
روبروی
بل سنتر 

3

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca 

شــریفموسسه مالی
 تبدیل ارز

$ EXCHANGE 
Sharif
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Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

(514) 290-2959 DAr   نصب و تائيد

نصب و تعمير لوازم گازسوز 
باز كردن لوله هاى فاضالب 

تغيير شوفاژ گازوئيلى به برقى  
تعويض مخزن آب گرم 

ارائه كليه خدمات لوله كشى  آب سرد و گرم  

لوله كشى  و نصب شوفاژ پارس 

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202 
Pointe Claire, QC   H9R 3K2 
ninousgivargiznia@hotmail.com

نینوس گیورگیزنیا
______________________
Office:  (514) 990-4666 X594
Res.:     (514) 696-5169

Cell.: (514) 816-4080

عضو دائمی کانون 
مهندسین نفت

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 
در آمریکای شمالی 

 ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکن 
با جتربه طوالنی در امور 

مدیریت بازاریابی

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید:  صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

5Star I.P.M. Inc. 

<< با بهترین نرخ و هزینه >>

_____________________
Firouz Hemmatiyan 
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515  Lasalle  boul. 
Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc.  H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com       www.sutton.com 

فیروز همتیان
Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در رشته مدیریت مالی 

 )H.E.C( از دانشگاه مونترال
 CGA کاندیدای انجمن حسابداران

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی 
    برای شرکت ها و اشخاص 

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده 

    از سیستم های حسابداری

6600 Trans-Canada, Suite 750 
Pointe-claire, Qc   H9R 4S2 
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

با 18 سال سابقه کاری در کانادا 

Profusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca 

www.Christiesrealestate.com

مریم خالقی 
Maryam Khaleghi 
Real Estate Broker
Cell: (514) 983-5415

حمیدصدیق کاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker
Cell: (514) 928-5415

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 

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

544 Beaubien E.
Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien

Thurs. & Fri.

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

_________________________
5450  Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

امیرسام

Cell.: 514-702-2309Amir 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

 با سال ها جتربه  در خریدوفروش 
       امالک در مونتریال و حومه 

Amir Sam
Chartered Real Estate Broker

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

وحید خلـجی 

NOTAIRE-NOTARY 
محضردار  و مشاور حقوقی 

Tel.: 514-439-1444

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011      (514) 289-9044
 Fax: (514) 289-9022        (Iran Toll Free)  +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511,     Mtl. QC. H3B 1H9 

www.ICPimmigration.com    www.ic-pacific.com

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز 
■  معصومه علی محمدی)بهبهانی( آماده اجنام  امور مهاجرت  از طریق  

سرمایه گذاری، ختصصی،کارآفرینی،   دانشجویی، خویشاوندی  می باشد. 
■   تاییدرمسی مدارک، تهیه دعوتنامه و سوگندنامه 

■  نقل و انتقال ارز )سرمایه( در کوتاه ترین مدت 

   گـروه  پـاسیفیـک 
سال21 شماره 1188
24 آبان 1393 

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین روش  
      انتقــال ارز  
   در کمترین زمان

       بهترین بها
GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 

کاهش بهای نفت معضل جدید برای اقتصاد ایران
در دو سال اخیر دولت ایران با کاستن از هزینه ها تا حدودی فشارهای 
اقتصادی ناشی از تحریم صدور نفت خود را کاهش داده است. اما در 
شرایط تحریم، مقابله  با آسیب های ناشی از کاهش شدید بهای نفت 
آسان نیست و راه حل های 
اساسی می طلبد.
............... ص: 5

شهباز
خنعی   

5 >> 

دارالترجمه رمسی یکتا

www.yektatranslation.ca
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال 
با بیش از 15 سال سابقه

آرزو حتویلداری یکتا

 ص: 34

������������� Atwater

)OTTIAQ( عضو اتیاک

بدون وقت قبلی

عضو اجنمن مترجمین رمسی کبک،انتاریو 
و دادگستری ایران

انتقـال ارز
انتقال فوری ارز
به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY

فارکسصرافی الیت 
)خضر(

IBNG
چهارشنبه ها 8صبح 

امیرسام:
امالک 

36 >>

شنبه های کوبانی... 

Tower  2 
currently on sale
13

1188

1.5  from  $699
3.5  from  $819
4.5  from  $1249

Tel: 438-985-4674

www.Metcap.com

Côte-des-Neiges 1.5  from  $699
3.5  from  $819
4.5  from  $1249

Tel: 438-985-4674

www.Metcap.com

Côte-des-Neiges

1.5  from  $699
3.5  from  $819
4.5  from  $1249

Tel: 438-985-4674

www.Metcap.com

Côte-des-Neiges

1.5  from  $699
3.5  from  $819
4.5  from  $1249

Tel: 438-985-4674

www.Metcap.com

Côte-des-Neiges

1.5-$  779.00 
3.5-$  879.00 
4.5-$1449.00

Tel.: 514 
451-7117

1.5  from  $699

3.5  from  $819

4.5  from  $1249

Tel: 438-985-4674

www.Metcap.com

Côte-des-Neiges

)

گروه فیسبوکی و اطالع رسانی »همه چیز در مورد مونترآل«یک ساله شد!

یر 
مش

ی ش
میش

ن ق
ژیا

ت!
و بس

ز ر
را ا

مهــدکودک های کبک، 
ارزان ترین در سراسر کانادا 

adieu

اکثریت جمهوری خواهان: در دوسال آینده  
اوباما دیگر نیازی به گرفنت تصمیم خنواهد داشت! 

هشدار کانون شهروندی زنان نسبت به 
بسترسازی برای خشونت علیه زنان

15هزار
عضـــــو

عنوان 
»طرح 

صیانت از 
حریم عفاف 

و حجاب«

تاثیر تورم بر افزایش 
قیمت خر در ایران!

به زیر 80 دالر رسید...بهای هر بشکه نفت خام 

»رؤیای رهایی 

از جهنم!«

14 15

9

6

کوروش فاضل: 
روحش شاد،نامش به نیکی 
جاودانه .................... ص:  7،  30

11

31

10
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www.alixtoyota.com
Tél.: 1 877 261 2549

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, 
insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle from 
October 1 to 31, 2014 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the terms and conditions. The dealer may lease or sell 
for less. Offers may change without prior notice. *Offers apply to new, in-stock 2015 Corolla CE (BURCEM AA) / 2015 RAV4 AWD (BFREVT 
AA). MSRP of $17,515/$28,060 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation 
charges and air conditioner tax (if applicable) included.

COROLLA CE 2015
17 515$

+ TAXESSTARTING AT

RAV4 LE AWD 2015 
28 060$

+ TAXESSTARTING AT

COMPLETELY
REDESIGNED

COMPLETELY
REDESIGNED

Contact Alex
for additional rebates.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

بامدیریت الکس پورقناد 
Financing 
وام با نرخ بهره 

for certain 
cars only 

0%
6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc  H2G 2P8 

برترین سرویس 
و ارزان ترین بها 

برای هموطنان گرامی

 قبــل از 
هر گونه سفر 
با ما متاس 

بگیرید! 

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی 
    به ایران و سراسر جهان 

• سفر با همه خطوط هوایی معتبر 
• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم.

• تورهای استثنایی به سراسر جهان 
• بیمه مسافرت 

Caspian Travel
4684 Boul.des Sources, bureau 001B      Montreal, QC

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112        info@caspiantravel.com  |QC licensee________________________________________

• Special deals on air tickets 
   to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world 
• Travel Insurance.

آزیتا 
514-814-7700
azita.caspiantravel

@videotron.ca

نرگس 
514-708-4722

narges.caspiantravel
@videotron.ca

آژانس مسافرتی کاسپین

بهترین سرویس 
نازل ترین بها

______________________
Ms Jahan Ghaderi Real Estate Broker |  Remax Du Cartier inc.

1257 blvd. Laird   Mount-Royal QC H3P 2S9

C 514.994.7653 
O 514.731.7575, ext. 3208     |     F 514.731.8998

Westmount
Impeccable and elegant detached house. 5 bedrooms, 3 full bath-
rooms, 1 powder room. 1 garage. Bathed in sunshine due to the 

corner location and abundant fenestration. Modern and functional 
kitchen. Spacious renovated basement with separate exit door, 
perfect for teenagers or professionals. Many improvements. 

Located close to everything 
1 495 000 $

جهان 
قادری 

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 
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$0 SAMSUNG
S III MINI

with a 2-year Tab24 agreement 
on a Standard plan6

Mobifone... We follow you everywhere!

Ben Omrani
Place Newman

2101, Av. Dollard, Lasalle
514 595-7100

Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Standard plans available monthly or with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Standard plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees 
(if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $10/1 Gb, charged in $10 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Airtime includes calls from Canada to Canadian numbers 
only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 4. Plans include messages sent from Canada to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts, messages 
related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. With new activation on a 
2-year Tab24 agreement on a Standard plan. Device Savings Recovery Fees and/or Service Deactivation Fee (as applicable) apply in accordance with your service agreement. Taxes extra. TMFido and related names & logos are trademarks used 
under licence. © 2014 Fido Solutions

Montreal 
Complexe Desjardins 
175, René-Lévesque Blvd. W., #236  

 Place-des-Arts | 514 669-1880

Place du Quartier (Chinatown) 
1111, St-Urbain St., Suite r19a  

 Place-des-Arts | 514 667-0077 

Place du Parc 
3575 du Parc   

 Place-des-Arts | 514 677-8009

Place Alexis Nihon 
1500, Atwater Ave., #F-01  

 Atwater | 514 939-5552

1314, Ste-Catherine St. E. 
 Beaudry | 514 750-3436

4190, St-Laurent Blvd.  
 Mont-Royal  | 514 439-9934

101, Mont-Royal Ave. W.  
 Mont-Royal | 514 448-6996

Le Boulevard Shopping Center  
4270, Jean-Talon St. E., suite 68  
514 887-7784  

961, Decarie Blvd. 
 Côte-Vertu | 514 419-8446

436, Jean-Talon W., #100 
 du Parc | 514 272-2355

Place Forest 
10539, Pie-IX Blvd.  
514 325-7100

Place Bourassa Shopping Center 
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14  
514 927-6624

680, Jarry St. E.  
 Jarry | 514 490-0099

Centre Commercial Wilderton 
2665 Van Horne Ave., #A001-90 
514 739-6838

Galeries des Sources 
3237, des Sources Blvd., Suite 5  
514 542-3436 

South-Shore 
Greenfield Park  
3310, Taschereau Blvd.  
450 465-5757

Beloeil  
Mail Montenach 
600 Laurier Blvd., K02  
450 281-3436

> 1 GB OF dATA2

> UNLiMiTeD Canada-wide  
 anytime minutes3

> UNLiMiTeD MeSSAgiNg4

 (international text, picture and video messages)

> Call Display and Voicemail5

1

$49per month

The ViP package

طرحی برتر، برای زندگی بهتر 

ساعات کار: 

• قیمت شروع: 
    از ۳۴۳۰۰۰  دالر  

                  )+ مالیات(

•  ۱، ۲ و ۳ اتاق خوابه
•   بامدرن ترین طرح های ایتالیایی

  René Lévesque W در خیابان  •
 Drummondو De la Montagne بین     

•باشگاه ورزشی 
•استخر داخلی  

•سالن سونا  •سالن یوگا 
•سالن پذیرایی  
•سالن سینمـا 

•سالن کنفرانس 
•نگهبان۲۴ ساعته و...

برای کسب اطالعات 
بیشتر با ما متاس بگیرید: 

 Model Unit 
H3G 2T3

آغاز شده استساخت و ساز

 از مدل پیش ساخته ما 
دیدن فرمایید

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on 
   René Lévesque W. 
   between De la Montagne 
   and Drummond
• Gym   • Indoor pool
• 3 terraces 
   with barbecue area 
• Home movie theater 
• Yoga and sauna room
• Reception hall
   with billiard area 
• Conference room, 
   security guard 24h/7 
   and more.

under
 construction

به مدت محدود 
با خرید سامسونگ گلکسی 4اس 

یا گوگل نکسوس 5
و قرار داد 2 ساله 

100 دالر ختفیف 
      فوری  بگیرید

بامدیریت ایرانی: 
   بهنام عمرانی 

درخدمت جامعه محترم 
      ایرانیان مونتریال 

ـــــــــــــ
برای دریافت اطالعات 

بیشتر همین امروز 
متاس بگیرید: 

Mobifone... We follow you everywhere!

Montreal 
Complexe Desjardins 
175, René-Lévesque Blvd. W., #236  

 Place-des-Arts | 514 669-1880

Place du Quartier (Chinatown) 
1111, St-Urbain St., Suite r19a  

 Place-des-Arts | 514 667-0077 

Place du Parc 
3575 du Parc   

 Place-des-Arts | 514 677-8009

Place Alexis Nihon 
1500, Atwater Ave., #F-01  

 Atwater | 514 939-5552

1314, Ste-Catherine St. E. 
 Beaudry | 514 750-3436

3758, St-Laurent Blvd.  
 Saint-Laurent | 514 845-9815

101, Mont-Royal Ave. W.  
 Mont-Royal | 514 448-6996

Le Boulevard Shopping Center  
4270, Jean-Talon St. E., suite 68  
514 887-7784  

961, Decarie Blvd. 
 Côte-Vertu | 514 419-8446

436, Jean-Talon W., #100 
 du Parc | 514 272-2355

Place Forest 
10539, Pie-IX Blvd.  
514 325-7100

Place Bourassa Shopping Center 
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14  
514 927-6624

680, Jarry St. E.  
 Jarry | 514 490-0099

Centre Commercial Wilderton 
2665 Van Horne Ave., #A001-90 
514 739-6838

Galeries des Sources 
3237, des Sources Blvd., Suite 5  
514 542-3436 

South-Shore 
Greenfield Park  
3310, Taschereau Blvd.  
450 465-5757

Beloeil  
Mail Montenach 
600 Laurier Blvd., K02  
450 281-3436

Ben Omrani
Place Newman

2101, Av. Dollard, Lasalle
514 595-7100

Offers are subject to change without notice. Offer ends June 30, 2014 and is only available in our stores located in the province of Quebec. Taxes extra. 1. The $100 rebate offer is only applicable 
on the Samsung Galaxy S4 and Google Nexus 5 on the new activation of a Standard or Smart Plan with a minimum monthly fee of $45 or more and a 2-year Tab24 agreement. The $100 activation 
rebate will be applied at the cashier.  Price Plan Downgrade Fee: If, for any reason, you downgrade to a lower tier plan category during your term, then you will be charged a one-time price plan 
downgrade fee as set out in your service agreement. TMFido and related names & logos are trademarks used under licence. © 2014 Fido Solutions

Samsung
Galaxy S4

$100
INSTANT

REBATE 1

Google
Nexus 5

LIMITED TIME
OFFER
on the purchase of a Samsung Galaxy S4 or 
a Google Nexus 5 and 2-year Tab24 agreement on 
selected plans get $100 instant rebate.1

Tower 2 

currently on sale

برج   2 

اکنون آماده فروش 
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رامین عباسى
        نامى آشنا و مورد اطمینان:   

در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع 

اتومبیل TOYOTA با من متاس بگیرید 
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی 

• براى دریافت بهترین نرخ بهره
 و قیمت با من متاس بگیرید

توجه: اینک    << هر شنبه 
از ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر در خدمت شما

Ile perrot Toyota 
2100 Blv. Du traversier 
pincourt   QC J7V 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877)361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

 Ile Perrot Logo_Layout 1  12-02-27  2:51 PM  Page 1
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امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

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_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

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

}<< ادامه در صفحه: 37{
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ایران...

گریــز از 
مسئــولیت!

21 آبــان: تا یکــی دو روز دیگر 
روزشمار  معکوس  شــمارش 
پرونده درعین حال مضحک و غم 
انگیز هسته ای نظام والیت مطلقه 

فقیه آغاز می شود.  
آخرین دور مذاکراتی که نزدیک به 
یک سال است جریان  دارد و یک 
بار نیز در شــش ماه پیش تمدید 
شده، در روزهای شنبه و یکشنبه 
ایــن هفتــه - 8 و 9 نوامبر - در 
مسقط پایتخت عمان برگزارشد.  

در این نشست محمد جواد ظریف 
وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی، 
جان کری وزیرامور خارجه امریکا 
و کاترین اشتون سرپرست پیشین 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
راس هیــأت هایی بــه مذاکراتی 
فشرده برای دست یابی به توافق 
درمورد پرونده هسته ای جمهوری 
اســالمی پرداختنــد.  نشســت 
مشــترک جمهوری اســالمی و 
1+5 نیز روز سه شنبه 11 نوامبر 

برگزارشد.
خبرهای مهم ترین خبرگزاری های 
دنیا حاکی از شکست مذاکرات یا 
دست کم عدم توفیق در رسیدن 
به توافق بود.  خبرگزاری "رویترز" 

گزارش داد: 
»گفتگوهای هسته ای عمان بدون 

نتیجه ای روشــن و بدون این که 
شکاف های موجود پرشده باشد 

پایان یافت«.  
خبرگزاری "آسوشیتد پرس" نیز 
نوشت: »گفتگوهای دشوار عمان 
برای دست یابی به راهگشایی عمده 
جهت توافق نهایــی با رژیم ایران 
شکســت خورد«.  شبکه خبری 
"فرانس 24" نیز خبری با همین 
مضمون منتشــرکرد: »مذاکرات 
عمان که جدی توصیف شده بود 
بدون دست یابی به پیشرفتی قابل 
توجه به پایان رسید.  این درحالی 
است که اوباما می داند با شروع کار 
کنگره جدید ]درماه ژانویه 2015[، 
شانسی برای دست یابی به توافق 
هســته ای با رژیم ایران نخواهد 

داشت«.
درکنار این خبرهای نومیدکننده، 
خبرهایی دیگر از منابعی متفاوت 
نیــز منتشرشــد کــه مضمونی 

معکوس داشت.  
ازجمله روز سه شنبه 11 نوامبر، 
به  "تابناک"  تارنمای حکومتــی 
نقل از خبرگــزاری دولتی "ایرنا" 
نوشت: »سرگئی ریابکوف معاون 
وزیرامورخارجــه روســیه با بیان 
این که طرف های مذاکره کننده 
درحال مسابقه با زمان هستند تا 
پیش از 24 نوامبر به توافق نهایی 
برسند و دراین راه قدم های بزرگی 
برداشــته اند و اکنون امکان قوی 
برای رسیدن به توافق نهایی وجود 
دارد.  مــا تاکنون نتایج مهمی به 

دست آورده ایم که سابقه 
نداشته است و این درواقع  
پیشرفت در حل پرونده هسته ای 

مورد مناقشه است«.
البته، معاون وزیرخارجه روســیه 
توضیحی درمورد چند و چون این 
"نتایج مهم" و "پیشرفت در حل 
پرونده هسته ای" نمی دهد و آنچه 
که گفته هــای او را از اعتبار می 
اندازد مصاحبه ای است که خود 
او با "بی بی ســی" داشته و درآن 
مطالبی خــالف گفته های باال را 
می گوید: »حصول توافق بین رژیم 
ایران و  گروه 1+5 به اراده سیاسی 
بســیار زیادی نیاز دارد.  تمامی 
مســایل موجود بین رژیم ایران و 
گروه 1+5 درســال های گذشته 

همچنان پابرجا هستند«!
از ســخنان یوســف بــن علوی، 
وزیرخارجه عمان، میزبان نشست 
مســقط، نیز بوی امید استشمام 
می شــود: »نشــانه های مثبتی 
برای رسیدن به توافق وجود دارد 
و معتقدیم که نباید این فرصت از 
دست برود«.  موضع گیری روزنامه 
"کیهان" ولی مطلقه فقیه نیز می 
تواند بــرای پی بردن به نظر مقام 
معظم رهبری روشنگر باشد.  این 
روزنامه در شــماره دوشــنبه 10 
نوامبر خود نوشت: »اگر کشورهای 
غربــی راضی به لغــو فوری تمام 
تحریم ها نشوند، دست نیافتن به 
یک توافق جامع در مهلت تعیین 
شــده بهتراســت«.  این موضع 
درحالی بیان می شــود که همه 
پایوران ریز و درشــت نظام مرتب 
تکرار می کنند که تحریم ها انگیزه 
و محــرک آنها برای رفتن به پای 

میز مذاکره نبوده است.
"کیهان" ولی مطلقه فقیه درجایی 
دیگر از نوشــتار خود باز به مقوله 
تحریم ها می پردازد و عمال نشان 
می دهد که در تنگنای وضعیت 
فاجعه بار اقتصــادی - به ویژه با 
کاهــش روزافزون بهــای نفت - 
درواقع چاره ای جز سرکشــیدن 

کاهش بهای نفت معضل جدید برای اقتصاد ایران

بــا توجــه بــه نقــش محوری 
درآمدهای نفتی در بودجه دولت 
و کل اقتصاد ایران، تحریم هایی که 
از دو ســال گذشته علیه صادرات 
نفت این کشور به اجرا گذاشته شد 
آسیب های سنگینی به فعالیت های 
تولیدی و تجــاری و عمرانی این 
کشور وارد آورده و رشد اقتصادی 
آن را به گونه ای کم ســابقه منفی 

کرده است.
در ماه هــای اخیــر کاهش بهای 
نفت در بازارهای جهانی نیز مزید 
بر علت شده است. به این ترتیب 
در حالــی که صدور نفت ایران در 
اثر تحریم ها به کمتر از نصف این 
صادرات در حالت عادی رســیده 
است، کاهش قیمت نفت نیز بیش 
از پیش این کشــور را از دستیابی 
بــه درآمدهای نفتی مــورد نیاز 

بازمی دارد.
ایران با دراختیار داشتن 9 درصد 
ذخایر نفتــی و 14 درصد ذخایر 
گازی از بزرگترین دارندگان ذخایر 
هیدروکربنــی جهان به شــمار 
می رود. تاریخ معاصر ایران از سال 
1287 ) 1908( کــه اولین چاه 
نفت در مسجد سلیمان کشف شد، 
با تحــوالت بازار جهانی نفت گره 
خورده است. از آن زمان تاکنون، 
اقتصاد ایران بــه گونه ای فزاینده 
تابعی از اســتخراج و صدور نفت 
شده و سیاست کالن و غیرکالن 
این کشور نیز از این فعل و انفعاالت 

به شدت متاثر بوده است.
از همیــن رو کاهش قابل اعتنای 
اخیر در بهای نفــت به نگرانی ها 
و بحث های گســترده ای در ایران 
منجر شــده و پرسش های زیادی 

مطرح کرده است: 
این کاهش از کجا ناشی می شود؟ 

آیا مقطعی و کوتاه مدت اســت یا 
به صــورت درازمدت ادامه خواهد 

یافت؟ 
اقداماتــی می تــوان برای  چــه 
معکوس کردن این روند انجام داد؟ 
تاثیرات کاهش بهای نفت بر بودجه 
کشــور چگونه خواهد بود و فشار 
بر اقتصاد کشــور چه ابعادی پیدا 

خواهد کرد؟ ...

کاهش بهای نفت؛ دالیل سیاسی یا 
غیرسیاسی؟

درباره کاهش شدید قیمت نفت 
دالیل اقتصادی و سیاسی متفاوت 
و متعددی عنوان می شود. در ایران 
ابتدا تحلیل سیاســی و مبتنی بر 
"اقدام توطئه وار" عربســتان مورد 
توجه بسیار قرار گرفت. بنا به این 
تحلیل، عربستان سعودی در تبانی 
با آمریکا و امتناع از کاهش تولید 
خود و حتی افزایش آن سعی دارد 
قیمت نفت را چنان پایین بیاورد که 
ایران در مذاکرات هسته ای حاضر 
به حداکثر نرمش شود، روسیه نیز 
به خاطر حمایتش از رژیم سوریه 
مورد مجازات قــرار گیرد و گروه 
تروریســتی داعش هم از رهگذر 
کاهش اساســی درآمدهای نفتی 

خود تضعیف شود.
مبتنی بــر همین نــوع تحلیل، 
اول  معاون  اســحاق جهانگیری، 
رئیس جمهور ایــران هم کاهش 
قیمت نفت را بیش از اینکه طبیعی 
یا برپایه عرضه و تقاضا تلقی کند، 
سیاسی خوانده است. او کسانی را 
که "با اهداف سیاسی عرضه بیش 
از اندازه به بازار نفت دارند" تهدید 
کرده اســت که "با عکس العمل 
مردم مسلمان روبرو خواهند شد".

این واقعیتی اســت که عربستان 

بر خالف دفعات گذشــته چندان 
تالش و گرایشی برای کاهش تولید 
و صدور نفت خود نشان نمی دهد 
و در جلوگیری از کاهش بیشــتر 
بهــای نفــت در بازارهای جهانی 
چندان جدی نیست. نه انگیزه این 
کشــور صرفا آن چیزی است که 
عنوان می شود و نه اصوال اوپک به 
شمول عربستان، نقش قبلی خود 
را در بازار نفت داراست، از همین 
رو اگر اجالس فوق العاده اوپک در 
17 آبان به نتیجه ای هم برســد و 
توافقی هم بر سر کاهش سهمیه ها 
به دست آید، بنا به تجربه، نه لزوما 
همه آن را رعایت خواهند کرد و نه 
حتما تأثیر محسوسی بر وضعیت 

کنونی بازار نفت خواهد داشت.
ورای عــدم تعادل بیــن عرضه و 
تقاضا، وجود مازاد عرضه نفت در 
بازار، اخبار نومیدکننده  از وضعیت 
اقتصادی موجود کشورهای صنعتی 
و چشم انداز رشد اقتصادی آنها و 
در عین حال استفاده صرفه جویانه 
و بهینه هر چه بیشتراز انرژی در 
این کشورها، این نیز واقعیتی است 
که سهم انرژی های نو نیز در سبد 
تامین انرژی شــماری از کشورها 
رو به افزایش اســت. در این میان، 
افزایش سهم نفتی که در سال های 
اخیــر از راه های غیرمتعارف مثل 
»شــیل« وارد بازار شده نیز نقش 
کمی در نوسانات بهای نفت ندارد.

"نفت شــیل" به نفــت حاصل از 
سنگ هایی گفته می شود که دارای 
مواد آلی )کروژن(، به میزان کافی 
باشــند. این نوع ســنگ در پهنه 
وسیعی از طبیعت، از آبهای شیرین 
تا دریاچه های نمکی و باتالق های 
رسوبی یافت می شود. بیشتر منابع 
نفت شــیل در آمریکا است و این 
کشور با استخراج فزاینده این نوع 
نفت که با فشارهای هیدرولیکی و 
مصرف گسترده آب و مواد شیمیایی 
انجام می شود بیش از پیش از نفت 
وارداتی بی نیاز می شود. پیش بینی 
می شــود که آمریکا در سال های 
آینده از کشوری واردکننده نفت به 

صادرکننده این ماده تبدیل شود.
هم رشــد اســتفاده از انرژی های 
نو و هم به خصوص اســتخراج هر 
چه بیشــتر نفت شیل وضعیتی 
را به وجود  آورده که شــماری از 

کاهش بهای نفت
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شعـرو ترانه...

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس نَبرد گمان که پیکار گسست،

در این شب سی ساله دوام آوردیم:
ـۀ آتشی به روی کف دست... ـّ با تک

پیراشکی  
و  کلوچه فومنی 

عموجان 
خاطرات  خوش

ایران!

اسپشیال روزانه ما: 
دوشنبه: زرشک پلو مرغ 
سه شنبه: خورش کرفس 

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
پنجشنبه: لوبیا پلو 

جمعه: خورش بادمجان 
            و قیمه 

شنبه: قورمه سبزی 
یکشنبه: باقالی پلو 
              با ماهیچه 

رؤیای رهـــایی از جهنم...

ایرانیان چرا از کشــور خود می روند و آیا 
ایرانیانی که از کشور خارج می شوند همگی 
نخبه علمی هســتند؟ آیا آنها که به هر 
دلیلی در ایران مانده  اند به مهاجرت از ایران 

فکر می کنند؟
در این گزارش به دنبال یافتن دالیل تمایل 
ایرانیان برای مهاجرت به سراغ مردم عادی 

رفته ایم و پای صحبت شان نشسته ایم.
یکی از ایرانیانی کــه تا به حال دو تالش 
ناموفق برای اخذ پناهندگی داشته است و 
این بار تصمیم دارد با پاسپورت جعلی اقدام 
به اخذ پناهندگی سیاســی از یک کشور 

اروپایی کند، می گوید: 
»چه می دونم؟ معلومه دیگه؟ شما خودت 
راضــی ای؟ هیچکس راضی نیســت جز 
پولدارهایی که همه چیز برایشان مهیاست. 
داریم اینجا بدبختی می کشیم تا بتونیم 
زندگی  کنیــم. چی داریم؟ چــی داریم 

اینجا؟«
در حدود نیم ســاعت حــرف می زند تا 
باالخــره آرام می شــود و صحبت هایش 
منطقی می شود: »سالی چند نفر از ایران 
میرن دوبی، آنتالیا، ارمنســتان؟ سه ماه 
تابستون، پانزده روز عید یه سری ها برنامه 
دارن و همیشه میرن. بر می گردن، قبول 
دارم بر می گردن؛ ولی دارن که میرن. اینجا 
خوب در میارن بعد میرن برای خودشون 
صفاســیتی… خوب ما چی؟ اونی که نه 
پولــش را داره نه اینجا تفریح و زندگی و 

خوشی داره؛ ما چی؟«
دانشجویی که بیشــتر از یک سال است 
برای اخذ پذیرش در دانشگاه های خارجی 
تــالش می کند صادقانــه از دلیل تالش 

خودش می گوید: 
»یا باید پول داشــته باشــی یا با پذیرش 
بروی که هزینه هایت تامین باشد. بقیه را 
نمی دانم، اما من فقط می خواهم بروم که 

بتوانم بمانم.«
او میــل ایرانیــان به مهاجــرت را از نظر 
خودش اینگونه شرح می دهد: »با مدرک 
لیسانس اینجا بروم سر کار نهایت چقدر به 
من می دهند؟ 800 هزار یا خیلی شانس 
بیــاورم یک و نیم میلیون. کرایه خانه زیر 
۶00 یا 700 هزار تومان سراغ دارید؟ این 
اسمش زندگی نیست. اونجا وقتی درس 
بخوانی و ســر کار بروی تامین هستی. با 
چند ســال کار خوب کار کردن به جایی 
می رســی که اینجا با 30 سال کار کردن 

هم نمی رسی.«
یک بازیگر جوان تئاتر که در تالش برای 
رســاندن خودش به کشــور آلمان است 

می گوید: 
»… تمام عشق من در زندگی، تئاتر است. 
از آنهایی نیســتم که دنبال بهانه باشــم. 
نصف کارهایی که کرده ام مجانی و بدون 
پول بوده است. برای اینکه به تئاتر عالقه  
دارم. ولی آخرش چی؟ خیلی شانس بیاورد 
باید نمایشنامه حسنی و مرغ ناقال را بازی 

کنم. کارهایی که مردم نمی بینند. کارهای 
خوب، همه دســت یک سری 
آدم خاص است. کاری که پول 
هم داشته باشند فقط می ماند 
از این کارهــای دفاع مقدس و 
حوزه هنری که نه بیننده دارد 
و نه من عالقه  دارم. می خواهم 
بروم جایی کــه مردمش هنر 
را می فهمند و دســت روی هر 
ممنوعیت  بــه  بگذاری  کاری 

نخورد.«
یک جوشکار که در یک کارگاه در و پنجره 
ســازی کار می کند و به شــدت در فکر 
مهاجرت از ایران است، می گوید:»لعنتی 
آشنا می خواهد. باید بلد باشی. من کسی 
را ندارم که بگوید چکار کنم. یک از بچه ها 
آرگون کار می کرد االن رفته است. دو هزار 
و پانصد یورو درآمد دارد. یورو 4500 تومان 
است. فکرش را بکن اینجا همچین حقوقی 

هرچی  اینجا  باشی.  داشته 
باشی آخرش این است که 
می گویند  ولی  جوشکاری 
آنجــا خیلی کارگــر ماهر 
مهم اســت. حقوق خوبی 

می دهند.«

احترام به شهروندان
صاحب یک ســوپرمارکت 
از رویای خودش می گوید: 
»المصــب اینجــا هیچی 
نیســت. اســالم همــه را 
بدبخت کــرده. عید رفتیم 
شمال. ویال شبی 350 هزار 
تومان. برای چهار نفر آدم دو 
میلیون و دویست، سیصد 

خرج مان شد.
خانمم گفت مشتی؛  برادر 
خاک تو ســرت. ارمنستان 
می رفتی همین قدر برایت 
خــرج بر می داشــت. یک 
هفته تــور، نفری هفتصد 
و پنجــاه هــزار تومــان با 
بهترین امکانــات. بعد تازه 
چی؟ اینقدر شلوغ بود که 
نصف اش را تــوی ترافیک 
بودیــم. نه جاده درســت 
و حســابی، نه ســرویس 
بهداشتی درست و حسابی… 
از ترس ایست بازرسی زیاد 
نتوانستم با خودم مشروب 
ببرم. یــک و نیم لیتری را 
قایم کردم تــه باربند. آنجا 
قیمت گرفتم یک و نیمی 
عرق را قیمت داد 120 هزار 
تومان تازه معلوم نبود آب و 
الکل و چه آشغالی را با هم 
قاطی کرده بودند به اســم 
عرق. نمی شــد که اعتماد 

کنی…
جان مــن هیچ آروزیی نــدارم جز اینکه 
یکبار با خیالت راحت بریم بشینیم پارک 
یا یک بــار و بدون ترس یک 
آبجو تگــری بخوریم.  لیوان 
خداوکیلی به همان آبجو هم 
راضی هستیم. دو تا پسر جوان 
را گرفتند که پشت سنگ ها 
می خوردند.  مشروب  داشتند 
تو نمی دونی پلیس چه کرد 
با این دو تا بدبخت. تا ماشین 
50 تا پس گردنی و لگد به این 
مادر مرده ها زدن. خود ما را سه 
ســال قبل در محمودآباد گرفتند. من 
بودم و برادر خانمم بود و یکی از بچه ها، 
با زن و بچه های مان. دو نفر بودند؛ نفری 
یک تراول پنجاهی گرفتند تا ول کردند. 

بی انصاف ها عرق را هم دور ریختند.«
یک خانم جوان ایرانی می گوید: »همه 
دوست دارند که از ایران بروند. منتها یکی 
پولش را دارد و یکی ندارد. کدام زنی 
حاضر اســت در این کشــور آشغالی 
زندگی کنــد که یا روی صورت زن ها 
اسید می پاشند یا پســرهایش برای 
خنده آب می پاشند روی صورت زن ها 

تا بخندند.«
بغض می کند و در حالی که عضالت 
صورتش از خشم یا ناراحتی به لرزش 

افتاد است می  گوید: 
»دیشب بیست قدم جلوتر از من 
آب ریختند روی صورت یک دختر. 
اینقدر ترســیده بود که به پیاده رو 
چنگ می زد. پســرها و مردها دســت 
دوســت دخترها و زن هایشان را گرفتند 
و رفتند داخل خیابــان و پیاده رو را برای 
موتــوری خالی کردند. دختــره التماس 

به یاد شقایق...
ویدا فرهودی

برای جان باختگان قتل های زنجیره ای

به یاد شقایق قلم ماند و زاری
سرشکی پریشان و شب زنده داری

چه شد عطرت ای گل به وقت شکفتن
تو که بودت عزمی بدانسان بهاری

ز شادی سرودی غم از دل زدودی
نبودت خزانی در آن بی قراری

کسی آمد از پس- کسی نه که ناکس
به لب ها دروغش به هر لحظه جاری

جنونش به دستان و خون ها به دامان
روالش به ظلمت فقط سرسپاری

و سرمسِت پستی، شکست ات که هستی
تفو بر مرامش و آن بی تباری

ببین بر جبین اش سیاهی دویده
هر کبودی ز بی اعتباری ـُ و م

د اگر رو به زهراب جادو ـَ بشوی
د از آن خدعه، باری... ـَ نشان ها بمانـ

به نام شقایق کنون خیل عاشق
روانند و گیرند تقاص تو آری

زمان گر گذشته بسی از غروبت
فلق در طلوع است تو پایان نداری

پاییز1393

»المصب 
اینجا 

هیچی 
نیست. 

اسالم همه 
را بدبخت 

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

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

نازگل فالح طوسی 
_________________________
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

NOTAIRE-NOTARY 

فتو شاپ

________________________________
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

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

Voyages Lexus

•   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

نسرین پارسا

آژانس مسافرتی یونی گلوب

از خودمان...

حقوقی و اداری

• امور گذرنامه، شناسنامه، نوزاد، اجازه خروج، ازدواج و طالق 
• وکالتنامه فروش، حقوقی، بازنشستگی، افتتاح حساب

• تکمیل فرم های مهاجرتی و شهروندی کانادا 

به مدیریت دکتر رضا پارسانژاد
Montreal: 

514-979-4551
Toronto:

647-694-2917
Vancouver:

604-210-3483
مستقیم از تهران 

به کانادا
021-8431

3003

Reza Parsa Nejad, Ph.D., RCIC (President)
www.ParsPaziresh.com 
4055 Ste-Catherine O,  Suite 131
Westmount, Qc, H3Z 3J8
(Metro: Atwater)
info@mahzar.ca 514 979 4551

)

امور کنسولی،

کورش عزیز ما سرانجام 
از درد و رنج رهید و...

می رسد روزی که بی هم میشویم
یک به یک از جمع هم کم میشویم

می رسد روزی که ما در خاطرات
موجب خندیـدن و غم می شویم

گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق
می رسد روزی که بی هم میشویم

حسین صمیمی
دوباره مرگ از راه رســید و کلون 
درب را کوبیــد، بانگــش نزدیک 
بود بســیار نزدیکتر از آنکه فکرش 
را بکنی، آمــد در جمع کوچک ما، 
دیروز خبر آمد، کورش عزیز با مرگی »خودگزیده« 
با کمک پزشــکان از دنیا رفت، از رنج ها و سختی 
های جانگداز بیماری لعنتی و بدخیمی که در اوج 
جوانی به سراغش آمد و سالهایی را که میبایست 
بهترین دوران برای او و عزیزانش باشــد را ازآنها به 
یغما برد، رهید با وقار و با ابهت به مرگ خندید، با 
شجاعتی ستودنی به جهان خاکی بدرود گفت تا به 
پاداش منش و کنش نیک اش در جایگاهی برتر در 
کهکشــان ها و در همنشینی ایزدان و پاکان درآن 
الیتناهی که درش از سیاهی و پلیدی اثری نیست 
پرکشــد و به زندگانی پرشکوهی که در اندیشه ما 
نمی گنجد بپردازد، رفت و به دیدار پدر نایل آمد، 
رفت وبا چنین رفتنش یکبار دیگر درسی از اراده و 
خواســت در نمایش جایگاه واالی انسانی و بدور از 

اندیشه های خرافی از خویشتن برجای گذارد. 
حالت دگرگونی اســت که دارم، من کوروش را نه 
فقط بعنوان پسر دوست خوبم زنده یاد فاضل، که 
از شب های چهارشنبه که دور هم جمع میشدیم و 
در سالن شهرداری والیبال بازی میکردیم بیاد دارم. 
کورش جوان و موفق، بازیکنی زبده و خوشــرو و 
مودب، همیشه بعد از دریافت پاسی خوب از من و 
زدن آبشاری جانانه که هیچکس در طرف دیگر قادر 
به گرفتنش نبود بالفاصله میگفت فالنی شاهکار 

بود، حتی آنجائی که خودش نقش آفرین 
بود اعتبار را به تو میداد، 

یادش بخیر... 
و بعــد در بهترین زمان جوانــی و اوج 
موفقیت حرفه ای بیمار شد و چون شمع 
اندک اندک ســوخت و از بین رفت و ما 

دورادور در حالی که در تارهای خودتنیده 
زندگی درگیر بودیم، نظاره گر. 

او را آخرین بار در مراسم یادبود پدر، وقتی 
دوباره دیدم و در آغوش کشــیدم؛ درحالی 
که می گریست از پدر زمزمه می کرد و من 
در حالی که در درون خود می گریستم و به 
ظاهر نشان نمی دادم، از ستم و جور زمانه 

فغانم بلند بود که چرا؟ 
مگر می توان پدر بود و نسوخت از این همه 

بی انصافی! 
و اینک من و جمع ما هنوز هستیم و کورش 

جوان، نه! 
ای چرخ فلک خرابی از کینه توست

بیدادگری شیوه دیرینه توست
ای خاک اگر سینه تو بشکـــافند

بس گوهر قیمتی که در سینه توست
اما آرامشی اینک برقرار گردیده، شاید به آن دلیل 
که در جایگاه یک پدر از اینکه فاضل عزیز نبود تا 
پرواز فرزند را گواه باشد و شاید برای اینکه میدانم 
کورش از آن همه درد و رنج جســم اینک رهیده 
و روانش در آرامش و شــادی ابدی اســت آرامم و 
فقط میتوانم تجسم نمایم درد و فضای خالی که بر 
اثر فقدانش اینک همسر و فرزندان جوانش، خواهر 
مهربانش که اینگونــه در کوتاه مدت دو عزیز را از 
دست داده و سایر اعضای خانواده خواهند کشید تا 
با واقعیت نبود کورش خو گیرند؛ که هیچ گریزی 

از آن نیست . 
از ســوی یاران و دوســتداران زنده یادان محمد و 
کورش فاضل با یک جهان آرزوی بهترین بهترین ها 
برای همسر، فرزندان جوان، خواهر و تمامی اعضای 

خانواده فاضل درگذشت باوقار کوروش را به یکایک 
شما عزیزان دل آسایی میگوییم و از درگاه ایزد یکتا 
تندرستی، شکیبایی، شــادی، پیروزی، بهروزی و 

زندگانی دیرپایا برایتان آرزومندیم. 
روانش در آرامش و صلح و شادمانی همیشگی 
باشد؛ ایدون باد ایدون تر باد!
------------------------------------
عکس: کورش فاضل همراه دخترش؛ 
شیرین یاد، محمد فاضل بی جانشین، 
پدر فقید کوروش 
------------------
در این ارتباط بد نیست
مقاله »مرگ با عزت...« را 
در صفحه 13 همین  شماره پیوند بخوانید. 

ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان
در گوش جانم میرسد طبل رحیل از آسمان

این بانگها از پیُش و َپس بانگ رحیل است و َجرس
هرلحظه ای نفُس و َنَفس سر میکشد در المکان 

زین شمعهای سرنگون زین پرده های نیلگون
ُخلق عجیب آید برون تا غیب ها گردد عیان

پس خشم من زان ّسربود وز عالم دیگر بود
این سو جهان، آن سو جهان بنشسته من در آستان  

Support Corey Fazel 
MSA Foundation 
www.canadahelps.org/dn/19506

The morning of NOV.12th, in Zurich, my beautiful 
brother Corey (Koorosh) FAZEL passed away after 
a five year battle with a terrible illness called MSA - 
Multi System Atrophy. 
He would have been 52 years old next week. 
Corey was courageous, loving and generous to the 
end, demonstrating always the best of humanity. 
He died peacefully, with dignity, surrounded by his 
devoted wife, Sheila, two loving children Shawn and 
Roxana, Guy and myself, and his nephew Kevin.
Corey was an inspired entrepreneur, and he founded 
and owned a successful software company. 
He travelled extensively for his work, but also for 
pleasure with his family. 
He was a loving husband and father, a doting son, an 
exceptional brother, and a generous friend.
Corey loved life. Prior to his illness, he was an avid 
swimmer and runner. And he enjoyed with all his 
heart the company of his family and friends. He was 
an inspiration to everyone who knew him. He has 
shown me the true meaning of courage, resilience, 
determination and love. I will live every day with 
him in my heart.
For anyone who would like to honour Corey’s 
memory, we have established The Corey Fazel MSA 
Foundation, which will support MSA research, 
awareness, and patient care. Please follow this link: 
https://www.canadahelps.org/dn/19506.
Blessings to you all.
Kathy Fazel
------------------
The Foundation of Greater Montreal (FGM): Mission Statement
The Foundation of Greater Montreal (FGM) is a charitable 
organization dedicated to the well-being of the Greater Montreal 
community. It builds and manages permanent endowment funds 
and distributes the income in the form of grants to charitable 
organizations working in the areas of health, social development, 
arts and culture, education, and the environment.



8 8www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 21  no.1188    Nov. 15,  2014  سال 21 شماره   1188 24 آبان 1393 

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده: داروساز 
اولین داروخانه ایرانی در مونترال  با داروساز فارسی زبان 

½ تحویل رایگان دارو
½ نسخه خود را به ما فکس کنید: داروی شما در اسرع 

وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد. 
4084 Boul. St-Laurent

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

انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

2445340

ORGANISME COMMUNAUTAIRE VENANT 
EN AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

AVEC PLUS DE 60 ANS D'EXPERTISE
AUPRÈS DES IMMIGRANTS

offre des services gratuits dans plusieurs langues 
(français, anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, serbo-croate, ...)

Un seul numéro de téléphone :  (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

• Francisation (cours / ateliers de conversation)
• Aide à la recherche de logement
• Aide à la recherche d'emploi (cv, counselling, ateliers, placement)
• Orientation et référence / Conseils
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat et traduction 
• Certificat d'hébergement
• Programme d'accès Internet / Cours d'informatique
• 3 Commissaires à l'assermentation 
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de pommes, ...)

Jolicoeur

      << خــدمات ما شامل: 
کالس های فرانسه  ½

          )زیر نظر اداره مهاجرت( 
مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و  ½

اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان 
مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل  ½
کالس های فشرده تهیه CV کانادایی و شرکت در  ½

مصاحبه کاری 
تنظیم دعوتنامه رسمی  ½
تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک  ½
کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت  )با  ½

پرداخت هزینه ناچیز(
کالس های آشپزی  و بسیاری دیگر برنامه های  ½

تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته جمعی 
        و سفر به کبک، اتاوا، سیب چینی و غیره    

        )با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد( 

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

6201 rue Laurendeau
Montreal، QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

 4400, boul. LaSalle
Verdun (Québec) H4G 2A8

Tel.: (514) 362.0177

ساعات کار: 
<< دوشنبه تا جمعه

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

C S A I
www.centrecsai.org

     با  65 سال سابقه کمک به مهاجرین

کالس های فرانسه 

  نیمه وقت     رایگان 

ساعات کار: صبح       عصر
دوشنبه تا جمعه:  30: 8      30: ۶ 

شنبــه ها :             9             4 

تو جــه: یکشنبه ها:           10         30 : 1
نشانی جدید 

جهان...
·IÃdÃv¶  S¨nIz¶ ÏIÄoTº¼¶ ·IMp ÂwnIÎ

ÁHoM

/

 tk£¶ JIT̈ ·H§ÄHn SÎIÄnj »  I–j

kÄoÃ§M tIµU I¶ IM ÂdÃv¶  RH»qe »
/

.

1345 Rue lapointe, St-Laurent, Qc. H4L-1K4 ( Metro Cote Vertu)

Tél.: (514)- 261-6886

کلیسای
فارسی زبان 

مونتریال

 یکشنبه ها 
از 2 بعدازظهر

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

نشانی کلیسا:
Grace Ministry 

1345 Rue Lapointe
Saint-Laurentو QC H4L 1K4

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

کشیش 
رضا بناساز

سازمان ملل: شرایط بی رحمانه پناهجویان در 
اردوگاه های جزیره ای استرالیا

»کمیته مبارزه با شکنجه سازمان 
ملل« خطاب به دولت اســترالیا 
اعــالم کرد شــرایط پناهجویانی 
که اســترالیا در جزایــر مانوس و 
نائورو مســتقر می کنــد مصداق 
تنبیه »بی رحمانه، غیرانســانی، و 

غیرقانونی« است.
این مطلــب را روزنامه بریتانیایی 
گاردین روز دوشــنبه، 19 آبان، 

گزارش کرده  است.
بنا بر این گزارش، کمیته یادشده 
همچنین اعــالم کرده که قوانین 
جدید اســترالیا مبنی بر آسان تر 
شــدن بازگردانــدن پناهجویان 
به کشــورهای خود »می تواند به 
منزله نقض کنوانسیون مبارزه با 

شکنجه« باشد.
اســترالیا کنوانســیون مبارزه با 
شکنجه را در ســال 1989 امضا 
کرده  است و قانونًا ملزم به اجرای 

آن است.
با این حال این کشــور به تازگی 
ماده ای الحاقی به قوانین مهاجرت 

خود افزوده که به گفته ســازمان 
ملــل »فرســتادن پناهجویان به 
کشورهایی که ممکن است در آن 
شکنجه شوند را آسان تر کرده« و 
به این خاطر در مغایرت با قوانین 

بین المللی است.
به نوشــته گاردین، بر اساس این 
ماده الحاقی، اگــر در مورد فردی 
احتمال 50 درصد وجود داشــته 
باشــد که بازگرداندن او به کشور 
متبوعش منجر به شــکنجه وی 
شود استرالیا حق دارد او را به اجبار 

به آن کشور بازگرداند.
طبق قانــون مهاجرت اســترالیا 
که تابســتان 1392 اجرایی شد، 
پناهجویانی که سوار بر قایق و به 
صورت غیرقانونی خود را به خاک 
می رسانند،  اســترالیا  آب های  یا 
و  پرونده شــان  بررســی  بــرای 
تصمیم گیری درمورد اعطا یا عدم 
اعطای پناهندگی به آن ها از سوی 
استرالیا، به جزایر مانوس و نائورو 

منتقل می شوند.

مانــوس، جزیره ای کــه اردوگاه 
پناهندگان به استرالیا در پاپوآ گینه 
نو در آن برپا شده، محل نگهداری 
صدها پناهجو است که بسیاری از 

آنها نیز ایرانی هستند.
استرالیا  جزیره ای  بازداشتگاه های 
از هنگامی که رضا براتی و حمید 
خزایی، دو پناهجوی ایرانی، بر اثر 
خشــونت ها در این بازداشتگاه ها 
جان سپردند شاهد توجه رسانه ای 

بیشتری بوده اند.
در همیــن حال وزیــر مهاجرت 
اســترالیا آن چــه را در اردوگاه 
مانــوس رخ داده، »وحشــتناک، 
غم انگیز و ناراحت کننده« دانسته و 
گفته است که خشونت های صورت 
گرفته در این اردوگاه و آن چه بر 
سر آقای براتی آمده هیچ توجیهی 

ندارد.
بــه گفتــه وی، مجــازات بانیان 
خشــونت در این اردوگاه بر عهده 
مقام های پاپوآ گینه نو است و به 
همین منظور، این گزارش تحویل 

مقام های محلی شده است.
کالدیو گروسمن، رئیس »کمیته 
مبارزه با شکنجه سازمان ملل«، اما 
می گوید استرالیا نمی تواند تقصیر 
شرایط در اردوگاه های پناهندگی 
در نائــورو و پاپوآ گینــه نو را به 
گردن این دو کشور بیندازد، چرا 
که »کنترل مؤثر« این اردوگاه ها و 
تأمین هزینه آنها در دست استرالیا 

است.

تاثیر تورم بر افزایش قیمت خر در ایران!
قیمت  شــدن  گران  با 
انــرژی،  حامل هــای 
روســتائیان دوبــاره به 
فــروش خرها  و  خرید 
عالقه نشــان می دهند. 
هــم اینــک در مناطق 
یک  قیمت  کوهستانی 
راس خــر گاهی به یک 
و نیــم میلیــون تومان 

می رسد.
در دهه های گذشته و با 
تولید انبوه موتورسیکلت 

و کاهش قیمت آن، روســتائیان 
هم به تدریج نسبت به این وسیله 
حمل و نقل عالقه نشان دادند. در 
کمتر از یــک دهه، کار تا آنجایی 
پیش رفت که در اغلب روستاها، 
کشــاورزان به جای اســتفاده از 
برای  را  موتورسیکلت  چهارپایان، 
رفتن بر سر زمین های کشاورزی 

انتخاب کردند.
این تغییــر رویه ســبب کاهش 
قیمت خر در روستاها شد و اغلب 
روستائیانی هم که خر داشتند به 
دلیل هزینه هــای باالی نگهداری 
آن، ترجیح می دادند در فصل سرما 
خرهــا را در طبیعت به حال خود 
رها کنند. آن ها با شروع فصل گرما 
اقدام دوباره به خرید خر جدید با 

قیمتی نازل تر می کردند.
به تازگی به دلیل باال رفتن قیمت 
بنزین و گازوئیل، روستائیان ایران 

بــار دیگر به خرید و نگهداری خر 
عالقه نشان داده اند.

به گزارش اقتصادنیــوز، از چندی 
پیش در برخی مناطق روســتائی 
کشــور خرید و فروش خر رونق 
گرفته است. هم اینک در روستاها 
خرها با قیمتی میان 500 هزار تا 
یک و نیــم میلیون تومان معامله 

می شوند.
به گفته یکی از روســتائیان، چند 
ســال پیــش و بعــد از این که 
روســتائیان خرهای خــود را رها 
می کردند، افــرادی با خودروهای 
نیسان به این مناطق می آمدند و 
این خرهــا را به نوعی جمع آوری 

می کردند و با خود می بردند.

موارد استفاده از خر
در حال حاضر با رونق گرفتن بازار 
خریــد و فروش خر، روســتائیان 

خرهای خــود را به جای 
رها کــردن در بیابان، با 
قیمت هــای 500 هزار تا 
یک و نیم میلیون تومان 
به همان افراد می فروشند. 
به گفته برخی از روستائیان 
این مشتریان برای مناطق 
کوهســتانی و مناطــق 
صعب العبور از خرها بهره 

می برند.
با این حال بعضی از اهالی 
هم می گویند که شــاید 
این مشتریان برای مصارفی دیگر 
ماننــد مصرف گوشــت یا روغن 
این حیوانات آن هــا را خریداری 
می کنند. طبــق فتواهای مراجع 
گوشــت خر مکروه است. برخی 
متخصصان پزشکی هم می گویند 
که روغن این حیوان برای دردهای 
روماتیســمی و ضــرب خوردگی 
مفید است و خاصیت شفاف کردن 

پوست را هم دارد.
در سال های اخیر براساس همین 
حدس و گمان ها قیمت این حیوان 
رشد قابل توجهی داشته و اکنون 
خرهای تا سه ساله را با نرخ 500 
هزار تومان معامله می کنند و آن 
طور که برخی از اهالی می گویند 
خرهای تنومند چهار تا 10 ساله تا 
یک میلیون تومان هم ارزش دارند.
•
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دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی )CIVIL( و شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال                شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی 
نشانی: 210 خیابان سنت ژاک )الشین(              تلفن:    1509-3۶۶-514   و   514-247-1732

کبک و کانادا...

فروش کلیه بلیت  برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال    514-223-3336  

آماده شوید! 
ا  برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

     روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت  نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR

DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL______________________________
• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES) 
• pour l’admission au cegep • pour les programmes 

d’études professionnels
نامنویسی کالس های روزانه:

Inscriptions pour le jour:
les  3, 13, 18 et 24 novembre 2014 de 9:00 à 11:00
Session:  le 1er décembre 2014 au 20 mars 2015

نامنویسی کالس های شبـانه:
Inscriptions pour le soir:

les 4 et 10 décembre 2014 et les 6 et 8 janvier 2015 de 17:00 à 19:00
Session:  le 12 janvier au 26 mars 2015

نامنویسی کالس های انگلیسی دبیرستان:
Inscriptions pour le secondaire anglais:

les  12 , 20 et 25 novembre de 9:00 à 11:00
Session:   le 1er décembre2014  au 20 mars 2015

RENSEIGNEMENTS:  514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro  Cote-Vertu)    Ville St. Laurent, Quebec 
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آماده شوید! برای ادامه حتصیل و بازار کار
انگلیسی بیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

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

Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Registered with the Government of Quebec 

ماريا کتنه
عضو شورای مشاوران مهاجرت به کانادا

 ثبت شده نزد دولت کبک

Consultations, 
Invitation Letters, 

Renewal of P.R Cards, 
Renewal of Temporary 

Resident Visa & 
Citizenship Applications 

Immigrate to 
Canada  

Federal, Quebec 
Or the Provincial 

Nominee Programs 
Including: Investor, 
Spousal or Parental 

Sponsorships, Skilled 
Workers, Canadian or 

Quebec Experience 
Class Program. 

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

with appointment 
only 

 

 
www.mariacottone.com 

 

تنظيم دعوتنامه
مشاوره حضوری

اقامتتمديد کارت
تمديد ويزای موقت

و غيرهتقاضای تابعيت  
 

مهاجرت به کانادا
فدرال، کبک، استانی

:شامل
تخصصی
کارآفرينی

سرمايه گذاری
الت همسر يا والدينکف

يا کانادائیکبکتجربه 
================================

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

کامی منفرد مدير امور ايرانيانبا رايگان از ايران به مونترالخط مستقيم وتماس با 
)۰۲۱(شمارهپيشاز تهران بدون پيش شماره و از شهرستان با  

داخلی ۳۷۴۷  (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴           
۲۴تا۲۱ساعتازوجمعهتادوشنبه: ايرانوقتبهتماساوقات  

 

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8 
Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard) 

 

و اکنون به شکرانه ميگذردهمراه داشته ببرکتبا خودکهمبيماری سرطانچهار سال از بهبوی 
و به خاطر در باب سالمتی از راه طبيعیعالیبا تجربه و تحصيالتکاملم از راه طبيعی و از درمان

بهترين لذت برای من کمک به ديگر دردمندان ميباشد    لطفا با من تماس بگيريددلم،  
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone  

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

alphabétisation • présecondaire 
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep
• pour les programmes d’études professionnels

Inscriptions pour le jour:  
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00 

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
Inscriptions pour le soir:  

le 3, 4, 11 décembre  et le 8 janvier 17:00-19:00
Session:  le 13 janvier au 27 mars 2014

Inscriptions pour le secondaire:  
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro: Cote-Vertu)
Ville St. Laurent, Quebec 

پردرآمد ترین خواننده سال
به گزارش مجله فوربس مادونا، ستاره پاپ آمریکا 
پردرآمدترین خواننده سال بوده است. مادونا از 
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگ هایش 
۱۲۵ میلیون دالر )۹۲ میلیــون یورو( درآمد 
داشته است. با فاصله زیادی از مادونا، لیدی گاگا 
با ۸۰ میلیون دالر و بن جووی با 7۹ میلیون دالر 

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

یک کلمه ساخته شده در اینترنت، 
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

 )Selfie( "دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی
را به عنوان "لغت سال ۲۰۱3" اعالم کرد. این 
لغت را کاربران اینترنت ساخته اند و از آن برای 
تگ گذاری در شبکه های اجتماعی در اینترنت 
استفاده می کنند. اشاره این لغت به عکس هایی 
 .)self portrait( است که فرد از خود می گیرد
چنیــن عکس هایی با رواج هــر چه بیش تر 
گوشی های هوشــمند به وفور در شبکه هایی 
نظیر فیس بوک و اینستاگرام مشاهده می شوند.

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

قانونی می شود؟
5  آذر: یک دهه است که بلژیکی ها 
اتانــازی یا همان مرگ آســان را 
قانونی کرده اند. استان  کبک هم 
در حال به تصویب رساندن قانونی 

مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.

یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 
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info@paivand.ca

Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Registered with the Government of Quebec 

ماريا کتنه
عضو شورای مشاوران مهاجرت به کانادا

 ثبت شده نزد دولت کبک

Consultations, 
Invitation Letters, 

Renewal of P.R Cards, 
Renewal of Temporary 

Resident Visa & 
Citizenship Applications 

Immigrate to 
Canada  

Federal, Quebec 
Or the Provincial 

Nominee Programs 
Including: Investor, 
Spousal or Parental 

Sponsorships, Skilled 
Workers, Canadian or 

Quebec Experience 
Class Program. 

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

with appointment 
only 

 

 
www.mariacottone.com 

 

تنظيم دعوتنامه
مشاوره حضوری

اقامتتمديد کارت
تمديد ويزای موقت

و غيرهتقاضای تابعيت  
 

مهاجرت به کانادا
فدرال، کبک، استانی

:شامل
تخصصی
کارآفرينی

سرمايه گذاری
الت همسر يا والدينکف

يا کانادائیکبکتجربه 
================================

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

کامی منفرد مدير امور ايرانيانبا رايگان از ايران به مونترالخط مستقيم وتماس با 
)۰۲۱(شمارهپيشاز تهران بدون پيش شماره و از شهرستان با  

داخلی ۳۷۴۷  (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴           
۲۴تا۲۱ساعتازوجمعهتادوشنبه: ايرانوقتبهتماساوقات  

 

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8 
Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard) 

 

و اکنون به شکرانه ميگذردهمراه داشته ببرکتبا خودکهمبيماری سرطانچهار سال از بهبوی 
و به خاطر در باب سالمتی از راه طبيعیعالیبا تجربه و تحصيالتکاملم از راه طبيعی و از درمان

بهترين لذت برای من کمک به ديگر دردمندان ميباشد    لطفا با من تماس بگيريددلم،  
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone  

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

alphabétisation • présecondaire 
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep
• pour les programmes d’études professionnels

Inscriptions pour le jour:  
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00 

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
Inscriptions pour le soir:  

le 3, 4, 11 décembre  et le 8 janvier 17:00-19:00
Session:  le 13 janvier au 27 mars 2014

Inscriptions pour le secondaire:  
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro: Cote-Vertu)
Ville St. Laurent, Quebec 
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یک کلمه ساخته شده در اینترنت، 
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

 )Selfie( "دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی
را به عنوان "لغت سال ۲۰۱3" اعالم کرد. این 
لغت را کاربران اینترنت ساخته اند و از آن برای 
تگ گذاری در شبکه های اجتماعی در اینترنت 
استفاده می کنند. اشاره این لغت به عکس هایی 
 .)self portrait( است که فرد از خود می گیرد
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گوشی های هوشــمند به وفور در شبکه هایی 
نظیر فیس بوک و اینستاگرام مشاهده می شوند.

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

قانونی می شود؟
5  آذر: یک دهه است که بلژیکی ها 
اتانــازی یا همان مرگ آســان را 
قانونی کرده اند. استان  کبک هم 
در حال به تصویب رساندن قانونی 

مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.

یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 

مهدکودک ها درآمد مادران را می بلعند!
مهدکودک های 

کبک، ارزان 
ترین در سراسر 

کانادا 
هزینه مهدکودک در شــهرهای 
مختلف کانادا گاهی بخش زیادی 
از حقــوق والدیــن را به خودش 

اختصاص می دهد.
اخیرا گزارشی هم در این خصوص 
به نام »دام والدین« منتشــر شده 
که اطالعات دقیقی را در خصوص 
نسبت هزینه مهدکودک در مقایسه 

با درآمد ساالنه ارائه می دهد.
این آمار و ارقام بر اســاس هزینه 
برای  مهدکــودک  سوبســیدی 
نوزادان، کــودکان نوپا و بچه های 
پیش دبستانی در 22 شهر بزرگ 
ارائه شده اند. هزینه مذکور  کانادا 
سپس با درآمد متوسط زنان بین 
25 تا 34 ســال در آن شــهرها 

مقایسه شده است.
آمار نشــان می دهد که مادران در 
کبک بــرای مهدکــودک هزینه 
کم تری می پردازنــد. مثال مادران 
و  النگــی  مونتریــال،  الوال،  در 
کبک سیتی تنها بین پنج تا شش 
درصد از درآمدشان را صرف هزینه 

مهدکودک می کنند. 
به  کبک  دولــت  سیاســت های 

گونه ای اســت که والدین روزانه 
هفت و نیم دالر برای مهدکودک 
می پردازند، یعنــی ماهانه تقریبا 

152 دالر.
ایــن رقم به صورت متوســط در 
تورنتــو 1300 دالر، در ونکــوور 
1200 دالر و در برنابی 1000 دالر 

است.
گران تریــن شــهر در این زمینه 
برامپتون در انتاریو معرفی شــده: 
3۶ درصــد از درآمد یک مادر در 
ســال )یعنی تقریبا چهــار ماه از 
حقوق او( صرف هزینه مهدکودک 

می شود.
ونکوور در این فهرست مقام دهم 
را به خودش اختصاص داده و 29 
درصد از درآمد ساالنه مادر صرف 

آن می شود. 
پرداخــت سوبســید بیشــتر و 
هزینه  هماهنگ کردن  همچنین 
مهدکــودک با حقوق متوســط 

ســاالنه در هر اســتان، جزو راه 
بوده اند که کارشناسان  حل هایی 
برای کاهش فشار مالی بر والدین 

در کانادا ارائه داده اند.
هزینه های معقول برای مهدکودک 
بیشتر  مشارکت  باعث  همچنین 
زنان در بازار کار خواهد شــد. در 
مادران مجبور  چنین شــرایطی 
نخواهند بود کــه صرفا به خاطر 
هزینــه  پرداخــت  از  اجتنــاب 

مهدکودک، در خانه بمانند.
یکــی از احزاب سیاســی که در 
برنامه هایش بــه موضوع کاهش 
هزینه مهدکودک ها برای والدین 
اشــاره کرده، حزب نیودموکرات 
است. ماه گذشته، برخی اعضای 
فدرال این حــزب وعده دادند در 
صورت رسیدن به قدرت، برنامه ای 
پنج میلیارد دالری را برای کاهش 
این هزینه به اجرا درخواهند آورد.
•

واگذاری  ای،  زهرهســته  جــام 
"امتیازات نقدی" و دریافت "وعده 

های نسیه" نمانده است: 
»حریف درپی آن است که موضوع 
و دستورکار اصلی مذاکرات را که 
"لغو تحریم ها" اســت به حاشیه 
برده و درمقابل "امتیازات نقدی" 
که دریافت کرده و انتظار دریافت 
بیشــتر آن را دارد "وعــده های 

نسیه" تحویل دهد«.  
کاش این راه ارتباطی با ولی مطلقه 
فقیه تا این حــد یک طرفه نبود 
و می شــد از او بــا امید دریافت 
پاسخ روشن پرسید اوال چه کسی 
دستورکار اصلی مذاکرات را "لغو 

تحریم ها" تعیین کرده و دو دیگر 
آیا این همه خســارت و مکافات و 
قرارگرفتن در وضعیتی که حریف 
بتواند هرچه می خواهد "امتیازات 
نقدی" بگیرد و "وعده های نسیه" 
بدهد، نتیجه مســتقیم نابخردی 

های خیره سرانه خود او نیست؟!
سرانجام، "کیهان" نظرخود درمورد 
هرگونه توافق احتمالی را آشکار می 
کند و زمینه را برای دبه و جرزنی 

در دقیقه 90 آماده می سازد: 
»اگر تا پایان مهلت تعیین شــده 
- 3 آذرمــاه جــاری/24 نوامبر - 
توافقی حاصل شود، این توافق با 
توجه به مختصات کنونی آن برای 

جمهوری اسالمی یک "توافق بد" 
و برای امریــکا و متحدانش یک 

"توافق ایده آل" خواهد بود«.
این ادعای نارضایتی و غبن پیش 
از انجام معامله را می توان ناشــی 
از رندی ولی مطلقه فقیه دانست 
که هم می خواهــد راه گریزی از 
وضعیت بسیار آشفته و نابسامان 
نتیجــه عملکــرد خــود بیابد و 
هم بــدون پرداخت بهــای آن - 
سرکشیدن جام زهر - از مسئولیت 

بگریزد!
•

شهباز: گریز از مسئولیت!...   << ادامه از صفحه: 5

بگذارید بچه هایتان بی حقوق کار کنند!
بیکاری جوانان!

آمار بیکاری در میان جوانان کانادا 
باالســت. بسیاری از آنها موقعیت 
شغلی دلخواه شان را پیدا نکرده اند 
یــا نتوانســته اند در رقابت برای 
به دست آوردن آن موقعیت، برنده 
شوند. اما این روزها اظهار نظری در 
همین خصوص از سوی یک مقام 
بلندپایه کانادایی مطرح شده که 
واکنش های تند زیادی به همراه 

داشته است.
قضیه به سخنان اســتفن پولوز 
رییس بانک کانــادا برمی گردد. او 
به فارغ التحصیالنی که نتوانسته اند 
در کانادا کار پیــدا کنند توصیه 
کرده که مدتی رایگان کار کنند تا 
رزومه شان بهتر شود و بعد بتوانند 
وارد بــازار کار شــوند. پولوز این 
سخنان را در کمیته مجلس عوام 

کانادا مطرح کرده است.
او می گوید کارآموزی )اینترن شیپ (
های بی حقوق و کارهای داوطلبانه 
مرتبــط با مــدرک تحصیلی راه 
خوبی برای ایجاد تغییر در وضعیت 
بازار کار کانادا است چون جوانان 
می توانند از طریق آنها تجربه کاری 

کسب کنند.
خــود پولوز یک روز قبــل از این 
جلســه اذعان کرده بود که 200 

هزار جــوان کانادایــی بیکارند و 
بعضی  از آنها هــم در تالش اند با 
تحصیل در رشته ای جدید، خود را 
برای ورود به بازار کار آماده کنند. 

اما این اظهــارات پولوز با واکنش 
زیادی در رســانه ها مواجه شــده 

است. 
بحث در مورد »کار بی حقوق« قبال 
هم در کانادا جنجــال به پا کرده 
بود. بسیاری از جوانان می گویند 
چنین پیشــنهادی نمی تواند راه 
حل برون رفت از بحران بیکاری در 
کانادا باشد و فقط ممکن است راه 
سوءاستفاده را باز کند. برخی دیگر 
هم پولوز را متهم کرده اند که هیچ 
اطالعی از وضعیت بازار کار کانادا 

ندارد.
اما آمار چه می گویند؟ 

ســی تی وی به نقــل از اداره آمار 
کانادا گزارش داده که نرخ بیکاری 
بین جوانان 15 تا 24 ساله در ماه 
سپتامبر 13.5 درصد بوده است، 
در حالی که آمار کلی نرخ بیکاری 
در کانادا ۶.8 درصد در همان زمان 

بوده است: 
یعنی تعداد افرادی که در این رده 
سنی بیکارند، دو برابر سایر رده های 

سنی است.
حاال اظهارات پولوز در مورد انجام 

کار بی دستمزد باعث شده بعضی 
از مشــکالت قدیمی در این مورد 
دوبــاره مطرح شــوند. در همان 
جلســه ای که پولوز به این مساله 
اشاره کرد، اسکات بریسون نماینده 
لیبرال پارلمان این سوال را مطرح 
کرد که »آیا تاثیر اینترن شیپ های 
بی حقوق در رزومه جوانان به معنی 
باز شدن دست خانواده های پولدارتر 
و گرفتــن این حق از خانواده های 

سطح پایین تر نیست؟«
مساله کارآموزی های بی حقوق در 
سال 2011 به شدت مورد انتقاد 
قــرار گرفت. در این ســال، اندرو 
فرگوســن دانشــجویی در آلبرتا 
که بی حقوق برای یک ایســتگاه 
رادیویــی کار می کــرد، در حال 
رانندگی به سمت خانه اش تصادف 
کرد و کشته شد. او 1۶ ساعت به 
صورت پیاپــی برای این رادیو کار 
کرده بود و حقوقی هم در کار نبود. 
اندرو در حال رانندگی پشت فرمان 
خوابش برد و جانش را از دســت 

داد.
همچنین در سال جاری میالدی، 
دولت انتاریو به چند مجله در تورنتو 
که روش کارآمــوزی بی حقوق را 
دنبال می کردند تذکر داد و جلوی 
کار آنها را گرفت. )منبع: روزنامه( 
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Head Office:
433 Chabanel West, #111  Montreal, Qc   H2N 2J3

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

www.skylawn.net

سفر به ایران و از ایران 

     به متامی نقاط جهان
با همکاران ایرانی  هم اکنون 

      در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره 

بهترین نرخ ها برای   سفر  
      به تمامی  نقاط دنیا

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

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود 

با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

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

آمـــریکا.... 

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W, 

Montréal (H4C 1T9)
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST

EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO
Tel.: (514) 846-0019

www.jlac.ca

مرکز آموزشی بزرگساالن جیمز لینگ
 انگلیسی  |  فرانسوی بیاموزید

    نامنویسی ترم زمستانی
REGISTRATION:    NOVEMBER 12, 13, 14    (8:00 am - 2:00 pm)
NON-REFUNDABLE FEE: $100.00 (COST OF BOOKS INCLUDED)

(CASH OR INTERAC ONLY)

BASIC ENGLISH
Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm

FRENCH for the work-place
Monday to Friday: 8:30 am - 12:30 pm

WINTER SESSION: DECEMBER 1, 2014 – MARCH 20, 2015
********************

BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (originals only)
CANADIAN CITIZENSHIP CARD    or

VALID PERMANENT RESIDENT CARD   or 
CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 or IMM 5292)  or
CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit)

YOU MUST ALSO BRING
ONE SMALL PHOTO

VALID QUEBEC MEDICARE CARD       or      VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE 
PASSPORT

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

"روز واقعه" برای 
باراک حسین اوباما!

14 آبان 1393
"باز این چه شــورش است 
که در خلق عالم اســت"؟!  
آیا این مردمی که سه شنبه 
این هفته، 4 نوامبر -برابر با 

13 آبــان و دهم محرم - بر باراک 
حســین اوباما در انتخابات میان 
دوره ای مجلس های نمایندگان 
و ســنای امریکا شوریدند و عمال 
او را ســکه یک پول کردند، همان 
مردمی هستند که درست ۶ سال 
پیش در همین روز با ذوق و شوق 
ســند اجاره نامه چهارساله کاخ 
سفید را به نامش نوشتند و 2 سال 
پیش نیز این اجــاره نامه را برای 

چهارسال دیگر تمدید کردند؟!
اگر همان مردمند - که هستند -، 
پس چه چیز باعث شد تا از رییس 
جمهوری خوش قد و باالی خود 
و سخنوری مســحورکننده اش 
روبرگردانند و شکســتی سخت و 
سنگین را به او تحمیل کنند؟  آیا 
بیــش از 200 هزار قربانی جنگ 
داخلی سوریه، بی اعتنایی نسبت 
به سرنوشــت جنبــش اعتراضی 
مردم ایران در انتخابات تقلب آمیز 
ســال 1388 و ظهور تشکیالت 
جنایتکاری چون داعش در عراق 
و ســوریه - و اخیرا شــبه جزیره 
سینا - عاملی موثر در این شکست 

سنگین بوده است؟
به دلیل عملکرد ضعیف، یا درواقع 
بی عملی و بــی تصمیمی باراک 
حســین اوباما، ازهفته ها پیش از 
برگزاری انتخابات میان دوره ای، 
شکست نامزدهای حزب دمکرات 
قابل پیش بینی بود.  روزنامه معتبر 
"نیویورک تایمز" پیش از انتخابات 
احتمال پیروزی جمهوری خواهان 
در مجلــس ســنا را 70 درصد و 
دمکرات هــا را 30 درصد برآورد 
کرده بود.  شبکه تلویزیونی "سی 
ان ان" نیز اعالم کرده بود: »نتایج 
آخرین درخصوص رضایت از باراک 
اوباما رییس جمهوری امریکا نشان 
می دهد تقریبا 7 نفــر از هر 10 

امریکایی از وی ناراضی هستند«.
به دلیل اوضاع بســیار آشــفته 
جهانی، ازجمله گــره کور پرونده 
هســته ای نظام اســالمی حاکم 
در  باالگرفتن خشــونت  برایران، 
سراسر خاورنزدیک و میانه و ظهور 
و پیشروی تشکیالت جنایتکاری 
ماننــد جبهه النصــره و خالفت 
اسالمی )داعش( و ضرورت سامان 
دادن به این آشفتگی ها، انتخابات 
میــان دوره ای مجلــس هــای 
نمایندگان و سنای امریکا )کنگره( 
از اهمیت ویــژه ای برخوردار بود.  
به گزارش گزارشگر "بی بی سی": 
»این انتخابات یک همه پرســی 
است و تنها مربوط به رقابت های 
حزبی نمی شــود.  این انتخابات 
تاحد زیادی رأی به یک فرد خاص 

است.  بســیاری از مردم 
اوباما  گوینــد  می  امریکا 
در تصمیم گیری به هیچ 
وجه عملکرد خوبی ندارد 
و درحال تضعیف جایگاه و 

احترام امریکا است«.
روزنامه "واشنگتن پست" 

نیز درباره ارتباط پرونده هســته 
ای با انتخابات 4 نوامبر نوشــت: 
»با پیروزی جمهوری خواهان در 
انتخابات میان دوره ای و کســب 
اکثریت سنا از سوی آنها، سیاست 
امریکا درقبال رژیــم ایران دچار 
تغییر می شــود.  قانــون گذاران 
می تواننــد با تعیین حداقل های 
مدنظرخود بــرای رفع تحریم ها 
علیه رژیم ایران، خود را از پذیرش 
یک توافــق غیرقابل قبــول در 

مذاکرات هسته ای برهانند«.
به گزارش "رادیو فردا": »جمهوری 
خواهان به بیش از 24۶ کرســی 
در مجلــس نمایندگان دســت 
یافته اند.  برای دردســت داشتن 
اکثریت به 218 کرسی نیاز است«.  
همچنین، جمهوری خواهان موفق 
شدند اکثریت کرسی های مجلس 
سنا که پیشتر در اختیار دمکرات 
ها بود را نیز با کســب 53 کرسی 
از مجموع 100 کرســی به دست 
آورند و شمار کرسی های دمکرات 

ها را به 45 کاهش دهند.
با آن که برمبنای نظرســنجی ها 
پیروزی جمهــوری خواهان فابل 
پیش بینی بود، اما ابعاد شکست 
حزب دمکرات - یا درواقع شخص 
آقای اوباما - چنان سنگین بود که 
کاخ سفید را در سکوتی بهت آمیز 
فروبرد.  به گزارش شبکه تلویزیونی 
"سی ان ان": »کاخ سفید با گذشت 
چند ساعت از پیروزی جمهوری 
خواهــان در هــردو مجلس این 
کشور، هنوز موضع گیری خاصی 
نکرده اســت.  این مسئله نشان 
دهنده ضعف دولت اوباما درمقابل 
جمهوری خواهان است.  اوباما از 
رهبران اقلیت و اکثریت در سنا و 
مجلس نمایندگان خواسته است 
که روز جمعه هفته جاری در کاخ 

سفید جلسه ای داشته باشند«. 
با شکست سنگین حزب دمکرات 
در انتخابات میان دوره ای مجلس 
های نمایندگان و ســنای امریکا، 
باراک حسین اوباما عمال منزوی 
و فلج سیاسی شــده و به صورت 
چرخ پنجم درشکه سیاست امریکا 
در می آید.  تارنمای رادیو "صدای 

آلمان" دراین مورد می نویسد: 
»بــاراک اوبامــا رییس جمهوری 
امریــکا در دوســال پایانی دوران 

ریاست جمهوری باید خواست ها 
و برنامه هــای خود را با همکاری 
کنگره ای پیش ببــرد که کامال 
یعنی  دردســت حزب مخالفش 

جمهوری خواهان است«.  
شــبکه تلویزیونی "ســی ان ان" 
نیز ابعاد این دســت و پا بستگی 
رییس جمهوری امریکا را چنین 
توضیح می دهد: »قطعی شــدن 
کسب آرای جمهوری خواهان در 
24۶ کرســی مجلس نمایندگان 
]و 53 کرســی مجلس سنا[، یک 
پیــروزی تاریخی را برای آنها رقم 
زد.  جمهوری خواهان بعد از جنگ 
جهانی دوم هیــچ گاه این تعداد 
کرســی را درمجلس نمایندگان 

کسب نکرده بودند«.
بنابراین، در دوســال آینده باراک 
اوباما دیگر نیازی به گرفتن تصمیم 
نخواهد داشــت زیــرا جمهوری 
خواهــان دارای اکثریــت در دو 
مجلس قوانین مــورد نظرخود را 
تصویب نموده و بــرای اجرا به او 
ابالغ خواهند کــرد.  البته رییس 
جمهوری می تواند این قوانین را 
وتو نموده و مانع اجرای آنها شود 
ولی این کار را نمی تواند به دفعات 
انجام دهد زیرا از یک ســو باعث 
فلج شدن نظام سیاسی کشور می 
شــود و از سوی دیگر بخت حزب 
دمکرات برای پیروزی در انتخابات 
ریاســت جمهوری سال 201۶ را 
به شــدت پایین می آورد و طبعا 
این امر با مخالفت های شــدیدی 
در حزب دمکرات مواجه می شود.  
بــه عبارت دیگر، باراک حســین 
اوباما پس ازاین یک مهره سیاسی 
ســوخته اســت و وضعیت او در 
دوسال آینده را می توان به رییس 
جمهــوری در نظام والیت مطلقه 
فقیه تشبیه کرد که سید محمد 
خاتمی آن را با عنوان "تدارکاتچی" 

توصیف کرده بود.
به این ترتیب، داستانی که شش 
سال پیش با شور و هلهله و هیجان 
عمومی آغاز شــد پایانی تلخ می 
یابد و 4 نوامبر 2014 - که از قضا 
مصادف با روز عاشورا هم بود - به 
صورت "روز واقعــه" برای باراک 

حسین اوباما درمی آید!
•

اکثریت جمهوری خواهان : 
در دوسال آینده باراک اوباما دیگر 

نیازی به گرفنت تصمیم خنواهد داشت! 
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Maria Cottone
Immigration Consultant of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Register with the 

Government of Quebec

Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
Resident Visa &
Citizenship Applications
Immigrate to
Canada
Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.
----------------
with appointment
only

ماریا کُـتنه
عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا

و ثبت شده نزد دولت کبک 

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری

• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت

• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا

• فدرال، کبک، استانی

شامــل:
• تخصصی

• کارآفرینی
• سرمایه گذاری

• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی

------------
با تعیین وقت قبلی

من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم

ساعات تماس 1۲ تا 18

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ) 0۲1 (

1874 - ۹71 ) 0۲1 ( داخلی 3747
اوقات تماس به وقت ایران: دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۲1 تا   ۲4

آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی Laurentian Bank می باشد: 

6621, Sherbrooke Street East, Suite 103, 
Montreal, Quebec, H1N 1C7

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
Tel: 514-656-8178

کـــــانادا...

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER

3711 de Bullion, Montreal,  QC  H2X 3A2 
Tel. (514) 788-5937

 BASIC  ENGLISH   کالس های انگلیسی مقدماتی
اطـالعــــات نامنـویسی

REGISTRATION  INFORMATION
انگلیسی مقدماتی روزانه: 

نوامبر     ۲4،  ۲5،  ۲6،      ۲014 تاریخ نامنویسی:  
دسامبر     1،  ۲،  3،   4         ۲014    

۹ تا 11 صبح  زمان نامنویسی: 

انگلیسی مقدماتی شبانه: 
نوامبر     ۲4،  ۲5،  ۲6،      ۲014 تاریخ نامنویسی:  
دسامبر     1،  ۲،  3،   4         ۲014    

5 تا 7 بعدازظهر   زمان نامنویسی: 
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها 

انگلیسی مقدماتی: روزانه و شبانه
5  ژانویه    تا     ۲  آوریل    ۲015 روزانه:  

دوشنبه تا جمعـــه:       8:45 صبح تا 1۲:45 بعدازظهر    

5  ژانویه    تا     ۲  آوریل    ۲015 شبانه:  
دوشنبه تا پنجشنبه:       5:30  عصر تا ۹:30 شب   

شهریه:   100 دالر   باید تماما - نقد/ کارت بانکی/ کارت اعتباری- پرداخت شود. 
        شهریه شامل کتاب )برای کالس های روزانه  یا  شبانه( 
__________________________________

سرویس رفت و آمد :  مترو شربروک، اتوبوس 144 غربی             
                                            مترو سن لوران، اتوبوس 55 شمالی  

Website:    www.hsmontreal.com

ــــــــ
مدارک مورد نیاز  
)نسخه اصلی(:
If you were born out 
of the country, your
 PASSPORT is REQUIRED.

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  
-Drivers Licence
-Hydro bill  
-Other proof 
(ask staff)

ژیان قمیشی شمشیر را از رو بست!

آبــان- رســانه های کانــادا   15
همچنان موضوع ژیان قمیشی و 
اتهام خشونت جنسی از سوی او 
علیه زنان را با توجه زیادی دنبال 

می کنند.
خبر این اســت که قمیشی یک 
وکیل زبردســت و معروف به نام 
ماری هنین را به خدمت گرفته تا 
هم از سی بی سی غرامت بگیرد و 
هم اتهامات واردشده به خودش را 

رد کند.
به نوشــته تورنتو ســان، انتخاب 
هنین که یکــی از جنگنده ترین 
وکالی مدافع کاناداســت، نشان 

می دهد قمیشی هم شمشیر را 
برای مخالفانش از رو بسته است! 
هنین پیشتر وکیل پرونده های 
مهمــی بــوده اســت. در یکی 
از ایــن مــوارد، او وکیل مایکل 

دادســتان  برایانــت 
بود  انتاریو  سابق  کل 
که بــه بی توجهی در 
رانندگــی و کشــتن 
دوچرخه ســوار  یک 
در  بود.  متهم شــده 
نهایت، هنین در دفاع 
از موکلش پیروز شد. 

او متخصص گیج کردن شاهدان 
با ســواالت مختلف و همچنین 
استفاده از هر خالیی در تحقیقات 
پلیس به نفع موکل خودش است.

پرونده قمیشی هم پرونده مهمی 
اســت چون از لحاظ اجتماعی به 
شدت مورد توجه قرار داشته است. 
تاکنــون 9 زن و یک مــرد اتهام 
خشونت جنسی را علیه قمیشی 

مطرح کرده اند. 
او ظرف مدت بســیار کوتاهی از 
جایگاه یک ستاره و »سلبریتی« 
سقوط کرد و از کارش هم اخراج 

شد.
حاال شــکایتی که قمیشی علیه 
کارفرمای ســابقش )سی بی سی( 

مطرح کرده، مشتمل بر »بی آبرو 
کردن و نقض اعتماد« است. 

اما سی بی سی هم بیکار نمانده و 
مشغول فعالیت است. سی بی سی 
قمیشــی را متهــم کــرده که 
می خواهد با تحت تاثیر 
قرار دادن رســانه ها و 
افکار عمومی، توجهات 
را از اتهــام خشــونت 
خودش  علیه  جنسی 

منحرف کند.
همچنین  سی بی سی 
حقوقــی  مشــاور 
زبردســتی به نام جنیس روبین 
را به خدمــت گرفته تا تحقیقات 
کاملی درباره رفتار ژیان قمیشی 
در محیط کار در سی بی سی انجام 
دهــد. او اختیــار آن را دارد که با 
کند  گفتگو  سی بی سی  کارکنان 
و به یافته های احتمالی جدیدی 

درباره قمیشی برسد.
در همیــن میان، واحــد جرایم 
جنسی در پلیس تورنتو مشغول 
تحقیــق در مورد شــکایت های 
ســه زن از خشونت جنسی ژیان 
قمیشی اســت. باید منتظر ماند 
و دید کدامیــک از اتهامات علیه 

قمیشی ثابت خواهند شد.
عکس ها: قمیشی، ماری هنین

آغوش باز کانادا برای مهاجران در سال ۲۰۱۵
کریــس  ایرانتــو: 
وزیــر  الکســاندر 
مهاجرت و شهروندی 
کانادا  که  گفت  کانادا 
که  اســت  صدد  در 
مهاجر  ۲85هــزار 
 ۲015 سال  در  جدید 

بپذیرد. 
این یک رکورد جدید در 
تاریخ کانــادا خواهد بود. 
نزدیکتریــن رقم به این 
در ســال 2010  تالش 

اتفاق افتاد کــه کانادا تعداد 280 
هزار مهاجر پذیرفت.

بیش از ۶5 درصد 
در  تعــداد  ایــن 
مهاجران  کتگوری 
و  اقتصــادی 
وابستگان آنها قرار 
گرفت.  خواهنــد 
این میزان در سال 
2013 کاهــش 3 

درصدی دارد.
این بــه این معنا 
است که مهاجران 
نقش  اقتصــادی 
موثری در شکوفایی اقتصاد کانادا 
ایجاد مــی کنند. ایــن تغییرات 

 Express همزمان با شروع برنامه
Entry خواهد بود.

کریــس الکســاندر تغییراتی هم 
 Care در سیستم پرستار خانگی

Giver بیان کرد: 
از این به بعد پرستار خانگی مجبور 
نیست که در ســال اول در خانه 
کارفرما خود زندگی کنند. ظاهرا 
این روش درهای سوء استفاده را 

برای کارفرما ها باز گذاشته بود.
در همین زمینه کریس الکساندر 
بیان نمود که تسریع پرونده اقامت 
دائــم در راس بقیــه موضوعات 

مهاجرتی خواهد بود.

انتخاب کانادا برای ادامه تحصیل
وزیــر مهاجرت و شــهروندی 
کریس الکساندر همچنین اعالم 
کرد کــه کانادا رکــورد صدور 
ویزای دانشــجویی را امســال 

خواهد زد.
از ســال 2012 درصــد ویزای 

دانشــجویی کانــادا 2۶ درصــد 
افزایش در مقایسه با سال 2014  

داشته است.
از اول ژانویــه 2014 تــا آخــر 
سپتامبر بیش از 103 هزار ویزای 
دانشجویی صادر شده است، درصد 
افزایش در مقایسه با سال گذشته 
11 درصد و در مقایسه با دو سال 

گذشته 2۶ درصد می باشد.
بیش از نیمی از این متقاضیان از 

کشور های: 
چین 29414، هند 13758 کره 
جنوبی 7284،  فرانســه 7045، 

آمریکا 4847  بوده اند.
الزم بــه ذکــر اســت که 

از  بیش  خارجی  دانشجویان 
8بیلیون دالر از نظر اقتصادی 
به بودجه کشور ساالنه کمک 

می کنند.
یکی از دالیلی که متقاضیان ویزای 
دانشجویی کانادا زیاد است این می 
باشد که متقاضی پس از اتمام دوره 
تحصیلی قادر خواهد بود که ویزای 
کاری بگیرد و مشغول به کار شود، 
در پایان هم مــی تواند از طریق 
استانی و یا برنامه تجربه کانادایی 
فدرال )CED( درخواســت اقامت 

دائم کند.
متاسفانه ایرانیان اشتیاقی به این 
برنامه بسیار موثر نشان نمی دهند، 

ر  د
صورتی که می تواند یکی از بهترین 

روش ها برای مهاجرت باشد. 
طبــق قوانین جدید، دانشــجو 
خارجی در کانادا می تواند هفته 
ای 20 ســاعت کار کند؛ که این 
خود می تواند بیشتر هزینه ها را 

پوشش دهد. 
درعین حال همسر متقاضی نیز 
 open( می تواند با ویــزای کاری

work permit( وارد کانادا شود. 
مدت زمــان کاری برنامه تجربه 
کانادایی هم از دو سال به یک سال 
کاهش داده اند. کــه این  به این 
معنا است که دانشجو پس از اتمام 
دوره تحصیلی ویزای کاری گرفته 
و پس از یک ســال کار می تواند 
متقاضــی اقامت دائم برای خود و 

خانواده خود شود.
تمامی این مزایا موجب شده که 
برنامه ویزای دانشجویی طرفداران 
بســیاری را از خارج کشور جلب 

کند.
•
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جهــان...

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا 

 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

_______________
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
Fax: 1-855-698-8872
www.ak-law.ca     
email: info@ak-law.ca

امیرکفشداران
وکیل دعاوی

  Contract Law 
  Family Law 
  Real Estate Law 
  Commercial Lease 
  Franchise Law
  Immigration Law
  Rental Board (Régie du logement)
  Representation before: Québec 

Court, Superior Court

Amir Kafshdaran Law
LAWYER      AVOCAT

  قراردادها
  امورخانواده
 امالک و مستغالت
 )جتاری )قراردادهای ایجاری
  فرانچایز
  مهاجرت
  دعاوی استیجاری
  ،وکیل دادگاه کبک

    و دادگاه »سوپریور«

 

École multiethnique 
de langues et de cultures du Québec (EMULCQ)

Free French Courses/ 
Cours de français gratuits

in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec
 

Winter session/ Session d'hiver:

January 6 – March 22 (11 weeks/ semaines)

Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

Courses Schedule/ Horaire des cours:

Morning/ Matin: 9h à 12h
Afternoon/ Après-midi: 12h30 à 15h30

Evening/ Soir: 18h à 21h

Evaluation/ Évaluation: December 5th, 2014, 16 :00-19 :00

REGISTER BEFORE December 4!!!

Upon appointment only! Sign-up today!
Rendez-vous seulement! Enregistrez-vous!

Document required:

Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card or Working permit with proof of 
CSQ (Certificat de Sélection du Québec) or Proof of refugee status

(438) 491-8899  
(514) 484-8899 

EMULCQ@gmail.com
www.emulcq.com (section inscription)

Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria) 
Montréal, H4A 1L2

 

کالس های رایگـان فرانسوی 
NDG  در قـلب
 سپاسگزاریمبتدی | متوسط | پیشرفته

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

جناب آقای فرزاد بیگدلی، 
وکیل گرانقدر 

بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از شما و کارشناسان محترم، 
خانم ها مهسا کبیری، ثریا پورآتی، نغمه سروران و 

آقایان بهزاد امینی و کامران راستگو 
ابراز می دارم. 

شما نه تنها به عنوان یک وکیل متعهد و کاردان حضوری پررنگ 
در تمام مراحل قانونی پرونده اینجانب داشتید، 
بلکه در نقش یک انسان دلسوز و مدافع حقوق، 

بدون کوچکترین چشمداشت مالی، 
فعل غیرممکن را تحقق بخشیدید. 

انسانیت و پشتکار جنابعالی به راستی ستودنی است 
و قدردانی از زحمات شما در گفتار نمی گنجد. 

با سپاس فراوان 
نیک دل

 

۲۵سال پس از فروپاشی دیوار برلین
صدها هــزار نفر در پایتخت 
آلمان فروپاشی دیوار برلین 
را در روز نهم نوامبر جشــن 
گرفتند. هشت هزار بادکنک 
سفید درتاریکی شب اینروز 
به آســمان پرواز کردند. به 
صــورت نمادین دیوار برلین 
شکســت  دیکتاتــوری  و 
خورده سوسیالیستی با این 
بادکنک ها در آسمان برلین 

ترکیدند.
در روز نهــم نوامبــر 1989 
انقــالب صلح آمیــز آلمان 
تاریخ  پیوســت،  وقــوع  به 
سوسیالیسم واقعی در آلمان 
به پایان رسید و دموکراسی 

دیکتاتــوری  بــر  پارلمانــی 
سوسیالیستی پیروز شد.

بین سال های 194۶ تا 19۶1 
بیش از 2.7 میلیون شــهروند 
از »جمهــوری دموکراتیــک 

آلمان« و برلین شرقی فرار کردند. 
سن بیش از نیمی از آنها کمتر از 
25 سال بود. این واقعیت یکی از 
دالیلی بود که رهبری دیکتاتوری 
سوسیالیستی حاکم در جمهوری 
دمکراتیک آلمان را با مسائل جدی 

روبرو کرده بود.
در آن مقطــع زمانــی روزانه نیم 
میلیون انســان بین برلین شرقی 
و غربی رفت و آمد می کردند و به 
سادگی می توانستند فرق زندگی 
در یک جامعه آزاد و در دیکتاتوری 

را لمس کنند. فقط در سال 19۶0 
در حــدود 200 هــزار نفر آلمان 
شرقی را که تحت کنترل نیروهای 
نظامی شــوروی بود ترک کردند 
و برای همیشــه در آلمان غربی و 
در برلین غربی ساکن شدند. این 
سوسیالیســتی  اقتصاد  حقیقت 
آلمان شــرقی را هر روز ضعیف تر 

می کرد.
»والتــر اولبریشــت«، یکــی از 
سیاســت مدارهای آلمان شرقی، 
در ســخنرانی خــود در روز 15 

ژوئــن 19۶1 اعالم کرد که 
ســاختن  قصد  »هیچکس 
یک دیوار را نــدارد. دو ماه 
بعد، در روز 12 اوت، شورای 
وزرای آلمان شــرقی اعالم 
کرد که »بــرای جلوگیری 
از فعالیت هــای خصمانــه 
نیروهای انتقام گیر و نظامی 
در آلمــان غربــی و برلین 
غربی« در مرزها کنترل هایی 
انجام خواهد گرفت که برای 
هر کشــور مســتقل امری 

عادی است.«
ایــن شــورای حکومتــی 
البتــه نگفــت کــه هدف 
دیکتاتوری  حاکمان  واقعی 
پرولتاریی در همان زمان چه 
بوده اســت، که قــدم به قدم 
مردم آلمان و مردم دنیا را برای 
ساخت فاجعه دیوار به اصطالح 
»ضد فاشیستی« آماده می کرد.

در صبح روز 13 اوت 19۶1 نرده 
هایی در مــرز منطقه تحت نفوذ 
شوروی نصب می شوند. نیروهای 
امنیتی، نظامی و پلیســی آلمان 
شــرقی در این روز از هر نوع رفت 
و آمد و تردد بین مناطق شــرقی 
و مناطــق غربی که تحت کنترل 
ایاالت متحــده آمریکا، بریتانیا و 

فرانسه بودند، جلوگیری کردند.

 ديوار برلني

کندی: »اين ديوار آشکارترين مناد 
ورشکستگی نظام کمونيست به شمار ميرود؛ 
اين ديوار توهينی است به تاريخ، توهينی 

است به بشريت...
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انسـان.. 

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

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

T: (514) 842-8000  Ext. 296
F: (514) 842-8021  Metro: McGill
             farnaz@hot.ca     www.hot.ca

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
مسافرت های تجاری، با سرویس برتر  ½

         و بهای عالی به سراسر دنیا 
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان  ½
فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی  ½

         و کشتیرانی )کروز( 
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل  ½

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 23 سال جتربه کاری!

John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East,   

Montreal, Qc.  H2A 1E7  

Tel.: (514) 374-2888
www.jfkac.ca

__________________________
   St. Michel در چند قدمی مترو(
<< اتوبان 40 خروجی سن میشل(

__________________________________

کالس های انگلیسی مقدماتی
اطـالعات نامنـویسی

REGISTRATION  INFORMATION
انگلیسی مقدماتی روزانه: 

تاریخ نامنویسی:   نوامبر     ۲4،  ۲5،  ۲6،    ۲014
                               دسامبر    ۲،  3،  4،         ۲014

زمان نامنویسی:  ۹ تا 11 صبح 
انگلیسی مقدماتی شبانه: 

تاریخ نامنویسی:   نوامبر   ۲4،  ۲5،      ۲014
                               دسامبر  3،  4،         ۲014

زمان نامنویسی:  5 تا 7 بعدازظهر  
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها 

انگلیسی مقدماتی: روزانه و شبانه
1  دسامبر     تا     ۲0  مارس   ۲015  روزانه: 

دوشنبه تا جمعه:  
  8:30 صبح تا 1۲:30 بعدازظهر 

1۲  ژانویه     تا     11  جون     ۲015  شبانه: 
دوشنبه تا پنجشنبه:    5:30  عصر تا ۹:30 شب  

شهریه:   100 دالر   باید تماما پرداخت شود.
                      )نقد، کارت بانکی، ویزا، مسترکارد( 

  شهریه شامل کتاب 
)برای کالس های روزانه  یا  شبانه( 

مدارک 
مورد نیاز  
)نسخه اصلی(:
If you were born out 
of the country, your 
PASSPORT is 
REQUIRED.

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 
- Drivers Licence
-Hydro bill  

TRANSPORTATION
St. Michel Metro
• Bus #67: operates on 
   St. Michel Boul.
• Bus #99: operates on 
   Villeray Street
• Bus #92: operates 
  on Jean-Talon 
  which intersects with 
  St. Michel Boul.

اوتانازی مرگ با عزت باشرافت؟

یوتانازی  یــا  اوتانازی 
)Euthanasia( در زبان 
یونانی به معنی »مرگ 
خوب« است. اوتانازی 
شرایطی  اصطالح،  در 
است که در آن، بیمار 
درخواســت  بــه  بنا 
خــودش بــه صورت 

طبیعی و آرام بمیرد. 
این شرایط معمواًل در بیماری های 
ســخت یا دردناک یا درمان های 
ناامیدکننــده  و  طوالنی مــدت 
پدیــد می آید. در فارســی به آن 
»هومــرگ«،  »خوش میــری«، 
»مرگ آسان«، »قتل ترحمی« یا 

»به-مرگی« نیز گفته شده است.
توّقــف روند درمان یــک بیمار، 
قطع ســرم و تغذیه وریدی، قطع 
اکســیژن، جلوگیری از تراکافت 
)دیالیــز( و جداکــردن فــرد از 
ارگان های  حمایتی  دستگاه های 
داروهای  دادن  حیاتی، همچنین 
مســکن با دوز بــاال، که موجب 
کاهش هوشیاری و تسریع مرگ 
می شوند، از روش های اوتانازی به 

حساب می آیند.
برداشــت های متفاوت از مفهوم 
هومرگ )اوتانــازی(، وجود دارد؛ 
مثاًل در روش غیرمستقیم، پزشک 
با تجویز دارویــی، فقط مقدمات 
مرگ بیمار را فراهم می کند و بیمار 
با آگاهی کامل به استقبال مرگ 

اختیاری می شود. 
اما در روش مســتقیم، پزشک یا 
پرســتار خود عامل مرگ بیمار 
هســتند. تزریق داروی کشنده و 
جداکردن بیمار از دســتگاه های 
از این روش  حمایتی، مثال هایی 
هســتند که بعضی اوقات بدون 

اطالع بیمار انجام می شوند.
بدین ترتیب جداکردن بیمار مرگ 
از دســتگاه های حمایتی  مغزی 
نیز از نظــر بســیاری »اوتانازی 
غیرداوطلبانه، غیر فّعال« به شمار 

می آید.
در برخی کشــورها مانند هلند، 
سوئد، بلژیک و چند ایالت از ایاالت 
متحــدٔه آمریکا شــامل اورگان، 
اوتانازی به  واشــنگتن و مونتانا، 

روش غیرمستقیم قانونی است. 
البته کمیســیون پزشــکی باید 
وضعیت بیمار را کاماًل بررسی کند. 
در سوئد کلینیکی وجود دارد که 
بیماران سراسر اروپا از مدت ها قبل 
وقــت می گیرند تا به آنجا بروند و 

اقدام به اوتانازی کنند.
در اســترالیا هــم کــه اوتانازی 
بیمارستان  است، یک  غیرقانونی 
دریایی مجهز روی یک کشــتی 

اوتانازی را انجام می دهد.
موافقان اوتانــازی از آن با تعابیر 
مرگ تسهیل شده، مرگ با شرافت، 

مرگ در آرامش و... نام می برند.
•

مخالفان اخالقی اوتانازی 
با قانونی شدن اوتانازی و رواج آن، 
از  انگیزه درمان برخی بیماری ها 
بین خواهد رفت و جلوی پیشرفت 
علم پزشکی گرفته خواهد شد، از 
سالمندان  نگهداری  مهمتر  همه 
برای افراد و بســتگان آنها مشکل 
شــده و از همه مهمتــر، اعتماد 

بیمار به پزشــک بــه علت ترس 
بیمار از قطع درمان توسط پزشک 
و انجام اوتانــازی، از بین خواهد 
رفت. بنابرایــن دیگر نمی توان با 
خیال راحت به هیچ بیمارستانی 

پاگذاشت.
عقیده مشترک بسیاری از ملل و 
مذاهب مختلف از جمله مسیحیت، 
اســالم و یهودیان این اســت که 
زندگی، هدیه خداوند است و باید 
با تمام توان در حفاظت آن کوشید 
و بیماری و سختی های آن جزئی 
از زندگی و سرنوشت آدمی است 

که باید به طور طبیعی طی شود.
•

منونه هایی از هومرگ
یکــی از مشــهورترین ســوابق 
اوتانــازی در جریــان جنگ دوم 
جهانی دیده شده است. در 1939 
میالدی، آلمان نازی یک اوتانازی 
غیرداوطلبانه و ســری را طراحی 
 T4 نمود. در این طرح - عملیات
- کودکان زیر 3 ســال که دارای 
عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو 
یا ناتوانی جســمی اساسی بودند 

کشته شدند. 
این طرح بعدها شــامل کودکان 
بزرگتر و بزرگســاالن نیز گردید. 
تیمارســتان های  روانی  بیماران 
آلمــان و اتریش به همین جهت 
بــه ۶ اردوگاه مــرگ منتقــل 
می شدند. برنامٔه T4 پس از آن به 
اردوگاه های کار و بازداشتگاه های 
اسرا نیز ســرایت کرد بنحوی که 
زندانیانی که بشدت بیمار بودند در 

این برنامه قرار می گرفتند. 
نمونــه ای دیگر در دهــه اخیر، 
پی یر جورجیو ولبی یک نویسنده 
ایتالیایی بود که به خاطر وخامت 
اوضاع بیماری اش اقدام به اوتانازی 
کرد. اما کلیسای ایتالیا اجازه نداده 
بود برای او مراسم مذهبی بگیرند 
و این مسئله طرفداران اوتانازی را 

ناراحت کرده بود.
جنجالی تریــن  از  یکــی  امــا 
پرونده هایــی که مطرح شــده، 
موضوعی که در فضای رســانه ای 
محافظه کار اروپا، طرح آن جسارت 
خاصی می خواست، این ادعاست 
که پاپ ژان پل دوم، رهبر ســابق 
کلیســای کاتولیک کــه مخالف 
اصلی اوتانازی بود، خود درخواست 

یوتانازی کرده است.
تنها مدرک مدعیان اوتانازی کردن 
پاپ، فیلم و عکســهایی است که 
در آن مشخص است که بر خالف 
معمــول، برای پــاپ لوله تغذیه 

بینی-معده گذاشته نشده است.
دوســال پس از مرگ پــاپ، در 
ســال 2007 میالدی خانم دکتر 
متخصص  ایتالیایی  یک  پاوانلی، 
بیهوشــی و از طرفداران اوتانازی، 
مقالــه ای را در یک مجله محلی 

کرد  منتشر  ایتالیایی 
کــه در آن ادعا کرده 
بود که با بررسی های 
وی روی فیلم هــای 
آخرین  بــه  مربوط 
روزهای زندگی پاپ، 
کاماًل مشخص است 
که پــاپ در آخرین 
روزهــای عمر خود، 
پیشــرفت  علت  به 
پارکینسون،  بیماری 
قــادر به بلــع نبوده 
وزن  کاهــش  و 
اقدامات  و  شدیدی داشته اســت 
درمانی ای که روی پاپ ژان پل دوم 
انجام می شــده، بــرای مراقبت و 
زنده نگه داشتن او کافی نبوده است. 
این دکتر ادعا کــرد احتمااًل پاپ 
از ایــن موضوع آگاه بــوده و تیم 
پزشکی وی آگاهانه زمینه مرگ او 

را فراهم کرده اند.
اگرچــه در 3 روز آخر پزشــکان 
برای پاپ لوله بینی گذاشتند اما 
زمانی بود که به نظر بســیاری از 

متخصصان، دیگر دیر شده بود.
این موضوع می توانســت به یک 
ولی  باشد  پزشــکی  اختالف نظر 
انتشــار آخرین کلمــات پاپ در 
رسانه ها، باعث شد تا پاوانلی ادعای 
بزرگ خود را مطرح کند. پاپ در 
بستر بیماری گفته بود »بگذارید 

بروم به خانه پدر« 
همچنــان  اوتانــازی  فعــاالن 
فعالیت های خود را برای به رسمیت 

شناخته شدن انجام می دهند.
•

در سینما
در پایان فیلم دختر میلیون دالری 
از روش اوتانازی برای برای کشتن 
یک ناتوان و براساس در خواست 
خــود او انجام می گیرد. پایان این 
فیلم مورد انتقاد طرفداران حقوق 
ناتوانان قرار گرفت زیرا آنان معتقد 
بودند که فیلم مشوق عمل اوتانازی 

ناتوانان می باشد. 
همچنین در سریال گمشده، ادوارد 
مارس از جیمز فورد درخواســت 
اوتانازی می کند. جیمز فورد با تنها 
گلوله ای که داشــت به او شلیک 
می کند ولی تیرش خطا می رود و 
او را در درد بیشتری قرار می دهد. 

جک شفرد کار را تمام می کند.
در فیلم دریای درون )اقتباســی 
از زندگی واقعی رامون سمپدرو( 
ســاخته آلخندرو آمنابار داستان 
ملوانی روایت میشود که که در یک 
حادثه دچار شکستگی استخوان 
گردن و قطع نخاع می شود. او به 
مدت 29 سال تالش کرد دادگاه 
حق مرگ آســان را بــرای او به 
رسمیت بشناســد تا او بتواند به 

زندگی خود پایان دهد.
•

اوتانازی از دیدگاه اسالم
از منظر اسالم، بیمار اگر دیندار و 
مؤمن باشــد، تحّمل درد و رنج و 
صبر و بردباری در برابر آن، موجب 
بخشش گناهان و تزکیه ی نفس و 
تخفیف مجازات یا افزایش درجات 
و رســیدن به ثواب های بیشتری 
اخروی می شــود و اگر غیرمؤمن 
باشد چه بســا درد و رنج موجب 
گردد از رفتار و زندگی گذشته ی 
خود پشیمان شده و توبه کند و با 

حال ایمان از دنیا برود.
ویکی پدیا، دانشنامٔه آزاد
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 متخصص طب سوزنی از کانادا
 عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
 عضو سازمان نظام پزشکی ایران

  دکتربهمن فصیح پور

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی 
با کمک طب سوزنی 

)مورد تایید سازمان بهداشت جهانی(

_____________________
Tel : (514) 267-3454 

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

• Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
• iLife Health Care Center – WEST ISLAND
• Alfa Care Health Center - LAVAL
• Brossard Health Centre - BROSSARD

بهروزباباخانی

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

مشاور  رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

مدرسه دهخدا
شنبه ها:  1 تا 5 بعدازظهر
Tel: 438-935-1380

www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

www.farzaneganmontreal.ca
----------------

اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی کودکان: 

هرشنبه : ساعت 12/30 تا 15/30
2900 Lake (DDO)

تلفن: ۶2۶-5520 )514(
-------------------------

خورشید خانوم 
  کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن 

خردساالن: 11 صبح - بزرگساالن: 12
5347 Cote-des-Niege 
Tel: 514-341-5194
-------------------------

M E K I C
Maison d’Edition

Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

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

اجنمن دفاع از حقوق بشر 
ایران- مونترال 

www.addhi.net
--------------------

کانون مهندسان و 
آرشیتکت های ایرانی  کبک 

www.aieaq.com
---------------

اجنمن دوستداران زرتشت 
 (514) 731-1443 
--------------------

بنیاد سخن آزاد 
(514) 944-8111 

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

I B N G
همبستگی بازرگانی

www.ibng.ca
اجنمن ادبی مونتریال

www.ilsmontreal.org
--------------------------
اجنمن زنان ایرانی مونترال 

8043 St-Hubert  
iwamontreal@gmail.com

------------------
سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

(514) 274-8117

کافـــه لیت 
www.cafelitt.ca

سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771 

3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

رادیوفارسی مناشوم 
دوشنبه ها: 7 تا 9 شب  
CKCU 93.1 FM 

www.PersianRadio.net 

در شهــر  

51
4

<< برگزیدۀ نشریات کانادایی: 
از بهترین رستوران ها

از نظر کیفت غذایی، سرویس و بها 
کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

انواع خورش ها وکباب های 
خوشمزه، باکیفیت عالی

La Maison De Kebab

933-0-933820  Atwater 
Montréal, QC H4C 2H1

کبا�ـسرا

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

سازمان دگرباشان جنسی ایران: 
www.irqo.net

دی جی بین المللی 
با جدیدترین و 
کامل ترین آلبوم 
آهنگ های ایرانی وخارجی
DJ الکاپون 
)تیمور( 
درخدمت ایرانیان گرامی 
Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

جشن عروسی، تولدها، مهمانی های 
خود را  با  ما  برگزار کنید!

هرشنبه در فیلیپ اسکوئر

شنبه های 
کوبانی

کوبانی دیگر جهانی  شــده است 
اما هر روز کــه می گذرد نیاز به 
حمایتش بیشتر از پیش احساس 
میشود. انســانهایی  که به دفاع 
از عشــق و زندگی  برآمده اند و 
مقابله میکنند با ســیه پوشان 
سیاه اندیش.میخواهند سرنوشت 

خویــش را خود تعییــن کنند. 
اهمیت دفاع و حمایت از کوبانی 
دقیقا در این نکته جاریست: دفاع 

از انسان و انسانیت.
کمیتــه حمایــت از کوبانی هر 
شنبه تا هر زمان که نیاز است در 
اعتراضی خواهد  مونترال تجمع 
داشــت. در دفاع از ایــن زنان و 
مردان و بــه نام کوبانی با حضور 
خود قوت قلبی باشیم برایشان. 
بگذار بدانند که تنها نیستند. در 
شنبه های کوبانی با الهام از دولت 
خود گــردان در آن که آزادی را 

برای همگان محترم میشمرد،هر 
گونه که می خواهید شرکت کنید. 
با آرم و نام و نشان و یا بی  نام اما 
برای کوبانی.قدم ها و قلم هایتان را 

عزیز میداریم.

وعده ما هر شنبه از ساعت 
دوازده   تا   یک بعد از ظهر
میدان فیلیپ مونترال 

)روبروی البی( 
کمیته همبستگی با مردم کوبانی

6925 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
NDG در قلب

<< ساعات کار: 
شنبه و یکشنبه: 8 صبح تا ۶ عصر 

سه شنبه تا جمعه: 9 صبح تا ۶ عصر
دوشنبه: تعطیل

سر سفره شما!نان سنگک داغ یک دقیقه تا 7  دقیقه: 

دلیوری: 

روزهای سه شنبه 

تا جمعه 
 از روز پیش 

توجه:

سفارش دهید.

برنامه های کتابخانه نیما در ماه نوامبر 
کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما 

برگزار می کند 
• شنبه 22 نوامبر 

ساعت ۶:30 
نقش احمد شاملو، 

در ادبیات مدرن ایران 
توسط احمد احمدیان

|||||||||||||||||||||||||||||||||

سالگرد یاد یاران 
• شنبه 29 نوامبر  2014

ساعت  ۶ و نیم بعد از ظهر 
به یاد تمامی اعضای کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما 

    که دیگر در میان ما نیستند:

 معصومه اسکندری 
 رفعت دانش 

 استاد عبداله قامسلو 
 سرهنگ محمد انصاری 

 فریدون صبوری 
 افشین صبری

 کوروش احراری 
 محمد فاضل 

... بس باد! 
برنامه شامل: 

شعر و شراب و موسیقی، 
همراه با شام سبک 

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3

Tel.: 514-485-3652
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}<< ادامه در صفحه: 32{

مرکز آموزش بزرگساالن مری مونت
•   انگلیسی بیاموزید!
•   فرانسوی بیاموزید!

•   نامنویسی
تـرم   زمستانی 

LEARN ENGLISH, LEARN FRENCH 
Registration Information

REGISTRATION DATES: 
December  1, 2, 4 & 5
1:00 p.m.  –  3:00 p.m.

December  3 & 8
1:00 p.m. – 3:00 p.m.   &   5:00 p.m. –  8:00 p.m. 

LATE REGISTRATION:
January 6 & 8 

1:00 p.m.  –  3:00 p.m.
January 7 & 12

1:00 p.m. – 3:00 p.m.   &   5:00 p.m.  –  8:00 p.m. 
Courses Dates:

DAY:          January 5, 2015 – June 30, 2015
EVENING: January 5, 2015 – June 10, 2015

5785 PARKHAVEN, 
CôTE-SAINT-LUC, QC H4W 1X8

(514) 488-8203

MaryMount adult Centre

DOCUMENTS REQUIRED FOR ALL COURSES
• A valid Quebec Medicare Card  (date not expired)
•  A foreign passport valid or expired  (if born outside of  Canada)
•  A foreign birth certificate, if possible
PLUS ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS 
(Born outside Canada       OR      Born in Canada)
     >> Born outside Canada: 

• Canadian Citizenship Card, or Permanent Resident Card or Record of 
Landing – IMM 1000  (valid)
• Confirmation of Permanent Residency: (IMM5292 or IMM5688), AND 
Medicare Letter which indicates the Medicare Card number.  (For newly 
arrived, less than 6 months in Quebec)

• Quebec Selection Certificate (Category R8, RA and Humanitarian ONLY) 
AND Federal Study Permit
• French Courses ONLY: A valid Work Permit (IMM1442 - not expired) 
Case Type: 07, 08, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 and 98

* Quebec employer`s name must be written on Work Permit OR Letter of 
Employment from their Quebec employer

      >> Born in Canada
      Provincial Birth Certificate in a LONG FORMAT with parents’ names 
      indicated on certificate

Programs Offered
FULL TIME
ENGLISH

Basic English | Pre-secondary 
8:40am to 12:40pm – Monday to Friday (20 hours/week)

French Second Language
     Beginner       9:00am to 11:00am – Monday to Friday (10 hours/week)
     Intermediate 11:00am to 1:00pm – Monday to Friday (10 hours/week)

PART TIME
Basic English | Pre-secondary

French Second Language:
6:30 pm to 9:30 pm - Monday, Tuesday and Wednesday (9 hours/week) 

Fees
 $40.00                             •Activity Fee for all students 
 $70.00  English Books:   •Full  & Part Time students
 $45.00 French Books:     •Full  & Part Time students

For further assistance:         please call  514-488-8203  
         visit our website at  www.emsb.qc.ca/marymountadult

• مدارک ضروری: 

•   کالس ها: 

Transportation
There is a “Special Bus 162” for evening students ONLY.

Daily shuttle service directly from Villa Maria Metro Station to 
Marymount Adult Centre and back is as follows:

6:00pm departure from Villa Maria Metro to Marymount Centre
9:20pm departure from Marymount Centre to Villa Maria Metro

Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne)
Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish)

Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster)

•   مترو و اتوبوس: 

�������������

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques sur Montréal

مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
اطالعات به درد بخور و اخبار مفید برای دانستن همه چیز در مورد مونترآل

این گروه فعال با  14500 عضو،  پویاترین گروه فیسبوکی جامعه فارسی زبانان کبک بوده 
و هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.  در این گروه مردمی عضو شوید.

گروه فیسبوکی و اطالع رسانی 
»همه چیز در مـــورد 
مونترآل«یک ساله شد!

این گروه اطالع رســانی در حال 
حاضر با بیــش از 15000 عضو، 
اجتماع  مهمتریــن  و  بزرگترین 

مجازی ایرانیان مونترآل میباشد.
در اولین روزهــای ورودم به 
کانادا تقریبــا هیچکس را 
در اینجا نمی شــناختم و 

بــا اطالعات بســیار 
محــدودی پــا به 
گذاشتم.  شهر  این 
در ابتــدا خیلی از 
و  ســاده  اطالعات 
جزئی زندگی در این 
شهر برایم معماهای 
بودنــد.  بزرگــی 
فیسبوک هم هنوز 
بوجــود نیامده بود 
و طبیعتا گروههای 
اطالع رســانی هم 

وجود نداشتند. 
مدتها طول کشید تا 
رمز و رموز زندگی 

در این شــهر را 

آموختم و کسب این تجربیات برایم 
به آسانی مقدور نشد. به این فکر 
افتادم که اگر روزی فرصتی بوجود 
آمد، حتما اطالعــات و تجربیات 
خودم را به بقیــه انتقال دهم 
تا دیگران مجبور نشوند بهای 
سنگین این تجارب را 

بپردازند.
پارســال در همیــن 
روزهــا بــود که به 
فکر تاسیس گروهی 
افتادم  فیسبوک  در 
کــه تمامی شــئون 
مونترآل  در  زندگی 
را پوشش داده و 
اطالعات صحیح 

به و  مفیــدی 
و مهاجران  جدیــد 

یــم  کند. قد ارائه 
میخواستم 

بدانند  چه همه  که 
ر رویدادهایی  د

ل  آ نتــر ر مو د

جریان بــوده و در این 
شهر چه میگذرد. 

قبل از تاســیس این 
گروه، گروههای دیگری 
نیز در فیسبوک وجود 

داشــتند ولی هیچکدام به طور 
تخصصی، مسائل مربوط به زندگی 
و رویدادهای روز مونترآل را دنبال 
نمیکردند و فعالیتشــان منحصر 
به مراحــل اخذ ویزا یا برخی امور 

جانبی بود. 
بنابراین دســت به کار شــده و با 
تاسیس »گروه همه چیز در مورد 
 Infos pratiques sur مونتــرآل
Montréal  جریان اطالع رسانی 
را شــروع کــرده و بنــا را بر این 
گذاشتم که این گروه بتواند روزی 
»دائرة المعــارف مهاجران مقیم 

مونترآل« باشد. 
از آنجایــی کــه در گذشــته نیز 
هدایت چند گروه بزرگ را در این 

اجتماعی  شــبکه 
به عهده داشــتم، 
نزدیک شــاهد  از 
فعالیت  مشکالت 
در فیسبوک بوده و 
بر اساس تجربیاتم از همان اوایل، 
اساسنامه ای را پس از صرف وقت 
فراوان بوجــود آوردم که خطوط 
اصلی و اهداف گروه را به روشنی 
تشریح نموده تا هیچگاه گروه به 

بیراهه نرود.
در ابتدا فکر میکردم که این گروه 
باشد  داشته  محدودی  طرفداران 
ولی بر خالف تصورم، اســتقبال 
خیلی خوبی از آن به عمل آمد و با 
توجه به کاربردی بودن آن و ثبت 
اطالعات »به درد بخور« در داخل 
بیشتری  محبوبیت  گروه،  آرشیو 

پیدا کرد. 
دامنه اطالع رســانی گروه »همه 
چیز در مــورد مونترآل« محدود 

به مهاجران جدید الورود نبوده و 
شامل همه وقایع روز شهر مونترآل 

و تا حدی ایالت کبک میباشد. 
به همین دلیل افرادی در این گروه 

شده  عضو  هم 
اند که بیش از 
30 سال در این 
زندگی  شــهر 
ســرد  و  کرده 
را  آن  گــرم  و 
تجربه کرده اند. 
خیلی از اعضا از 
شهرهای  سایر 
کانادا و حتی از 
کشورهای دیگر 

میباشند. 
دوســتان افغان هم در این گروه 
عضو بوده و از مطالب آن استفاده 

میکنند.
سبک نوشــتاری برخی از نوشته 
های بنده همانند مقاله دنباله دار 
»عکاســی به زبان خوش« که در 
نشریه وزین پیوند به چاپ  میرسد، 

در عیــن ذکر دقیــق اطالعات، 
متمایل به طنز بوده و همین باعث 
میشــود که مطالب از یکنواختی 

خارج و کسالت آور نباشد.
تاســیس و ثبت یک گروه در 
فیسبوک فقط به چند دقیقه 
زمان نیــاز دارد امــا هدایت، 
سرپرستی، تعیین خط مشی 
گروه، تهیه خوراک و رسیدگی 
به مسائل روز، بخش زیادی از 
وقت روزمــره مدیر گروه را به 

خود اختصاص میدهد. 
بدون شک، رسیدگی به مسائل 
چنین گروهــی، تاثیر زیادی 
بر کل زندگی ام گذاشــته و 
همیشــه و در همــه جا باید 
یک نگاهی هم به این گروه داشته 
باشــم، حتی زمانی که در جایی 

میهمان هستم!
رمز موفقیــت این گروه، را به 

صورت خالصه ذکر می نمایم:

Infos Pratiques sur Montréal

»دائرة املعارف 
مهاجران مقیم 

یکی از اهداف مونترآل«!
این گروه، مبارزه 

با این توصیه 
اشتباه است: 
»سعی کن در 

خارج، از ایرانی 
ها فاصله بگیری 

تا کاله سرت 
نگذارند«!

عضـــــو15هزار
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کلیسای اجنیلی فارسی زبان مونتریال 

خداوند محبت است  هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر در وست آیلند 
FAIRVIEW Alliance Church:  220  Hyman,   DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید -  همچنین برای دریافت 
فیلم »زندگی مسیح« و جزوات مسیحی  )رایگان( - 
با تلفن ما متاس بگیرید:     514-999-5168 

)

کشیش جالل عادل

 آیازندگی پس ازمرگ وجود دارد؟
آیا خدا وجود دارد ؟ 

آیااین زندگی مهم است؟ 
این هاســواالت مهمی هستند وبرمبنا ی ا 
ین که اعتقادات ما چه باشــد، ما راه خود 

درزندگی را انتخاب می کنیم.

بطور مثال اگر کسی معتقد باشد که حقیقت، 
عدم وجود خداســت و این زندگی همان 
چیزی است که وجود دارد، او زندگیش را 
بر مبنای آنچه که این دنیا عرضه می دارد 
بنا می کند و نگران آنچه پس از مرگ اتفاق 
می افتد نخواهد بود .یک میسیونر مسیحی 
معتقد است این دنیا فانی است و ابدیت در 
بهشت است، لذا ممکن است زندگیش را در 
شرایط بسیار سختی در کشوری دور سپری 
کند تا به مردم آنجا در رابطه با مســیحی 

گوید.
ما همگــی بر مبنای آنچه که حقیقت می 

پنداریم،  عمل میکنیم.
اگر کســی به زندگی پس از مرگ اعتقاد 
نداشته باشــد، بنابراین این موضوع را نیز 
دنبال نمی نماید. مشــکل این اســت که 
چگونه می توان تشــخیص داد که آیا این 
موضوع مهم است یا نه. ما باید به گونه ای 
به دنبال کشف حقیقت باشیم. اگر شواهد 
حاکی از عدم اهمیت زندگی پس از مرگ 
باشــد، پس چرا باید نگــران مرگ بود، در 
حالی که اگر شواهد حاکی  ز وجود زندگی 
پس از مرگ  نیز باشند و وقایع این زندکی 
ما ابدیت مارارقم بزند، آنگاه الزم خواهد بود 

به دنبال حقیقت باشیم. 
کسی که باور دارد مرگ بی اهمیت است، 
نگــران این که پس از مرگ به کجا خواهد 
رفت هم نخواهد بود. حال آن که اگر ما پس 
از مرگ به دنیای دیگری برویم )بهشت یا 
جهنم(، آنگاه ممکن اســت نگران مرگ و 

عواقب آن نباشیم و ممکن است به دنبال 
نقشه ای باشــیم تا مسیر ما را به گونه ای 
مشخص کند که به مقصد دلخواه برسیم. 
یک نقشه در بسیاری جهات شبیه حقیقت 
است، اگر شــما حقیقت را دریابید، راه را 
خواهید یافت. بنابراین اگر بهشت و دوزخی 
وجود داشــته باشــد مهم است که بدانیم 
چگونه به بهشت برویم  و از جهنم دور ی 

گزینیم. 
پس سوال این است: 

"آیا ما باید نگران آنچه پس از مرگ رخ 
خواهد داد باشیم؟"

عیسی می گوید باید نگران بود. او این گونه 
در رابطه با مقصد نهائی روح به ما می آموزد.
او میگویــد ارزش روح هر کســی بیش از 

بدست آوردن دنیاست.
"برای شما چه فایده ای دارد اگر تمام دنیا را 
داشته باشید ولی زندگی جاوید را از دست 
بدهید، آیا چیزی پیدا می شــود که قدر و 
قیمت آن از زندگی جاوید بیشــتر باشــد 

."متی 1۶:2۶ 
آیا این گفته عیسی مسیح حقیقت دارد؟ 

اگر مسیحیت واقعیت نداشته باشد، آنگاه 
نباید به گفته های عیسی مسیح توجهی 
کرد. ولی عیســی حقیقــت را می گوید و 
جهنم یک واقعیت است و بنابراین هیچ چیز 

مهم تر از کشف حقیقت نیست.
 

عیسی تنها راه جنات
مسیحیت مدعی  بیان حقیقت است. 

اوال عیسی مســیح خود را حقیقت مطلق 
میداند به این معنی  که  تنها راه رسیدن به 

خدا از طریق اوست. 
ثانیا عیســی میگوید آنان کــه به او ایمان 

داشته باشند در زندگی جاودانی خود ایمن 
خواهند بود. 

این ها عباراتی محکم و واضح هستند. 
ولی آیا حقیقت دارند؟ 

آیا شــواهدی مبنی بر حقانیــت ادعاهای 
عیسی وجود دارد؟

"عیســی به او فرمود: راه منم. راستی منم. 
زندگی منم. هیــچ کس نمی تواند به خدا 

برسد مگر بوسیله من." 
14:۶ یوحنا
"آنان که به او ایمان داشــته باشند از گناه 
نجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند، زیرا 
خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که 
یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هرکه 
به ا و ایمان آورد هالک نشود، بلکه زندگی 
جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است 
نه برای این که مردم را محکوم کند، بلکه 

بوسیله او نجاتشان دهد. 
" 3:15-17 یوحنا

برای جنات چه باید کرد؟
ممکن است کسی بپرسد نجات، نجات از 

چه؟ 
مطابق انجیل بشری که توسط خدا آفریده 
شده است، همانند خدا جاودان است و کسی 

که آفریده شود هیچ گاه فنا نخواهد شد. 
سوال این است که او کجا خواهد بود؟ 

خدا عاری از هرگونه گناه است و گناه آنان 
باید پرداخت شود. تنها راهی که کسی بهای 
گنــاه خود را بپردازد ، قربانی شــدن خود 

اوست. 
کسانی که با گناهانشان بمیرند، از خدا جدا 
خواهند بود .خدا که بر درماندگی بشر آگاه 
است پسر خود عیسی مسیح را از آسمان به 

زمین فرستاد تا بهای گناهان ما را بر روی 
صلیب بدهد .وقتی کسی این هدیه نجات 
بخش خــدا را بپذیرد، بهای گناهان وی با 
آنچه مســیح انجام داده است پرداخت می 

شود.
»او تعجب می کند که چرا کسی نیست به 
داد مظلومان برســد پس او خود آماده می 
شود که ایشان را نجات دهد، زیرا او خدای 
عادلی است .خداوند عدالت را مانند زره می 
پوشد و کاله خود نجات را بر سر می گذارد. 
سراسر وجود او آکنده از حس عدالت خواهی 

است .او از ظالمان انتقام خواهد کشید«. 
اشعیا 59:1۶ -17

هفتصد ســال قبل از میالد عیسی مسیح، 
اشعیای پیغمبر درباره او نوشته است و اینکه 
چگونه مرگ او بهای گناهان همه بشریت را 
خواهد پرداخت. کتاب مقدس، مسیح را به 
عنوان "زره خداوند " درآیه های اشعیا 53:1 

و 59:1۶ معرفی می کند. 
خداوند از طریق عیسی مسیح ما وساطت  
ما  را کرده است چرا که شرایط و وضعیت ما 

ناامید کننده بوده است.
خداوند از طریق جســم یک انســان وارد 
دنیای ما شد تا بخاطر گناهان ما بمیرد، تا ما 

بتوانیم به ا و برسیم.
»خداوند در برابر چشمان تمام قوم ها قدرت 
مقد س خود را به کار خواهد  برد و قوم  خود 

را نجات خواهد داد تا همه آن را ببینند«. 
اشعیا 52:10
»اما چه کم هستند کسانی که این حقیقت 
را باور می کنند و چه کم هستند کسانی که 
قدرت خدا وند به آ نها آ شکار شده است«. 
اشعیا 53:1
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خانواده: در سرزمین نو...   
مادر 
مهاجر

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 200 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

20$
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

✁

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 100 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

10$
✁

15$
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 150 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

✁

Avant l’hiver,
pour ne pas que 
ça vous arrive… 

service auto

Mécanique 

générale

513, boul. des Laurentides, Laval 
Tél. 450 667-3602 • www.speedy.com

Toute l’équipe de
Service Auto 

Speedy 
vous remercie 

énormément de 
votre confiance 

et de votre
précieuse
fidélité.

✁

GRATUIT
Inspection 
complète 
30 points 
(valeur 59.99$)

Entreposage 
de pneus

2995$

GRATUIT

Inspection 
visuelle 

(valeur de 25$)

GRATUIT

Inspection  
de vos freins 
(valeur de 99.99 $)

GRATUIT

5e changement 
d’huile 

(valeur 24.99$)

GRATUIT

Inspection 
batterie 

(valeur 19.99$)

GRATUIT
Inspection 
de votre

 silencieux 
(valeur 39$)

✁

✁

✁

Changement d’huile  
Jusqu’à 4L  

 2499$

Changement d’huile  
Jusqu’à 5L  

4999$
Huile synthétique (longue durée)

>5871854

DÉTAILS EN MAGASIN DÉTAILS EN MAGASIN

Passez nous voir !

Alignement 

3D
49.95$

Antirouille 
Speedy

75$rég: 129$

Pneus d’hiver 
neufs

65$Maxtrek 
175/65R14

À partir de 

GRATUIT
Nettoyage de freins arrière 
gratuit avec changement 

de freins avant
(valeur 38$)

کلیه خدمات اتومبیل های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی 
درخدمات فارسی زبانان سراسر مونتریال 

با مدیریت علی غالمی

در ۲ شعبه 

3855 rue Jean Talon Est (Montreal) Tel.: 514-374-7445

بچه ها و فعالیت بدنی و 
بازی در زمستان در راه!

همه به خوبی مید انید که فعالیت بدنی و بازی از الزمه 
های رشد و پرورش جسمی و فکری فرزندان و باروری 

خالقیت آنهاست. 
این فعالیت ها باید در زمان و مکان درســت خود و 
متناسب با رده ی سنی فرزندان انجام شود... و اگر به 
دلیل مشــغله و دغدغه های سالهای اول مهاجرت و 
عدم شناخت محیط جدید از این امر غافل شویم، باز 
میشود همان حکایت ماندن حسرت کودکی کردن، 

در دوران کودکی بر دل فرزندانمان... 
از آنجا که فرزندان برای رشد شخصیت و ارتباط پیدا 
کردن با محیطی مملو از فرهنگ های متفاوت، نیاز 
به بازی با همســاالن خویش دارند، لذا برای بر طرف 
کــردن این نیاز مهم و رشــد و بالندگی آن، در کنار 
تمامی مشغله هایمان همواره الزم است که برنامه ای 
مرتب و از پیش تعیین شــده  برای این امر در نظر 

داشته باشیم. 
همچنین با توجه به آب و هوای سرد و بارندگی های 
طوالنی مدت این شهر، نمی توان دلخوش بود به بردن 

چند دقیقه ای فرزندان به پارک! 
از این رو دانســتن مکان های سرپوشیده برای بازی 
و ســرگرمی فرزندان حتی شده ماهی یکبار، کامال 

ضروری به نظر می رسد.
تقریبا اکثر این مکان ها تخفیف های ویژه و مکرری 
را برای مشتری هایشان در نظر میگیرند که با چک 
کردن سایت این مراکز میشود هم در هزینه ها صرفه 
جویی کــرد و هم لذت بــازی آزاد را بدور از برف و 

سرمای استخوان سوز به فرزندان ارزانی داشت. 
در لیست زیر میتوانید نام اکثر مکان های سرپوشیده 
بــرای بازی بچه ها در مونترال و اطراف آن را ببینید 
و نگاهی به سایتهایشان بیندازید تا از زمان شروع و 

اتمام کار این مجموعه ها مطلع شوید. 
تقریبا در تمامی این مجموعه های تفریحی، مکانی هم 
در نظر گرفته شده برای برگزاری مراسم تولد فرزندان 
که شــامل ِپلن های بسیار جذاب و گاه به صر فه ای 

است که میتوان از آن بهره برد: 

www.funtropolis.ca/
www.museepourenfants.com/
www.piocentredamusement.com/en/
www.kazoomcafe.com/en/index.php
www.kidzillafun.ca/jeux
www.parcdusoleil.com/EN/index.php
skytag.ca/
http://www.woohoofun.com/
http://www.zigzagzoo.ca/en/
http://www.jungleaventure.com/
http://www.clipnclimblaval.ca/#&panel1-3
 

آمریکا: صدور  ویزا برای ۵میلیون مهاجر غیرقانونی
پنج میلیون خارجی در ایاالت متحده 
آمریکا بــدون مجــوز اقامت زندگی 
می کنند. باراک اوباما، رییس جمهور 
آمریکا قصد دارد بدون آنکه از حمایت 
کنگره برخوردار باشد، با صدور فرمان 
ریاست جمهوری مانع اخراج آن ها از 

آمریکا شود.
نیویورک تایمز و خبرگزاری فرانســه 
گزارش داده اند که باراک اوباما در نظر 
دارد با صدور فرمان ریاست جمهوری 
اقامت بلندمدت پنج میلیون شهروند 
خارجی در ایــاالت متحده آمریکا را 
تضمین کند. در این طرح همچنین در 
نظر گرفته شده که امنیت نوار مرزی 
ایاالت متحده آمریکا با مکزیک افزایش 
پیدا کند. در مــرز آمریکا با مکزیک 
برای جلوگیری از مهاجرت مکزیکی  ها 
دیواری وجود دارد. مهاجران مکزیکی 
در کمتر از 30 تا 45 ثانیه می توانند از 

این دیوار عبور  کنند.
باراک اوباما در حال حاضر به میانمار 
سفر کرده. جوش ارنست، سخنگوی 

رییس جمهوری آمریکا گفته اســت 
از هفتــه پیش اوباما قصد داشــته با 
صدور فرمان ریاست جمهوری اقامت 
گروهی از مهاجران خارجی در آمریکا 

را تضمین کند. 
به گفتــه جوش ارنســت، »مطمئنا 
تا پایان ســفر اوباما« و بازگشتش به 
آمریــکا، نظر کارشناســی همکاران 
رییــس جمهــوری دربــاره موضوع 
مهاجران خارجی در اختیــار او قرار 
نمی گیرد. باراک اوباما، یکشنبه هفته 
آینده، 1۶ نوامبر به آمریکا بازمی گردد. 
از فرمان ریاست جمهوری بیش از همه 
گروهی از مهاجران خارجی بهره مند 
می شــوند که فرزندشــان در آمریکا 
متولد شــده، اما هنوز از مجوز اقامت 
قانونی در این کشور برخوردار نیستند. 
این گروه از مهاجران مدام در هراس از 
اخراج از ایاالت متحده آمریکا به سر 
می برند و نمی توانند برای زندگی شان 
برنامه ریزی کنند. به گزارش نیویورک 
تایمز، مهاجران خارجی که به خاطر 

بزهکاری سوءپیشینه دارند و همچنین 
گروهــی از مهاجران که بــه تازگی 
وارد خاک آمریکا شده اند نمی توانند 
از مزایای فرمان ریاســت جمهوری 
اســتفاده کنند و مجوز اقامت قانونی 

بگیرند.
موضوع مهاجران در سال های گذشته 
همواره از موضوعــات مورد نزاع بین 
بوده  دموکرات ها  و  جمهوری خواهان 
است. با توجه به اینکه جمهوری خواهان 
در انتخابات اخیر کنگره آمریکا، اکثریت 
آرا در ســنا را هم به دست آورده اند، 
انتظار می رود کــه آن ها همچنان به 
مخالفت شان در موضوع مهاجران غیر 
قانونی ادامه دهنــد. آن ها می گویند 
اقــدام اوباما برای قانونی کردن اقامت 
مهاجران در آمریــکا، ورای اختیارات 
اوست. جمهوری خواهان در انتخابات 
کنگره به اوباما هشدار داده بودند که از 
صدور چنین فرمانی بپرهیزد. در سال 
2013 مجلس ســنای آمریکا الیحه 

اقامت مهاجران را رد کرده بود.
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پرشین كارواش

٪١٠ 
ختفیف جهت  هموطنان عزیز

در خدمت 
هموطنان ایرانى 

وست آیلند
________________
Persian Carwash 
13076,boul pierrefonds,  Montréal,QC H9A 1A5

(514) 696-9233

با مدیریت جدید 

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

U N I O N  M O N D I A L E
  Tel.: 514-937-5192

دیوار برلین    << ادامه از صفحه: 12

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

اسپشیال چهارشنبه ها 

               • کوپ  
         • رنگ • مش  

    • هایالیت و فر
• صاف کردن مو با 
کراتین• تاتوی ابرو

  • براشینگ  • بند و 
ابرو  • اپیالسیون 

• شینیون • مانیکور 
میکـــاپ عروس 
•پدیکور    • فیشال

• جوان سازی پوست  
با کریستال

Microdermabrasion

SHAHRZAD BEAUTY SALON

UNISEX
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1

514-489-6901

سالن ویژه برای خانم های با حجاب  

»چرخش مالی 
مواد مخدر 

ایران ۳ میلیارد 
دالر است«

روز  »خبرآنالیــن«،  وبســایت 
پنجشــنبه 22 آبان بــه نقل از 
پایگاه اطالع رسانی دولت و از قول 
رحمانی فضلی، وزیر کشور، نوشت: 
»تا زمانی که بنیان های اقتصادی 
شــبکه های توزیع موادر مخدر را 
بر هم نزده و سرشبکه ها را از بین 
نبریم، در امر مقابله با مواد مخدر 

موفق نخواهیم بود.«
رحمــــــانی فضلی تاکید کرده 
کــه 98/5درصد مــردم ایران در 
حوزه مواد مخدر پاک هستند. اما 
چرخش مالی سه میلیارد دالری 
در این حوزه، موجب فساد، ناامنی 

و ناهنجاری است.
در مرداد 1393، ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر و نیروی انتظامی ایران، 
آمار رسمی افراد معتاد در کشور را 
حدود دو میلیون نفر اعالم کردند. 
آن زمان عنوان شــد که نزدیک 
70 درصد معتادان، افراد شــاغل 

هستند.
طبق داده های موجود، 55 درصد 
طالق ها در ایران ریشــه در مواد 
مخدر دارند و بســیاری از کودک 
آزاری ها یا خشونت های خانوادگی 

ناشی از اعتیاد است.
شــهیندخت مــوالوردی، معاون 
رئیس جمهور ایران هم در شهریور 
1393 تاکید کــرد که ۶0درصد 
جرایــم زنــان زندانــی ارتبــاط 

مستقیم با مواد مخدر دارد و زنان 
جزء نخســتین قربانیان آسیب و 
انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد 

هستند.

»واقعیت تلخ نرخ اعتیاد زنان«
موالوردی کــه پیش تر از دو برابر 
شــدن نرخ اعتیاد زنــان ایرانی 
خبر داده بود، سه شنبه 20 آبان، 
در حاشیه بیســتمین نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزاری ها در تهران 
تکرار کرد که باال رفتن نرخ اعتیاد 
نزد زنان یک واقعیت تلخ اســت 
و »نمی تــوان اســتراتژی انکار و 
بی اعتنایی در این زمینه را پیش 

گرفت.«
فرهنگی  کارشناسان  نشست  در 
مبارزه با مواد مخدر در شــهریور 
ماه هم عنوان شــده بود که بیش 
از 21درصــد معتــادان کشــور 

تحصیالت دانشگاهی دارند.
بابک دین پرســت، معاون کاهش 
تقاضا و توســعه مشــارکت های 
مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
در ایران در این نشست گفته بود 
که 40 درصد زندانیان کشــور به 
طور مستقیم و 25 درصد آنها به 
شکل غیرمستقیم با جرایم مواد 
مخدر مرتبط هستند: »10 درصد 
جرایم مالی، 55 درصد طالق ها و 
20 درصد جرایم منکراتی ریشه 

در مواد مخدر دارند. «
خبرگزاری »ایســنا« بــه نقل از 
دین پرست نوشت که هنوز تصویر 
درســتی از واقعیت های اعتیاد به 
جامعه منعکس نشــده است. او 
یادآور شــده بود که اعتیاد »یک 
و  پیش رونده  مزمــن،  بیمــاری 
عودکننده« است که مواجهه با آن 
نیاز به واقع بینی و دقت و معرفی 

بهینه دارد.
رحمانی فضلی در حالی خواستار 
مقابله با سرشبکه های مواد مخدر 
شده که رویکرد دستگاه امنیتی و 
قضایی ایران در مواجهه با مسئله 
قاچاق مواد مخدر ، دســتگیری و 
اعدام  قاچاقچیان خرد و میانه بوده 
و تاکنون تاثیری در آمار مبادله و 

مصرف نداشته است.
رحمانی فضلی، خود نیز به ناکارایی 
این رویکرد اذعــان کرده و گفته 
است: »در اسفند ماه سال جاری 
نیز طرح جمع آوری خرده فروشان 
مواد مخدر در کشــور را اجراء می 
کنیم ولی باید بدانیم هرچه خرده 
فروش ها را بگیریم  ولی نتوانیم به 
بنیان های اقتصادی سرشبکه های 
توزیــع مواد مخــدر ضربه بزنیم، 
موفقیت چندانی در مقابله با اعتیاد 

به دست نمی آوریم.«
مخالفــان و منتقــدان جمهوری 
اسالمی می گویند شبکه های اصلی 
توزیع مواد مخدر در ایران در دست 
محافل خاص مصون از پیگرد قرار 

دارند.
•

ساعت چنده؟ ۲۴ میلیون دالر
ســاعت طالی جیبی  یک 
روز  فیلیپ«  ساخت »پاتک 
11 آبان در یک حراجی در 
ژنو به بهای 24 میلیون دالر 
)23.2 فرانک ســوئیس( به 

فروش رفت.
حراجی ساتبی، برگزارکننده 
این مزایده، گفت این ساعت 

رکورد فروش گران ترین ساعت 
در پانزده ســال پیش را که آن 
هم ساخت »پاتک فیلیپ« بود، 

شکسته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این 
و ظریف ترین ساعت  گران ترین 
دنیا در دهه ســی میــالدی به 
بانکدار  سفارش »هنری گریوز« 
نیویورکی ســاخته شد. هنری 
گریوز در رقابت با ساعت جیبی 
پکارد، کارخانه  ســاخت جیمز 
اتومبیل سازی آمریکایی، ساخت 
این ساعت را به »پاتک فیلیپ« 
ســازنده ســاعت های تجملی و 

لوکس سفارش داده بود.
پیش فروش  بهای  ساتبی  حراج 
این ساعت را 15 میلیون فرانک 
سوئیس ارزیابی کرده بود. خریدار 
و فروشنده که خواستند نام شان 
فاش نشــود هر دو در این رقابت 
15 دقیقه ای و پرهیجان که در 
هتلی در ژنو برگزار شــد حضور 

داشتند.

این ساعت دارای ویژگی های فنی 
و زمان شماری بســیاری است، 
از جملــه دارای دو صفحه، یک 
تقویم دائمی، تغییرات کره ماه و 
زمان سنجی است که دو رویداد را 

همزمان را ثبت می کند. 
همچنین ضربه های ساعت وست 
مینستر لندن و نشــانگر زمان 
طلوع و غروب خورشید در آسمان 
»سنترال پارک« نیویورک از خانه 
هنری گریوز در خیابان پنجم در 
منهتن نیز در این ساعت تعبیه 

شده است.
این ســاعت که آخرین بار سال 
19۶9 کوک شده و هنوز با دقت 
کار می کند در 5۶ سال گذشته 
عنوان ظریف ترین و پیچیده ترین 
ســاعت دنیا را در اختیار داشته 
است. موسسه ساتبی در بیانیه ای 
گفت کارشناسان فقط با استفاده 
کامپیوتری  هــای  فنــاوری  از 
توانســته اند از نظر فنی از این 

ساعت پیشی بگیرند.

در این بیانیه گفته شده است 
که »ســاعت »فوق پیچیده« 
هنری گریــوز موقعیت ممتاز 
خود را به عنوان باارزش ترین 
گاه شــمار در تاریــخ مزایده 
ها تثبیت کــرد و با فروش به 
قیمتی نزدیک به 24 میلیون 
دالر رکورد قبلی ســاعت های 
گران قیمــت را که حــدود 11 
میلیون دالر بود و در سال 1999 

فروخته شد، شکسته است.«
این ســاعت پس از ســه سال 
تحقیق و پنج سال مراحل تولید 
سرانجام در ژانویه سال 1933 به 

هنری گریوز تحویل داده شد.
تیم بورن مسئول قسمت ساعت 
های نفیس در موسســه حراج 
ســاتبی گفت: »نتیجــه ای که 
امروز در این حراج به  دست آمد، 
ستاره بودن ساعت فوق پیچیده 
هنری گریوز را تایید می کند. این 
شاهکاری اســت که از مرزهای 
علم زمان شــماری فراتر رفته و 
جای خود را در میان بزرگ ترین 

آثار هنری دنیا باز کرده است.«
شرکت ساعت ســازی سوئیسی 
»پاتک فیلیپ« 175 سال پیش 
تاسیس شــد و یکی از نام های 
معتبر در صنعت ســاعت های 

لوکس و پیچیده دنیاست.
•

 در روزها و هفته های بعدی، اول 
سیم های خاردار و کم کم کارهای 
ســاخت دیوار بتونی شروع شد. 
مثال در خیابان برنــاور در برلین 
وسط پیاده رو و وسط خیابان دیوار 
کشیده می شود. به دستور مقامات 
دولت سوسیالیســتی خانه هایی 
که در نزدیکی دیــوار قرار گرفته 
بودند ردیف به ردیف تخلیه شده 
و درهای ورودی خانه ها را با آجر 

دیوارکشی می کنند.
درهمان روز 13 اوت سال 19۶1 
»ویلی برانت« یکی از معروف ترین 
سیاســت مدارهای آلمــان غربی 
که آن زمان شــهردار برلین بود، 
اعالم کرد: »سنای شهر برلین در 
مقابل همه دنیــا علیه اقدام های 
ضدبشری و غیر قانونی کسانی که 
مشغول نصف کردن آلمان هستند 
شکایت می کند. از همانهایی که 
مردم برلین شرقی را آزار می دهند 

و برلین غربی را تهدید می کنند.«
 در روز 25 اکتبــر 19۶1 تانــک 
هــای آمریکایــی و شــوروی در 
مقابل همدیگر در مرز »چکپوینت 

چارلی« در برلین قرار می گیرند. 
دو قدرت اتمی جهانی وسط شهر 
برلین 1۶ ســاعت با فاصله فقط 
چند متــر در مقابل همدیگر قرار 
گرفته بودند. خطر جنگ بیش از 

حد زیاد شده بود.
رئیس جمهور وقت ایاالت متحده 
آمریکا، جان اف کندی، ابتکار به 
خرج داده و فوری با خروشــچف، 
رهبر شــوروی کــه رئیس حزب 
کمونیست آن کشور نیز بود، تماس 
بر قــرار می کند و وضعیت آلمان 
اشغال شــده را بین چهار قدرت 
پیروز، شوروی از یک سو و ایاالت 
متحده آمریکا، بریتانیا و فرانســه 
از سوی دیگر را حل می کند، که 

جنگ نشود.
طولی نمی کشــد که یک دیوار 
برلین را به دوشهر تقسیم می کند. 
طول دیوار این شهر 43.1 کیلومتر 
بــود. دیواری که دور مرز کشــور 
آلمان شــرقی کشــیده می شود 

111.9 کیلومتر بود.
بین ســال 19۶1 و 1989 بیش 
از ۶00 انســان قربانــی گلولــه 

هــای مسلســل های ســربازان 
سوسیالیســتی آلمان شرقی می 
شوند تا اینکه باالخره دیوار آلمان 

فرو ریخت. 
نه فقــط یک دیوار ضد انســانی 
فروریخت بلکه طولی نکشــید تا 
در 2۶ دسامبر 1991 دیکتاتوری 
سوسیالیســتی شوروی نیز از هم 

پاشید.
تاریخ به کندی حــق داد که در 
سخنرانی خود در 23 ژوئن 19۶3 

در برلین گفت: 
»این دیوار آشکارترین و پررنگترین 
نماد شکست و ورشکستگی نظام 
کمونیست به شمار میرود و نمادی 
لخت و عریــان در برابر چشــم 
جهانیان است، با این حال ما هیچ 
دل خوشــی از آن نداریم، چرا که 
این دیوار توهینی است به تاریخ، 
توهینی است به بشریت، چرا که 
این دیوار خانواده ها را از یکدیگر 
جدا کرده است، همسران و برادران 
و خواهران را از یکدیگر جدا کرده 
است، و ملتی را که آرزوی یکپارچه 
شدن دارد، از هم جدا کرده است.«
•
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یونایتد،مناینده رمسی
 قطر ایرالینز

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به

 تهران  مشهد شیراز
7626 Yonge Street, Unit  5
Thornhill, ON   L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720
Toll Free: 1877-626-9700
unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.ca

1620 Sherbrooke O, 
(Corner : GUY) 
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

انواع ساندویچ های
تنوری، آبگوشت تنوری 
نان داغ کباب چاق!

انواع غذاهای ایرانی 
برای ذائقه  ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

با منوی جدید 
با قیمت های عالی 

در محیطی گرم، 
           زیبا و  پرنشاط 

پاتوق عموجمال

انتقـال ارز

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

به مدیریت یحیی هاشمی پور

انتقال فوری ارز به ایران و برعکس 
و با تضمین بهترین نرخ روز 

الیت فارکس 

1449 St. Catherine W   Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229   E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY

23 سال سابقه خالـصاهن ما    بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ 
تصمیمی با ما مشورت کنید.

قـبل از ره

)خضر(صرافی 

5755 Maisonneuve W. Montreal, Quebec H4A 2A1

(514) 487-6262
www.autoshemiran.com

اتوسرویس 
شمیران 

•  عیب یابی  
کامپیوتری 

•  جلوبندی •  ترمز 

•  فروش و تعویض 
    الستیک، روغن 

    و باطری

•  جلوگیری از 
    زنگ زدگی 
•  لوازم یدکی 

از 6 تا 60 ماه گارانتی
RECONDITIONED

نصف قیمت اوریجینال 
)6 ماه گـارانتی(

ختفیف ماه نوامبر 
ویژه هموطنان 

گرامی 
نو و دست دوم برای کلیه خدمات 

تعمیر و خدمات انواع خودرو 

سرویس و خدمات در کوتاه ترین زمان
کیفیت مطلوب  و قیمت مناسب 

معاینه فنی جهت خرید خودرو

جنب کارواش هما 
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کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا          جراح دندانپزشک 
دکتر مهری حیدری         جراح دندانپزشک 
دکتر مهبد مظفری دانا    جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Mehri Heidari D.M.D.   
Dr. Mahbod Mozafari Dana D.M.D.

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم  
   ردیف کردن دندانها بصورت سریع 

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

 Root Canal درمان ریشه  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

1834 Ste Catherine W.  Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1     (Metro: Guy)

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

Tel.: (514) 933-3337,   Fax: (514) 933-2861
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics 

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Member of International Association of Orthodontics 

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE: 
  Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE: 
  Dr. Faramarz Dehnade

 ONCOLOGIE: 
  Dr. George Wakil
 ORL: 
  Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE: 
  Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE: 
  Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
  Dr. Naji Wakil (spécialité 
   CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE: 
  Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES 

  Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
  Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER: 
  Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE: 
  Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE : 
Nasim Saberi, RD (Counseling 
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr. FARIDA TURQUI
Dr. IANNING YANG
Dr. XIAO YISU __________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق 
و بینی، قلب، جراح عمومی،متخصص 

زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار،
بیماری های عفونی و... 

 پزشک خانواده 

بدون وقت قبلی
Family Physician 
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص 

       جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
�������������

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

C
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Roccabella-Pool.pdf   1   2/21/13   3:01 PM

____________________________________
1863 Ste-Catherine W.  (Corner: St- Marc) 

Tel.: 514-937-5192  |  Cell.: 514-944-3279

انتقـال ارز

GUY

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر ار 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
  نقل و انتقال سریع ارز 
    به اقصی نقاط جهان 

  تضمین بهترین نرخ روز 
     با کمترین کارمزد 

   آخرین اطالعات ارز 

به مدیریت:
 بیژن احمدی 

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال
UNION MONDIALEE 

X
C
H
A
N
G

   E

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از 30 سال پیشینه 
در ارائه خدمات ارزی 

ساعات کار: همه روزه: 10 تا 1۹ 
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Elegance Assurance
                         Insurance

CAR
HOUSE
MOTO 
COMMERCIAL

برترین سرویس کمترین بها

خنستین شرکت بیمه ایرانی 
اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

کمپانی بیمه الگانس 

_________________
6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor)  

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com 
assurance@eleganceleasing.com

 با اقساط ماهیانه

با خرید بیمه منزل 

یا اتومبیل خود 

برای اولیــن بار 

با کمپانی ما از مزایای

 10 ٪ ختفیف 
بهره مند شوید! 

Mary Sadoughi       
- 17 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 

مشاور مجرب شما: 

مهری صدوقی 
   بیش از 17 سال 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       کروزها ویژه، هتل، اتومبیل و...  بسیاری دیگر 

T.A.M Travel 
آژانس مسافرتی  

کاروان تفریحی 

ایرانیان به کوبــا
)مسافرت گروهی ایرانیان مونترال(

Hotel Playa Pesquero

Holguin, Cuba

هفته دوم ماه دسامبر

برای اطالعات بیشتر لطفا با دفتر آژانس ، 

مهری صدوقی، تماس بگیرید. 
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خدمات آرایشـی

٪70
OFF

ویژه برای هموطنان عزیز

سوزاندن موهای بدن با لیزر 

--------
بندو ابرو رایگان

INSTITUT LEA
Estheticienne & Technicien 
LASER | Diplome cidesco 

internations du paris

-------------
4230 boul St-Jean, 

Suite 225
  D.D.O H9H 3X4 QC
Tel.:(514) 772-5787 
       (514) 620-3622

 LASER SPA

بهروز دوانی: درخدمت ایرانیان عزیز 

اینترنت، تلویزیون،  تلفن خانگی 
<< سرویس فیبر نوری 

________________
Behrooz davaniبدون قرارداد   |   بهای مناسب 

Account manager
Behrooz.davani@bell.ca

M: 514-258-4168
Internet, TV,  home phone

Fibe services, 
No contract, 

Reasonable prices

رؤیای رهایی از جهنم...   << ادامه از صفحه: 6

T A P E S H  P R E S E N T S :

4شنبهشهــرپارتی شادترین 

31  دسامبر 

در سالن جشن های  »رزبول«
Salle de Quilles Rose Bowl

6510 St Jacques 
514-223-3336

می کرد ولــی هیچکس نمی رفت 
جلو. یک نفر از رستوران بیرون آمد 
و اول او فهمید. گفت خانم چیزیت 
نشــده که. اگر اســید بود تا حاال 
ســوخته بود. دختره ترسیده بود. 
همه مسخره اش می کردند. رفتم 
جلو داد زدم بی شعورها ترسیده، 
بعد یک  ترســیده…  می فهمید؟ 
مرتیکه عوضی از این بســیجی ها 
 گفت که "حق دارن واال. به غیرت 
مردم برخورده. یک مشــت دختر 
بی صاحب را پدر و مادرهایشان را 
ول کرده اند مثــل زن خیابونی ها 

تیپ می زنند. حقشونه…" 
یــه ســری آدم بدشــون نمیاد. 
خوشحال هستن از اینکه اینطوری 
شــده. اینجا جای زندگی کردن 
نیســت. به خدا اگر می تونســتم 
همین امروز از ایــران می رفتم و 
پشت سرم را هم نگاه نمی کردم.«

پســرخاله یکی از کارمندان ارشد 
دولتی می گوید: 

»دوتا پســر داره و یک دختر. یک 
پسر و دخترش چندساله خارج اند. 
یکی از پسرهایش منتظر است تا 
دبیرستانش تمام بشود که او را هم 
بفرستد خارج. من حاال خودم زیاد 
باهاش گرم نیستم. توی مجلسی 
نشســته بودیم و او داشت با یکی 
دیگه حرف می زد. می گفت از اول 
تا آخر باالخره ایران جنگ می شه. 
حاال یا آمریکا یا داعش. می گفت 
این توافق هسته ای که االن هست 
الکیه. می گفت قــراره اول جلوی 
هسته ای ایران را بگیرند و خیالشان 
راحت بشــه بعد سر مسائل دیگه 
از اول ایــران را تحریــم کننــد. 
خدایی اش دیگه بدتر از این فاجعه 
است. اون از دالر، اون از سکه، اون 

از گرونی، اون از کسادی بازار. یکبار 
دیگه از اول شــروع بشه این دفعه 
نصف مردم از بدبختی خودکشی 

می کنند.«

در جست وجوی امید
یک شهروند 5۶ ساله تمایل ایرانیان 
برای مهاجرت از ایران را این گونه 
»احترام. چیزی  توضیح می دهد: 
که ما در کشورمان نداریم. احترام. 
دنیا بــه ما چطوری نگاه می کند؟ 
یک مشــت نفهم و تروریست که 
عقده این را داریم کــه دنیا را به 
گند بکشیم. باز خدا پدر و مادر 
داعش را بیامــرزد که آمدند 
تروریست های  فهمید  دنیا  و 
عربستان و القاعده از ما بدتر 

هستند.
امید. بله، امید. امید ندارند مردم. 
نسل ما امکانش را داشت که برود، 
ولی با این وجود خیلی از کسانی 
که وضع مالی خوبی داشــتند و 
چند  نرفتند.  بروند،  می توانستند 
ســال کار می کردی و یک خانه 
ازدواج  کنی.  تهیه  می توانســتی 
آسان بود. شغل پیدا می شد. من 
طرفدار موســوی نیستم. این هم 
یکی بــود مثل خودشــان که به 
مشکل خوردند با هم ولی من یادم 
هست دقیق که در زمان این بنده 
خدا با وجــود اینکه ما با عراق در 
جنگ بودیــم، قیمت ها این نبود. 
االن سال هاست بدون اینکه جنگی 
داشته باشیم، وضع مان از کشوری 
که در جنگ اســت، خیلی بدتر 

است.
جوانی که نــه کار دارد و می داند 
اگر کار هم داشته باشد نمی تواند 
زندگی خودش را سر و سامان بدهد 

مشخص است که دلش می خواهد 
برود جایی که کار هست، احترام 
هست. امکان پیشرفت هست و …«

یک خانم پرستار از حکومتی که 
روی اعصاب مردم است، می گوید: 
»… مردم ما یک جورهایی خسته 
هســتند. من خیلی سیاست را 
دوست دارم. نمی خواهم خودم کار 
سیاسی بکنم، اما دوست دارم خبر 
داشته باشم، پیگیری کنم. از حدود 
دو سال قبل فهمیدم که مشکل 

دارم و رفتم پیش روانکاو…
… این همه خبر بــد. هر روز که 
روزنامه را باز کنیــم یا تلویزیون 
نــگاه کنیم یا با مــردم که حرف 
بزنیم، همه جا فقط خبر بد هست. 
تحریم، اعدام، تورم، زیاد شــدن 
دزدی، فشارهای که روی ما خانم ها 
هست، این همه اختالس و هرکس 
که حرفــی می زند را دســتگیر 
می کنند… همســر مــن اصاًل از 
والیبال خوشش نمی آید، اما وقتی 
ایران بازی داشت جلوی تلویزیون 
می نشســتیم و با هر شــوتی که 
می زدند ما دست می زدیم و جیغ 
می کشیدیم. برای اینکه خودمان را 
خالی کنیم وانمود می کردیم که 
والیبال دوست داریم در صورتی که 
اینقدر مشکل داریم که ایران ببرد 
یا ببازد فرقی برای ما ندارد. همان 
را هم نگذاشتند راحت نگاه کنیم. 
تصویر را قطع می کردند که زن ها 
را نشان ندهند. ایران توپ را شوت 
می کرد ولی تصویر قطع می شد و 
داور را نشان می داد. اعصابم خرد 
شده بود. یعنی قشنگ کالفه بودم. 
همســرم فحش های بد می داد… 
یک کاری کرده اند مردم همیشه 
عصبی بشوند. دوست دارند مردم 

ما خوشحال نباشند برای همین 
مردم دنبال آزادی هستند. دنبال 
اینکه بتوانند فرار کنند و به آرامش 

برسند.«
یک معلم از احساس دوگانه خود 

در این زمینه  می گوید: 
»…حاال نه اینکه دوســت داشته 
باشم بچه ها از ما دور باشند، اما اگر 
امکانش فراهم شود و از ایران بروند 
و بتواننــد تحصیل کنند و راحت 
زندگی کنند من راضی هســتم. 
این همه آدم بچه هایشان از ایران 
رفته اند و چند سال  نمی توانند آنها 
را ببینند مگر اتفاقی افتاده است. 
خودشان موفق باشــند و راضی 

باشند ما هم کیف می کنیم.«
یــک خانم مهندس کــه در یک 
تاسیسات  پشــتیبانی  شــرکت 
سرمایشی صنعتی کار  می کند از 
شرط خود برای کمک به فرزندش 

برای خرج از ایران  می گوید: 
»…اگر خودش موفق شود برود ما  
نمی توانیم شرطی برای او تعیین 
کنیم، ولی از من و پدرش کمک 
مالی  می خواهد. شرط ما هم برای 
کمک کردن به او ازدواج در ایران 
اســت. اگر با یک دختر مناسب 
در ایران ازدواج کند کمک شــان  
می کنیم که بتوانند از ایران بروند. 
من و همســرم با اینکــه از همه 
آشنایان خود اســتفاده کردیم و 
رابطه هایی که داشتیم، اما موفق 
نشــدیم برای او کار مناسبی پیدا 
کنیم و شــغلی که دارد در حدی 
نیست که بتواند به سطح باال برسد 

یا آینده ای داشته باشد.«

رسیدن به احساس رهایی
یــک کارگــر شــهرداری دلش  
می خواهــد »برای یــک ماه هم 
که شــده« در خارج زندگی کند 
و  می گویــد: »…برویــم و ببینیم 
چه خبر اســت این همه تعریف  
می کنند. هر جوری باشد از اینجا 
بهتر اســت. بدتر از اینجا هیچ جا 

نیست.«
یک زن 25 ساله از آزادی  می گوید: 
»دلــم  می خواهد بتوانــم راحت 
در خیابان راه بــروم بدون اینکه 
مجبور باشم این روسری را به زور 
ســرم کنم … دلم  می خواهد بروم 
دانشــگاه و به جای اینکه هر روز 

دلهره داشــتم باشم که انتظامات 
دانشگاه به لباسم گیر بدهد بتوانم 
درس بخوانم و بدون اینکه به کسی 
احتیاج داشــته باشــم روی پای 

خودم بایستم.«
یک کارگر لوله بــاز کن از رعایت 

حقوق قانونی مردم می گوید: 
»ما را به خاطر جر و بحث با پلیس 
گرفتند. داشتیم قلیان  می کشیدیم 
و کاری به کسی نداشتیم. مامور رد 
شد و به ما گیر داد. توهین کرد ما 
هم جوابش را دادیم. چندتا کشیده 
به ما زد. می دانســتیم می خواهد 
کاری کند که دعوا کنیم و مقصر 
شویم. با پوتین زد، هل داد. وقتی 
دید نقشــه اش نگرفت، به مادر ما 
فحش داد، ما هم درگیر شــدیم. 
مــا را بردند کالنتری. گفتیم یک 
شــب بازداشت که طوری نیست. 
شکایت کردند که ما می خواستیم 
مامور را خلع سالح کنیم. هرچه 
قاضی را قســم دادیم که به حرف 
ما گوش کند، گــوش نداد. خلع 
ســالح را قاضی قبول نکرد، ولی 
برای توهین به مامور دولت و دعوا، 
شش ماه رفتیم زندان، وقتی بیرون 
آمدم مجبور شدم موتور زیر پایم 
را بفروشــم تا قرض هایی که زنم 
کرده بود را پس بدهم. این مملکت 
است؟ به خدا افغانستان وضع شان 
از ما بهتر اســت. کسی که بتواند 
بروند به خدا خر است اگر نرود. در 
خارج قانون هست. می شود حتی 
از پلیس شکایت کرد و پدرش را 

درآورد.«
یک دانش آموز دبیرســتانی برای 
داشــتن ماشین ســریع و آزادی 
شرکت در کنســرت خوانندگان 
دلش می خواهد در خارج زندگی 

کند.
نمی گوید:  یک کارگر ساختمانی 
»قشنگه. توی خیابوناش راه بری 

انگار داری توی موزه راه می ری.«
یکی می گوید بــرای آنکه راحت 
بتواند با سگ اش در خیابان گردش 
و خریــد کند. دیگــری برای این 
آرزوی زندگی در خارج را دارد که 
بتواند فرزند 13 ساله خود را عمل 
کند. یک دانش آموخته موسیقی 
که به گفته خودش از ساز زدن و 
خواندن در عروسی ها امرار معاش 
نمی کنم  »فکر     می کند می گوید: 

الزم باشد بگویم برای چی دوست 
دارم ایران از ایــن بروم. من برای 
زدن در عروسی ها دنبال موسیقی 

نرفتم.«
فرار از فقر

یکی از از خبرهای بد فراری است 
و دیگری از فقر. یکــی از قوانین 
اسالمی فرار می کند و دیگری از نا 
امنی. یکی به دنبال تحصیل است 
و دیگری به دنبــال کار. اهداف و 
دالیل متعدد و متفاوت است، اما 
یک چیز مثل روز روشــن است: 
تعــداد زیادی از مــردم ایران اگر 
بتوانند و امکانش را داشته باشند 
ترجیــح می دهند ایــران را ترک 
کنند و در یک کشور دیگر زندگی 
کنند. کشور دلخواه اغلب از اروپای 
غربی یا آمریکای شــمالی است، 
اما هستند کسانی که می گویند:  
»ژاپن، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، 
اینها هم قبول است، فقط بشود از 

این خراب شده برویم.«
یک دختر 24 ساله که مدت سه 
سال است با حقوق زیر سقف اداره 

کار مشغول کار است می گوید: 
»…بــرای اینکه دیگه احســاس 
می کنم دیگه نمی تونم این استرس 
و این فشــار را تحمل کنم. روزی 
12 ساعت کار برای چندرغاز، توی 
خیابون هیچکس به خستگی ات 
احترام نمی گذارد و فکر می کنند 
فقط زندگی خودشون سخته. میان 
جلو شماره میدن، مزاحم میشن، 
اذیت می کنند، نگاه می کنند، برات 
بوق می زنند، پلیس از اونها بدتر، 
خانواده از پلیس بدتر، مردم به هم 
رحم نمی کنند… با خودم می گم 
24 سال اینجا زندگی کردم بسه. 
هیچ چیزی اینجا نیست که بتونه 
نگه ام داره، ولی خوب این فقط یه 
رویاست. نه پول دارم، نه آشنایی 

اون بیرون دارم، نه…«
هــم  رفتگــر  پیرمــرد  یــک 
که  داشــتن  می گوید:»دوســت 
دوســت دارم از ایــران بروم. کی 
دوست ندارد؟ اما ما فقط تا جایی 
می توانیم برویم که اتوبوس شرکت 

واحد برود.« 

   عزیز خسروشاهی
)رادیوزمانه(
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 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE  109
D.D.O., QC  H9B  2T7
Tel.: 514-683-8686 
nader.khaksar@gmail.com

مشاور امالک:  
مسکونی و جتاری 

با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!
ارزیابی رایگان      کمک برای اخذ وام 

     مسکونی و جتاری با کمترین بهره  
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین  
      به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در 

     کانادا Non residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه 1000 دالری برای هزینه محضر 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492 اوکازیون عـالی

برای زندگی و یا 
سرمایه گذاری

2004 construction 
ile des soeurs 

$279000
2005 downtown 

best view 
2 bedrooms

 $385000

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها  

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

رضا نژاد عامر مورو
(Gholam) REZA NEJAD 
Group Immobilier
courtier immobilier 
Real Estate Broker
Tel:  514-700-1060
Cell: 514-865-7146 
nejad@agateimmo.com
Fax: 514-313-5777     

Amer Niyonzima
CIBC mortgage advisor

- pre approval
- switch and refinancing

- new immigrants
- home equity line of credit

- self employed program
- new construction

Tel./Fax: 514-700-1060
Cell.: 514-891-3378

• عضو  رمسی اجنمن مشاورین امالک 
• همراه و همگام با شما برای تصمیم گیری 
بهترین خرید و فروش امالک جتاری، 
بیزنس، مسکونی  و مزرعه 
• کمک در تهیه انواع وام های مسکونی و جتاری 
• ارزیابی ملک شما جهت خرید و یا فروش 
•  آماده پاسخگویی و برآوردن 
خواسته های شما در امور امالک 

• پیش تاییدیه 
• وام مسکن برای مهاجرین جدید 
• وام مسکن برای  صاحبان بیزنس 

• وام اعتباری 
• وام برای احداث ساختمان 

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

___________________________
www.agaterealtygroup.com

4030 Boul.de la Cote-Vertu, Suite 111, Saint-Laurent, Qc  H4R 1V4
VANCOUVER . TORONTO . MONTREAL . CALGARY

در خدمت جامعه ی ایرانیان گرامی

WHAT MATTERS

مسینار اطالعاتی کامل 
  ویژه تازه واردین 

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

 .T.D با همکاری گروه بانک
AGATE groupe immobilier و

---------------------
گشودن حساب های مخصوص بانکی 	 
اخذ کارت های اعتباری برای تازه واردین 	 
تهیه اولین خانه مسکونی 	 
اخذ وام مسکن و سرمایه گذاری 	 
تهیه خودرو در مونتریال و حومه، 	 

       همراه با انواع بیمه های شخصی و تجاری 
اعم از خانه،  خودرو، عمر و غیرو 	 

-----------------------------------
زمان: 10 دسامبر 2014

از ساعت 6 و نیم تا 8 و نیم بعدازظهر 
 TD در محل بانک

800 Rene Levesque West 

)نبش »یونیورسیتی«(
برگزار می شود. 

----------------------------
برای اطالعات بیشتر باه سایت زیر رجوع کنید: 
info@montrealinforealty.com
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WINTER 
CLOTHING

CLOTHING F O R  T H E  W H O L E  
F A M I L Y

NEW
  

STORE

WWW.MEGAVENTEMONTREAL.COM

 75%-90% OFF

A L L-W E E K
WAREHOUSE 

SALE

D.D.O.
79A Brunswick boul.

D.D.O.H9B 2J5  •  514 238-0705
Corner Hotel de Ville  

Bus lines: 215 and 208

••• OPEN WED  TO SUN ONLY •••

LACHINE
120 St-Joseph boul. 

Lachine, H8S 2L3  •  514 637-1116
Bus stop accross MEGA VENTE 

Bus lines 90,191and 195  •  Metro - bus line 195 W

••• OPEN 7 DAYS •••

LAVAL
3920 A- 440 West 

Laval, H7T 2H6  •  514 226-5311
Near Cure Labelle 

Mobilia Furniture Shopping Complexe

••• OPEN WED  TO SUN ONLY •••

MEGA VENTEMEGA VENTE
DIRECT  

SALES

• 2 & 3 PIECES
•  3 MONTHS  

 TO 7 YEARS

MEN • LADIES 
CHILDREN

•  SIZES S-XL  •

MEN’S SUITS
SIZES 34-60
MODERN FIT 
SHORT, REGULAR  
and TALL
GREAT SELECTION 
FOR OFFICE  
and WEDDINGS! $588$588

$285$285
ONLY $485$485

ONLY

$488
AND UP

AND UP AND UP

$9999$9999
ONLY

CHOICE OF 
FREE

SHIRT,TIE or BELT

• SUPER •
SPECIAL

*DUE TO THE NATURE OF OUR SALES, WE HAVE A FIRST-COME-FIRST SERVED POLICY.  
ALL MARCHANDISE SUBJECT TO AVAILABILITY (LIMITED QUANTITIES). MERCHANDISE MAY NOT NE EXACTLY AS SHOWN.

COMPARE AT 
$9.99

COMPARE AT $350 CHILDREN 
CLOTHING SETS

SOCKS 
3-PACK

SLEEP PANTS 
DUCK DYNASTY

CHILDREN’S
ZIP HOODIES, POLOS 
and SWEATPANTS
— AND MORE —

CHILDREN’S
BRAND NAMES
SNOWSUITS 
BOYS & GIRLS
up to -35 C
SIZES 12M-18 YRS
REG: UP TO $179.99

JACKETS & PARKAS
LADIES & MEN’S
LARGE VARIETY OF STYLES
up to -30 C 
SIZES S-5XL
 REG: UP TO $199.99

JEANS
— FOR MEN —
• SIZES 32–44
• BLACK OR BLUE

$1185
COMPARE AT  $24.99

AND UP
COMPARE AT  $19.99

COMPARE AT   
$15.00COMPARE AT   

$6.00
COMPARE AT  $19.99

$1185

$39$39 $49$49

DEEP POCKET SHEET SETS
• ALL SIZES AVAILABLE
• 4 OR 6-PIECE SET
•  ASSORTED COLOURS 

& STYLES

$1985
COMPARE AT $79.99$1985 $488

WINTER CLOTHING

CLOTHING F O R  T H E  W H O L E  
F A M I L Y

NEW  
STORE

WWW.MEGAVENTEMONTREAL.COM

 75%-90% OFF

A L L-W E E K
WAREHOUSE 

SALE

D.D.O.
79A Brunswick boul.

D.D.O.H9B 2J5  •  514 238-0705
Corner Hotel de Ville  

Bus lines: 215 and 208

••• OPEN WED  TO SUN ONLY •••

LACHINE
120 St-Joseph boul. 

Lachine, H8S 2L3  •  514 637-1116
Bus stop accross MEGA VENTE 

Bus lines 90,191and 195  •  Metro - bus line 195 W

••• OPEN 7 DAYS •••

LAVAL
3920 A- 440 West 

Laval, H7T 2H6  •  514 226-5311
Near Cure Labelle 

Mobilia Furniture Shopping Complexe

••• OPEN WED  TO SUN ONLY •••

MEGA VENTEMEGA VENTE
DIRECT  

SALES

• 2 & 3 PIECES
•  3 MONTHS  

 TO 7 YEARS

MEN • LADIES 
CHILDREN

•  SIZES S-XL  •

MEN’S SUITS
SIZES 34-60
MODERN FIT 
SHORT, REGULAR  
and TALL
GREAT SELECTION 
FOR OFFICE  
and WEDDINGS!

$600$600
ONLY

$588$588
AND UP

$285$285
ONLY $485$485

ONLY

$488
AND UP

AND UP

$9999$9999
ONLY

CHOICE OF 
FREE

SHIRT,TIE or BELT

8 DAYS ONLY!
• SUPER •
SPECIAL

SEPT 11-14 & 18-21

*DUE TO THE NATURE OF OUR SALES, WE HAVE A FIRST-COME-FIRST SERVED POLICY.  
ALL MARCHANDISE SUBJECT TO AVAILABILITY (LIMITED QUANTITIES). MERCHANDISE MAY NOT NE EXACTLY AS SHOWN.

COMPARE AT 
$9.99

COMPARE AT $350 CHILDREN 
CLOTHING SETS

SOCKS 
3-PACK

SLEEP PANTS 
DUCK DYNASTY

STRETCH 
JEANS
— FOR WOMEN —
• SIZES 1–15
• BLUE OR GREY

CHILDREN’S
ZIP HOODIES, POLOS
 and SWEATPANTS
— AND MORE —

CHILDREN’S
SNOWSUITS
-35 C  •  SIZES 0-16
REG $139.99

JACKETS  
& PARKAS
LADIES & MEN’S
-30 C  •  SIZES S-4XL
             REG $169.99

JEANS
— FOR MEN —
• SIZES 32–44
• BLACK OR BLUE

$1088
COMPARE AT  $24.99

COMPARE AT  $19.99

COMPARE AT  $19.99

COMPARE AT   
$15.00

$1088

$49$49

DEEP POCKET SHEET SETS
• ALL SIZES AVAILABLE
• 4 OR 6-PIECE SET
•  ASSORTED COLOURS 

& STYLES

$1988
COMPARE AT $79.99$1988 $488

BACK TO SCHOOL

WINTER CLOTHING

CLOTHING
F O R  T H E  W H O L E  

F A M I L Y

NEW
  

STORE

WWW.MEGAVENTEMONTREAL.COM

 75% -90%  OFF

ALL-WEEK WAREHOUSE 

SALE

D.D.O.
79A Brunswick boul.

D.D.O.H9B 2J5  •  514 238-0705

Corner Hotel de Ville  

Bus lines: 215 and 208

••• OPEN WED  TO SUN ONLY •••

LACHINE
120 St-Joseph boul. 

Lachine, H8S 2L3  •  514 637-1116

Bus stop accross MEGA VENTE 

Bus lines 90,191and 195  •  Metro - bus line 195 W

••• OPEN 7 DAYS •••

LAVAL
3920 A- 440 West 

Laval, H7T 2H6  •  514 226-5311

Near Cure Labelle 

Mobilia Furniture Shopping Complexe

••• OPEN WED  TO SUN ONLY •••

MEGA VENTEMEGA VENTED
IR
EC
T 
 

SA
LE
S

• 2 & 3 PIECES

•  3 MONTHS  
 TO 7 YEARS

MEN • LADIES 

CHILDREN

•  SIZES S-XL  •

MEN’S SUITS
SIZES 34-60
MODERN FIT 
SHORT, REGULAR  
and TALL
GREAT SELECTION 
FOR OFFICE  
and WEDDINGS! $600$600ONLY

$588$588
AND UP

$285$285ONLY $485$485ONLY

$488
AND UP

AND UP

$9999$9999ONLY

CHOICE OF 

FREE
SHIRT,TIE or BELT

8 DAYS ONLY!
• SUPER •
SPECIAL
SEPT 11-14 & 18-21

*DUE TO THE NATURE OF OUR SALES, WE HAVE A FIRST-COME-FIRST SERVED POLICY.  

ALL MARCHANDISE SUBJECT TO AVAILABILITY (LIMITED QUANTITIES). MERCHANDISE MAY NOT NE EXACTLY AS SHOWN.

COMPARE AT 
$9.99

COMPARE AT $350
CHILDREN 

CLOTHING SETS
SOCKS 

3-PACK
SLEEP PANTS 
DUCK DYNASTY

STRETCH 
JEANS
— FOR WOMEN —

• SIZES 1–15
• BLUE OR GREY

CHILDREN’S
ZIP HOODIES, POLOS

 and SWEATPANTS
— AND MORE —CHILDREN’S

SNOWSUITS
-35 C  •  SIZES 0-16

REG $139.99

JACKETS  
& PARKAS

LADIES & MEN’S

-30 C  •  SIZES S-4XL

             REG $169.99

JEANS
— FOR MEN —

• SIZES 32–44

• BLACK OR BLUE

$1088
COMPARE AT  $24.99

COMPARE AT  $19.99

COMPARE AT  $19.99

COMPARE AT   
$15.00

$1088

$49$49

DEEP POCKET SHEET SETS
• ALL SIZES AVAILABLE

• 4 OR 6-PIECE SET

•  ASSORTED COLOURS 

& STYLES

$1988
COMPARE AT $79.99$1988 $488

BACK TO SCHOOL

حراج باورنکردنی لباس 

مخصوص کودکان

کت 
و شلوار 
شیک 
مردانه 

جین 
کشی

 زنانه 

جین مردانه 
با کیفیت مرغوب 

ست لباس 
انواع  ملحفه کودکان 

با کیفیت عالی 
شلوار خواب 

ب 
ورا

 ج
اع

انو

لباس زمستانی 
برای کودکان، 

خامن ها و آقایان 

انواع لبـاس: مخصوص همه  خانواده

1985$

V
EN
TE

D
IR
EC
TE

(pas disponible à Greenfield Park et Laval)

VÊTEMENTS
POUR LA FAMILLE

*En raison de la nature de notre vente, premier arrivé, premier servi. Toute marchandise est assujettie à la disponibilité (quantités limitées). Photos à titre indicatif seulement.

HOMMES, FEMMES ET ENFANTS
3 mois - 5TG

et beaucoup +et plus

• T-Shirts • T-Shirts manches longues
• Chandails • Coton ouatés • Pantalons
• Jeans • Jupes • Boxers • Blouses

• Shorts et maillots.

ENSEMBLE DE NEIGE
-35˚

MANTEAU
FEMME ET HOMME

75%90%

HABITS
POUR
HOMMES
34-60 COUPE
MODERNE,
RÉGULIER,
COURT ET LONG.

AU CHOIX CRAVATE OU CEINTURE GRATUITE!

Toutes grandeurs disponibles. 4 ou 6 mcx. Styles assortis.
ENSEMBLE DE DRAPS

www.megaventemontreal.com Veuillez nous téléphoner ou consulter notre site web pour les heures d’ouvertures.

À

J
M
0
1
1
6
4
7
5
6
3

WOW
285$

1985$
SUPER

SPÉCIAL

RABAIS

5 JOURS SEULEMENT
MÉGA VENTE

VALIDE DU 24 AU28 SEPTEMBRE 2014*
*DDOet Laval fermés lundi etmardiVENTE D’ENTREPÔT

Marques connues
filles et garçons,
12 mois à 18 ans

Grand choix
de styles
Jusqu’à -30°
Tailles P-5TG.

Prix rég. jusqu’à 199.99$

et plus et plus

285$

39$39$ 49$49$
9999$9999$

G.

*Détails en magasin. Apportez ce coupon.

* SUPER BON D’ESCOMPTE * Valeur avant les taxes (excluant les habits). Ne peut être combiné à aucune promotion. Valide jusqu’au 30 septembre 2014.

Avec la présentation de ce bon, recevez

10$ gratuit
demarchandise
avec l’achat de 50$* et plus

20$ gratuit
demarchandise
avec l’achat de 100$* et plus

50$ gratuit
demarchandise
avec l’achat de 200$* et plus

ST-LÉONARD
8235, Langelier,

ST-LÉONARD, Qc, H1P 2B7
514 223-0510

Situé entre Jarry et de Blainville
Autobus 33 du Métro Langelier

OUVERT 7 JOURS

GREENFIELD PARK*
3259 Boul Taschereau Greenfield Park,

QC J4V 2H5
coin boul.Churchill,
514-226-1497

OUVERT 7 JOURS
*Cette succursale ne vend pas d’habit

pour homme.

NOUVELLE ADRESSE
LAVAL*

3920 autoroute 440 Ouest
Laval H7T 2H6.

(Centre d’achat Mobilia)
514 226-5311

MERCREDI AU DIMANCHE SEULEMENT
*Cette succursale ne vend pas d’habit

pour homme.

LACHINE
120, boul. St-Joseph,

LACHINE, Qc, H8S 2L3
514 637-1116

Arrêt d’autobus en face de
MÉGA VENTE

Autobus 90, 191 et 195
Métro bus direction 195 Ouest

OUVERT 7 JOURS

DOLLARD-DES-
ORMEAUX
79A, boul. Brunswick,

DOLLARD-DES-ORMEAUX,
Qc, H9B 2J5

514 238-0705
(entre rue Lake et rue Tecumseh)

MERCREDI AU DIMANCHE SEULEMENTopen 7 days a week, 
call for times
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در مجال این شماره به 
بررسی فوتبال ایــران در 
هفتــه ای که گــذشت 

می پردازیم... 

برتــر چهاردهــم درحالی  لیگ 
پیگیــری شــد که مناقشــه ی 
فدراســیون فوتبال و صدا و سیما 
بر ســر حق پخش تلویزیونی به 
نفــع عــزت ا... ضرغامی رییس 
برکنار شده ی رادیو و تلویزیون به 
پایان رسید و علی کفاشیان فقط 
توانست 30% حق پخش را افزایش 
دهد. یعنــی از 1۶ میلیارد به 22 
میلیارد و ۶00 میلیون تومان ارتقاء 
یافت!!! البته اگر ضرر 5 میلیارد و 
۶00 میلیون تومانی فدراسیون از 
طرف تبلیغات محیطی بابت عدم 
پخش بازیهای هفته ی دوازدهم و 
سیزدهم را در نظر بگیریم، عمال 
فدراســیون یک میلیــارد تومان 

درآمد بیشتر کسب کرد.
بــا این حال علی کفاشــیان ادعا 
مــی کند کــه این مســاله برای 
سالهای بعد بطور کلی حل شده 
زیرا دولت قرار است برای فوتبال 
ردیف بودجه تعیین کند و آنرا در 
بودجه ی صدا و سیما بگنجاند و 
این سازمان هم آنرا در قالب حق 
پخش به فدراسیون پرداخت کند 
تا از این طریق کمک مســتقیم 
دولت به فوتبال به حســاب نیاید 
و کنفدراســیون فوتبال آسیا هم 
امتیازی از ایران بابت کمک دولت 

به فوتبال کسر نکند...
در این هفته از مسابقات سپاهان 
در خانــه ی خود نفت مســجد 
سلیمان)شــهِر اولی ها( را با یک 
گل بدرقه کــرد. خلعتبری با گل 
ســه امتیازی که برای سپاهان به 
ثمر رســاند روند رو به رشد خود 
را ادامه داد ولــی همچنان مورد 
غضب کارلوس کیروش قرار دارد. 
راه آهن با پیکان و پدیده ی مشهد 
با فوالد خوزستان هم به نتیجه ی 
مشابه صفر بر صفر بسنده کردند. 
پیکان با وجود هزینه های زیادی 
که بــرای خرید بازیکن در ابتدای 
فصل انجام داده، هنوز نتوانســته 
انتظــارات را بــرآورده کند. فوالد 
خوزستان)قهرمان فصل پیش( هم 
با اسکوچیچ مربی پیشین ملوان، 
آرام آرام خــود را به صدر جدول 

نزدیک می کند.
ذوب آهن و ملوان در شــهر انزلی 
یک بــازی حیاتی انجام دادند که 
ذوب آهن توانســت با نتیجه ی 
ســه بر یک حریفش را شکست 
دهد. ملوان با وجود تغییر مربی، 
همچنان در انتهای جدول دست 
و پــا می زند. نتایــج ضعیف این 
تیم به کنــار، درگیری های بعضًا 
ناخوشایند درون این تیم از نکات 
منفی به حساب می آید و سیروس 
محجــوب رییس میلیــاردر این 

باشگاه هم هنوز نتوانسته آرامش 
را به این تیم تزریق کند. گفتنی 
است که وضعیت این تیم در نیم 
فصل دوم مســابقات بهتر خواهد 
شــد زیرا همچنان تیم نظامی به 
حساب می آید و با گرفتن چند تن 
از بازیکنانی که مشکل کارت پایان 
خدمت داشتند، مثل آرش افشین 
مــی تواند خــود را در جدول باال 

استقالل  بکشد. 
هم  خوزســتان 
در شهر قم، صبا 
را دو بــر یــک 

شکست داد.
تیــم  امــا  و 
پرسپولیس که 
همچنان درگیر 
ی  هــا ر فتا ر
یســت  شا نا

بازیکنان خود 
هنگام  بــه 
یــض  تعو
 ، ســت ا
نتوانســت 
پــس  از 
ش  گستر

تبریز  فوالد 
این  برآید. 
بــه  تیــم 
تازگــی فراز 
را  کمالونــد 
پــس از رفع 

محرومیت به علت تبانی در فصول 
قبل به خدمت گرفته است. البته 
از گل بــه خودی سوشــا مکانی 
و پنالتی از دســت رفته ی اومانا 
بازیکن ملی پوش کاســتاریکایی 
این تیم در دقیقه 8۶ نباید گذشت. 
پرسپولیس بازی را روان شروع کرد 
و دو گل به ثمر رســاند ولی این 
گسترش فوالد بود که از اشتباهات 
بازیکنــان و البتــه تعویض های 
اشتباه مربی پرسپولیس استفاده 
کرد و بازی را به تســاوی کشاند. 
حمید درخشان هنوز نتوانسته بر  
حاشیه های بازیکنان کلیدی اش 
غلبه کند و دلیــل این امر را هم 
خالی بودن نیمکت تیمش عنوان 

می کند.
گل سرسبد بازی های این هفته، 
مسابقه بین دو تیم استقالل تهران 
و تراکتورسازی در شهر تبریز بود 
که حاشــیه های فراوانی داشت. 
از گم شــدن حکم محرومیت از 
حضــور تماشــاچیان تراکتور در 
کشوی جادویی محمد نبی دبیر 
کل فدراسیون فوتبال گرفته تا 90 
دقیقه ناســزا به امیر قلعه نویی و 
البته داوری ضعیف علیرضا فغانی. 
قلعه نویی بــه هنگام حضور روی 
نیمکت تیــم تبریزی، به این تیم 
شخصیت قهرمانی بخشید و آن را 
راهی جام باشگاه های آسیا کرد. 
اشتباهات فغانی به ضرر استقالل 
هم که مســبوق به سابقه است و 

خصومت شــخصی وی 
با تیم استقالل، بر اهالی 

فوتبال پوشیده نیست.
این دیدار با نتیجه ی دو 
بر دو خاتمه یافت و فاصله 
چهار امتیازی این دو تیم 
در صدر جدول باقی ماند. 
اســتقالل در حالی پا به 
که  گذاشــت  بازی  این 
چند بازیکن 

دو اخطاره داشت و 
بدین علت در آستانه 
ی داربی پایتخت در 
هفته پانزدهم دست 
به عصا عمل می کرد. 
ی  مساله  مهمترین 
این دیدار، کارت زرد 
ستاره  کرار  جاســم 
ی استقالل به علت 
اعتراض به داور بود. 
از  بدین صورت وی 
حضور در داربی محروم 
ناراحتی  شد و موجبات 
امیر قلعه نویی را فراهم 
آورد. کــرار بخاطــر این 
بی مباالتی به کمیته ی 
انضباطی باشگاه استقالل 
فراخوانده شــد. الزم به 
ذکر است که لیگ برتر 
دوباره به مدت دو هفته 
تعطیل شــد تا اردوی 
تیم ملی جهت بازی دوستانه 
با کره جنوبی در تهران برگزار شود.

خبر داغ این هفته هم اجرای حکم 
حبس چهــار ماهه محمد مایلی 
کهن مربی ســابق تیم ملی است 
که پس از شــکایات علی دایی از 
وی به سبب بیانیه های نه چندان 
خوشــایندش صــورت پذیرفت. 
موضوع وقتی جالب می شود که 
علی دایی درگیــر یک پرونده ی 
شکایت دیگر هم در دادگاه است. 
جاییکه وزیر ورزش دکتر محمد 
گودرزی از دایی به دلیل نســبت 
دادن اخراجش از پرســپولیس به 
وی شــکایت کرده است. آیا علی 
دایــی به مصداق این َمَثل که " از 
هر دست بدهی از همان دست می 
گیری" روانه ی زندان می شود؟!؟

عادل فردوســی پور این هفته به 
بهانه ی تولد علی کریمی مصاحبه 
ای بــا وی انجام داد و او را وادار به 
واکنش علیه علی دایی کرد. این 
کار وی باعث شد تا آتش اختالف 
میان این دو چهره همچنان سوزان 
باقی بماند. جالبــی موضوع این 
است که در فوتبال ما یک سر همه 
ی مشکالت، درگیری ها، تبانی ها 
و کارت به کارتها به حساب داوران، 
علی دایی می باشد. حال باید وی 
را مافیای فوتبال خطاب کنیم یا 
عادل فردوســی پور!!! این امر به 

قضاوت شما بر میگردد.

فوتبـال... 

برجن مرغـوب پری 
<< محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی

در انواع گوناگون 

www.akhavanfood.com

سنتی سیالدودیمعمولی
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>> West Island: 
15760 boul Pierrefonds  
Tel.: 514-620-5551

سوپر
اسپشیال های 

عالی  � 

همه روزه در 
اخوان وست آیلند 

کیفیت شرایتون! 
با قیمت سیدامساعیل!

گاه یک 
از ن

دوآتیشۀ 
استقاللی  

نتریال
ش مو

دب



26 26www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 21  no.1188    Nov. 15,  2014  سال 21 شماره   1188 24 آبان 1393 

Å هر چیز که خوار آید یکروز به کار آید

Å هر خری را به یك چوب نمی رونند

Å هر دودی از کباب نیست

Å هر رفتی، آمدی داره

Å هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد

Å هر سرازیری یك سر باالئی داره

Å هر سرکه ای از آب، ترش تره

Å هر سگ در خونه صاحابش شیره

Å هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

Å هر کس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است

Å  /هر کسی پنج روزه نوبت اوست

دور مجنون گذشت و نوبت ماست ]حافظ[

Å هر که با مادر خود زنا کنه با دگران چه ها کنه

Å هر که بامش بیش برفش بیش

Å هر که بیك کار، بهمه کار - هر که بهمه کار، بهیچ کار

Å هر که به امید همسایه نشست گرسنه میخوابه

Å هر که تنها قاضی رفت خوشحال بر می گرده

Å هر که خربزه میخوره پای لرزش هم می شینه

Å هر که خری نداره غمی نداره

Å هر که خیانت ورزد دستش در حساب بلرزد

Å هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد گوید

Å هر که را زر در ترازوست، زور در بازوست

Å هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد

Å / هر که را مال هست و عقلش نیست

روزی آن مال مالشی دهدش 

 وانکه را عقل هست و مالش نیست/  

روزی آن عقل بالشی دهدش )عمادی شهریاری(

Å  /هر که را میخواهی بشناسی

یا باهاش معامله کن یا سفر کن

Å هر که شیرینی فروشد مشتری بروی بجوشد

Å   / هر که نان از عمل خویش خورد

منت از حاتم طائی نبرد

Å هر کی بفکر خویشه کوسه بفکر ریشه

Å هر کی خر شد، ما پالونیم

Å هر کی که زن نداره،آروم تن نداره

Å هر کی که زن نداره،آروم تن نداره

Å ردی گردو نیست ـِ هر گـ

Å هر گلی زدی سر خودت زدی

Å هزار تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره

Å هزار تا دختر کور و یکروزه شوهر میده

Å هزار دوست کمه، یك دشمن بسیار

Å هزار قورباغه جای یه ماهی رو نمی گیره

Å هزار وعده خوبان یکی وفا نکند

Å هشتش گرو نه است

Å !هلو برو تو گلو

Å هم از توبره می خوره هم از آخور

Å هم از شوربای قم افتادیم هم از حلیم کاشون
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بخاطر این 7کار  عذرخواهی نکنید!
بشر جایزالخطاست! به همین خاطر 
بعد از اشــتباهات کوچک  و بزرگ  
خیلی ســاده عذرخواهی می کنیم 
و می گذریم. اما مســئله اینجاست 
که بعضی کارها که به خاطرشــان 
عذاب وجدان می گیریم اصال اشتباه 
نیســتند. ما نباید به خاطرشــان 
احســاس گناه کنیم چون سالمت 
جســمی و روحی مان به انجام آنها 

وابسته است. 
برای مثال با این 7 کار آشنا شوید که 
یاد گرفته ایم بخاطرشان عذرخواهی 

کنیم. 
این مطلب را هافینگتن پست منتشر 

کرده است:
•

زود به رخت خواب رفنت
بعضی وقت هــا گپ وگفت با رفقا تا 
دیروقت یا تماشای سریال آخرشب 
با اعضای خانواده کیف می دهد. اما 
وقتی احســاس خســتی می کنید 
نباید سعی کنید به زور بیدار بمانید. 
خــواب یکی از عوامــل مهم حفظ 
ســالمت روزانه و احساس خوشی 
ماست. نتایج تحقیقات مختلف نشان 
داده خواب کم باعث افزایش میزان 
استرس و در نتیجه مشکالت دیگر 
مثل بیماری قلبی و چاقی می شود. 
پس اگر خواب تان می آید این را به 
بقیه بگویید و به رخت خواب بروید. 
دوســتان نزدیک و اعضای خانواده 

نباید از این ناراحت شوند.
•

»نــه«  گفنت!
سر کار مســئولیت های فراوانی را 
قبول کرده اید و هیــچ وقتی برای 

انجام کارهای شخصی ندارید؟ 
این یعنی نمی توانید »نه« بگویید. 

شما گاهی اوقات باید به آدم های دور 
و بر نه بگویید و این هیچ مشــکلی 
نــدارد. در واقع اگر هــر چه را که 

بپذیرید خیلی  رئیس تان می گوید 
زود دچار فرسودگی فراوان و نفرت 

از کار می شوید.
برای آنکه زندگی تان را هرج و مرج 
فرا نگیرد بهتر است در هر زمان فقط 

روی یک نکته تمرکز کنید. 
تمرکز کلید آرامش و پیشرفت در 
کار است و این تمرکز با نه گفتن به 
موقعیت ها و پیشنهادهای مختلف به 

وجود می آید.
•

به تعطیالت رفنت
زندگــی  تلــخ  واقعیــت  ایــن 
آمریکایی هاست: آنقدر استرس دارند 
و آنقدر از آینده می ترســند که از 
مرخصی هایشان استفاده نمی کنند و 

به تعطیالت نمی روند. 
امــا کار بــدون تعطیــالت باعث 
دلمردگی می شود. نتایج تحقیقات 
نشان می دهد که برنامه ریزی برای 
ســفر باعث باالرفتن حس خوشی 
در افراد می شود. رفتن به تعطیالت 
احساســات منفی به کار را کاهش 
می دهد و اســترس را کم می کند. 

تعطیالت حق شماست.
•

پایان دادن به دوستی های مضر

به هم زدن دوستی اصال آسان نیست 
- می گویند حتی سخت تر از پایان 
دادن یک رابطه رمانتیک است. اما 
گاهی اوقات نیاز دارید که به بعضی 
دوستی ها پایان دهید و اصال هم از 
این کار خجالت نکشید چون چنین 
دوستی هایی برای سالمتی مضرند. 
دوستی های پراسترس باعث باالرفتن 
سطح استرس در شــما می شود و 
دوســتی  با افراط سوء استفاده چی 
باعث احساس نفرت از خود می شود. 
به خودتان لطف کنید و با دوستان 
زیاده خواه - هر چند قدیمی - به هم 

بزنید. معذرت هم نخواهید.
•

جواب سریع ندادن به ایمیل ها
ما همیشــه آنالین هستیم و فشار 
ایمیل ها  به  بی فاصلــه  جواب دادن 
روز به روز بیشتر می شود. اما مسئله 
اینجاســت که ما وظیفــه نداریم 
ایمیل مان را هر لحظه، هر ساعت یا 
حتی هر روز چک کنیم. بخصوص 
کــه چک کــردن لحظه به لحظــه 
ایمیل ها باعث افزایش اســترس و 
احســاس بی ربط انتظار می شــود. 
جالب اینجاست که کارآفرینان بزرگ 
دنیــای اینترنت هــم خیلی اوقات 

اصال اول صبح ایمیل شــان را چک 
نمی کنند. دیویــد کارپ، بنیانگذار 

سایت موفق Tumblr می گوید: 
»من ســعی می کنم تــا وقتی که 
وارد دفترم نشده باشم - که اصوال 
بین 9:30 تا 10:30 صبح اســت - 
ایمیل ها را چک نکنم. ایمیل خواندن 
در خانه نه حــس خوبی می دهد 
نه باعــث افزایش راندمــان کاری 

می شود.«
•

تنهایی را به جمع ترجیح دادن
خیلی از ماها واقعا می ترســیم - و 
عذاب وجــدان می گیریــم - که 
ســاعاتی از روز را تنها باشیم و به 
خودمان برســیم: کتاب بخوانیم، 
فیلم ببینیم یا بــرای خودمان غذا 
درست کنیم. ما برای آنکه بهتر در 
مورد آرزوها یا مشــکالت مان فکر 
کنیم باید تنها باشــیم. این را نباید 
با در خــود فرورفتن و گریز دائمی 
از جمع اشــتباه گرفت. پس بدون 
عذاب وجدان ساعاتی را به خودتان 
اختصاص بدهید تا ببینید بعد از یکی 

دو ساعت چقدر انرژی گرفته اید.
•

همیشه فداکاری نکردن
فداکاری برای اعضای خانواده گاهی 
اوقات ضروری است اما اگر دائما در 
حال فداکاری باشید و به نیازهایتان 
بی توجهــی کنیــد بعــدا متوجه 
می شــوید چیزی از خودتان باقی 
نمانده که بخواهیــد برایش کاری 
انجام بدهید. از دیگران هم طلب کار 
می شوید که چرا اندازه شما فداکاری 
نکرده اند. اما مسئله اینجاست که ما 
باید نیازهایمــان را در اولویت قرار 
دهیــم تا رابطه ســالمی با دیگران 
داشته باشــیم. به گفته دکتر فیل 
»این اسمش خودخواهی نیست. این 
شارژ کردن عاطفی، ذهنی، فیزیکی 

و معنوی خودمان است.«
•

به این ۴ دلیل، باید همین امروز Flu s  hot بزنید
•

چرا باید واکسن بزنیم؟

مجله ریدرز دایجست کانادا با انتشار 
مقاله ای به همــه توصیه کرده که 

واکسن آنفلوآنزا بزنند. 
ریدرز دایجست برای این پیشنهاد 4 

دلیل آورده:
•

1( ویروس هر سال عوض می شود
ممکن است پارسال واکسن آنفلوآنزا 
زده باشید، اما چون ویروس هر سال 
تغییر می کنــد، در مقابل ویروس 
امســال مصونیت ندارید. واکســن 
جدید باعث تولیــد آنتی بادی های 
جدید در بدن تان می شــود و این 

خوب است.
•

2( هر چه زودتر، بهتر
آغاز فصل آنفلوآنزا مشخص نیست 
و خیلی اوقات از اوایل اکتبر شاهد 
ابتالی مردم به این بیماری هستیم. 
واکسن برای تولید آنتی بادی در بدن 
به دو هفته وقت نیاز دارد. پس هر 
چه زودتر واکسن بزنید شانس مبتال 

نشدن تان باالتر می رود.
•

3( ضعیف ترها بدون آن کم  

می آورند
تحقیقات نشــان داده این گروه ها 
برای جنگ با ویروس آنفلوآنزا بیشتر 

از بقیه به واکسن نیاز دارند: 
زنـــان باردار، کــودکان زیر 
5ســال، افراد باالی 50 سال، 
افراد مبتال به بیماری های مزمن 
و کسانی که با آنها کار یا زندگی 
افرادی که  باالخره  و  می کنند، 

در بیمارستان ها کار می کنند. 
•

4( ویروس آنفلوآنزا سریع سفر 
می کند

کافی است کسی مبتال به آنفلوآنزا 
باشد و سرفه کند: چون ویروس از 
طریق هوا منتقل می شــود خیلی 
راحت دیگران را مبتال خواهد کرد. 

می توانید دســتان تان را هر ساعت 
بشویید و از جمعیت دوری کنید. 
حتی می توانید بیشــتر از همیشه 
ورزش کنید که بر اساس تحقیقات 
جدید باعث کاهش احتمال ابتال به 

آنفلوآنزا می شود. 
اما همه اینها کارساز نیست و هنوز 

هیچ راهی بهتر از واکسن زدن 
آنفلوآنزا  بــا  مقابله  برای 

کشف نشده است.

•
تفاوت میان سرماخوردگی و 

آنفلوآنزا

سرماخوردگی و آنفلوآنزا در نگاه اول 
شبیه به نظر می رسند چون هر دو 
بیماری در این نشانه ها مشترک اند: 

تب، احســاس خســتگی شدید، 
ســرفه خشک،  گلودرد،  بدن درد، 

حالت  و  خارش چشم 
تهوع. 

اما وقتی این نشانه ها 
ســریع  خیلــی 
نشان  را  خودشــان 
می دهنــد و با تب و 
درد شــدید همراه 
احتماال  می شوند 

آنفلوآنزا  دچــار 
باید  شــده اید 

خیلی سریع 
دکتر  به 

مراجعه کنید. 
وقتی در دو روز اول ابتال به ویروس 
آنفلوآنــزا درمان را شــروع کنید 

سریع تر خوب می شوید.
خانواده ها می توانند واکســن را از 
کلینیک های دولتــی و همچنین 

مطب های خصوصی تهیه کنند.
ونکوورنامه  •

Flu shot
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تركيب خون و 
ادرار در جريان 
درمان با روزه، 
عميقًا تغيير مي يابد 
و به شكل و تركيب 
طبيعي خود بر 
مي گردد و جا دارد 
فصل مستقلي را به 
بحث درباره اثرات 
روزه در تركيب 
خون اختصاص 
دهيم

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول ويژه جدول عادي

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5133

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

13

شوم ترین شب زندگي15
 دقايقي از طلوع آفتاب نگذش�ته بود كه پس�رجوان ناگهان از خ�واب پريد. همين كه 

نيم نگاهي به ساعت ديواري اتاقش انداخت با عجله از رختخواب بيرون پريد

16 راه اندازي سامانه تجميع داده هاي پایش تا پایان سال 14
 سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص با راه اندازي فاز اول مركز كنترل و پايش ملي، 

اقدامات اوليه و زير ساخت هاي الزم براي سامانه تجميع داده هاي پايش را فراهم كرده است

معضل ريزگردها كه امروز دامن بسياري 
از شهرهاي كشور را گرفته است طي دو 

سال اخير شدت بيشتري يافته است. 
همين امر باعث شده است تا بسياري از 

مسئوالن كشورمان تدابيري براي اين موضوع 
بينديشند؛ هر چند ريشه اين مشكل به 

كشورهاي عربي همسايه بازمي گردد اما گويا 
اين كشورها چندان تمايلي به رسيدگي براي 

اين موضوع ندارند
صفحه 15 

 ورود به شهر رمضان

مهماني  م��اه  رمضان 
ك��ه  ماه��ي  خداس��ت، 
خداون��د بندگان��ش را به 
مهماني خود فرامي خواند 
ماهي ك��ه در آن خداوند 
ب��ه بندگان��ش رحمت و 

بركت عطا مي كند.
ماه��ي ك��ه روزه��ا و 
بهتري��ن  از  ش��ب هايش 
ساعت هاس��ت و سرتاسر 

اين ماه درهاي بهش��ت روي بندگانش گش��وده است، ماهي كه نفس كشيدن 
حكم تسبيح و خوابيدن حكم عبادت دارد.

ماهي كه ش��ب قدر، ش��بي كه برتر از هزار ماه است در آن واقع شده، شبي 
كه فرش��تگان ب��ه اذن خدا فرود مي آيند و جميع مق��درات بندگان را در طول 
سال تعيين مي كنند. ماهي كه بندگان ازخداي خود طلب آمرزش و رستگاري 
مي كنند. واژه رمضان در لغت »رمضاء« به معني حرارت و س��وزانيدن اس��ت و 
چون در اين ماه گناهان انس��ان بخشيده مي ش��ود، از آن به عنوان ماه مبارك 
رمضان ياد مي شود. انتخاب واژه رمضان از دقت و لطافت خاصي برخوردار است 
چرا كه سخن از گداخته شدن را به نوعي مي توان دگرگون شدن در زير آفتاب 
سوزان و گرم و تحمل ضربات بي امانش تعبير كرد. رمضان بهار قرآن و مناجات 
به درگاه پروردگار بي نياز اس��ت. تمام كتب بزرگ آسماني از جمله قرآن كريم، 

تورات، انجيل، زبور و صحف در اين ماه نازل شده.
ام��ام جعفر ص��ادق )ع( مي فرماي��د: كل ق��رآن در ماه رمض��ان به صورت 
بيت المعمور نازل ش��ده و صحف ابراهيم در ش��ب اول رمضان و تورات در روز 
ششم ماه رمضان، انجيل در روز سيزدهم رمضان و زبور در روز هجدهم رمضان 
نازل ش��ده اس��ت. نظر به اين كه قرآن كريم در ماه مبارك رمضان نازل شده و 
ت��اوت آيات آن در اين ماه فضيلت بس��ياري دارد، در روايات اس��امي از ماه 
رمض��ان به عنوان بهار قرآن هم ياد مي ش��ود. اين م��اه هر روزش نماز و دعايي 
ويژه دارد و در اين ماه به س��بب بركات آن دعا، مناجات و نمازهاي مس��تحبي 

توصيه شده است.
از ب��ركات اين ماه مي توان به اين نكته اش��اره كرد ك��ه با آغاز اين ماه، همه 
مس��لمانان، در هر جاي دنيا اين ماه را به بهترين نحو برگزار مي كنند و س��فره 

سحر و افطار را با ياد خدا برپا مي كنند.
ماهي كه سراس��ر خير و بركت اس��ت. ماهي كه حتي ج��رم در آن كاهش 
مي يابد و بس��ياري دس��ت به بارگاه خدا برمي دارند و طلب آمرزش و بخش��ش 
مي كنند و توبه پيش مي گيرند. همچنين انس��ان روزه دار در هنگام گرس��نگي 
و تش��نگي، فقرا و بينوايان را ياد مي كند و در نتيجه به كمك آنها مي ش��تابد. 
پيامبر )ص( مي فرمايد: »ماه رجب، ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه 
امت من است. هر كس همه اين ماه را روزه بگيرد، بر خدا واجب است كه همه 
گناهانش را بخش��يده و بقيه عمرش را تضمين كند و او را از تش��نگي و عطش 

دردناك روز قيامت امان دهد.«
با اين تفاسير مي توان نتيجه گرفت كه اين ماه در نزد خدا اجر و قرب بااليي 
دارد و خداوند باالترين بركات و آمرزش هاي خود را در اين ماه قرار داده است.

چه خوب اس��ت كه با آغاز اين ماه، نهايت اس��تفاده را كرده و از خداي خود 
خواس��تار آمرزش گناهان، بركت در روزي و رفع مشكات مردم باشيم و دست 

فقرا و بينوايان را گرفته و كمك حال هم در اين ماه پربركت باشيم.

فرهنگ و آداب روزه داري 
 مص�رف كربوهيدرات هاي مركب در س�حر كه در مدت طوالني تري هضم مي ش�وند 

باعث مي شوند شما كمتر گرسنه شويد
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محسن غالمي

روزه و درمان هاي طبيعي

یادداشت

 افقي:
1-بخشي از خودرو كه مركز كنترل 
عملكرد آن محس��وب مي ش��ود- از 
ش��هرهاي تاريخي و بس��يار زيباي 

ايتاليا
2- رديف- بي خب��ر از پياده- جيره 

مقرر
پ��ا-  رگ ه��اي  گش��ادگي   -3

خويشاوندي، ارتباط- كمك
4- بل��ي- مركز ف��راري- ابزار اضافه 

الزم- آبسه
5- سابقًا بر سر آن جان مي باختند- 

چوب دستي قلندر- كلمه
6- پ��ر و لبري��ز- اي��ن گل ام��روزه 
بيشتر نشانه عش��ق، افتخار، برتري 
و جذابيت مي باشد- عامت مفعول 

بي واسطه
7- مركز فرماندهي- مكاني عمومي 
براي اس��تفاده از اينترن��ت- مدفن 

فردوسي
نامراد- ش��هر بي قانون- گياهي   -8
از تيره سوس��ني ها ب��ا گل هاي زيبا 

و معطر
9- صورت��ي كمرنگ- ض��د خونگرم- 

روغن جا
10- دريا- مركز كش��ور چك- بازهم 

پر و لبريز!
11- پادش��اهان- قلعه حس��ن صباح- 

ضمير غايب
12- لباس صاف كن- عشوه گر- حرف 

جمع- بام خانه
13- پ��ل پي��روزي- عجله، س��رعت- 

حامل
14- فراموش��ي- موضعي در مناسك 

حج- از صفات باريتعالي
15- از باتاق ه��اي مش��هور ايران- از 

گياهان دارويي
 عمودي:

1-از آثار تاريخي و معروف 
و ديدني كش��ورمان كه در 
ب��ازار قديمي خوي  جنوب 

واقع شده- پاندول ساعت
2- يياق كرج- دردمندي- 

راهب
3- نوعي كينه- رنگي براي 

فرش- آقاي فرانسوي
4- ظري��ف و زيب��ا- اصل و 

آغاز- جسر- خانه مجلل
5- سازي بادي- كله قندي- 

جديد
6- خاك سفال گري- سخن 

نيشدار- عكس العمل
7- ناكس، لئيم- بلبل- بمب مخرب

8- قاره ما- اسب- اذيت
9- نام پس��رانه- دريچه قلب- صفحه 

نقاشي
10- آفري��دن و هس��تي دادن- زينت 

پركاربرد لباس- شامل همه مي شود
س��لول-  اس��ت-  ب��س  هم��ان   -11

جانشينان
12- ش��اعر مسافر- س��خن زير لب از 

خشم- دوستي- جمع امت
13- حاضر، مهيا- كدر- ابزار تزريق

14- دلير- ضد تاريك- بخت
15- ستاره معروف- جنون جواني

 افقي:
1- خاك پژوهي- سردار كارتاژ

2- اكنون- نوعي پارچه- همراه
3- تيره و تار- ش��ش ضلعي- نوعي از 

خودروي هيوندا
4- ن��ام كوچك نيس��تلروي مهاجم 
گلزن هلندي كه جاي او در بازي هاي 
يورو خالي بود- جشنواره بين المللي 

فيلم- كشتيبان- حمام تكي
5- برابر- نوعي انگور- گرفتگي زبان

6- به آخر رسيده- شهري در جنوب 
اسپانيا- خون

7- اهلي نيست- جهانگردي- پيشوند 
يوناني به معني ده

8- خبرگزاري كش��ورمان- رجوع- 
مسطح

9- نيم تنه زنانه- بي بضاعت- شيپور 
بزرگ

10- پائي��ن و قع��ر- نرخ رس��مي- 
صنعتي در شعر

11- گليم- طرف صحبت- مقياس 
طول

12- هجو كردن- پادشاه ساساني- 
خمره بزرگ- زنجيره

13- آرن��ج- گاب��ي- حركت��ي در 
جودو

14- پس��ت فطرتي- پ��اك و منزه- 
رسوب كننده

محاس��به  ب��راي  دس��تگاهي   -15
شتاب، س��رعت و نيروهاي وارده بر 

خودرو- دستگاه ضدعفوني
 عمودي:

»س��واران  رم��ان  1-نويس��نده 
كالسكه«- كجاوه

و  تبه��كار  فري��ب-  ش��جاع-   -2
آدمكش

3- بصير- ملحد- امضاي مختصر
4- ش��هري در ايالت ويسكانس��ين- 
نوعي هورمون- به معني بگو- جوان، 

دلير
5- اثر بيدل- آوردن- ضدخشك

6- سخن زير لب از خشم- پاكدامني- 
همخانه

7- يتيم شدن- سرپرستي- دزدي
8- مش��هور- بخشنده- ش��هري در 

استان يزد
9- اس��تارت قديم��ي- عضو س��فره 

نوروزي- گلزن بارسا
10- حيله گ��ر- باط��ل، ضايع- واحد 

واليبال
ري��زه- عمه  ب��اران   -11

امام زمان)عج(- پزشك ها
12- زرد فرنگ��ي- ب��رج 
ك��ج- ش��كل هندس��ي- 

اضافه بار
13- مخلوط��ي از نيترات 
پتاس��يم، گ��رد زغ��ال و 
گوگ��رد كه باع��ث انفجار 

مي شود- فراق- پرسش
14- ش��هري در اس��تان 
ن��ام  مغ��ازه-  لرس��تان- 

دخترانه
15- درياچ��ه س��وئيس- 
امري��كاي  در  خليج��ي 

جنوبي

حل جدول ويژه شماره 5132حل جدول عادی شماره 5132

چندي پيش براي ش��ركت در يك جشن نامزدي 
دعوت شدم. با كمال ميل دعوت را اجابت كرده و به 
مهماني رفتم. جش��ن در منزل ع��روس خانم برگزار 
ش��د و مهمان ها يكي پس از ديگري از راه رس��يدند 
و صاحبخانه با خوش��رويي به اس��تقبال يكايك شان 
آمد. مراس��م به بهترين ش��كل ممكن برگزار ش��د و 
موجي از ش��ادباش و آرزوي خوشبختي نثار عروس 
و داماد گشت. فرداي آن روز كه براي سپاسگزاري و 
پوزش از زحمات با صاحبخانه تماس گرفتم، خاصه 
پس از تعارفات مرس��وم از سر درددل گفت: »بيچاره 
فرش ه��اي دس��تبافم، دو هفته از شست وش��وي آن 

نمي گذرد؛ رنگش هم روشن است...«
حرف هايش چنان جرقه اي در ذهنم زد كه از فرط 
تب و تاب آن، جمات ديگر بنده خدا را نش��نيدم و 
نفهميدم چگونه خداحافظي كردم و مثل تش��نه اي 
در طلب آب، قلم برداشتم و اين بيت زيباي موالنا را 

روي كاغذ نوشتم: 
خلق را تقليدشان بر باد داد

اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد
و با خود انديش��يدم كه به راستي اين تقليدهاي 
بي انديش��ه و نيمه كاره چه ها كه بر سر فرهنگ اين 
م��رز و بوم نياورده اس��ت! غرضم نف��ي هيچ فرهنگ 
و تمدني نيس��ت چرا كه هر ريش��ه و پيشينه اي در 
جاي��گاه خود قابل احترام اس��ت، تنه��ا مي خواهم با 
گريزي نرم و خزنده بر تاريخ س��رزمين مان اين گونه 

تقليدهاي صرف را زير يك عامت 
س��ؤال بزرگ ببرم و با چند س��ؤال 
كه همواره از خود مي پرسم، اينگونه 

طرح مسئله نمايم:
»ايراني، از ايران چه مي داني؟ از 
ريش��ه و پيشه و انديشه پدرانت؟ از 
آئين و ميراث مذهبي سرزمينت؟ از 
تمام پاكي ها و نيكي هاي نياكانت؟ 
از آب و آت��ش پليدي زداي ش��رع 
و دين��ت؟ از داش��ته ها و بوده هاي 
پيش��ينت؟ و از پيش��ينه ات چ��ه 
مي داني؟ چيزي از ش��رق پژوهاني 
كه در س��فرنامه هاي خود پاكيزگي 
ايرانيان و رسم نيكوي خانه تكاني را 

ستوده اند، شنيده اي؟
تا به حال به ذهنت خطور كرده 
اس��ت كه كلم��ه بيگانه »پاس��يو« 
همين پاس��يويي ك��ه در خانه هاي 
نوس��از ديروز و كلنگي امروز هنوز 
آث��اري از آن باق��ي اس��ت، از واژه 
ايران��ي و كهن »پادي��او« برگرفته 
ش��ده اس��ت؟ )پادي��او، محل تميز 
ك��ردن ب��وده و در مس��اجد به آن 
وضوخانه گفته مي ش��ده اس��ت.( و 
بعدها همين واژه به زبان فرانسوي 
رفته و به »پاتيو« تبديل شده و در 

بازگش��تي دوباره به زبان فارسي به صورت »پاسيو« 
درآمده است.

شايد كمتر كسي بداند كه ايراني ها بيش از 3 هزار 

س��ال پيش در شهرهايش��ان حمام عمومي داشته اند 
و س��اخت نخس��تين حمام تاريخ به جمشيد، پادشاه 
پيشدادي منسوب است و در تخت جمشيد نشانه هايي 
از وج��ود حمام در آن روزگاران پيدا 
شده اس��ت و باستان شناسان بر اين 
عقيده ان��د ك��ه س��اخت حمام هاي 
عمومي در ايران از دوره هخامنش��ي 
رايج بوده اس��ت، يا اين ك��ه با ورود 
اسام به سرزمين مان حاكمان و افراد 
خير در ش��هرهاي اي��ران حمام هاي 
بسيار بنا كرده اند و به نوشته شاردن، 
جهانگرد فرانس��وي، كه مدتي را در 
دوره صف��وي در اصفه��ان گذرانيده 
بود، اين شهر در آن زمان 272 حمام 
داشته است، اما سخن اين است كه 
در سرزميني كه ساده ترين آموزه هاي 
مذهبي و اخاق��ي اش »النظافه من 
االيمان وااليمان في الجنه« اس��ت، 
در س��رزميني كه پيامب��ر مكرمش 
مي فرماي��د: »در ميان لباس ها رنگ 
س��پيد را برگزين كه سپيد بهترين 
رنگ ه��ا ب��راي جام��ه اس��ت«، در 
س��رزميني كه جش��ني به وسعت و 
ش��كوه نوروز دارد و سال نو با پاكي 
و پاكيزگي آغاز مي ش��ود و مردم آن 
در استقبال از بهار، دمار از روزگار هر 
پليدي و پلشتي در مي آورند، تا ارواح 
پاك و فروهرهاي نياكانشان خشنود 
و در آرامش در نظاره اين همه پاكي، 
آفرينش��ان كنند، در س��رزمين مردماني كه بهار را به 
دق��ت ثانيه لحظه ش��ماري مي كنن��د و دعاي تحويل 
سال ش��ان در اوج ذكاوت و هوش��ياري »ح��ول حالنا 

الي احس��ن الحال« است، اس��فناك است دستخوش 
روزگار م��درن و دهك��ده جهان��ي ش��دن و بيگانه از 
فرهن��گ خود در ورطه تقليد چن��ان رنگ باختن كه 
س��گ و گربه آلوده را چون عزيزي بت��وان در آغوش 
كشيد. ش��ايد روي سخنم بيشتر با روشنفكران باشد؛ 
آنها كه به جرم آگاهي بيش��تر مسئوليت سنگين تري 
بر دوش دارند و مي بايس��ت روش��نگري كنند نه آنان 
كه در توهم روشنفكري به هر وسيله اي مي خواهند از 
قافله تمدن عقب نمانند. مي خواهم بگويم كه شايسته 
اس��ت و بايسته كه با احترام به تاريخ سرزمين مان كه 
جشن هاي ملي و مذهبي اش با رعايت كامل آداب ادب، 
مهمان و ميزبان را گرامي داش��ت، از آنچه با فرهنگ 
ملي و مذهبي ما همخواني ندارد، دوري كنيم و جاي 
تأسف دارد كه ما با چنين پيشينه اي، با كفش آلوده اي 
كه در كوي و برزن قدم زده ايم و از سرويس بهداشتي 
اس��تفاده كرده ايم، پاي بر فرهن��گ خود بگذاريم و بر 
خانه اي وارد ش��ويم كه حرمت دارد و مقدس است؛ بر 
فرش و بورياي آن نماز خوانده مي ش��ود؛ سفره نان و 
ريحان بر آن مي نهيم. پيران و كودكان خانواده در آن 
مي خوابند، راه مي روند و نفس مي كش��ند، فرشي كه 
نم��اد و مظهر هنر ايراني اس��ت و در پس هر گره اش 
رازي نهفته و سر به مهر دارد كه روايتگر خطوط چهره 
و دس��تان زنان و دختران غيرتمند ايراني است كه به 
كد يمين و عرق جبين ش��ان پشت فرشتگان عرش را 

به لرزه درمي آورد. 
پس به احترام پاكي سرزمين و نياكان مان بايسته 
اس��ت و نيكو كه از خانه هاي كوچك خود آغاز كنيم 
و با يقين از درستي كردار و گفتارمان، از هر آن كس 
ك��ه در ورطه ناآگاهانه اين تقليد گرفتار اس��ت، نه با 
جيغ بنفش كه محترمانه و آگاهانه اس��تدعا كنيم و 

تمنا كه:
لطفًا با كفش وارد نشويد!

مينا نبئي 

جاي تأسف دارد 
كه ما با چنين 
پيشينه اي، با 

كفش آلوده اي 
كه در كوي 
و برزن قدم 

زده ايم و 
از سرويس 

بهداشتي استفاده 
كرده ايم، پاي 

بر فرهنگ خود 
بگذاريم و بر 
خانه اي وارد 

شويم كه حرمت 
دارد و مقدس 

است

آمارهاي محققان بر نقش روزه در درمان طبيعي بيماري ها مهر تأیيد مي زند
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زاياهكرابمنان3
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ولمممساركاياك14

تيهاممسيبارتسا15

لطفًا با كفش وارد نشويد!

تركيب خون و 
ادرار در جريان 
درمان با روزه، 
عميقًا تغيير مي يابد 
و به شكل و تركيب 
طبيعي خود بر 
مي گردد و جا دارد 
فصل مستقلي را به 
بحث درباره اثرات 
روزه در تركيب 
خون اختصاص 
دهيم
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سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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شوم ترین شب زندگي15
 دقايقي از طلوع آفتاب نگذش�ته بود كه پس�رجوان ناگهان از خ�واب پريد. همين كه 

نيم نگاهي به ساعت ديواري اتاقش انداخت با عجله از رختخواب بيرون پريد

16 راه اندازي سامانه تجميع داده هاي پایش تا پایان سال 14
 سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص با راه اندازي فاز اول مركز كنترل و پايش ملي، 

اقدامات اوليه و زير ساخت هاي الزم براي سامانه تجميع داده هاي پايش را فراهم كرده است

معضل ريزگردها كه امروز دامن بسياري 
از شهرهاي كشور را گرفته است طي دو 

سال اخير شدت بيشتري يافته است. 
همين امر باعث شده است تا بسياري از 

مسئوالن كشورمان تدابيري براي اين موضوع 
بينديشند؛ هر چند ريشه اين مشكل به 

كشورهاي عربي همسايه بازمي گردد اما گويا 
اين كشورها چندان تمايلي به رسيدگي براي 

اين موضوع ندارند
صفحه 15 

 ورود به شهر رمضان

مهماني  م��اه  رمضان 
ك��ه  ماه��ي  خداس��ت، 
خداون��د بندگان��ش را به 
مهماني خود فرامي خواند 
ماهي ك��ه در آن خداوند 
ب��ه بندگان��ش رحمت و 

بركت عطا مي كند.
ماه��ي ك��ه روزه��ا و 
بهتري��ن  از  ش��ب هايش 
ساعت هاس��ت و سرتاسر 

اين ماه درهاي بهش��ت روي بندگانش گش��وده است، ماهي كه نفس كشيدن 
حكم تسبيح و خوابيدن حكم عبادت دارد.

ماهي كه ش��ب قدر، ش��بي كه برتر از هزار ماه است در آن واقع شده، شبي 
كه فرش��تگان ب��ه اذن خدا فرود مي آيند و جميع مق��درات بندگان را در طول 
سال تعيين مي كنند. ماهي كه بندگان ازخداي خود طلب آمرزش و رستگاري 
مي كنند. واژه رمضان در لغت »رمضاء« به معني حرارت و س��وزانيدن اس��ت و 
چون در اين ماه گناهان انس��ان بخشيده مي ش��ود، از آن به عنوان ماه مبارك 
رمضان ياد مي شود. انتخاب واژه رمضان از دقت و لطافت خاصي برخوردار است 
چرا كه سخن از گداخته شدن را به نوعي مي توان دگرگون شدن در زير آفتاب 
سوزان و گرم و تحمل ضربات بي امانش تعبير كرد. رمضان بهار قرآن و مناجات 
به درگاه پروردگار بي نياز اس��ت. تمام كتب بزرگ آسماني از جمله قرآن كريم، 

تورات، انجيل، زبور و صحف در اين ماه نازل شده.
ام��ام جعفر ص��ادق )ع( مي فرماي��د: كل ق��رآن در ماه رمض��ان به صورت 
بيت المعمور نازل ش��ده و صحف ابراهيم در ش��ب اول رمضان و تورات در روز 
ششم ماه رمضان، انجيل در روز سيزدهم رمضان و زبور در روز هجدهم رمضان 
نازل ش��ده اس��ت. نظر به اين كه قرآن كريم در ماه مبارك رمضان نازل شده و 
ت��اوت آيات آن در اين ماه فضيلت بس��ياري دارد، در روايات اس��امي از ماه 
رمض��ان به عنوان بهار قرآن هم ياد مي ش��ود. اين م��اه هر روزش نماز و دعايي 
ويژه دارد و در اين ماه به س��بب بركات آن دعا، مناجات و نمازهاي مس��تحبي 

توصيه شده است.
از ب��ركات اين ماه مي توان به اين نكته اش��اره كرد ك��ه با آغاز اين ماه، همه 
مس��لمانان، در هر جاي دنيا اين ماه را به بهترين نحو برگزار مي كنند و س��فره 

سحر و افطار را با ياد خدا برپا مي كنند.
ماهي كه سراس��ر خير و بركت اس��ت. ماهي كه حتي ج��رم در آن كاهش 
مي يابد و بس��ياري دس��ت به بارگاه خدا برمي دارند و طلب آمرزش و بخش��ش 
مي كنند و توبه پيش مي گيرند. همچنين انس��ان روزه دار در هنگام گرس��نگي 
و تش��نگي، فقرا و بينوايان را ياد مي كند و در نتيجه به كمك آنها مي ش��تابد. 
پيامبر )ص( مي فرمايد: »ماه رجب، ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه 
امت من است. هر كس همه اين ماه را روزه بگيرد، بر خدا واجب است كه همه 
گناهانش را بخش��يده و بقيه عمرش را تضمين كند و او را از تش��نگي و عطش 

دردناك روز قيامت امان دهد.«
با اين تفاسير مي توان نتيجه گرفت كه اين ماه در نزد خدا اجر و قرب بااليي 
دارد و خداوند باالترين بركات و آمرزش هاي خود را در اين ماه قرار داده است.

چه خوب اس��ت كه با آغاز اين ماه، نهايت اس��تفاده را كرده و از خداي خود 
خواس��تار آمرزش گناهان، بركت در روزي و رفع مشكات مردم باشيم و دست 

فقرا و بينوايان را گرفته و كمك حال هم در اين ماه پربركت باشيم.

فرهنگ و آداب روزه داري 
 مص�رف كربوهيدرات هاي مركب در س�حر كه در مدت طوالني تري هضم مي ش�وند 

باعث مي شوند شما كمتر گرسنه شويد
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محسن غالمي

روزه و درمان هاي طبيعي

یادداشت

 افقي:
1-بخشي از خودرو كه مركز كنترل 
عملكرد آن محس��وب مي ش��ود- از 
ش��هرهاي تاريخي و بس��يار زيباي 

ايتاليا
2- رديف- بي خب��ر از پياده- جيره 

مقرر
پ��ا-  رگ ه��اي  گش��ادگي   -3

خويشاوندي، ارتباط- كمك
4- بل��ي- مركز ف��راري- ابزار اضافه 

الزم- آبسه
5- سابقًا بر سر آن جان مي باختند- 

چوب دستي قلندر- كلمه
6- پ��ر و لبري��ز- اي��ن گل ام��روزه 
بيشتر نشانه عش��ق، افتخار، برتري 
و جذابيت مي باشد- عامت مفعول 

بي واسطه
7- مركز فرماندهي- مكاني عمومي 
براي اس��تفاده از اينترن��ت- مدفن 

فردوسي
نامراد- ش��هر بي قانون- گياهي   -8
از تيره سوس��ني ها ب��ا گل هاي زيبا 

و معطر
9- صورت��ي كمرنگ- ض��د خونگرم- 

روغن جا
10- دريا- مركز كش��ور چك- بازهم 

پر و لبريز!
11- پادش��اهان- قلعه حس��ن صباح- 

ضمير غايب
12- لباس صاف كن- عشوه گر- حرف 

جمع- بام خانه
13- پ��ل پي��روزي- عجله، س��رعت- 

حامل
14- فراموش��ي- موضعي در مناسك 

حج- از صفات باريتعالي
15- از باتاق ه��اي مش��هور ايران- از 

گياهان دارويي
 عمودي:

1-از آثار تاريخي و معروف 
و ديدني كش��ورمان كه در 
ب��ازار قديمي خوي  جنوب 

واقع شده- پاندول ساعت
2- يياق كرج- دردمندي- 

راهب
3- نوعي كينه- رنگي براي 

فرش- آقاي فرانسوي
4- ظري��ف و زيب��ا- اصل و 

آغاز- جسر- خانه مجلل
5- سازي بادي- كله قندي- 

جديد
6- خاك سفال گري- سخن 

نيشدار- عكس العمل
7- ناكس، لئيم- بلبل- بمب مخرب

8- قاره ما- اسب- اذيت
9- نام پس��رانه- دريچه قلب- صفحه 

نقاشي
10- آفري��دن و هس��تي دادن- زينت 

پركاربرد لباس- شامل همه مي شود
س��لول-  اس��ت-  ب��س  هم��ان   -11

جانشينان
12- ش��اعر مسافر- س��خن زير لب از 

خشم- دوستي- جمع امت
13- حاضر، مهيا- كدر- ابزار تزريق

14- دلير- ضد تاريك- بخت
15- ستاره معروف- جنون جواني

 افقي:
1- خاك پژوهي- سردار كارتاژ

2- اكنون- نوعي پارچه- همراه
3- تيره و تار- ش��ش ضلعي- نوعي از 

خودروي هيوندا
4- ن��ام كوچك نيس��تلروي مهاجم 
گلزن هلندي كه جاي او در بازي هاي 
يورو خالي بود- جشنواره بين المللي 

فيلم- كشتيبان- حمام تكي
5- برابر- نوعي انگور- گرفتگي زبان

6- به آخر رسيده- شهري در جنوب 
اسپانيا- خون

7- اهلي نيست- جهانگردي- پيشوند 
يوناني به معني ده

8- خبرگزاري كش��ورمان- رجوع- 
مسطح

9- نيم تنه زنانه- بي بضاعت- شيپور 
بزرگ

10- پائي��ن و قع��ر- نرخ رس��مي- 
صنعتي در شعر

11- گليم- طرف صحبت- مقياس 
طول

12- هجو كردن- پادشاه ساساني- 
خمره بزرگ- زنجيره

13- آرن��ج- گاب��ي- حركت��ي در 
جودو

14- پس��ت فطرتي- پ��اك و منزه- 
رسوب كننده

محاس��به  ب��راي  دس��تگاهي   -15
شتاب، س��رعت و نيروهاي وارده بر 

خودرو- دستگاه ضدعفوني
 عمودي:

»س��واران  رم��ان  1-نويس��نده 
كالسكه«- كجاوه

و  تبه��كار  فري��ب-  ش��جاع-   -2
آدمكش

3- بصير- ملحد- امضاي مختصر
4- ش��هري در ايالت ويسكانس��ين- 
نوعي هورمون- به معني بگو- جوان، 

دلير
5- اثر بيدل- آوردن- ضدخشك

6- سخن زير لب از خشم- پاكدامني- 
همخانه

7- يتيم شدن- سرپرستي- دزدي
8- مش��هور- بخشنده- ش��هري در 

استان يزد
9- اس��تارت قديم��ي- عضو س��فره 

نوروزي- گلزن بارسا
10- حيله گ��ر- باط��ل، ضايع- واحد 

واليبال
ري��زه- عمه  ب��اران   -11

امام زمان)عج(- پزشك ها
12- زرد فرنگ��ي- ب��رج 
ك��ج- ش��كل هندس��ي- 

اضافه بار
13- مخلوط��ي از نيترات 
پتاس��يم، گ��رد زغ��ال و 
گوگ��رد كه باع��ث انفجار 

مي شود- فراق- پرسش
14- ش��هري در اس��تان 
ن��ام  مغ��ازه-  لرس��تان- 

دخترانه
15- درياچ��ه س��وئيس- 
امري��كاي  در  خليج��ي 

جنوبي

حل جدول ويژه شماره 5132حل جدول عادی شماره 5132

چندي پيش براي ش��ركت در يك جشن نامزدي 
دعوت شدم. با كمال ميل دعوت را اجابت كرده و به 
مهماني رفتم. جش��ن در منزل ع��روس خانم برگزار 
ش��د و مهمان ها يكي پس از ديگري از راه رس��يدند 
و صاحبخانه با خوش��رويي به اس��تقبال يكايك شان 
آمد. مراس��م به بهترين ش��كل ممكن برگزار ش��د و 
موجي از ش��ادباش و آرزوي خوشبختي نثار عروس 
و داماد گشت. فرداي آن روز كه براي سپاسگزاري و 
پوزش از زحمات با صاحبخانه تماس گرفتم، خاصه 
پس از تعارفات مرس��وم از سر درددل گفت: »بيچاره 
فرش ه��اي دس��تبافم، دو هفته از شست وش��وي آن 

نمي گذرد؛ رنگش هم روشن است...«
حرف هايش چنان جرقه اي در ذهنم زد كه از فرط 
تب و تاب آن، جمات ديگر بنده خدا را نش��نيدم و 
نفهميدم چگونه خداحافظي كردم و مثل تش��نه اي 
در طلب آب، قلم برداشتم و اين بيت زيباي موالنا را 

روي كاغذ نوشتم: 
خلق را تقليدشان بر باد داد

اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد
و با خود انديش��يدم كه به راستي اين تقليدهاي 
بي انديش��ه و نيمه كاره چه ها كه بر سر فرهنگ اين 
م��رز و بوم نياورده اس��ت! غرضم نف��ي هيچ فرهنگ 
و تمدني نيس��ت چرا كه هر ريش��ه و پيشينه اي در 
جاي��گاه خود قابل احترام اس��ت، تنه��ا مي خواهم با 
گريزي نرم و خزنده بر تاريخ س��رزمين مان اين گونه 

تقليدهاي صرف را زير يك عامت 
س��ؤال بزرگ ببرم و با چند س��ؤال 
كه همواره از خود مي پرسم، اينگونه 

طرح مسئله نمايم:
»ايراني، از ايران چه مي داني؟ از 
ريش��ه و پيشه و انديشه پدرانت؟ از 
آئين و ميراث مذهبي سرزمينت؟ از 
تمام پاكي ها و نيكي هاي نياكانت؟ 
از آب و آت��ش پليدي زداي ش��رع 
و دين��ت؟ از داش��ته ها و بوده هاي 
پيش��ينت؟ و از پيش��ينه ات چ��ه 
مي داني؟ چيزي از ش��رق پژوهاني 
كه در س��فرنامه هاي خود پاكيزگي 
ايرانيان و رسم نيكوي خانه تكاني را 

ستوده اند، شنيده اي؟
تا به حال به ذهنت خطور كرده 
اس��ت كه كلم��ه بيگانه »پاس��يو« 
همين پاس��يويي ك��ه در خانه هاي 
نوس��از ديروز و كلنگي امروز هنوز 
آث��اري از آن باق��ي اس��ت، از واژه 
ايران��ي و كهن »پادي��او« برگرفته 
ش��ده اس��ت؟ )پادي��او، محل تميز 
ك��ردن ب��وده و در مس��اجد به آن 
وضوخانه گفته مي ش��ده اس��ت.( و 
بعدها همين واژه به زبان فرانسوي 
رفته و به »پاتيو« تبديل شده و در 

بازگش��تي دوباره به زبان فارسي به صورت »پاسيو« 
درآمده است.

شايد كمتر كسي بداند كه ايراني ها بيش از 3 هزار 

س��ال پيش در شهرهايش��ان حمام عمومي داشته اند 
و س��اخت نخس��تين حمام تاريخ به جمشيد، پادشاه 
پيشدادي منسوب است و در تخت جمشيد نشانه هايي 
از وج��ود حمام در آن روزگاران پيدا 
شده اس��ت و باستان شناسان بر اين 
عقيده ان��د ك��ه س��اخت حمام هاي 
عمومي در ايران از دوره هخامنش��ي 
رايج بوده اس��ت، يا اين ك��ه با ورود 
اسام به سرزمين مان حاكمان و افراد 
خير در ش��هرهاي اي��ران حمام هاي 
بسيار بنا كرده اند و به نوشته شاردن، 
جهانگرد فرانس��وي، كه مدتي را در 
دوره صف��وي در اصفه��ان گذرانيده 
بود، اين شهر در آن زمان 272 حمام 
داشته است، اما سخن اين است كه 
در سرزميني كه ساده ترين آموزه هاي 
مذهبي و اخاق��ي اش »النظافه من 
االيمان وااليمان في الجنه« اس��ت، 
در س��رزميني كه پيامب��ر مكرمش 
مي فرماي��د: »در ميان لباس ها رنگ 
س��پيد را برگزين كه سپيد بهترين 
رنگ ه��ا ب��راي جام��ه اس��ت«، در 
س��رزميني كه جش��ني به وسعت و 
ش��كوه نوروز دارد و سال نو با پاكي 
و پاكيزگي آغاز مي ش��ود و مردم آن 
در استقبال از بهار، دمار از روزگار هر 
پليدي و پلشتي در مي آورند، تا ارواح 
پاك و فروهرهاي نياكانشان خشنود 
و در آرامش در نظاره اين همه پاكي، 
آفرينش��ان كنند، در س��رزمين مردماني كه بهار را به 
دق��ت ثانيه لحظه ش��ماري مي كنن��د و دعاي تحويل 
سال ش��ان در اوج ذكاوت و هوش��ياري »ح��ول حالنا 

الي احس��ن الحال« است، اس��فناك است دستخوش 
روزگار م��درن و دهك��ده جهان��ي ش��دن و بيگانه از 
فرهن��گ خود در ورطه تقليد چن��ان رنگ باختن كه 
س��گ و گربه آلوده را چون عزيزي بت��وان در آغوش 
كشيد. ش��ايد روي سخنم بيشتر با روشنفكران باشد؛ 
آنها كه به جرم آگاهي بيش��تر مسئوليت سنگين تري 
بر دوش دارند و مي بايس��ت روش��نگري كنند نه آنان 
كه در توهم روشنفكري به هر وسيله اي مي خواهند از 
قافله تمدن عقب نمانند. مي خواهم بگويم كه شايسته 
اس��ت و بايسته كه با احترام به تاريخ سرزمين مان كه 
جشن هاي ملي و مذهبي اش با رعايت كامل آداب ادب، 
مهمان و ميزبان را گرامي داش��ت، از آنچه با فرهنگ 
ملي و مذهبي ما همخواني ندارد، دوري كنيم و جاي 
تأسف دارد كه ما با چنين پيشينه اي، با كفش آلوده اي 
كه در كوي و برزن قدم زده ايم و از سرويس بهداشتي 
اس��تفاده كرده ايم، پاي بر فرهن��گ خود بگذاريم و بر 
خانه اي وارد ش��ويم كه حرمت دارد و مقدس است؛ بر 
فرش و بورياي آن نماز خوانده مي ش��ود؛ سفره نان و 
ريحان بر آن مي نهيم. پيران و كودكان خانواده در آن 
مي خوابند، راه مي روند و نفس مي كش��ند، فرشي كه 
نم��اد و مظهر هنر ايراني اس��ت و در پس هر گره اش 
رازي نهفته و سر به مهر دارد كه روايتگر خطوط چهره 
و دس��تان زنان و دختران غيرتمند ايراني است كه به 
كد يمين و عرق جبين ش��ان پشت فرشتگان عرش را 

به لرزه درمي آورد. 
پس به احترام پاكي سرزمين و نياكان مان بايسته 
اس��ت و نيكو كه از خانه هاي كوچك خود آغاز كنيم 
و با يقين از درستي كردار و گفتارمان، از هر آن كس 
ك��ه در ورطه ناآگاهانه اين تقليد گرفتار اس��ت، نه با 
جيغ بنفش كه محترمانه و آگاهانه اس��تدعا كنيم و 

تمنا كه:
لطفًا با كفش وارد نشويد!

مينا نبئي 

جاي تأسف دارد 
كه ما با چنين 
پيشينه اي، با 

كفش آلوده اي 
كه در كوي 
و برزن قدم 

زده ايم و 
از سرويس 

بهداشتي استفاده 
كرده ايم، پاي 

بر فرهنگ خود 
بگذاريم و بر 
خانه اي وارد 

شويم كه حرمت 
دارد و مقدس 

است

آمارهاي محققان بر نقش روزه در درمان طبيعي بيماري ها مهر تأیيد مي زند
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يزينشگبتارهم5
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ولمممساركاياك14

تيهاممسيبارتسا15

لطفًا با كفش وارد نشويد!

زندگـــی ...

  جدول های ____________________ ویژه وعادی ____________________  <<حل در صفحه 34

خدمات آرایشی
با ختفیف ویژه 

برای هموطنان عزیز 
Tel.:(514) 772-5787
        (514) 620-3622

خدمات ارزی 
514-844-4492
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Puzzle 29 (Hard, difficulty rating 0.68)
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Puzzle 30 (Hard, difficulty rating 0.64)
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Puzzle 31 (Hard, difficulty rating 0.68)
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Puzzle 32 (Hard, difficulty rating 0.63)
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تام کارلی، نویسنده آمریکایی برای 
مدت 5 ســال عادات روزانه 233 
پولــدار و 128 فرد با وضع خراب 
مالی را دنبال کرد و کتاب پرفروش 
Rich Habits را نوشت. او در این 
کتاب 200 رفتار مشــترک میان 
پولدارها را شناسایی کرده و توضیح 
می دهد که عادات روزانه پولدارها 
و غیرپولدارها به شــدت متفاوت 
است و با توجه به عادات روزانه یک 
شخص می توان وضعیت مالی اش 

را پیش بینی کرد.
او در مورد ایــن طبقه پولدار که 
درباره شــان تحقیق کرده نوشته: 
»جالب اینجاست 85 تا 88 درصد 
میلیونرهای آمریکایی پولدارهایی 

خودساخته و نسل اولی هستند.«
در زیر با 20 عادتی آشنا شوید که 
پولدارها دارند و افراد بی پول ندارند:

1
70 درصــد پولدارها 
از  کمتر  روزانه 
 300

 )junk food( کالــری هله هولــه
مصــرف می کننــد. 97 درصــد 
بی پول هــا روزانه بیشــتر از 300 

کالری هله هوله می خورند. 
2

80 پولدارهــا روی »یک« هدف 
فقط  کرده اند.  تمرکز  مشــخص 
12 درصد بی پول ها چنین کاری 

می کنند.
3

7۶ درصــد پولدارها چهار روز در 
هفته ورزش می کنند. 23 درصد 
بی پول هــا اهــل ورزش مرتــب 

هستند.
4

۶3 درصــد پولدارها موقع رفتن 
سر کار به کتاب های صوتی گوش 
می دهند. فقط 5 درصد بی پول ها 

چنین عادتی دارند.

5
درصد   81

هــا  ر ا ل د پو
باید  را که  کارهایی 

to-( انجام بدهند لیست می کنند
do list دارند(. 19 درصد بی پول ها 

to-do list دارند.
6

۶3 درصــد والدیــن پولدار 
مجبــور  را  بچه هایشــان 
می کنند که ماهی دو جلد 
یا بیشتر کتاب غیرداستانی 
بخوانند. 3 درصد بی پول ها چنین 

عادتی دارند.
7

23 درصــد پولدارهــا اهل قمار 
هستند. 52 درصد بی پول ها قمار 

می کنند.
8

80 درصــد پولدارها بــه دیگران 
زنگ می زنند تا تولدشان را تبریک 
بگویند. 11 درصد بی پول ها چنین 

کاری می کنند.
9

۶7 درصد پولدارها اهداف شان را 
روزی کاغــذ می آورند. 17 درصد 

بی پول ها از این کارها می کنند.
10

88 درصــد پولدارهــا روزی نیم 
ساعت یا بیشــتر را به مطالعه با 
هدف کاری یا آموزشی می  گذرانند. 

فقط 2 درصد بی پول ها چنین 
عادتی دارند.

11

۶ درصد پول دارها ممکن اســت 
بگویند چه در سرشان می گذرد. 
۶9 درصد بی پول ها خیلی سریع 
به شما می گویند چه در سر دارند.

12

79 درصــد پول دارها هــر ماه 5 
ســاعت یا بیشتر را در شبکه های 
اجتماعی فعالیت دارند. 1۶ درصد 

فقرا چنین کاری می کنند. 
13

۶7 درصد پولدارها کمتر از روزی 
یک ساعت تلویزیون نگاه می کنند. 
23 درصد بی پول ها چنین عادتی 

دارند.
14

 reality فقط ۶ درصد پولدارهــا
TV تماشــا می کنند. 78 درصد 
بی پول ها دنبال چنین برنامه هایی 

هستند.
15

44 درصد پولدارها 3 ساعت قبل 
از ساعت کاری شرکت شان بیدار 
می شــوند. 3 درصد فقرا چنین 

عادتی دارند.

16

درصــد   7۶
پولدارها عادات 
 - را  روزانه شان 

که عامل موفقیت 
خــود می دانند - 
به فرزنــدان خود 

 1 می دهند.  آموزش 
درصد فقــرا چنین کاری 

می کنند.
17

84 درصــد پولدارهــا معتقدند 
عادات روزانه شان باعث زیاد شدن 
فرصت ها و شــانس می شــود. 4 
درصــد بی پول ها چنین اعتقادی 

دارند.
18

7۶ درصــد پولدارهــا می گویند 
عــادات بد روزانه باعث بدشــدن 
فقط  می شود.  مالی شان  وضعیت 
9 درصد بی پول ها به این مسئله 

اعتقاد دارند.
19

8۶ درصد پولدارها معقتدند باید تا 
self-( آخر عمر برای خودبهسازی
ببینند.  آموزش   )improvement
5 درصد بی پول ها چنین اعتقادی 

دارند. 
20

عاشــق  پولدارهــا  درصــد   8۶
مطالعه انــد. 2۶ درصد بی پول ها 

عاشق مطالعه اند.

۲۰ کاری که پولدارها هر روز انجام می دهند !
 R i c hHabits

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)
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Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.62)
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Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.61)
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Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.73)
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دوست  ارجمند، 
جناب آقای ابراهیم درویشعلی 

خانواده های محترم سوگوار
درگذشت غم انگیز مادر گرامی تان را در ایران، 

به شما و به خانواده های محترم وابسته تسلیت گفته؛ 
ما هم، در غم ازدست دادن آن عزیز گرامی، 

خود را شریک می دانیم.

فرانک محمودی، خلیل شهرویی 

 دل آسائی
دوست عزیز جناب آقای ابی درویشعلی

خانواده محترم درویشعلی 
درگذشت مادرعزیز و مهربانت را صمیانه تسلیت گفته، برای تو و 

عزیزانت شکیبایی، تندرستی و زندگانی دیرپایا آرزو داریم. 

حسین صمیمی و خانواده 

 همدردی

همــدردی
دوست  ارجمند، جناب آقای ابراهیم درویشعلی 

ما نیز در اندوه از دست رفتن مادر دلبندتان در این تبعید سرد،
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان 

آن عزیز فقید، آرزوی آرامــش داریم. 
فرشاد فضلی)تپش( محمد رحیمیان 

و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور 

مرهمی سیـنه ماالمال ردد است؛ ای ردیغا 

دل ز تنـهایی هب جان آمد، خدا را همدمی
از تمامی دوستان، سروران، یاران، 

عزیزان و بستگانی که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ از 
دست دادن مادر و مادربزرگ دلبندمان 

زنده یاد بانو حاجیه رقیه میرزائی )درویشعلی(
در ایران، با حضور چشمگیر و پرمهر خود در مراسم یادبود، و نیز با 
ارسال گل و  با درج پیام های همدردی در نشریات، و همچنین از 

طریق پیام های تلفنی، ایمیل و فیس بوک و... 
ما را همراهی نمودند،  صمیمانه سپاسگزاری نموده، برای فرد فرد 

شما عزیزان، بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم. 
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری 

از فردفردشما عزیزان دست نداد، 
بر ما ببخشائید

خانواده های درویشعلی ،سربی، 
شاه نعمت الهی، زنده روح 

سپاسگزاری 

 همدردی
گرامی  دوست مان مجید جوانی  چهرۀ نام آشنای شهر، 

داغدار پدر است. کمتر کسی  است که مجید را نشناسد. چهره ای   متین و 
آرام که در شادی هاو غم هایمان با ماست. 

یاد پدرش را گرامی  میداریم به یاد خوبی ها و مهربانی هایش، که همیشه با 
ماست و بی  گمان دوام خواهد داشت. 

مخلص کالم، خانه اش ویران باد آن که مجید را در حسرت آخرین دیدار 
پدر وا گذشت. در این بزنگاه زندگی و در این گذر تلخ زمان 

صمیمانه با ا و همدردیم.   مجید عزیز ماست دوستش می داریم.

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران  مونترال-کانادا

 همدردی
دوست فرهیخته و ارجمند، 
جناب آقای زروان مبتکر ، 

خانواده های سوگوار  
در اندوه از دست رفتن پدر ارجمندتان در ایران

خود را شریک می دانیم 
و برای جنابعالی و فرد فرد بازماندگان آن زنده یاد 

آرزوی آرامش و بهروزی داریم. 

یاد  عزیزشان گرامی باد!
__________________

اجنمن دوستداران فرهنگ و ادب 
- مونترال

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران 

پدرم به غروب ابدی پیوست... 
و چشم انتظار لحظه های دیدارم با او به دری ماند 

که هرگز با آرزویم باز نخواهد شد...   

از کلیه دوستان، سروران، یاران، عزیزان و بستگان، انجمن ها، گروه ها و...  
که در ایام بسیار سخت سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن پدر دلبندم، 
زنده یاد، حاج حسن جوانی، در ایران، با دیدار و حضور گرم و مهربان خود و  
با درج پیام های همدردی در نشریات، مرا همراهی نمودند،   بویژه خانواده 
عزیز خدیر و مشعوف، صمیمانه سپاسگزارم؛ برای فرد فرد شما عزیزان،   

بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندم. 

مجیـد جوانی

سـپاس
ره شعله   آرزو   هک   از   جان ربخاست 

شکست سینه  رد  آبگیـنه  پارۀ  چون 
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 همدردی
هوالبــاقی

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

دوست ارجمند 
جناب آقای ابراهیم درویشعلی 

ما نیز در اندوه از دست دادن مادر دلبندتان خود را 
شریک می دانیم و برای شما و بازماندگان آن عزیز 

آرزوی سالمتی و آرامش داریم. 

علی حامد صداقت و خانواده 
علی عبدالهی نیازی و خانواده 

 همدردی
دوست دیرین و ارجمند،

جناب آقای ابراهیم درویشعلی 
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه غم انگیز درگذشت مادر عزیزتان 

زنده یاد بانو حاجیه رقیه میرزائی )درویشعلی(
با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم 

و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.

__________________________

خانواده های امیری نیکوونکی، 
عسگریان 

 همدردی
هموند و یار بسیارارجمند

کدبان ابراهیم درویش علی، 
با اندوه فراوان از درگذشت مادر گرامیتان 

زنده یاد بانو حاجیه رقیه میرزائی )درویشعلی(
در ایران، آگاه شدیم. یاران تان در انجمن با شما همدردند 

و خود را در اندوه شما شریک میدانند. 
برای شما و خانواده بردباری آرزو میکنیم.

__________________________

هیات مدیره اجنمن دوستداران زرتشت
عفت دارابی،ناصر صادقیان،بهروز شریف،

علیرضا فروتن، مهدی رفعت پناه

 همدردی

 همدردی

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوست فرهیخته 

جناب دکتر زروان مبتکر
من و خانواده خود را در اندوه شما شریک می دانیم.

دکتر شریف نائینی و خانواده

ابی مهربان،  دوست همیشه خوب
اندوه تو اندوه من است. برایت بردباری آرزو می کنم.

بهروز شریف و خانواده

 همدردی
دوست و همکار ارجمند، 
جناب آقای مسعود ترابی 

درگذشت تاثرانگیز برادر عزیزتان 

زنده یاد جناب آقای یعقوب ترابی 
را، از صمیم دل به جنابعالی و خانواده محترم تان تسلیت گفته، 

برای شما و کلیه بازماندگان ایشان 
بهروزی، صبر و شکیبایی آرزو می کنیم. 

__________________________

دوستان و همکاران شما در 
شرکت اطلس  تاکسی

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

 همدردی
دوست و همکار گرامی، 

جناب آقای ابراهیم درویشعلی، 
خانواده های محترم سوگوار 

د راندوه درگذشت مادر ارجمندتان 

مرحومه خامن رقیه میرزائی )درویشعلی(
با شما و خانواده های محترم سوگوار صمیمانه همدردیم. 

برای شما طول عمر، سالمتی و آرامش آرزومندیم. 
__________________________

دوستان و همکاران شما در 
شرکت اطلس  تاکسی

...هک ایام غم نخواهد ماند
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خانواده بسیار گرامی فاضل
من و خانواده ام را در اندوه خود سهیم بدانید.

باشد که خداوند ایران زمین از این پس 
درهای شادی را بروی شما بگشاید.

دکتر شریف نائینی و خانواده

با قلبی اندوهگین درگذشت عزیز از دست رفته 
کورش فاضـــل 

فرزند دوست عزیزمان زنده یاد محمد فاضل را به بازماندگان 
آن مرحوم تسلیت گفته و برای آن ها سالمتی و طول عمر آرزومندیم

سعید پرهیزگار و خانواده

 همدردی
 همدردی

 همدردی

همــدردی
دوست دیرین و ارجمند، جناب آقای ساعد امین 

ما نیز در اندوه از دست رفتن پدر دلبندتان 

زنده یاد جناب آقای اسحق امین
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان 

آن عزیز، آرزوی تندرستی، آرامش و بهروزی داریم. 

علی اشرف، کتایون، ماندانا، پانته آ شادپور، دکتر منوچهر بهامین، 
بهرخ و حسن علیزاده، فهیمه و منوچهر قربانیان 

دوست ارجمند، جناب آقای ساعد امین 
با اندوه فراوان، از درگذشت غم انگیز پدر بــزرگوارتان 

زنده یاد جناب آقای اسحق امین
در ایران آگاه شدیم. 

ما را در این غم سنگین شریک بدانید. 

سارا، ماندانا، نغمه، پوریا، فرید،کامی، Audry،هاله 

هـمــدردی
کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما  درگذشت اسف انگیـز کورش فاضل را 

به خانواده فرهنگ دوست  ایشان تسلیت می گوید. 

 همدردی

و )فاضل(  ـّ دوستان عزیز و ارجمند، سرکار خامن شیال دول
رکسانا و شاهین نازنین، 

سرکار خامن کتی فاضل، خانواده های سوگوار
در اندوه تلخ از دست رفتن 

زنده یاد نازنین، کورش فاضل 
واژه ای نمی یابیم برای همدردی با شما که 

چنان عزیز برومندی را اینگونه زودهنگام و ظالمانه از دست داده اید. 
فقدان کورش ارجمند را به شما و کلیه بازماندگان 
و خانواده های محترم صمیمانه تسلیت می گوییم، 

و برای همه گان آرزوی آرامش داریم.
ما را در کنار خود بدانید. 

دکتر محمد استعالمی، یوسف تیزهوش، عبداله خیامی، 
فریدون مودت، حمید چوپانی، طهمورث طوسی، مجید 
کفائی، دکترجوادمعین درباری، محمد شکیب نیا، بهمن 

ناصری، حسین ناصری، رضا ناظم، کاظم اسدی، دکتر منصور 
جباری، نادر نادرپور، وحید خلجی، امیرخیامی، سیاوش 
خیامی،حسین صمیمی، دکتر منوچهر بهامین، دکترجاوید 
موسوی، پرویزعلوی، کاظم ناظر، علی مهبد، محمدتقی 

حجازی، رضا نژاد، مسعود جهانگیری، محمدرحیمیان و دیگر 
دوستان شما

  دال دیدی هک آن فرزاهن فرزند                     هچ دید اندر خم این طاق رنگین

هب جای لوح سیمین رد کنارش                     فلک رب سر نهادش لوح سنگین

کورش فاضــل رفت...
اَندر ُمــردن هم 

َمردی* وایذ!؟
آورده انــد کــه در اواخر خالفت 
هارون و در دوره ای که پســرش 
مامون در خراسان اقامت داشت، 
ایرانی )ملقب  طاهر سردار رشید 
به طاهر ذوالیمینین( مورد توجه 
مامون واقع شــد و چــون طاهر 
چند سالی بعد در کشمکشی که 
بین مامون و برادرش امین بر سر 
خالفت و جانشینی پدر درگرفت، 
موفق به غلبه بر سپاه امین و قتل 
وی و تامین خالفت مامون گشت، 
در دستگاه خالفت حیثیت قابل 
مالحظــه ای یافت. چندی بعد از 
آن جا که رفع اغتشاشاتی که در 
خراســان و به وسیله خوارج روی 
داده بود ضرورت فوری داشــت، و 
نیز خلیفــه هم ترجیح می داد به 
طریقی قاتل برادر را از پیش چشم 
خود دور نماید، در ظاهر به بهانه 
دادن پاداشــی به طاهــر، والیت 
خراســان را به وی تفویض کرد و 
طاهر نیز که فکر استقالل ایران از 
تسلط بیگانگان را در سر داشت، 
اولین حکومت مستقل ایرانی پس 
از حمله اعراب به ایران را بنیاد نهاد 
و شهر نیشابور را به عنوان پایتخت 

برگزید.
شب همان روزی که طاهر فرمان 
داد تا نام خلیفه مامون را از خطبه 
نماز جمعه حذف کنند هنوز فرا 
نرســیده بود که طاهر را مسموم 

کردند )احتمااًل طاهر توسط غالمی 
که مامون به همراه وی به خراسان 
فرســتاده بود و ماموریت مراقبت 
از وی و در عین حال جاسوســی 
برای خلیفه را نیز بر عهده داشته، 
مسموم شده اســت( چون طاهر 
دریافت که کارش تمام اســت و 
عنقریب خواهد مرد، به بستر رفت، 

لحاف بر سر کشید و گفت: 
اَندر ُمرَدن هم َمردی وایذ! 

و در کمال آرامش زندگی را بدرود 
گفت؟!

---------------
کورش فاضل، فرزند زنده نام جناب 
محمد فاضل، ادیــب گرانمایه و 
دوســت قدیمی ایرانیان مقیم و 

ساکن مونتریال نیز چنین کرد.
پس از نبردی طوالنی و ســخت 
ظالمانه با بیمــاری العالجی که 
به  بود،  گریبانگیــرش  دیرزمانی 
مرگی خودخواســته، در کشــور 
سوئیس از میان ما رخت برکشید.

و چه بســا کــه آن رادمرد نیز در 
واپسین لحظات زندگی با خودش 

زمزمه می کرده است که ... 
اَندر ُمرَدن هم َمردی وایذ!؟      

یاد مهربانش گرامی باد.
________
)*( نگارنــده متــن فــوق جمله 
منصوب به طاهر را از متون تاریخ 
ایران اســتخراج نموده و نقل این 

جمله به این معنا نیست که او بر 
این باور است که َمردی و َمردانگی 
و شهامت و شــجاعت و رشادت 
مختص جنس مذکر )نر( است به 
ویژه کــه با ظهور و حضور نازنین 
بانوان دالوری چــون رابعه بنت 
کعــب، طاهره قرةالعیــن، گوهر 
عشقی، نسرین ستوده، شیوا نظر 
آهاری، نرگس محمــدی و زنان 
و دختران شــجاع و مبارز ُکرد در 
)کوبانــی( و امثالهم در راســتای 
تاریخ میهن ما که با ظلم و استبداد 
و خفقــان جنگیده و می جنگند 
و همچنین هزاران هزار شیر زنی 
که در سراسر تاریخ جهان شگفتی 
آفریده اند و شــاید بسیاری از ما 
مردم حتا نام بعضی از آن ها را هم 
نشــنیده ایم )که درود و آفرین بر 
همه آن ها باد( نشانه بارزی بر این 
حقیقت است که این گونه صفات 
بارز و برجسته انسانی جنس مذکر 

و مونث و نر و ماده نمی شناسد.
این روزهــا جملــه ای ورد زبان 
گروهی از هم میهنان ماست که 
می گویند: اگر َمردی برو ایران و 

زن باش!؟
مونتریال - کبک - کانادا 
جمعه چهاردهم ماه نوامبر 
سال 2014 میالدی
عباس کرباسفروشان 
)خراسانی(

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

...هک ایام ـغم نخواهد ماند

همــدردی
در اندوه از دست رفتن غم انگیز کوروش فاضل مهربان،خود را شریک می دانم 

و برای فرد فرد بازماندگان، آرزوی آرامش دارم.               فرشاد فضلی )تپش دیجیتال(
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>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

هشدار کانون شهروندی زنان نسبت به 
بسترسازی برای خشونت علیه زنان

28 مهر: این روزها شاهد اقداماتی 
نگران کننده توسط نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی تحت 

عنوان »طرح صیانت 
و  عفاف  حریــم  از 
حجاب« هستیم که 
آشکارا ناقض حقوق 
انسانی و قانونی زنان 
ایران بوده و بسترساز 
اعمــال خشــونت، 
تبعیــض و تضییع 
هر چه بیشتر حقوق 
زنان آگاه ایرانی است 

و قانونی کردن چنین رویکرد زن 
ستیزی خود می تواند به ترویج و 
به کارگیری خشونت های بیشتر 
علیه زنان در جامعه منجر گردد.

این طرح درحالــی در مجلس 
مطرح شــده که خشونت های 
عریان علیه زنان از جمله اسید 
پاشــی بر چهره زنــان ایرانی، 
موجــی از نگرانی ها را به وجود 
آورده و جامعــه را در بهــت و 
اضطراب فرو برده اســت و این 
شائبه را به وجود آورده که چنین 
طرح هایی می تواند پشتوانه ای 
قانونی برای خشونت های عریان 

افراط گرایان باشد. 
از این رو نه تنها این طرح امنیت 
زنان را به مخاطره می اندازد بلکه 
زنگ خطری جدی اســت برای 

امنیت کل جامعه.
زنان ایران دهه های متوالی است 
که برای احقاق حقوق انسانی و 
قانونی خود سخت تالش کرده 
و هزینه های سنگینی پرداخته 
اند و علی رغم پیشــرفت های 
چشمگیر علمی، فنی، مدیریتی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، 
و نیز درخشــش بــی نظیر در 
عرصه های بین المللی و داخلی 
متاسفانه نتوانسته اند متناسب 
با رشد و ارتقای فکری و علمی 
شــان به موقعیت هــای برابر و 

انسانی در جامعه دست یابند.
گویا اعمال سیاست های ناکارآمد 
و تبعیــض آمیــز در عقب نگاه 

داشتن ما زنان مؤثر واقع نشده و 
اکنون برخی از نمایندگان تندرو 
مجلس در پــی قانونی کردن و 
الزم االجــرا نمودن این تبعیض 
و تهدیدها علیه حقوق زنان بوده 
و قصد دارنــد با تصویب چنین 
قوانین ارتجاعی تمام دســتگاه 
های اجرایی و قضایی را وادار به 
همسویی با افکار عدالت ستیز و 

ناکارآمد خود نمایند.
طرحی که تحت عنوان صیانت 
از عفاف و حجــاب در مجلس 
توســط نمایندگان تنــدرو در 
حال پی گیری اســت به دنبال 
ایجاد محدودیت برای اشــتغال 
زنان بــوده و متخلفان از اعمال 
ایــن محدودیت بــرای زنان را 
مســتوجب مجازات مــی داند. 
طرحی که تحت عنوان مقابله با 
بدحجابی قصد دارد حتا دسترنج 
و دســتمزد زنان را نه به عنوان 
یک حق و نه حتا به عنوان یک 
امتیاز بلکه یک تنبیه و مجازات، 

مستمسک قرار دهند.
طرحی که اختالط زن و مرد را در 
محیط کاری به دستاویزی برای 
تعطیلی واحد تولیدی و صنفی 
تبدیل می کنــد و پای نیروی 
انتظامی را به واحد های صنفی 
و تولیــدی و در یک کالم حوزه 
و کار و اشتغال مردم باز می کند 
و اینها همه بهانه ای برای خانه 
نشین کردن زن ایرانی است که 
تمام عرصه های کسب صالحیت 

برای حضور شــرافتمندانه و پر 
غــرور را با موفقیت و با تالش و 
پشتکار به دســت آورده و هیچ 
دلیــل و بهانــه ای 
را بــرای عقب نگه 
داشته شــدنش در 
دســت هیــچ مرد 
زنی  ضــد  متحجر 
باقــی نگذاشــته و 
اکنــون با داشــتن 
صالحیــت علمی و 
مدیریتی و شــغلی 
بهانه  با  بایست  می 
هایی چون حجاب و اختالط با 
مردان آن هم در محل اشتغال به 
شــکل غیر قانونی و با زور عقب 

رانده شود.
در واقع تصویب این طرح نه تنها 
نقض اصول مصرح قانون اساسی 
اســت که همه افراد ملت اعم از 
زن و مرد را به طور یکســان در 
حمایت قانون قــرار داده و همه 
را برخــوردار از حقوق انســانی، 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می 
داند، بلکه مروج رویکرد خشونت 
آمیز نسبت به زنان جامعه است.

از سوی دیگر در شرایطی که موج 
سهمگین خشونت گرایی و تحجر 
در منطقه خاورمیانه، انسان های 
بیشماری را قربانی می کند، رشد 
چنین افکاری در میان نمایندگان 
مجلس و طیف هــای تندرو، و 
آمیزی چون  تحرکات خشونت 
اسید پاشــی بر صورت زنان این 
کشور عاملی بس نگران کننده 
برای ملــت ایران و زنگ خطر و 
هشــداری برای دلسوزان کشور 
اســت که غفلت از آن بی تردید 
خسارت های جبران ناپذیری را 
نه تنها بر زنان که بر کل جامعه 

ایران تحمیل خواهد نمود.
)کانون شهروندی زنان(
28 مهرماه 1393

عنوان »طرح صیانت از 
حریم عفاف و حجاب«

 همدردی

 همدردی

دوست دیرین و ارجمند،

جناب آقای ابراهیم درویشعلی 
ما نیز از راه دور، در اندوه غم انگیز درگذشت مادر عزیزتان 

زنده یاد بانو حاجیه رقیه میرزائی )درویشعلی(
با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم 

و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.

زهره حیدر، مهدی، حامد، حمید محمودی 
)ونکوور(

دوست  ارجمند،جناب آقای ابراهیم درویشعلی 

در اندوه غم انگیز درگذشت مادر عزیزتان در ایران،
با شما و دیگر بستگان همدردیم 

و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.

فرزاد موالیی 
و همه دوستان شما در کبابسرا

دوست و هم میهن ارجمند آقای ابراهیم درویشعلی، 
خانواده های محترم سوگوار

ضایعه درگذشت مادر گرامی تان در ایران را خدمت شما 
و همسر گرامی تان سرکار خانم زهره سربی )درویشعلی( و 

سایر بازماندگان آن شادروان صمیمانه تسلیت عرض می کنیم.
خانواده کوچک ما در غم سترگ تان شریک است
برای شما و همه عزیزانتان در این سوگ بزرگ 
صبر و سالمتی و سعادت و شادکامی آرزو داریم

زری نیک نژاد ، مهناز ایازی، عباس کرباسفروشان، 
بابک، باربد و بردیا کرباسفروشان

 همدردی

دوست گرامی جناب آقای ابراهیم درویشعلی، 
خانواده های محترم سوگوار

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما... 
برای شما و خانواده محترم آرامش، تندرستی و بهروزی خواهانیم. 

ما را در کنار خود بدانید. 

خانواده های مرادیان، شهروئی، رضائیان 

 همدردی

رفت ازربم سروی گران، کز رفتنش اشکم روان
سوز   وداـعش ره زمان   ات استخوانم می رود

همــدردی
دوستان ارجمند، 

خانواده های محترم ارزانی و صاحلی 

با اندوه فراوان، درگذشت نابهنگام

زنده یاد نیکو نام جناب آقای ایرج ارزانی 
را  به شما و کلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت گفته، 

برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم. 

خانواده های احمدی و محمدی 
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گام های موسیقی
در قــرن 17 میــالدی بــه بعد 
گام های ماژور Mejeur و گام های 
مینور Mineur در موسیقی غرب 
مورد استفاده قرار گرفته است. قبل 
از آن ۶ گام کلیسایی معمول بوده 
اســت که گام های ماژور و مینور 
سرانجام بر دیگر گام ها ارجحیت 

پیدا کرده اند. 
گام موســیقی به طرز قرارگیری 
فواصل پرده و نیم پرده گفته می 

شود. 
حدود سال 1700 میالدی 

 )1۶45-170۶(
ANDREAS 

WERKMEISTER

Octave، یعنــی ردیــف 8 نت 
موســیقی را بــه 12 نیم پرده ی 
مساوی تقسیم کرد. بدین ترتیب 
فواصــل نت خیلی کــم از حالت 
طبیعی خارج شــده اند اما بطور 
عادی نامحســوس می باشــند و 
گشایش اساسی حاصل شده است 
و بدون زحمت می توان در 24 گام 

ماژور و مینور موسیقی نواخت. 
J.S.Bach  از این امکانات استفاده 
 Prelude+ کرده است 2 مجموعه

Fugue برای پیانو ساخته است. 
 wohltemperierten نــام  بــه 
klaviers  که در همه 24 گامهای 

ماژور و مینور ساخته شده است.
ایــن اثر )تمــام کتــاب اول( در 
فســتیوال Bach در مونترال )23 
نوامبــر تا 7 دســامبر 2014( در 
تاریخ شــنبه 29 نوامبر ســاعت 
19:30 در Salle Bourgie توسط 
Sergei Babayan اجــرا خواهد 

شد.

•
 Prelude

پیش درآمد: 

ســاختمان آن آزاد 
اســت و Bach در 
2 مجموعه ی ذکر 
و فوگ  پرلود  شده 
را در کنــار هــم 

ساخته است. اولین پرلود در کتاب 
اول بســیار معروف اســت چون 
Ch.Gounod آهنگســاز قرن 19 

یک ملودی برای آواز
 “Ave Maria”  

به آن اضافه کرده است که بزودی 
در ایام نوئل همه جا بارها شنیده 

خواهد شد. 
Fugue بر خالف پرلود ساختمانی 
بسیار حساب شده دارد و با قوانین 
  Polyphonieموسیقی چندصدایی

ساخته می شود.
• 

گـــــام های دیگر:
Pentatonik )در لغــت یونانــی 
5نتی( این گام از قدیمی ترین گام 
ها می باشــد که هنوز در چین و 
ژاپن آفریقا و بعضی از موســیقی 
محلی بومی اروپایی شــنیده می 
شود. آهنگسازان قرن 19 هم از آن 

استفاده کرده اند.
 Eduard Grieg  )1907-1843(
 Peer "آهنگساز نروژی در اثر خود
Gynt Suite" از این گام استفاده 

کرده است.

 Suite
به موسیقی دوره Baroque گفته 

می شود که معموال از چند قطعه 
میشده  تشــکیل  مختلف  رقص 
اســت. ولی بطور کلــی امروز به 
مجموعه قطعــات مختلف گفته 
می شود. مانند سوئیت شهرزاد یا 
سوئیت کارمن که از قطعات اوپرای 
کارمن که برای فقط ســنفونیک 

تنظیم شده است.
Dodekaphonie یــا موســیقی 
Serielle- 12 نتی- یا موســیقی

 -1874( Arnold SHONBERG
1951( آهنگساز اطریشی با ابتکار 
خود کامال قواعد موسیقی گذشته 
یعنی Tonalite را کنار گذاشــت 
و ادعا کرد ردیف موســیقی را از 
قوانین ســخت آزاد کرده اســت! 
در حالــی که با قواعد جدید خود 
موسیقی را در قالب بسیار حساب 
شده و بسته ای قرار داده است که 
به مراتب از قواعد گذشته دست و 
پاگیرتر است. این ابتکار در اوایل 
خیلی مــورد توجه قــرار گرفت 
و پیروانی هم داشــت امــا امروز 

خواستار زیادی ندارد.
www.festivalbachmontreal.
com
Tel: 514-989-9668
•

شیـدا 
قره چه داغی 

برای آشنائی و استفاده از دنیای عظیم 

و زیبای موسیقی کالسیک، بهترین راه 

اینســت که در کودکی و جوانی چند 

سال ساز زد. راه دوم: با دقت و مرتبا به 

موسیقی کالسیک گوش داد. لذا برای 

کسانی که عالقه دارند و نمی دانند از 

کجا شروع کنند راهنمائی های کوتاه و 

راهگشا در روزنامه پیوند ارائه می دهم. 

خواننده گرامی چنانچه سوال و کمک 

با آدرس  بیشــتری الزم دارید لطفا 

DIALOGUE تماس بگیرید:

Sheida.g@hotmail.com 

موسیقی... 

همه چیز در مورد مونتریال...   << ادامه از صفحه: 15
•  قانونمدار بودن

•  تکیــه بر بی طرفــی در تمام 
جریانات سیاسی، مذهبی و حزبی 
ذکــر منابع خبرهــا، اطالعات و 
رویدادها برای اطمینان از صحت 

مطالب
•  هدایت درســت و اصولی گروه 
توسط فقط یک مدیر و جلوگیری 
از اعمال ســالیق شــخصی چند 
ادمیــن و درگیریهــای احتمالی 

گردانندگان
•  تاکید بر همیاری به بقیه بدون 
در نظر گرفتن گرایشات سیاسی 
و مذهبــی و حزبی بــا تکیه بر 

مشترکات ملی
•  الزام رعایت احترام همه اعضا

•  خبر رسانی در مورد نمایشگاهها، 
ادامه  کنسرتها، مشــاغل جدید، 
تحصیــل، اعطــای وام و بورس، 

تخفیفها و ...
•  ذکر مواردی که ممکن است با 
ندانستن آنها، کالههای چند صد 
یا چند هزار دالری به سرمان برود

تشریح قوانین کبک در عرصه های 
مختلف

•  برگــزاری گردهمایــی هــای 

دوستانه و جلسات آموزش رایگان 
عکاسی

•  اهدا اشیاء مجانی به بقیه
•  ذکر اطالعات کلیدی و بدردبخور 
که باعث صرفه جویی اعضا میگردد

•  پاسخگویی به سواالت 
•  ترویج سیاست »تبلیغ با شرط 
تخفیف« به اعضای گــروه برای 
تقویت فروشــنده، مصرف کننده 
و گــردش مالــی در بین جامعه 

خودمان
•  ترویــج اصل »اخالق در فضای 
مجازی« و نهایتا این که نگاه مدیر 
گروه نســبت به اعضاء، یک نگاه 
»باال به پایین« نمیباشد و کرامت و 
احترام اعضا در همه حاالت رعایت 

میشود.
مشکالت اداره گروه هم موارد 

زیر است: 
•  تخصیــص بخــش اعظم وقت 
شخصی در ساعات مختلف شبانه 
روز برای رسیدگی به امور گروه و 

پاسخگویی به سواالت
•  فشــار برخی افراد محدود برای 
کشاندن گروه به برخی گرایشات 

خاص

  •
پایین بودن آستانه تحمل برخی از 

دوستان در مقابل نظرات دیگران
آگهی هــای تبلیغاتی بی ضابطه 
و انتشــار برخی مواردی که هیچ 

ارتباطی به مونترآل ندارند. 
رعایت احترام به نظرات دیگران از 
اصول بنیادین گــروه بوده و الزاما 

همیشه باید رعایت گردد. 
یکی از اهداف اصلــی این گروه، 
مبارزه با این توصیه اشتباه هست 

که به غلط به ما دیکته کرده اند: 
»ســعی کن در خارج از ایران، از 
ایرانی ها فاصله بگیری تا کاله بر 

سرت نگذارند«!
بدود تردید، مطالب منتشر شده 
در این گــروه به منظور کمک به 
هموطنان، و نهایتا باال بردن سطح 
جامعه ایرانی در بخشهای مختلف 
زندگی بوده که به نفع کل جامعه 
ایرانیان و فارسی زبانان مونترآل و 

کبک میباشد.
نکته مهمتر آنست که این گروه با 
اجتماع اعضای محترم و کمکهای 
آنان شکل گرفته و قطعا بدون آن 
هرگز میسر نمیشد. بنابراین همه 
اعضا در موفقیــت آن نقش ایفا 

کرده و در آن سهیم هستند.
به امیــد روزی که جامعه ایرانیان 
مونترآل جزء مهمترین ســاکنان 
این شهر بوده و در تصمیمگیریهای 
کالن و آینده ی این شهر، نقشی 

تاثیر گذار داشته باشند. 
اگر هنوز عضو این گروه نیستید، 
عنوان زیر را در فیسبوک جستجو 

کنید:
همه چیز در مورد مونترآل

 Infos pratiques sur Mon-
tréal

با احترام، علی، عکاس »استودیو 
فوتوبوک« و مدیر گروه فیسبوکی 

»همه چیز در مورد مونترآل« 

مرتضی پاشایی، 
خواننده محبوب 
ایرانی، درگذشت

مرتضی پاشایی، خواننده محبوب 
و جوان ایرانی،  روز جمعه، 23 آبان  
در بیمارستان »بهمن«  تهران در 
30 سالگی درگذشت. او مدت ها 

از بیماری سرطان رنج می برد.
مرتضی پاشــایی، متولد ســال 
13۶3، کار موســیقی را از 14 
سالگی و با نواختن ساز گیتار آغاز 

کرده بود.
او پیــش از انتشــار اولین آلبوم 

با  رسمی اش 
»یکی  عنوان 

هست«، تعدادی تک ترانه را اجرا 
کــرده و روی اینترنت قرار داده 

بود.
»گل بیتــا« دیگــر آلبــوم این 
خواننده است که به صورت غیر 
رســمی منتشر شــد. »اسمش 
عشقه« نام آخرین آلبوم اوست 

که هنوز منتشر نشده است.

مرتضی پاشایی از اواسط سال 92 
به بیماری ســرطان دچار شد و 

مراحل درمانی خود را آغاز کرد.
این خواننده جوان طی ماه های 
گذشته با وجود بیماری چندین 
کنسرت در ایران و حتی خارج از 

ایران،  برگزار کرده بود.

فـــروش 
۸میلیــــارد 
دالری علی بابا 
در ۲۴ ساعت

روز 11 از ماه 11 میالدی، روزی 
با چهــار »یک« به نشــانه افراد 

یکــّه، روز مجردها در چین و روز 
هدیه دادن آنها به همدیگر است.

 کنسرن فروش آنالین علی بابا در 
این روز به رکورد جدیدی دســت 

یافت.
چیــن روز مجردها را با هیجان و 
بی قراری جشــن گرفت. پیشینه 
این روز و بهره مندی کنسرن های 
فروش آنالین، به یک "شــوخی 
دانشجویی" باز می گردد. همه چیز 

بی سر و صدا آغاز شد: 
در دهه نود میالدی گروه اندکی از 
دانشجویان "بدون همدم" چینی، 
روز یازده نوامبر را برای دادن کادو 
به همدیگر انتخاب کردند. برگزیدن 
این تاریخ با معنی بود: یازده نوامبر 
)11-11(؛ روزی که همه اعدادش 

از 1 تشکیل شده است.
این ایده به سرعت حامیان بسیاری 
پیدا کــرد. به تدریج، احســاس 
خشــنودی از دادن هدیه به افراد 
مجــرد، از محیط  دانشــگاهی به 
سراسر کشور گســترش یافت و 
طبیعتا هدیه اصلی نصیب کسبه 

و تجار شد.
از سال 2009 غول خرید و فروش 
اینترنتــی "علی بابا"، ایــن روز را 
به جشــن فروش با تخفیف های 
ویژه مبــدل کرد. این کنســرن 
آنالیــن که پالتفرم هــای فروش 
 Tmall اینترنتی بســیاری مانند
یــا AliExpress و Tabao را در 
اختیار دارد و سهمی 80 درصدی 
در فروش آنالیــن چین به خود 
اختصاص داده، از "روز مجردها" 
و تخفیف های مخصوص این روز ، 

به عنوان ترفندی تجاری استفاده 
می کند. عرضه کننــدگان کاال در 
بازارهای اینترنتی علی بابا، کاالهای 
خود را در ایــن روز ، تا 70 درصد 
 Tmall ارزان تــر می کنند. تنها در
نزدیک 27 هزار عرضه کننده کاال 

فعال هستند.

ارقام دستکاری شده؟
فروش رویایی علی بابا اما قابل بحث 
است. رقم ذکر شده تنها ارزش کل 
سفارش ها را نشان می دهد. اما چه 
میزان آنها نهایتا فروخته می شوند 
روش نیست. یکی از متخصصان 
وال استریت  به  "گارتنر"  موسسه 
ژورنال گفته است که سال گذشته 
حدود 25 درصد سفارش های روز 
مجردها پس فرستاده شده اند. اما 
مســئوالن علی بابا می گویند رقم 
اجناس برگشتی بسیار کمتر است.
بدبین هــا می گویند که علی بابا از 
ترفنــد دیگری هم بــرای چنین 

آماری استفاده می کند: 
در  فروشــندگان  از  بســیاری 
پالتفرم های علی بابا از اواسط ماه 
اکتبــر اجناس خــود را برای روز 
مجردها پیش فروش می کنند که 
نهایتا این ارقام جــزء فروش روز 

یازده نوامبر محسوب می شوند.
اما علی رغم مســائل یاد شــده، 
رکورد فروش علی بابا رقم بســیار 
باالیی ست، برای مقایسه در آخرین 
 Black( روزهای فروش ویژه آمریکا
 )Friday and Cyber Monday
میزان کل فروش هر دو روز بالغ بر 

2،9 میلیارد دالر بود.

تالش  همچنین  علی بابا  کنسرن 
بســیار می کند تــا در بازارهای 
بین المللی سهم بیشتری بدست 
آورد، بــه همین دلیل در پالتفرم 
"علی اکســپرس" برای اولین بار 
سفارش های خارج از چین پذیرفته 
شدند و مارک های معروفی مانند 
"گپ، نایکــی و آدیــداس" هم 
مشــمول تخفیف قــرار گرفتند. 
رکورد فــروش در روز یاد شــده 
موجب افزایش 4 درصدی سهام 
علی بابا شد و ارزش هر سهم آن به 

حدود 120 دالر رسید.
علی بابا در میانه ســپتامبر 2014 
وارد بازار ســهام نیویورک شد و 
ســهامی به ارزش بیــش از 30 

میلیارد دالر فروخت. 
بســیاری از کارشناسان، آن زمان 
فروش بی سابقه سهام این کنسرن 
را "تب" زودگــذر نامیدند اما در 
عمل از آن زمــان تا کنون ارزش 
سهام »علی بابا« حدود 25 درصد 

افزایش یافته است.
ارزش کل سهام علی بابا حدود 300 
میلیارد دالر برآورد می شود یعنی 
به اندازه ارزش سهم سه کنسرن 
آلمانی "بایــر"، "فولکس واگن" و 

"زیمنس".
سال گذشــته در کل سایت های 
زیرمجموعه علی بابا، معامالتی به 
ارزش 250 میلیــارد دالر انجــام 
شده است. طبق اظهارات مدیران 
علی بابا، درآمد این کنسرن بسیار 
بیشــتر از مجموع کل درآمد دو 
شرکت آمریکایی "آمازون و ای بی" 

است.

غول خرید و فروش اینترنتی

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!   
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زمان آن رسیده که امنیت اسیدپاشان را بر هم زنیم
در قــرن بیســت ویکم، وجــود 
تاریخی  نابه هنــگام  پدیــده ی 
به  اســالمی  هم چون جمهوری 
اندازه کافی حیرت آور و هولناک 
اما گاهی چنان حوادث  اســت. 
دردناکی در ایــران روی می دهد 
که هم حیرت و هم خشم و درد 

هر انسانی را برمی انگیزد. اسیدپاشی های زنجیره ای در اصفهان، 
آن هم در روز روشن و در خیابان های پررفت و آمد، یکی از این 

حوادث است. 
گفته می شــود بین 8 تا 15 زن قربانی این جنایت ها شــده اند. 
سردمداران جمهوری اسالمی ابتدا کوشیدند از انعکاس خبر این 
اسیدپاشی ها در رسانه های جلوگیری کنند، و هنگامی که دیگر 
جایی برای انکار نماند، آن را به "انگیزه های شخصی و خانوادگی" 

نسبت دادند.
این نیز که ناممکن شد، به روال معمول این جنایت را به هر جایی 
نســبت دادند به جز سرمنشأ اصلی آن. یکی آن را به "سرویس 
جاسوســی انگلیس" نسبت داد، دیگری به "عوامل بیگانه"، آن 
یکی به "دشمنان نظام" و این یکی هم اصال منکر "اهمیت" این 

موضوع شد و آن را "بزرگنمایی" خواند.
در مقابــل، مردمی که از این جنایات به خشــم آمده بودند، در 
شهرهای مختلف، در خیابان ها و دانشگاه ها به تظاهرات پرداختند 
و اعتراض خود را به این خشونت آشکار علیه زنان اعالم کردند. 
بررسی شــعارها و درخواست های مردم معترض نشان می دهد 
که آنان تا چه حد نســبت به دست های پشــت پرده، ماهیت 
زن ستیزانه ی رژیم و آمران، عامالن، سازمان دهندگان و مشوقان 

اصلی چنین خشونت هایی علیه زنان آگاه اند.
زنــان به همراه مردان، به جز شــعارهایی علیه اســیدپاش ها، 
شــعارهایی درباره بی حقوقی خود ســر دادند، مانند "ما زنیم، 
انسانیم، شهروند این دیاریم، اما حقی نداریم" و با شعارهایی چون 
"امنیت، آزادی حق مسلم ماست" و "قوانین ضد زن ملغی باید 

گردد" خواهان حقوق مسلم خود شدند.
در ماه های پیش از اسیدپاشــی ها، به جز تشــدید بگیر و ببند 
زنان توســط پلیس به "جرم" بدحجابی و تظاهرات مزدوران و 
اوباش رژیم علیه "بدحجابی"، ســران رژیم و باندهای وابسته به 
آن در ســخنرانی ها و مصاحبه های گوناگون بر لزوم برخورد با 
"بدحجابــان" تأکید نموده و آنان را به زبان های مختلف تهدید 
کرده بودند. از این رو بود که بالفاصله پس از شروع اسیدپاشی ها، 
همه می دانستند که این حوادث با سیاست حجاب اجباری رژیم 

ربط دارد. 
ســید یوســف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان، که نماینده 
خامنه ای در اصفهان و نماینده مجلس خبرگان نیز می باشــد، 

پیش از وقوع این جنایات اعالم کرده بود: 
"مســئله حجاب دیگر از حد تذکر گشته است و برای 
مقابله با بدحجابی باید چوب تر را باال برد و از نیروی قهریه 

استفاده کرد". 
مردم اصفهان نیز که می دانند چنین اعمالی نمی تواند خودسرانه 
توسط چند تن انجام شود و پشت پرده ی این خشونت ها علیه 
زنان، باندهای سیاه وابسته به مراکز قدرت روحانی و دولتی قرار 

دارند، در تظاهرات خود شعار می دادند: 
"امام جمعه ما، ننگ ماست، ننگ ماست".

پلیس جمهوری اســالمی در برقراری امنیــت یا به قول مردم 
"پلیس سیب زمینی"، البته در برابر این اعتراضات چندان بیکار 
ننشست. اقدامات متعددی برای حفظ "نظم" به شیوه جمهوری 
اسالمی انجام داد؛ عده ای از معترضان را دستگیر کرد، تعدادی 

از خبرنگاران و عکاســان و 
فعالین اجتماعی را بازداشت 
کرد و حتا به تن یک تن از 
آنان، لباس زنانه پوشاند و 
عکس او را به عنوان مظنون 
به اسیدپاشــی در رسانه ها 
منتشر کرد و کسانی را که 
اسیدپاشــی ها را به "امر به معروف" نسبت می دادند، تهدید به 

برخورد کرد. 
اکنون نیز چند هفته پس از وقوع این جنایات، خبری از شناسایی 
یا دستگیری عوامل اسیدپاشی ها نیست. در حالی که به گفته ی 
شاهدان، اسیدپاشی ها در خیابان های پررفت و آمد روی داده و 
این خیابان ها مجهز به دوربین های پلیس راهنمایی و رانندگی 
هستند و اگر پلیس می خواست تاکنون می توانست اسیدپاش ها را 
دستگیر کند. بی دلیل نیست بسیاری از مردم معتقدند عامالن و 
آمران اصلی این جنایت دستگیر و مجازات نخواهند شد، حداکثر 
بر اثر فشار افکار عمومی شاید چند فرد دست چندم دستگیر و 

محاکمه شوند.
"اسیدپاشــی جنایت، قانونگذار حمایت"، "ننگ ماســت ننگ 
ماست، مجلس شورای ما" و "الیحه ی امر به معروف نمی خوایم" 

از دیگر شعارهایی بودند که در اصفهان و تهران سر داده شدند.
خشــم مردم از آن رو متوجه مجلس ارتجاع اســالمی بود که 
هم زمان با اسیدپاشــی ها، مجلس ارتجاع رژیم سرگرم تصویب 
طــرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" بود. البته 
نمایندگان مجلس نیز نه تنها اهمیتی به این شکل از خشونت 
علیه زنان ندادند، بلکه با وقاحت تمام و با ســرعت بقیه طرح را 
به تصویب رســاندند تا "خالء قانونی" در "حمایت" از باندهای 
رژیم را پر کنند و به خشونت گران کنونی و آتی، مجوزی قانونی 
بدهند. ادعا می شود این طرح جهت "حمایت قانونی" از آمران 
به معروفی ســت که "تذکر لسانی" می دهند، اما مردم به خوبی 

معنای "تذکر لسانی" اوباش رژیم را می دانند.
خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام عملی، کالمی یا تهدیدی تعریف 
می شود که منجر به آسیب جسمی، جنسی یا روانی گردد و آنان 
را از آزادی چه در حریم خصوصی و چه در عرصه عمومی محروم 
سازد. به رغم تصویب پیمان نامه های متعدد بین المللی در حمایت 
از زنان، به رغم وجود قوانین حمایتی در بســیاری از کشورهای 
جهان، به رغم مبارزات پیگیر، هنوز زنان، به علت جنسیت شان، 
در سراسر جهان با اشکال و سطوح مختلفی از خشونت روبرویند 
و تا زمانی که مردساالری و نظام سرمایه داری پابرجاست، امکان 

رفع کامل خشونت علیه زنان وجود ندارد.
تصویب طرح "حمایت از آمران بــه معروف و ناهیان از منکر" 
دو پیام به همراه دارد. یکی پیام حمایت گرانه خطاب به اراذل و 
اوباش و باندهای سیاه و دیگری پیامی خصمانه به زنان. حمالت 
اسیدی، تنها جلوه ی خشونت عریان علیه زنان در ایران نیست. 
ضرب و شتم و توهین و تحقیر زنان در کوچه و خیابان، تفکیک 
جنسیتی در مدارس و دانشگاه ها و محل های کار، تصویب قوانین 
متعدد علیه زنان در عرصه خانواده و اجتماع، محروم ســاختن 
آنان از حقوق اولیه هر انسان حتا حق انتخاب پوشش، مصونیت 
متجاوزان و آزارگران جنســی در خانــه و خیابان و محل کار از 
پیگرد قانونی و … تنها جلوه  های خشــونت عیان علیه زنان در 

ایران نیستند.
در گزارش سال 2014 مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر شکاف 
جنسیتی در میان 142 کشور در رتبه ی 137 ارزیابی شده است. 
معیارهای ارزیابی در این گزارش، مشارکت اقتصادی، دست یابی 
به امکانات آموزشی، بهداشت و بقا و توانمندی سیاسی می باشد. 

سال گذشته در همین گزارش، ایران در میان 13۶ کشور در رتبه 
130 قرار داشت. همین گزارش ها نشان می دهند که وضعیت 

زنان در جمهوری اسالمی تاچه حد اسفناک و وخامت باراست.
پس، ممانعت از مشارکت اقتصادی زنان، نابودی استقالل مالی و 
در نتیجه زنانه کردن چهره ی فقر، یکی دیگر از معیارهای رسمی 
جهان در تعیین میزان خشونت علیه زنان است. پیش از این در 
مقاالت متعدد نشریه کار سیاست بیکارسازی و ایجاد محدودیت 
بر سر راه اشــتغال زنان مورد بررسی قرار گرفته است. اما گویا 
طرح های تاکنونی برای بیرون راندن زنان از بازار کار ناکافی بوده 
است. از این رو، در 17 مهر طرحی به نام "طرح صیانت از حریم 
عفاف و حجاب" به مجلس رفت کــه پیامدهای آن در صورت 
تصویب، بیکاری تعداد باز هم بیش تری از زنان خواهد بود. طبق 
ماده 5 این طرح، اشتغال زنان در واحدهای صنفی نباید با حضور 
مردان و در ســاعات متعارف یعنی 8 صبح تا 10 شب باشد. در 
بخش دیگری نیز آمده است که اشتغال در ساعات شبانه برای 
مشــاغلی که به خدمات زنان نیاز دارد فقط با دریافت مجوز از 
اماکن نیروی انتظامی مجاز است. واحدهای صنفی متخلف از یک 

هفته تا یک ماه تعطیل خواهند شد.
تمایل مسئوالن جمهوری اسالمی به خانه نشینی زنان و کاهش 
نقش آنان از یک عضو فعال اجتماع به خادمان شوهر و دستگاه 

زایش و پرورش کودک، یک روی سکه است. 
روی دیگر سکه، نیاز نظام سرمایه داری حاکم بر ایران به نیروی 
کار ارزان زنان برای کسب سود بیش تر و بحران اقتصادی، تورم 
و دستمزدهای ناچیزی هستند که زنان بسیاری از خانواده های 
کارگر و زحمتکش را وامی دارد تحت هر شرایطی و به هر کاری 

تن دهند تا بتوانند اندکی به درآمد خانواده بیفزایند. 
در نتیجه این طرح و طرح های مشابه تنها در خدمت سرمایه داران 
برای استثمار هر چه وحشیانه تر نیروی کار زنان اقشار کم درآمدی 
درخواهند آمد که برای ادامه ی حیات خود و خانواده شان چاره ای 

جز اشتغال ندارند.
در ایران، از باالتریــن مقام حکومتی، یعنی ولی فقیه گرفته تا 
مجلس شورای اسالمی، دولت، قوه قضاییه، نیروهای سرکوبگر 
رسمی و غیر رسمی و روحانیون در زن ستیزی و ترویج خشونت 
علیــه زنان هم رأی و هم داســتان اند. در جامعــه ای که زنان از 
حقوق بنیادین خود محروم اند، خشــونت گران ترسی از عواقب 
قضایی اعمال شــان ندارند، فرودستی زنان در کتاب های درسی 
آموزش داده می شود، کانال های تلویزیونی آن را تبلیغ می کنند، 
روحانیون در آموزه ها و موعظه های دینی به نفرت پراکنی علیه 
زنان می پردازند، پلیس زنان را در کوچه و خیابان کتک می زند، 
تحقیر و توهین می کند، بدیهی اســت اراذلی نیز پیدا  شوند که 

بدون ترس از مجازات به روی زنان اسید بپاشند. 
بدیهی است چنین جامعه ای برای اسیدپاشان امن و برای زنان 

ناامن باشد.
حمله به زنان "بی حجاب" و" بدحجاب" امر جدیدی در جمهوری 
اسالمی نیست. زنان هنوز سال های اولیه دهه ی شصت را به یاد 
دارنــد. زمانی را که اوباش حزب اللهی در خیابان فریاد می زدند: 
"یا روســری یا توسری". در آن سال ها به رغم آزارها و کتک ها، 
تحقیرها و توهین ها، زنان تسلیم حجاب اجباری مطلوب حکومت 
اسالمی نشــدند. از آن زمان بیش از سی سال می گذرد. ره آورد 
سالیان سال بگیر و ببند در زمینه حجاب برای جمهوری اسالمی، 
تبدیل مانتوها به کت و روسری ها به شال های کوچک بوده است. 
امروزه دختران آن زنان در کنار مادران خود به مقابله با حجاب 
اجباری برخاسته اند. اگر حوادثی نظیر اسیدپاشی ها، بر تعدادی از 
زنان و دختران تأثیر منفی گذاشته و آنان را مرعوب ساخته، اما 
بسیار زود بر ترس خود غلبه خواهند کرد و در کنار میلیون ها زن 

دیگر باز هم بر حق انتخاب پوشش خود پای خواهند فشرد و تا 
دست یابی به آن از پای نخواهند نشست.

اعتراضات و تظاهرات مردم علیه اسید پاشی ها، مسئوالن رژیم را 
واداشت به وجود "اسیدپاشی زنجیره ای" اعتراف کنند و به مردم 
وعده  ی پیگیری دهند. گرچه همه به خوبی می دانند این وعده ها 

پوچ اند، اما همین اندک نیز بدون اعتراض میسر نمی بود.
مردم به خوبی می دانند که جمهوری اسالمی سرمنشأ تمامی 
اشکال خشونت حاکم بر جامعه علیه زنان است. فریاد زنی در برابر 
حرف های دادستان اصفهان، گویای این آگاهی است. او می  گوید: 
"مسئله این است که اینها این قدرت را از چه کسی گرفتند؟ از 

شماها گرفتند."
رژیم جمهوری اســالمی سالیان سال است که تکلیف خود را با 
زنان روشــن کرده اســت. هر قانون و سیاست و اقدام اش فریاد 
می زند از زن ستیزی دست برنخواهد داشت و روز به روز بر دامنه 
آن خواهد افزود. زمان آن رســیده که زنان نیز تکلیف خود را با 
این حکومت روشن کنند. زمان آن رسیده که تمام مردان و زنان 
آزاده، تنها و تنها با اتکا به نیروی خود به ســازماندهی و بسیج 
و اعتراض و مبارزه علیه بی حقوقی ها برخیزند. در صورت ادامه 
این وضعیت، باید منتظر بود حوادثی فجیع تر از اسیدپاشی های 
زنجیره ای رخ دهند. پس، اجازه ندهیم اسیدپاشان مخل امنیت 

ما شوند، بلکه ما امنیت آنان را بر هم زنیم. 
به نقل از نشریه کار ۶80

Demo.shorai@gmail.com

تلویزیون دمکراسی شورایی 

اطالعیه
برنامه های تلویزیون دمکراســی شورایی از 
اول اگوست، 10 مرداد ماه از کانال تلویزیونی 
دیدگاه  بــر روی ماهواره یاه ســت پخش 

می شود.
ساعات پخش برنامه های تلویزیون دمکراسی 

شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته: 

ساعت نه و نیم شــب به وقت ایران، ساعت 
هفت شب به وقت اروپای مرکزی به مدت یک 

ساعت پخش می شود.
تکرار برنامه ها در روزهای 3 شنبه و 5 شنبه 
هر هفته ساعت نه و نیم صبح به وقت ایران، 
ســاعت هفت صبح به وقت اروپای مرکزی 

خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهواره ای دسترسی ندارید، 
می توانید از طریق آدرس اینترنتی ســایت 
دیدگاه  و جی ال ویز به طور زنده و هم زمان 
برنامه های تلویزیون دمکراســی شورایی را 

مشاهده کنید:
http://www.didgah.tv/fa

دموکراسی شورایی 

هر قانون و سیاست و اقدام جمهوری اسالمی 
فریاد می زند از زن ستیزی دست برخنواهد 
داشت؛ زمان آن رسیده که زنان نیز تکلیف 

خود را با این حکومت روشن کنند.

آسیه عبداهلل فرمانده نیروهای مدافع کوبانی: ما 
برای مفهوم بخشیدن به زندگی تالش می کنیم

کالشنیکوف اش راکنارش گذاشت. شال مخصوص 
مبارزان گریال را به گردن دارد و با رویی گشاده به 
سواالتم پاسخ می دهد. قبل از آغاز مصاحبه از او 

پرسیدم فارغ التحصیل کدام دانشگاه است؟ 
پاســخش چنین بود: "ئەز دەرسا شەرەش 

خوەندییە" ]من درس انقالب خوانده ام.[
گفتگو از: 

زانیار عمرانی، شهر کوبانی.
- همانطور که می بینیم هم اکنون شهر با صدای غرش 
هواپیماها و خمپاره ها به لرزه در می آید. داعش برق و 
آب شهر را قطع کرده است و شرایط ویژه حکمفرماست. 
در ایــن میان دو احتمال مطرح اســت. پیروزی نهایی 
مقاومت کوبانی و یا شکست این مقاومت. به نظر شما 

چه باید کرد؟
• هدف ما بنیان نهــادن نوعی زندگی و تالش 
مشترک می باشد و ی.پ.گ باشجاعت تمام این 
دستاوردها را حفظ کرده است و در آینده هم از 
آن محافظت خواهد کرد. از آنجا که مقاومت کنونی 
برای ایجاد جامعه ای مشترک و برابر است، هرگز 
شکست نخواهد خورد. ما برای مفهوم بخشیدن 
به زندگی تالش می کنیم. کســی که به زندگی 
آزاد عادت کنــد، دیگر هرگز به بردگی تن نمی 
دهد. پس تازمانی که داعش وجود داشته باشد، 
مقاومت هم ادامه خواهد یافت. ما علیه فرهنگ 
ضد انسانی داعش مبارزه می کنیم. دفاع از انسان 
و انسانیت هدف اصلی ما است. داعش به هر کجا 

پای گذاشته است، حیات در آنجا 
متوقف شده است.

- حضور زنان در تشــکیالت و 
نیروی نظامی شما چشمگیراست. 
برخی بر این گمانند که این میزان 
از حضور زنان موقتی است و بعد 

ازآرامش اوضاع و تحکیــم پایه های قدرت، به 
تدریج از نقش زنان هم کاســته خواهدشد. نظر 

شما چیست؟
•  تاریخ زنان جهان و زنان کرد به چنین گمانهایی 
دامن می زند. انقالبهای زیادی شکل گرفتند که 
در پی موفقیت وعده و وعیدها کنارنهاده شدند. 
تمامی این موارد جای بحث و بررســی هستند 
که به نوبه خود به تقویت تجربه کنونی ما خواهد 
انجامیــد. ما در حال حاضر پیگیــر دو انقالب 
هستیم؛ انقالب زنان و انقالب ملت دموکراتیک. 
هیچ یک قرار نیســت جای دیگری را بگیرد و 
هیچ نوع اولویت بندی هم در کار نیســت. به 
عبارت دیگر اولویت اول و دوم نداریم. ما زنان می 
خواهیم در تمامی امور مربوط به زندگی مشارکت 
داشته باشیم. هم در سطح جامعه، هم در سطح 
سیاست و هم در ابعاد و سطوح دیگر. این زنان 
بودند که خودمدیریتــی دموکراتیک را تقویت 
کردند. ما نمی گوییم که بله بگذارید زنان فعال در 
همان قالب گذشته بمانند تا مساله کرد را حل و 
فصل کنیم و پس از آن به مساله زنان می پردازیم. 

بلکه برعکس، ما معتقدیم که در آن صورت اصوال 
مساله حل نخواهد شد. این تالشها باید به موازات 
همدیگر پیش بروند. احقاق حقوق زنان تنها یک 
خواسته نیســت، بلکه الزامی است 
که باید حل و فصل شــود. مشارکت 
زنان در انقالب و در تشکیالت هم به 
تحقق حقوق آنها خواهدانجامید. در 
حال حاضر چهل درصد تشــکیالت 
کانتونهای روژاوا به عهده زنان است 
واین موضوع در سیســتم کانتونها 
کامال جا افتاده اســت. عمال خیلی وقتها حتی 
بیشتر از این نسبت هم مشارکت داشته ایم. ما 
زنان در اینجا خودمان تصمیم می گیریم. مجلس 
زنان داریم، آکادمی ویژه آموزش زنان داریم و در 
تمامی سازمان ها و ارگان ها شمار زیادی از زنان 
حضور دارند. ما به عنوان زن دیدگاهها وسیاست 
خودمان را داریم و این نــه تنها برای زنان کرد 
بلکه برای تمامی زنان دنیا هم تازه است. ی.پ.ژ 
یا همان یگانهای مدافــع زنان، از ابتدای انقالب 
تاکنون، نقش غیر قابل انکاری در آموزش زنان 
داشته اســت. اولین زنهایی که در مقابل داعش 
ایســتادند، زنان روژا بودند. در ی.پ.ژ آموزش 
نظامی به تنهایی مطرح نیســت. بلکه مجلس 
آموزش هم دارد که هدفش باال بردن اراده زنان و 
بالفعل کردن تواناییهای نهفته آنها است. فراموش 
نکنیم که خطر داعش قبل از هر چیزی، متوجه 
زنان اســت. این هم البته واضح و مبرهن است. 
در شنگال زنان نه تنها با کشتار جسمی بلکه با 
کشتار روحی هم مواجه شدند. این هم البته ریشه 
در نوع نگاه چنین گروههایی نسبت به زنان دارد.

ـــــــــــ
اکسیون دفاع از مبارزات 
مردم کوبانی در مونترآل
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خدمات امور کنسولی
کســری

مدیر و مسئول: حسین فرجی
ساعات کار : روزهای دوشنبه تا جمعه

صبح ها از ساعت 10 تا 1 بعدازظهر       
عصرها از ساعت 1۶ تا 18

شنبه ها از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر

پذیرش با تعیین وقت قبلی
Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-419-8872

اوتــاوا
2 بـاردرروز

مونتریال -اوتاوا
اوتاوا- مونتریال
15 دالر هر طرف، هر نفر 

تلفن رزرو: 

(613) 265-5899
azoct2013

شهریاربخشی
دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 
514-624-5609
514-889-3243

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
عضو جامعه مترجمان رسمی 

کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و 

خدمات مربوط به ترجمه
(514) 675-0694
(438) 390-0694

azsept'11

مترجم رمسی
محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک 
■  دعوتنامه و تصدیق امضاء

■  ترجمه کلیه اسناد و مدارک با 
تضمین تائید ادارات و سازمان های 

ایالتی و فدرال 
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

نیازمندی های  

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

تدریس ریاضیات 
و فیــزیک

مهندس  توسط 
لکترونیک  ا

)آرش کشوری(
<< کلیه مقاطع:

 College,University 
High-Shool

با سابقه tutoring درمدارس 
مونترال و تدریس در موسسات 

کنکور تهران 
* در صورت عدم رضایت جلسه اول 

رایگان می باشد. 
ثبت نام: با ظرفیت محدود
514-827-6329
514-620-3255

toendofmay2010P

   حل جدول های ویژه و عادی:      از صفحه 27
توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

کنید! استخدام ایرانی 

مترجم  رمسی
نغمه سروران

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تکمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

فن گویندگی
تدریس فنون گویندگی 

برای: سخنرانی های موثر، گویندگی 
ژورنالیستی، گویندگی برای رادیو 

و تلویزیون، آمادگی برای انجام 
مصاحبه های کاری و یا رادیو 
تلویزیون، فنون شعر خوانی و 

دکلمه و... 
توسط: رضا هومن 

)با بیش از 20 سال سابقه در تهیه 
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون 

وخوانندگی باگروه های موسیقی 
پاپ ایرانی (

514-833-8684
azmay2013hoomanfree

مدرسه فارسی زبان 
فرزانگان مونتریال

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 سایر دروس در تمام مقاطع تحصیلی

و دروس  مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان    
مشاوره و کمک در حل مشکالت تحصیلی دانش آموزان  

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca
Tel.:  (514) 775-6508

farzaneganmontreal@yahoo.ca  azfev'12

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 
در وســت آیلند 

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

آموزش فرانسه 
آموزش زبان فرانسه
از مبتدی تاپیشرفته

توسط کارشناس ارشد زبان 
فرانسه، با بیش از 10 سال 
سابقه تدریس در موسسه 
کیش و قطب راوندی تهران

)مجتبی فالح(

Tel.: 514-965-1358 
aug-oct60PD

باایرانی 
کــار
کنید! 

ایرانی 
بخرید!

مترجم رمسی
رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه 
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه 

مدارک، دعوتنامه و تائید ترجمه 
Tel.: 514-575-7080

Uazjune2011

عموجانکلبــه 
6107 Sherbooke W. 
Tel.: 514-484-8072________________

گلفروشی
وحید

زیباترین، تازه ترین، 
بهترین، بی نظیر! 

  برای هر اوکازیونی 
  برای هر بودجه ای 
  برای هر سلیقه ای

514-983-1726

مهدکودک 
خصوصی: دوستان کوچولو 
کوچولوهای دلبندتان را از 

محیط خانه به محیط 
خانه دوستان کوچولو 

تحویل دهید! 
از 4 ماهه تا 5 ساله 

در  قلب کت سنت لوک 
Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903

azoct15mromrani

استخـــدام
به یک تکنیسین الکترومکـانیک 

و کارگر فنی  برای کار 
در کارخانه پالستیک 

واقع در جنوب مونترال نیازمندیم. 
شماره هــای  تماس:

 341-567-514      و      514-606-۹007

اجــاره
خانه ویالیی، واقع در فضایی 

طبیعی و زیبا، 
در نزدیکی مرکز خرید، 

اجاره داده می شود. 

(514) 622-7023
kabiriazoct15

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
راننده کامیون 
Truck drivers 

wanted (class one)
Min. 3 yrs experience. 

Fair knowledge of 
french required.

Local + switch in prov-
ince of Que.

Home everyday. 
(Payroll and Inc accepted)

(514) 991-9626
deepemploi@aol.com

kabiriazoct15

استخدام
به چند نفر ویترس 

• باتجربه  •
برای کار در رستوران 

کبابسرا نیازمندیم.
Tel.: 514-933-0-933

جویای کار
کارشناس پرستاری باتجربه 
آماده نگهداری از سالمندان 

و بچه ها درمنزل
)مسلط به زبان انگلیسی، 

آشنا به فرانسوی(
Tel.: 514-967-9909

اجاره صندلی 
Chair Rent

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

Tel.: 514-489-6901

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان

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

شریف
ارز

آمــوزش زبان انگلیسی 
با 1۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران 

عضو رسمی
TESOL CANADA/TESOL 

USA/TESOL TRINITY London
برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی 

با شهریه مناسب :  برای مهاجرین
Conversation -IELTS -TOEFL

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts
یونس حــامتی 

Tel.: 514-833-3848
az mai2014 25eachPendofjuly

باایرانی 
کــار
کنید! 

با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، حتی شما... 
لم دارید، اگر عالقه مندید،  اگر دستی به ق 

ذوق دارید، در  گزارش نویسی،  ترجمه و...  
با ما

 -داوطلبانه- 
همکاری کنید.  

توجه: لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها 
با ما هماهنگی کنید:

Tel.: 514-996-9692 

کنید! استخدام ایرانی 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

فرهنگ رسمی  دارالترجمه 
عضو

رضا داودى
مترجم رسمى در كبك
مترجم رسمى دادگسترى ايران

ترجمه رسمى كليه اسناد و مدارك
  تنظيم دعوت نامه رسمى

گواهى امضاء و كپى برابر اصل
تكميل فرمهاى مختلف

به صفحه                 ”دارالترجمه رسمى فرهنگ“ 
بپيونديد و از تخفيف هاى ما بهره مند شويد.

تهران-كارگرشمالى
تقاطع بلوار كشاورز

نبش كوچه گيتى
پالك1172-طبقه2

واحد7
+98 21 6642 1511

تلفن مستقيم تهران:
(021) 853 128 32

1396, Ste Catherine O
Unite 425
Montreal 
H3G 1P9

Cell: 514 691 4383
rezadavoudi78@yahoo.fr

farhangtranslation85@gmail.com
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نگهــداری 
ازساملندان
نگهداری از سالمندان 
دلبندشما، توسط خانم 

با تجربه، در خانه یا 
بیمارستان 

صوفی: همراه با رفرنس
514-717-9117

freeazmar

سفـارش 
كیک

سفارش همه گونه کیک 
برای همه اوکازیون ها

با کیفیت عالی و بهای 
مناسب  )بانوی ایرانی(

Tel.: (438)401-8546
azoctfri

•  اگر گواهی نامه کالس پنج کانادا یا پایه 2 ایران را برای بیش 
از سه سال دارید

•  اگر خواهان درامدی باالی 90000 دالر در سال هستید
•  اگر به دنبال کاری 100 در 100 همیشگی هستید...

   << با آموزشگاه رانندگی ماشین های سنگین دیان متاس بگیرید

5253  DECARIE, #  204 
MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.:514-482-9494 
Cell: 514-953-8013       Toll free: 1-844-482-9494

Professional Truck Driving School

آموزشگاه حرفه ای رانندگی 
کامیون »دیان«

بهترین موقعیت شغلى 
براى مهاجران 

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، سیتی زن، 

PR  مدیکال کارت،  و کارت          
  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

514-488-7121 
5301 Queen Mary, H3X 1T9

since 1990

)نبش دکاری (

عکس پاسپورتی 
کانادایی: اندازه سر حتما 
بایستی رعایت شود 
_______
عکس سیتی زنی 
اندازه عکس و جزئیات دیگر 
بایستی دقیق باشد
_______
عکس
PR کارت

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

X 70 50رز

35 X 45

35 X 45

SNOWDON

فرصت براي 
مهربان كنار 
عزيزان زندگي 
كردن هميشه 
باقي نيست و 
كينه و دلخوري 
از ديگران تنها 
اخم به صورت 
زندگي خود 
وارد كردن است 
اين درس به 
من آموخت كه 
زندگي را با نگاه 
به آينده ولي با 
لبخند به اكنون 
بگذرانم

نياز عاطفي پدر به ديدن فرزند و احساس 
مسئوليت بيشتر در كنار مادر در زمينه 
رشد و تربيت كودك مسئله اي است كه 

نبايد از آن غفلت كرد

13

اشاره

مرگ يك حقيقت اس��ت اما پذيرش اين حقيقت براي هر كسي 
مق��دور نيس��ت. برخي با آن به راحتي كن��ار مي آيند و مرگ عزيزان 
خ��ود را حقيقتي مي دانند كه بايد روزي با آن مواجه مي ش��دند اما 
برخي ديگر كه از وضعيت روحي ش��كننده تري برخوردارند س��ال ها 
اي��ن ضايعه را فرام��وش نمي كنند و در ذهن خود اين تصور را دارند 
كه ش��ايد عزيزان ديگر خود را نيز بزودي از دس��ت بدهند و همين 
امر باعث به وجود آمدن اس��ترس، اضطراب و دله��ره دائمي در آنها 
 مي ش��ود و در برخي مواق��ع روند عادي زندگي اي��ن افراد را مختل 

مي كند.
اينك��ه چگون��ه با مرگ اقوام نزديك و يا دور و يا حتي دوس��تان 
و فرزندان برخورد كنيم در رده هاي مختلف س��ني متفاوت اس��ت و 

بستگي به شرايط روحي و عاطفي هر فردي دارد. 
در صورت��ي كه مرگ براي اطرافيان كودكي در س��نين 7 س��ال 
اتفاق افتاد بايد او را در مراس��م س��وگواري شركت داد تا او كم كم با 
پديده اي به نام مرگ آش��نا شود و خودش متوجه شود آن شخصي 
كه از دنيا رفته است هيچگاه بازنمي گردد و هيچوقت نبايد به دروغ 
به او گفته ش��ود او به يك س��فر طوالني رفته است زيرا حس انتظار 
بازگش��ت در اين كودك س��ال ها باقي خواهد ماند و در صورتي كه 
اعضاي خانواده بخواهند به مسافرت بروند اين نگراني به طور دائم در 
او به وجود خواهد آمد كه ممكن اس��ت اين سفر بي بازگشت باشد و 
ديگر او را نخواهد ديد. نبايد اين اش��تباه بزرگ را در مورد كودكان 

مرتكب شد.
اما در سنين باالتر همه  چيز بستگي به نوع شخصيت فرد عزادار 
دارد. اگ��ر ش��خصيت او قرص و محكم باش��د با وزش اي��ن بادها و 
مش��كالت خم نمي ش��ود و به راحتي با اين موض��وع كنار مي آيد اما 
در برخي ديگر كه از ش��خصيت ضعيف تري برخوردارند مش��كالتي 
چون استرس و اضطراب به وجود خواهد آمد كه پيامد آن افسردگي 

است. 
اينگونه افراد كه به خوبي با روحيات شكننده خود آشنايي دارند 
بايد با مراجعه به روانش��ناس و مشاوره  با اين حادثه تلخ كنار بيايند 
و در صورت توصيه روانش��ناس مي تواند به روانكاو و يا روانپزش��ك 
مراجعه داش��ته باش��د. البته گذر زمان تأثير زيادي در كنار آمدن با 

حادثه ناگوار دارد. 
در جامعه امروز نگراني، اس��ترس و دلش��وره در بسياري از افراد 
وجود دارد و بس��ياري از مردم با آن درگير هستند و اين اضطراب ها 
موج��ب به ه��م خوردن تنظيم خواب مي ش��ود كه اين مس��ئله نيز 
اثرگذار اس��ت ولي زماني كه ضايعه تلخي مانند مرگ عزيزان اتفاق 
مي افتد اين استرس و نگراني به حد باالي خود مي رسد و بايد براي 

درمان آن حتمًا به روانشناس مراجعه كرد. 
افرادي كه هميشه نگران از دست دادن عضوي از اعضاي خانواده 
و يا دوس��تان نزديك هس��تند بايد با يك روانكاوي ريش��ه آن را كه 
 در گذش��ته اس��ت پيدا و س��پس آن را به صورت ريش��ه اي درمان

كرد.

 راه هاي پذيرش حقيقت تلخ

14 16 10 ارمغان تجربه روزي شاد16 زندگي خاكستري مادرخوانده نامهربان افزايش بي رويه تعداد زندانيان
 نامادري در حالي به مجازات كيفري محكوم شد كه شوهرش به ارائه اين دادنامه قطعي و 

استناد به بدرفتاري وي، درخواست طالق نيز داد
 نوشيدني هاي گرم، باعث افزايش دما در بدن مي شوند و پس از آن يك واكنش مؤثر 

در مغز انجام مي شود. در پي اين فعل و انفعاالت است كه بدن احساس راحتي و آرامش 
مي كند

 همچنان كه از وضعيت فعلي زندان ها پيداست افزايش بي رويه آن دردي از جامعه را 
حل نخواهد كرد و به مراتب هزينه هاي زيادتري را نيز به تشكل ها و دستگاه هاي مربوطه 

تحميل خواهد كرد

دكتر پرويز روزبياني
روانشناس باليني

كاپيتانوحيدازلحظههاينجاتبخشامدادگرانهواييميگويد

پرواز هلي كوپتر نجات در ثانيه هاي نااميدي
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يوسف حيدري

بهداشت يكي از مسائل اساسي و بنيادي در هر 
جامعه به ش��مار مي رود ك��ه بايد با جديت در همه 
بخش ه��ا ب��ه آن پرداخت. رعايت بهداش��ت ضامن 
س��المتي جامعه است و آمارهاي مرگ و مير نشان 
مي ده��د در ه��ر منطقه اي كه مس��ائل بهداش��تي 
فردي و جمعي رعايت نمي ش��ود از ش��اخص باالي 
مرگ و مير برخوردار اس��ت. بيماري هاي مهلك كه 
عامل بسياري از آنها ويروس و باكتري است در پي 
بي اعتنايي به مس��ائل بهداشتي در بعضي منطقه  ها 
ش��يوع پي��دا كرده و جان بس��ياري از انس��ان ها را 
مي گيرد. وبا يكي از اين بيماريهاي مهلك است كه 
به بيماري فصلي نيز مشهور شده است.باكتري اين 
بيماري كه چندي قبل ش��ايعه شيوع آن در استان 
خوزس��تان موج��ي از نگراني را در بي��ن مردم اين 
استان به وجود آورده بود در تابستان فعال مي شود 
و با اسهال و اس��تفراغ شديدي در بدن بيمار مرگ 

او را رقم مي زند. 
وبا بيماري بسيار قديمي است كه بشر از ساليان 
دراز با آن دس��ت به گريبان بوده و به خاطر مرگ و 
مير زيادي كه ايجاد كرده، از آن به عنوان يك بالي 
آسماني نام برده شده است. البته وبا اشكال مختلفي 
دارد كه شامل اشكال بي عالمت و اشكالي است كه 

بيمار را سريعًا به طرف مرگ هدايت مي كند. 
ميك��روب وبا به ص��ورت خفت��ه در آب زندگي 
مي كند و به محض فراهم بودن شرايط خاص نظير: 
گرم��اي هوا )مث��ل پديده ال نينو(، نور خورش��يد، 
ميزان نمك و به طور كلي مناس��ب ش��دن شرايط 
محيطي جهت رشد و تكثير آن، از حالت خاموشي 

خارج شده و فعال مي شود.
دكت��ر س��يد عطا الل���ه حس��يني متخص��ص 
بيماري هاي عفوني و گرمسيري كه در اهواز با يك 
مورد مشكوك به وبا مواجه شده است با بيان اين كه 
كنترل مرزها نيز نمي توان��د مانع ورود اين بيماري 
به كشور شود، گفت: مسئوالن وزارت بهداشت بايد 
تالش كنند تا از انتشار اين بيماري جلوگيري شود. 
وي با اشاره به اين كه اين بيماري در استان هاي 
سيستان و بلوچس��تان و خوزستان شيوع بيشتري 
دارد گفت: اس��تان خوزس��تان يكي از اس��تان هاي 
گرمسير كشور اس��ت كه تنها دو ماه از سال هواي 
آن خنك اس��ت و در فصل تابس��تان گرماي آن به 

باالترين درجه ممكن مي رسد. 
وي ادام��ه داد: باكتري وب��ا در جلبك ها مخفي 
شده و از طريق آب آلوده انسان را مبتال مي كند. اين 
بيماري اوايل قرن 19 و  20 در بسياري از كشورها 
ش��يوع پيدا كرد و در سال 1960 باعث مرگ 100 
نف��ر از بين 100 هزار نفر ش��د. در ايران در س��ال 
1356 ش��اهد مرگ 30 نفر از ميان يكصد هزار نفر 
بر اثر ابتال به بيماري وبا بوديم اما با رعايت مس��ائل 
بهداشتي از سوي مردم و همچنين برنامه ريزي هاي 

بهداشتي از سوي مس��ئوالن اين بيماري اكنون به 
يك دهم رسيده است. 

دكتر حس��يني عالي��م اين بيم��اري مهلك را 
اسهال شديد غيرالتهابي و استفراغ، بي حالي بدون 
تب، ناراحتي ش��كم و گودرفتگي چش��م ها عنوان 
ك��رد و ادام��ه داد: دوره حاد اين بيم��اري 3 تا 5 

روز اس��ت و در مرحله شديد 
بيمار در هر س��اعت يك ليتر 
مايع از ب��دن دفع مي كند كه 
اي��ن ام��ر م��رگ او را در پي 
خواهد داشت. از دست رفتن 
امالح بدن ش��ايعترين عارضه 
وب��ا اس��ت و باي��د در وهل��ه 
اول بخص��وص در ك��ودكان 
از كاسته ش��دن شديد آب و 
امالح ب��دن جلوگي��ري كرد. 
افرادي كه داراي گروه خوني 
O  ب��وده و يا دچ��ار كمبود 
اسيد معده هستند در معرض 
بيشتر و ش��ديدتر بيماري وبا 

قرار دارند.
دكتر مهرداد شريفي مدير 
اجرايي دانشگاه علوم پزشكي 
اهواز مصرف آب بهداش��تي و 
همچنين شست و شوي ميوه ها 
و س��بزيجات و شست و ش��وي 
مكرر دست ها را راه پيشگيري 
از اي��ن بيماري عن��وان كرد و 
گف��ت: در فصل تابس��تان كه 
بيماري وبا ش��يوع بيش��تري 
دارد باي��د مراقبت بيش��تري 
داشت و از خوردن سبزيجات 

قبل از شست و ش��وي كامل و ضدعفوني خودداري 
كرد. همچنين در طول س��فر از ساالد و سبزيجات 
رستوران ها نبايد استفاده شود زيرا باكتري بيماري وبا 
در آب هاي آلوده رشد مي كند و همراه با سبزيجاتي 
كه در اين آب ها كشت مي شوند وارد چرخه غذايي 
خانواده مي شوند. وي ادامه داد: خانواده ها در فصل 
تابستان بايد مراقبت بيشتري 
در استخرهايي كه فرزندانشان 
در آنها ش��نا مي كنند داش��ته 
باش��ند. هم���چني��ن از آب 
چش��مه ها و رودخانه ه��ا ب��ه 
عنوان آب آش��اميدني استفاده 
نكنند بهتر اس��ت اين آب ها را 
جوشانده و پس از سرد كردن 

مصرف شوند. 
دكت��ر حس��يني ني��ز از 
خانواده ها خواست تا هر اسهال 
ش��ديد را ج��دي بگيرند. وي 
گف��ت: بس��ياري از افرادي كه 
به بيماري وبا مبتال مي ش��وند 
عاليم باليني پي��دا نمي كنند. 
در صورت مشاهده عاليم اين 
بيماري با حفظ خونسردي در 
نخستين گام بايد آب و امالح 
بدن بيم��ار را به اندازه طبيعي 
آن بازگرداند و بهترين راه نيز 
استفاده از پودر او.آر.اس است. 
پس از آن بيمار بايد به درمانگاه 
و يا بيمارستان منتقل شود تا 
با نمونه ب��رداري از مدفوع  نوع 
بيماري و مرحله پيشرفت آن 

تشخيص داده شود. 

بيماري روزهاي گرم

     باكتري بيماري 
وبا در آب هاي آلوده 

رشد مي كند و همراه با 
سبزيجاتي كه در اين 
آب ها كشت مي شود 

وارد چرخه غذايي 
خانواده مي شود. 

خانواده ها در فصل 
تابستان بايد مراقبت 

بيشتري در استخرهايي 
كه فرزندانشان در آنها 

شنا مي كنند داشته 
باشند. همچنين از آب 
چشمه ها و رودخانه ها 

به عنوان آب آشاميدني 
استفاده نكنند

یک جدول با دو شرح
5134 جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 

اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 افقي:
1-دوس����تي- از كارتون ه�����اي 

دوست داشتني
2- جنگ و پيكار- برادر ش��يرازي- 
اين كش��ور بيش��ترين باخت )22 
باخ��ت( را در تمام��ي ادوار ج��ام 
جهان��ي به خ��ود اختص��اص داده 

است
3- عصب��ي- قطع��ه اي در موت��ور 

خودرو- امانتدار
4- صندلي پارك- بي يار و همدم- 

ني توخالي- تازه
5- عدد روستا- بچه ترسان معروف- 

لباس خانم ها
6- كم جرأت- تفريق- مخفف الي 

آخر
7- هذيان بيمار- شادابي و تازگي- 

آدم آهني
8- مخفف ديگر- افشرده آلو- پل

9- تشريفات مربوط به يك مراسم 
باشكوه- گناهان- ميوه شيرين

10- زب��ان كش��يدن به بس��تني- 
پروردگارا- دستبند زنانه

11- بافته- قطار زيرزميني- صداي 
كلفت

12- اندك- زمس��تان ع��رب- حرف 
انتخاب- دام كشي، پوست كني

13- همس��ر ابراهيم نبي)ع(- پاس��خ 
محك��م و دندان ش��كن- از ضماي��ر 

متصل
14- قادر- نام دخترانه- فرمانروايان

15- يك��ي از رش��ته هاي پرطرف��دار 
ورزشي- رغبت ها، گرايش ها

 عمودي:
1-شغل شوفر- رنجيده، آزرده

2- م��اه دوم مي��الدي- ب��ه ش��يوه 
نوش��تاري س��خن گفتن- 

جايگاه
3- آرام خودمان��ي- فقير- 

گوسفند جنگي
4- بچ��ه مي كش��د- گاز 
گن��دزدا- چاش��ني غ��ذا- 

آدرس
5- ن��ه خوب نه ب��د- علم 
نج��وم- واح��د س��نجش 

سطح
6- چه وقت؟- يار هاردي- 

دست افزار
7- لباس زمستاني- دربدر- 

كالم تأسف
8- پرنده اي با پاهاي بلند- 
پيشتر به دستمزد و حقوق 

دائمي مي گفتند- زاپاس خودرو
9- ق��وت اليموت- پخش ش��ده- نام 

دخترانه
10- معصيت- وسيله اي براي پرواز- 

رطوبت كم
11- كرها- از ميوه هاي درختي- شهر 

و بندري در جنوب فرانسه
12- نمايندگي- سوس��ن كبود- يك 

توپ پارچه- مايه
13- نبرد- غيرمستقل- بمب مخرب

14- ماده اي در برگ چاي- كرمينه- 
مركز حكومت سامانيان

15- هماهنگ، يكجور- معادل پايانه

 افقي:
1- نوعي هيوندا- از نشريات معروف 

و صاحب نفوذ فرانسه
2- سنگين- مركور- پادگان

3- صداي كالغ- س��نگ خ��ارا- نام 
دخترانه

4- گ��ول زنن��ده- پژم��رده- لئيم- 
سرراست

5- واح��د تني��س- از ش��ركت هاي 
بزرگ در زمينه الكترونيك و فناوري 
اطالع��ات- براي تخريب مكه لش��كر 

كشيد
6- بنيانگذار و رهبر حزب كمونيست- 

دس��تگاه نظارت و وص��ول حقوق و 
عوارض ورودي بر ارزش CIF كاال- 

امر به شنيدن
7- صيقل دادن- ميراث- برچسب

8- پ��ول نقد- التهاب كبد- س��رود 
اوستايي

9- ماده قندي ميوه ها- مركز استان 
كردستان- بي قيد و بند

10- ش��هري در آلم����ان- بني��اد 
چيزي- مسافر

11- پ��ي در پي- محت��واي ژنتيك 
يك موجود زنده- سايه

12- مث��ل و مانن��د- توانگر- حرف 
يوناني- از قديمي ترين كش��ورهاي 

دنيا
13- شمش��يرزن- نتيج��ه عم��ل- 

كميت
14- بلن��د آوازه- ام��ر به نوش��تن- 

صفت شيطان
15- فرورفتگي هاي غش��اي ميلين 

در تارهاي عصبي- باستاني
 عمودي:

1- پاركومتر- بردبار
2- اداره عالي- مرواريد- سرزمين

3- جزي��ره ايران��ي- س��نگ كبود- 
دوات

4- از خواه��ران برونت��ه- درخ��ت 
هن��دي- جس��تن گلول��ه- آمرزيده 

شده
5- از عناصر شيميايي فلزي كمياب- 

هنگام- حرف مفعولي
6- پ��اره ك��ردن- كلم��ه اي ب��راي 

خطاب- سخندان
7- ش��ب هاي عرب- كشيدن- نوعي 

خودرو
8- نام كوچك گرايلي، بازيكن سابق 
شموشك- س��ير نيست- 

روايت كننده
9- ظريف، زيب��ا- ممكن 

بودن- ماه ميالدي
10- ژرف بيني- جديد و 

نو- گرداگرد لب
11- ب��رگ برن��ده- ب��از 

شكاري- هميشگي
12- مطرب ل��ري- پائين 
چاه- مخفف هم او- چهره

13- گريب��ان- زرنگ��ي، 
زيركي- مردمك چشم

14- آب نيمه گرم- سخن 
آموزنده- جوانمرگ

15- مرك��ز كش��ور 
موريتاني- هيدرولوژي

جدول عاديجدول ويژه

حل جدول عادی شماره 5133 حل جدول ويژه شماره 5133
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 د ا ش ب و ر د ف ل و ر ا ن س

2 ر س ت ه س و ا ر س ه م ي ه

3 و ا ر ي س ن س ب ت ي ا ر ي

4 ا ر ي ر م ي د ك ي د م ل

5 ز ا م ن ت ش ا و ا ژ ه

6 ه ل ب ا ل ب م ي خ ك ر ا

7 س ت ا د ك ا ف ي ن ت ت و س

8 ن ا ك ا م ه ر ت ه م ي ش ك

9 گ ل ي خ و ن س ر د و ر ن ي

10 ي م پ ر ا گ ا ك ن د ه ز

11 م ل و ك ا ل م و ت ا و

12 ا ت و ط ن ا ز ه ا س ق ف

13 و ر س ك ش ت ا ب ب ا ر ب ر

14 ن س ي ا ن م ر و ه م ن ا ن

15 گ ا و خ و ن ي م ر ي م گ ل ي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 پ د و ل و ژ ي ه ا ن ي ب ا ل

2 ا ل ا ن ك ت ا ن م ل ا ز م

3 ت ا ر ا ن م س د س و ر ن ا

4 ر و د ك ن م ل ا ح و ا ن

5 ي ر ر ا ز ق ي ل ك ن ت

6 ك م ن ت ه ي س و ي ل د م

7 و ح ش ي ت و ر ي س م د ك ا

8 ا ي ر ن ا م ا ب ه م و ا ر

9 ي ل ك ت ه ي د س ت ك ر ن ا

10 ت ه ق ي م ت ر ب ا ع ي ك

11 پ ل ا س م خ ا ط ب پ ا

12 ه ج ا ن ر س ي ه ب س ر ي

13 و ا ر ن ا ر ب و ا س و ي ي

14 د ن ا ي ت ق د ي س ر ا س ب

15 ج ي ف و ر س ت ا ت و ك ل ا و

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7
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15
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www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط 

جهان بیایید!

نیـازمنـدی هـای پیوند 

استخدام
CARWASH

به چند کارگر ساده براى کار 
در کارواش نیازمندیم . 

وست آیلند:
 13076 boul.Pierrefonds

Tel.: 514-692-1349
azoct01UP

خدمات ساختمانی 
احمــــد

کلیه خدمات ساختمانی 
بازسازی، به سازی 

کیفیت عالی 
نرخ مناسب 

Tel.: 514-298-1393
Tel.:514-265-0973

aznov15U

خدمات کامپیوتری
انواع خدمات مشاوره و 

پشتیبانی /نصب و راه اندازی 
سیستم های کامپیوتری

    و شبکه در منزل و محل کار
با نازل ترین قیمت
داود شهریاری

Tel.: 514-616-6681
aznov1512104paypalU

PAIVAND
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Victoria, Calgary & Vancouver) 
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6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC  H4B 1L8

514-996-9692) 
Fax:514-500-1188

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca

پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
------------------------

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

پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و 

نوشتارهای توهین آمیز معذور است. 
•  نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ- آزاد است.  

• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 
--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید 
نوشته ها از 500 تا 1000 کلمه بیشتر نشود. 

•   نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد 
فارسی تایپ، سپس ایمیل کنید.

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی 
)هنرمند و نقاش معاصر(

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

نیازمنــدی ها
شانـــس اول را به 

آنهـا بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، کارواش 

و...

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

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 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!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

شیرینی
 سـرو
با بهترین شیرینی ها
 برای جشن های شما
514-562-6453
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www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

آرایشـــــگاه
  937-829۶ ...........................................  VIVA
481-۶7۶5 ........................................  EVE
شهرزاد ..........................................  489-۶901 
فاطی  ........................................... 772-5787  

 آژانس مسافرتی 
فرنازمعتمدی ................................ 842-8000  
 940-1۶42 ............................. T.A.M مهری
اسکای.الن  ................................... 388-1588  
میناتراول........................... 855-332-0505
یونایتد  ............................ 41۶-225-5509 
یونی گلوب )نسرین(  .................. 849-7711

آموزش رانندگی 
  513-5752 .............................................. نینا 

آموزش موسیقی 
سیامک نصر  ................................... ۶53-5107 
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-80۶۶   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.................. 484-2098  
مدرسه فرزانگان............................ 775-۶508

مدرسه فارسی وست آیلند ........۶2۶-5520   

اتومبیل- تعمیر
 ۶37-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount

 48۶-9994 ........... Pieces D'auto NDG
اتومبیل: خرید و فروش 

ALIXتویوتا ................................. 37۶-9191
الگانس لیزینگ.............................. 482-4500 
487-0009 آلتیماکــس.............................. 

ازدواج 

شــیخ صالــح ....................... 3۶۶-1509   
لی لی صمیمی  ........................... 825-3170

ارز
شریف .............................................. 223-۶408  
گروه پاسیفیک ............................. 289-9011  
5 استار ............................................ 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال ........................... 937-5192

  844-4492 ................................. Expert-FX
امالک و مسکن 

 827-۶3۶4  ....................... فیروزهمتیان، 
امیرســام .................................... 702-2309  
مسعودهاشمی ......................... 298-45۶7 
مینواسالمی   ................................ 9۶7-5743

مریم خالقــی .......................... 983-5415  
حمیدکاغذچی .......................... 928-5415  
نینوس گیورگیزنیا ..................... 81۶-4080  
 مسعودنصر  ................................... 571-۶592 
رضا نژاد  ........................................... 8۶5-714۶
نسرین عین الهی  ....................... 839-7978

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین .........  932-2953 
ilsmontreal.org  .......  انجمن ادبی مونترال
انجمن دوستداران زرتشت ........808-5070
www.zaq.org ....... انجمن زرتشتیان کبک

مکیک ............................................. 373-5777  
بنیاد سخن آزاد ............................ 944-8111  
info@addhi.net ....................... حقوق بشر

  249-4۶84  ........................................ IBNG
مولتی ساژ .................................  770-1771  

انجمن زنان مونترال......................................
iwamontreal@gmail.com

دانشجویان:کنکوردیا ............... 848-2424 
کتابخانه نیمــا ......................... 485-3۶52 
موسسه خوئی  ..............................  341-2235 

بیمه  و مشاور مالی 
علی پاکنژاد .................................... 29۶-9071 

پزشک 
آلفامدیک کلینیک ......................  933-8383   
بنفشه حجازی ............................... 288-48۶4  

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

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

تبلیغات 
پیوند ............................................... 99۶-9۶92 

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک .......................... 827-۶329 

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

ترجمه
دارالترجمه یکتا ..................... 439-8501 
نغمه سروران .............................  889-87۶5 
خاطره یکتا ................................ ۶75-0۶94 
محمودایزدی ............................. 745-0318  
شهریاربخشی ............................. ۶24-5۶09  

چاپ
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

مهتاب ثقفی .............................. 5۶7-31۶9  
ســرورصدر .............................  777-3۶04  
حسین خردبین ........................... 242-۶034 
عباس شفیعی .............................. 80۶-00۶0 

حمل و نقل 
مونتریال ........................................ 442-805۶

المپیک  ........................................... 935-3300
مونترال/تورونتو   ........................... 887-0432

خشکشویی 
  ۶94-703۶ .......................................... فرویوو 
اکســپرس ................................. 889-7392  

داروخانه 
لوئیزداداش زاده ............................ 288-48۶4  

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

دندانسازی )کلینیک( 
افخم هادی .................................. 737-۶3۶3 

رستــوران 
الدا  ..................................................... 933-472۶
کبابسرا  ..................................... 933-0-933
بیبلوس  ........................................... 523-959۶

کلبه عموجان .................................  484-8072  
پاتوق عموجمال  ........................... 933-88۶۶

فاروس .......................................... 270-8437 
یاس ............................................   483-0303  
کارتیه.پرس .................................. 488-۶3۶7 
کوپولی ........................................ 483-0000 
  989-8580 ................................ کوپولی)2( 

روانشناسی / روانکاوی 
دکتر بیتــا ................................ 999-2482  

سوپر و فروشگاه 
 485-4744 ......................... NDG  اخــوان
 ۶20-5551 ...............................  W. Isl.  اخوان
ماهی سن لوران ............................. 3۶9-3474
نیـلو ................................... 812-9991 )450(
کوه نور ................................ ۶72-2324)450(
بینو ................................................... 728-4744
آریا )اوتاوا( ........................... 594-3۶3۶ )۶13(

شیرینی پزی و قنادی
سروین ............................................ 5۶2-۶453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ ........................................ 84۶-0221 
فتوبوک ......................................... 984-8944 
فتو ُرز ............................................... 488-7121

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـال
شادی ............................................. ۶78-۶451  

کامپیوتر 
 224-0-224 .................................... KamNic

کارواش 
هما .................................................. 484-2۶44 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا ......................... 849-7373  

کتابفروشی 
تپش ................................. ۲۲3-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان ......................  999-51۶8  
مسیحیان  فارسی زبان ..............  2۶1-۶88۶ 

گاراژ )درب(
 249-4۶84  ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند  ................................................. 99۶-9۶92

گرانیت
گرانیت آیل  ................................. 952-7400

عینک سازی 
فرهت )ایرانخواه( .......................... 481-0۶71   

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی ........................... ۶0۶-5۶2۶

وکیل دعاوی
امیرکفشداران .............................. 303-2977

ویدیو
تپش دیجیتال ........................... 223-333۶ 

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444
نازگل فالح  ................  .....................    ۶97-0225 

مهاجرت
ماریا کوتونه ................................ ۶5۶-8178

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال ......................... 223-333۶ 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

سوپراخوان،  امانه، تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، 
کافه پرشیا، رستوران یاس، عموجان، شیراز، کوپلی:2و1، 

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...  

پیوندمان را حفظ کنیم، ارج بگذاریم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

آمـــوزش زبان فرانسه
از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه

TCFQ،TEFaQ، TFI  متخصص آمادگی آزمون های
514-623-7075

tillnov1Pd

کنید! استخدام ایرانی 

کنید! خریدایرانی 

خدمات مالیاتی
 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
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استخدام
اخوان وست آیلند

به چند نفر کارمند مسلط 
به امور مواد غذایی، 

آشپزی، شیرینی پزی، 
آماده سازی و...  نیازمندیم.

بصـورت متام وقت 
و یا نیمه وقت 

رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل 
و یا فکس کنید: 

Fax: (514) 334-9850
info@

akhavanfood.com

استخدام
به یک نفر 

پیتــزا میکر 
باتجربه فورا نیازمندیم.

Tel.: 514-944-1559
azsep15   abresiros@yahoo.ca

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

ارزشریف

داروخانه
 
لوئیزداداش زاده
نسخه خود را به ما فکس کنید و 

داروی تان را حتــــویل بگیرید:

4084 St Laurent 
Tel.: (514) 288-4864        
Fax: (514) 288-4682

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

مجری 
مراسم 

عقد ایرانی
514-

825-3170

آموزش ختصصی 
TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط 

دانشجوی دکترای دانشگاه
McGill، فارغ التحصیل رشته 
)TEFL( آموزش زبان انگلیسی
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002

@gmail.com
sep13fulyr

آموزش پیانو
آموزش تخصصی پیانو از 

مقدماتی تا پیشرفته با بیش از 
15 سال سابقه تدریس 

جلسه اول رایگان 
علیــرضا   فخـاریان 

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزش گیتار
سبک پاپ

)وست آیلند  ( 
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

آموزشگاه موسیقی
دنیــــای هنر 

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط 
اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان 
از 2 تا 8 سال، مدیریت: 

علیــرضا   فخـاریان 
جلسه اول رایگان  
514-996-1620

azfeb1514
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ورزشــــی ...
یوسف تیز هوش، از قدیمی ترین ایرانیان 
جامعه ایرانی مونترال، قهرمان پیشین 
تیم ملی پینگ پنگ  1۹63و 1۹65
مسوول کمیته فنی پینگ پنگ بازی 
های آسیایی 1374 درتهران 
مربی فدراسیون پینگ پنگ

استــــــان کبک
آمار خرید و فروش امالک در سه  ماه سوم سال ۲۰۱۴

بر اســاس اطالعات و 
آمارهای ثبت شــده 
سیســتم  روی  بــر 
مشــاورین   centris
کبک،  استان  امالک 
ملک   15۶99 تعداد 
مسکونی در سه  ماهه 
ســوم ســال 2014 
فــروش رفت که  به 
نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 3 درصد 

افزایش داشت. 
این رشــد اولیــن افزایــش در 
دوره های سه  ماهه در استان کبک 
بود که  بعد از ســه  ماه دوم سال 
2012 )زمان وضع آخرین تغیرات 
در اخذ وام مسکن( به ثبت رسید. 
این افزایش در سه  ماه سوم بیشتر 
به علت افزایش تعداد معامالت در 
ماه ســپتامبر بود  که در آن 10 
درصد افزایش در تعداد معامالت 

در استان کبک به ثبت رسید.
از لحاظ نوع ملک نیز افزایش در 
تعداد خرید و فروش هر ســه نوع 

ملک مسکونی گزارش شد. 
بیشــترین افزایــش مربــوط به 
)single family( امالک مسکونی  
تک واحدی )111۶9 فروش( با 4 

درصد افزایش تعلق گرفت.
 plex امالک مســکونی درآمــدزا
با تعــداد 1292 معامله 3 درصد 
افزایش داشتند و خرید و فروش 
کاندومینیوم نیز با 1 درصد افزایش 
به 3139 واحد در ســه  ماه سوم 

سال 2014 رسید.
از لحاظ جغرافیایی، تمام ۶ کالن 
شهر استان این افزایش را مشاهده 
trois- نمودند که بیشترین آن به

riviere- و Saguenay به ترتیب 
با 1۶ و 15 درصد مربوط شد.این 
افزایش در کالن شهر شربروک 8 
درصد، گاتینو 2 درصد و مونترال 

1 درصد گزارش شد.
از لحــاظ قیمــت امــالک  در 
مسکونی  امالک  کبک،  اســتان 
 )single family( تــک واحــدی
بــا قیمت میانگیــن 222000$ 
در سه  ماه سوم ســال 2014 به 
فروش رسیدند که نسبت به مدت 
مشابه سال 2013 تغییری در آن 
مشاهده نشد. قیمت میانگین این 
نوع ملک در کالن شــهر مونترال 
به 285000 رســید که نمایانگر 
1 درصد افزایش نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته می  باشد.
روند رو به رشــد تعــداد امالک 
برای هفدهمین فصل  فروشــی 
متوالــی ادامه یافــت. از ژوئیه تا 
ســپتامبر 2014 به طور متوسط 
تعــداد 77282 ملک مســکونی 
از طریق  سیســتم cenris برای 
فروش در اســتن کبــک موجود 
بود که نمایانگر افزایش 11 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

می  باشد.

بــا روند افزایــش تعداد 
امالک در معرض فروش، 
قــدرت  از  خریــداران 
انتخاب باالتری برخوردار 
گشــته و قــدرت چانه 
زنــی  آنهــا را در هنگام 
خریــد افزایش می یابد. 
به عنوان نمونه می توان 
در  کاندومینیوم ها  بــه 
استان کبک اشاره نمود  
که تقریبــا به مدت 10 
ســال بازار این نوع ملک به نفع 
فروشــندگان بود که در سال های 
2011 و 2012 به صورت متعادل 
درآمده و از سال 2013 به سمت 
بــازار خریداران تمایل پیدا نموده 

است.
همچنین، مدت زمان فروش نیز در 
تمام مناطق شهری افزایش داشت. 
در استان کبک در سه  ماه سوم به 
طور متوسط 115 روز وقت الزم 
بود  تا ملک به فروش برســد که 
10 روز بیشتر از مدت مشابه سال 
گذشته بود. همچنین در این مدت 
مشاهده شد که مدت فروش ملک 
در نواحی خارج از کالن شــهرها 
معموال طوالنی  تر از کالن شهرها 
می باشد. در اغلب مناطق نیز مدت 
زمان فــروش کاندومینیوم ها نیز 
طوالنی  تر از مــدت زمان فروش 
امالک مســکونی تــک واحدی 

)single family( گزارش شد.
شاد و سربلند باشید

بر گرفته از سایت مشاورین امالک 
استان کبک

رونق مسکن 
در کــانادا

بانک مونترال کانــادا به تازگی 
گزارشی مبنی بر عملکرد اخیر 
بازار امالک در سه  شهر ونکوور، 
کلگری و تورنتو و مقایسه آن با 

دیگر شهرهای کانادا منتشر ساخته 
است که طی  آن در ماه های ژوئن، 
ژوئیه و آگوســت امســال، تعداد 
معامالت امالک در این سه شهر 
در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشته به مقدار 9 درصد افزایش 
داشته است. این رقم نشان دهنده 
بازگشت بازار امالک به شرایط قبل 
از رکود اقتصادی در سال 2008 

در این سه  شهر می  باشد. 
هم چنین مقــدار قابل توجهی  از 
افزایش قیمت در ماه های اخیر در 

این سه  شهر مشاهده شد. 
در مقابــل، خرید و فــروش در 
شــهرهای دیگر کانادا که بالغ بر 
2/3 کل خریــد و فروش در کانادا 
را شامل می  شــود، شاهد افزایش 
نسبی  و مالیم تری بود و هنوز به 
شــرایط بازار امالک قبل از رکود 
اقتصادی ســال 2008 باز نگشته 

است.
قیمت ها نیز شاهد افزایش ناچیز 
و یا حتی در مناطقی بدون تغییر 

گزارش شدند.
این گــزارش رونق خرید و فروش 
در سه  شهر مورد بحث به 5 عامل 

مرتبط دانسته است. 
•  اول اینکه این ســه  شــهر در 
ســال های اخیر افزایش جمعیت 
بیشتری را نســبت به شهرهای 
دیگر کانــادا، به دلیل مهاجرت از 
کشورهای دیگر و در مورد کلگری 
از استانهای دیگر به این سه  شهر، 

داشته است. 
در واقــع در دهه گذشــته درصد 
افزایش جمعیت در این سه  شهر 
)23%( 2 برابــر درصــد افزایش 
جمعیت در ّکل کانادا )11%( بوده 

است. 
•  دلیــل دوم  اینکــه تعــدادی 

از مهاجــران کــه 
کشــورهای  از 
دیگــر بــه ایــن 
شــهرها مهاجرت 
می  نمایند، مسکن 
خــود را به صورت 
خریــداری  نقــد 
نمــوده کــه خود 
باعث افزایش ثروت 

در این شهرها می  گردد. 
•  دلیل ســوم باالتر بودن نسبت 
جمعیــت افراد بیــن 25 تا 44 
ساله در این شهرها در مقایسه با  

شهرهای دیگر کانادا می  باشد. 
•  دلیــل چهارم نیــز  افزایش 
اشــتغال زایی در این سه  شهر  
نسبت به بقیه کانادا عنوان شد. 
•  در آخر نیز پایین بودن نرخ 
بهره وام مسکن می  باشد که در 
شهر هایی  که قیمت ملک باال 

تر می  باشد اثر خود را بیشتر نشان 
می  دهد.

این گزارش همچنین خاطر نشان 
نمود که با تمام این تفاســیر، این 
مناطق نسبت به افزایش نرخ بهره، 
آســیب پذیر تر از بقیه شهرهای 

کانادا می  باشند.
  •

پیدایش ورزش 
بیسبال

بیس بال سال 1845 در آمریکا 
بوجــود آمــد. آقای الکســاندر 
اولین مســابقه ی بیسبال را در 
نیوجرسی برگذار نمود که مورد 
توجه بازیکنان زیادی قرار گرفت و 
بعدها در سراسر جهان میلیون ها 

تماشاچی پیدا کرد. 
ســال 187۶ در کانــادا، تورنتو، 
مونترال به نام لیگ ماژور و اتحاد 

چند تیم شناخته شد. 
ســال 1938 فدراسیون بیسبال 
تشــکیل شــد. ورزش بیسبال از 
فصل بهار تا پاییز مسابقات را انجام 

می دهند. 
بیسبال ورزشــی دسته جمعی و 
مردمی بسیار دوست داشتنی برای 

طرفداران این ورزش می باشد. 
در بازی بیسبال دو مورد مهم می 

باشد. 
LANCEUR -1 بازیکنــی کــه 
توپ را به طرف بازیکنی که یک 
باتون چوبی در دست دارد پرتاب 

می کند. 
فاصلــه ی بین این دو بازیکن 18 

متر و 44 سانتی متر می باشد. 
2( بازیکنی که باتون در دســت 
دارد. باید با باتونش توپ را بزند به 

هوا و به راه دور بفرستد. 
وزن توپ 140 گرم- از چوب پنبه 

و کائوچو ساخته شده. 
طــول باتون بیســبال 1 متر و 7 

سانتی متر می باشد. 
چنانچه بازیکن باتون به دســت 
گرفته نتوانــد به توپ ضربه بزند؛ 
بازیکنی کــه توپ را فرســتاده 
امتیازی برای تیمش به دست می 

آورد. 
هزینه  بیســبال  گذاران  سرمایه 
های باالیی برای حقوق بازیکنان 

پرداخت می کنند. 

گفتنی است بازیکنانی که به هیچ 
کلوپ وابســته نیستند و آزاد می 
باشند حقوق بیشتری دریافت می 

کنند! 
گاه درآمد بهترین بازیکن به 17 

میلیون در سال می رسد. 
ورزش بیســبال در حــال حاضر 
در کشــورهای نیکاراگوئه، پاناما، 
کلمبیا، ونزوئــال، کوبا، رپوپلیک 
دومنیکن، پورتوریکو؛ همچنین در 
آسیا، ژاپن، تایوان و... بسیار مورد 
توجه بازیکنان و تماشاچیان قرار 

گرفته  است. 
2/۶ میلیون بازیکن بیســبال در 

دنیا وجود دارند. 
نفر؛  دختــر 359000  بازیکنان 
حقوق متوســط در لیــگ ماژور 
41400 دالر؛ مســابقات بیسبال 
2014 در 31 اکتبــر- تیم رویال 
کانزاس سیتی بهترین تیم سال 
شناخته شــد. این سومین مرتبه 

است که قهرمان لیگ می شود. 
تیم سانفرانسیسکو آقای بوم گارنر، 
که قد او شــش پا و 5 سانتی متر 
می باشــد؛ احتمــاال این بازیکن 

دستکش طالیی بدست بیاورد. 
در کبک مســوولین بیسبال در 
نظر دارند برای ســال آینده یک 

استادیوم 35000 نفری بسازند. 
5 محله مهم شهر مونترال در نظر 
گرفته اند؛  مهمترین اســتادیوم 
محله WELLINGTON در نظر 
گرفته شــده؛ یک خط ترن، یک 
هتــل نزدیک اســتادیوم در بهار 

آینده خواهند ساخت. 
--------------- 

آقــای EVENKO ســرمایه دار 

 BLUEJAYS بیسبال تیم بلوجیز
تورنتو در نظر دارد مسابقه ای بین 
تورنتو و تیم RED سنسیناتی در 
آوریل 2015 در استادیوم المپیک 

مونترال برگزار نماید. 
درآمد تقریبی این مسابقه مهم در 
حدود 3 میلیون دالر می باشــد. 
قیمت متوســط بلیــط 50 دالر 
است؛ احتماال 9۶ هزار تماشاچی 
و مسافر به مونترال خواهند آمد؛ 
گفتنی است که هر روز بین 350 
تــا 400 دالر بــرای هر نفر خرج 

دارد.

چند مطلب کوچک: 
ی  مســابقه   2015 ســال   -
TRIATHLON دوچرخه سواری 

در مونترال برگزار می گردد.
 20 کیلومتر بــا دوچرخه، 750 
متر شنا، 5 کیلومتر دو میدانی در 
تاریخ 11 تا 13 سپتامبر، در شهر 
مونترال- ویــو مونترال انجام می 

شود. 
این مســابقهی جهانی، در شهر 
ادمونتون و فینال آن در شیکاگو 
تمام خواهد شد. یک دوشیزه جوان 
به نام مگالی روشت از چهره های 
شناخته شده این ورزش؛ در سال 
2013 در مسابقه ی کوهستانی 
نفر اول شــد. مگالی در نظر دارد 
 TRIATHLONی مســابقه  در 

شرکت بکند.
دانمارکی   WOZNIAK خانــم 
یکی از بهتریــن 8 بازیکن خانم 
تنیس باز مشــهور، اخیــرا در دو 
میدانی نیویــورک )42 کیلومتر( 
متاســفانه نتوانست مسیر را طی 
بکند؛ فقط 20 کیلومتر را به مدت 

3 ساعت و 2۶ دقیقه تمام کرد. 
منظور او در این مسابقه بتواند برای 
ســازمان خیریه بچه ها 80 هزار 

دالر جمع آوری کند. 
•

دیابت بالی جان ۵ میلیون ایرانی!
حســن قاضی زاده هاشــمی، وزیر 

بهداشــت ایران، به مناســبت 23 

آبــان روز جهانی بیمــاری دیابت 

اعالم کرد برای کنترل ســریع این 

بیماری در کشــور الزم است مراکز 

مختلفــی از جملــه وزارتخانه های 

آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، 

شهرداری ها، رسانه ها و سازمان های 

مردم نهاد با وزارت بهداشــت همراه 
شوند.

بر اســاس گزارش سازمان بهداشت 

جهانی و فدراسیون جهانی دیابت، 

در حالی که تعداد بیماران دیابتی در 

ســال 2000 میالدی کمتر از 200 

میلیون نفر بوده اســت؛ اکنون این 

تعداد به 382 میلیون نفر رسیده و 

پیش بینی می شــود در سال 2035 

به عدد باور نکردنی 592 میلیون نفر 
برسد.

ســاالنه پنج میلیون نفــر به علت 

ابتال بــه دیابــت جان خــود را از 

دست می  دهند؛ به عبارت دیگر هر 

شــش ثانیه یک نفر. 11 درصد کل 

هزینه های بهداشت و درمان جهانی 

هم صرف درمان دیابت یا عوارض آن 

می شود و در برخی کشورها این عدد 

تا 20 درصد از اعتبارات بهداشتی ـ 

درمانی را در برمی گیرد.

وزیر بهداشــت ایران در پیامی که 

به مناسب روز جهانی دیابت صادر 

کرده، به هزینه هــای باالی درمان 

بیماری دیابت اشــاره کرده و گفته 

اســت زندگی پر اســترس، کم 

حترکی و مصرف غذاهای پرکالری 

با ارزش غذایی اندک، ســبب 

چاقی مفرط می شــود که خود از 

دالیل اصلی ابتال به دیابت است. 

کنتــرل ایــن شــرایط نیازمنــد 

مشارکت تمامی افراد، وزارتخانه ها، 

سازمان های مردم نهاد و بخش های 

عمومی و خصوصی است.

قاضی زاده هاشمی با هشدار نسبت 

به وضع دانش آموزانی که در معرض 

ابتال بــه دیابت هســتند از وزارت 

آمــوزش و پرورش خواســت برای 

اطالع رســانی در مورد این بیماری 

و راه هــای پیشــگیری از آن به 12 

میلیون دانش آموز در ایران همراهی 
کند.

افزایش دیابت نوع 2 در بین کودکان

پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه 

علوم پزشــکی تهران نیز نســبت 

گســترش دیابت در بین کودکان 

ایرانی هشدار داده است.

به گــزارش خبرگــزاری ایلنا، باقر 

الریجانی، رییس این پژوهشــگاه با 

اشاره به افزایش دیابت نوع 2 در بین 

کودکان گفت: »دانش آموزان به دلیل 

افزایش چاقی با بیماری نوع 2 دیابت 

روبه رو هستند.«

الریجانی کنترل های پیاپی بیماری 

دیابــت را مهم دانســت، اما گفت 

این کنترل هــا هزینه های زیادی را 

برای بیمار به همــراه دارد. به گفته 

رییس پژوهشگاه غدد و متابولیسم، 

عوامل زیادی در ایجاد دیابت دخیل 

هســتند که مهم ترین این عوامل 

افزایش جمعیت مسن کشور، کاهش 

فعالیت های فیزیکــی افراد، تغذیه 

ناسالم و افزایش فشار خون است.

www.amirsam.ca

کبک و کانادا: بازار امالک... 
امیرسام
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کارشناسان از شروع "جنگ نفت 
بین کشورها" سخن بگویند. یکی 
از حربه های این جنگ هم پایین 
آوردن بهای نفت متعارف از طریق 
عرضه بیش از انــدازه آن به بازار 
تلقی می شود تا تولید انرژی های 
نو و به خصوص نفت شیل از نظر 

اقتصادی به صرفه نباشد.

وداع با نفت صد دالری؟
گرچه همه عوامل یادشده در حال 
نوســانند و بنا بــه تجربه کاهش 
قیمت نفــت نمی تواند تا بی انتها 
ادامه یابد، ولی پیش بینی نمی شود 
که قیمــت نفت به ســادگی به 
بشکه ای صد دالر و بیشتر برگردد.

بودجه سال جاری ایران )1393( 
که در قیاس با بودجه ســال های 
قبل از تحریم کوچک و متقصدانه 
است با احتســاب نفت بشکه ای 
100 دالر و برآورد صاردات حدود 
یک میلیون و 300هزار بشکه نفت 

و میعانات گازی در روز بسته شده.
بر اســاس آمارهای اوپک، تا ماه 
اکتبر )مهرماه(، قیمت متوســط 
نفت ایران 103 دالر در هر بشکه 

بوده است.
بــا این که بنا بــه آمارهای دولتی 
صادرات نفت ایــران در ۶ ماه اول 
سال به میزان مورد نظر نرسیده، 
ولــی قیمت نفت فراتر از بهای در 
نظر گرفته شده در بودجه، سبب 
شد که 90 درصد درآمد پیش بینی 

شده تحقق یابد.
اما در نیمه دوم ســال اگر قیمت 
نفت کــه اینک به زیــر 80 دالر 
ســقوط کرده در ســطح هشتاد 
دالر هم باقی بماند دولت ایران با 
کســری بودجه محسوسی روبرو 

خواهد شد.
تا زمانی که صــادرات نفت ایران 
مشــمول تحریم ها نشــده بود، 
بســیاری از کارشناســان بر این 
عقیده بودند کــه بودجه دولت با 

قیمت باالی 80 دالر نفت، متوازن 
می شود. حداقل قیمتی هم که تراز 
پرداخت ها )واردات و صادرات( را 
متوازن می کند نفت باالی 70 دالر 
است. اما اینک ایران تنها کمتر از 
نیمی از سهمیه نفت خود را صادر 
می کند. لذا به ســختی می تواند 
اموراتش را با نقت بشــکه ای 80 

دالر بگذراند.
صنــدوق ذخیــره ارزی که برای 
مقابله با تاثیرات کاهش غیرمنتظره 
نفت بــر بودجه به وجــود آمد به 
رغم انبوه بی  سابقه و غیرمنتظره 
درآمدهای نفتی ایــران در دوره 
8 ساله ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد دارای چنان ذخیره ای 
نیست که بتوان کسری بودجه را از 

آن جبران کرد.
در چنین شرایطی گرچه به دلیل 
تحریم هــا ایران پــول نفت خود 
را دیرتر از حالــت عادی دریافت 
می کنــد و اثــرات کاهش بهای 

رفلکتــور یــا فــالش مخصوص 
چنیــن  در  ماکروفوتوگرافــی 

عکسهایی کمک شایانی میکند.
از انعکاسهای موجود در آب دریاچه 
ها و برکه ها بهترین اســتفاده را 
ببریم تا زیبائیهای تصویر دو برابر 

شوند. 
اگر »مدل« خوشتیپ و خوشگلی 
داریم که مایل به داشتن عکس با 
تم پاییزی هســت، بهتر است که 
حتما یک رفلکتــور و همچنین 
فــالش »کبرا« به همراه داشــته 
باشــیم. در جاهایی که نور آفتاب 
از البالی شــاخه و برگ درختان 
به صورت سوژه میتابد، از دستیار 
خود بخواهیم که با کمک رفلکتور، 
ســایه های روی صورت سوژه را 

محو نماید. 
از سوژه بخواهیم که غرق تماشای 
طبیعت شــده و کامال به دوربین 
بی توجه باشد. کادر بندی صحیح 
در این نوع عکس بسیار مهم بوده 
و قانون »یک ســوم« باید در اکثر 

عکسها رعایت گردد. در 
این تصاویر، انسانی را به 
تصویر میکشیم که در حال 

لذت بردن و نفس کشیدن 
در این هوای پاییزی بوده و از 

دیدن این مناظر لذت میبرد. 
خوب است که از تمام عناصر 
موجود در این فضای پاییزی 
کنیم  استفاده  تصاویرمان  در 

تا عکســها زیباتر باشند. درختان 
شکســته،  درختان  تنه  تنومند، 
برگها، تار عنکبوت، قارچهای روی 
زمین، میوه هایی که هنوز بر روی 
شاخه ها هســتند و چروک شده 
اند، پرواز پرندگان مهاجر در هوا و 
سنجابهایی که در حال جمع آوری 
غذا هستند در کنار سوژه اصلیمان، 
همگی به اصالــت تصویر کمک 
کرده و حس نوستالژیک جالبی را 
در تصاویر بوجود می آورند. برای 
تشدید اثر نوستالژیک این عکسها، 
بعدا میتوان چند نمونه را به صورت 
سیاه و ســفید درآورد تا زیبایی و 
حال و هوای آن فضا کامال منطبق 

بر جو حاکم بر این روزها باشد.
برای طبیعــی تر کــردن جلوه 
عکسها، از سوژه بخواهیم که حس 
ســرما را با بدن خود نشان داده و 
مثال دستهایش را برای حفاظت از 
ســرما در جیب بگذارد و در خود 

فرو رود.
تمی برای عکسهای مدلینگ چنین 

و تبلیغ لباســهای فصل پاییز و 
سرد شدن نسبی هوا عالی بوده و 
میتوان از چندین تیپ پوششهای 
مختلف از قبیل کاله، شال گردن، 
پوتین ساق بلند )برای بانوان(، پالتو 

و حتی چتر استفاده کرد.
در صــورت بارانی بــودن هوا نیز 
کار عکاســی را میتوان ادامه داد 
و عکســهای بی نظیر و طبیعی 
دیگری در زیــر باران بوجود آورد. 
»کیت باران« برای دوربین و چتر 
دســتیار بر روی دوربین فراموش 

نشود.
اگر ســوژه موهای بلندی دارد و 
هوا بادی است، موهایش را بدست 
باد بسپارد تا تصویر زیبای دیگری 
خلق شــود. ترجیحا در ثبت این 
تصویر از سرعت باالتری استفاده 
شود تا تصویر کامال واضح بچشم 
برسد. از سوژه بخواهیم که بر روی 
برگها دراز کشیده و خود را در آن 

فضا غرق کند.
•

در جلسات مجانی آموزش عکاسی 
استودیو »فوتوبوک« شرکت نمایید. 

برای اطالع از زمان این جلسات در بزرگترین 
گروه فیسبوکی ایرانیان مونترآل، یعنی:
»همه چیز در مورد مونترآل«

Info pratiques sur Montréal
عضو شوید.  تلفن استودیو فوتوبوک: 

(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   

پیج استودیو فوتوبک در فیسبوک:   
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

www.facebook.com/studiophotobook1

خوش!آموزش عکاسی به زبان      ...

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques sur Montréal

مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
اطالعات به درد بخور و اخبار مفید برای دانستن همه چیز در مورد مونترآل

این گروه فعال با  14500 عضو،  پویاترین گروه فیسبوکی جامعه فارسی زبانان کبک بوده 
و هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.  در این گروه مردمی عضو شوید.

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

کاهش بهای نفت معضل اقتصاد ایران..   << ادامه از صفحه: 5
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بیش از 
عضــــــو15000

خطبه

عکاسی با تـم پاییز
از علی: عکاس استودیو فوتوبوک

یکی از قشنگترین مواهب زندگی 
در این سرزمین وسیع، پاییزهای 
زیبای آن- بویژه پائیز امســال!- 
است. عالقمندان به هنر عکاسی 
معموال در این ایام، حداکثر استفاده 
را از »فستیوال طبیعی رنگها« برده 
و این پدیده استثنایی را به تصویر 

میکشند. 
برگ درختان افرا که سمبل کشور 
کانادا است در این فصل به طیفهای 
گوناگونی از سبز تا نارنجی و قرمز 
درآمده و سوژه های بسیار زیبایی 
را برای یک عــکاس خوش ذوق 

بوجود میآورد. 
بر خالف نظر عوام، بهترین نور برای 
عکسبرداری در چنین وضعیتی، 
نور درهوای ابری است که از فیلتر 
ابرها رد شده و بصورت یکنواخت 
و بدون زنندگی بروی همه سوژه 

ها میتابد.
ویژگی این نور اینســت که سایه 
کمتــری تولید کــرده و تونالیته 
بخشهای مختلف تصویر بسیار به 
هم نزدیک هســتند. در صورتی 
که هــوا آفتابی باشــد، به دلیل 
وجود ســایه روشــن در تصویر، 
بهترین تکنیک بــرای ثبت تمام 
قسمتهای تصویر بدون زنندگی نور 
و همچنین برای جلوگیری از سیاه 
شــدن بخش های کم نور، روش 
 High Dynamic یا همان HDR
Range میباشــد که در جلسات 

قبل در مورد آن صحبت کردیم.
لنزهایی که میتوانند در عکاسی 
از مناظر پاییزی اســتفاده شوند 

عبارتند از: 
یک لنز واید برای گرفتن چشم 
اندازهای وســیع، یک لنز نرمال 
برای مناظر با زاویه دید کوچکتر 
و یک لنز ماکرو برای ثبت سوژه 

های ریز میباشد.
همچنین داشتن یک لنز پرایم با 
فاصله کانونی ثابت 50 
ایجاد  بــرای  میلیمتر 
یا محو کردن  »بوکه« 
زمینه تصویر پیشنهاد 

میشود. 
چنانچــه بــه کنــار 
رودخانــه، دریاچــه و 
آبشار میرویم، میتوانیم 
با کم کردن ســرعت 
بخشــهای  دیافراگم، 
)مثل  تصویر  متحرک 
آب( را به صورت »فلو« 
کنیــم. چنانچه  ثبت 

شدت نور زیاد باشــد، میتوان با 
فیلترهای تیره به مقــدار 1 یا 2  
استپ )و همچنین با ترکیب این 
دو فیلتر با هم به میزان 3 استپ( 

سرعت شاتر را کامال پایین آورد. 
در نتیجه قسمتهای مختلف تصویر 
کامال واضح و قسمتهای متحرک 
»فلو« خواهند بود. طبیعتا استفاده 
از یک سه پایه در چنین شرایطی 

کامال توصیه میگردد. 
اســتفاده از یک فیلتر پوالریزه به 
ما کمک خواهد کــرد که رنگها 
با غلظت و حرارت بیشــتری در 
تصویر ثبت شده و زنندگی نور را 

به کمترین سطح خود برساند.
اگر میتوانیم حتما با دستیارمان به 
شکار این صحنه ها برویم تا بتوانیم 
چند صحنه دیگر را نیز خلق کنیم. 
دســتیارمان  از  میتوانیــم  مثال 
بخواهیم که برگی را در دســت 
گرفته و در لحظه خاصی آن را رها 
نماید، به صورتی که برگ از جلوی 
دوربین رد شده و عکاس در همان 

لحظه، تصویر را ثبت نماید. 
طبیعتــا اســتفاده از وضعیــت 
اتوفوکوس در چنین شرایطی کار 
بسیار ســختی بوده و تا دوربین 
به صورت اتوماتیک بر روی برگ 
فوکوس شود، فرصت شکار صحنه 

از کف رفته است. 
بنابرایــن با اســتفاده از فوکوس 
دستی و تخمین مسیری که برگ 
از باال به پاییــن حرکت میکند، 
میتوان تصویــر را ثبت کرد. برای 
وضوح بیشــتر ایــن تصویر و به 
اصطالح »فریز کردن« آن میتوان 
از فالش هم کمک گرفت تا 
داشته  باالتری  »شارپنس« 
باشد. روشن است که برای 
ثبت ایده آل این تصویر باید 
چندین بار آن را تمرین کنیم 
تا نتیجه کار قابل قبول باشد.

میدانید کــه بهترین زمان 
برای ثبت چنین تصاویری، 
ساعات طلوع و غروب آفتاب 

میباشد.
با اســتفاده از لنــز ماکرو، 
حشرات، عنکبوتها، گیاهان 
ریــز و دانه هــا را به تصویر 
بکشــیم. اســتفاده از یک 

نفت شــاید با قــدری تاخیر در 
بودجه سراسری ظاهر شود، ولی 
در مجموع کسری بودجه امسال 
هرچند دیرتر، خود را باالخره نشان 

خواهد داد.
دولت ایران برای همسازی با این 
کســری و نیز تدویــن بودجه ای 
واقعی برای ســال آینــده باید از 
هزینه هــای عمرانی و جاری خود 
کم کند، اقدامی که تاثیر محسوسی 
بر همه فعالیت های اقتصادی کشور 
خواهد داشت و آسیب های ناشی 
از تحریم ها که بیکاری گســترده 
حاصل آن بوده اســت را تشدید 

خواهد کرد.
اگر کاهــش یارانه های نقدی که 
همین االن هم دولت در پرداخت 
آنها با مشــکل روبرو اســت الزاما 
بخشی از صرفه جویی ها را کاهش 
دهد نیز، بر زندگی بخش هایی از 

مردم بی تاثیر نخواهد ماند.
از ســوی دیگر دولــت از کاهش 
و  ضــرور  مایحتــاج  واردات 
غیرضروری کشــور هم که عمدتا 
با دالرهای نفتی انجام می شــود، 
گریزی نخواهد داشــت. تعطیل و 
توقف هر چه بیشتر فعالیت های 
بیکاری  افزایش بیشتر  اقتصادی، 
و فقر و فاقه بیشــتر پیامد چنین 

تصمیمات ناگزیری است.

گزینه هایی برای تغییر
یکی از راه های بهینه برای دولت 
ایران جهت مقابله با وضعیت مالی 
ناشــی از کاهش بهــای نفت، به 
نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای، 
برچیده شدن ولو تدریجی تحریم ها 
و برگشتن صادرات نفت ایران به 
حال عادی است. در چنین شرایطی 
با تنش زدایی از مناســبات ایران 
و غرب شــاید سرمایه گذاری های 
خارجی نیز به کمک اقتصاد ایران 
بیایند و دستکم از میزان بیکاری 

نیز تا حدی کاسته شود.
اما با انتخابــات کنگره آمریکا که 
به تقویت هر چه بیشــتر موافقان 
اعمال فشار بیشتر و امتیاز کمتر 
به ایران منجر شــد، شرایط برای 
حصول توافق جامع یا دستکم رفع 
موثر تحریم ها با ابهامات بیشتری 
روبرو شــده است. نشــانه ای هم 
در دســت نیســت که جمهوری 
اســالمی در مذاکرات لزوما چنان 
انعطافی نشان دهد که مورد نظر 
پیروزمندان انتخابات کنگره و البی 

قدرتمند اسرائیل باشد.
این گروه ها بیــم دارند که ابقای 
توان ایران برای غنی سازی اورانیوم 
در هر ســطحی که باشد می تواند 
پیدا  غیرصلح آمیز  جهت گیــری 
کند و این کشور را در دستیابی به 

سالح هسته ای توانا سازد. ایران اما 
تاکید دارد که برنامه هسته ای اش 
صلح آمیز اســت و حاضــر به رها 
کــردن کامل پروژه غنی ســازی 

اورانیوم نیست.
با این همه، اگر همه شرایط برای 
صدور نفت ایران هم عادی شود، 
باز هم وابستگی شدید اقتصاد این 
کشور به درآمدهای نفتی پاشنه 
آشیل آن اســت. به عبارت دیگر، 
در شــرایطی که فعل و انفعاالت 
مهمــی در بازار انــرژی جهان در 
جریان است و نفت بیش از پیش ، 
هرچند به تدریج، اهمیت خود را از 
دست می دهد. از نظر کارشناسان 
بهترین راه برای سالم سازی اقتصاد 
ایران متنوع کردن تولید و صادرات 
و کاستن از نقش نفت و درآمدهای 

آن در این اقتصاد است.
گرچــه در شــرایط کنونــی در 
جمهوری اسالمی بار دیگر چنین 
شــعارها و بحث هایــی مــد روز 
شده اســت، ولی بعید نیست که 
حتی با اندکی بهبود در وضعیت 
درآمدهای نفتی، دوباره مثل 40 
سال گذشته این شعارها و طرح ها 

هم به فراموشی سپرده شود.
•
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Franchising available
Double Pizza and Roasters Express have come together to offer two strong 
concepts under one roof at one great price.

Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are waiving this fee 
for a limited time, Pay no franchise fee.

Investment Level: Approximately $300,000

Capital required: Approximately $100,000

Royalties: 5%, also one of the lowest in the industry

Advertising: 5%, this finds its way back to your pocket as our experienced 
advertising department creates radio, TV and newspaper ads as well as flyers that 
increase awareness and finally increased sales through walk-in customers and 
home deliveries. 

Co-branding will increase traffic to your restaurant and widen your customer 
demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to deliver the two 
most popular delivery meals; pizza and chicken.

Double Pizza and Roasters Express each have their distinct central telephone 
number for customers to call to place their order. Our call center dispatches orders 
to the closest store by designated territories.

Having two strong brands together in one location is a recipe for success. A 
marginal cost is added in electricity and labor while all the fixed expenses such as 
rent, equipment purchases, phone, internet, uniforms, delivery drivers, menu 
printing and mailing and so on stay the same. By adding another brand, sales have 
the potential to double.

For more information contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca     514 343-4725  ext: 2245

Repas ULTIMERepas ULTIME

19991 Medium Pizza
(all dressed or 3 toppings)

+ 12” Garlic Cheese Fingers
+ Small Fries  + 2L Pepsi
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 15760 boul. Pierrefonds
 Pierrefonds, H9H 3P6

 514 620-5551
 SHERBROOKE

 C
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 FRUITS & VEGETABLES • FRUITS ET LÉGUMES

 MEATS • VIANDES GROCERY • ÉPICERIE

 Halal Halal

 Halal Halal

 Halal Halal

yadyreve .m.a 8 morf nepo era eW 
 strevuo semmos suoN 

sruoj sel suot H8 séd 

 Halal Halal

 Halal Halal

 Open 7 Days Ouvert 7 jours

slaiceps erom rof serots eeS 

 :sruoh gninepO 
mp 8 ot ma 8 :yadirF ot yadnoM 

mp 7 ot ma 8 yadrutaS 
mp 6 ot ma 8 yadnuS 
 :erutrevuo’d serueH 

H02 à H8 iderdneV ua idnuL 
H91 à H8 idemaS 

H81 à H8 : ehcnamiD 
 srueisulp nisagam ne rioV 

xuaicéps sertua 

 :sruoh gninepO 
 ,mp 8 ot ma 8 :yadirF ot yadnoM 
mp 6 ot ma 8 :yadnuS dna yadrutaS 

 :erutrevuo’d serueH 
H02 à H8 iderdneV ua idnuL 

H81 à H8 : ehcnamiD & idemaS 

 AKHAVAN WEST-ISLAND
.415 :.léT 1555.026 1735.026.415 :xaF  

sdnoferreiP ,sdnoferreiP .luoB ,06751 
6P3 H9H cebéuQ ,laértnoM 

 AKHAVAN N.D.G.
.415 :.léT 7884.584 9007.584.415 :xaF  

).G.D.N( tseuO ekoorbrehS ,0716 
8L1 B4H cebéuQ ,laértnoM 

 6170 Sherbrooke St. W.
 (corner/coin boul. Grand Blvd.)  H4B 1L8

 514 485-4887

 Halal Halal

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

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

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

 READY TO EAT •  PRÊT À MANGER

    
 CH.
 EA.

 READY TO EAT READY TO EAT
 PRÊT À MANGER PRÊT À MANGER
 6 Kebab Brochettes Kebabs 6 Kebab Brochettes Kebabs
 4 Tomatoes/Tomates 4 Tomatoes/Tomates
 2 Bread/Pains 2 Bread/Pains

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

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

 CH.
 EA.

 READY TO EAT READY TO EAT
 12” Chicken Kebab Sandwich 12” Chicken Kebab Sandwich
 with cucumber, tomatoes,  with cucumber, tomatoes, 
 onion, parsley onion, parsley

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

    
 CH.
 EA.

 READY TO EAT READY TO EAT
 12” Koobideh Kebab  12” Koobideh Kebab 
 Sandwich Sandwich
 with cucumber, tomatoes,  with cucumber, tomatoes, 
 onion, parsley onion, parsley

 PRÊT À MANGER PRÊT À MANGER
 Sandwich Kebab 12” Sandwich Kebab 12”
 avec concombres,  avec concombres, 
 tomates, oignon et persil tomates, oignon et persil

 Halal Halal

 Halal Halal

 Halal Halal  Halal Halal

 Halal Halal Halal Halal

 Halal Halal

    
 EA. EA.
 CH. CH.

    
 LB. LB.

    LB. LB.

 SPECIAL SPECIAL

    
 CH. CH.
 EA. EA.     

 CH. CH.
 EA. EA.

 HUMMUS HUMMUS
 425 g 425 g

 SPECIAL SPECIAL

    
 CH. CH.
 EA. EA.     CH. CH.

 EA. EA.     CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.     

 CH. CH.
 EA. EA.

    
 LB. LB.     

 LB. LB.    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 LB. LB.

   
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 Halal Halal  Halal Halal

 Halal Halal

    
 LB. LB.

    
 LB. LB.

    
 LB. LB.     

 EA. EA.
 CH. CH.

 BANANAS BANANAS
 BANANES BANANES
 $1.08 kg 

 RED GRAPES RED GRAPES
 RAISINS ROUGES RAISINS ROUGES

 $4.38 kg 

 ROMA TOMATOES   ROMA TOMATOES  
 TOMATES ROMA   TOMATES ROMA  

 $2.18 kg 

 GALA APPLES GALA APPLES
 POMMES GALA POMMES GALA

 $2.18 kg 

 HACHIYA PERSIMMONS HACHIYA PERSIMMONS
 KAKIS HACHIYA KAKIS HACHIYA

 POTATOES POTATOES
 PATATES PATATES

 10 lbs. / 4.54 kg 10 lbs. / 4.54 kg

 ZUCCHINIS ZUCCHINIS
 COURGES COURGES
 $2.18 kg 

 CORTAS PICKLED  CORTAS PICKLED 
 CUCUMBERS CUCUMBERS

 CONCOMBRES MARINÉS CONCOMBRES MARINÉS
 600 ml 600 ml

    CH. CH.
 EA. EA.

 BAKLAVA BAKLAVA
 400 g 400 g

 GRAIN FED CHICKEN BREASTS GRAIN FED CHICKEN BREASTS
 POITRINES DE POULET DE GRAIN POITRINES DE POULET DE GRAIN

 $10.98 kg 

 GRAIN FED WHOLE CHICKEN GRAIN FED WHOLE CHICKEN
 POULET DE GRAIN ENENTIER POULET DE GRAIN ENENTIER

 $5.48 kg 

 KAFTA KEBAB KAFTA KEBAB
 $10.98 kg 

 LAMB CHOPS LAMB CHOPS
 CÔTELETTES D’AGNEAU CÔTELETTES D’AGNEAU

 $21.97 kg 

   
 LB. LB.

 LEG OF LAMB LEG OF LAMB
 GIGOT D’AGNEAU GIGOT D’AGNEAU

 $15.38 kg 

 ASTRO YOGURT ASTRO YOGURT
 YOGOURT ASTRO YOGOURT ASTRO

 0%, 1%, 2%, 3.25% 0%, 1%, 2%, 3.25%
 750 ml 750 ml

 Assorted Assorted

 RAISIN COOKIES RAISIN COOKIES
 BISCUITS AUX RAISINS BISCUITS AUX RAISINS

 $10.98 kg 

 TRAKIA PICKLED  TRAKIA PICKLED 
 CABBAGE LEAVES CABBAGE LEAVES

 FEUILLES DE CHOU MARINÉES TRAKIA FEUILLES DE CHOU MARINÉES TRAKIA
 1700 ml  1700 ml 

    
 LB. LB.

 BALADI PINE NUTS BALADI PINE NUTS
 PIGNONS DE PIN BALADI PIGNONS DE PIN BALADI

 $43.98 kg 

 CORTAS GREEN or  CORTAS GREEN or 
 BLACK OLIVES BLACK OLIVES

 OLIVES VERTES ou NOIRES CORTAS OLIVES VERTES ou NOIRES CORTAS
 1 L 1 L

 TILDA PURE BASMATI RICE TILDA PURE BASMATI RICE
 RIZ BASMATI PUR TILDA RIZ BASMATI PUR TILDA

 10 lbs. / 4.54 kg 10 lbs. / 4.54 kg

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 BORSEC MINERAL WATER BORSEC MINERAL WATER
 EAU MINÉRALE BORSEC EAU MINÉRALE BORSEC

 6 x 1.5 L  6 x 1.5 L 

 MAZOLA CORN or  MAZOLA CORN or 
 CANOLA OIL CANOLA OIL

 HUILE DE MAÏS ou CANOLA MAZOLA HUILE DE MAÏS ou CANOLA MAZOLA
 2.8 L 2.8 L

 DORIC FETA CHEESE DORIC FETA CHEESE
 FROMAGE FETA DORIC FROMAGE FETA DORIC

 700 g 700 g

 TUNISIAN BRIK PASTRY  TUNISIAN BRIK PASTRY 
 BRIKS DE PÂTE TUNISIEN BRIKS DE PÂTE TUNISIEN

 10 pcs / 10 morceaux 10 pcs / 10 morceaux

 TRAKIA SUNFLOWER OIL TRAKIA SUNFLOWER OIL
 HUILE DES TOURNESOLS TRAKIA HUILE DES TOURNESOLS TRAKIA

 3 L 3 L

  
 LB. LB.

 PISTACHIOS ROASTED,  PISTACHIOS ROASTED, 
 SALTED SALTED

 PISTACHES RÔTIES, SALÉES PISTACHES RÔTIES, SALÉES
 $15.38 kg 

 STUFFED VINE LEAVES STUFFED VINE LEAVES
 FEUILLES DE VIGNES FARCIES FEUILLES DE VIGNES FARCIES

 350 g 350 g

 GULABI BAROOTI KILKATA  GULABI BAROOTI KILKATA 
 PURE INDIAN TEA PURE INDIAN TEA

 THÉ INDIEN PUR THÉ INDIEN PUR
 500 g 500 g

 TRAKIA ROASTED RED  TRAKIA ROASTED RED 
 PEPPERS PEPPERS

 PIMENTS ROUGE  PIMENTS ROUGE 
 RÔTIS TRAKIA RÔTIS TRAKIA

 1700 ml 1700 ml

 ALMONDS ROASTED, SALTED ALMONDS ROASTED, SALTED
 AMANDES RÔTIES, SALÉES AMANDES RÔTIES, SALÉES

 $13.18 kg 

 CORTAS PEPPER  CORTAS PEPPER 
 PICKLES PICKLES

 PIMENTS MARINÉS CORTAS PIMENTS MARINÉS CORTAS
 600 ml 600 ml

    
 LB. LB.

     

 MUSHROOMS MUSHROOMS
 CHAMPIGNONS CHAMPIGNONS
 12 oz. cello pkg 12 oz. cello pkg

 Paquet cello 12 onces Paquet cello 12 onces

    CH. CH.
 EA. EA.

    CH. CH.
 EA. EA.

انواع کباب ها و خورش های ایرانی: کیفیت عالی ، قیمت مناسب

انواع اقالم خواربار، حبوبات، خشکبار و...  انواع گوشت کوساله، گوسفند، مرغ،سوسیس  و... 

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

کیفیت عالی  

قیمت مناسب

مریم خالقی 
Maryam Khaleghi 
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

حمیدصدیق
 کاغذچی

Hamid Sedigh 

Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker
Cell: (514) 928-5415

Profusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc  H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca

www. Christiesrealestate.com

مشاور امالک: مسکونی و جتاری: در خدمت هموطنان عزیز  

 Nun’s Island: $798,000. 1,890 sq 
ft., Verrieres VI, Elegant & bright 

3 bdrms corner unit, 2 baths, 
2 garages, panoramic views, 

pools, gym, etc. 

Downtown: Jardin Windsor. 
$295,000. 619 sq ft., 1 bedroom. 

One indoor parking, all the 
appliances. Indoor pool, gym, 

sauna. Near all amenities and metro.  

Cote St-Luc: $1,100/month for 6 months. 
Occupancy January 2015. 743 sq ft., 16th floor, 

1 bedroom open concept condo fully furnished in 
the heart of Cote St-Luc. Fully renovated kitchen 

and bathroom with heated floor, one indoor 
parking, indoor pool, gym and sauna. 

Cote St-Luc:   $169,000. 
LE CHATEAU KINGSLEY. 

587 Sq ft., open concept LVR/
DNR/KIT, 1 bdrms, a/c, garage, 

balncoy, pool and sauna.  

C.D.N./N.D.G.: $550 
up to $650/month. Fur-
nished room for rent,

 near metro, bus. 

N.D.G.: $120,000. Resturant for 
sale, Very good revenues. Prime 

location, motivated vendor. 

N.D.G.: $1,375,000. Semi-
commercial building, 3 commer-

cial units plus 9 residential. 
Very good revenues and 

enormous potential of increases. 

Downtown: Jardin Windsor, 
$290,000. 619 sq ft., 1 bedroom. 

One indoor parking, all the 
appliances. Indoor pool, gym, sau-
na. Near all amenities and metro.  

C.D.N./N.D.G.: $2,000/month. 
Lower duplex, 3 bdrms,  parking, 

foyer, near metro, bus. 

Ville St-Laurent: $1,950,000. 
Luxurious residence, 4 bdrms,

 4 ½ baths, Brazilian wood, 
fireplace, 2 garage. 

Cote St-Luc:   $249,000. LE 
CHATEAU KINGSLEY. 878Sq 
ft. Modern, freshly painted, nice 
kitchen open to the LVR/DNR, 2 
bdrms, a/c, garage, balcony, pool.  

Ville St-Laurent:   $525,000 . 
Completely renovated on 2 level, 

3 bedrooms, 2+1 bathrooms, 
a/c, 2 garages, pool. Near all the 

facilities. Don’t miss it. 

 For Rent

 For Rent Furnished room 
for Rent



پسته تازه،
بیسکویت سالمت، 
سوهان اعال رسید 

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در 
تپش دیجیتال

-------
514-223-

3336
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چای قلمی و باروتی 
گالبی محصول 

هندوستان رسید 

since 
1993

  گوشت گوسفند تازه، گوساله، مرغ، انواع چای مساله جات، ترشیجات،    
        مرباجات و شیرینی جات، انواع برنج باسماتی، میوه جات خشک 

 حواله پولی سریع و مطمئن  در افغانستان 
       و پاکستان پذیرفته میشود.  

 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا 
     در اندازه های مختلف 

CD  و DVD افغانی تازه... 

فروشگاه کوه نور 
بزرگترین و کامل ترین فروشگاه 
مواد غذایی افغانی و ایرانی 

 کیفیت عالی و قیمت مناسب 
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است 

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه 

ُبراسارد
و  الوال

انــواع 
کارت تلفن

 2550 Lapiniere (Brossard) 
Tel.: (450) 676-9550
 398 boul. Curé-Labelle (Laval)
Tel.: 450-934-7744

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

PAiVAND

رسیدبا کیفیت عالی )خـــاَرک(خرمای تازه 

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

ساعات کار:
 ۹ صبح تا 10 شب 

همه روزه

www.akhavanfood.com

>> West Island: 
15760 boul Pierrefonds  

Pierrefonds   (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551

>> NDG: 
6170 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-485-4744 

NDG
وست آیلند 

هرآنچه نیازشماست... 
همه زیر یک سقف!

 فالوده اخوان 

 بستنی اکبرمشتی، 

   نان لواش 

 نان گاتای ارمنی 

 نان نازوک ارمنی 

 نان خشک 

با دانه کتان، سیه دانه و کنجد 

با طعم های گوناگون رسید 

Tel.: 514-996-9692

____________________________________
1863 Ste-Catherine W.  (Corner: St- Marc) 

Tel.: 514-937-5192  |  Cell.: 514-944-3279

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

GUY

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

به مدیریت:
 بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت
    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 
    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 
     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 
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 انواع کباب، جوجه کباب، 
چلوکباب کوبیده و...

بهروز
باباخانی

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

مشاور رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 


