ازان فالنمال و خوش��خدمتی بکند برای اینکه
دو روز است فائزه از زندان درآمده .دورش��ان جمع شوند و دری وری ایم��ان دارد به پاک��ی همه جای
انگار حواست نیست همین پریروز بخوانند و ایش��ان آفری��ن آفرین رهبری .حاال خیلی چیزها پشت ریاست جمهوری یا استغفرالله در آقا میفرمایند این از کروبی مواجب بگم بگم هائ��ی که میکند همین
سر آقا میگویند .اص ً
آقا فرمودند تل آویو و اورش��لیم و بگوید.
ال از وقتی که دوران مقام معظم��ی از آن کارها میگیرد .شکر خدا آقا دست همۀ مزخرفاتی است که شنیده و سرهم
حیفا و چند تا شهردیگر را با خاک از آنطرف هم بش��ار اسد از ایشان آقا رهبر معظم ش��ده ان��د روزی میکرده اند و هنوز هم میکنند!
آنه��ا را یکج��وری بند ک��رده که کرده .یک حرف هائی هم هس��ت
یکسانمیفرمایند.
دعوت میکند که حاال که اینهمه نیس��ت که هزارجور حرف برایش آدمی که در حوزۀ علمیه با آقا توی دهنش��ان قرص باش��د اما بعضی که تکذیب نمیشود کرد!
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خانه تان کجاست؟
کمک کردی پاشو بیا استفاده ای در نیاورند .آنهائی کهدوران طلبگی یک حجره بوده ،چند س��ال از آقا ها ناتو درآمدند .س��ر دستۀ اینها بی��ش از این وقت جواب ش��ما را
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البته اگر س��ر راه اس��رائیل باشد ،را
نعمات
نفرات و
و
مهمات
از
که
روی
ان��د،
بوده
آقا
هم��دورۀ
حاال
بوده،
غولی
نره
است،
شیخ علی تهرانی شوهرخواهر آقا ندارم.
آدرس ندادی هم ندادی.
میبریم از نزدیک ببین و حظ کن حسادت حرف هائی میزنند که در حیا نمیکند ،چون در حوزه ادامه بود که یکبار هم آقا برایش پیغام باید لیست اعدامی های هفتۀ
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همی��ن ش��ماها این ح��رف ها را و باز هم بده.
ش��أن مقام معظم رهبری نیست .نداده و الت شده و از صحنه طرد دادند که علی جان تو خودت هم آین�ده را برای
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میزنید که دش��من پررو میش��ود خلق فلس��طین هم از آنطرف .آن خوب ایشان هم یک طلبه ای بوده شده ،مینشیند برای بقال و 
نکرد.
کن!
حیا
نه،
بودی
طلبه
چقال
آقا
دست
ش��ما.
نگهدار
خدا
کنم.
وگرنه آق��ای اوباما غل��ط میکرد بیچاره هائی هم که طال آالتشان مثل باقی طالب.
مشهد روایت میکند که با آقا کجا آخرش هم از ترسش دررفت رفت بهم��رات .همس��ر مکرمۀ مقام
بخواهد جلوی کن فیکون اورشلیم را دادند به حس��اب ص��د امام که همان کارهائی را میکرده که باقی بودیم و کجا رفتیم و چکار کردیم .عراق .خواهر آقا را هم برد!
معظم رهبریدامت برکاته.
و ت��ل آویو را بگیرد .اص ً
ال به او چه باال کش��ید و رفت و خانه براشان طالب میکردند .حاال طوری نقل و خوب رفتید که رفتید! ....آدم باید احمدی نژاد را همین ش��ایعات و
(الغگو)
بدگوئی ها پیش آقا پررو کرده.
مربوط که در کار آقای ما دخالت نساخت ،حاال النگو گوشواره شان تعریف میکنند که انگار آقادر زمان ظرفیتداشته باشد!

Amir Kafshdaran Law
LAWYER

AVOCAT

514-303-2977
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جهان...

اقتصادهایبزرگجهانبه
آهستگیبهبودمییابند

س��ازمان هم��کاری اقتص��ادی و
توسعه می گوید که رشد اقتصادی
آمریکا و ژاپن که س��ال گذش��ته
کاهش یافته ب��ود ،در حال بهبود
یافتن اس��ت ،اما س��رعت رش��د
اقتصادی در کشورهای حوزه یورو
هنوز کند است و تفاوت زیادی بین
رشد اقتصادی کش��ورهای اصلی در بین کش��ورهای اروپایی ،پیش
بینی می ش��ود که رشد اقتصادی
این حوزه وجود دارد.
بر اساس پیش بینی این سازمان آلمان بهبود یابد ،اما اقتصاد ایتالیا
از وضعی��ت ش��ش م��اه آین��ده همچنان کوچکتر می شود.
اقتصادهای بزرگ جهان ،نرخ رشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
اقتصادی آمریکا به  ۳و نیم درصد از بانک مرکزی اروپا خواسته است
خواهد رسید و رشد اقتصادی ژاپن که برای افزایش تحرک اقتصادی
نیز نزدیک به همین میزان خواهد تالش بیشتری کند.
این س��ازمان ک��ه مرک��ز آن در
بود.

13بدر

پاریس است ،می گوید که تالش
ه��ا در آمریکا برای حل اختالفات
مربوط به کسر بودجه و تعهد بانک
مرکزی اروپا به کش��ورهای دچار
مشکل اقتصادیدر حوزه
ی��ورو ،خط��رات تهدید
کننده رش��د اقتصادی را
کاهش داده است.
اما به گفته این سازمان،
بهبودی که در بازارهای
مال��ی ایجاد ش��ده هنوز
در فعالیت ه��ای واقعی
اقتصادی به طور کامل اثر نگذاشته
است.
در بین اقتصادهای نوظهور ،چین
در نیمه اول سال  ۲۰۱۳همچنان
رش��د اقتصادی باالتر از  ۸درصد
خواهدداشت.
_____________

حنسی سیزده ما را گرفت!

پارک های مونتریال هنوز پوشیده از برف است

علیرغم همه ی تالش های پیگیر ما
شهرداری مونتریال ،تا آخرین حلظه،
به دلیل بارش برف سنگین  20مارس
از صدور هرگونه مجوز برای برگزاری
سیزده بدر در پارک سر باز زد.

هنرمند عزیزمان ،

آرام جان بیات

ما را در اندوه از دست دادن مادر گرامی تان شریک بدان.
به تو و ابستگانت تسلیت گفته،

آرزوی بردباری و روزهای بهتر را برایتان داریم.

_________________________

شیرین مهربد ،مهرداد امیری

•

ب
ر
گ
ز
ا
ر
ن
شد!

پیام نوروزی معظم!...

>> ادامه از صفحه11 :

را که حکومتش در آن گير افتاده،
اص�لاً و به هيچ عن��وان بحرانی
نيست ،بلکه نهايت فاجعه است!
اينگونه آرزو های احمقانه فقط از
يک بيمار روانی ميسر است .اين
يک واقعيت است که رهبر معظم!
بيمار بوده و بيماريش روز به روز
با او کهنس��ال شده و قابل درمان
نيست.

ضرغامی ،نابود شدن کامل شبکه
اينترنت و عدم دسترسی ملت به
حتی  ۱بيت اطالعات بدون فيلتر،
اجرای روز افزون حدود و قصاص
در م�لاء ع��ام و چادری ش��دن
همه دخت��ران و زنان ايران و عدم
اشتغال و عدم تحصيل همه زنان و
دختران ايران و...
ترديد نداشته باشيد که يک بيمار
مبتال به پارانوئيددر سخنانش غير
از اين گونه توهمات در جستجوی اگر می ش��د و آقای حاج حسين
چيزديگری نيست ،او نمی خواهد ش��ريعتمداری اين مقال��ه را می
و نمی تواند باور کند که وضعيتی خوان��د از او می پرس��يدم چطور

سیزده بدر را امسال

خصوصی و خانوادگی بدر می کنیم.

_________________________________

به امید دیدار شما در پیک نیک های
بهاری و تابستانی ،بزودی!

بود آق��ای بازجو ،مقاله خوبی بود
؟ از مزخرف��ات ش��ما در کيهان
واقع بينانه تر نيس��ت ؟ ولی آقای
بازجو من جای رهبر معظم! بودم
س��ال  ۱۳۹۲را سال خداحافظی
حکوم��ت جمهوری اس�لامی از
ايران و ايرانی می ناميدم .باور اينکه
اين ش��ب تيره ش��ما و اين سياه
بختی شما صبحی روشن در پی
داشته باشد با کمتر عقل سليمی
پذيرفتنیاست.
________________

•

تپش | پیوند

Garage Solution

TECHNIQUE

AUTO PART
لوازم یدکی اتومبیل

گــاراژسـولوشن

SPARE OR/AND REPLACEMENT PARTS
FOR IMPORTED AND DOMESTIC CARS

ژان تالون
جنب کت د نیژ

خدمات:







 میزانفرمانکامپیوتری
 تنظیمموتورباکامپیوتر
 کولـر
 مشکل یابی موتور
 تعویض موتور و گیربکس
 تعمیر و تعویض ترمزها
و بسیاری دیگر

نزدیک اتوبان 40
فقط 15متر فاصله

به زبان فارسی ،انگلیسی ،فرانسوی
با مدیریت ایرانی،
در خدمت جامعه ایرانی
ALIGNMENT
FUEL INJECTION
AIR CONDITIONING
TROUBLE SHOOTING
ENGINE
TRANSMISSION
BRAKES AND....

•
•
•
•
•
•
•

________________

Garage Solution

7925 14 Av St Michel
Montréal, QC H1Z 3M1

Tel.: 514-721-0700

13

به زبان فارسی ،انگلیسی ،فرانسوی
با مدیریت ایرانی،
در خدمت جامعه ایرانی

________________

Pieces Auto Technique
3736, rue Jean-Talon O,
)(CORNER: COTE DE NEIGE
Montréal, QC H3R 2G7

Tel.: 514-733-6335
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ایران...

دکتربهمن فصیح پور

واقعیاتیتلخدربارهسبکزندگیایرانی
()2
محمود سریعالقلم ،استاد دانشگاه
شهید بهشتی است .بخش یکم
گفتگوی مش��روح وی را با
خبرگزاری مهر به بررسی
ش��یوه ی کنون��ی زندگی
ایرانی در شماره یکم مارس
خواندیم.
اینک بخش پایانی گفتگوی
جالب را در زیر می خوانیم:


سبک زندگی ما به شدت
خودمحور است

نق��د چهارم اینکه س��بک
زندگ��ی م��ا ب��ه ش��دت
خودمحور است.
ما بیش��تر به دنب��ال حریم
فردی خود هستیم و به آن حریم
بیشتر توجه داریم .زیرا اگر کسی
اجتماعی فکر کند بسیاری از کارها
را انجام نمیدهد .اگر من اجتماعی
فک��ر کنم هیچ وق��ت از اتومبیل
آش��غال به بیرون نمی اندازم؛ اگر
من اجتماعی فکر کنم هیچ وقت
اتومبی��ل خود را دوبله پارک نمی
کنم؛ اگ��ر من اجتماعی فکر کنم
هیچ وقت زمینههای آزار و اذیت
همسایگان خود را فراهم نمیکنم.
در یک مجتم��ع آپارتمانی ،یکی
از دوس��تان میگفت همسایهای
معتقد بود حتی س��اعت دو نصف
شب صدای بلند موسیقی پخش
کند به کس��ی مربوط نیست .هر
کاری که دوس��ت داش��ته باش��د
و خان��وادهاش عالقمند باش��ند با
هر س��ر و صدا و مزاحمتی حریم
آپارتمان ایش��ان است .این درصد
قابل توجهی از توحش اس��ت که
با زندگی انسانی و مدنی ناسازگار
است .من حتی متغیرهای اخالقی
و دین��ی را در این قضاوت دخالت
نمیده��م چ��ون ف��رد اخالقی و
دین��ی باالتر از فرد مدنی اس��ت.
خاطرم هس��ت در دهه  1350در
دوره نوجوانی ،همسایه نمازخوانی
داش��تیم که با نوک پ��ا در کوچه
راه میرف��ت و معتقد بود ممکن
است صدای کفش باعث ناراحتی
همسایههاشود.

به گونهای تربیت می شویم که
نگاهماناجتماعینیست

ب��ه طور کلی م��ا به گون��های در
خانواده ،مدرس��ه و جامعه تربیت
می ش��ویم ک��ه نگاهم��ان نگاه
اجتماعی نیس��ت؛ نگاهمان نگاه
عمومی نیس��ت .به عن��وان مثال
در ح��ال حاضر و در ش��هر تهران
شهرداری همه جا تبلیغ کرده که
ما از شهروندان خواهش می کنیم

  متخصص طب سوزنی از کانادا
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
  عضو سازمان نظام پزشکی ایران

بر این اس��اس معتقد هس��تم که
ما هنوز کشور -ملت نشدهایم.
البته ملت هس��تیم؛ ما ایرانی
هس��تیم و ب��ا زبان فارس��ی
صحبت می کنی��م و دارای
ادبیات غنی و تاریخ کهن و
سرزمین گسترده هستیم.
اینها همه شاخصهای یک
ملت است.
اما ما کشور -ملت نیستیم؛
چینیها هستند ،اما ما هنوز
نیس��تیم؛ ژاپنیها هستند
و ما نیس��تیم .اگر ما کشور
بودی��م و جامعه داش��تیم،
حتماً کس��ی از بیتالمال
اختالس نمیکرد و راضی
نمیشد از طریق تلفن ،رانت
کمتر آش��غال تولید کنند .چون
ما ظاهراً در دنیا جزو شهروندانی و ارتباطات به ثروت برس��د چون
هس��تیم که اس��تعداد باالیی در تعهد و وفاداری به کشور داشت و
تولید زباله دارن��د .اگر ما خارج از از مردم خجالت می کشید .آیا یک
منافع شخصی فکر کنیم ،جامعه و آلمانی این کار را می کند؟
انسانهای دیگر هم برای ما اهمیت قب��ل از اینکه از قانون بترس��د به
پیدا میکنند .عجیب بسیاری از احترام کش��ور و هموطنانش این
افراد ،خ��ارج از خود و منافع خود کار را نمیکند .دوس��تان بسیاری
به حقوق انسانهای دیگر بیتفاوت در بخش خصوصی دارم که حاضر
نشدهاند پروژههای بزرگی را قبول
شدهاند.
کنند چون نخواس��تهاند رشوه و

ما ایــرانی ها یک ظاهر داریم و کمیسیون پرداخت کنند .اینگونه
افراد برای خ��ود احترام قایلاند و
یک باطن!
این در حالی اس��ت که فرد ژاپنی مانندعالینسبها،خسروشاهیها،
و آلمان��ی و ترکیهای یک کاراکتر خیامیها و ایروانیها ،برای کشور،
و ش��خصیت بیش��تر ندارد .اما ما جامعه و شخص خودشان احترام
به عنوان یک ایرانی یک ظاهری قایلاند.
داری��م که خ��ود را موجه معرفی البت��ه این گون��ه اف��راد از اصالت
می کنیم و حرفهای بسیار زیبایی خانوادگ��ی برخوردارن��د و تازه به
می زنیم و از قضا بخش مهمی از دوران رسیده نیستند .وقتی کسی
حرفهای ما نیز اخالقی و معنوی در فق��ر مطلق بزرگ ش��ده و هم
و در مذمت دنیا اس��ت اما سبک اکنون صاحب منصب شده ،عموماً
زندگی ما به ش��دت خودمحور و این گونه افراد دیگر کسی را بنده
مادی است و به دنبال جمعآوری نیستند و از فرصت به دست آمده
پول و حفاظت از حریمهای فردی نهایتاستفادهنامشروعرامیکنند.
کشور ،جامعه ،دین و اخالق برای
خود هستیم.
آنها در عمل تعطیل است و صرفاً

تزئینات سخنرانی است.
هنوز کشور و جامعه به معنای
بنابراین وقتی ما می خواهیم سبک
علمی کلمه نداریم
بر این اساس است که معتقدم در زندگی را نقد کنیم در مقایس��ه با
این جغرافیایی که ما زندگی می یک سری الگوها و مالکها باید این
کنیم هنوز دو مفهوم در میان ما کار را انجام دهیم.
شکل نگرفته است .یکی اینکه ما پرسش این است که آیا مجموعه
هنوز کش��ور نداریم و دیگر اینکه فعالیتهایی که ما ایرانیها انجام می
ما هن��وز جامعه نداریم .ما عدهای دهیم تبدیل به سرمایه اجتماعی،
هس��تیم که با س��نن و خلقیات ثروت ملی و پرس��تیژ جهانی می
مش��ترک در جغرافیایی زندگی شود یا نه؟
میکنیم .در علم جامعه شناسی ،آن موقع می توانیم بگوییم سبک
جامعه اینگونه تعریف می ش��ود زندگی کارآم��دی داریم و نتیجه
ک��ه ع��دهای در آن دارای اهداف داده است و توانسته این متغیرها
مش��ترک و جهتگیری مشترک را به صورت کمی و کیفی افزایش
هس��تند .ما هنوز ب��ه آن مرحله
{>> ادامه در صفحه}32 :
نرسیدهایم .ش��اید یک دلیل این
باش��د که ما امپرات��وری بوده ایم.

شیراز
کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Centre Medical Mira - BROSSARD

_____________________
Tel : (514) 267-3454

بهروز
آقاباباخانی

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

شهباز :پیروزی نوروز ...
که آداب اس�لامی دراین روز بجا
آورده شوند:
«در روایتی وارد ش��ده از آداب این
روز روزه گرفتن است ،از آداب این
روز دعاکردن و نمازخواندن است»!
اما ،به رغ��م همه این مخالفت ها
و دش��منی ها ،نوروز با پیام زیبا و
خردب��ارش راه خود را از ورای افت
و خیزهای تاریخی و گذشت سده
ها و هزاره ها گشوده و با سرافرازی
پیش رفته اس��ت .با سپری شدن
هر زمستان ،نوروز زیبا و پرمعنا به
جلوه گ��ری و زیبایی پراکنی می
پردازد و روس��یاهی را برای تاریک
اندیشان بدخواه می گذارد.
این پیش��روی آهس��ته و پیوسته
ت��ا جایی پیش م��ی رود که در 4
اسفند ماه  ،1388مجمع عمومی
س��ازمان ملل متحد باتصویب به
اتف��اق آرای قطعنام��ه ای که با
همکاری مشترک کشورهای ایران،
آذربایجان،افغانستان،تاجیکستان،

>> ادامه از صفحه5 :

ترکیه ،ترکمنس��تان ،قزاقستان و
قرقیزستان تدوین ش��ده بود ،روز
اول فروردی��ن –  21م��ارس – را
به عنوان «روز جهان��ی نوروز» به
رسمیتشناخت.
درنشست مجمع عمومی سازمان
ملل متحد تأکید شد که:
«ن��وروز همچون زبان مش��ترک
میلیون ها انسان درآسیا ،شبه قاره
هند ،آس��یای مرکزی ،خاورمیانه،
قفقاز ،بالکان ،حوزه دریای سیاه و
بسیاری ازنقاط دیگرجهان درآمده
است .امروزبیش از  300میلیون
نفر نوروز را درسراسرجهان گرامی
م��ی دارن��د .بزرگداش��ت نوروز
بزرگداشت ریشه ها ،تاریخ و ارزش
های تمدن های درخشان بشری
است».
و این چنین ،به رغم دش��منی ها
و بدخواهی ها ،نوروز راست قامت
و س��رافراز ،خرامان و با دلربایی به
پیش می رود و برش��یفتگان خود

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

5625 Sherbrooke W.

514

485-2929
Montreal Qc H4A 1W4

•
•
•
•

جلسات «آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود

نان سنگک

رستوران

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی
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شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

می افزای��د .تاجایی که ،جش��ن
بزرگداش��ت آن با ش��کوه هرچه
تمامتر با حضوردبیرکلدرسازمان
ملل متحد برگزارمی شود.
ازسوی دیگر ،جای آن دارد که ولی
مطلقه فقیه ،به عنوان متولی پس
راندن و بی اعتبارس��اختن نوروز و
دیگ��ر آیین های ایرانی ،ازخش��م
و غیظ بترک��د که می بیند حتی
گماشته منصوبش ،که نظراتش به
نظراو نزدیک بود ،س��ربه نافرمانی
برداش��ته و به فکربهره برداری از
پیشرفت و رونق نوروز افتاده و در
سالروز انقالب شعار "زنده باد بهار"
سرمیدهد.
و جای آندارد که ولی مطلقه فقیه
ازخود بپرس��د که این آیا چیزی
جزبه معنای شکس��ت نظام فاسد
و مسند پوسیده ای که برآن تکیه
زده و درعی��ن حال پیروزی نوروز
هست؟!

•

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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عید قیام

پادشاهی و خداوندی مسیح،
در راز صعود پرجالل مسیح

برهمهبشریت
مبارکباد!

چرا رستاخیز مسیح اهمیت دارد؟ و چه تأثیری بر ما میگذارد؟

ایمان ما مبتنی بر مرگ و قیام مسیح است.
عیسی مسیح بهخاطر ما جان خود را داد و
از مردگان برخاست تا ما بتوانیم حیات نو و
زندگی تازه را بدست آوریم.
از آنجا که قیام مسیح چنین اهمیتی دارد،
دشمنان مس��یحیت نیز بیشتر آن را هدف
حملۀ خود قرار دادهاند .ولی خدا را شکر که
نه فقط کالم خدا بلکه ش��واهد تاریخی نیز
حقیقت قیام عیسی مسیح را تأیید میکنند.
اما چرا رستاخیز مسیح اهمیت دارد؟ و چه تأثیری
بر ما میگذارد؟



 )۱قیام مسیح الوهیت او را ثابت

میکند

تمام ادعاهای مسیح بهوسیله قیامش تأیید
میش��ود .رستاخیر مسیح ثابت میکند که
تمام گفتههای اودرست بوده و او واقعاً مسیح
است« .با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی
عظیم ثابت نم��ود که از لحاظ قدوس��یت

خدایی ،او پسر خداست» (رومیان :۱.)۴



کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال

ش��د و اکنون در دست راس��ت خدا از ما
شفاعتمیکند»
(رومیان :۸.)۳۴



۲) قیام مسیح نشان میدهد
که خدا کار او را بر روی صلیب
پذیرفته است
برخاس��تن مسیح از مردگان مهر موافقت و
تأیید خدا را بر کار او نشان میدهد .اکنون ما
میتوانیم اعالم بکنیم که آمرزش از گناهان
و نجات برای همه وجود دارد.
«او بهخاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید
و زنده ش��د تا ما در پیشگاه خدا کام ً
ال نیک
محسوب شویم» (رومیان :۴.)۲۵
پس وقتی پولس موعظه میکرد ،میتوانست
بگوید« :ما در حضور شما مژدۀ آن وعدهای
را که خدا به پ��دران ما داد اعالم میکنیم،
که خدا برای ما که فرزندان آنان هستیم ،با
رستاخیر عیسی به آن وعده وفا کرده است...
و بدانید که مژدۀ آمرزش گناهان بهوس��یلۀ
عیسی به شما اعالم میشود»
(اعمال رسوالن :۱۳-۳۲ ۳۳و .)۳۸



 )۳قیام مسیح نشان میدهد

که مسیح امروز زنده است،
برای ایمانداران شفاعت
میکند ،و همراه آنها
میباشد

م��ا نه فق��ط احتیاج به نج��ات از
مجازات گناه داریم ،بلکه همیشه
احتی��اج به ش��فاعت و کمک هم
داریم .پس خدا را شکر ،همانطوری
که پولس میفرماید:
«عیسی مسیح ...مرد و دوباره زنده

همچنین مسیح بهوسیلۀ روحش با ماست،
« ...و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم
با شما هستم» (متی :۲۸.)۲۰
مسیح قدرت خود را به ما عطا میکند تا
ما بتوانیم بر قدرت گناه پیروز بش��ویم .پس
قیامت مسیح به ایمانداران اطمینان میدهد
که او نیروی الزم را جهت زندگی و خدمت
به ما میبخشد.



۴) قیامت مسیح تضمینی است در
مورد اینکه خدا بدنهای ما را هم
زنده خواهد کرد

ش جالل عادل
شی

ک

بعدیمیفرماید:
«اما در حقیقت مس��یح پس از مرگ زنده
شد .»...و بعد اضافه میکند:
«بنابراین  ...پابرجا و استوار بمانید .همیشه
در کار و خدمت خداوند مشغول باشید ،زیرا
میدانید زحمت شما در خدمت او بینتیجه
نخواهد بود»
(اول قرنتیان :۱۵-۱۹ ۲۰و .)۵۸

خدا عطا فرماید که در این ایام
پول��س در این مورد میفرمای��د« :اگر روح عید قیام ،قلبهای ما پر از شادی و
خدا که مس��یح را پس از من زنده گردانید آرامش مسیح زنده گردد.
در وجود ش��ما ساکن باشد ،همانطور که او
را پس از مرگ زنده گردانید ،بهوسیلۀ همان مـژده آمـد کـه اینک قیامش ببیـن
بــاز شـد تـا ابـد آسمـان از زمیـن!
روحالقدس که در شما ساکن است به جسم
فانی شما هم حیات خواهد بخشید» (رومیان
موت دیگر ُنبد قدرتش بیش از این
:۸.)۱۱
از که ترسم دگر از چه باشم حزین؟
بنابراین طرز فکر م��ا در مقابل مرگ کام ً
ال
عوض میش��ود .چون مس��یح ما را از ترس
از مرگ آزاد ساخته (عبرانیان :۲-۱۴ )۱۵و سـر بـرآر از افـق مهـر تـابـان مـا
بین چهسان تـازه گشته تن و جان ما!
امید زندهای به ما داده (اول پطرس :۱-۳ ۵و
،)۲۱دیگر نمیترسیم.
همین حقیقت باعث شد که ایمانداران اولیه قبـر خالـی نگـر! کـار یـزدان مـا!
زنـده عیسی ببیـن اصـل ایمـان مـا.
در مقابل مشکالت ،سختیها و جفاها ادامه
بدهند .پولس حتی میفرماید« :اگر امید ما

به مسیح فقط منحصر به این زندگی باشد،
از تمام مردم بدبختتر هس��تیم ».او در آیۀ

داوند مح

خ
هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

405 Marie-Anne E

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

Mont Royal
Mont
Royal

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

بت است

Mary Anne

15
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شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فردوسی
7085 Cote-des-Neiges

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگی
وقدمتی بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و
غنی می باشد،در حفظ این هنر یگانه که
متاسفانهدرسرزمینخودموردبیمهری
فراواناستبکوشیم.
خردساالن 11 :صبح
بزرگساالن  12بعدازظهر
5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

---------

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

کتابخانهنیما

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

5206 DECARIE #3

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

خورشید خانوم

را فراموش نکنیم!

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

www.addhi.org

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

دانشنامهایرانیکا

MEK IC

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

تلفن)514( 626-5520 :

(514) 651-7955

8043 St-Hubert
514-619-4648

ایران-مونترال

(514) 274-8117

----------

کافـــه لیت

(514) 299-1787

منایشگاه نقاشی های
علی اصغر معصومی و حمیرا مرتضوی
در گالری «رانده وو»

www.cafelitt.ca

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

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

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

فرهنگسرایسینا

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

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

 3تا  17آوریل 2013

مرکزفرهنگیزاگرس

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
--------------------

اوتـــاوا

بنیاد سخن آزاد

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

IBNG

ی اصغر معصومی
عل 

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

(514) 731-1443

همبستگیبازرگانی

بالهایرنگ

اجنمن ادبی مونتریال

اجنمنزنانایرانیمونترال

مدرسه دهخدا

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

خدمات آرایشـی LASER SPA

INSTITUT LEA

( )2002 BFA, MAedحمی��را
مرتضوی نقاش ،آموزگار نقاش��ی،
رشته
متولد  ،۱۳۴۳فارغالتحصیل ٔ
هنرهای زیبا از دانشگاه کنکوردیا
می باشد.
وی پس از تحصیالت دانشگاهی،
زمینه نقاشی کالسیک اروپایی،
در ٔ
نقاشی انتزاعی و انواع تکنیکهای
قلم مو و کاردک زیر نظر استادان
اروپایی تعلیمدیده است.
در م��ورد آفرینشه��ای هنریش،
حمیرا میگوید" :برای من پروس��ه
کار نقاشی از موضوع نقاشی مهمتر
هست .فرق 
ی نمی کند که موضوع
طبیعت ،گل ،زن ،طبیعت بیجان
حس باشد،
و یا کشیدن فقط یک ّ
این "فعل" یا عمل نقاش��ی کردن
هس��ت که برایم مهم است ،چون

خدماتمالیاتی

4230 boul St-Jean, suite 225
D.D.O H9H 3X4 QC

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622

بنیادکودک

کتابخانه وبنیاد فرهنگی نیما خدمات پرنمودن
فرم های مالیاتی اشخاص حقیقی وکم درآمد را
از تاریخ از اول مارچ  2012آغاز خواهد کرد.
ایرانیانی که در س��ال  2012وارد کانادا ش��ده اند و
درآمد کل س��الیانه آنها برای س��ال  2012کمتر از
 $10000است،
ب��ا پرداخت مبلغ  $5دالر از این خدمات بهره مند

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها
کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

خواهند گردید .سایرین نیز شامل تخفیف مخصوص
کتابخانه نیما خواهند بود.
برای پر نمودن فرم ه��ای مالیاتی  2012با تعیین
وقت قبلی با شماره تلفن
5149956153
 4تا  9بعداز ظهر
5144853652
 6تا  8بعد از ظهر
تماسبگیرید.

آموزش سنتور

www.childfoundation.org

Maison De Kebab

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

هر بار ب��ه نوع 
ی تازه و جدید خود
را کش��ف پتانس��یلها ،تواناییها،
احساس��ات و اف��کارم را بص��ورت
تصویری تجرب��ه میکنم ،بعضی
وقتها هم س��ورپرایز می شوم از
ی که نقاشی به من
درسهای زندگ 
میام��وزد .لحظاتی ک��ه در حین
نقاش��ی ب��ا موض��وع کارم ارتباط
حس��ی برقرار میکنم و ب��ا کارم
یک 
ی میش��وم ،وارد فضایی میشوم
حس زنده
که زمان رنگ میبازد و ّ
بودن و شعف به من دست میدهد
و در این لحظات هست که به خود
درونم نزدیکترم" .
نقاش��یهای حمی��را مرتض��وی
درگالریهای مونت��رال به نمایش
در آم��ده ،و کارهای ایش��ان برای
مجموعههای ش��خص 
ی و شرکتها
خریداری می شود.

کتابخانه وبنیاد فرهنگی نیما

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

حمیرامرتضوی

شاهنامه
نقاش ،گرافیست (تصویرگر
ٔ
امی�ر کبیر) ،متولد کنگاور در س�ال
.۱۳۱۲
از س�ال  ۱۳۳۸در جه�ت ش�ناخت
و انتقال تغییرات اجرأیی نقاش�ی و
نگارههای ایرانی باهدف تلفیق آن با
هنر گرافیک غربی کار کرده اس�ت.
که حاصل این کار را میتوان بصورت
ش�یوهای مس�تقل و در پن�ج دور ٔه
متمایز مشاهده کرد .آثار این نقاش
در موزهها و مجموعههای خصوصی
ای�ران و ش�هرهای دیگر کش�ورها
نگهداریمیشوند.
نمایش�گاه کاره�ای عل� 
ی اصغ�ر
گوشه جهان برای
معصومی در چهار
ٔ
دوستداران هنر او عرضه شده است.

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

Info: 514-249-4684
www.ibng.ca
------------------------

Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و چروک های
صورت و گردن  لیزر برای رگ های پا و صورت veins
و از بین بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 ماسوتراپی  اپیالسیون با وکس  بند و ابرو  سفت
کرد سینه از طریق لیزر   Breast liftingفیشال Skin Care
  Treatmentمانیکور ،پدیکور ،کاشت ناخن  سوزاندن
چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر،
مطمئن

PAIVAND: Vol. 19  no.1102  avr. 01, 2013

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

در کلیه سطوح

La

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده

>>سوپراسپشیال
جدید ما :

تلفن:

514-585-6178

باخرید 15دالر به
باال ،یک کارت تلفن
راه دور رایگان
دریافت کنید >>>

514

933-0-933

16

820, av Atwater,

Montréal, QC H4C 2H1

 کنسرت بزرگ انــدی

در پله دو کنگره مونتریال

>> شنبه  12ماه اکتـبر 2013
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و و ضیافتبزرگنوروزی
دید بازدید
شنبه  23مارس
Embassy Plaza

کامیونیتیایرانیانمونترالبه
اینگونهگردهمائیهانیازدارد
حسینصمیمی

م��ی بین��ی ک��ه
چگون��ه همه با هم
و در شادی از پیش
کس��وتان و آنهائی
که برای ن��ام ایران
و ایران��ی زحم��ت
کش��یده اند قدردانی می کنند و
با لوحی س��اده ،اما پُروزن از عشق
دههادهها ایرانی مونترالی قطره ای
از اشک شادی برگونه پیش کسوت
می نشانند.

ش��نبه ش��ب  23م��ارس ،ب��ه
دع��وت دو هفت��ه نام��ی پیوند
مونتری��ال ،بیش از هفتصد نفر از
ایرانیان در س��الن بزرگ و زیبای
 EMBASSY PLAZAگرد هم
جمع شدند و شروع سال نو و نوروز
را جشن گرفتند.
تنوع حاض��ران که در میان آنها از
هر سن و سالی دیده می شد و از
گوشه و کنار شهر و حتی از راه دور
اتاوا ،تورونتو ،کبک سیتی ،ورمونت کامیونیــتی ما به این جمع ها
و ...آم��ده بودند تا با یکدیگر و در نیاز دارد.
کنار سایر هموطنان ایرانی خویش شک ندارم کهدر آن شب و شبهای
این ش��ب را جش��ن بگیرن��د و با قبل یا بعد میهمانی های کوچک و
رقص و پایکوبی اوقات خوش��ی را بزرگدیگری نیز از سوی گروهها و
بگذرانند ،جلوه و حال و هوای ویژه سازمانهای دیگر برگزار گردیده که
ای به این شب داده بود.
همه اینها غنا و زیبائی کامیونیتی
برای آنکه آن شب ،زیبا و کم نقص ما را به نمایش می گذارد و نشان
انجام شوددهها نفرداوطلبانه وقت می ده��د با هر گویش و فرهنگ،
خ��ود را در اختی��ار میزبان اصلی نوروز را در یک زمان و با هم جشن
یعنی گردانن��دگان روزنامه پیوند م��ی گیریم ت��ا راز جاودانگی این
ق��رار دادن��د و بدون هیچ چش��م مل��ت را که هزاران س��ال با وجود
داشتی بسیار زحمت کشیدند تا تمام مشکالت کماکان برقرار مانده
این میهمانی آبرومندانه انجام گردد است بازهم زنده نگاهداریم.
که جای دارد به سهم خویش هم کامیونیتی ما اینک بیش از س��ی
اینجا از همه آنها سپاسگزاری نمایم سال است که در این شهر مستقر
و به ایشان خسته نباشید گویم.
ش��ده اس��ت؛ گو این که هستند
ولی نکته با اهمیت تری که توجه کسانی که از قبل از این سی سال
م��را بخودش جلب نم��ود آن بود اینجا بوده اند و یا آنهائی کهدر چند
ک��ه میدیدی در مس��یر برگزاری سال اخیر به ما پیوسته اند اما حاال
این میهمان��ی ،چق��در جامعه و دیگر اینجا خانه ما اس��ت ،هر قدر
کامیونیت��ی کوچک م��ا نیازمند متحدتر ،یکپارچه تر و قدرتمندتر
یکپارچگی است و درمی یابی که در کنار هم باشیم بدون شک ثمره
وقت��ی موقعیت بدس��ت می آید بیشتری را بدست خواهیم آورد.
چقدر زیبا و ب��ا متانت از آن بهره کانادا موزائیک اقوام مختلفی است
می گیرد؛
که از چهار گوش��ه جهان و برای

آینده ای بهتر ب��ه اینجا آمده اند.
درعین حالی که همه ما با یکدیگر
در مسیر سازندگی و آینده کانادا
س��هیم و در حرکت هستیم ،اما
قدرت متمرکز کامیونیتی ایرانیان
ک��ه از همکاری س��ازنده و تفاهم
فرد فرد ما در کنار هم و در درون
کامیونیت��ی بوج��ود خواهد آمد،
مس��لما تضمین کننده بسیاری
از منافع گروه��ی ما خواهد بود و
در تند باده��ای حوادث مدافع ما
خواهد بود.
تجربه س��ایر گروه های فرهنگی
و قوم��ی که حضورش��ان در این
سرزمین بعضا به بیش از دو سده
می رسد نش��ان داده که با اتحاد
با یکدیگر در سرنوش��ت استان و
کشور سهیم بوده اند و خانه مرفه
تری نیز برای خویش ساخته اند.
نس��ل جوان تر ایرانیان که اینجا
بدنیا آمده یا در طفولیت مهاجرت
کرده و یا اخیرا پیوس��ته ،س��تون
اصل��ی آینده کامیونیتی اس��ت و
بدون ش��ک در تمام س��طوح این
کش��ور فعال ب��وده و تاثی��ر گذار
خواهد بود.
اگر از چند دس��تگی ها ،کج روی
ه��ای قدی��م دوری گ��ردد و ب��ه
تفکرات و خواس��ته های یکدیگر
احترام گذارده ش��ود در کنار هم
دیگر آینده بهتر و پُربارتر در انتظار
خواهد بود.
میهمانی ش��نبه ش��ب به زیبائی
این انس��جام را به نمایش گذارد و
امید است نقطه شروع برای آینده
پُرباری باشد.
م��ن ب��ه س��هم خ��ودم از همه
دس��ت اندرکاران ،بوی��ژه خانواده
رحیمیان برای برگزاری این جشن
سپاسگزارم.
با آرزوی سالی خوش و پیروزمند
برای همه گان

فرصتی استثنایی برای بازی در یک منایش حرفه
ای

گروه تئاتر صورتک برای اجرای یک نمایش حرفه
ای به کارگرادانی علی شریفیان در مونترال ،تورنتو
و دیگر ش��هرهای کانادا در جستجوی دو بازیگر
مرد حدودا  30تا  35ساله است که سابقه کار تئاتر
داشته یا به بازیگری عالقمند باشند.
اگرداوطلب هس��تید ،عکس(های) به روز خود و
شماره تلفن تان را به ای میل گروه ارسال کنید
514-733-4229
Sooratak@yahoo.ca

امور کنسولی
>> کســـر ی <<

دفتر ام�ور اداری و مش�اوره حقوقی
کسری ،جهت مشاوره ،همراهی ،تهیه
و تنظی�م مدارک مربوط ب�ه گذرنامه
و ام�ور وکالتنامه برای حضور در دفتر
حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران
در واشنگتن:

514-419-8872

کوشش آن حق گزاران یاد باد!
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استادعلی اصغر معصومی
ـــــــــــــــــــــ

به پاس چند دهه آفرینش پربار هنری

بغل بغل گل های بهاری ،و فریاد بلند «براوو»ی جمع کوچک ما،

نثار دستان معجزه گر شما!

__________________________________
ازطرف همه دوستان شما در
مونتریال و ونکوور
جشن نوروز پیوند1392 :

MARCH 23, 2013,
Montreal, Quebec, Canada
www.paivand.ca

___________________

ارادمتند،
علی اصغر معصومی

سال های اقامت طوالنی خود در مونتریال دیده ایم.
برای ش��ما موفقیت های روزافزون ،برای جامعه ی
ایرانیان سالی خوش و برای ایران عزیز سربلندی و
افتخارآرزومندیم.

دوست عزیز و گرامی ،جناب آقای
محمدرحیمیان،خانوادهمحترم
رحیمیان ،دوستان و عزیزان نشریه
پیوند

جمعی از دوستا ن شما

بدینوس��یله از زحم��ات بی دریغ و بی نظیر ش��ما
در برگزاری جش��ن و دید و بازدی��د نوروزی بزرگ
1392در روز شنبه  23ماه مارس ،2013
در س��الن زیب��ا و ش��کوهمند Emabassy Plaza
سپاسگزاری می کنیم.
بدون اغراق می گوییم این جشن یکی از زیباترین و
باشکوه ترین جشن های نوروزی بود که در همه ی

آقای محمد رحیمیان ،دوستان و
دست اندرکاران پیوند:
میخواس��تم صمیمانه از طرف



______________________________________

اواخر دهه  40با همت وسرمایه ی بزرگمرد انتشارات
ای��ران ،عبدالرحی��م جعفری ،که کار تصویر س��ازی
ش��اهنامه را انجام داده بودم ،از شهبانوی ایران مدال
طال گرفتم.
برای کار تصویرس��ازی کتاب های درسی هم از امیر
عباس هویدا مدال تقدیردریافت
کردم.
اما اصال انتظار نداش��تم که در
مراس��م جش��ن نوروزی
 1392پیون��د ،دوس��ت
عزیزم محمد رحیمیان،
لوح س��پاس نشریه را به
پاس چند دهه آفرینش
هنری ب��رای من تدارک
دیده باشد.
این لوح را هم از دس��ت
دوست و همکار هنرمندم،
خانم حمی��را مرتضوی
گرفتم و الزم دیدم ضمن
تش��کر و قدردانی به این
موارد اشاره کوتاهی کرده
باشم.
از همه ی شما صمیمانه
سپاس��گزارم ،ب��ا آرزوی
سالی پربار و خوش برای
همه ی شما عزیزان.

سپاسگزاری
گروه تئاتر صورتک
در جستجوی بازیگر

زهی حـیات نکوانم

یکی از فرازهای
بیادماندن�ی ضیاف�ت
نوروزی  23مارس ،اهدای
لوح سپاس به استاد علی
اصغر معصومی ،هنرمند
نق�اش ن�ام آور معاص�ر
ایران مقیم مونتریال بود.
(تصویر)
این لوح که از طرف دست اندرکاران پیوند تهیه
ش�ده بود ،توس�ط خانم حمیرا مرتضوی نقاش
ایرانی ،در برابر تش�ویق و کف زدن های ممتد
ایرانیان حاضر به استاد معصومی تقدیم گردید.
در زیر یادداشت کوتاه استاد معصومی را با هم
می خوانیم:

سپــــاس

محمد شکیب نیا ،تهمینه قامسلو،
دکتر آذین طاهری ،دکتر راضیه
رضوی ،دکتر محسن آموزگار ،دکتر
تهمورث طوسی ،دکتر جواد معین
درباری ،د کتر پولو ،مهندس مجید
کهربایی و یوسف تیزهوش

همسرم ،ش��هین و خودم از بر پا بیش��تری به جشن ما بخشیدند
ی در تشکر کنم .با تبریک سال نو
کردن این جشن اصیل ایران 
این محل بسیار مناسب و با شکوه
حامد حائری
از ت��و و خانواده ی عزیزت و تمام
کارکنان که با زحمات خود سرور

سپاس

دوست عزیز ،آقای محمد رحیمیان،خانواده محترم رحیمیان
دوستان و عزیزان نشریه پیوند ،جناب آقای فرشاد فضلی
ما نیز به سهم خود از شما و تیم بزرگ و دقیق شما،
برای برگزاری بی نقص جشن نوروز ،روز شنبه  23ماه
مارس در س��الن زیب��ای  Embassy Plazaصمیمانه
سپاسگزاریم؛
براستی جشن نوروز پیوند برای هر ایرانی غرورآفرین

17

و زیبا بود.
به شما آفرین و دس��ت مریزاد می گوییم و برای تان
در کارهای پیش رو در سال جاری موفقیت و پیروزی
های بیشتر آرزو می کنیم.
نوروز پیروز ،امیر عابدی وخانواده

18

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
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پیون�د دربرگ�زاری ای�ن برنامه
بی�ش از همه وامدار دو دوس�ت
ارجمنداست:
فرشاد فضلی (از تپش دیجیتال)
و حس�ین صمیمی ،ب�ی ذره ای
تع�ارف ،ب�دون حض�ور مغتن�م
ای�ن دو همیار گرامی و دوس�ت
دیرین ،برگزاری این جشن میسر
نمیشد.
و با سپاس از همه شما که باحضور
گرم خود شبی بیادماندنی برای ما
به یادگار گذاشتید...
دراین می�ان بویژه ه�زار براوو و
آفرین و سپاس نثار این دوستان:
ابی درویشعلی (مجری) شیرین
روح اله�ی (س�فره هفت س�ین
شکوهمند وغرورآفرین) ،فرشاد
فضل�ی و تیم�ور عزیز (ص�دا و
س�رویس دی جی پرشروشور)،
نازنین غالمی (کارآ و نازنین!)
و ندی�م رحیمی�ان ،زه�ره
وس�ینا ،لی�دا صح�اف زاده
(ب�رای عکس ه�ای ماندگار)
س�یا صاب�ری ،خان�م ت�وران
ن�ژاد ،مینا مرضی�ه اقتصادی
(رق�ص زیبا) مرتض�ا صادقی،
رضا جلدی (خوش�خطی روی
بادکنک ها و )...وحید امیری
نیا (سبد و دسته گل های بی
نظیرش) حاجی فیروز :جهان
(بامعرف�ت و خوش قول) ،علی
قربانی (خوش مرام)،
و با سپاس گرم و بیکران از
 بانوی هنرمند حمیرا مرتضویب�رای عیدان�ۀ گردنبن�د نق�ره
نفی�س(کار دس�ت) و همچنین
معرفیاستادمعصومی،
 دندانپزش�کی آری�ا (ش�هروزارجمند و سخاوتمند)

 سوپر اخوان و بیژن احمدی جالل عزیز ،سانتر کپی NDGدوس�ت عزیز و با معرف�ت مان:
شهریار و فرشاد عزیز برای هدیه
های بلیت کنسرت ها:
 کنس�رت محس�ن نامج�و30 :ماه م�ارس ( هدیه از طرف تپش
دیجیتال)
 روی�ای خصوص�ی 5 :آوری�لدر پلاس دزار به�روز وثوقی و
گلشیفته (هدیه از گروه پرواز:
شهریارعزیز)
 کنس�رت اندی ( 15اکتبر درپــله دو کنگره ،هدیه از طرف
َ
مرتضا صادقی عزیز)
هدیه ی رس�توران ها :شیراز
و «عموجان» ،عکاس�ی رز (2
پرتره) ،دکت�ر پرویز قدیریان
(یک س�ری کت�اب) ،فرش�اد

نان برنجی ،نخودی ،زب��ان ،کره ای ،د
قط��ا
مربای��ی،
18
نارگیل��یno.1102  avr. 01, 2013 ،
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کشمشی ،زولبیا و بامیه ...
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شنبه  23مارس
درسالنشکوهمند
Embassy Plaza

ش�ادتر و بهتر در
خور شان شما ارائه
دهیم.
به�اران و بهارتان
خجستهباد!
ب�ا آرزو و ب�ه امید
ایران�ی آزاد و
س�ربلند در سال
پیش رو...
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با انواع شیرینی جات تر و خشک

Cup Cake Coffee 3C

تولد-فارغالتحصی

اسپیشال ویژ
اولین شیرینی سرای ایرانی

عروسی -
مراسم نامزدی -
کیک جهت
با انواع شیرینی جات تر و خشک
( $١٧به
خشک
های
شیرینی


شماعزیزان
برنجی،کلیهسفارشاتویژه
نان-فارغالتحصیلیو
تولد
زب��ان ،کره ای ،د
نخودی،
اسپیشال ویژه جهت نورو ز از هم
اکنونمربای��ی ،قط��ا
گردوی��ی،
نارگیل��ی،
شیرینی های تر و کیک ( $٢٠به باال):
شیرینی های خشک ( $١٧به باال):
بامیه ...
زولبیا و
کشمشی،
رولت،ناپلئونی ،کته ،انواع
خام�����ه ای ،انواع
دانمارکی ،نان
نان برنجی ،نخودی ،زب��ان ،کره ای،

م

or
s.
e
ng

نارگیل��ی ،گردوی��ی ،مربای��ی ،قط��اب ،باقلوا ،کیک های نسکافه ای،کاکویی و...
کشمشی ،زولبیا و بامیه ...

محیطی گرم و سراسر
شادی و آرامش را
همراه باانواع کافه ،چای،
دسرجات ،غذاهای گرم
و سرد مهیا می مناید

رضایت شما آرامش

محیطی گرم و سراسر
شادی و آرامش را
همراه باانواع کافه ،چای،
دسرجات ،غذاهای گرم
و سرد مهیا می مناید

 DVDو ( ،CDب�رای رقص)
ت�وران خانم پرچ�م و قاب
عکس و ماهی س�ن لوران،
همه دوستان  IBNGو ...و...
کمبودهای ما را ببخش�ید،
با ما باش�ید ،قول می دهیم
باز هم بکوش�یم شب هایی
پرش�ورتر و جش�ن های�ی

خ

خاطر ماست

__________
ntreal, Qc H4W 1P7
محیطی گرم و سراسر
رضایت شما آرامش
)ner of Robert
خاطر ماست شادی و آرامش را
________________________________
چای،
کافه،
همراه
باانواع7380 Cote Ste Luc
Rd Montreal,
Qc H4W 1P7
)(after Cote-St-Luc Mall, Corner of Robert
دسرجات ،غذاهای گرم
al
Tel: 514-439.4903
Cell.:مهیا می مناید
514-655.5913سرد
و
رضایت شما آرامش

ell.: 514-655.5913

شیرینیسرو

شیر

خاطر ماست

Multicultural Academy Canada









3C
اولین شیر

ffee

شیرینی های خشک ( $١٧به

آکـادمی زبان مک MAC

اگر میخواهید از کیفیت شیرین 
ی ما با خبر شوید__________

H4W 1P7

آموزش زبان های فرانسه و انگلیسی
کالس های فشرده روزانه ،شبانه و آخر هفته
آموزش گرامر و مکالمه با اساتید مجرب
دوره های آمادگی  TEFAQو IELTS
اخذ ویزای دانشجویی و گواهی کار )(work permit
برگزاری دوره >> starting a businessهمراه با بورس و وام
دوره های آموزشی مخصوص کودکان
> با پایین ترین قیمت ها
________________
> درمرکزشهرمونترال روبروی دانشگاه کنکوردیا
از مهد کودک تا دبیرستان
1500 de Maisonneuve W. Suite 401
آموزش انگلیسی ،فرانسه،
و ریاضی به دانش آموزان
امتحانات
دوره های آمادگی
info@collegemac.ca











Metro GUY concordia
ورودی مدارس نمونه
www.collegemac.ca

ntreal,
Qc
A

)ner of Robert

ell.: 514-655.5913

Tel.: 514-994-9590

بپرسید
شناسند
بازاررا می
یدرسرو
سرو 
غرفهشیرین
آنها که
دیدن کنید
نوروزی
از از

Open from Mon. to Sun.

Tel.: (514) 562-6453

شیر

www.AplusWeb.ca
Who we are Our services Projects Blog

Contact us

 Web Designطراحی وب سایت

eb
+W
به to A eb
e
m
W
lco A+
خوش We
آم
دید

WEB

از غرفه سرو در
Design Hosting

طراحی وب سایتهای استاتیک
طراحی وب سایت فروشگاه الکترونیکی
طراحی وب سایت برای موبایل و تبلت
طراحی نرمافزار

6453

بهینه سازی رتبه سایت

SEO

باال بردن رتبه سایت شما در موتورهای جستجو
)(Google, Bing, Yahoo
ایجاد و مدیریت شبکههای اجتماعی
)…( Facebook، Twitter, Google ,
Blogدر وب Projects
Contact
شما نسبت به رقبای شما
 usکارآمدی وب سایت
آنالیز
مشاوره و ارائه استراتژی تبلیغات آنالین

Contact

م tion
شاوره ima
و
ارز
یابی

 Video Adsتبلیغات ویدئویی
طراحی سناریوی تبلیغات ویدئویی
تهیه ویدئوهای تبلیغاتی با کادر حرفه ای
ویدئویی درare
Our
servicesتبلیغات
اضافه نمودن
وب سایت شما و در یوتیوب

www.AplusWeb.ca

 Web Designطراحی وب سایت

Sales@AplusWeb.ca
1(855) GO A+web

t
e Es
Fre

o we
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خدماتآرایشی

LiLi

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

یونایتد،منایندهرمسی

________________
6060 Sherbrooke W.

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

لحظههای شیرین با

در رنگ

سفـرۀعقدشیرین

PAIVAND: Vol. 19  no.1102  avr. 01, 2013

قطر ایرالینز

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

ها
و اندازه های متنوع

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

______________

طراحیواجرایسفرههایعقدشما...

Tel.: 514-624-2669

www.sofrehaghd-montreal.com

unitedtours@bellnet.ca

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

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

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع صنایع دستی

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

خوشم
پخت

روزانه

مخصوص خامن ها و آقایان

انواع
کارت
تلفن

حواله
پولی

خاصه
نان
نی:
افغا و تازه:
زه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و

با  17سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
----------با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی،
 شینیون و سشوار
 میکاپ آرتیست (با مدرک از ایران و مکزیک)
 فیشال  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

هر4
شنبه:
سوپر
ا
س
پ
خامنها
کوتاه کرد شال:
برای
 +سش ن مو
آقایان
و
وار

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

Tel.: (514) 481-6765

سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

www.AplusWeb.ca
Contact us

9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

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

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

Who we are Our services Projects Blog

 Web Designطراحی وب سایت

b
We
به A+
e to Web
m
o
+
lc
A
خوش We
آم
دید

Design Hosting

طراحی وب سایتهای استاتیک
طراحی وب سایت فروشگاه الکترونیکی
طراحی وب سایت برای موبایل و تبلت
طراحی نرمافزار

SEO

WEB

بهینه سازی رتبه سایت

باال بردن رتبه سایت شما در موتورهای جستجو
)(Google, Bing, Yahoo
ایجاد و مدیریت شبکههای اجتماعی
)…( Facebook، Twitter, Google ,
آنالیز کارآمدی وب سایت شما نسبت به رقبای شما در وب
مشاوره و ارائه استراتژی تبلیغات آنالین

Contact
Sales@AplusWeb.ca
1(855) GO A+web
Toll free number:1(855) 462 0932

م tion
شاوره ima
t
s
و
eE
Fre
ار
زیاب
ی
ر
ا
ی
گ
ان

 Video Adsتبلیغات ویدئویی
طراحی سناریوی تبلیغات ویدئویی
تهیه ویدئوهای تبلیغاتی با کادر حرفه ای
اضافه نمودن تبلیغات ویدئویی در
وب سایت شما و در یوتیوب

www.AplusWeb.ca
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NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در























محضردارومشاورحقوقی











 حیدری


مهری







جراح دندانپزشک
دکتر
جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

:خدمات ما شامل











زمانی


مهسـا







دندانپزشک
جراح
دکتر

دندانپزشک
Dr. Shahrouz
Rezania جراح
D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

شایان عراقی
 دکترHeidari D.M.D.
Dr. Mehri

Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

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

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Shayan Araghi 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

Invisalign
________________
Root Canal  درمان ریشه
w

VAHID KHALAJI
Ne Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
Notaire et Conseillère Juridique
Rapid Orthodonticsاطفال








 دندان
Notary & Title Attorney
مصنوعیImplant
 گذاشتندندانهای

5057 Av. Victoria
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان
Montréal, QC H3W 2N2

RootAC
Canal
CEREC
Bluecam 
khalajiva@gmail.com

























 
















 




















_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200
مدیکال
های
بیمه
Tel.:



















(Metro: Guy)
و بیمه های









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



















































































 

























 Lumineers Veneer

Residential Mortgage
وام مسکن
New

1834 Ste-Catherine
W., Suite
200
تنگستانی فر
آتوسا

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com
مشاورشما
دراموروام مسکن

 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

__________________
Atosa Tangestanifar

>> وام با

0%

DOWN
NT
PAYME :(توجه
با برخ

) ی شرایط

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










514-439-1444

Montreal, Qc H3H 1M1

سرویس کامال رایگان

 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

به شما

ه من

هدی
تاولین
خ
پردا ام شما
قسط و
با ارائه این آگهی

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

Guy

 پزشک خانواده

بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از
 ماه6 بدو تولد تا
-ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
-UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
- ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
- CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
- GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
- ORTHOPEDIE:

روز7
هفته

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
گوش و حلق، روانپزشک، جراح ارتوپدیDr. VAN TINH DUONG
متخصص، جراح عمومی، قلب، و بینیDr. DAVID PATTERSON
جراح،انکولوژیست،جهازهاضمه، زنانDr. ZIAD SUBAI
Dr. FARIDA TURQUI
بیماری های عفونی،__________________ کلیه و مجاری ادرار
...و

:پزشکان متخصص

Dr. Faramarz Dehnade
- ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
- ORL: Dr. Samir Abboud
- GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi

- CHIRURGIE GÉNÉRALE:

Dr. Théodore Kass
- INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

- MALADIES INFECTIEUSES

Dr. A.-F. Doss
- PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi

- ACUPUNCTEUR & LASER:

Dr. Bahman Fashipour
- PODOLOGUE: Ata Ansari
- NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
- PHYSIO:
Vivarath,ly (514)733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

 بیش از  15سال سابقه
در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
 پرواز به شهرهای
تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)
 تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
 تور ویژه در شهرهای مهم ایران
 بیمه های مسافرتی
 کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...
و بسیاری دیگر

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

Cell: 514 834 2166

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

PAIVAND: Vol. 19  no.1102  avr. 01, 2013

م
همـگا ی طبیعت و دانش
ربای بـهداشت و زیـبایی پوست

محصوالت «سینربـل»

با توجه به آخرین کشفیات در بهداشت پوست ساخته شده اند

www.synerbelle.com

محصوالت «سینربل» ،از  مواد اولیه طبیعی
 بدون رنگ و  عطر تهیه شده است.
تاثیر خاص این مواد در  زدودن چین و چروک
صورت و  پیشگیری از بروز آن و همچنین در
 نگهداری و  ترمیم و  رطوبت پوست
ثابت شده است.
 خواص هر یک از محصوالت در سایت سینر بل
به تفصیل شرح داده شده اند.

بفرمائیدقلیان!

Nathan Pharma Inc.
4977, Fulton st.
Montreal QC H3W 1V5

Tel: 514•739•4504
Fax:514-344-5372
clairechafai17@yahoo.com
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Cup Cake Coffee 3C
اولین شیرینی سرای ایرانی

با انواع شیرینی جات تر و خشک

کیک جهت مراسم نامزدی  -عروسی -

تولد-فارغالتحصیلیوکلیهسفارشاتویژهشماعزیزان

پیشاپیش فرا رسیدن عید نوروز و بهار را تبریک گفته سالی
پر از شادابی و تندرستی را آرزومندیم.

اسپیشال ویژۀ نوروز

 ۱۵درصد

PAIVAND: Vol. 19  no.1102  avr. 01, 2013

(از  ۱۵مارس لغایت  ۳آوریل)

شیرینیهای خشک:نانبرجنی،خنودی،زبان،کرهای،دامنارکی،نارگیلی،گردویی،
مربایی ،قطاب ،باقلوا،کشمشی ،زولبیا و بامیه و...

شیرینی های تر و کیک:نان خامه ای،انواع رولت،ناپلئونی ،کته،انواع کیک های
نسکافه ای،کاکویی و...

Mortgage Specialist
Alphonse Negro

Existing
homes,
Existing
مسکن
homes,وام
متخصص

new construction
construction
new
oror
developer
developerprojects.
projects.
Whether
Whetheryou
youare
are
buying,
buying,refinancing
refinancing
or
orthinking
thinkingofof
switching for a
switching for a
better edge call:
better edge call:

محیطی گرم و سراسر شادی
و آرامش را
همراه باانواع کافه ،چای،
دسرجات ،غذاهای گرم و
سرد مهیا می مناید

از
سفا هم اکنون
رشات
ج
ه
ت
ن
و
روز
پذیرفته
می شود.

رضایت شما آرامش خاطر ماست
________________________________
Cote Ste Luc Rd Montreal, Qc H4W 1P7
)(after Cote-St-Luc Mall, Corner of Robert

Cell.: 514-655.5913

7380

Tel: 514-439.4903

خدمات ما شامل:
Alphonse Negro
 

Existing homes,new construction
or developer projects.
Whether you are buying, refinancing
or thinking of switching
for a better edge call:

Alphonse
 Negro
Mortgage Specialist
وام خرید خانه
وام ساختمان نو ساز
  وام ویژه ساخت مجمتع های بزرگ
  تجدید وام با بهترین نرخ روز
  تمدید وام با بهترین نرخ روز
و بسیاری دیگر

Mortgage
Specialist
Cell:
514 262
0389

Alphonse Negro
Mortgage Specialist

Cell: 514 262 0389

Cell: 514 262 0389

Bank of Montreal

Bank of Montreal

Bank of Montreal

CANADA COLLEGE | COLLEGE CANADA

We build in Trust & Friendship

سازنده سازههای شام با اعتامد و دوستی

کاجل کانادا:

زیــر نظر وزارت علوم عالی

PERMONT
General contractors Inc.
Design Build
Value Engineering
Planning & Control
Construction Management

)Database Administration (AEC

یک دوره یکساله علوم کامپیوتری شامل ده هفته دوره کارآموزی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شما می توانید از کمک های دولتی برای این دوره استفاده کنید
 در پایان تحصیل ،به دانشجویان خارجی یک سال ویزای کار داده می شود
هرچه زودتر برای سی ای کیو و ویزای دانشجویی اقدام کنید

تیم مدیریتی با بیش از ده سال سابقه اجرا در کانادا
برآورد و مشاوره رسمایهگذاری در امور ساخت و ساز
استفاده بهینه از فناوری روز در طراحی و اجرای ساختامن

________________
CANADA COLLEGE

طراحی و ساخت کلیه ساختامنهای تجاری ،صنعتی و مسکونی

1118 Sainte-Catherine W. #403
www.permont.ca

RBQ # 5639-5874-01

Info@permont.ca

514 738 0002

Montreal, Qc. H3B 1H5, Canada
info@CollegeCanada.com

514 738 0006

5473 Ave Royalemount, Suite 214, Mont-Royal

www.CollegeCanada.com

Metro PEEL
Open from Mon. to Sat.

T: 514-868-6262
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:مشاور امالک
مسکونیوجتاری

ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
! صاحب خانه دخلواه خود شوید،با بهای اجاره
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
تهیه وام مسکن برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 با کمترین پیش پرداختNon residents
 دالری1000 هدیه

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

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

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

Open 7 Days

See stores for more specials

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

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

PRÊT À MANGER

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

READY TO EAT

GREEN ZUCCHINIS

ORANGES

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

VINE TOMATOES

COURGES VERTES
$2.18 kg

PRÊT À MANGER

BANANES
86¢ kg

کی
فیتعالی
قیم
EA.
تمناسب
CH.

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

GREEN LEAF LETTUCE

425 g

DORIC FETA CHEESE

FROMAGE FETA DORIC
740 g

MARINATED OLIVES &
SUNDRIED TOMATOES
OLIVES MARINÉES ET
TOMATES SECHÉES
$6.58 kg

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

EA.
CH.

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.58 kg

BORSEC MINERAL WATER

EA.
CH.

MR. POWER IRANIAN DATES OCTAVIA MILK CHOCOLATES
DATTES IRANIENNES WITH CRISPY RICE &
650 g HAZELNUT CREAM

CHOCOLATS AU LAIT AVEC RIZ
CROUSTILLANT & CRÈME AUX NOISETTES
800 g

EAU MINÉRALE BORSEC
6 x 1.5 L

SAUDI DATES

DATTES SAOUDIENNES
1 kg

FRAISES
Pr. of California/Pr. de Californie

ANANAS
Size 6 / Grandeur 6

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

STRAWBERRIES

PINEAPPLES

LAITUE EN FEUILLES VERTES

LB.

EA.
CH.

LB.

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

BROCOLI

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

BANANAS

EA.
CH.

BROCCOLI

TOMATES SUR VIGNES
$3.28 kg

LB.

Take out only
Take
only seulement
Pourout
emporter
Pour emporter seulement

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

عالی و قیمت نازل
ایرانی با
خورش های
انواع کباب ها و
READY
TOکیفیت
EAT
• PRÊT
À MANGER

READY TO EAT

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

EA.
CH.

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES
GRAIN FED CHICKEN LEGS

GROUND LAMB

CUISSES DE POULET DE GRAIN
$3.94 kg

EA.
CH.

Halal

OMEGA 3 EGGS

AGNEAU HACHÉ
$8.78 kg

Halal
Halal

LB.

LB.

GRAIN FED WHOLE CHICKEN

OEUFS OMEGA 3
1 dozen / 1 douzaine

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

SPECIAL

COUSCOUS SALAD

SALADE DE COUSCOUS
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN COUSCOUS

COUSCOUS AKHAVAN
Fine or Medium / Fin ou Moyen
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

ST-CHARLES
ST-JEAN

EA.
CH.

LB.

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

HUILE D’OLIVE
EXTRA VIERGE CORTAS
3L

AKHAVAN PICKLED LEMONS

CITRONS MARINÉS AKHAVAN
700 ml

EA.
CH.

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

EA.
CH.

EA.
CH.
SUCRE BLANC AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

AMANDES CRUES
$8.78 kg

LB.

AKHAVAN WHITE SUGAR

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
10 lbs. / 4.54 kg

RAW ALMONDS

WALNUTS

NOIX DE GRENOBLE
$12.08 kg

LB.

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

EA.
CH.

Halal

FINESSE CANOLA OIL

EXTRA LEAN BEEF CUBES

HUILE DE CANOLA FINESSE
8L

EA.
CH.

HalalLB.

Halal

CUBES DE BOEUF EXTRA MAIGRE
$8.78 kg

Halal

LAMB SHOULDER

FARINE FIVE ROSES
20 kg

EA.
CH.

ÉPAULE D’AGNEAU
$8.78 kg

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

LB.

Halal

FIVE ROSES FLOUR

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

EA.
CH.

CAVENDISH

EA.
CH.

BLVD.
PIERREFONDS
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آمار باالی طالق در
ایراننشانهچیست؟

ه��رروز در ای��ران  ۳۸۱زوج آنها را صادر میکند .با این وجود
از یکدیگ��ر ط�لاق میگیرند .درخواست باالی طالق از سوی
این آخری��ن آماری اس��ت که زنان نشانه چیست؟
خبرگزاری مهر اعالم کرده است .مهرداد درویشپور معتقد است
همین آمار میگوید بیش��ترین بی��ن جداییه��ا و خودآگاهی
طالقها در دو س��ه س��ال اول جنسیتی زنان رابطهای مستقیم
وجود دارد.
زندگی مشترک روی میدهد.
 ۸۵درصد زوجها در پنج س��ال به گفته این جامعهش��ناس در
نخس��ت زندگی از یکدیگر جدا همه جای دنیا بررسیها نشان
میشوند و  ۳۵درصد از آنان نیز میدهند که با بهبود موقعیت
زنان و یا افزایش خودآگاهیشان،
دارای یک تا دو فرزند هستند.
به گفتهی مه��رداد درویشپور ،میزان جداییها بیشتر میشود.
جامعهش��ناس مقیم استکهلم ،وی در توضی��ح عل��ت این امر
به طور عموم��ی خطر جدایی میگوید« :خانواده عموما نهاد
در س��الهای اول زندگی بسیار پدرس��االری اس��ت که مردان
بیش از زنان از تشکیل آن سود
باالست.
او میگوی��د« :برای ش��ناخت میبرند .ب��رای مثال تحقیقات
کام��ل از یکدیگ��ر و این که آیا نش��ان میدهن��د ک��ه میزان
بین توقعات و شناخت پیشین و خودکشیدر زنان متاهل بیشتر
تجربهزندگیمشترکهمخوانی از زنان مجرد و جدا شده است،
وجود دارد یا نه ،گذش��ت چند در حالیک��ه در مورد مردان این
س��ال اول پ��س از ازدواج و ی��ا مسئله کامال برعکس است.
زندگی مشترک کافی است .از همچنین س�لامت و بهداشت
این رو بسیاری در همان سالیان در میان مردان متاهل بیش از
اولیه بعد از ازدواج جدا میشوند .مردان مجرد و مطلقه است ،در
به ویژه در کش��وری که امکان حالی که در مورد زنان برعکس
ش��ناخت کامل از یکدیگر و یا است.
زندگی مشترک پیش از ازدواج و باالخ��ره معم��وال زندگ��ی
وجود ندارد و یا بسیار کم است» .مش��ترک برای زنان با کاهش
او ب��ه بـُعد اقتص��ادی زندگی امکان ارتقای موقعیت اجتماعی،
مش��ترک نیز اش��اره میکند و ش��غلی و اقتصادی همراه بوده
این عامل را دلیل دیگری برای اس��ت ،در حالیکه برای مردان
س��ختتر ش��دن طالق بعد از برعکس است».
ب��ر ای��ن اس��اس او نتیج��ه
چندین سال زندگی میداند.
به گفته این جامعهشناس هرچه میگی��رد ک��ه هرچ��ه زن��ان
بندها و وابس��تگیهای متقابل موقعیت اقتصادی ،حقوقی و یا
اقتص��ادی ،اجتماعی و عاطفی آگاهیش��ان افزایش یابد کمتر
بیش��تر ش��وند ،ام��ر جدایی را حاضر به پذیرش این وضعیت
خواهند بود.
دش��وارتر و پرهزینهتر
 ۹۰درصد
آقای درویشپور
میسازد.
میگوید:
مشترک
فرزند
وجود
تقاضاهای
و باالتر رفتن سن ،دو طالق از سوی «در ای��ران اگر با
بهب��ود موقعیت
دلیل دیگری هستند
ک��ه ب��ه نظ��ر آقای زنان است!
اقتص��ادی و ی��ا
حقوق��ی زن��ان
درویشپور طالق بعد
از چندین سال زندگی مشترک روب��رو نیس��تیم ،دس��ت کم
را سختتر میکنند و به همین میتوان مدعی ش��د که آگاهی
دلی��ل در س��الهای اول زندگی جنسیتی به شدت باال رفته و از
طالق راحتتر صورت میگیرد .این نظر باید گفت منابع ارزشی
او سپس چنین نتیجه میگیرد :قدرت زنان سخت افزایش یافته
«یکی دو سال زندگی مشترک اس��ت .البته اگر م��ردان قدرت
فرصت مناس��بی اس��ت برای تطبیق خود با زنان آگاهشده به
روش��ن ش��دن میزان فاصله و حقوق جنسیتی خود را بیابند،
تفاوت بین توقع و شناخت پیش آن موقع ما شاهد شکل گیری
از ازدواج و پ��س از آن .افراد به عش��ق برابر و خانوادههای برابر
محض آن که دریابند برداشت خواهیم بود .مشکل این جاست
شان از زوج شان در طی زندگی ک��ه معموال بین رش��د آگاهی
مش��ترک با برداشت اولیهاشان جنسیتی زنان وقدرت تطبیق
بسیار متفاوت است ،در صورت مردان تفاوت چشمگیری وجود
ام��کان به جدای��ی رو خواهند دارد .امری که باعث میش��ود
افزایش خودآگاهی جنس��یتی
آورد».
زنان بیشتر به افزایش طالقها
طالق؛ نشانه خودآگاهی زنان؟ منجر شود».
نکته دیگ��ری که در آمار طالق ط�لاق عاطف��ی دوبرابر طالق
به آن اشاره شده ،این است که واقعی
بیشتر تقاضاهای طالق از سوی طالق عاطفی یا طالق خاموش
زن��ان ارائه میش��ود .تحقیقات حالتی است که در آن هرچند
دانشگاهی میگویند  ۹۰درصد زن و مرد همچنان به زندگی در
تقاضاهای طالق از س��وی زنان زیر یک سقف ادامه میدهند ،اما
است.
از نظر عاطفی نسبت به یکدیگر
این در حالی است که بر اساس س��رد ش��ده و اعتماد به هم و
قوانی��ن ایران زن��ان حق طالق جذابیت برای یکدیگر را ازدست
ندارن��د و تنها در م��واردی که میدهند.
بتوانن��د ب��ه دادگاه ثابت کنند هر چند آمار رس��می از میزان
که در "عسر و حرج" یعنی زیر طالق عاطفی در ای��ران وجود
س��ختی بیش از میزان تحمل ندارد ،اما کارشناس��ان تخمین
قرار دارن��د ،دادگاه حکم طالق میزنند که میزان طالق عاطفی

www.paivand.ca

یادواره...

دو براب��ر می��زان
طالق رسمیدر کشور

باشد.
مه��رداد درویشپ��ور میگوید
که دش��واری طالق برای زنان
در ایران ،علت باال رفتن میزان
ط�لاق عاطف��ی اس��ت و این
دش��واریهای قانون��ی و البته
اجتماعی باعث میشود بسیاری
از زنان به رغم جدایی عاطفی و
جنس��ی هنوز با همسرشان در
زیر یک سقف بسر برند.
او اظهار م��یدارد« :برای مثال
برای یک زن ابدا ساده نیست که
به دادگاه برود و بگوید به دلیل
عدم تفاهم جنسی با شوهرش
خواستار جدایی است و دادگاه
هم رای به جدایی دهد .مردان
ه��م که به س��ادگی رضایت به
جدایی همسرش��ان نمیدهند.
بناب��ر این نداش��تن حق طالق
ب��رای زنان باعث میش��ود که
بس��یاری از آنها مدتها در کنار
همسرشان بسر برند بی آن که
رابطه جنس��ی و عاطفی داشته
باش��ند .تنها پس از گذش��ت
زمان گاه طوالنی ،مردانی که در
مییابندجداییعاطفیبازگشت
ناپذیر ش��ده اس��ت ،به جدایی
رسمی تن در میدهند».
آق��ای درویشپور همچنین به
مش��ارکت پایین زن��ان در بازار
کار که هنوز کمتر از  ۲۰درصد
اس��ت اش��اره میکند و این را
عامل دیگری برای عدم تبدیل
طالق عاطف��ی به طالق واقعی
میداند.
ام��ا مهمتری��ن دلیل ب��ه نظر
مهرداد درویشپ��ور در افزایش
پدیده طالق عاطفی ،فرهنگ و
هنجارهای جامعه است:
«هن��وز فرهن��گ و هنجارهای
جامع��ه ب��ه ط�لاق نگاه��ی
تس��اهلآمیز ن��دارد .معم��وال
خانوادهها و اطرافیان تمام توان
خود را به کار میگیرند تا طالق
اتفاق نیافتد و این مداخلهها گاه
منجر به آن میشود که فرد به
زندگی مشترک ادامه میدهد
بیآنکه پیوند عاطفی و جنسی
در کار باشد».
او معتقد اس��ت اگر دید جامعه
نسبت به طالق تغییر کند و به
این پدیده نیز همانند ازدواج یا
زندگی مش��ترک بدون ازدواج
ن��گاه کند و در آن دنبال مقصر
نگردد ،میزان طالقهای عاطفی
نیز کمتر خواهد شد.
به گفت��هی درویشپ��ور« ،اگر
ن��گاه جامع��ه لیبرال تر ش��ود
و محدودیته��ای حقوق��ی و
اقتص��ادی برای زن��ان برچیده
شود،دیگر پدیدهای به نام طالق
عاطفی موضوعیتی نمییابد و یا
به شدت کم می ش��ود .در آن
موقع فاصله طالقهای عاطفی و
حقیقی کمتر میشود و یا شاید
جامعه بتواند ب��ه جای مداخله
س��نتی خویش��اوندان ،راههای
متف��اوت دیگ��ری ب��رای حل
مش��کالت خانوادگی جستجو
کند».
خبرگزاری مهر در گزارشی که
از آخری��ن آمار طالق منتش��ر
ک��رده ،ط�لاق در ای��ران را به
زلزلهای خاموش تش��بیه کرده
است .خودآگاهی زنان ،استقالل
بیشتر مادی زنان ،تضعیف بنیان
خان��واده یا زلزل��های خاموش؛
هرچه هست در هر ساعت ۱۶
زوج ایرانی از هم جدا میشوند.
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سینما» ،که خود پایه گذاشت ،بر
ضعفه��ای دراماتیک و تکنیکی
«محصوالت سینمای ایران» تکیه
کرد .او با زبانی سرشار از تحقیر و
تمسخر به فیلمهای ایرانی حمله
کرد و آنها را «فیلمفارسی» نامید.
مراد او پدیدهای س��ت که ش��کل
فیلم دارد ،بیآنکه «سینما» باشد،
و در آن به زبان فارس��ی صحبت
میشود ،بدون آنکه به جامعه ایران
کمترین ارتباطیداشته باشد.
ارتقای «شناخت سینمایی»

دکتر امیرهوشنگ کاووسی ،یکی
از نخس��تین منتقدان سینمایی
ایران ،که عصر جمعه 2 ،فروردین
در بیمارستان سینادرگذشت ،طی
شش دهه با نوش��تن دهها مقاله
درباره فیلم و هنر سینما،در تکوین
و ارتقای آگاهی سینمایی در ایران
مؤثر بود.
او ب��ه وی��ژه در انتق��اد تن��د از
«بیمایگ��ی» و «ابتذالی» که در
سالهای پیش از انقالب ،سینمای
ای��ران را فرا گرفته بود ،ش��هرت
یافت.
ی در هفتم
گ کاووس�� 
امیرهوشن 
خرداد  ۱۳۰۱در تهران متولد شد.
او پس از گرفتن دیپلم متوس��طه
در خرداد  ۱۳۲۵برای تحصیل در
رش��ته حقوق ب ه فرانس ه رفت ،اما
عالقه و کشش به هنر سینما او را
از ادامه تحصیل در رش��ته حقوق
باز داش��ت .در دومین سال اقامت
ن ورودی
خود در پاریس ،در آزمو 
آموزش��کده «ایدک» (انستیتوی
مطالعات عالی سینمایی) شرکت
کرد .او نخس��تین ایرانی بود که با
موفقیت از این آموزشکده پرآوازه
فارغالتحصیلشد.
هوش��نگ کاووسی پس از گرفتن
مدرک فوق لیس��انس در رش��ته
کارگردانی فیل��م از «ایدک» ،در
رشته «ادبیات دراماتیک» دانشگاه
س��وربن نام نوش��ت و تحصیالت
خود را ت��ا گرفتن مدرک دکتری
ادامه داد .او پایاننامه خود را درباره
سینمای کمدی نوشت.
«فیلمسازیناموفق»

امیرهوش��نگ کاووس��ی در سال
 ۱۳۳۲با شناخت مناسبی از هنر
س��ینما و با آرزوی ساختن فیلم
به ایران برگشت .یک سال بعد او
کارگردانی فیلمی به نام «ماجرای
زندگ��ی» را به عهده گرفت ،اما به
دلیل مشکالت زیاد ،تولید فیلم به
خوبی پیش نرفت .کاووسی که به
خاطر «اختالف س��لیقه» از ادامه
کار باز مانده بود ،کارگردانی فیلم
را رها کرد .تهیهکنندگان به ناچار
کارگردانی فیل��م را به نصرتالله
محتش م س��پردند ،که او آن را به
پایان رساند و از آن اثری بازاری و
بیمایه عرضه کرد.
کاووسی در سال  ۱۳۳۵به دومین
تجربه سینمایی خود دست زد که

باز به شکست ختم شد.
او این ب��ار برای «اس��تودیو عصر
طالیی» فیلمی به نام «هفده روز
به اعدام» کارگردانی کرد .فیلم ،با
اینکه در ش��رایط آن روز سینمای
ایران ،بافت و پرداختی به نس��بت
س��الم داشت ،نه در گیشه و نه در
نزد منتقدان ارج و قربی نیافت.
کاووس��ی س��ومین و آخرین کار
س��ینمایی خود را در سال ۱۳۴۸
ب��ا فیلم «خانه کنار دریا» از س��ر
گذراند ،ک��ه باز با ناکام��ی روبرو
شد .احتماال بخش��ی از مخالفت
منتق��دان با فیلمهای کاووس��ی،
به ضدیت او با مجموعه سینمای
ایران برمیگش��ت و انتظار باالیی
که با نوش��تههای خ��ود در میان
روشنفکرانبرانگیختهبود.
منتقدیستیهنده

امیرهوشنگ کاووسی معتقد بود
ک��ه صنعت فیلمس��ازی در ایران
بدون آشنایی با مبانی این «هنر»
و بدون توجه به پایههای معرفتی و
نظری شکل گرفته است.
او ب��ر آن بود که باید نخس��ت در
جهت باال بردن شناخت سینمایی
تالش کرد.
کاووسی اعتقادداشت:
ن مب��ارزه عبارت
ف ما در ای 
«ه��د 
ت از:
اس 
ن سینما،
ت هنر و ف 
ظ اصال 
 -۱حف 
گ س��ینمایی
 -۲باال بردنفرهن 
حو
مرد م از یک راه سال م و صحی 
ت مسئول
ن مقاما 
 -۳متوج ه ساخت 
ت سینما».
ش واهمی 
ب ه ارز 
دکتر کاووسی که ساختار صنعت
سینمای ایران را از بنیاد نادرست
میدی��د ،به ش��کل حرف��های به
نقدنویسی دس��ت زد و بیشترین
ت�لاش خ��ود را در خردهگیری از
فیلمس��ازان ایرانی ص��رف کرد و
خطاهای فاحش آنها را نشان داد.
او با لحنی تند وگاه توهینآمیز به
کمبود شناخت سینمایی در ایران
حمله میک��رد؛ از جمله با چنین
عباراتی:
«تنها آلودگی محیط سینمایی ما
آلودگی بیسوادی است» یا:
«اول مس��ئله بیش��عوری را حل
کنید ،بعد به بیهنری بپردازید».
(از مجله ستاره سینما)
کاووسی در مجالت «روشنفکر»،
«فردوس��ی» ومجل��ه «هن��ر و

دکتر کاووسی از تالش عملی برای
ارتقای شناخت سینمایی در ایران
غاف��ل نبود ،از جمله ش��رکت در
ب ایران» یا
پایهگذاری «سینهکلو 
«خانه فرهنگ فیلم».
اودر معرفی جریانها و مکتبهای
س��ینمای جهان گامهایی ارزنده
برداش��ت .او از جمل��ه در زم��ان
تدری��س در «دانش��کده هنرهای
دراماتی��ک» ب��ه آشناس��ازی
دانش��جویان با تحوالت سینمای
جهان ،به ویژه س��ینمای فرانسه،
یاری رساند.
کاووس��ی در س��ینما و تلویزیون
متصدی برخی از مقامهای رسمی
بود .برخی به او خرده گرفتهاند که
در س��مت «معاون اداره کل امور
س��ینمایی و رئیس اداره نمایش
وزارت فرهنگ و هنر» به برخورد
خصمانه با صنعت سینمای ایران
ادامه داد و هیچ خدمت ش��ایانی
برای رش��د و پیش��رفت آن انجام
نداد.
در سال  ۱۳۴۸که سرآغاز سینمای
«موج نو» دانسته شده است ،دکتر
هوشنگ کاووسی با انتشار مطلبی
به عنوان «قیصر از داج س��یتی تا
بازارچه نایب گربه» به ش��دت به
این فیلم ایرانی حمله کرد و آن را
ادامه جریان «فیلمفارسی»دانست.
در برابر او با نوشتن نقدی به عنوان
«گاو در ی��ک قدم��ی ی��ک فیلم
فوقالعاده» ،ب��ر ارزشهای واقعی
فیل��م داری��وش مهرجویی تأکید
ورزید.
هوشنگ کاووس��ی در نقشهایی
فرعی در دو فیلم سینمایی بازی
کرده بود:
«ت��ار عنکب��وت» ب��ه کارگردانی
مهدی میرصم��د زاده ،محصول
س��ال  ۱۳۴۲و فیل��م «بیتا» به
کارگردانی هژیر داریوش ،محصول
سال .۱۳۵۱
او در س��الهای  ۱۳۴۰به سفارش
بنیادهای دولتی چند فیلم کوتاه و
مستند نیز کارگردانی کرد.
هوش��نگ کاووس��ی در زم��ان
تحصی��ل در فرانس��ه به س��مت
دس��تیار کارگردان در تولید س��ه
فیلم سینمایی همکاری کرده بود
و با برخی از سینماگران فرانسوی
آشنایی و دوستی داشت .او از این
رابطه برای جلب نظر سینماگران
فرانسوی به کار و فعالیت در ایران
استفاده کرد.
دکتر کاووسی به ادبیات کهن ایران
تسلط داش��ت و مطالب خود را با
نثری روان و پخته مینوشت .او در
زبان فرانسوی تبحرداشت و برخی
از آثار کالسیک ادبیات ایران را به
این زبان ترجمه کرده است.
علی امینی نجفی (بی بی سی)

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

•
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دوست هنرمند و گرامی  ،خامن آرام بیات
ما نیز دراندوه بزرگ از دست رفتن مادر ارجمندتان

با شما صمیمانه همدردیم و برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

همه دوستان شما در بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما

ه
مدردی
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دوست عزیز و مهربان

جناب آقای عامر بغیری

دوست هنرمند و ارجمند  ،خامن آرام بیات

با نهایت اندوه ،درگذشت خواهر گرامی تان را

دراندوه بزرگ از دست رفتن مادر دلبندتان
در ایران با شما صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی آرامش داریم.

به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.
_________________________

دوست هنرمند و ارجمند  ،خامن آرام بیات
دراندوه بزرگ از دست رفتن مادر گرامی تان
در ایران با شما صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی آرامش و روزهای روشن داریم.

همدردی

دوستان شما در احتاد چپ ایرانیان خارج از کشور _ واحد مونتریال

گروه چهارشنبه ها

همـــــــــــــدردی

دوست هنرمند و ارجمند ،خامن آرام بیات

هنرمند ارجمند  ،سرکار خامن آرام بیات

دراندوه بزرگ از دست رفتن مادر دلبندتان

در ایران با شما صمیمانه همدردیم و برایتان آرزوی آرامش داریم.

از طرف همه دوستان شما در پیوند و تپش

حبیب نوروزپور ،امیر آزاد ،شهرام سرتیپی،
محسن خوشاب ،بابک هاشمیان ،حسین ترابی،
رضا روانشیب ،امیر اقدم ،خشایار خراسانی،
طالب نورموسوی ،بهنام آزادی،
بهمنجزستانی،مسعودمدبرنیا
و دیگر دوستان شما در

هـم

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

حیدر اسدی و خانواده

س
درد با دو ت...
دوست و همکار گرامی،

جناب آقای عامر بغیری،
سرکار خامن فرح فرخی،

خانواده های محترم سوگوار
دراندوه بزرگ از دست رفتن خواهر دلبندتان

زنده یاد بانو عامره بغیری
در ایران با شما صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی آرامش داریم.

از طرف دوستان و همکاران شما در

فرودگاه دوروال
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سالمت...

با راهنماییهای زیر مهمترین عضله
بدنتان را تقویت کرده و از آن محافظت
کنید.

هفتهها بود که سامان  ۳۷ساله دردی
در گ��ردن خود احس��اس میکرد و از
خس��تگی هم شکایت داشت .بعد یک
ش��ب دردی تند و تیز در س��ینه خود
احساس کرد .چون تازه ورزشش تمام
ش��ده بود فکر کرد که فش��ار بیش از
اندازه به عضالتش وارد کرده اس��ت اما
یک ساعت بعد روی تخت خوابیده بود،
بدنش عرق کرده و واقعاً توان مقابله با
درد را نداشت .وقتی دکتر برای معاینه
آمد نمیتوانس��ت تش��خیص دهد که
مشکل کجاست .بله اودر معرض حمله
قلب��ی بود .و چون ج��وان و الغر بود و
هیچ عالئمی نداش��ت ،گمان به حمله
قلبی برای او نمیرفت.
اما مش��خص ش��د که درد گ��ردن و
خستگیساماننشانههایهشداردهنده
اولیه برای حمله قلبی او بودند .و بااینکه
او قب��ل از حمله قلبی در س��ینه خود
احس��اس تنگی و فش��ار کرده بود اما
کمتر از یک سوم زنان این را احساس
میکنن��د و به همین دلیل اس��ت که
خانمها دو براب��ر مردان از حمله قلبی
جان خود را از دس��ت میدهند .حمله
قلبی فقط مش��کلی مخصوص آقایان
نیست.
بیماری قلبی -نامی برای انباشته شدن
خطرناک پالک در رگهای خونی که
ممکن است موجب بروز حمله یا سکته
ش��ود -مهمترین عامل مرگ و میر در
خانمها به شمار میرود.

یک مشکل:

خانمهای زیادی هستند که کلسترول
یا فش��ارخون باال دارند و خ��ود از آن
بیاطالعن��د و همین آنه��ا را در خطر
بزرگتری قرار میدهد.
هرچه بیشتر درمورد این عضو حیاتی
بدنتان بدانید ،قلبی قویتر و س��المتر
خواهیدداشت.

مشکل  :۱فشارخون
حقایق:

حدود نیم��ی از زنان باالی  ۴۵س��ال
دچار فشارخون هستند.

چرا این یک مشکل است:

باال بودن فشارخون به مرور زمان ،قدرت
ارتجاعی رگهای ش��ما را کاهش داده
و جریان یافتن خون در آنها دش��وارتر
میش��ود .همچنین ممکن اس��ت به
رگهای خونی آسیب برساند ،موجب
مشکالتی مثل نارسایی کلیه یا کوری
شود یا ایجاد پالک که منجر به حمله
قلبی یا سکته میشود را تحریک کند.
ازآنجاکه این روزها مش��کل اضافهوزن
حت��ی درمی��ان خانمهای ج��وان نیز
پدیدهای شایع است ،مشکل فشارخون
در زنان جوانتر نیز بررس��ی میشود.
اضافه وزن به همه اعضای بدن ،ازجمله
رگه��ای خونی فش��ار وارد میکنند.

۳مشکل

www.paivand.ca

قلبی

متداولو
راهکارهای
آنهــا

س��اکن بودن ،مص��رف زی��اد نمک و
داشتن س��ابقه خانوادگی بیماریهای
پسوریازیس یا دیابت شما را در معرض
خطر قرار میدهد .آیا در دوران بارداری
دچار فش��ارخون ش��دهاید؟ حتی اگر
فشارخونتان بعد از وضعحمل به حالت
عادی برگشته باشد ،باز هم بیشتر در
خطر ابتالی دوباره به آن هستید.
چه عالئمی دارد:

(چمباتمه زدن ،سفت کردن بدن ،و زور
زدن) با کند کردن تکانههای الکتریکی
قلب ،موارد خفی��ف را درمان میکند.
اگ��ر این نیز موثر نبود ،دکتر داروهایی
را برایت��ان تجویز خواهد کرد و یا برای
تنظیم مجدد سیگنالهای الکتریکی
شما ،عملی برایتان انجام خواهد داد.


در اکث��ر مواق��ع هی��چ .اما اگ��ر دچار
سرگیجه ،تار شدن دید یا سردردهای
مداوم شدید ،حتماً به پزشک مراجعه کلس��ترول به طور کل بد نیست .شما
کنید.
به بعضی از این م��واد چربی مانند در
خونتان نی��از دارید تا به هورمونهایی
راهکار:
حتماً برای چک کردن فش��ارخونتان مثل استروژن کمک کنند.
سالی یکبار نزد پزشک بروید.
آزمایش کلسترول سه چیز را بررسی
در بهتری��ن حالت فش��ارخونتان باید میکند:
 ۸۰/۱۲۰باش��د؛ اگ��ر روی مرز بودید لیپوپروتئین تراکم پایین (،)LDL
( )۸۰/۱۳۰چن��د هفته بعد دوباره باید ی��ا همان کلس��ترول بد ک��ه میتواند
چک کنید .خوش��بختانه اگ��ر در مرز موج��ب درس��ت ش��دن پ�لاک در
خطر باشید ،ایجاد تغییرات در سبک رگهایتان ش��ود و ش��ما را در معرض
زندگ��ی مثل کم ک��ردن وزن ،مصرف حمله قلبی یا س��کته قرار دهد .ذرات
کمتر از  ۱۲۰۰میلیگرم نمک در روز LDL ،اندازهه��ای مختلف دارند؛ ذرات
ورزش منظم و کنترل استرس میتواند کوچکتر و پرتراکمتر بیش��تر از ذرات
فقط طی سه ماه فشارخونتان را پایین بزرگتر پالک ایجاد میکنند.
بیاورد.
لیپوپروتئین با تراکم باال (،)HDL
اگر فشارخونتان باال باشد ( ،)۹۰/۱۴۰یا همان کلسترول خوب زیرا کلسترول
پزش��ک ممکن اس��ت داروهایی مثل اضافی را از رگهای خونی شما بیرون
ادرارآورها ی��ا بتا-بالکرها برای کاهش میبرند.
فشارخونتان تجویز کند.
تریگلیسیریدها که چربی تولیدشده
توس��ط بدنت��ان هس��تند و میتوانند

موجب بستن رگهایتان شوند.
حدود یک سون خانمها کلسترول کلی
مشکل  :۲تپش قلب
خونشان باال اس��ت .داشتن اضافهوزن
حقایق:
تند ب��ودن ضربانقلب ممکن اس��ت و داش��تن رژیمغذایی چرب میتواند
ترسناک باشد اما در اکثر موارد ،جای موج��ب باال بردن کلس��ترول ش��ود.
نگرانی ب��رای آن وجود ن��دارد .تپش همچنین سابقه ژنتیکی و یائسگی به
قل��ب معموالً به علت عوامل مربوط به باال رفتن آن کمک میکنند:
سبک زندگی مثل استرس ،مصرف زیاد وقتی سطح اس��تروژن در بدن پایین
کافئین ،کمآب ش��دن بدن یا مصرف میآی��د HDL ،کمت��ر و  LDLو
دکونژستانها اس��ت .اما مطمئناً باید تریگلیسیریدبیشتریتولیدمیشود.
آن را چک کنید زیرا میتواند نش��انه چه عالئمی دارد:
یک اختالل جس��می مث��ل پرکاری هیچ عالئمی ندارد.
تیروئید (وقتی بدنتان بی��ش از اندازه راهکار:
هورمون تیروئید ترشح میکند) یا ریتم ب��رای چک ک��ردن کلس��ترول نزد
غیرعادی قل��ب که به آریتمی معروف پزش��ک بروید .اگر اعدادتان طبیعی
است و معموالً خطرناک نیست ،باشد .بود ،هر  ۵سال یکبار باز آزمایشدهید
و بعد از یائس��گی میبایست هر سال
چه عالئمی دارد:
تند ،نامنظم و قوی بودن ضربان قلب که آزمایش کلسترول را انجام دهید .اگر
حتی در زمان استراحت اتفاق میافتد ،کلسترولتان روی مرز یا باال بود ،دکتر
تپش قلب است .در بدترین حالت یک ممکن اس��ت آزمایشات مرتبتری را
اختالل آریتمی متداول که تاکیکاردی برایتان تجویز کند .اما نگران نباشید،
( supraventricularورزش کردن و همچنین پایین آوردن
فوقبطن��ی
 )tachycardiaنامیده میشود ،ممکن مصرف چربی کمکت��ان میکند .اگر
ای��ن راهکارها تا  ۱۲هفته موثر نبود،
است موجب غش یا سرگیجه شود.
به داروهایی مثل اس��تاتین نیاز پیدا
راهکار:
اگ��ر اولی��ن بار اس��ت ک��ه تپشقلب خواهید کرد .اگر کلسترولتان نرمال
را احس��اس کردهای��د ،حتم��اً مقدار بود اما سابقه خانوادگی قوی از بیماری
قابلتوجهی آب بنوش��ید و از مصرف قلبداشتید چطور؟
کافئین دوری کنید .اگر این مشکل از برای انجام آزمایش ذرات مغناطیسی
بین نرفت ،برای انجام الکتروکاردیوگرام ( )particle testنزد پزشک بروید .اگر
(آزمایشی که در آن پربههای الکتریکی اعدادتان باال بود ،مصرف دارو میتواند
قل��ب را ثب��ت میکنند) ی��ا نوارقلب کمکتانکند.

نزد پزش��ک بروید .انج��ام مانور واگ
مشکل  :۳کلسترول باال
حقایق:

کمآبی
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در ورزش
هن��گام ورزش آب زیادی به
دلیل عرقریزی و تنفس از
دست میرود.
به ازای هر هزار کیلو کالری
مصرفی تقریبا یک لیتر آب
باید دریافت شود.
با بیشتر شدن شدت ورزش،
طوالنی ش��دن م��دت آن و
زیادتر ش��دن دما و رطوبت،
دفع آب بیشتر میشود .اگر
آب از دس��ت رفت��ه جبران
نشود عملکرد دچار اختالل
خواهد ش��د .اگر آب دفعی
معادل  1ت��ا  2در صد وزن
بدن باشد ،عملکرد هوازی را
به خطر میاندازد.
شواهد نشان می دهند این
حد کاه��ش آب ،به هنگام
ورزشه��ای غیر ه��وازی یا
قدرتی ،آث��ار منفی به جای
میگذارند،ناچیزند.

اطمینان از جذب آب کافی

بهتری��ن نش��انه کاهش در
جریان ی��ک فعالیت بدنی،
وزن ک��ردن بدن اس��ت .در
حقیقت ،تقریبا 100درصد
از کاهش وزن به هنگام یک
جلسه تمرین ورزشی ،ناشی
از کاهش آب است.
بنابراین مقدار آب مورد نیاز
برای جایگزین ک��ردن آب
از دس��ت رفته ،بهطور قطع
مع��ادل با تف��اوت وزن بدن
قبل و بعد از تمرین است.
اگر ورزشکاری پس از ورزش
به میزان  1800گرم سبکتر
شده باش�� د این بدان معنی
است که او به مصرف حداقل
1800گ��رم آب و قب��ل از
تمرین بعدی نیاز دارد و اگر
به میزان دو درص��د از وزن
بدنش کم شده باشد نباید به
او اجازه شرکت در تمرینات
بعدی را داد.
ورزشکاران را تشویق کنید
تا وزن خود را به طور مرتب
کنترلکنند.
تنها تشنگی نشانه کم آبی

کودکان سیگاری:
روزی  ۵۷۰کودک
در انگلستان
سیگار کشیدن را
آغاز میکنند!
انجم��ن خیری��ه تحقیقات
س��رطان بریتانیا ب��ر مبنای
مطالع��های بر مصرف الکل و
دخانیاتدر انگلستان ،هشدار
داده ک��ه ب��ه طور متوس��ط
روزی  ۵۷۰ک��ودک ب��رای
اولین بار س��یگار میکشند و
به این ترتیب هر س��ال ۲۰۷
هزار کودک بی��ن  ۱۱تا ۱۵
سال مصرف دخانیات را آغاز
میکنند.
این انجمن از دولت خواسته
که برای محص��والت دخانی
بس��تهبندیهای س��اده و
همشکلی را در نظر بگیرد که

بدن نیس��ت .در
بس��ياري موارد
ورزش واقع��ا
واکنش تشنگي
را مختل میکند.
به هنگام ورزش
شما مقدار زيادي
آب را قب��ل از
احساس تشنگي
ازدست میدهيد
و قب��ل از اينکه
بهطور کامل کم
آبي شما جبران
شود ،احساس تشنگي از بين
ميرود .بنابراين براي تامین
نيازتان به آب نمیتوانيد به
حس تشنگي اکتفا کنيد.
به عنوان يک ورزشکار،الزم
است که بهطور آگاهانه بيش
از آنچ��ه دوس��ت داريد آب
بنوشيد ،بهويژه زماني که در
گرما ورزش میکنيد.
توصیههایی به ورزشکاران
درباره مایعات:

 دو س��اعت قبل از تمرین
یا مسابقه حدود  500میلی
لیتر مایعات بنوشید.
 به هن��گام ورزش هر 15
ت��ا  20دقیقه یکبار150 ،تا
 300میلی لیتر آب بنوشید.
 هن��گام ورزش احس��اس
تشنگی مالکدرستی مبنی
بر نیاز ورزشکار به آب نیست،
احس��اس تش��نگی هنگام
ورزش ،ممکن اس��ت معرف
کاهش دو درصدی وزن بدن
باشد.
 مص��رف نوش��یدنیهای
ح��اوی کربوهی��درات و
الکترولیت به میزان مطلوب
در حی��ن تمرین��ات و ی��ا
مس��ابقات طوالنیتر از یک
ساعت ادامه دارند.
 در طول تمرین سخت که
بیش��تر از یک ساعت طول
میکشد ،توصیه میشود به
ازای هر یک ساعت تمرین،
 30تا  60گرم کربو هیدرات
مصرف شود تا اکسیداسیون
کربو هیدرات حفظ ش��ده و

برای مصرفکنندگان جوان
جذابیتی نداشته باشند.
حدود  ۲۷درصد از نوجوانانی
که رفتارشان در این تحقیق
مورد بررس��ی قرار
گرفته دس��ت کم
ی��ک بار س��یگار
کشیدن را امتحان
کرده بودند .نرخی
که تعمی��م آن به
معنی دس��ت کم
ی��ک بار
سیگار
کش��ید ن
ی��ک
میلی��ون کودک
انگلیسیاست.
همچنین از هر ده سیگاری
بزرگس��ال ،هش��ت تای آنها
س��یگار را قبل از  ۱۹سالگی
امتحان کرده بودند.
شمار کلی کودکانی که سیگار

خستگی به تعویق افتد.
 اس��تفاده از محل��ول
هیدراس��یون حاوی سدیم
( 0/5ت��ا 0/7گ��رم در ه��ر
لیتر آب) در طول تمرینات
بیشتر از یک ساعت توصیه
میش��ود ،زیرا ممکن است
در افزایش ذائقه موثر بوده و
ضمن افزایش بازجذب آب و
احتماال از احساس آبزدگی
در اف��راد خاص��ی که بیش
از حد مایعات مینوش��ند،
جلوگیریکند.
 مایعات��ی که معط��ر ،تا
حدودی نمکدار ،س��رد (10
تا  12درجه س��انتیگراد )یا
شیرین هستند ،ممکن است
نوش��یدن ارادی را تحریک
کند.
 پس از ورزش ،به ازای هر
کیلوگرم کاهش وزن ناشی
از فعالی��ت 1250 ،تا1500
میلی لیتر مایعات بنوشید تا
ادرار دفعی نیز جبران شود.
 س��دیم ،پتاس��یم و کلر،
الکترولی��ت ه��ای عمدهای
هس��تند ک��ه در قالب عرق
دفع میشوند .الکترولیتها
میتوانن��د با مص��رف یک
نوشیدنی ورزشی مناسب یا
اضافه کردن اندکی نمک به
وعده غذای��ی پس از ورزش
و مص��رف غذاه��ای غنی از
پتاس��یم ،برای مث��ال موز،
پرتقال ،میوههای مرکباتی
بیش��تر س��بزیها ،جبران
شوند.


کشیدن را امتحان کرده بودند
 ۵۰هزار مورد بیشتر از ۱۵۷
هزار مورد س��ال  ٢٠١٠بوده
است.
تقریبا نیمی از کسانی که به
ط��ور طوالنی مدت س��یگار
میکش��ند در اث��ر ابت�لا به
بیماریهای مرتبط با سیگار
میمیرند که ساالنه صد هزار
مرگ و میر را رقم میزند.
انجم��ن تحقیقات س��رطان
بریتانی��ا میگوید
بنا ب��ر پژوهشها
بستهبندیهای
سادهای که از
تکنیکها ی
پیچی��د ه
تبلیغاتی استفاده نمیکنند
در پایی��ن آوردن احتم��ال
خرید محصوالتدخانی موثر
هستند.

•
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خوانندگان زن هاليوودي
اگ��ر اين روزها اخبار هنرپيش��هها و
را دنبال كنيد به يك وجه اش��تراك مش��خص در بين همه آنها
ميرس��يد ،اكنون خبر بارداري و بچهدار ش��دن اين زنان بيش از
جلب
ش��غلي
مختلف 8هنري
حوزه
موفقيت آنان
اخب��ار
2012
 30مه
رجب و1433
هايماه 1391
خرداد
چهارشنبهدر 10
5091
سال هجدهم شماره
توجه ميكند تا آنجا كه حتي اغلب مصاحبههاي آنان حول محور
فرزن��دي ميچرخد كه به قول خودش��ان اكنون همه انگيزه آنها
امگا 3
 .15با مصرف
براي ادامه حيات هنريش��ان شده است ،حتي بهترين مدلهاي
خون
میزان قند
دنياك��ه عمري را در رژيم گرفتنهاي س��فت و س��خت س��پري
س��وزی بس��یار مهم
کنید.
تنظیم
كردهاند طي مصاحبهتان
هايرامش��ترك از همسر و فرزندي صحبت
است.
ميكنند كه حاال به 

روند.
عشق آنها روي سكوهاي نمايش راه مي
ک��ه
ب��رايبدانی��د
مثبت .16
نخورید.
اي��نشام
 .10شب ها دیر
 حدي
خ��وردنغرب تا
در دني��اي
فرزندآوري
تبليغات
.21را به
زنان غربي
بس��ياري از
توجه ش��ده است
پررنگ و
نشاسته
كه و مواد
کربوهیدرات
قابلشما
غذای
بین آخرین وعده
می��وه هایی
سو كشانده
خودشان3به اينایسمت و
و ساعت اذعان
چرب��ی در
می��زان
خوابیدن حداقل
است.بدن که پوست کلفت
خوردننويد مي
کن��د بهنهمخاطب
می مشهور
يك زن
معرفيزیاد
تبليغاتي كه با را
ساعت فاصله باشد.
دهد مث��ل
دارن��د
عنوان
به
هم
را
خودتان
هاي
توانايي
بودن،
ميتوانيد در كنار مادرچربی های مفید!
هندوانه ،موز،

يك زن به اثبات برسانيد.
چرب��ی دور
 .11از خ��وردن ه��ر گون��ه 
جال��ب اينكه در همه اين تبليغات چنان رابطهاي دوس��تانه و
شکمنيزش��ما را
بپرهیزید.
غذای فراوری شده
تصويرم��واد
ح��ذف
مادر و .17
از كه شما
آردیشود
كشيده مي
فرزند به
محبتآميز از
شويد،می کنند.
طورمند ميبیشتر
کنسروی
غذاهای
ش��ما به
عالقه
غذاییخانواده
برنام��هتشكيل
تماش��اگر به
كسوت يك
(سوسیس ،در
عکس زمانی
پ��س از بر
پاکت
و هر خوراکی که در
چشمگیری
تغییر بسیار
اي��نیا كه قطع
مدتي با
تصويرس��ازيها
هم��ه اين
بگذري��م از
جايگزين آن
جديدي
بردنفرد
باخته و
مش��هورازرنگ
تصمیم دارید از میزان
های که
چربی
بی��ن
قوطی است) طالق اين افراد در
ميشود!
ش��کمی خواه��د داش��ت  .چربی بدن بکاهید از خوردن

حفظ
كنار
در
جمعي��ت
افزاي��ش
بر
تمرك��ز
اما
مه��م،
نكت��ه
انواع توت ها مثل توت فرنگی
 .12حذف چربی به طور صد امتحانکنید!
تالش
در صد ش��ماتواناييها
نشوید.
استعدادهاي زنان است ،در حقيقت غرب همهغافل
ش��کم وشما را 
خود را به ش��كل جديدي به كار بس��ته اس��ت تا م��ردم و بويژه
کوچک تر نمی کند .بدن به  .18کمب��ود ویتامین  Dدر 
زنان را به فرزندآوري تش��ويق كند ،تالش��ي كه البته اين ش��عار
روغن
ه��ممثل
مفید
اس��ت
ب��دن از
مطمئن شوید که معده
.22هيچ
که با لذت
ب��ودن
عوامل��یمادر
اس��ت كه لذت
قرار داده
مدنظر
چربی های را
زیت��ون ،اوکادو،
چربی در
ش��دن
هایو باعث
شعاريبه اندازه کافی اس��ید
نيست،ش��ما
قابل قياس
جمعزنان
ش��هرتي براي
دان��هسمت
پس��ت و
بادام -و نه
شدهشود.
برعكس می
ناحیه شکم
هیدروکلریک ترشح می کند.
مصرفاندازه كه زني
است و هر
چربیجامعه ما
متأسفانه در
روغنی مثل كه
های اشباع شده-
میزان 40
«د»
اندازه از 
فرزنددار
ب��ه همان
كند به
ویتامین مي
دارد).باالتري كس��ب
نیازشغلي
پس��ت
رسمي
میلیوجود
شدن صرفنظر ميكند ،با
آماربرای
گ��رمآندركهروز
زمينهاندازه کافی بخوابید.
یکدر اين .23به

نتيجه
اين
به
توان
مي
سرانگشتي
حساب
اما با يك
موجود نيست،
فرد عادی الزم است.
ش��ب ها زود ب��ه رختخواب
س��وخت
 .13برای باال بردن
مصرفزنانش��اغل يا داراي يك فرزند و يا حداكثر
می��زانكه اغلب
و س��از بدن رس��يد
برویددوو صبح ه��ا زود بیدار
فرزند هستند و برخي از آنها نيز در كل از بچهدار شدن منصرف
پروتئین در برنامه غذایی تان  .19مص��رف فیب��ر را هرگز شوید.
ش��دهاند ،در حالي كه تمك��ن مالي اغلب اي��ن خانوادهها درحد
را افزایش دهید.
نکنید.كهمصرف
فرام��وش
 25
اقتصادي در
مش��كل
نتيجه گرفت
متوسط اس��ت و ميتوان
اين زمينه وجود ندارد.گرم فیبر در روز باعث ثابت  .24کم��ی بی خیالی خوب

خ��ون و
داش��تن
اصلي اما نگ��ه
است!
امینه مثل
 .14از اسید های
همه
اس��ت كه
قند غلطي
ايدههاي
درباره رواج
مش��كل
شود.
چربی می
سوختن
ترتيبپایی��ن آوردن میزان
كرده و بدينب��رای
زنانلوسین
وقتکنید.
لوسین استفاده
ش��غلي
بهرهوري
ش��اغل را صرف
ش��دنرا از آنها گرفته اس��ت تا آن ان��دازه كه در
هایمادر
فرص��ت
اس��ترس و کورتی��زول که
امینه
یکی از نه اس��ید
گرايش
س��المند
س��مت
جوان به
.20ما از
جمعيت
هايبهاخير
(Hard,
rating
)0.62
Puzzleیک برای
دش��من 2ش��ماره
طور
س��البدن
الزم است که در
difficultyرا
خود
گوارش
دستگاه
آينده
چندسال
تا
كه
دهند
مي
هش��دار
كارشناس��ان
و
كرده
پيدانمی شود .این تمیز نگه دارید .تمیزی درون فرایند چربی سوزی است به
طبیعی ساخته
جمعيت ايران پير خواهد شد.

13

13

از بین بردن چربی های شکم



تلقی می کند.

.1اول از هرچی��ز بدانید که
شما مس��ئول همه خوراکی  .5به جای دویدن با سرعت
هایی هس��تید که به دهان معمول��ی ب��ه مدت زی��اد با
خود ف��رو می کنی��د .هیچ حداکثر س��رعت ب��ه مدت
چیزی به ط��ور اتفاقی وارد کوتاه بدوید .مثال یک مسافت
دهان شما نمی شود.دونات و  200متری را با س��رعت هر
چیپس دست و پا ندارند که چه تمام تر  6بار با استراحت
به زور وارد دهان شما شوند! های  4دقیقه ای بدوید.


ومتوجهبهكاهشساعاتكارزنان



كم كار زياد
 .6ب��ه ج��ای دوی��دن روی
تردمیل درخیاب��ان یا پارک
بدوی��د( .البته اگر زمس��تان
اجازه ده��د!) ورزش کاردیو
روی دس��تگاه ه��ای برقی
میزان کورتی��زول در بدن را
افزایش می دهد .کورتیزول
فرآین��د س��وختن چربی در
بدن را مختل می کند.
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خوانندگان زن
اگ��ر اين روزها اخبار هنرپيش��هها و
را دنبال كنيد به يك وجه اش��تراك مش��خص در بين همه آنها
ميرس��يد ،اكنون خبر بارداري و بچهدار ش��دن اين زنان بيش از
اخب��ار موفقيت آنان در حوزههاي مختلف هنري و ش��غلي جلب
توجه ميكند تا آنجا كه حتي اغلب مصاحبههاي آنان حول محور
فرزن��دي ميچرخد كه به قول خودش��ان اكنون همه انگيزه آنها
براي ادامه حيات هنريش��ان شده است ،حتي بهترين مدلهاي
دنياك��ه عمري را در رژيم گرفتنهاي س��فت و س��خت س��پري
كردهاند طي مصاحبههاي مش��ترك از همسر و فرزندي صحبت
ميكنند كه حاال به عشق آنها روي سكوهاي نمايش راه ميروند.
اي��ن تبليغات مثبت ب��راي فرزندآوري در دني��اي غرب تا حدي
پررنگ و قابل توجه ش��ده است كه بس��ياري از زنان غربي را به
اذعان خودشان به اين سمت و سو كشانده است.
تبليغاتي كه با معرفي يك زن مشهور به مخاطب نويد ميدهد
ميتوانيد در كنار مادر بودن ،تواناييهاي خودتان را هم به عنوان
يك زن به اثبات برسانيد.
جال��ب اينكه در همه اين تبليغات چنان رابطهاي دوس��تانه و
محبتآميز از مادر و فرزند به تصوير كشيده ميشود كه شما نيز
در كسوت يك تماش��اگر به تشكيل خانواده عالقهمند ميشويد،
بگذري��م از اي��ن كه هم��ه اين تصويرس��ازيها پ��س از مدتي با
جديدي جايگزين آن
مش��هور
اين افراد
طالق
رنگثبت
دفتری
داری��د در
ک��ه
باخته و 8فرد .2
ميشود!
کنید و احساس خوشحالی مص��رف ش��کر
حفظ
جمعي��ت در
کنید
کاهش
كنار را
صنعتی
نكت��ه .مه��م ،اما تمرك��ز بر افزاي��شطبیعی و
حقيقت غرب همه تالش
تواناييها و استعدادهاي زنان است ،دردهید.

خود را به ش��كل جديدي به كار بس��ته اس��ت تا م��ردم و
بويژهاست
این
مردم
اکثر
اش��تباه
مراقبه
و
مدیتیشن
.25
زنان را به فرزندآوري تش��ويق كند ،تالش��ي كه البته اين ش��عار
خرما و
کنند
فکر می
ه��ای
ورزش
انج��ام
لذتاگرهيچ
ب��ودن با
كه لذتکهمادر
اس��ت
ی��وگا ،داده
مدنظر قرار
را ه��م
شعارياز این
عسل و
خشک و
تمرکز ،
نيست،
توتقياس
رویزنان قابل
پی��ادهبراي
ش��هرتي
رزمی،سمت و
پس��ت و
زنيچاق
بخورند
شیرین ها
طبیعت شدهقبیل
ه��وایدرآزاد و
كه در
اندازه كه
است و هر
جامعهدرما برعكس
متأسفانه
فرزنددارنکنید
فراموش
ش��وند.
نمی
آوردن
پایین
آرام به
اندازه از
همان
س��طحكند به
كس��ب مي
باالتري
شغلي
پس��ت
زمينه
رسمي در
كند ،با
صرفنظر مي
شدن
منبعی
اين هر
اس��ت از
آمارقند
وجودمیآن كهقند
کمک
بس��یار
اس��ترس
باشد!توان به اين نتيجه
سرانگشتي مي
حساب
يك
با
اما
نيست،
موجود
کند .فراموش نکنید که باید که
باریکداراي يك فرزند و يا حداكثر دو
ش��اغل يا
داش��تنزنان
برایكه اغلب
رس��يد
کمری
فرزند هستند و برخي از آنها نيز در كل از بچهدار شدن منصرف
میزان اس��ترس و کورتیزول  .29مصرف  500میلی گرم
ش��دهاند ،در حالي كه تمك��ن مالي اغلب اي��ن خانوادهها درحد
پایینميباشد.
متوسطخون
در
حتمادرجدی
مش��كلروز را
منیزیم در
اقتصادي
توان نتيجه گرفت كه
اس��ت و
بگیرید.
اينزمينه وجود ندارد.
درباره رواج ايده 
بنوشید.
آب زیاد
.26
هاي غلطي اس��ت كه همه
اصلي اما
مش��كل
اکسیدان
وقت زنان ش��اغل را صرف بهرهوري . 30
آنتیترتيب
مصرفبدين
ش��غلي كرده و
ان��دازه كه
ه��ایتا آن
گرفته اس��ت
الکل ،آنها
ش��دن را از
فرص��تازمادر
ان��واعدر توت
قوی مثل
آبمیوه
نوشیدن
.27
گرايش
س��المند
س��مت
به
جوان
از
ما
جمعيت
اخير
س��ال
(Hard,
difficulty
rating
)0.62
هايشیرین ش��د ه ،سودا و های س��یاه ،روغن زیتون و
های
آينده
چندسال
تا
كه
دهند
مي
هش��دار
كارشناس��ان
و
كرده
پيدانوشابه هایی شیرین و رنگی س��بزیجات با برگ س��بز را
جمعيت ايران پير خواهد شد.

 .2ج��وری ورزش کنید که
واقعا بع��د از انج��ام تمرین
خسته شوید.
خستگی شدید بعد از ورزش
نش��انه وجود اسید الکتیک
در خون اس��ت ،وجود اسید
الکتی��ک موج��ب ترش��ح
هورمون رش��د می ش��ود و
نهایتا وج��ود این دو ترکیب
شیمیایی در خون است که 
به س��وختن چربی های دور  .7ب��رای از بین بردن چربی
شکم کمک می کند.
ش��کمی به جای  15دقیقه
فقط ورزش شکم تمام بدنتان

 .3حداقل هفته ای بار ورزش را به حرکت بیندازید.
های قدرتی کنید.

 .8هرگ��ز صبحان��ه خوردن

 .4ب��ه منط��ور جلوگیری از را فراموش نکنی��د .اگر می
عادت و متوقف شدن فرآیند خواهید دور کمرتان باریک
چربی سوزی اغلب ِست ها و ش��ود صبحانه گوشت و یک
تکرار ها را تغییر دهید .مثال مشت کوچک بادام یا گردو
بدن شما  6 X 6اسکوات پا بخورید.
اسید امینه برای از بین بردن بدن به ان��دازه تمیزی موها آن چه دارید دلخوش باشید .خودداری کنی��د .آب ،چای در اولویت ه��ای غذایی تان
هایتان شکرگذار س��بز و قه��وه را جایگزین بگذارید9 8 .
پوست بس��یار مهم است .برای داشته 4
چربی در بدن بسیار ضروری 7و 8
با  60ثانیه اس��تراحت و  12
زدایی ازشرح
سمبا دو
یک جدول
جدول
 3 Xیک
شرح .9هرگز با شکم خالی ورزش است.

ب��ابا25دوثانیه
اس��کوات
دستگاه گوارش و خوش��حال باشید .هر شب نوشابه های فوق بنمایید.
4
9
35091
4
برای چربی چند تا از
استراحت را به طور متفاوتی
معده)
(روده ها و
 5091نکنید.
بهترین چیز هایی 

هارابامدادحلکردهوسپس
جدولروزنامهايراندارایدو«شرحعادیوويژه»است.درصورتتمايلبهحلدوشرحابتدايکیازشرح
هارابامدادحلکردهوسپس
جدولروزنامهايراندارایدو«شرحعادیوويژه»است.درصورتتمايلبهحلدوشرحابتدايکیازشرح

وتاهبيندونيمهسخت

باپاککردنجوابشرحاول،بهحلشرحدومبپردازيد.

باپاککردنجوابشرحاول،بهحلشرحدومبپردازيد.
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8
عادي
ويژه
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جدولهای

نس��ل با اين ب��اور و نگاه تربيت ش��دند (كه زن
فرزندان
و
خان��ه
درون
كارهاي
انجام
مس��ئول
سنتي تبريز 15 414 13 12 11 10 9 8 7 66 5 4 3 2 13سنتي تبريز2
افقي4 15 14 13812 :
جرگه 11 10 9 8
فرزندان 5خود 6در 7
اين 4
است) ،ولي 1حاال2كه 3
جدول ويژه

افقي:
 -1خداحافظ��ي -مطب��ي كه داراي
داراي پيشواي هندي -حيلهگر -تاج
 -1خداحافظ��ي -مطب��ي كه -8
نس��ل 1جوان و ميانسال كشور تعريف ميشوند و
1
درمانگاههاي مختلف است
درمانگاههاي مختلف است
سرقت -بدرقه كردن -جماعتها
-9
تش��كيل خانواده دادهاند و با زنان اغلب ش��اغل
2 -10
 -2كلم��ه تصدي��ق -هدايتگ��ر2 -
 -2كلم��ه تصدي��ق -هدايتگ��ر-
سخنان بيمار -وردك -ايستاده،
زندگي ميكنند ،متأس��فانه آن ن��وع نگاه تأثير
سخنوران و شاعران
سخنوران و شاعران
استوار 3
 -3مج��روح -جاي��ز و روا -كل،خ��ود 3را ب��ر فض��اي حاكم ب��ر خان��ه و خانواده
 -3مج��روح -جاي��ز و روا -كل،
 -11نشانه اسم مصدر -فرايند ،طرز-
4
گذاشته است .يعني زنان دوشادوش مردان كار
همگي
همگي
آشوب4-عالمت مصدر جعلي
كنن��د و بخش��ي از بار اقتص��ادي خانواده را
 -4چ��رخ چ��اه -گل س��رخ -درز و
پروتئي��ن گياه��ي -نت چهارم-
5 -12
 -4چ��رخ چ��اه -گل س��رخ -درز ومي 5
دوش ميكشند ،اما بخش��ي از بار سنگينتر
به
چاك
چاك
گرانبها
چوبي
6
6
 -5واحد سطح -هر يك از فصلهاي
 -13ه��ادي ب��رق -ج��وش جوان��ي
 -5واحد سطح -هر يك از فصلهايخانه و خانواده را چه كسي بايد به دوش كشد؟
يكصد و چهاردهگان��ه قرآن مجيد-
صورت7-خانه ساحلي
يكصد و چهاردهگان��ه قرآن مجيد-امروز7زمان رس��يدن زن شاغل به خانه مصادف
جاري -قيمت بازاري
جاري -قيمت بازاري
گلي معطر -ش��هري در اس��تان
8 -14
ش��ده 8با آغاز انجام بخش دوم و صد البته مهمتر
لب
زير
دعاي
 -6خواهان -دنيا-
 -6خواهان -دنيا -دعاي زير لب لرستان 9-چلچراغ
مسئوليت او در خانه .اگر منصفانه به اين مقوله
9
 -7عض��و درخت -ه��ر پرندهاي كه
 -15مدافع سوئيس��ي آرسنال -علم
 -7عض��و درخت -ه��ر پرندهاي كهن��گاه كنيم ،همه اعض��اي خان��واده و مهمتر از
پروازي سريع دارد -دوال چرمي و دانش10
10
پروازي سريع دارد -دوال چرمي آنها پدر خانواده انتظ��ار دارند همه امور خانه و
زعف��ران-
عمودي:
 -8ش��هر زعف��ران -گويش��ي 11
گويش��ي 11
پذيرفتن
ش��هردر نتيجه
ن بدين معني-8است كه
رس��يدگي به فرزندان و همسر بيكم و كاست و
معب��د و اث��ر تاريخ��ي يون��ان-
-1
شورش
آشوب،
دركشورمان-
شورش
آشوب،
دركشورمان-
جديد در جامعه بر انبوه مسئوليتهاي
موعد خود انجام شود بدون اينكه آنها دستي
12
در 12
گرمادرماني
اش��كانيان-
خاس��تگاه
-9
اش��كانيان-
خاس��تگاه
-9
سئوليتهايي جديد افزودهايم.
بر آن13داشته باشند.
13
 -2از پوشاك زنانه -وسيله -درختي
پيشفروشي -نوع ،گونه
پيشفروشي -نوع ،گونه
سال قبل پژوهشي در ايران انجام گرفت
ح��اال ك��ه پذيرفتهاي��م و در جامع��ه فضا را
هميشه14سبز
 -10واحد فش��ار ب��رق -ظرفي در
 -10واحد فش��ار ب��رق -ظرفي در 14
شاغل
چوبمادران
فرزندان
ن ميداد برخي از
چرا
ايم،
كرده
فراه��م
ها
خانم
ك��ردن
كار
ب��راي
آزمايشگاه -چوب ويولننوازي  -3بني15اسرائيل -نشان دادن -آفتاب
ويولننوازي
آزمايشگاه-
در 15
شان
مادران
كه
خود
هاي
سه با
در
ش��ود.
نمي
ديده
همراهي
اين
خانه
محيط
نيست!
 -11زي��ر پا مانده -مث��ل و مانند-
همكالسي زي��ر پا مانده -مث��ل و مانند-
-11
چرا
بودند،
رو
روبه
تحصيلي
افت
با
بود،
ار
خانه
درون
هاي
مسئوليت
از
بخشي
انجام
اينكه
مع��روف باس��تاني-
افقي :رهاورد زلزله -حرف تنفر
رهاورد زلزله -حرف تنفر
ه��ايو ظن
 -4از خطخيال
خيال وجزظن
كافي براي
فرصت
ران ش��اغل
زن و مادر نميتواند به درستي
ش��خصكس��ي به
رسيدگي را
ديدن
هنگام
ك��ه
پولي
حرف-
كم
ماه
ش��خص
طبي-
كمربند
بزرگوار-
-12
طبي-
كمربند
بزرگوار-
-12
 -9درن��ده جنگلي -آزاد ش��دن -كار  -1از پرفروشتري��ن خودروه��اي
 -9درن��ده جنگلي -آزاد ش��دن -كار
فرزندانش��ان
ممتاز را نداشتند .اين انجام دهد،
ممتازبررسي ساختار عروس بدهند
مايه شكي نيست ،ولي بخش عمدهاي از هيبريدي بزرگ
ف درس��ي بزرگ و
تويوتا -ودانش
مايه
فرمانروايان-خانه و
ك��ه در محيط
-13كند
ني��ز تأييد مي
انجام
صرف
خانه
در
زنان
و
مادران
زمان
و
انرژي
آرام��ش
موج��ب
گل��ه-
نگهب��ان
-5
قدرت
فرمانروايان-
فساد-
-13
قدرت
فساد-
 -10بخيه درش��ت -دهمين ماه سال و عملكرد پروتئينها در مقياس بزرگ
 -10بخيه درش��ت -دهمين ماه سال
ً
ً
قبلي
كارهاي
بر
مسئوليتي
و
شناسد
نمي
جنسيت
كه
شود
مي
هايي
فعاليت
Puzzle
4
(Hard,
difficulty
rating
)0.73
وجوگر
جست
خاطر-
كنن��ده-
 -14زي��ارت
موت��ور-
هواپيم��اي بي
 -2واژه درد-
چ��راغ معموال قمري -نوبت بازي -ضمير غايب
اگر كاري و -14زي��ارت كنن��ده -چ��راغ معموال قمري -نوبت بازي -ضمير غايب
همه،
يش��ود ،بدون
ريزه
برف
گوارا-
تر-
تمام
پژمرده-
-6
نقش
خوبي
كشتي-توانند
فرمانآنه��ا مي
-11انجام
مسئوليت ديگران در
پارچه
توپ
يك
دار-
پايه
توپاينپارچه
شكيك
پايهدار-
باقي گذاشتن
 -11فرمان كشتي -مريخ -عريان
مريخ-بهعريان
در
راهنماي��ي
مختص��ر-
امض��اي
-7
گروهي
توسط
متحرك
دامداري
-15
گروهي
توسط
متحرك
دامداري
-15
در
ديگران
كه
اين
بدون
دانند،
ه مادر مي
كنند.
ايفا
 -12دوستان -زينت سر خانمها -زن  -3آئينها -سازي بادي -لباس كهنه
 -12دوستان -زينت سر خانمها -زن
اخالق��ي و دين��ي -يق��ه
ش��جاع زمينه
يكجانش��ين و
هيچكس نميتواند نقش اثرگذار زنان  -4فيلمي باكه در اصل
ي داشته كه
هنرنمايي عليرضا
روستانشينه��ايشلخته
باشند.در اصل يكجانش��ين و روستانشينامروزهشلخته
الزمش��ده ب��راي ذكر
گندم -نخ
رادان-دانههاي
اس��ت-
ه بخ��ش عمدهاي
در رشد و
اس��ت-ازدانههاي نخ ش��ده ب��راي ذكر  -13پنب��ه زن-شاغل را
توسعه نوري و بهرام
جدولي  -13پنب��ه زن -تحريكات ش��يطاني-
ش��يطاني-
تحريكات
بوك��س -عش��وه گ��ر-
عرص��ه
-8
گفتن
گفتنمادر
اين ن��گاه (كه
اقتصادي خانواده و جامعه  -5گياه نيش��كر -مخالف و ناسازگار-
سبيل
چندسالقبل سبيل
عمودي:
عمودي:
�اغل چ��ه خان��هدار
بگي��رد ،ام��ا
منسوببايد برهان -ليز خوردن
انديشمند  -14خشك ش��دن -دستور -منسوب
نادي��دهدستور-
ايران خشك ش��دن-
پژوهشيدر -14
آخرتهندوان -نوعي گل
كت��اب بهمقدس
جاي��زه -9
ادب��ي
توقي��ف-
حب��س و
بپذيريم ك��ه زمان آن فرا  -6اهداف-1-
كشاورزي
خواربار و
سازمان
انج��ام همه-1كارها و
حب��س و توقي��ف -جاي��زه ادب��ي به آخرت
كه
گرفت
انجام
گيتار
شبيه
سازي
خوشبو-
معروف
معروف
ام��امهاي ملل متحد -نوعي قارچ
 -15باتجرب��ه -يك��ي از الق��اب ام��ام
يك��ي از
دارد)
تها را در خانه
الق��ابهزينه
كه بايد
 -15باتجرب��ه-رسيده
ش��يوا -دانش -دانهاي
مرطوب-
-10
تمام
هندسه-
درس
ابزار
شايسته-
-2
تمام
هندسه-
درس
ابزار
شايسته-
ع تربيت ما -2
برخي
داد
مي
نشان
زمان(عج) ناشي از كار كردن خانمها  -7همه دارند -قارچ خوراكي -شيريني
زمان(عج)
بس��تگي
كه در ميان گندم رويد
پوشش خانه
پوشش خانه
را كه در دورهاي
را كه متوجه آنها اس��ت،
فرزندانمادران
كه دهنده مژه-از
انقالبي
سياس��تمدار
 5090حل -11
شمارهپاكي
دهنده مژه-
حل -3حالت
پاكي
 -3حالت
5090
شماره
جدول عادی
جدول ويژه
حل جدول عادی شماره 5090
درصد
يت ش��دهايم،
امر
اين
تحقق
و
كنيم
كم
شاغلدرمقايسه
كمونيس��ت -مركز كانادا-
اس��ت و به فرموده حضرت
اس��ت و به فرموده حضرت
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 15
2 14
1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15
نگاه 14
13 12
تغيير 11
8 7 6 5 4 3 2 1در 10 9
دار
خان��ه
ي م��ادران
آن
به
ما
نوع
كشيدن
نفس
عمل
ايمان
از
بخشي
(ص)
محمد
ايمان
از
بخشي
(ص)
محمد
ا
ا ن ه ب ر
ت ر
 1ت ش ت
1
و س ت ا ن ه
ز ي د
ب ا
رو س
ي اد
و س ت ا ن ه
ز ي د
هاي ب ا
همكالسي س
ر
 1د
با
م��ادران
از
است.
2
ا 2د
آن ه
رود -بي ش
ب د
ش��مار ي
م
ر ي بهس
ا
بس��تني -م س ا ن
ه
ثابت ه
پاي و س
 -12ك
ت م ي
س ه
ه م س ا ن
ك و س ه
 2س ه م ي
م��ي
بيش��تر به ش��مار م��يرود -بي آن
شان
مادران
كه
آنجاي��ي
ب
ر
ل ي ي م
ا
و ن م
اكن��ون ت قچق��در  3ر
هم
و3
خود 3
اس��ب ر ت ق
نف��رت-ن ا
ا
د
ت
و
ب
ا
ت
ر
ا
ن
ا
د
ت
و
ب
ا
ت
ح��رف
فطير است
است
ب��ود و از فطير
ه ب ر
ر
ل ش
ر
 4ي ا
خ ل د
ه ل ه
و
د ش
گ ل
ي ي
ر 4ب
ها ،نظامخ ل د
رس��انه ه
ه ل
و
د ش
 4ب ي ل
رس��يدگي
آموزش��ي
بودند،
دار
خانه
باركش
چنگيز -عالمت
قان��ون
و  5خ ن -4
ها فرصت  -4قان��ون چنگيز -عالمت
ر
م ه
م ن ا
ا س م 5
و
ر
و ف و
ل
ا
ر
ا
م
ي
ي ه
ر
و ف و
ل
ا
ر
ا
م
 5ه ي
مصدررا در
ره��اي زي��ادي
مدرس��ه
قبيل
از
تربيتي
و
التهاب
آغاز-
و
اص��ل
-13
الوريد
حبل
جعلي-
مصدر
جعلي -حبلالوريد
م ر ت د  6دز
م ن
ا
ن ا
 6گ
ص د
ه م د ل
د و ل خ ر ج
ص د
ه م د ل
تحصيلي ل خ ر ج
و
باافت  6د
مسئوليت
تشنج و
همراه با
ش��ويم-
آن وارد ميش��ويم-
ش��تند و  -5از
7م ي
ه
مي ز
واردن ا
 -5ازز آن ج
تغيي��رچ اين  7ي ك ر ي
چ
ق ا
ف ي ه
مغز لس��ر ق ا
ش ي ا
س ر
دانش��گاه در ق ا
ق او ف ي ه
ل
 7س ر ي ا
چرا
شدند،
رسمي -خواهر روبهرو
ا 8ن
د
خواهر ه
رسمي -م ژ
بيانيه گ ل
عمل  8ت و گ و
كشوريب ر ب ر
حواسي-ت ن
پريشانب و ل
گ ا س
ت م
خود ر
وظايف ر ب
ب
نگاه ن
ب و ل ت
ا س
 8ت م
بيانيهامرار
متوج��ه تأمين
به
9
ت ا
ا
ر
و
ي س ا
ا
ر
ا
گ و
آفريقا ج ي س
ر در ب ر
س ك
ر
ا
گ و
ر
 9ك ا
ترتيب-
شكل لو
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 -8پيشواي هندي -حيلهگر -تاج
 -9سرقت -بدرقه كردن -جماعتها
 -10سخنان بيمار -وردك -ايستاده،
استوار
 -11نشانه اسم مصدر -فرايند ،طرز-
آشوب -عالمت مصدر جعلي
 -12پروتئي��ن گياه��ي -نت چهارم-
چوبي گرانبها
 -13ه��ادي ب��رق -ج��وش جوان��ي
صورت -خانه ساحلي
 -14گلي معطر -ش��هري در اس��تان
لرستان -چلچراغ
 -15مدافع سوئيس��ي آرسنال -علم
و دانش
عمودي:
 -1معب��د و اث��ر تاريخ��ي يون��ان-
گرمادرماني
 -2از پوشاك زنانه -وسيله -درختي
هميشه سبز
 -3بنياسرائيل -نشان دادن -آفتاب
نيست!
 -4از خطه��اي مع��روف باس��تاني-
افقي:
 -1از پرفروشتري��ن خودروه��اي ماه كمحرف -پولي ك��ه هنگام ديدن
هيبريدي تويوتا -دانش بررسي ساختار عروس بدهند
و عملكرد پروتئينها در مقياس بزرگ  -5نگهب��ان گل��ه -موج��ب آرام��ش
(Hard, difficulty
rating
جستوجوگر
) 0.61خاطر-
 -2واژه درد -هواپيم��اي بيموت��ور-
 -6پژمرده -تمامتر -گوارا -برف ريزه
باقي گذاشتن
 -3آئينها -سازي بادي -لباس كهنه  -7امض��اي مختص��ر -راهنماي��ي در
 -4فيلمي با هنرنمايي عليرضا ش��جاع زمينهه��اي اخالق��ي و دين��ي -يق��ه
جدولي
نوري و بهرام رادان -گندم -الزم
 -5گياه نيش��كر -مخالف و ناسازگار -8 -عرص��ه بوك��س -عش��وه گ��ر-
انديشمند
برهان -ليز خوردن
 -6اهداف -سازمان خواربار و كشاورزي  -9كت��اب مقدس هندوان -نوعي گل
خوشبو -سازي شبيه گيتار
ملل متحد -نوعي قارچ
 -7همه دارند -قارچ خوراكي -شيريني  -10مرطوب -ش��يوا -دانش -دانهاي
كه در ميان گندم رويد
 -11سياس��تمدار انقالبي
حل جدول ويژه شماره 5090
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1كمونيس��ت -مركز كانادا-
 1ت ش ت ت ر ا ن ه ب ر ا ي ا و عمل نفس كشيدن
 2ا ر ي س م ي ب د ش ه ا د ت  -12پاي ثابت بس��تني-
و ب
ر
ل ي ي م
ا
و ن م
 3ر
ح��رف نف��رت -اس��ب
ر ي گ
ه ب ر
ر
ل ش
ر
 4ي ا
ر باركش
ا س م ي
م ه
م ن ا
 5خ ن
ز د  -13اص��ل و آغاز -التهاب
م ر ت د
م ن
ا
ن ا
 6گ
م ي ش مغز س��ر همراه با تشنج و
ه
ز
ج ن ا
 7ي ك ر ي ز
ه
گ ل م ژ
 8ت و گ و
د ا ن گ پريشان حواسي -كشوري
و ل
ي س ا
 9ي ب س
ر ا س ت ا در آفريقا
 1011گش ا ب رك اب رت ب م ان تب وش ان ه ا اه  -14بزرگ جثه -ش��هري
Tel.:(514)772-5787س ب در اس��تان اصفه��ان -جو
ك
ا ن
د
ا
د
و
 12ا ب ل
(514)620-3622ك ا ب و ي دوسر
13
ز
ن ي ا
ت ق ي
ه م
ر
د
و ي ش ن
 14ا
ت ر د د  -15پايتخت سنت لوسيا-
ا
ا ي ه
ه
ر
 15گ ل س ت ا
ا ن ر استاد مسلم سمفوني

2

7

5

6

7
1

4

2

5

5

7

2

5
8

2

2

6

1

1

7

9

2

zle 1

2

4

4

8
خدماتآرایشی

zle 3

9

ویژه 6
با ختفیف 9

8

6

3

برای هموطنان عزیز

2

6

5

7

1

9
7

4

3

8

4

erated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/
!on Thu Nov 23 01:19:54 2006 GMT. Enjoy
جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

28

 سال  19شماره  12  1102فروردین 1392

www.paivand.ca

پزشکی...

THREE SEEDS
معجون3دانه

نقشسیاستهایصنایع
غذاییدرشیوعچاقی
در بس��یاری از کش��ورها ش��مار
بزرگس��االن و کودکان چاق بیش
از حد افزایش یافته اس��ت .آنها به
ط��ور افراطی غذاهای ش��یرین و
چرب میخورند .متخصصان تغذیه
تا حدودی سیاس��تهای صنایع
غذایی را مس��ئول ش��یوع چاقی
مفرط میدانند.
تقریب��ا یک پنجم بزرگس��االن از
چاقی مفرط رنج میبرند.
مث�لا در آلمان از ه��ر ده نفر یک
نفر بی��ش از حد چاق اس��ت .در
کش��ورهای عضو "سازمان امنیت
و همکاری اروپ��ا" نیز یک پنجم
افراد بزرگسال درگیر معضل چاقی
هستند.
آم��ار و ارقام در م��ورد کودکان و
نوجوانان نشان میدهد که آنها نیز
به طور گس��ترده با چاقی دست و
پنجه نرم میکنن��د .در آلمان ۲۰
درصد اف��راد زیر  ۱۷س��ال دچار
چاقی مف��رط هس��تند .احتمال
میرود که تا سال  ۲۰۲۰دو سوم
افراد در کشورهای اروپایی از چاقی
بیش از اندازه در رنج باشند.
الگوهای غذایی غلط

چاق��ی مف��رط موج��ب ب��روز
بیماریهایی مانند قند ،سرطان،
فشار خون باال و آلزایمر میشود.
در صورت افزایش این مشکل و به
تبع آن شیوع این بیماریها ،نظام
درمانی کشورها هزینههای زیادی
را متقبل خواهد شد.
افراد چاق معم��وال فرزندان چاق
دارن��د .این ویژگی در برخی موارد
دالئل ژنتیکی دارد.
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سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS

نکت��هی دیگ��ری که
میتواند منجر به چاقی
کودکان ش��ود ،وجود
الگوه��ای غلط غذایی
حاکم در خانواده است.
ارتباطسیاستهای
صنایع مواد غذایی با
چاقی

برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

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

یک متخصص تغذیه از دانش��گاه
پنس��یلوانیا نقش خانواده و تأثیر
الگوهای اشتباه را تنهادلیل افزایش
شمار افراد چاق نمیداند .او اعتقاد
دارد که ش��یوع چاق��ی مفرط در
جامعه از سیاستهای غلط صنایع
غذایی نیز نشأت میگیرد.
"ش��یریکی کومانییکا" (Shiriki
 )Kumanyikaمیگوی��د« :ه��ر
چقدر بیش��تر م��واد غذای��ی در
اختیار افراد باشد ،آنها بیشتر هم
میخورند .ام��روز میزان پروتئین
موجود در نوش��یدنیهایی که در
بازار وجود دارند ،نسبت به گذشته
 ۶برابر شده اس��ت .افراد همراه با
افزای��ش مقدار م��واد غذایی چاق
شدهاند».
وجود انواع و اقسام غذاهای آماده
( )Fast Foodدر حج��م زی��اد در
ازای قیمت کم باعث شده تا افراد
نسبت به چند سال پیش ناخواسته
به مراتب کالری بیشتری مصرف
کنند.
کومانییکا برخورد مصرفکنندگان
را ب��ه خوبی درک میکند .به نظر
او ،اینک��ه مردم هنگام��ی که در
قب��ال قیمت مناس��ب میتوانند

مقدار بیشتری غذا بخرند ،واکنشی
منطقی است.
تعیین مالیات باال برای غذاهای
شیرین و چرب

در آمریکا مدتی س��ت مؤسسات
مختل��ف ،محقق��ان و مدافع��ان
محیط زیس��ت تالش میکنند تا
سیاستهای تولید صنایع غذایی را
تغییر دهند .در بریتانیا و سوییس
هم قصد دارن��د از راه همکاری با
صنعت م��واد غذایی ،درصد تولید
مواد غذایی کمچربی و کمنمک را
افزایشدهند.
در دانم��ارک از س��ال ۲۰۱۰
مصرفکنن��دگان باید برای خرید
شکالت ،بستنی و شیرینی مالیات
بیشتری پرداخت کنند.
فنالند نیز سیاس��ت مش��ابهی را
پیش گرفته و از سال  ۲۰۱۱برای
غذاهای پرچرب��ی مالیات تعیین
کرده است.
در ایرلند ،بلژیک ،بریتانیا و رومانی
نیز افزایش مالیات برای مواد غذایی
ناسالم در دست بررسی است.

•

قاتلی كه جان دومیلیون و 300هزار نفر را گرفت

پژوهش��گران اعالم كردند مش��كالت قلبی ناشی از
مص��رف بیش از اندازه نمك در س��ال  2010به مرگ
نزدی��ك به دو میلیون و  300هزار نفر در جهان منجر
شد.
به گزارش واحد مركزی خبر،
به گفتهدكترداریوش مظفریان
از دانشكده پزش��كی دانشگاه
هاروارد ،میزان سدیم مصرفی
توس��ط هر فردی بر س�لامت
قلب وی تاثیر میگذارد و خطر
ابتالی ف��رد را به بیماریهای
قلبی-عروقی افزایش میدهد.

ZONYCHO

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

ZACHE

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

ARTHODEX

مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته
محل فروش در مونتریال:

تپشدیجیتال:

6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

Tel.: 514-223-3336
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پژوهشگراندر این تحقیقات تاثیرات مصرف نمك را بر
بزرگساالن در سالهای  1990تا  2012بررسی كردند.
پژوهش��گران همچنین تاثیرات مصرف س��دیم را بر
فش��ار خون و مخاطرات ناش��ی
از تغییرات سطح فشار خون در
ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی،
مورد بررسی قرار دادند.
طب��ق این تحقیق��ات ،نزدیك به
یك میلیون ( 40درصد) از موارد
مرگ و میر ناشی از بیماریهای
قلبی مرتبط با مصرف نمك ،مرگ
پی��ش از موع��د (زیر  65س��ال)
بودند.
همچنین در میان سی كش��ور بزرگ جهان ،اكراین،
روس��یه و مصر بیش��ترین آمار مرگ و میر ناشی از
بیماریهای مرتبط با مصرف نمك راداشتند.
به گ��زارش یونایتدپ��رس از نیواورلئ��ان ،نتیجه این
تحقیقاتدر جلسه انجمن قلب آمریكا ارائه شد.

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال آلفامدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

ساخت کفی های طبی
انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی
داروهای طبیعی برای درمان بیماری های پا

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy

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
تارمنایزیرمتاسبگیریدE-mail: epidemiosearch@yahoo.com :
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net

'اسپرم قاچاق'زندانیان
فلسطینیبرایهمسرانشان

فق�ط چن�د ثانی� ه از عمرش
میگذره ،اما همی�ن حاال هم
ص�دای بلن�دی داره .ب�ه نظر
نمیرسه مهند زیبن در حالی
ک�ه مام�ا او رو از مچ پا گرفته
و باالی س�ر م�ادرش نگهش
داش�ته و بند نافش رو میبره
همچینخوشحالباشه.
او مرداد گذش��ته در بیمارستان
العربیه نابلس بهدنیا آمد.
بع��د از چند س��اعتی در آغوش
مادرش دالل آرام گرفته بود.
اما پدرش آنجا نبود.
عمار زیبن به اتهام دست داشتن
در بمبگذاریه��ای ١٩٩٧
بیتالمقدس به  ٣٢س��ال حبس
محکوم ش��ده و دوران زندانش را
سپری میکند.
دالل میگوید با اس��پرم شوهرش
که از درون زندان به طور قاچاقی
به بیرون فرستاده شده ،باردار شده
است.
دالل به بیبیس��ی گفت" :مهند
هدیهای از خدا است .اما شادی من
تا وقتی که ش��وهرم کنارم نباشد
کامل نیست".
از طرف رس��انهها توجه زیادی به
داستان دالل جلب شد.
دو متخص��ص نازای��ی در کران��ه
باخت��ری میگویند حدود  ١٠زن
فلسطینی هستند که با اسپرمهای
قاچاقش��ده از زندانهای اسرائیل
حامله شدهاند.
دکتر سالم ابوخیزران ،یکی از این
دو دکت��ری که به این زنان کمک
میکن��د ،میگوید" :راس��تش را
بگویم ،من نمیدانم چه طور این
کار را میکنن��د و نمیخواهم هم
که بدانم".
او میگوید" :من نمیخواهم وارد
مس��ائل سیاسی بش��وم .من این
کار را تنها به دالیل انس��انی انجام
میدهم ،تنها برای این که به این
زنان کمک کنم .همه توجه زیادی
به خود زندانیها میکنند ،اما این
زنان هم رنج زیادی میکشند".
خبربپیچد

دکتر ابوخیزران میگوید این زنان
اس��پرم را هر طور که بش��ود ،در
بطری کوچک یا لیوان پالستیکی،
به مطب او میآورند.
به گفته او اسپرم در بهترین حالت
ممکن اس��ت تا  ٤٨ساعت پیش
از منجمد ش��دن به منظور لقاح

مصنوعی زنده بماند.
او راغ��ب نیس��ت که این ش��یوه
ب��ارداری را در اختی��ار زنانی قرار
دهد که فرزندان زی��ادی دارند یا
شوهرانش��ان به حبسهای کوتاه
محکومند.
پی��ش از انج��ام لق��اح مصنوعی
دکتر از اعض��ای هم خانواده زن و
هم خانواده ش��وهر میخواهد که
شهادتدهند اسپرم واقعا به شوهر
او متعلق بوده است.
همچنی��ن ب��ه این زن��ان توصیه
میش��ود خب��ر کاری را که قصد
انجام��ش را دارند ب��ه گوش بقیه
برسانند.
دکتر ابوخیزران میگوید" :وقتی
همه اهالی ده میدانند شوهر فالن
زن  ١٠یا  ١٥سال در زندان است،
نباید یکدفعه او را با شکم باالآمده
در خیابان ببینند".
"ب��رای همی��ن ب��ه آنه��ا توصیه
میکنیم که به گوش همه برسانند
که قصد دارند در چند ماه آینده از
طریق لقاح مصنوعی حامله شوند".
به گفت��ه او از ای��ن طریق جلوی
ش��ایعاتی که ممکن است درباره
خیانت به همس��ر زندانی بپیچد،
گرفته میشود.
حلقه تنگ امنیتی

سازمان زندانهای اسرائیل نسبت
به ادعای قاچاق اسپرم ابراز تردید
کرده است.
سیوان وایزمن ،سخنگوی سازمان
زندانه��ای اس��رائیل در بیانیهای
گفته" :نمیتوان با قطعیت گفت
که چنین اتفاقی نیفتاده است.
با این حال با توجه به حلقه امنیتی
تنگ و اقدامات مراقبتی شدیدی
که به هنگام مالقاتهای زندانیان
امنیتی انج��ام میگیرد ،باور وقوع
این امر دشوار است".
او میگوی��د به غیر از ده دقیقهای

ک��ه ک��ودکان زیر  ٨س��ال برای
وقت گذاش��تن با پدرانشان دارند،
هیچ تماس فیزیکی دیگری میان
زندانیان و خانوادههایش��ان مجاز
نیست.
بیش�تر از  ٤٥٠٠فلس�طینی در
زندانهایاسرائیلهستند.

برخالف برخ��ی دیگ��ر زندانیان
اس��رائیل ،فلس��طینیهایی ک��ه
اسرائیل به آنها اتهام امنیتی میزند
نمیتوانن��د مالقاتهایی داش��ته
باش��ند که در آن با همسرش��ان
راحت باشند.
عیس��ی قراقع ،وزیر امور زندانیان
دولت فلسطینی ،میگوید:
"زندانیان اسرائیلی حقوق بسیاری
دارند .آنها میتوانن��د برای دیدار
خانوادهش��ان مرخص��ی بگیرند.
میتوانند با همسرانشان باشند".
او میافزاید که ایگال امیر ،اسرائیلی
افراطگرایی که به خاطر سوءقصد
به جان اس��حاق رابین در س��ال
 ١٩٩٥ب��ه حب��س اب��د محکوم
ش��ده ،اجازه یافت ازدواج کند و با
همس��رش مالقاتهای خصوصی
داشته باش��د که از همین طریق
نیز در سال  ٢٠٠٧صاحب فرزندی
پسر شد.
دکتر ابوخیزران معتقد است باید
به زندانیان فلسطینی هم حقوق
مشابهی داده شود.
احتمال م��یرود که در بهار پیش
رو نوزادان چند تا از مراجعان او به
دنیابیایند.

•
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سالی که گذشت و امید به نوشدن
زندگیاجتماعیوسیاسیدرسالجدید
 سال  19شماره  12  1102فروردین 1392

جش��ن های نوروزی که از چهارشنبه سوری
آغاز می شود و با تحویل سال ادامه می یابد تا
با گلگشت سیزده بدر پایان بگیرد ،لحظاتی اند
که در زندگی مردم ایران و دیگر کش��ورهایی
ک��ه نوروز جش��ن گرفته می ش��ود ،مملو از
نمادهای ریش��ه دار در چندین سده ی تاریخ
این سرزمین ها هستند.
آتش ب��ازی ،گردهم آیی ه��ای خانوادگی و
ش��ادباش گویی ،دی��د و بازدید با خویش��ان
و آش��نایان و رفتن به دش��ت و دمن از جمله
مراسمی هستند که علی رغم کوشش مضحک
آخوندها برای ح��ذف آن ها همچنان پابرجا
هستند و خواهند ماند.
ای��ن مراس��م همگ��ی با پای��ان زمس��تان و
فراررس��یدن بهار هم زمان هستند ،دو فصلی
که خود نماد رخوت و ایس��تایی برای یکی و
شادابی و شکوفایی برای دیگری ست.
توده های مردم ایران در حالی به استقبال سال
نوی  ١۳٩۲می روند که در یک سال گذشته
نه فقط مشکالت و معضالت زندگی آنها کم یا
حتا تعدیل نشدند ،بلکه چه از لحاظ سیاسی و
چه از نظر اقتصادی روز به روز بیش تر از سال
قبلدر مضیقه قرار گرفتند.
بدیهی ست که برجای ماندن رژیم حاکم علت
العل��ل تمام این مصائب اس��ت و تا زمانی که
حی��ات نکبت بار آن ادام��ه یابد ،در بر همین
پاشنه خواهد چرخید.
س��ال  ١٣٩١برای تمام توده های مردم ،سال
پایی��ن آمدن هر چه بیش تر س��طح زندگی
ش��ان ب��ود .در این میان وضعی��ت طبقه ی
کارگر بس��یار بدتر از بقیه اقش��ار مردم بود،
چرا که دستمزدهای واقعی کارگران که سال
هاست بر اس��اس تورم و بهای کاالها افزایش
نیافته است ،بازهم کاهش یافت .البته یکی از
معضالت اصلی کارگران ایران نداش��تن یک
تشکل مستقل و واقعی ست که بتوانند الاقل
در چارچوب نظم حاکم ،اندکی از حقوق آنان
دفاع کند .وقتی که نهادی به نام شورای عالی
کار روز  ٢۴اس��فند  ١۳٩٠تشکیل جلسه داد
تا حداقل دستمزد را برای سال  ١۳٩١تعیین
کن��د ،انتظاری جز این نب��ود که این حداقل
دس��تمزد فقط  % ١٨افزایش یابد و حدوداً به
 ۳٩٠هزار تومان برسد ،در حالی که بر اساس
برآوردهای واقعی میزان تورم در سال جاری به
 ۴٠تا  % ۵٠رسیده است .حتا با برآورد بانک
مرکزی  % ٢١بود ،بانکی که میزان تورم اعالم
شده توس��ط مرکز آمار ایران را که % ٢۶ / ۵
اعالم شد ،دستکاری کرد!
این ارقام و سطح افزایش دستمزدها در حالی
اعالم ش��د که فقط در یک ماه نخس��ت سال
 ١٣٩١به��ای کاالها بین  ١٠تا  % ٣٠افزایش
یافت .روند تورم افسارگسیخته در تمام سال
ادام��ه پیدا ک��رد چرا که جمهوری اس�لامی
همچنان به سیاس��تهای ارتجاع��ی خود و
افزایش بی رویه نقدینگی در اقتصاد ایران ادامه
داد و ب��ار تحریم ها در طول س��ال بیش تر و
بیش تر بر اقتصاد بیمار س��رمایه داری ایران
تأثیر گذارد .مردم ایران فقط با افزایش روزمره
قیمت مواد غذایی روبه رو نیستند ،هزینه های
درمانی و مس��کن هم مدام در س��ال ١٣٩١
افزایش داشتند .س��ال هنوز به نیمه نرسیده
بود که بهای انواع گوشت ،حبوبات ،برنج ،شیر،
پنیر ،ماست ،قند ،چای و انواع میوه و سبزی ها
بین  ۴٠تا  % ١٠٠افزایش یافتند .دارو و درمان
و مسکن نیز در اواسط تابستان نسبت به آغاز
سال  ٣٠تا  % ٧۵باالتر رفتند.
مبارزات کارگران ایران در سال گذشته بیش
تر حول و حوش جلوگیری از بیکار س��ازی و
پرداخت دس��تمزدهای معوقه ب��ود .کارگران
ش��هاب خ��ودرو در فروردین ماه خواس��تار
بازگشت به کارهای خود شدند چرا که ۶۵٠
ت��ن از آن��ان به صورت دس��ته جمعی اخراج
ش��ده بودند .کارگران کشت و صنعت کارون
شوشتر با تجمعات خود در اردیبشهت از جمله
کارگران مبارز خبرساز بودند که به عدم اجرای
طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند.
جمهوری اس�لامی در تمام طول سال  ۹۱به
سیاست س��رکوبگرانه ی خود علیه کارگران،
زنان و جوان��ان ادام��ه داد .در روز  ٢۶خرداد
نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی به خانه ای
در کرج حمله کردن��د و  ۶٠فعال کارگری را
دستگیر نمودند .با آغاز فصل گرما ،پاسداران
و گش��ت های مختلف بار دیگر به خیابان ها
ریختند و به بهانه ی بدحجابی به هزاراندختر
و زن تعرض کردند .اما تمام این ها موجب نشد
که اکثریت زنانی که زیر سیطره ی جمهوری
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دمکراسیشورایی

ازتارنمایتلویزیوندمکراسی
شوراییدیدنکنید

اسالمی متولد شده اند همراه با زنان سالمندتر
با مقاومت منفی ب��ه پیکار با حجاب اجباری
خفت بار اسالمی برخیزند .جمهوری اسالمی
برای ریختن زهر خود علیه زنان ،اعالم نمود
که در سال تحصیلی  ١٣٩١ – ١٣٩٢پذیرش
دختران در  ٧٧رش��ته ی تحصیل��ی در ٣۶
دانشگاه متوقف می گردد.
تلویزیون دمکراسی شورایی
دیگر
بار
اسالمی
جمهوری
این چنین بود که
فریاد رسای کارگران و تمامی انسان های زحمتکش،
های
گشت
داد.
وس��عت
را
آپارتاید جنس��ی
ش�ریف و س�تم دیده ای اس�ت ک�ه ب�رای آزادی و
اس�لامی فقط به زنان و دختران جوان برای
سوسیالیسمپیکارمیکنند.
بد حجابی وبی حجابی تعرض نکردند ،جوانان توده های مردم ایران در حالی به استقبال سال نوی ١۳٩۲
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی بر
پسر در خیابان ها به علت آرایش مو یا لباس
هایی که اس�لامی نیس��تند با وحشی گری می روند که در یک سال گذشته نه فقط مشکالت زندگی آنها روی اینترنت در دسترستان خواهد بود.
باندهای امر به معروف و نهی از منکر مواجه کم نشدند ،بلکه چه از حلاظ سیاسی و چه از نظر اقتصادی
از تارنمای تلویزیون دمکراس�ی ش�ورایی در شبکه
جهان�ی اینترنت دیدن کنید و آدرس آنرا در اختیار
روز به روز بیش تر از سال قبل در مضیقه قرار گرفتند.
شدند.
دیگران نیز بگذارید .شماره تلفن برای تماس :
نیروهای پلیسی جمهوری اسالمی همچنان
به جمع آوری بش��قاب های دریافت رس��انه  ١٣٩١در برابر مجلس شورای اسالمی دست آب��ان  ١٣٩١نام��ه ای به
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
های ماهواره ای ادامه دادند و در سراسر ایران به تجم��ع و اعتراض زدند .اعتراضات معلمان خامنه ای نوشتند و گفتند
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
چندین گردهم آیی خصوصی یا خانوادگی به حق التدریسی و شرکتی نتیجه ی خاصی در که عالوه بر "تبعیت کامل
http://tvshora.com
علت اختالط زن و مرد و پخش موسیقی غربی بر نداشت و مشکالت آنان که شاملده ها هزار از اوامر و راهنمایی های"
Email: shora.tv@gmail.com
یا نوشابه های الکلی با یورش پلیس و پاسداران نفر می ش��وند همچنان در سال  ۱۳۹۱ادامه او خواهان برمال نش��دن
اس�لامی مواجه شدند .در زمینه ی رسانه ای پیدا کرد و این مسئله بار دیگر ضرورت اتحاد اختالفات به سطح عموم
چند نش��ریه و روزنامه ممنوع شدند و فضای معلمان رسمی را با همکاران حق التدریسی جامعه هستند ،به عبارت
وضعیت به چنان وخامتی رسیده است که عده
باید
ملت
که
گفتند
دیگر "نمایندگان ملت"
بسیار کوچک تنفسی رسانه ای نسبت به سال خود نشان داد.
ای می پرسند که آیا هنوز تنوری باقی مانده
گسترش
با
١٣٩١
س�ال
در
اسلامی
جمهوری
بماند!
باقی
نامحرم
پیش محدودتر شد.
است تا گرمش کرد؟!
روبه
نیز
خ��ود
درونی
تضادهای
آور
ش��گفت
ش�د
آغاز
حالی
در
ی�ک
و
نود
س�ال
رژیم
که
کارگران در ایران نه فقط دارای دستمزدهای
ب��ه هر ح��ال مس��ئله ی انتخابات ریاس��ت
بسیار پایینی هستند و نه فقط حق تجمع و رو ب��ود و از این جهت بر این خصلت خود در جمهوری اسالمی در رابطه با پرونده ی اتمی جمهوری از لحاظ سیاسی یکی از اصلی ترین
تش��کل مستقل را ندارند بلکه با توجه به یکه تمام دوران حیاتش مهر تأیید زد .تضاد و تنش خود بار دیگر زیر فشار گروه  ۵ + ١قرار گرفته چالش های رژیم در آغاز سال تازه خواهد بود.
تازی کارفرمایان و دولت در خدمت س��رمایه میان جناح ه��ا و باندهای مختلف جمهوری بود تا مذاکراتی را آغاز نماید .در اواخر مارس احتمال این که جمهوری اسالمی بی گدار به
داران از حداق��ل ه��ای ایمنی مح��ل کار نیز اس�لامی که در حکومت سهیماند و حتا آن  ۲٠١۲ق��رار بود که مذاکرات در آوریل همان آب بزند و صالحیت عناص��ری را تأیید کند
برخوردار نیس��تند .در سال  ١٣٩١فاجعه ای بخش هایی که اصالح طلب یا سبز نامیده می س��ال ادامه پیدا کند .بحران اتمی چنان حاد ک��ه بتواند به بهانه ی آن��ان اعتراضاتی مانند
دیگر رخ داد و در پی انفجار گاز متان در معدن ش��وند و مدت ها در خدم��ت رژیم بوده و در شده بود که علی خامنه ای و اهود باراک هر دو آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری صورت
یال شمالی نزدیک طبس روز  ٢٨آذر  ١٣٩١صورت لزوم بازهم خواهند بود ،در تمام مدت از احتمال جنگ سخن می گفتند.
بگیرد بس��یار کم است ،اما مردم می توانند از
جهانی
های
س��ال بیش تر و بیش تر شد .دور جدید نزاع دور تازه ی مذاکرات رژیم با قدرت
هشت کارگر جان خود را از دست دادند.
هر فرصتی برای شورش و اعتراض علیه رژیم
برگزار
اس��تانبول
در تمام س��ال  ١٣٩١حوادث کاری کم تر از های درونی رژیم جمهوری اس�لامی در واقع روز  ٢۶فروردین  ١٣٩١در
استفاده کنند .با توجه به تمام تجاربی که مردم
سال های پیش نشدند و عالوه بر فوت عده ای از ب��ه اصط�لاح انتخابات  ٢٢خ��رداد  ١٣٨٨ش��د بدون آن که بتواند نتیجه ی خاصی در ایران تاکنون داش��تهاند ،این حقیقت بیش از
از کارگ��ران ،موجب معلولیت و از کارافتادگی آغاز گش��تند .رویدادهای سال  ۸۸و سپس پی داشته باش��د .این مذاکرات در روزهای  ٣همیشه آشکار است که شرط پیروزی مبارزات
شماردیگری شدند.
اختالف خامنهای و احمدینژاد بر س��ر وزیر و  ۴خ��رداد  ١٣٩١در بغ��داد ادامه پیدا کرد .مردمی در ایران استقالل کامل از تمام جناح
این فقط کارگران ،زنان و جوانان ایرانی نبودند اطالعات موجب شد که اتوریته ی خامنه ای هر چند رس��انه های جمهوری اسالمی اعالم های رژیم و دل نبستن به هیچ جناحی از آن
که تمام س��ال با تعرض��ات نیروهای امنیتی به عنوان مهم ترین فرد در س��اختار سیاسی کردند که مذاکرات بغداد نتایج مثبتی داشتند ،است.
جمهوری اس�لامی دست و پنجه نرم کردند .جمهوری اس�لامی ضرب��ه ای جدی دریافت اما واقعیت این اس��ت که در بغداد هم چیزی جمهوری اس�لامی در س��ال آینده همچنان
جمهوری اسالمی صدها هزار تن از شهروندان نماید .اما خامنه ای برای وارد نشدن مستقیم دست جمهوری اسالمی را نگرفت.
تالش خواهد کرد تا با استفاده از مذاکرات بی
در
ها
تحری��م
افغان س��اکن ای��ران را از بس��یاری از حقوق به کش��مکش های بعدی ،مجلسیان گوش ادام��ه ی مذاکرات و تش��دید
پایان هس��ته ای هر چه قدر که در توان دارد
نمایندگان
مدعاس��ت.
ابتدائی محروم کرده اس��ت و حتا به فرزندان به فرمان خود را مس��ئول مهار احمدی نژاد ماه های بعد گواه این
امتیازاتی از قدرت های خارجی بگیرد تا بتواند
١٣٩١
خ��رداد
٢٩
روز
زوج ه��ای ایرانی – افغان س��تم روا می دارد .کرد .احمدی ن��ژاد که زمانی گزینه ی اصلح جمه��وری اس�لامی
اندک��ی وضعیت درونی خ��ود را چه از لحاظ
دیپلمات
رفتند.
مسکو
به
از همین روس��ت که در تیرماه سال گذشته خامنه ای بود در اوایل س��ال گذشته به تضاد برای ادامه مذاکرات
اقتصادی و چه سیاسی بهبود بخشد .این رژیم
رک
مسکو
نشس��ت
در
حاضر
پ��س از قتل یک دختر ج��وان ایرانی در یزد ،و اختالف با قوه ی مقننه که اکثریت اعضای های غیرایرانی
با توجه به وضعیت متحدان خود در برخی از
این
که
کردن��د
اعالم
ها
رس��انه
عمال رژیم شایعه ای مبنی بر دخالت افغان ها آن گوش به فرمان «رهبری» هستنددامن زد ،و راس��ت به
کشورها و امکان از دست دادن برخی از آنان،
به
ش��د،
انجام
پیش��رفت
بدون
نیز
پخش کردند و در پی آن عده ای به ده ها خانه به طوری که مس��ئله ی یارانه ها موجب شد نشس��ت
به ویژه در سوریه و شاید در ونزوئال ،می تواند
ایران
علیه
اقتصادی
های
تحریم
خاطر
مسکونی مهاجران افغان حمله کردند و آن ها که اختالفات شدیدی بین باند احمدی نژاد و همین
با مشکالت بیش تریدر صحنه ی بین المللی
را به آتش کشیدند .این حمالتدر حالی انجام مجلس نشینان به وجود آید.
باقی
بزرگ
های
قدرت
کار
دستور
در
همچنان
روبه رو گردد.
٢٨
روز
در
دیگر
بار
مذاکرات
ماندند.
بایستی
می
که
طور
شدند که نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی مجلس که نتوانست آن
شهریور
جمهوری اسالمی از حلاظ اقتصادی در آستانه ی
بود
این
نتیجه
و
کرد
پیدا
ادامه
اس��تانبول
در
رئیس
طریق
از
برآی��د
عکس العملی از خود نشان ندادند .در این آتش از پس احم��دی نژاد
فروپاشی و ورشکستگی کامل است.
جمهوری
به
فرانسه
و
انگلس��تان
و
آمریکا
که
زنی جنایت کارانه ،شماری از افغان هادر آتش خود عل��ی
١٩
روز
الریجان��ی
نامه
فروردین
در ط��ی یک س��ال به��ای ارزه��ای خارجی
ابد
تا
ت��وان
نمی
که
دادند
اخط��ار
اس�لامی
که
خواس��ت
او
از
و
نوش��ت
ای
خامنه
سوختند ،عده ای زخمی گشتند و تعدادی هم ای به
تقریباً دو برابر ش��ده و این در مقیاس بزرگ
ملموسی
ی
نتیجه
که
این
بدون
کرد،
مذاکره
دوم
مرحله
حکومتی"
"حکم
یا
دستور
یک
آواره ی بیابان ها شدند .این ماجرا ماهیت نژاد با
و کوچک اقتصادی برای جمهوری اسالمی و
١
روز
مذاکرات
این
حال
این
با
آید!
دس��ت
به
س��ر
بر
جدل
نماید.
متوقف
را
ها
یارانه
حذف
پرستانه و ضدانسانی رژیم جمهوری اسالمی و
نظم اقتصادی آن بسیار گران تمام شده است.
اراذل گوش به فرمان آن را بار دیگر نشان داد .یارانه ها هنوز تمام نشده بود که احمدی نژاد آذر در بروکسل پی گرفته شد .فرانسوا اوالند ،روند کاهش ارزش پول ملی در س��ال ۱۳۹۲
دس��تگاه قضائی اس�لامی به ص��دور احکام با انتصاب سعید مرتضوی ،دادستان پیشین رئیس جمهور فرانس��ه روز  ١١اسفند  ١٣٩١همچنان ادامه خواهد داش��ت و به نظر نمی
ضدانس��انی خود در س��ال  ١٣٩١ادامه داد و به مدیر عاملی صن��دوق تأمین اجتماعی بار در یک نشست خبری که با والدیمیر پوتین رسد که نظم اقتصادی جمهوری اسالمی که
صده��ا تن دیگر را به اع��دام محکوم کرد .بر دیگر با مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس در مس��کو برگزار کرد گف��ت که آخرین دور کام ً
ال با نظم جهانی سرمایهداری عجین است
اساس آمار فعاالن حقوق بشر در سال  ٢٠١٢روبه رو ش��د .در اواخر س��ال نود و یک ،تضاد مذاکرات که روز  ٩اس��فند  ١٣٩١در آلماتی ،بتواند بیش از این تحمل فشار را داشته باشد.
میالدی (دی  ١٣٩٠تا دی  ۵۸۶ )١٣٩١حکم درون حکومتی بر سر انتصاب سعید مرتضوی قزاقستان ،برگزار شد نتیجه ای نداشته است .بدیهی س��ت که وضعیت مردم ایران به ویژه
اعدام در ایران اجرا شد که  ۵٩مورد آن در مالء به محاکم��ه ی وی در چارچ��وب پرونده ی جمهوری اسالمی در زمینه ی سیاست های طبقه ی کارگر و عموم زحمتکشان در پیوند
عام بوده اس��ت .از این تعداد ده نفر به دالیل کهریزک کش��یده اس��ت .با پایان یافتن کار خارجی خود نیز کامیاب نبود.
با وضعیت عمومی اقتص��ادی با ادامه ی روند
اسالمی
جمهوری
سیاسی اعدام شده اند و خانواده ی آنان هرگز مجلس هشتم و آغاز کار مجلس نهم تضادهای بحران در سوریه و تضادهای
کنونی :تورم افس��ار گس��یخته ،تحریم های
سعودی
عربستان
دو ق��وه ی مقننه و مجریه ن��ه فقط کاهش بر سر این کشور با ترکیه و
پیکرشان رادریافت نکردند.
اقتصادی ،افزایش سرس��ام آور و روزمره بهای
در
رژیم
بیش��تر
ش��دن
البته به جز اعدام زندانیان سیاس��ی ،نمونه ی نیافتند بلکهدر ابعاددیگری گسترده تر شدند .جنبه هایی از ایزوله
کاالها و خدمات اولیه ،کاهش دس��تمزدهای
س��تار بهش��تی هم بود که در زندان به قتل جن��اح مخالف احمدی نژاد بار دیگر از غیبت منطقه بود .جمهوری اس�لامی قصد داشت واقعی و انواع و اقس��ام مضیقه ها و کمبودها،
رس��ید .جمهوری اسالمی همچنان با چین و او س��ود جسته و مشاور مطبوعاتی وی را که با برپایی نشس��ت کش��ورهای عضو جنبش متأس��فانه همچن��ان رو به وخام��ت خواهد
آمریکا در سه رده ی اول کشورهایی قرار دارد همچنی��ن رئیس ایرنا بود دس��تگیر کرد ،در غیرمتعهدهادر تهران بیش ترین بهره برداری گذاشت.
که بیش ترین احکام اعدام را آن هم به شکلی همین حال احمدی ن��ژاد در نیویورک بدون الاقل تبلیغاتی را از آن بکند ،اما حضور محمد لذا این چش��م انداز محتملتر شده است که
وحشیانه اجرا می کند و این در حالی ست که توجه به نظر خامنه ای از مذاکره ی مستقیم مرس��ی ،رئیس جمه��ور اس�لامگرای مصر مبارزات کارگران در س��ال جدید از محدوده
جمعیت ایران با چین و آمریکا قابل مقایس��ه با آمریکا س��خن س��ر داده بود .البته احمدی مانع این کار ش��د و تبدیل به افتضاحی برای های کنونی که حول اعتراض علیه بیکارسازی
نیست .انتشار سومین گزارش گزارشگر ویژه نژاد می دانس��ت که خامنه ای فع ً
ال از مذاکره جمهوری اسالمی گردید.
و درخواس��ت پرداخت حقوق معوقه متمرکز
ای
دوره
ریاست
تحویل
برای
که
بود
مجبور
او
او
اما
جوید
ی سازمان ملل متحد در روز  ٢٠مهر  ١٣٩١ی مس��تقیم با آمریکا دوری می
ش��ده اند ،فراتر روند و تودههای وسیع کارگر
و
کرد
استفاده
فرصت
از
اما
بیاید،
تهران
به
آن
داخلی
منازعات
حاکی از "موارد گس��ترده نقض حقوق بشر و می خواس��ت در چارچ��وب
و زحمتکش به مبارزه ای نه فقط برای تحقق
ً
در
و
نمود
گیری
موضع
اسد
بشار
علیه
ا
شدید
خارجی
سیاست
همکاری نکردن جمهوری اسالمی ایران برای جمهوری اسالمی ،شکست
مطالبات اقتصادی و صنفی  ،بلکه سیاسی خود
نمود.
نکوهش
را
او
حامیان
لفافه
بتواند
تا
بیاندازد
«رهبری»
پاسخ دادن به موارد یاد شده" بود و بخشی از رژی��م را به گردن
روی آورند.
ش�د
خواهد
آغاز
حال�ی
در
١٣٩٢
س�ال
که
برداری
بهره
خود
جناح
نفع
در آینده از آن به
آن مربوط به اعدام ها در ایران می شود.
با امید به گس��ترش مبارزات کارگران و تمام
حکومت
ب��رای
جمهوری
ریاس��ت
انتخابات
معلمان که از جمله زحمتکشانی هستند که نماید.
زحمتکش��ان که تنها راه و کلید نجات از شر
با محرومیت های متعددی دست و پنجه نرم تضادهای جناح های مختلف روز به روز چنان اسالمی به چالشی جدی تبدیل شده است .از رژیم جمهوری اسالمی ست ،فرارسیدن سال
می کنند ،در س��ال  ١٣٩١ب��ه مبارزات خود حاد شد که کار به افشاگری و درگیری علنی هم اکنون چند نفری تالش می کنند تا تنور نو و نوروز  ١٣٩٢بر عموم تودههای مردم ایران
ادامه دادند .معلمان حق التدریسی که مانند روسای قوای مقننه و مجریه رژیم در مجلس انتخابات را گرم کنند ،اما اگر تادیروز عناصری شاد و فرخنده باد.
دیگر معلمان کار می کنند اما از مزایای آنان کشید  .در پی این رسوائی و دخالت خامنهای مانند خاتمی یا حتا میرحسین موسوی می
(نشریه کار شماره ) ۶۴۱
محروم هس��تند در هفته های آغازین س��ال بود که  ٢٢٠تن از نمایندگان مجلس روز  ١٧توانس��تند با نامزد شدن تنوری را گرم کنند،
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طنـز...

مینبرکت!

بهه

به خصوص که درس��ت
نشس��تی کنار یه گدای
دیگری که صلیب دارد.
در واق��ع از روی لجبازی
هم که باشد مردم به اون
یکی پول میدهند نه تو.
گدای پش��ت الل��ه بعد
از ش��نیدن حرفه��ای
کشیش رو کرد به گدای
پش��ت صلی��ب و گفت:
هی "اس��دالله" نگاه کن
کی اوم��ده به ب��رادران
"عسگراوالدی" بازاریابی
یاد بده؟
________________
 مراق��ب باش��ید ب��هلجب��ازی با یکی ،س��که
ت��ان را در کاله دیگری
نیاندازید ،یا رای تان را در
صندوقدیگری نیاندازید!
هردوباه��م درتقس��یم
درآمدشریکند

 ماکت امام!

میگن دیروز بین وزیرا س��ر اینکه
ماکت ام��ام ناهار خونه ی کی بره
دعوا و چاقوکشی ش��ده بوده سر
همین مراس��م اس��تقبال رو لغو
کردن!
------------ پیانو میزنم آروم میشم
ینى اگه میزدم آروم میشدم
فى الواقع اگه داشتم و میزدم آروم
میشدم،
در حقیقت اگه داشتم و بلد بودم و
میزدم آروم میشدم!
----------------------------- خیل��ی درد داره با آهنـــگ
ساسیمانکنیادیکیبیوفتیدخیلی
|:فکــــرشوبکـــن!
----------------------------- قدرت بوگاتی  ۱۰۰۱اس��ب
بخاره ...
ی بخار...
قدرت پراید  ۶۳االغ ب 
ولي به كوري چشم دشمن ...
و در اي��ام مب��ارك ده��ه  ...داريم
قيمتش رو ميرسونيم به بوگاتي!...
و از اين بابت از واردات بوگاتي بي
نياز ميشيم و خودكفا ...
ي��ه همچي��ن صنع��ت اتومبيلي
داريم)):
----------------------------- شرایط پذیرفته شدن در

بهار و انتخابات پیش رو!
بازم مي خواي بهاربياد؟!

اين چند خط به مناسبت زنده باد
بهار گفتن هايي كه اخيرا زياد سرداده
مي شه توسط یک بهار ندیده
سروده شده!
دكتر مي خواي بهار بياد هركي با يك شعار بياد
يكي بگه بگم بگم بعد بره با نوار بياد
اين بزنه تو پوز اون بعدش باهاش كنار بياد
هزار تومن همينجوري رو قيمت خيار بياد
براي چند تا راي ما دويست تا خواستگار بياد
يكي رو تاييد بكنن يكي براش قرار بياد
يك نفر طراحی كنه اون يكي با آچار بياد
اين يكي فتنه گر بشه اون يكي با دالر بياد
دعوا كنن بلوا بشه صداي زهرمار بياد
قتل و آژان كشي كه شد نوبت الفرار بياد
خدا نكرده جغد جنگ پاشه به اين ديار بياد
براي ضبط فيلم ما كلي خبرنگار بياد
از دو طرف به خيك ما فشار ناگوار بياد
وقتي زديم به پست هم دشمن جيره خوار بياد
براي ختم قائله دولت همجوار بياد
كشورو قسمت بكنن صداي خر بيار بياد
چرا كه ملت نتونست با هم ديگه كنار بياد!
بهارمون خزون بشه؟ بازم مي خواي بهاربياد؟!

آکادمی موسیقی گوگوش :

 )1داشتن لهجه درورگه خارجکی
 )2ذوب در عشق خانوم گوگوش و
اعتقاد به اصل ایشان.
 )3داشتن احساسات زیاد بطوری
که همیشه گریه سرازیر شود...
 )4نداش��تن صدای خیلی خوب
(خیلی مهم) )):
---------------------------- برنامه آموزش پرورش:

 سوزوندن ابتدایی ها در آتش چپ کردن اتوبوس راهیان نور پرت کردن دانش��جو از تراس بهخیابون
 مفقوداالثر کردن دانش��جوهایمعترض
----------------------------- هیچ وقت از یک زن سنش رو
از یک مرد حقوقش رو
و از ی��ک دانش�جو معدل��ش رو
نپرسید! خیلیدردآوره!
----------------------------- من و ناتالی پورمتن!

م��ن و ناتالی پورتم��ن تقریبا هم
سنیم .اون زمان که ناتالی داشت
تو فیلم حرفه ای بازی میکرد من
تو فیلم مکه رفتن بابام ،کنار منقل
اس��پند بودم که داییم هی میزد
پس گردنم میگفت نکن توله سگ
بوی دود میگیری!

----------------------------- آی��ا م��ی دانی��د کوتاهترین
جنگ در سال  ۱۸۹۶بین زانزیبار
و انگلس��تان که  ۳۸دقیقه طول
کشید!
فک کن��م رفتن لب م��رز به هم
فحش دادن برگشتن )): |:
----------------------------- اینکه ریال بی ارزش ترین
پول دنیاست

خودش ناراحت کننده است ،از اون
ناراحت کنن��ده تر اینه که همین
پول بی ارزش رو هم ما نداریم!
----------------------------- افزایش قیمت پراید باعث شد
که دیدم نس��بت به دخترایی که
پراید میروندند عوض بشه ،کم کم
احساس عالقه پیدا میکنم بهشون!
----------------------------- بابا این گوگل به زور میخواد
از من شماره بگیره هی میگه واسه
کار امنیتیه ،نمیدم آقا ،من خودم
نامزد دارم؛ خر خودتی!
----------------------------- ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺎﺷﯿﻨم��ون ﻓﻘﻂ
ﺑﯿﻤﻪ ﺍﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﺑﻮﺩ ،ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

دو گ��دا در خیابان��ی
نزدی��ک واتی��کان کنار
هم نشس��ته بودند .یکی
صلی��ب گذاش��ته بود و
دیگری الله ...مردم زیادی
که از آنجا رد می شدند،
به هر دو نگاه می کردند
و فق��ط در کاله اونی که
پشت صلیب نشسته بود
پول می انداختند.
کشیش��ی از آنج��ا می
گذش��ت ،مدتی ایستاد
و دید ک��ه مردم فقط به
گدایی که صلی��ب دارد
پ��ول می دهن��د و هیچ
کس به گدای پشت الله
چیزی نم��ی دهد .رفت
جلو و گفت :رفیق بیچاره
من،متوجهنیستی؟اینجا
مرکز مذه��ب کاتولیک
است.
پس م��ردم به تو که الله
گذاشتی پول نمیدهند،

www.paivand.ca

بامنک
بدون ُید!

روانشناسیفروش!
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

مژده مژده بزودیگشایشنوروزی

ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی

در مرکز شهر مونتریال

اعالم راه حل!

یه شب سه نفر اشتباهيدستگير
ميش��ن و در نهاي��ت ناباوري به
اع��دام روی صندل��ی الکتریکی
محکومميشن....
ِ
نوبت نفر اول میش��ه که بشینه
روی صندل��ی .وقتی میش��ینه
میگه :من توی دانش��گاه ،رشته
خداشناس��ی خوندم و به قدرت
بی پایان خ��دا اعتق��اد دارم ....
میدونم ک��ه خدا نمی��ذاره آدم
بیگناه مجازات بشه...
کلید ب��رق رو میزنن ...ولی هیچ

>> جزئیات در شماره آینده <<

اتفاقینمیفته...
به بی گناهی��ش ایمان میارن و
آزادش میکنن...
نفر دوم میشینه روی صندلی و
میگه :من توی دانش��گاه حقوق
خوندم ...به عدالت ایمان دارم و
میدونم واسه آدم بی گناه اتفاقی
نمیفته ...
کلید برق رو میزنن و هیچ اتفاقی
نمیفته ...
به ب��ی گناهی اون ه��م اعتقاد
میارن و آزادش میکنن...
نف��ر سوم می��اد روی صندلی و
میگه :من توی دانشگاه ،رشته

ب��رق خوندم و به شما میگم که
وقتی این دو تا کابل به هم وصل
نباشن هیچ برقی وصل نمیشه به
صندلی!
خوب بقيهداستان هم مشخصه،
مس��وولين زن��دان مش��كل رو
ميفهم��ن در ج��ا اعدامش می
کنند!
...............
نتيجه :الزم نيس��ت همه جا راه
حل مشكالت رو عنوان كنيد!
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

زنان،شما
خیلیبه
اومدیون
هستی !د

الیزابت َبدَ ن ِتر به
مناسبت مرگ سیمون
دُبووار1986

امروز ،زنان غربی به سوگ نشسته
اند .نه تنها میلیون ها زن که کتاب
جنس دوم را خوانده اند ،بلکه زنانی
که ازتجزیه وتحلیل های انقالبی
ومبارزات سرسختانه اوبرای برابری
جنسیتی ،ناخودآگاه بهره مند شده
اند.
ما ،دختران��ی دبیرستانی16-15 ،
سال��ه و سربراه بودی��م که کتاب
جن��س دوم ،اذهان م��ا را روشن
کرد .فکرنمی کنم هیچ کتابی مثل
این کتاب وتا این اندازه ازطرف ما
تفسیروتمجیدشدهباشد.
سیم��ون ُدبووار ،با ش��رح داستان
تاری��خ ستم برزن��ان و ب��ا درهم
شکس��تن مفهوم کلی "طبیعت
زنان��ه" ،م��ا را از یوغ��ی هزارساله
برگردن آزاد کرد.
بی��اد دارم با خوان��دن این کتاب،
احساس می کردم که درواقع بال
درآورده ام .سیم��ون ُدب��ووار می
گفت:
"چون من عم��ل کنید ،نهراسید.
رهسپارفتح دنیا شوید ،دنیا از آن
شماست ".این پیام بقدری روشن
و منصفانه بود که تمامی نسل من
آن را درک کرد.
در نظ��ر ما ،ای��ن آموزش سیمون
ُدب��ووار ،ام��ری قطع��ی ب��ود که
دیگرنمی شد هرگز از آن به عقب
بازگشت.
سیم��ون ُدبووار با ی��ک ضربه ی
چوبدستی سحرآمی��زش به جزم
اندیشی مقدس -مذهبی هزارساله

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

ی تفکیک جنس��یتی درک��ار ،و
درعین حال به یکی از بنیاد های
پدرساالری پایان داد.
محافظ��ه ک��اران تمام��ی مراکز
متکی بر اطاع��ت بی چون و چرا،
می توانستند همچون گذشته به
ما بتازند ،اما ازاین پس دیگرهیچ
چیز نمی تواند ما را متقاعد کند که
کانون خان��واده ،حیطه ی زندگی
ماست و بچ��ه داری و خانه داری
سرنوشت محتوم ما.
سیم��ون ُدب��ووار از طریق نوشته
ه��ا و رفت��ارش راه درست را به ما
شناساند.
با این وصف ،طبیعتا سیمون ُدبووار
برای خوانندگ��ان کتابش الگوئی
داشتن شهامت،
شده بود .ما آرزوی
ِ
شجاعت و آزادگ��ی او را درسرمی
پروراندیم .چه مبارز سیاسی باشیم
ویا نباشیم ،ما فمینیست هائی شده
بودیم که درم�لاء عام و درحیطه
زندگی خصوصی ،علیه ستم های
متع��ددی که او م��ا را به آنها آگاه
کرده بود دست به افش��اگری می
زدیم.
بدینس��ان ،ما فقط منادی عقاید
اونبودیم بلکه احساس می کردیم
که دختران معنوی اش هس��تیم.
اگرپی یر ماندس فرانس وژان پل
سارتر تجسم ایده عدالت خواهی
بودند – به ویژه با مبارزاتشان علیه
استعمار -سیمون ُدبووار ،به خاطر
مبارزه اش علیه ستم جنس��یتی،
درکنار آنه��ا ،درآرامگ��اه پانتئون
برسریر می نشیند.
َ
از نظر ما ،او نیز تجسم ایده زیبای

انتشار کتاب
الکساندر اسکریابین ،آوای نور

سازمان انتش��اراتی مولتی ساژ ب��ه سرپرستی دکتر
محسن حافظیان ،کتاب جدیدیدر مجموعۀ «پندار»
این سازمان منتشر کرد.
نویس��ندۀ کتاب آق��ای «مهرداد افتخ��اری» ،هنر
آموخت��ۀ دورۀ کارشناس��ی ارش��د کنس��رواتوار
چایکوفسکی روسیه – رشتۀ پیانو ،در این اثر گام به
گام با توصیف زندگی پرتالطم الکساندر اسکرابین
( ،)1872 - 1915به تش��ریح و معرفی آثار وی (به
ویژه اکستازیا و پرومته) پرداخته است و تابلو گویایی
از شرای��ط روسیه در ساله��ای نزدیک به انقالب و
جوشش خالقیت هنری پیانیست روسی به خواننده
نشان می دهد.
در خالل بررسی زندگ��ی و آثار این هنرمند ،ما با
بزرگان دیگ��ری در جهان موسیقی کالسیک هم
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عدالت خواهی ب��ود ،زیرا راه های
رسیدن به آزادی را برما گشود.
چه تضادی ونیز چه پیروزی ای!
این زن که هرگز نمی خواست بچه
دارشود ،درواقع مادرمعنوی میلیون
ها دختر در سراسر دنیا شد.
اگربعض��ی زنان ،بعدا ب��ا او کمی
فاصل��ه گرفتن��د وحت��ی بعضی
دیگربا او قط��ع رابطه کردند ،ولی
آنها امروزبه خوب��ی می دانند که
او ،بخشی اساسی ازخود آنهاست
که ب��ه خاک م��ی سپارند .خاک
حاصلخیزی که به ما امکان داد که
آن باشیم که امروزشده ایم.
عده ای دیگراین فرصت راغنیمت
دانسته و خاطرنشان خواهند کرد
ک��ه مراسم خاکس��پاری سیمون
ُدبووار،مراسمخاکسپاریفمینیسم
نیزخواهد بود .اما ،حتی اگرچنین
باشد ،جائی برای تأسف نیس��ت.
زیرا این امربه سادگی به این معنی
است ک��ه سیم��ون ُدبووارتمامی
مب��ارزات ایدئولوژی��ک را به پایان
رسانده و درنهایت تمام پیروزی ها
را امکان پذیرساخته است .
آرام بخواب ،ای فاتح عزیزسرزمین
های ناشناخت��ه -وسرزمین های
هنوزدس��ت نایافت��ه  -دختران تو
فراموشت نخواهند کرد.
_____________
ترجمه  :زهره ستوده -پاریس.
مارس 2013
الیزابت بَ َدنتِر (متولد )1914
ـ فیلسوف ،فمینیست ،محقق
ومتخصصعصرروشنگری

آشنا می شویم ،کس��انی چون آنتون روبنشتاین،
ک��ارل ماریافون وب��ر ،نیکالی ِز ِو ِرف و الکس��اندر
دوبوک .از همین پژوهشگر و نویسنده پیش از این
کتاب «افسانه های روس» منتشر شده است.
برای اطالعات بیشتر:

www.multissage.ca

خالصه تصمیمات در کنفــرانس
کمیسیون مقام زن
تعقیب مداوم
زناندر فضای
CSW57
سایب��ری از
با موفقیت به کار خود ی��ک س��و و
کاربرد مفید و
پایان داد
مثبت وسایل
 ۱۸مارس :در تاریخ  ۱۵ماه مارس ارتباطجمعی
موافقتنامه تاریخیدر زمینه مبارزه از سوی دیگر
با خشونت و خشونت زدائی علیه برای تغییردر
زنان در نشس��ت  ۵۷کمیس��یون رفتار و کردار
جامعه در برابر
مقام زن به تصویب نهائی رسید.
نمایندگانی که در نیویورک گرده زنان در سند به تفصیل آمده است.
آم��ده بودن��د تا در نشس��تهای از مف��اد دیگر که ب��ه طور وضوح
متع��دد به تواف��ق برسند بالخره در سند امده است آن است که از
کش��ور دبیر کل سازمان
قطعنامه نهائ��ی را به توافق نهائی فرهنگ ،سنت و رسوم هر
نمیتوان ب��رای نقص حقوق زنان ملل ،آقایبان کی
رساندند.
ها
ن
آ
بر
خش��ونت
برای
دختران
و
یوان
رئیس
بالشت
میش��ل
خانم
مون از نتایح نشست
ویمن از توافقهای بدست آمده ابراز استفاده کرد.
متاسفانه مسئله دگرباشان و زنان تاریخی سی اس
خوشوقتی کرد.
سند
مت��ن
در
نتوانس��ت
لزبی��ن
ها
حاصل
نشست
نتایج این
و
گفتگ
دبلیو استقبال کرد
و مذاک��رات نمایندگان دولتها و گنجانده شود.
بی��ش از  ۶۰۰ان جی او است که هم ای��ن گونه زنانی ک��ه به زنان عملکرد سریع برای محو همه انواع
طی روزهای متوالی حضوری فعال دیگر عش��ق میورزند و یا روابط خشونت علیه زنان
داشتند.
خصوص��ی زن��ان ک��ه در صورت دفتر دبیر کل سازمان
سند مورد توافق،دولتها را موظف تصوی��ب میتوانس��ت حقوق این دبیر ک��ل از توافقه��ای به عمل
میکند ک��ه مناب��ع الزم را برای زنان را حفظ و از خش��ونت علیه ام��ده در  ۵۷نشس��ت س��ی اس
مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم آنان جلوگیری کند .به همین نحو دبلی��و در زمینه محو همه اشکال
آورن��د .در سند بر آموزش به ویژه مسئله فاحشگیدر سند ذکر نشده خشونت علیه زنان و دختران ابراز
آموزش مردان و پس��ران و آگاهی است .بهر صورت« ،آگاهی رسانی خوشوقتی کرد.
دادن به آنها به وظایف خود تاکید عموم��ی ،آم��وزش و جلوگی��ری دبیر کل از همه شرکت کنندگان
شده است.
از درخواس��ت ب��رای همه اشکال به وی��ژه ان جی اوها و سازمانهای
همچنین پاراگراف هائی در زمینه استثمار زنان» از موارد مهم سند جامع��ه مدن��ی و همکارانش در
حمایت از ان جی اوها و سازمانهای نشست  ۵۷سی اس دبلیو است.
سازمان مل��ل سپاس گزاری کرد،
زن��ان برای فراه��م آوردن اموزش الزم ب��ه توضیح اس��ت که با آنکه به وی��ژه خانم میش��ل بالشت و
پای��ه و مش��اوره دادن به دولتها جمهوری اسالمی ایران جزو هیت حمایت و تالش ایشان برای رسید
اختصاص داده شده است.
اجرائ��ی این کمیس��یون است اما به توافقنامه نهائی.
حق زنان ب��ه کنترل بر بدن خود در بیشتر نشستها نامی از ایران در بیانیه دفتر آیشان آمده است:
و تاکی��د بر این ح��ق در قوانین و نیست .سازمان ما ،ایکاوی که عضو خش��ونت علیه زنان ،نقض حقوق
اجرای آنها از موارد مهم در توافق ان جی اوهای کمیسیون مقام زن انس��انی آنان ،تهدی��دی جهانی
نامه بود.
است ضمن ارسال پیامی به نشست و خط��ری جدی ب��رای سالمت
همچنین مفاد مربوط به همکاری موارد نقص حقوق زنان و دختران جامعه و اخ�لاق جامعه در سطح
بی��ن المللی درجلوگی��ری از امر را در ایران بر شمرد و از کمیسیون بین المللی است .هر زن و دختر،
قاچ��اق زن��ان و دخت��ران و سوء در خواست کرد ت��ا دولت ایران را ص��رف نظ��ر از محل زیس��ت و
استفاده جنس��ی و استثمار زنان ،موظ��ف نمایند به وظایف خود در فرهنگ جامعهای کهدر آن زیست
آثار زیان بار پورنوگرافی به ویژه در
قب��ال نیم��ی از جمعیت میکند ،حق زندگی آزادانه و فارغ
کشور عمل کند.
اینترن��ت و ترساندن و
از ترس را دارد.
اخ��وان المس��لمین در زن از حقوق جهان شمول بشری
اعت��راض به تصمیمات برخوردار است و باید از همه اشکال
نشس��ت ،ب��ه مت��ن

خشونت رها شود تا بتواند با توانائی
تواققنامه سازمان ملل کامل آرمانهای آینده خود را پایه
ل 2013
ه  7آوری
برای محو خش��ونت ریزی کند.
ن :یکشنب
زما
عدازظهر
علیه زن��ان اعتراض حکومتهادر قبال خشونت زدائی
ب
2
صبح تا
ی گوییم.
11
خوشامد م
ک��رد و ان را خالف و به واقعیت درآوردن این حق زنان
همه شما
8043 S
به
t. Hube
شریع��ت اس�لام مسئولیتدارند.
Tel.: 51 rt (Metro: J
a
4-619)4648 rry
دانس��ت .موض��ع آقای دبیرک��ل امیدوارند که همه
اخوان که اکنوندر آنانی که در این نشس��ت تاریخی
مصر در قدرت سیاسی حضور داشتند و دیگران در سراسر
اســــکی
است نگرانی بسیاری از جهان مفاد این توافقنامه را به عمل
چه
زنان آزادیخ��واه مصری درآورند تا خش��ونت علیه زنان و
اگ��ر م��یارخشواهنبیدهازهای ما زنان
و منطق��ه را برانگیخت دختران پایان یابد.
زمس��تان ه��ای ای
سرزمین لذت ببرید ،هر چهارشنبه میتوانیدن و منج��ر به اعتراضات در سازمان ملل خود را به طور کامل
در پیستهای زیبا واقعدر یکساعتی مونترال سطح بی��ن المللی شد .موظف میداند تا در این تالشهای
اسک��
ک�لا ی ک��رده و از امکانات کرای��ه وسائل متن کامل اعتراض اخوان بین المللی مشارکتداشته باشد.
س
ا
بهره مند شسکی و باالبر با قیمتهای مناسب در لینک زی��ر این نوشته
روحی شفیعی
وید:
آمده است)*( .
7-600-3311,

من زنان
جلسه اجن

87
Belle Neige:
neige.com
groups@belle
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...


به چش��می اعتماد ک��ن که به
جای صورت ،به نهاد تو می نگرد
به دلی دل بسپار که جای خالی
برایتداشته باشد
و دستی را بپذیر که باز شدن را
بهتر از مشت شدن بلد باشد


هوس بازان کسی را که زیبا می
بینند،دوستدارند
اما عاشقان کسی را که دوست
دارند ،زیبا می بینند


وقتی در زندگی به یک در بزرگ
رسیدی ،نترس و نا امید نشو
چون اگه قرار بود در باز نش��ود،
جای آن دیوار می گذاشتند

آرام زندگي كن!

انسان ،نرم و لطيف زاده مي شود
و به هنگام مرگ خش��ك و سخت
مي شود.
گياهان هنگامي كه س��ر از خاك
بيرون م��ي آورند ن��رم و انعطاف
پذيرند
و به هنگام مرگ خشك و شكننده.
پس هر كه سخت و خشك است،
مرگش نزديك شده
و هر كه نرم و انعطاف پذير ،سرشار
از زندگي است.
آرام زندگي كن!
ت يا همجنسان خود
هرگز با طبيع 
ستيزه مكن و گزند را با مهرباني
تالفي کن!..

كتاب« :تائو ت ِ چنگ»
نوشته:الئوتسه

هيچ چيز در اين جهان چون آب،
نرم و انعطاف پذير نيست.
با اين حال براي حل كردن آنچه
سخت است ،چي��ز ديگريياراي
مقابله با آب را ندارد.
نرمي بر سخت��ي غلبه مي كند و
لطافت بر خشونت.
همه اين را م��ي دانند ولي كمتر
كسي به آن عمل مي كند.



آنچه که هستی ،هدیه خداوند است
برداشت
خداوند ودقتر��وغ و حقیقت
حقیق و پوشید و به راه افتاد.
آنچه که خواهی شد ،هدیه تو به
ت،
پ
ی
س
از آب تنی ،ناچار
راه م دروغ و حقیقت با هم
ش�
�د
ب
پس بی نظیر باش!
ره
ی
نه به راه افت��د .از آن
رفتند ،به چش��مه ا
ی
ر
وز،
ر
ما

سی
دن��د .دروغ ،ب��ه حقیقت بینی حقیق��ت را برهنه می
م،
که
است
دل��ی
ها
دل
تری��ن
شریف
ا
گف
ما
ب
ت
:
سا
ا
وقا
ت دروغ را هم
اندیشه آزار دیگران در آن نباشد
لبا
مالقات م
س خود را در آوریم و در این لباس ی كنیم كه متأسفانه
چ

ش
حق
مه آب تنی كنیم .حقیقت طبعاً یقت پوشیده است و
س
بدبختی تنها در باغچه ای که خودت
حق
ل ��اده دل چنین كرد و در آن به تل انیت خود رادر نظر ما
بی
کاشته ای می روید
ح
س
ظ�
ثاب
�ه
ت
كه
م
ی كند.
در آب ب��ود ،دروغ،
ب�
�ه
ل
نق
با

��
ل
س
از
حق
كت��اب از پاریز تا
یقت را از كنار چشمه
پ
اری
س،
سخت
خیلی
برایت
زندگ��ی
وقتی
دك
تر باستانی پاریزی
شد
ب��ه یاد بیاور ک��ه دری��ای آرام ،ناخدای
قهرمان نمی سازد

یـا اگــه تـوی س�ــیـنما کشن نـمی بـیـنیم ،
هر اندیشه شایسته ای ،به چهره انسان زیبائی می بخشد نقش باز ها!...
ما عــادت کـردیـم وقـتـی بـاش�ــیم س�ــالـن رو ما فـــقـط کــســانـی رو

تـویخــونـهفــیـلممـی تــرک مـی کــنـیم .
دوســت داریـم بـبـینـیم
بودن
داشتنی
دوست
از
تر
ارزشمند
بودن،
اعتماد
قابل
بـیـنـیم  ،تمام که شد و بـه مـاتـویزنــدگـیمونهـم کــ�ه بــرامـ�ون نـقـش
است
تـیتـراژ رسـید ،دسـتـگاه هـیـ�چ وقــت کــس�ــا بــازی مـی کـنن!...

رو خـامــ�وش مــ�ی نی کــ�ه زحــمـت هـای
نگو ،شب شده است ،بگو ،صبح در راه است
اصــلـی رو بــرای مــا می
کـنـیـم...

واقعیاتی تلخ درباره سبک زندگی ایرانی
بدهد .هر ک��دام از ما می تواند بر
اساس وجدان خود به اینها پاسخ
بدهد.
اگر به طور خالصه بخواهیم بگوییم
سبک زندگی ما دارای این ضعف
جدی است که خیلی خودمحور بار
می آئیم که برای تبیین این نکته
مثالهای فراوانی نیز وجود دارد.
یک��ی از دوستان من که مطالعات
اجتماعی انجام م��ی دهد به من
گفت که آم��وزش مدنی در مرکز
و جن��وب شهر تهران ب��ه مراتب
موفقتر از شمال شهر تهران است.
این فرد مطرح می کرد که اگر در
یکی از مراکز جنوب و مرکز شهر
تهران جلسهای برای بهبود فرهنگ
آپارتمان نشینیدر محلهای برگزار
شود جمعیت زیادی برای شنیدن
این بحث حض��ور خواهند داشت.
در حالی که در شمال شهر تهران
به خاط��ر اینکه افراد پ��ول دارند
احساس بی نیازی به فرهنگ مدنی
میکنند .یعنی برای نمونه کسی
که ماشی��ن  200میلیون تومانی
سوار می شود احس��اس می کند
ب��ه آموزش نیازی ندارد چون پول
دارد .البته اگر کس��ی با زحمت و
تالش خود ،اتومبیل پانصد میلیون
تومانی هم سوار شود هیچ اشکالی
ندارد .چنین فردی ،حتماً تربیت و
مدنیت هم دارد.

رانت باعث به هم ریختگی طبقاتی

>> ادامه از صفحه14 :

و اجتماعی در جامعه شده است

بر خالف کش��ورهای صنعتی و یا
ملتهایی چون ترکی��ه و مالزی و
یا حتی ملته��ای منطقه حاشیه
خلیجف��ارس ک��ه بس��یار مدنی
شدهاند ،مادر جامعهای زندگی می
فردی که در سه سال گذشته
با حقوق ماهیانه معادل یک
میلیون تومان زندگی می
کرده حاال گردش مالی
او در یک سال برای منونه
 600میلیارد تومان است!
کنیم که آنهایی که بر اساس رانت،
ارتباطات و تلفن صاحب امکانات
و پ��ول شدهاند از مدنیت بس��یار
پایینت��ری برخوردارند .اصطالحاً
در فرهنگ ما به این افراد "تازه به
دوران رسیدهها" گفته می شود.
این پدیده نشان از "به همریختگی
طبقاتی"در جامعه ماست.
در سالهای گذشته شاهد هستیم
که یک دفعه در جامعه ما طبقهای
به وجود آمد ک��ه عمدتاً از طریق
رانت صاحب ثروت شدند.
البته این یک پش��توانه علمی هم
دارد .ه��ر فردی در ه��ر سمت و
جایگاه��ی که ق��رار دارد اگر یک
دفعه حالت جهشی پیدا کند حتماً
نوعی نارسایی رفتاری در او پدیدار
میشود .برای نمونه آیا می توانیم

تصور کنیم که یک طلبه  15ساله
مرجع تقلید بشود! چرا در دانشگاه
عنوان می شود که حداقل باید 20
سال بگذرد تا ف��ردی استاد تمام
بش��ود می شد به هم��ه در همان
س��ال اول استاد تمامی اعطا کرد!
اخذ این عناوین و درجات مرحله
به مرحله است.
آیا می شود پزشکی را که یک سال
طبابت کرده با پزشکی که  20سال
طبابت کرده یکیدانست؟!
آیا می توانیم تصور کنیم که فردی
ک��ه در سه سال گذشته با حقوق
ماهیانه معادل یک میلیون تومان
زندگی می کرده حاال گردش مالی
او در یک سال ب��رای نمونه 600
میلیارد تومان است.
از این تعداد در جامعه بسیار داریم.
برای رسی��دن به ای��ن درجات و
مقامات باید زحمت کشید .البته
م��ن از معتقدان ج��دی به تولید
ث��روت فردی و ملی هس��تم اما با
فکر ،زحمت و رقابت.
م��ا در گذشت��ه از اینگون��ه افراد
داشتهای��م و هنوز ه��م اقلیتی با
کار و زحم��ت ،فعالیت خصوصی
میکنند اما اف��راد فراوانی هم در
دستگاههای اجرای��ی داریم که با
ارتباطات ،بیتالمال را بلعیدهاند و
به واسطه رسانههای فلج و عملکرد
ناچیز نهادهای نظارتی ،موفق هم
بودهاند .نقدینگی کش��ور در سال
 69000 ،1384میلیارد تومان بود

تب
د
ی
ل
س
ی
س
ت
م
ه
ا
ی
وی

تپـشدیجیتــال

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½

Tel.: 514-223-3336

که هم اکنون به  410000میلیارد
تومان رسی��ده و در همین مدت،
درآم��د نف��ت کش��ور 65 ،درصد
درآمد کل نفت از زمان مظفرالدین
شاه ( 108سال پیش) تاکنون بوده
است .آیا این امکانات کم نظیر به
ارتقاء استان��دارد زندگی میانگین
ایرانی ،عزت ملی ،ساختار عمرانی و
جایگاه ویژه در منطقه تبدیل شده
است؟ به همیندلیل باید این اصل
مقدس سیاسی و اقتصادی را که
تجربه چند صد ساله بشری هست
از طال گرفت ک��ه حکمرانان یک

دیوئی

cewww.fcaom
book. APESH
T

look for

کل
یه اطالعا
ت
م
ر
ب
و
ط به
برنام
ههای هنر
ی
و
ک
ن
س
رتهای
ایران
ی مونتریا
ل
ب
ر
ر
و
ی سایت
فی
س بوک تپ
ش بجوئید!

6162 Sherbrooke w.

کشور باید از طبقه متوسط باشند.
بر این اساس یک به هم ریختگی
اجتماع��ی و طبقاتی در جامعه به
وجود آمده ک��ه پیامدهای آن به
ویژه در کالن شهرها قابل مشاهده
است .از بس��یاری از افراد فرهنگی
در دنی��ا شنیدهام ک��ه ایرانیها از
جهت ادب در میان ملتهای جهان
زبانزد بودهاند .تهران متأسفانه در
حال حاضر ب��ه یکی از شهرهایی
تبدیل شده ک��ه ادب و تربیت در
آن در حداق��ل ممکن خ��ود قرار
دارد .ای��ن موضوع به دلیل به هم

ریختگی طبقات اجتماعی و فقدان
آموزش مدنی در این شهر است.
ممکن است بعضی به این نقد من،
خرده بگیرند .به نظرم دلیلش این
است که رابطه آنها با جامعه ،حالت
رسم��ی و مملو از تعارف��ات رایج
ایرانی است .برای من که در شهر
تهران رفت و آمد دارم و با جامعه
سروکار دارم ،بیادبی به یک اصل
در شهر تهران تبدیل شده است.

(منبع :خبرگزاری مهر)
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a introvert geek hyphenated Identity!
nadime rahimian

Last weekend, the
Iranian community of Montreal
celebrated Nowruz
at an awesome
party, organized
by PAIVAND, in
Laval. I have a few words
to say about this venue,
because, for those who
don’t know me that well,
I am not the kind person
who parties that much. As
a matter of fact, I’d rather
do anything but party.
Or at least that’s how
I used to feel, because
on the 23rd of March, I
party-hardeed and it was
super fantastic awesome.
The décor was breathtaking and the haftseen was
lovely. The flowers were
magnificent, constantly
reminding us of the
beauty of Spring. The
food was okay, the drinks
were okay, the service
was great.
But the best part was the
dancing. I don’t know
if this only happens
amongst Iranians, but it
seems to me that these
people care more about
dancing than anything
else. More than food!
More than the prizes!
Dude, the guests were
dancing the night away
and it was such an amazing feeling to watch them
move with such blissful expressions on their
faces. Kids dancing with
their parents; couples
holding each other with
Andy’s songs; strangers forming a circle and
jumping with cloths in
their hands when Kurdish
music plays. The atmosphere was so amazing
that even I, an introvert
awkward geek who’d
rather watch cartoons
than even think about
wearing heals, went
dancing and actually
had fun at a party. My
dad couldn’t believe it,
bro. Congratulations and
thank you to Paivand
and to whoever was even
remotely responsible
for that totally awesome
party. Eide Shoma
Mobarak!
Now, for my rant
(because that’s why
you’re here, right?).
Okay, this may seem
odd to some of you,
but I felt like I was
standing at some
sort of crossroads at
the party or at every
Nowruz celebration
or even at every Ira-

nian event, be it political
or social. At any one of
these events, I never feel
like I fully belong there.
Is it because I
am a borderline
hermit or is it
because, being
the daughter of
an immigrant
family, I don’t feel like a
club member to either my
Persian roots or my Quebecois/Canadian home?
This is one of the many
topics I discuss with myself during my bi-weekly
existential crises. What
am I, nationality-wise?

F

or the longest time, I
believed that feeling
proud of who you are and
where you came from
was stupid and unnecessary. But I’d be a hypocrite if I still say that now.
I feel an immense sense
of pride when I see a
non-Iranian attend one of
our Iranian parties. I am
always in a deep meditative, peaceful trance
whenever I listen to
Mohammad Reza Lotfi.
And my favorite dish, by
far, is khoreshteh karafs.
Dude, it’s my drug and
my mother is my pusher. I
also feel proud of having
a Quebecois accent. I get
defensive when someone
congratulates a Canadian
artist for his/her work,
because, hello, he/she is
really Quebecois(e). I feel
more comfortable reading
in French than in English.
And the thing in common
my two nationality-sides
have: I hate the politics in
both countries.

A

nd yet, no matter
how much I want
to, I never feel like I
belong in either one of
these worlds. I was not
born in Iran, so I can’t
really call myself a true
Iranian. I don’t speak
Farsi that well, nor can
I read it, which is sad
because what differentiates Persians from
other nationalities is
their ability to read and
comprehend the beauty

of Hafez poetry, which,
sadly, is something I will
never experience. Trying
to understand the history, the politics, the arts,
the culture of Iran will
always be like a lecture
at a University. It’ll be
extremely fascinating, yet
formal and text-bookie
for me. Same goes for
Quebecois and Canadian
culture. I don’t know all
the names of the foods
a Quebecois eats at a
cabane a sucre. I won’t
be able to understand the
meaning of the songs of
the terroir Quebecers sing
and dance to on every
Christmas Holiday. And I
have a bad habit of stuttering whenever I speak
in French (and Farsi too).
Also, on a more political
note, I sometimes get the
feeling that some Quebecers don’t want me to join
them in their Belle Province, but we’ll talk about
that in another issue.

I

t’s so strange. I feel
such a strong connection to both these cultures. I think I can compare them to childhood
friends. We’ve always
been together. I’ve been
raised and taught many
things by them. They
both gave me so much
and showed me such fun
and beauty in this world.
I owe a lot to them and I
feel very proud of being
their friend, yet more
often than not, I feel a
distance between us. They
are both my best friends,
yet sometimes I wonder
what they think of me and
question our friendship.
Are we really friends or
am I the one who’s over
my head?
Well, until the day I
decide to consider myself
an Irano-Canadienne or
an Irano-Quebeco-Canadienne or a whatever-itis-I-am-supposed-to-be, I
will still love and cherish
both these sides of me,
these friends of mine.
For now, we’ll just make
fun of Marois and those
old beloved, bearded,
Khomeini-worshipping
farts.

I wish you all a
Happy Nowruz!
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برای آشنائی و است
و زیبای موسیق فاده از دنیای عظیم
یک
 بهترین راه،اینس�ت که در السیک
ک
ود
�ک
ی و جوانی چند
 راه.سال ساز زد
دو
 با دقت و مرتبا به:موسیقی کالسی م
ک
 لذا برای.گوش داد
کس�انی که عالقه
دا
رن
د
و
نمی دانند از
کجا شروع کنند را
راهگشا در روزن هنمائی های کوتاه و
امه
.خواننده گرامی پیوند ارائه می دهم
چ
بیش�تری الزم نانچه سوال و کمک
دار
 ت ی�د لطفا ب�ا آدرسDIALOGUE
ما
س
ب
گی
:رید

..موسیقی
Concerto
Concertبا
چه فرقی دارد؟

ail.com

Sheida.g@hotm

شنوندگان بادست زدن هنرمندان
.را تشویق می کند
 قرنRomantic چند نمونه سبک
؛ ای��ن آثار بس��یار محبوب و19
:معروف می باشند
) در این آثار از اول قطعه (بدون1
مقدمه ارکستر) سولیست شروع
:می کند
 کنس��رتو ویلن در می مینور از) (مندلسونMendelssohn
 ماژور ازRe  کنس��رتو ویل��ن درTchaikovskyچایکوفسکی
 از1  کنس��رتو پیان��و شم��ارهچایکوفسکی
 از بروخ1  کنس��رتو ویلن شمارهBruch
) در این نوع کنسرتو ارکستر اول2
مقدمه می نوازد بعد سولیست وارد
:می شود
 ماژور اثرRe  کنس��رتو ویلن در) (برامسBrahms
 کنسرتو ویلن سل در سی لینور) (دورژاکDvorak اثر
 کنس��رتو پیانو در می سینور اثر) (شوپنChopin
تا شماره بعد
_____________
شیدا قره چه داغی
sheida.g@hotmail.com

 وFritz Kreisler ) و19 (ق��رن
) (معاصرYehudi Memshin
Franz Liszt 19  در قرن:پیانیست
 وFriedrich Gulda :معاص��ر
 (اطریش��ی) وAlfred Brende
) (کانادائیGlenn Gould

:کنسرت

امروز کنس��رت به اج��رای برنامه
موسیقیرویصحنهکهشنوندگان
 گفته،آن بلیت خریداری می کنند
.می شود
18 این رسم از انگلس��تان در قرن
 قبال یا در قصرها یا در.شروع شد
کلیس��ا برای تعداد محدودی اجرا
.می شد
 سالن های مجللی19 بعد در قرن
در اکث��ر شهرهای اروپ��ا ساخته
شد که هنوز از آنها برای کنسرت
.استفاده می شود
 درMusikverein سال��ن ب��زرگ
وین از لحاظ آکوستیک و زیبائی از
.بهترین ها است


2013 آوریل25در تاریخ پنجشنبه
Maison Symphonique de در
 سال��ن جدید مناسبMontreal
 سال پیش ساخته2 و زیبائی که
.شد
 سولیس��ت2 کنس��رت جالبی با
 ُکر، پیانیست و ویلونیست،جوان
خوانان و ارکستر متروپولیتن اجرا
.خواهد شد
:آثار از آهنگسازان
Eric  بی��زه دورژاک و،شوم��ان
:Concerto
 (کانادائ��ی) خواهدChampagne منظ��ور قطعه ای س��ت که برای
. (تک نواز) به بودSolist یک یا چن��د
: تهیهبلیت.همراهی ارکستر نواخته می شود
514- 598-0870
سولیست جلوی صحنه کنار رهبر
Place Des Arts
.ارکستر می نوازد
بخ��ش سولیس��تی اث��ری است
کنسرت-که مهارت نوازن��ده را در تکنیک کنسرتو
نوازندگی و توانائی و سلیقه او را در
.تفسیر موسیقی نمایان می کند
 قسمت ساخته3 اکثرا کنسرتو در
:تاریخ شاهد سولیست های بسیاری میشود
Allegro بوده است اما تع��داد معدودی در سرعت تند
Adagio درجات ممتاز و فراموش نش��دنی سرعت یواش
.قرار می گیرند
Allegro سرعت تند
 و فق��ط بع��د از قس��مت س��ومA. Paganini :مانند ویلونیست ها

پیامنوروزیاوباما
:به مردم ایران
از آن را تهدید
» او.می کن��د
گف��ت رهبران
ای��ران تاکنون
نتوانس��ته ان��د
 رهبران ایران،جامعه جهانی را درباره ادعایشان مردم ایران و جهان
».مبنی بر صل��ح آمیز بودن برنامه راه بهتر را انتخاب کنند
اتمی متقاعد سازند و از همین رو باراک اوبام��ا ضمن ترغیب ایران
 ترجمه،جهان عزمش را جزم کرده تا این به داشتن ارتباط با جهان
:مسئله را حل کند و ایران منزوی این بیت از حافظ را خواند
درخت دوستی بنشان که کام دل
.تر شده است
/ به بار آرد:اوباما خطاب به مردم ایران گفت
«شم��ا ب��ه خاط��ر بیتمایل��ی نه��ال دشمن��ی برکن ک��ه رنج
 بیشمار آرد،رهبرانتان به حل مس��ئله اتمی
» اوبام��ا گفت با آغاز به��ار امیدوار.بهای زی��ادی را م��ی پردازید
رئیس جمهوری آمریکا بر تمایل است که ای��ران و آمریکا بتوانند
واشنگتن به حل صلح آمیز برنامه از تنشها عبور کنند تا حاصلش
اتمی ایران تاکید کرد و گفت برای دوستی و صلح میان دو کش��ور
.پی بردن به ماهیت واقعی برنامه باشد
اتمی ای��ران راه حل عملی وجود
 «اکن��ون زمان آن:دارد و گف��ت
است که دولت ایران برای کاستن
 گامهای ج��دی و معنادار،تنش
بردارد و ب��ه توافقی پایدار دست
».یابد
آق��ای اوباما می گوید مردم ایران
Facebook.com/
هم می توانن��د از مزایای اقتصاد
paivand.montreal
آزاد و روابط با کش��ورهای دیگر
جه��ان بهره مند شوند و هم می
 او.توانند در انزوای بیشتر فروروند
ابراز امیدواری کرد که «به خاطر

•

به ما
!بپیوندید

درخت دوستی
!بنشان

 رئی��س جمهوری،ب��اراک اوباما
۱۸ ایاالت متح��ده آمریک��ا روز
مارس در پیامی خطاب به مردم
 فرارسیدن نوروز را تبریک،ایران
.گفت
آقای اوباما در پیام ویدئویی که از
سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر
شده برای م��ردم ایران «بهترین
.آرزوها» را می فرستد
آق��ای اوبام��ا می گوی��د «از این
فرصت برای ارتباط مس��تقیم با
م��ردم و رهبران ای��ران استفاده
 «از زمان:می کن��د» و می افزاید
 به،آغاز دوره ریاست جمهوری ام
دولت ایران فرصت داده ام که در
صورت عمل به وظایف بین المللی
 فرصتی را برای ایجاد روابط،اش
تازه میان دو کشور فراهم آورد تا
ب��ه این ترتیب ایران نیز بتواند به
جایگاه واقعیاش در میان جامعه
».جهانی بازگردد
رئیس جمهوری آمریکا می گوید
میداند که حل اختالفات چندده
ساله میان دو کشور آسان نیست
و به وق��ت و انرژی زی��ادی نیاز
 برنام��ه اتمی ایران از جمله.دارد
نگرانیه��ای جامعه جهانی است
که «صلح و امنیت منطقه و فراتر

PAIVAND: Vol. 19  no.1102  avr. 01, 2013

www.paivand.ca

طراحی وب سایت
514-224-4986
azmar15U

ایرانی
ب
خرید!

تدریـس
خصوصی

فیزیک و ریاضی
(کلیهمقاطعتحصیلی)
با حداقل  3سال سابقه کار
فارسی ،انگلیسی و فرانسه
>> توسط اساتید مجرب

6400 St Jacques St W
به چند نفر برای کار در کارواش فورا نیازمندیم:
باید قابل اطمینان ،آماده برای کار سخت باشید.
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

azfeb51up atimanafi@gmail.com

apr01+15> inv>rocky

شریف

شـر یـک

سالن زیبایی و آرایش
معروف ایرانی در مونتریال
با سابقه چندین ساله
با مشتری دائمی
جویای شریک می باشد:

$

EXCHANGE

ایرانی

جویای

ارز

Montreal, QC, H4B 2M5

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

Tel.: 514-641-1703
Tel.: 514-803-1845

Tel.: 514-485-7870

Sharif

514-619-2403
r.nazari60@gmail.com

Classy Carwash

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیالن و معلمین
مدارس تیزهوشان ایران (مدارس عالمه حلی و فرزانگان)
آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی
نوین برای کودکان و نوجوانان
آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان
تک درس ریاضی  -فیزیک  -شیمی
و سایردروسدر تمام مقاطع تحصیلی
و دروس مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان
مشاوره و کمکدر حل مشکالت تحصیلیدانش آموزان
3333 Cavendish Blvd., Suite 250

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

________________

استخــدام

فرزانگانمونتریال

JR RENOVATIONS

برا ی خامن ها و آقایان

استاتیک و داینامیک
 فروش آنالین

نیازمندیهای

مدرسهفارسیزبان

فال قهوه

طراحی وب سایت

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-500-1188

تعمیرات ساختمان

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

تخدام
اس
کنید!

azjan15u

ray.goodarzi@hotmail.com
Pd>june13

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ
ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
azjan’12paid60+120ak

مستغالتاستیجاری
ـــ و ـــ
فروشسرقفلی
BUSINESS
!OPPORTUNITIES

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

Call: Hady Karbasfrooshan,

توسط شادی

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

و ورق

آشپـزی

678-6451
Nikpourpdsep12

)(514

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker
e-mail:hadykarbas@gmail.com

دارالترجمهرمسییکتــا

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

آرزو حتویلداری یکتا

(خامن سالی)

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل انواع فرم ها و ارائه خدمات مربوطه

مترجم رسمی ،عضو جامعه مترجمان رسمی
Tel.: 514-291-0175
کبک ،انتاریو و ایران،
(514) 754-4592
مترجم رسمیدادگستری
 ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک مطابق با >> ختفیف
ویژه برای
انی
Cafe Ferdous proudly presents:
استانداردهای مورد قبول دانشگاه ها و
دانشجویان
م
ارگان های
ایر خدا
با ارائه
دولتی کبک و کانادا
است ید!
کارت
کن
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
MCC
 PCRCو
اردهای
د
استان
دانشجویی
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تنظیمدعوتنامه رسمی
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Tel.: (514) 775-6508

eveazdec15free

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخــدام
ساندویچــی

فــال

به چند نفر آشپز
برای کار در یک ساندویچی
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

T: 514-439-8501

C: 514-730-7462
Metro: Atwater
)(Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

مترجم رمسی

مترجم رمسی
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 تاروت

Tel.: 514-502-6007

Tickets are sold ONLY at the door
!No reservations, First come first served

kakbasar

غذاسرای مرجان

Renovation

Construction

نغمه سروران

محمودایزدی

 ورق بازی
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
 قهوه ترک
رسمی اسناد و مدارک،
 ستاره شناسی
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
 20دالر
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
Natural Born Psychic
تأییدامضاء
Ramon
محل:مرکزشهرمونترال
)(438
992-8323
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail
for an







appointment



حمل و نقــل اسباب 


¯





®



اثاثيهشما


¯
514-889-8765



°


nsarvaran@hotmail.com
́® ³
با نازل ترين قيمت 



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

azmay2012

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

حملونقل

 



 

























































برای شما که فرصت آشپزی ندارید،
جی
دی
شادترین
با ما تماس بگیرید و غذای مورد عالقه خود را









ساختمانی
 امور





شهــر:











 در طول هفته سفارش دهید






ساختمانی
کلیه امور






(تیمور)
الکاپون
DJ
































خود،
مراسم
یا
کیترینگ
سفارشات
برای
لطفا
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قیمت




 













گرامی
ایرانیان
درخدمت
















ترین
نازل
با
با ما متاس بگیرید:
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Tel.: (514) 692-0476
¶




¶



·
³


 

شهریاربخشی










)(514
804-8397









)Tel:(514
781-1942
Website:
www.marjancatering.com









(514) 442-8056
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514-887-5195



































ª



















¹

º

»




¼
























½













¦









¦ 



½














رسمی،
دعوتنــــامه
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دارک
ترجمـــهم







College،University

مترجم رمسی
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facebook:Tapesh
PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL



514-624-5609
High-Shool
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azdec'12up

azmai15salimi

عکاسیرز

(آرش
کشوری)



>> کلیه مقاطع:
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مونتریال
¨

ایرانیان



514-889-3243
یکتا
حتویلداری
خاطره
جامعه
وفرهنگی
های هنری
>>فعالیت
since














µ
















£
ª




عضو


³







مترجمان رسمی
جامعه


موسسات
در
تدریس
و
مونترال



1990
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مدارک و
کلیه
رسمی
ترجمه






































*درصورتعدمرضایتجلسه
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ترجمه
به
مربوط
خدمات
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کارت،
مدیکال
پاسپورتی(،تضمینی)،
عکس



!514-827-6329 5780
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غیرفوری
 دائمی فوری و
اقامت
کارت
،
pc
car
و
زنی
سیتی
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کــار
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بخشنده مهربان 
́³نام

خداوند
  به

التحصیلی
خانوادگی)،
 عکس پرتره (فردی و

کنی
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514-488-7121




با سابقه  tutoringدرمدارس

azsept'11

 



 


رستوران شیراز

S
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niDV,

Mi

,
مرکزاسالمی
 Hi8به
D
DV





¶ تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها









514-485-2929
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سالن آرایش
toendofmay2010P
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

خداحافظيخارجي
 -3چند ادیب – کل ،همگي
– وسیله روشنایي
 -4از دستگاههاي ارتباط از
دور که ب��راي انتقال صدا به
کار ميرود – س��خن صریح
– سرگردان ،دربهدر
 -5ش��امل همه ميشود –
فارسي زبان – جلبکننده،
دلانگیز
 -6شماره رمز – جعبه میز –
خواهر – دختر
 -7حیلهه��اي پنهان��ي –
پادشاه ستمگر عصر حضرت
ابراهیم(ع) – سرخناي
 -8بیهوده – زندگي کردن –
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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

Coiffure
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محتوای
برابــر
توجه :پیوند مسوولیتی در
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997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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||Bazar Du Tapis

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

ساختمان
برای فروش

اجـاره

ساختمان 4PLX
در قلب ،NDG

زبانانگلیسی

کارواش

zaeriakbar@yahoo.com

514-952-7344

با شرایط و موقعیت عالی

کارواش دستی
تدریسمکالمهزبان
آپارتمان  3و نیم،
در قلب وست آیلند
(در یک تریپلکس)
انگلیسیازسطحمبتدی
در ناحیه ،NDG
با اجاره مناسب
تاپیشرفته(TOEFL,
و لیز درازمدت
با آشپزخانه بزرگ،
)IELTSتوسطمدرس
بفروش می رسد:
حیاط ،و بسیاری دیگر ..مجرب با بیش از  ۱۸سال
سابقهتدریس(اکبرزائری) برای اطالعات بیشتر با
ٔ
برای شماره تماس:
 514-467-4772شماره زیر تماس بگیرید:
514-898-1913
کامبیزازجوالی 15فری

aznov15free

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده
514-585-6178
tilMar'10P

باایرانی
کــار
کنید!

آمـــوزش
زبانفرانسه

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

رستورانکبابسرا

514-933-0-933

شیرینی
سـرو

tillnov1Pd

آموزشگیتار

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
940-1642 .......................................... T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونایتد 416-225-5509 ............................

آموزش رانندگی

نین��ا 513-5752 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامکنصر653-5107...................................
جوادداوری 589-0175....................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

حمیرامرتضوی938-8066 .........................

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

کامبیزازجوالی 15فری

اجـاره

آپا رتمان برای اجاره
در قلب مرکز شهر
بسیار بزرگ،
روشن دو خوابه
دو حمام
با بالکن زیبا و بزرگ

اخوانوستآیلند

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
Tel.: 514-620-5551

استخدام

از 8صبح تا 8شب

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

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..................................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................
عینالهی،نسرین 839-7978........................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
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 ..................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکسی



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

Tel.: 514-739-4888

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

Private
Tutoring

in Farsi & English
English, German,
Math, Neuroscience,
Statistics, Database & Computer
Programming C,
Python, Perl, PHP,
ASP, Matlab, SQL

Rezwan Ghassemi
Tel: 438 8242002
rezwang@yahoo.com
azfeb1Up

TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

> همچنین ارسال ودریافت
روزانه بسته های پستی
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

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

•
•
•
•
•

برای ما بنویسید اما...

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

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

514.621.2757
Ptoendofjune12

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

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

www.paivand.ca

مرکز شهر مونتریال:

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

با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

شماره
شما در این لیست نی

ست؟

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

گان پیوند )

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

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

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

داروخانه

ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

دیش و ساتالیت

تدریس رقص

کوتاه زیباتر است

•
•

خیاطی (آلتریشن)

تدریس خصوصی

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

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

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

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

تبلیغات

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

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.

 مبتدی تا پیشرفته
 مکالمات روزمره-اداری-تجاری
 متنوع ترین و کامل ترین
متد های تدریس
saeid_mr2003@yahoo.com

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

5200 De La Savane

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

نیازمنــدیها

MONTRÉAL QC H4B 1L8

سفرروزانه به
استخدام تـورونتو
514-933-3412

AKHAVAN FOOD

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

آرایشـــــگاه

514-898-1913

azapr012013up

  به یک نفر ویترس باتجربه و

 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

514-623-7075

481-6765 ........................................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................
696-5983.............................. SpaConcept

ازدواج

استخدام

از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه
متخصصآمادگی
آزمون های
TCFQ ،TEFaQ، TFI

آموزش سنتور

کامبیزازجوالی 15فری

بفروش می رسد.

پیوندمان را حف

PAIVAND

ﺗﻠﻔﻦ 438-990-1620 :

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

بی��ژن 419-1039 ...........................................
لوئیزداداشزاده288-4864............................

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
نیلو )450(812-9991 ...................................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوهنور)450(672-2324................................
ماهیسنلوران369-3474.............................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

شیرینی پزی و قنادی

کاپ کی��ک439-4903 ................................
سروین 562-6453............................................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

حملونقل

حمل و نقــل اسباب
اثاثيهشما
با نازل ترين قيمت
(514) 442-8056
(514) 804-8397
azdec'12p6months

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

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

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

گرافیک و طراحی

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

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

عینک سازی

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

وام مسکن

ترجمه

ساختمان و دکور داخلی

10دات دیزاین 910-6643 .........................
ست��ون 919-6858 .........................................

جواهری

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

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

عباسشفیعی806-0060..............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،س��رور 777-3604 .............................
انصاری ،حسن 735-0452 ............................
حسینخردبین242-6034...........................

دندانپزشک

دندانسازی(کلینیک)

فـرش
فـال

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

کامپیوتر

بیبلوس523-9596...........................................
کلبه عموجان 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
شی��راز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

کارواش

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

224-0-224.................................... KamNic
هما 484-2644 ..................................................

کایروپرکتیک

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

کتابفروشی

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

کلیسا

پیوند996-9692.................................................
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
آتوساتنگستانیفر995-3041.......................

وکیل دعاوی
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کبکوکانادا:بازارامالک...

امالک در آمد زا
(REVENUE
)PROPERTY

امیرسام

گفت��ه میش��ود ک��ه خری��د و
نگهداری ام�لاک در آمد زا راه
خوب و مطمئنی برای ساختن
پشتوانه مال 
ی محسوب میشود.
طبق یک ض��رب المثل یهودی ،مِلک به
انس��ان میگوید تا جوان هستی تو از من
نگه��داری کن ت��ا در موقع پیری��ت از تو
مراقبتنمایم.
ممکن است که ای��ن امر درست باشد اما
ی معیارها برای ارزیابی این نوع ملک
برخ 
ی از آنها قبل از خرید
وجود دارد که آگاه 
ملک اجتن��اب ناپذیر میباش��د .باید که
ی و کوشش خود را به کار
خریدار تمام سع 
گیرد تا اینکه این سرمایه گذاری را مطابق
بر نیازهای خود انجام دهد.
حال ببینیم چرا گفته میشود که خرید
امالک در آمد زا سرمایه گذاری مطمئنی
در دراز مدت محسوب میشود .س ه دلیل
اصل 
ی بدین ترتیب وجود دارند:
ی در یک
 اول اینکه خریدار قصد زندگ 
واحد آپارتمان از ملک مزبور را دارد و اجاره
دریافتی از بقیه آپارتمانها کمک بزرگی
به پرداخت وام مسکن خواهد نمود.دانستن
این نکته جالب است که بعض 
ی اوقات در
هنگام خرید ملک در آمدزا اتفاق میافتد
که خریدار برای دریافت وام مسکن واجد
شرای��ط میشود در حالیک��ه اگر همین
مبلغ وام را برای خرید خانه مسکونی تک
واح��دی  Single familyدرخواست کند
واجد شرایط نخواهد شد.
موسسات مالی در
دلیل آن این است که ٔ
هنگام پرداخت وام مس��کن به امالک در
آمدزا ،درصدی از اج��اره واحدهای ملک
م��ورد نظ��ر را به عن��وان در آمد شخص
متقاضی وام محسوب مینمایند که کمک
شایانی به باز پرداخت وام مسکن مینماید.
 دلی�ل دوم که بیش��تر م��ورد توجه
اشخاص جوان و یا صاحبان مش��اغل آزاد
میباش��د این است که سرمایه گذاری در
مس��کن کمک به پس انداز ب��رای دوران
بازنشستگی مینماید .با گذشت زمان ،به
ش��رط نگهداری ملک در آم��دزا ،تا زمان
رسیدن به دوران باز نشس��تگی و یا حتی
قبل از آن ،وام آن به طور کامل باز پرداخت
شده است ،بنا بر ای��ن در آن زمان ،اجاره
بدس��ت آم��ده منهای خ��رج تعمیرات و
نگهداری ،در آمد خالص میباشد .و حتی
بادر نظر گرفتن بدترین شرایط نظیر وقوع
رکود اقتصادی و یا کم شدن ارزش ملک،
تغییری بردر آمد ملک ایجاد نخواهد شد،
ی که مل��ک در اجاره باشد
چرا که تا وقت 

و مس��تاجرین هم اجاره خود را بپر دازند،
در آم��د حاصل از ملک ثابت خواهد بود و
کاهش ارزش ملک نیز فقطدر حد شفاهی
و به صورت عددی در ذهن میباشد .وقتی

که بر روی این نوع امالک برای دوران
بازنشستگی سرمایه گذاری میشود،
ی ایج��اد در آمد در هنگام
هدف اصل 
بازنشستگی میباشد نه ارزش افزوده
ملک.
در اینجا یاد آوری این نکته ضروری ست
ک��ه این احتماالت فق��ط در نظر گرفتن
بدترین شرایط میباشد چرا که طبق آمار
سازمان مش��اورین امالک کان��ادا (،)crea
قیمت ام�لاک در استان کبک بین سال
 ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۰ب��ه طور متوسط %۱۲۰
افزایش داشته است که بیشترین افزایش
در بین استانهای کانادا بوده است.
 دلیل سوم این است که خرید امالک
ی ب��رای ساختن
در آم��دزا ش��روع خوب 
ی که مدت نرخ
پشتوانه مالی میباشد.وقت 
ی شود( مثال بعد
بهره وام مس��کن تمام م 
از  ۵سال)م�� 
ی توانید دوباره ملک خود را
ارزیابی کرده و وام مسکن را از ابتدا شروع
ی که از ارزش
کنی��د ( )refinanceو با پول 
افزوده ملک و پرداخ��ت وام در این مدت
به دست آمده است ،ملک درامدزا دیگری
خریداری نمایید.با استفاده از این تکنیک،
ی که برای پیش پرداخت ملک اول
با پول 
سرمایه گذاری نموده بودید میتوانید که
ملک دیگری خریداری نموده بدون اینکه
پول دیگری به آن اضافه نمایید.
از نظ��ر تئوری این دالیل خیل 
ی شیرین و
متقاعد کننده به نظر میرسند ،اما باید که
اشکالهای خرید این نوع ملک که بر روی
ی روز مره شما تاثیر میگذارند نیز در
زندگ 
نظر گرفته شوند.
در واقع ،داشتن و نگهداری چنین امالکی،
مش��کالت خ��اص خ��ودش را دارد ک��ه
میتوانند منشٔا اضطراب و نگرانی شوند.به
ی از این مشکالت ،مساله
عنوان مثال ,یک 
مستاجر م 
ی باشد.
ی باید ک��ه توانایی
صاح��ب چنین ملک�� 
انتخاب مس��تاجر خ��وب و چگونگ 
ی رویا
ی با مستاجری که اجاره
رویی و مقابله قانون 
خ��ود را به موقع پرداخ��ت نمیکند و یا
باعث ایجاد مزاحمت در ساختمان میشود
ی داشته باشد .همچنین آگاهی
را به خوب 
کاف 
ی به قوانین اداره مسکن (Regie Du
 )Logementمدیریت موقعیتهایدشوار
در اداره این نوع ملک را آسان تر میسازد.
خوشبختانه کتابه��ا و دورههای 
ی آموزشی
حرفه ای مربوط به مدیریت امالک در آمد
زا وجود دارند که میتوانید در صورت لزوم
از آنها استفاده نمایید.
یک�� 
ی دیگر از معایب ملکه��ای درآمدزا
نگه��داری و انج��ام تعمی��رات مرتب آن
میباشد .درس��ت است که هر نوع ملکی

ﻏﺫﺍ ﺳﺭﺍی ﻣﺭﺟﺎﻥ
ﺍﯾﺮﺍﻧﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺁﺷﭙﺰی ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ  ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ ﻭ ﻏﺬﺍی
ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﻴﺪ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﮐﻴﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ

Tel:
(514) 781-1942
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Immigration
دارای مخارج و هزینه تعمیرات و نگهداری
ی باید به خاط��ر داشت که
میباش��د ول�� 
صاحبان امالک درآمدزا عالوه بر تعمیرات
و نگهداری واحد مسکونی خودشان ،باید
که این امور را برای مستاجرین خود نیز به
طور مداوم انجام دهند.
تعمی��رات و مراقبت از مل��ک اگر که به
موقع انجام گیرد در طوالن 
ی مدت از لحاظ
اقتص��ادی برای مالک مقرون به صرفه تر
میباشد چرا که این امر باعث جلوگیری
از بروز مشکالت و تعمیراتی میشود که
ممکن است مخارج بیشتری را برای مالک
به همراه داشته باشد.
و ص��د البته که ب��رای رسیدگی به ملک
در آمدزا باید که وقت بیش��تری را به آن
اختص��اص داد.به عنوان مثال ،شبی را در
نظر بگیرید که خس��ته از سر کار تازه به
منزل رسیده ،یک 
ی از مستاجرین به شما
زنگ میزند و خب��ر از خراب 
ی آب گرمکن
میدهد و یا از س��ر و صدای یک 
ی دیگر از
مستاجرینشکایتمیکند.
حال اگر که این مشکالت برایتان اهمیت
زی��ادی ندارد و با آگاه 
ی از همه آنها قصد
خرید این نوع ملک رادارید،در اینجا نکاتی
را ی��اد آوری میکنم که ب��رای ارزیابی و
انتخاب ملک بیشتر باید به آن توجه نمود.
به عنوان مثال برای خرید امالک در آمد زا
باید به دقت محل آنرا در نظر بگیرید.یک
ملک استیجاری کار آمد آنیست که دارای
انباری باش��د و به وسایل نقلیه عموم 
یو
مرکز خرید دسترس 
ی آسان داشته باشد.
ی خیل 
اجاره دادن چنین ملک 
ی آسان تر از
ملک 
ی میباشد ک��ه در یک منطقه دور از
ی واقع شده باشد.
وسایل نقلیه عموم 
برای اینکه ببینید که آیا توانای 
ی خرید یک
مل��ک در آمد زا را دارید یا خیر باید که به
نسبتدرصد اجاره به وام آن نگاه کنید چرا
موسس��ات مالی وام دهنده مسکن ،به
که ٔ
این نسبت اهمیت زیادی میدهند.برای به
دست آوردن این نسبت ،درصد خال 
ی بودن
واحدهای ملک(که معموال بین ۵-۳درصد
ّ
کل اجاره میباش��د) و هم چنین مخارج
مربوط به ملک نظیر مالیات ها ،گرمایش،
بیم ه و تعمیر و نگه��داری را از مبلغ ّ
کل
حاصل از اج��اره در سال کم نموده و این
ع��دد را بر رقم مقدار وام سالیانه تقس��یم
نمایید.برای واجد شرایط ب��ودن اخذ وام
مسکن عدد حاصل شده باید که بین ۱.۲۰
 ۱.۱۰باشد.هم چنین برای اداره این نوع امالک باید
که از قوانین سازمان مس��کن (regie Du
ی داشته
 )Logementنیز اطالع��ات کاف 
باشید .مثال اینکه هر ساله میتوانیددرصد
ی را به مقدار اجاره مستاجرین خود
معین 
اضافه نمایید.و یا اینکه مستاجر را به راحتی
نمیتوان از ملک تخلیه نمود ولو اینکه آن
ی باشد که در یک
مس��تاجر مدت طوالن 
ی پایین
ی میکند و اجاره خیل 
واحد زندگ 
ی پردازد.
تری نسبت به بقیه مستاجرین م 
برای خری��د امالک در آمد زا پیش��نهاد
میش��ود که حتما با یک مش��اور امالک
مجرب مش��ورت نمایید ،چرا که این افراد
کمک شایان��ی به شما در انتخاب ملک و
خرید آن به قیمت بازار مینمایند.
در آخ��ر اینکه ارزش امالک در چند سال
اخی��ر در حال افزایش بوده است که خود
نش��ان دهنده ثبات در سرمای��ه گذاری
در زمین��ه امالک میباش��د و اینکه هیچ
خریداری در طوالن 
ی مدت از خرید ملک
ضرر ننموده است.
شاد و سربلند باشید

on a warmer jacket
on, although it was a
beautiful sunny spring
day, (the reason he
decided to walk instead
of taking the car). As I
pretended to search for
his so called warmer
jacket, I decided to
write with a big black
marker on the back of
his jacket, I am homeless, please if you can
spare 25 cents, thank
you. I held the jacket
to him in a way that he
would not see the big
black writing I wrote,
I was hardly able to
hold back my giggles,
he finally put on the
jacket and walked out,
I watched him walk
away from the door
waving at him with a
big huge grin on my
face, at this point I was
feeling guilty, poor
guy, he has no idea.
He returned about
an hour later with
this puzzled look on
his face, and a few
quarters in his pocket.
I remember it like it
were yesterday, the
first thing he told me
when he entered the
house, was, People
have been stopping
to give me quarters,
and wishing me a
good day, I blurted out
laughing, feeling really
guilty at this point, and
showed him the back
of his jacket. He was
not pleased to say the
least.
Although he knew
about April Fool, he
was not quite accustomed to it, and naïve
to the pranks that can
be played on this All
Fools Day.
My second favorite
was an April Fool
prank I played on my
Dad when I was a teenager, I called him up at
work, and told him to
get home right away
because my brother
had just hurt himself.
The poor man was
home within 30 minutes, not a good prank
to play, I got punished
for it.
Hopefully everyone
will be enjoying their
April Fool Day, and
make sure your pranks
are in good taste.
Keep safe, stay healthy
and make sure laughter
is in your everyday
life.
____________
Maria Cottone
Certified Immigration
Consultant
www.mariacottone.
com

mariacottone@hotmail.com

Quebec Skilled Workers New intake of
applications for Quebec Skilled Workers
as of March 27, 2013, till July 31,
2013

required to obtain that
diploma in Québec.
This diploma was
obtained less than five
years before the date
of your application.
Failing that, you must
have practiced, on a
full-time basis and for
at least one year out of
the five years preceding the date of your
application, a profession or trade in an area
related to that diploma.
You or your
•
accompanying spouse
hold a Québec diploma
or a diploma treated as
a Québec diploma that
sanctions at least one
year of full-time studies. This diploma was
obtained less than five
years before the date
of your application.
Failing that, you must
have practised, on a
full-time basis and for
at least one year out of
the five years preceding the date of your
application, a profession or trade in an area
related to that diploma.
You or your
•
accompanying spouse
hold an employment
offer made by a Québec employer and validated by the Ministère
de l’Immigration et des
Communautés culturelles.
Citizenship
•
and Immigration Canada informed you that
your application for
permanent residence in
Canada was admissible
for processing.
•
You reside
temporarily in Québec,
you were a Canadian
citizen at one time and
you are submitting you
application in Québec.
April Fool, a funny day
of the year where we
try to fool the people
in our lives, I’m not
going to get into the
history of April Fool,
I find the history of
April Fool quite boring, and prefer to hold
my own definition of
April Fool.
My best memory ever
of April Fool was the
first year I was married, my husband who
had no knowledge of
April Fool, left the
house and decided
to walk to the bank
that early morning on
April 1st, 1985. When
I found out he was
not going to take the
car, I asked him to put

You can submit an
immigration application as a skilled worker
only if one of the
following situations
applies to you:
•
You temporarily reside in
Québec as a temporary
worker. You meet the
eligibility conditions
of the Programme
de l’expérience
québécoise (Temporary worker) (PEQ
- Québec experience
program for temporary
workers) or are eligible
to apply for a selection
certificate under the
regular program for
skilled workers.
•
You have
obtained a diploma
awarded by a Québec
teaching institution for
studies done in Québec
or you are about to
obtain that diploma
and you meet the
eligibility conditions
of the Programme de
l’expérience québécoise (Québec Graduate) (PEQ - Québec
experience program for
Québec graduates).
You reside
•
temporarily in Québec
as a foreign student,
you are eligible to
apply for a selection
certificate under the
regular program for
skilled workers and
you are submitting
your application in
Québec.
•
You reside
temporarily in Québec
within the framework
of a youth exchange
program subject to an
international agreement, such as a work
holiday program. You
are working full time
in Québec, you are
eligible to apply for
a selection certificate
under the regular
program for skilled
workers and you are
submitting your application in Québec.
You or
•
your accompanying
spouse hold a diploma
awarded by a teaching
institution in an area
of training allowing
you to get 6 points, 12
or 16 points under the
area of training criterion of the selection
grid for skilled workers. The number of
years of study required
to obtain your diploma
must be at least equal
to the number of years
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قتل های ناموسی...

>> ادامه از صفحه6 :

در اواسط زمستان گذشته نیز برادری در
مریوان خواهرش را میکشد به این اتهام
ک��ه با وج��ود داشتن شوه��ر و دو فرزند،
ارتباطات متعددداشته است.
خانم ذبیحی میگوی��د این برادر فعال در
زندان است اما قطعا آزاد خواهد شد چون
شاکی ،پدر و مادر خودش هس��تند و اگر
رضایت ندهند او اعدام میشود.


بیشتر شدن قتلهای ناموسی در نبود
نهادهای مدنی

در سه ماه پایانی سال  ۱۳۹۱تنها در شهر
مریوان و روستاه��ای اطراف آن سه مورد
قتل ناموس��ی رخ داده ک��ه مقتوالن زن
بودند؛ دو مرد نیز در پیرانشهر قربانی قتل
ناموسی شدند.
پروین ذبیحی ضمن اعالم این آمار تاکید
میکند که اینها مواردی هستند که او در
جریانش قرار گرفته و ممکن است تعداد
واقعی قتلهای ناموسی از اینها بیش��تر
باشد.
این فعال مدنی میگوید تا چند سال پیش
تعداد این قتلها در منطقه مریوان کمتر
شده بود و علت این امر نیز به نظر او فعالیت
نهاده��ای مدنی در این منطقه بود« :قب ً
ال
م��ا در اعتراض به این قتلها فعالیتهای
زیادی داشتیم و برای اولین بار در اعتراض
به این نوع قتله��ا در روستاهای مریوان
جلس��ه برگزار کردیم .حتی خانوادهها به
خاط��ر اینکه از لحاظ اجتماعی زیر سؤال
نرون��د ،کمی احتیاط میکردن��د .ولی به
خاطر شرایط ویژه کنونی که دست و بال
ما مثل گذشته باز نیست ،تعداد این قتلها
افزایش پیدا کرده است».
او میگوید تا چند سال پیش وبالگها و
سایته��ای زیادی در این منطقه فعالیت
میکردند و به مح��ض اینکه قتلی اتفاق

میافتاد ،درباره آن اطالعرسانی میکردند
و اعتراضات مدنی را سامان میدادند .اینها
روی افکار عمومی مردم تاثیر میگذاشت
ب��ه طوری ک��ه به گفته وی کس��انی که
ممکن بود دست به چنین اعمالی بزنند،
از ترس اعتراضات اجتماعی و اینکه خود
و خانوادهشان انگشتنما نشوند ،از این کار
منصرفمیشدند.
پروین ذبیحی خود از طریق حرفزدن با
خانواده یکدختر و تاکید بر اینکه اگر قتل
صورت بگیرد ،خان��واده در پی اعتراضات
اجتماعی انگشتنما خواهد شد ،توانسته
جلوی وقوع قتل را بگیرد.


قتل ناموسی فقط مختص کردستان ایران
نیست

از پیرانش��هر و بانه و مهاب��اد و سنندج تا
مریوان و اهواز و کردستان عراق و ترکیه،
زنان قربانی روابط سنتی و قبیلهای هستند.
بر اساس گزارش نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ،تنها در سال  ۱۳۸۸در شهر اهواز
 ۱۵زن قربانی قتل ناموسی شدند .بر اساس
همین گ��زارش ،در س��ال  ۱۳۹۰در کل
ایران  ۳۴۰زن قربانی قتل ناموسی شدند.
بیش��تر این قتلها در مناطق کردستان و
خوزستان اتفاق افتاده است.
پروین ذبیح��ی میگوید از سال  ۱۹۹۲تا
 ۲۰۰۱در کردستان ع��راق پنج هزار زن
عراقی ،کش��ته شده ،خودس��وزی کرده و
سنگسارشدهاند.
ب��ه گفته ای��ن فعال زن��ان ،بس��یاری از
خودسوزیها نیز به اجبار خانواده صورت
میگیرد.
به عنوان مثال در ی��ک مورد دختری در
سنن��دج با دوستپس��رش ب��ه ساندویچ
فروشی میرود؛ پدر دختر بعد از دیدن این

شکلگیری جامعه سکوالر...
گرفتن نبض جامعهای است که با
آن رسانه سر و کار دارد.
ول��ی برخی از ای��ن نظرخواهیها
تعیین کنندهاند و برآیند آن برای
رسانه نوعی الزام عمل��ی دارد .از
این گونه نظرخواهیها معموال در
مسابقات رادیویی/تلویزیونی برای
تعیین برنده استف��اده میشود و
هر چه که مسابقه محبوبیت عام
بیشتر داشته باشد و عده زیادتری
را ب��ه دادن رأی بکش��اند نتیجه
مسابقه از قبل نامعینتر ودر نتیجه
هیجانانگیزتر خواهد بود.
مسابقهآوازخوانیآکادمیموسیقی
گوگ��وش که از کان��ال تلویزیونی
م نوتو اجرا میشود اولین تجربه از
این نوع در رسانههای فارسیزبان
برای ایرانیان بوده است.
گفت��ه میش��ود که ای��ن شبکه
بیش��ترین بینن��ده را در ایران به
خود اختصاص داده و در بین تمام
فارسیزبانان جهان با تلویزیونهای
فارسی بیبیسی و صدای آمریکا
رقابت میکند.
این تلویزیون برنامههای عامهپسند
متعددی دارد و در بین برنامههای
آن ،مس��ابقه یادش��ده از چن��ان
محبوبیت��ی برخ��وردار است که
میلیونها نفر را به شرکت تلفنی
ب��رای رأی دادن به خواننده مورد
نظر خود میکشاند.
گفت��ه میشود ک��ه دور اخیر این

صحنه او را وادار به
خودسوزی میکند.
در م��وارد دیگر نیز
سختگیریه��ای خان��واده ،دختر را به
سمت خودسوزی س��وق میدهد .یکی
از م��واردی که خانم ذبیحی در مورد آن
با دویچه وله سخن میگوید ،مربوط به
دخت��ر  ۱۳سالهای به ن��ام پریا رحمتی
است .وی یک هفته قبل از قتل زعفران
محم��دی در مریوان خودس��وزی کرده
است.
پ��در و مادر این ک��ودک  ۱۳ساله از هم
جدا ش��ده بودند .او که با پدرش زندگی
میک��رده ،هیچ گون��ه آزادی نداشته به
طوری که حتی لباسش را نمیتوانسته
خودش انتخ��اب کند و اج��ازه دیدار با
مادرش را هم نداشته است .این دختر در
نهایت دست به خودسوزی میزند.
پروین ذبیحی میگوید« :کسانی که به
محل رفته بودن��د تعریف میکردند که
ای��ن دختر چندین بار کبریت آتش زده
و دوروب��رش پر از چ��وب کبریت بوده؛
حاال ی��ا میترسیده یا دلش میخواسته
کسی بیآید و جلویش را بگیرد .مدام این
کبریتها را آتش زده و خاموش کرده و
باالخره هم خودش را میسوزاند».
پروی��ن ذبیح��ی در کنار سای��ر عوامل،
"روابط عشیرهای" حاکم بر برخی مناطق
را عل��ت وقوع قتلهای ناموسی میداند:
«در این مناطق عش��یره ح��رف اول را
میزند .اگر رئیس عشیره گفت این زن
باید کشته شود ،باید کشته شود .منتها
در کردستان ایران رئیس عشیره نیست،
اینجا رئیس خانواده است؛ پدر است ،پسر
است ،برادر است ،پسرعموست و مردهای
نزدیک فامیل که فرمان قتل زن را صادر
میکنند».


>> ادامه از صفحه7 :

مسابقه به مراتب بیش از دورههای
پیشین محبوبیت داشته و یکی از
دالی��ل آن شرکت ارمی��ا زنی 32
ساله و با روسری در آن بوده است.
از دید ایدئولوژی فقاهتی اسالمی
حاکم بر کشور آواز خواندن زن در
محافل عمومی برای مردان ناپسند
و ممن��وع اس��ت ،و ارمیا که تقید
مذهبی خود را با روسری و احتراز
از تماس با جنس مخالف نش��ان
میداده با شرکت در این مس��ابقه
در واقع به نوعی تابوشکنی دست
زده اس��ت .ولی هیجان امر آنجا
بوده که ارمیا در رقابت با تعدادی
از استعدادهای بسیار خوب در هر
دوره رأیگیری با رأی بس��یار باال
از ح��ذف در امان مانده و پیروزی
نهایی را نصیب خود کرده است.
پی��روزی ارمیا ب��ه گمانهزنیهای
زیادی دام��ن زده که بیش از این
که با واقعی��ت امر ارتباطی داشته
باشد تنگنظریهای ایدئولوژیک
صاحب��ان آن را ب��ه نمای��ش
میگ��ذارد .واقعیت این است که
(دالی��ل آن هرچه که باشد) ارمیا
با رأی مستقیم مردم و به صورت
دموکراتیک انتخاب شده است.
نکته اساسی ک��ه باید مورد توجه
قرار گیرد ای��ن است که ارمیا این
رأی را در یک ساختار و چهارچوب
سک��والر ب��ه دس��ت آورده است.
برنامه مسابقه آواز آکادمی گوگوش

شرکت کنندگان اولیه را بر مبنای
استعدادهای هن��ری و نه تعلقات
مذهبی یا ایدئولوژیک آنان برگزیده
و سپس سرنوش��ت آنان را نیز به
عامه مردم ص��رف نظر از تعلقات
مذهبی یا ایئولوژیک آنان سپرده
است.
به عبارت دیگر ،برنده شدن ارمیا
در این مس��ابقه به طور سمبلیک
نش��ان داد ک��ه در ی��ک جامعه
سکوالر فردی با تعلقات و تقیدات
مذهبی میتواند به عالی ترین مقام
برس��د  -چیزی که در یک جامعه
تحت مق��ررات یک نظام مذهبی
یا ایدئولوژیک برای دگراندیش��ان
ناممکن است .و این برای جامعه
ایران تجربه کوچکی نیست.
بیش از یک نسل است که جامعه
ایران تحت یک نظام مذهبی به سر
برده اس��ت ،و نظامهای سکوالری
که پیش از آن بر ایران حاکم بوده
نیز غالب��ا خصلت نادموکراتیک یا
ضددموکراتیکداشتهاند .تبلیغات
رژی��م حاک��م مرتبا بر ای��ن بوق
دمیده است که نظامهای سکوالر
«دینستیزند» ،و اکنون میلیونها
مردمی که شاهد این واقعه سکوالر
بودهان��د و یا خ��ود در آن شرکت
داشتهاند واقعیت دیگری را تجربه
میکنند.
سکوالر دمکراس��ی پیش و بیش
از آن ک��ه یک نظام سیاسی باشد

IBNG

(همبستگی بازرگانی ایرانیان مونتریال )
( IBNGهمبس��تگی بازرگان��ی ایرانی��ان )
متش��کل از گروهی از مشاغل و شرکتهای
ایرانی است که به منظور توسعه شبکه تجاری
خ��ود و ارائه سرویس��های حرف��ه ای و قابل
اعتماد به جامعه ایرانی مونترال بزرگ به وجود
آمده است)1( .
شناخت و ارتباطات دراز مدت اعضاء IBNG
با یکدیگر ،به ما کمک کرده تا ضمن تحکیم
رواب��ط دوستان��ه و کاری ،فض��ای رقابتی و
قبل اعتمادی برای مش��تریان مشاغل دیگر
بوجود آوری��م ،طوریکه خدمات ارائه شده به
مشتریان معرفی شده توسط اعضاء  ،IBNGبا
حساسیت و کیفیت بهتری انجام گیرد.
گروه همبستگی بازرگانی ایرانیان فعالیت خود
را از سال  2007آغاز نمود و هم اکنون بیش
از  30عضو این تیم ،روزهای چهارشنبه هر
هفته از ساعت  7:50الی  9صبح در رستوران
 Eggsfruttiواق��ع در  6710خیاب��ان saint
 Jacquesدور هم جمع می شوند و از نظرات
و تجربیات یکدیگ��ر در جهت ارتقاء کمی و
کیفی فعالیت خود استفاده می نمایند.
در هر جلسه معموالً میهمان دعوت شده که
عموم ٌا از اف��رادی است که تجربه موفقی در
شغل و کس��ب و کار خود داشته اند ،ضمن
سهیم ش��دن دانش و تجربه خود  ،با اعضاء
گروه نیز آشنا می شود.
عضویتدر این مجموعه محدودیتهای خاص
خ��ود را دارد ،بطورک��ه از هر شغل فقط یک
نفر می تواند عض��و این گروه باشد .صاحبان
مشاغل که عالقه مند به عضویت در IBNG
باشند م��ی توانند با مراجعه به وبس��ایت ما
ب��ه آدرس  www.ibng.caف��رم درخواست
عضویت را تکمیل نمایند که در صورت خالی
بودن شغ��ل و بیزنس مورد نظر ،به عضویت

یک فرهن��گ است  -فرهنگی که
تنوع عقیدتی و سیاسی را بپذیرد
و انس��انها را صرف نظر ازتعلقات
عقیدتی یا ایدئولوژیک یا جنسیت
و رنگ و ن��ژاد و قومیت آنان برابر
بشناسد .فرهنگ غالب در جهان
امروز سک��والر دمک��رات است و
با آشنای��ی و تعامل ایرانیان با این
فرهنگ که به برک��ت اینترنت و
ماهواره فراهم شده است سکوالر
دمکراس��ی در جامعه ای��ران نیز
تجرب��ه میش��ود و پایههای نظام
ایدئولوژی��ک حاک��م را متزل��زل
میکند.
بیهوده نیس��ت که رژی��م ایران
از اینترنت و ماه��واره میترسد و
شبکههای تلویزیون��ی ماهوارهای
را ک��ه در ایران نف��وذ زیادی پیدا
کردهاند از عوامل «هجوم فرهنگی
غرب» بر میشمارد.
این شبکهها با ارائه حرفهای خبر
و نظر و مس��تندها و یا برنامههای
تفریحی ،جهانیدیگر را به مخاطب
عرضه میکنن��د و دستگاه عظیم
صدا و سیمای جمهوری اسالمی
را که با هزینه سنگین سرمایههای
متعلق به مردم اداره میشود سکه
یک پول کرده-اند .تجربههایی از
قبیل برنده شدن ارمیا در مسابقه
آواز نیز به قشر مذهبی ایران نشان
میدهد که چقدر تبلیغات رژیمدر
مورد مذهبستیزی فرهنگ غرب/
سکوالر بیپایه است.
اکثری��ت جامع��ه ای��ران ،و بدون

گروه در خواهند آمد.
شرکت افراد غیرعضو در جلسات امکان پذیر
است و از هم وطنان عزیز دعوت می شود تا با
حضوردر جلسه ،از نزدیک با صاحبان مشاغل
آشنا شوند .همچنین حضور افراد میهمان در
این جلس��ات ،خصوصاً کسانی که به دنبال
ایجاد کسب و کار شخصی در کانادا هستند،
این امکان را برای آنها بوجود می آورد تا ایده
های جدیدی از جلسات گرفته و از تجربیات
افراد با سابقه در فضای کسب و کار مونترال
استفادهکنند.
الزم به ذکر است که شما می توانید با مراجعه
به وبس��ایت  IBNGبا اعضاء این گروه آشنا
شده و نیازهای خود را تامین نمائید.
Business Network
(:BNI )1
 Internationalبه گروههائی گفته میش��ود
ک��ه جهت توسعه شبکه شغل��ی و حرفه ای
خود دور هم جمع می شوند و ضمن معرفی
مشتری به یکدیگر ،به توسعه شغلی یکدیگر
کمک می کنند .تعداد این گروهها در کانادا که
عموم ٌا بصورت منطقه ای تشکیل می شوددر
حال حاضر به بیش از  285مجموعه رسیده
است .استرات��ژی و رویکرد این گروهها بانک
 BMOایج��اد کننده آن است  ،به این شکل
است که هر ی��ک از اعضاء به منزله نماینده
سایر اعضاء بوده و در صورت نیاز مش��تریان
خود به سایر سرویسها ،انها را به سایر اعضاء
گروه معرفی می نماید .بدین ترتیب مشتریان
سطحدسترسی خود به خدمات و سرویسهای
مورد نیاز را از یک شغل به بانکی از مش��اغل
ارتقاء می دهند.

تردید ،اکثری��ت میلیونی شرکت
کنندگان در رأیگیری تلویزیون
نوت��و مذهبی هس��تند .اینان،
م
ولی ،بیشتر به تماشای این کانال و
دیگر کانالهای سکوالر مینشینند
و کمتر ب��ه تماش��ای کانالهای
رنگارن��گ مذهبی ک��ه در ایران و
یا از خ��ارج ایران پخش میشوند
عالقهای نش��ان میدهن��د .این
واقعیت نشان میدهد که استدالل
اسالمگرایان مبنی بر این که:
اکثری��ت ایرانیان چون مذهبیاند
پس خواهان استقرار نظامی مبتنی
بر ارزشهای مذهب��ی در جامعه
هس��تند ،چقدر بیپایه است .در
جهان سک��والر ،اکثری��ت قاطع
مردمان ،مذهبی هس��تند ولی در
عین حال میخواهند در یک نظام
سکوالر زندگی کنند.
دلیلی در دست نیس��ت که مردم
ایران نیز ب��ا تجربههای تلخی که
از زندگی تحت یک نظام مذهبی
داشتهاند جور دیگری بیندیشند -
و گزینهه��ای آنان نیز ،هر گاه که
امکان انتخاب آزاد داشتهاند ،چیز
دیگری را نشان نمیدهد.
جامعه سکوالر دمک��رات ایران در
حال شکلگیری است.
اینترنت و ماهواره ،ایرانیان را بیش
از هر زمان با ارزشهای سکوالریزم



آشنا ک��رده اس��ت ،و رسانههای
سکوالر که به ضرورت فقط از خارج
کشور میتوانند فعالیت کنند در
توسعه این فرهنگ در ایران نقش
مؤثریدارند .استقبال وسیع مردم
از ای��ن رسانهها و سردی استقبال
آن��ان از رسانهه��ای حکومتی یا
سایر رسانههای مذهبی ،از جاذبه
سکوالریزم در میان اقشار مختلف
جامعه ایران حکایت میکند.
رژیم ایران در می��دان ایدئولوژی
به سرع��ت در برابر سکوالریزم در
حال شکست و عقبنشینی است،
و رسانههای حرفهای فارسیزبان
خ��ارج از کش��ور را مس��ئول آن
میشناسد.
این ترس رژیم به جا است:
ارمی��ا با اعتقاد و تقید مذهبی ،در
نظ��ام مذهبی حاک��م محکوم به
سکوت است ،ولی هم او در برنامه
سکوالر م نوتو میدرخشد و با رأی
دموکراتیک مردم مقام اول را احراز
میکند .سندی بهتر از این برای
ت��وده مذهبی ایران ک��ه آنان نیز
در یک نظ��ام سکوالر دموکرات از
آزادی عمل بیش��تری برخوردارند
و (اگر هنری دارند) بهتر میتوانند
بدرخشند؟
_______________

•

ساندویچی فروشی ایرانی:درمرکزشهر

بزودیگشایشمی یابد.

>> جزئیات در شماره آینده <<
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