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Sharif

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

■ معصومهعلیمحمدی(بهبهانی)آمادهاجنام امورمهاجرت ازطریق
سرمایهگذاری،ختصصی،کارآفرینی ،دانشجویی،خویشاوندیمیباشد.
■ تاییدرمسی مدارک ،تهیه دعوتنامه و سوگندنامه
■ نقل و انتقال ارز (سرمایه) در کوتاه ترین مدت
____________________________________________

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

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.SharifExchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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کاهش بهای نفت معضل جدید برای اقتصاد ایران

در دو سال اخیر دولت ایران با کاستن از هزینهها تا حدودی فشارهای
اقتصادی ناشی از تحریم صدور نفت خود را کاهش داده است .اما در
شرایط تحریم ،مقابله با آسیبهای ناشی از کاهش شدید بهای نفت
آسان نیست و راهحلهای
اساسیمیطلبد.
 ...............ص5 :

•6170NDG:
Sherbrooke W.

عنوان
«طرح
صیانت از
حریم عفاف
31
و حجاب»
ی هر بشکه نفت خام
هشدار کانون شهروندی زنان نسبت به بها
یر  ۸۰دالر رسید...
به ز
بسترسازی برای خشونت علیه زنان

تاثیر تورم بر افزایش
قیمت خر در ایران!

«
ر
ؤ
ی
ا
ی
ازجهنم! رهایی
»

11

•15760 boul Pierrefonds

adieu

Tel.: 514-620-5551

کوروش فاضل:

r 2
T o wtlye on sale

روبروی 3

بل سنتر

curren

 ص34 :

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

عضو اتیاک ()OTTIAQ

عضواجنمنمترجمینرمسیکبک،انتاریو
و دادگستری ایران

9

4055 Ste-Catherine O. Suite 132

مهــدکودکهایکبک،
ارزان ترین در سراسر کانادا

IBNG

امیرسام:
امالک
>> 36

چهارشنبه ها 8صبح

شهباز
خنعی
>> 5

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

صرافی  5ستاره

(514) 290-2959

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

Ninous Givargiznia, BSc.

فیروزهمتیان

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

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

   مطمئنترینروش

انتقــال ارز
   درکمترینزمان

       بهترینبها


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

fhemmatiyan@sutton.com

Real Estate Broker

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
info@expertfx.ca

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی
______________________
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

نینوسگیورگیزنیا

1.5 from $699
3.5 fromCell.:
$819
(514) 816-4080
4.5 from $1249

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

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

Tel: 438-985-4674
جراحدندانپزشک

مریم خالقی

1361 Greene Avenue

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309
Côte-des-Neiges

Côte-des-Neiges
عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
Tel.:514-844-4492

با 18سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada, Suite 750

Westmount, Qc H3Z 2A5

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

محضردارومشاورحقوقی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

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

$699
3.5 from $819
4.5 from $1249

Côte-des-Neiges
1.5 from $699
Tel:
438-985-4674
3.5
from $819
4.5 from $1249
Tel: 438-985-4674

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

1.5-$ 779.00
)Tel.: 514 3.5-$ 879.00
451-7117 4.5-$1449.00
www.Metcap.com

www.Metcap.com

Côte-des-Neiges
es

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

GUY

Agence Immobilière

وحیدخلـجی

مشاور امالک در مونتریال

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

حمیدصدیقکاغذچی

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

و South shore

Montreal Qc. H3G 1S6

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

1449 St. Catherine W

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

5Star I.P.M. Inc.

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

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

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

فارکس

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

Pars Plumbing INC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

Tel: 514-439-8501








بدون وقت قبلی





Atwater

(خضر)
الیت
صرافی

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

آرزو حتویلداری یکتا

www.yektatranslation.ca

ع15هزا
ر
ضـ ـ ـو ش
ن
ب
ه
ه
ا
ی
ک
و
6
ب
ا
ن
ی...
مورد مونترآل»یک ساله شد!
ی «همه چیز در
14
15

گروه فیسبوکی و اطالع رسان
13

دارالترجمهرمسییکتا

روحش شاد،نامش به نیکی
جاودانه  ....................ص30 ،7 :

ژیانقمیشیشمشیر
را از رو بست!

10

اکثریت جمهوری خواهان :در دوسال آینده
اوبامادیگرنیازیبهگرفنتتصمیمخنواهدداشت!

Tel.: 514-485-4744
West Island:

www.Metcap.com

2
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جهان
قادری

آژانسمسافرتیکاسپین

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

مسکونی و جتاری

بهترینسرویس
نازل ترین بها

Westmount
Impeccable and elegant detached house. 5 bedrooms, 3 full bathrooms, 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 $

______________________
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

COROLLA CE 2015
STARTING AT

17 515 $

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
• Special deals on air tickets
به ایران و سراسر جهان
to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• We Guarantee the best deals for Iranians .• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم
• Special tours around the world
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
• Travel Insurance.
•بیمهمسافرت

Caspian Travel

4684 Boul.des Sources, bureau 001B

Montreal, QC

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

نرگس
514-708-4722
narges.caspiantravel
@videotron.ca

 قبــل از
هرگونهسفر
با ما متاس
!بگیرید

آزیتا
514-814-7700
azita.caspiantravel
@videotron.ca

Contact Alex
for additional rebates.

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

RAV4 LE AWD 2015
STARTING AT

28 060 $

+ TAXES

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

COMPLETELY
REDESIGNED
قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد
6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

for certain
cars only

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.

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ده ف
روش

under
construction
:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

• 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.

 اتاق خوابه۳  و۲ ،۱ •
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
René Lévesque W • در خیابان

Drummond وDe la Montagne بین

•باشگاه ورزشی
ی
 •استخر داخل
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
 •سالن پذیرای
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
... ساعته و۲۴•نگهبان

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

Model Unit
H3G 2T3

به مدت محدود

اس4با خرید سامسونگ گلکسی
5 یا گوگل نکسوس
 ساله2 و قرار داد

The
ViP package
LIMITED
TIME

:بامدیریتایرانی
بهنام عمرانی
درخدمت جامعه محترم
ایرانیان مونتریال
ـــــــــــــ
برای دریافت اطالعات
بیشتر همین امروز
:متاس بگیرید

Ben Omrani
Ben
Omrani
Place
Newman

Place Newman
2101, Av. Dollard,
Lasalle
2101, Av. Dollard, Lasalle

OFFER

49

$

 دالر ختفیف100
فوری بگیرید

>
>
>

1

on the purchase of a Samsung Galaxy S4 or
a GoogleperNexus
5 and 2-year Tab24 agreement on
month
selected plans get $100 instant rebate.1

1 GB OF dATA2
UNLiMiTeD Canada-wide
anytime minutes3
UNLiMiTeD MeSSAgiNg4

175, René-Lévesque
Complexe
DesjardinsBlvd. W., #236
175,Place-des-Arts
René-Lévesque| 514
Blvd.669-1880
W., #236
Place-des-Arts
|
514
669-1880
Place du Quartier (Chinatown)
1111,du
St-Urbain
Suite r19a
Place
QuartierSt.,
(Chinatown)
Place-des-Arts
667-0077
1111,
St-Urbain St.,| 514
Suite
r19a
Place-des-Arts | 514 667-0077
Place du Parc
3575 du
du Parc
Parc
Place
Place-des-Arts
| 514 677-8009
3575
du Parc
Place-des-Arts
| 514 677-8009
Place
Alexis Nihon
1500,
Atwater
Ave.,
Place Alexis Nihon #F-01
Atwater
| 514
939-5552
1500,
Atwater
Ave.,
#F-01
Atwater
| 514 939-5552
1314,
Ste-Catherine
St. E.
Beaudry
| 514 750-3436
1314,
Ste-Catherine
St. E.
Beaudry
| 514 750-3436
4190,
St-Laurent
Blvd.

Mont-Royal | 514 439-9934
3758, St-Laurent Blvd.
Saint-Laurent
| 514
845-9815
101, Mont-Royal
Ave.
W.

Mont-Royal | 514 448-6996
101, Mont-Royal Ave. W.
Mont-Royal
514 448-6996
Le Boulevard |Shopping
Center

4270, Jean-Talon St. E., suite 68
Le Boulevard Shopping Center
514 887-7784
4270, Jean-Talon St. E., suite 68
514
887-7784
961,
Decarie Blvd.

(international text, picture and video messages)

>

Montreal
Complexe Desjardins
Montreal

Côte-Vertu | 514 419-8446
961, Decarie Blvd.
Côte-Vertu
| 514
419-8446
436, Jean-Talon
W.,
#100

Call Display and Voicemail5

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

T

INSTAN

0 100

$

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

SAMSUNG
$S III MINI
REBATE

Samsung
with a 2-year Tab24 agreement
GalaxyonS4a Standard plan6

1

6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14
Place Bourassa Shopping Center
514 927-6624
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14
514
927-6624
680,
Jarry St. E.

Google
Nexus 5

514 595-7100
514 595-7100

Mobifone... We follow you everywhere!
Mobifone... We follow you everywhere!
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
the minute.
Each additional
minute
costsOffer
45¢ (20¢
forJune
Call Forwarding).
4. Plans
include
messages
Canada
to Canadian,
and international
wireless
numbers.
Sent/received
messages
(alerts,
messages
Offers
are by
subject
to change
without
notice.
ends
30, 2014 and
is only
available
insent
our from
stores
located
in the U.S.
province
of Quebec.
Taxes
extra. 1.
The $100 premium
rebate offer
is only
applicable
related
to content and
promotions)
and
messages
sent while
notactivation
included and
at applicable
rates.Plan
5. Service
up to monthly
3 messages,
3 minutes
in length
can beTab24
saved up
to 3 days. 6.The
With$100
new activation
on a
on
the Samsung
Galaxy
S4 and
Google
Nexus
5 on roaming
the new
ofcharged
a Standard
or Smart
with aincludes
minimum
feeeach
of $45
or more
andthat
a 2-year
agreement.
activation
TM
2-year Tab24
agreement
Standard
plan. Device
Recovery Fees
and/or
Fee downgrade
(as applicable) to
apply
in accordance
withcategory
your service
agreement.
names &alogos
are trademarks
used
rebate
will be
appliedonata the
cashier.
Price Savings
Plan Downgrade
Fee:
If, Service
for anyDeactivation
reason, you
a lower
tier plan
during
your Taxes
term,extra.
then Fido
you and
willrelated
be charged
one-time
price plan
under licence.fee
© 2014
Fidoout
Solutions
downgrade
as set
in your service agreement. TMFido and related names & logos are trademarks used under licence. © 2014 Fido Solutions

Jarry | 514 490-0099
680, Jarry St. E.
Jarry
514 490-0099
Centre| Commercial
Wilderton

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

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

South-Shore
Greenfield Park
South-Shore

3310, Taschereau Blvd.
Greenfield Park
450 465-5757
3310, Taschereau Blvd.
450
465-5757
Beloeil
Mail Montenach
Beloeil
600 Laurier Blvd., K02
Mail Montenach
450 281-3436
600 Laurier Blvd., K02
450 281-3436

3

4
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رامین عباسى

نامى آشنا و مورد اطمینان:
در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع
اتومبیل  TOYOTAبا من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره
و قیمت با من متاس بگیرید
توجه :اینک >> هر شنبه

خدمت شما
بعدازظهر
Ile Perrot Logo_Layout
در1 12-02-27
2:51
از ساعت  10صبح تا PM Page 1 4

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

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
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ایران...

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

کاه
ش
ب
ه
ا
نفت معضل جدید برای اقتصاد ایران
بهای
کاهش
ی
نفت

بــا توجــه بــه نقــش محوری
درآمدهای نفتی در بودجه دولت
و کل اقتصاد ایران ،تحریمهایی که
از دو ســال گذشته علیه صادرات
نفت این کشور به اجرا گذاشته شد
آسیبهایسنگینیبهفعالیتهای
تولیدی و تجــاری و عمرانی این
کشور وارد آورده و رشد اقتصادی
آن را به گونهای کمســابقه منفی
کرده است.
در ماههــای اخیــر کاهش بهای
نفت در بازارهای جهانی نیز مزید
بر علت شده است .به این ترتیب
در حالــی که صدور نفت ایران در
اثر تحریمها 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
بازمیدارد.
ایران با دراختیار داشتن  ٩درصد
ذخایر نفتــی و  ١۴درصد ذخایر
گازی از بزرگترین دارندگان ذخایر
هیدروکربنــی جهان به شــمار
میرود .تاریخ معاصر ایران از سال
 )١٩٠٨ ( ۱۲۸۷کــه اولین چاه
نفتدر مسجد سلیمان کشف شد،
با تحــوالت بازار جهانی نفت گره
خورده است .از آن زمان تاکنون،
اقتصاد ایران بــه گونهای 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 نگرانیها
و بحثهای گســتردهای در ایران
منجر شــده و پرسشهای زیادی
مطرح کرده است:
این کاهش از کجا ناشی میشود؟

349 000 $
Côte-des-Neiges

آیا مقطعی و کوتاه مدت اســت یا
به صــورت درازمدت ادامه خواهد
یافت؟
چــه اقداماتــی میتــوان برای
معکوسکردن 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 میشود .در ایران
ابتدا تحلیل سیاســی و مبتنی بر
"اقدام توطئهوار" عربســتان مورد
توجه بسیار قرار گرفت .بنا به این
تحلیل ،عربستان سعودیدر 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 هستهای 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،
اســحاق جهانگیری ،معاون اول
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 عکسالعمل
مردم مسلمان روبرو خواهند شد".
این واقعیتی اســت که عربستان

439 000 $
Île-des-Sœurs

بر خالف دفعات گذشــته چندان
تالش و گرایشی برای کاهش تولید
و صدور نفت خود نشان نمیدهد
و در جلوگیری از کاهش بیشــتر
بهــای نفــت در بازارهای جهانی
چندان جدی نیست .نه انگیزه این
کشــور صرفا آن چیزی است که
عنوان میشود و نه اصوال اوپک به
شمول عربستان ،نقش قبلی خود
را در بازار نفت داراست ،از همین
رو اگر اجالس فوقالعاده اوپک در
 ۱۷آبان به نتیجهای هم برســد و
توافقی هم بر سر کاهش سهمیهها
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
اقتصادیموجودکشورهایصنعتی
و چشمانداز رشد اقتصادی آنها و
در عین حال استفاده صرفهجویانه
و بهینه هر چه بیشتراز انرژی در
این کشورها ،این نیز واقعیتی است
که سهم انرژیهای نو نیز در سبد
تامین انرژی شــماری از کشورها
رو به افزایش اســت .در این میان،
افزایش سهم نفتی کهدر سالهای
اخیــر از راههای غیرمتعارف مثل
«شــیل» وارد بازار شده نیز نقش
کمی در نوسانات بهای نفت ندارد.
"نفت شــیل" به نفــت حاصل از
سنگهایی گفته میشود کهدارای
مواد آلی (کروژن) ،به میزان کافی
باشــند .این نوع ســنگ در پهنه
وسیعی از طبیعت ،از آبهای شیرین
تا دریاچههای نمکی و باتالقهای
رسوبی یافت میشود .بیشتر منابع
نفت شــیل در آمریکا است و این
کشور با استخراج فزاینده این نوع
نفت که با فشارهای هیدرولیکی و
مصرفگستردهآبوموادشیمیایی
انجام میشود بیش از پیش از نفت
وارداتی بینیاز میشود .پیشبینی
میشــود که آمریکا در سالهای
آینده از کشوری واردکننده نفت به
صادرکننده این ماده تبدیل شود.
هم رشــد اســتفاده از انرژیهای
نو و هم بهخصوص اســتخراج هر
چه بیشــتر نفت شیل وضعیتی
را به وجودآورده که شــماری از
{>> ادامه در صفحه}37 :

429 000 $
499 000 $
Côte-Saint-Luc Brossard

Courtier Immobilier Agréé

www.masoudnasr.com
info@masoudnasr.com

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

گریــز از
مسئــولیت!
 21آبــان :تا یکــی دو روز دیگر
شــمارش معکوس روزشمار
پرونده درعین حال مضحک و غم
انگیز هسته ای نظام والیت مطلقه
فقیه آغاز می شود.
آخریندور 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  9نوامبر  -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
اســامی پرداختنــد .نشســت
مشــترک جمهوری اســامی و
 5+1نیز روز سه شنبه  11نوامبر
برگزارشد.
خبرهایمهمترینخبرگزاریهای
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
برایدست یابی به راهگشایی عمده
جهت توافق نهایــی با رژیم ایران
شکســت خورد» .شبکه خبری
"فرانس  "24نیز خبری با همین
مضمون منتشــرکرد« :مذاکرات
عمان که جدی توصیف شده بود
بدوندست 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
معکوسداشت.
ازجمله روز سه شنبه  11نوامبر،
تارنمای حکومتــی "تابناک" به
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  24نوامبر 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" نمیدهد 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 خــاف گفته های باال را
می گوید« :حصول توافق بین رژیم
ایران و گروه  5+1به اراده سیاسی
بســیار زیادی نیاز دارد .تمامی
مســایل موجود بین رژیم ایران و
گروه  5+1درســال های گذشته
همچنانپابرجاهستند»!
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 فقیهدرجایی
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
{>> ادامه در صفحه}9 :

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

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

www.paivand.ca

رؤیایرهـــاییازجهنم...

ایرانیان چرا از کشــور خود میروند و آیا
ایرانیانی که از کشور خارج میشوند همگی
نخبه علمی هســتند؟ آیا آنها که به هر
دلیلی در ایران ماندهاند به مهاجرت از ایران
فکرمیکنند؟
در این گزارش بهدنبال یافتندالیل تمایل
ایرانیان برای مهاجرت به سراغ مردم عادی
رفتهایم و پای صحبتشان نشستهایم.
یکی از ایرانیانی کــه تا به حال دو تالش
ناموفق برای اخذ پناهندگی داشته است و
اینبار تصمیمدارد با پاسپورت جعلی اقدام
به اخذ پناهندگی سیاســی از یک کشور
اروپایی کند ،میگوید:
«چه میدونم؟ معلومه دیگه؟ شما خودت
راضــیای؟ هیچکس راضی نیســت جز
پولدارهایی که همه چیز برایشان مهیاست.
داریم اینجا بدبختی می کشیم تا بتونیم
زندگیکنیــم .چی داریم؟ چــی داریم
اینجا؟»
در حدود نیم ســاعت حــرف میزند تا
باالخــره آرام میشــود و صحبتهایش
منطقی میشود« :سالی چند نفر از ایران
میرن دوبی ،آنتالیا ،ارمنســتان؟ سه ماه
تابستون ،پانزده روز عید یه سریها برنامه
دارن و همیشه میرن .بر میگردن ،قبول
دارم بر میگردن؛ 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 دانشگاههای خارجی
تــاش میکند صادقانــه از دلیل تالش
خودش میگوید:
«یا باید پول داشــته باشــی یا با پذیرش
بروی که هزینههایت تامین باشد .بقیه را
نمیدانم ،اما من فقط میخواهم بروم که
بتوانمبمانم».
او میــل ایرانیــان به مهاجــرت را از نظر
خودش اینگونه شرح میدهد« :با مدرک
لیسانس اینجا بروم سر کار نهایت چقدر به
من میدهند؟  ۸۰۰هزار یا خیلی شانس
بیــاورم یک و نیم میلیون .کرایه خانه زیر
 ۶۰۰یا  ۷۰۰هزار 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
میرســی که اینجا با  ۳۰سال کار کردن
هم نمیرسی».
یک بازیگر جوان تئاتر که در تالش برای
رســاندن خودش به کشــور آلمان است
میگوید:
«… تمام عشق من در زندگی ،تئاتر است.
از آنهایی نیســتم که دنبال بهانه باشــم.
نصف کارهایی که کردهام 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

کنی…
جان مــن هیچ آروزیی نــدارم جز اینکه
یکبار با خیالت راحت بریم بشینیم پارک
یا یک بــار و بدون ترس یک
لیوان آبجو تگــری بخوریم.
خداوکیلی به همان آبجو هم
راضی هستیم.دو تا پسر جوان
را گرفتند که پشت سنگها
داشتند مشروب میخوردند.
تو نمیدونی پلیس چه کرد
با این دو تا بدبخت .تا ماشین
 ۵۰تا پسگردنی و لگد به این
مادر مردهها زدن .خود ما را سه
ســال قبل در محمودآباد گرفتند .من
بودم و برادر خانمم بود و یکی از بچه ها،
با زن و بچههایمان.دو نفر بودند؛ نفری
یک تراول پنجاهی گرفتند تا ول کردند.
بی انصافها عرق را هم دور ریختند».
یک خانم جوان ایرانی میگوید« :همه
کنم .کارهایی که مردم نمیبینند .کارهای دوست دارند که از ایران بروند .منتها یکی
پولش را دارد و یکی ندارد .کدام زنی
خوب ،همه دســت یک سری
آدم خاص است .کاری که پول «المصب حاضر اســت در این کشــور آشغالی
اینجا
زندگی کنــد که یا روی صورت زنها
هم داشته باشند فقط میماند
از این کارهــای دفاع مقدس و هیچی اسید میپاشند یا پســرهایش برای
حوزه هنری که نه بیننده دارد نیست .خنده آب میپاشند روی صورت زنها
و نه من عالق ه دارم .میخواهم اسالم همه تا بخندند».
بروم جایی کــه مردمش هنر را بدبخت بغض میکند و در حالی که عضالت
را میفهمند و دســت روی هر کرده!» صورتش از خشم یا ناراحتی به لرزش
افتاد است میگوید:
کاری بگذاری بــه ممنوعیت
«دیشب بیست قدم جلوتر از من
نخورد».
یک جوشکار که در یک کارگاه در و پنجره آب ریختند روی صورت یک دختر.
ســازی کار میکند و به شــدت در فکر اینقدر ترســیده بود که به پیادهرو
مهاجرت از ایران است ،می گوید«:لعنتی چنگ میزد .پســرها و مردها دســت
آشنا میخواهد .باید بلد باشی .من کسی دوســت دخترها و زنهایشان را گرفتند
را ندارم که بگوید چکار کنم .یک از بچهها و رفتند داخل خیابــان و پیادهرو را برای
آرگون کار میکرد االن رفته است .دو هزار موتــوری خالی کردند .دختــره التماس
و پانصد یورو درآمد دارد .یورو  ۴۵۰۰تومان
{>> ادامه در صفحه}22 :
است .فکرش را بکن اینجا همچین حقوقی
داشته باشی .اینجا هرچی
باشی آخرش این است که
جوشکاری ولی میگویند
پ
ی
را
ماهر
آنجــا خیلی کارگــر
ش
ک
ی
و
مهم اســت .حقوق خوبی
کلوچه فومنی
میدهند».
عموجان
احترام به شهروندان

صاحب یک ســوپرمارکت
از رویای خودش میگوید:
«المصــب اینجــا هیچی
نیســت .اســام همــه را
بدبخت کــرده .عید رفتیم
شمال .ویال شبی  ۳۵۰هزار
تومان .برای چهار نفر آدمدو
میلیون و دویست ،سیصد
خرجمان شد.
برادر خانمم گفت مشتی؛
خاک تو ســرت .ارمنستان
میرفتی همین قدر برایت
خــرج بر میداشــت .یک
هفته تــور ،نفری هفتصد
و پنجــاه هــزار تومــان با
بهترین امکانــات .بعد تازه
چی؟ اینقدر شلوغ بود که
نصفاش را تــوی ترافیک
بودیــم .نه جاده درســت
و حســابی ،نه ســرویس
بهداشتیدرست 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  ۱۲۰هزار
تومان تازه معلوم نبود آب و
الکل و چه آشغالی را با هم
قاطی کرده بودند به اســم
عرق .نمیشــد که اعتماد
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خاطرات خوش
ایران!

شعـروترانه...

به یاد شقایق...
ویدا فرهودی

برای جانباختگان قتلهای زنجیرهای
به یاد شقایق قلم ماند و زاری
سرشکی پریشان و شب زندهداری

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

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 بیقراری
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کسی آمد از پس -کسی نه که ناکس
به لبها دروغش به هر لحظه جاری

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

جنونش به دستان و خونها به دامان
روالش به ظلمت فقط سرسپاری

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

ِ
سرمست پستی ،شکستات که هستی
و
تفو بر مرامش و آن بیتباری
ببین بر جبیناش سیاهی دویده
مـهر کبودی ز بیاعتباری
و ُ
بشویـد اگر رو به زهراب جادو
َ
بمانــد از آن خدعه ،باری...
ها
نشان
َ
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
پاییز۱۳۹۳

no.

آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
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.

■ توضیــح مهم:

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

اسپشیال روزانه ما:
دوشنبه :زرشک پلو مرغ
سه شنبه :خورش کرفس
چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:لوبیاپلو
جمعه:خورشبادمجان
و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو
با ماهیچه

•

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

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

•

Distributed Free

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

طرح روی جلد :پیوند

لوگــوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)

www.aliasgharmassoumi.net
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از خودمان...

Support Corey Fazel
MSA Foundation

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

حسینصمیمی

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 هیچکسدر طرفدیگر قادر
به گرفتنش نبود بالفاصله میگفت فالنی شاهکار

www.canadahelps.org/dn/19506

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
خودتنیده
دورادور در حالی که در تارهای
ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان
زندگی درگیر بودیم ،نظاره گر.
در گوش جانم میرسد طبل رحیل از آسمان
او را آخرین بار در مراسم یادبود پدر ،وقتی
این بانگها از ُ
پیش و پَس بانگ رحیل است و َجرس
دوباره دیدم و در آغوش کشــیدم؛ درحالی
َ
نفس و نَفس سر میکشد در المکان
هرلحظه ای ُ
که می گریست از پدر زمزمه می کرد و من
در حالی که در درون خود می گریستم و به زین شمعهای سرنگون زین پرده های نیلگون
ُخلق عجیب آید برون تا غیب ها گردد عیان
ظاهر نشان نمی دادم ،از ستم و جور زمانه
فغانم بلند بود که چرا؟
پس خشم من زان ّسربود وز عالم دیگر بود
همه
این
از
نسوخت
و
مگر می توان پدر بود
این سو جهان ،آن سو جهان بنشسته من در آستان
بی انصافی!
و اینک من و جمع ما هنوز هستیم و کورش
جوان ،نه!
خانواده فاضل درگذشت باوقار کوروش را به یکایک
ای چرخ فلک خرابی از کینه توست
شما عزیزان دل آسایی میگوییم و از درگاه ایزد یکتا
بیدادگری شیوهدیرینه توست تندرستی ،شکیبایی ،شــادی ،پیروزی ،بهروزی و
ای خاک اگر سینه تو بشکـــافند
زندگانیدیرپایا برایتان آرزومندیم.
بس گوهر قیمتی کهدر سینه توست
روانش در آرامش و صلح و شادمانی همیشگی
اما آرامشی اینک برقرار گردیده ،شاید به آن دلیل
باشد؛ ایدون باد ایدون تر باد!
که در جایگاه یک پدر از اینکه فاضل عزیز نبود تا
-----------------------------------پرواز فرزند را گواه باشد و شاید برای اینکه میدانم
عکس :کورش فاضل همراه دخترش؛
کورش از آن همه درد و رنج جســم اینک رهیده
شیرین یاد ،محمد فاضل بی جانشین،
و روانش در آرامش و شــادی ابدی اســت آرامم و
پدر فقید کوروش
فقط میتوانم تجسم نمایم درد و فضای خالی که بر
-----------------اثر فقدانش اینک همسر و فرزندان جوانش ،خواهر
در این ارتباط بد نیست
مهربانش که اینگونــه در کوتاه مدت دو عزیز را از
مقاله «مرگ با عزت »...را
دست داده و سایر اعضای خانواده خواهند کشید تا
در صفحه  13همین شماره پیوند بخوانید.
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

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 MSAMulti 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.

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ

برخی از خدمات ما شامل:

½ 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
و بسیاری دیگر

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

امور کنسولی،
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

حقوقیواداری

________________________________
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

به مدیریت دکتر رضا پارسانژاد

• امور گذرنامه ،شناسنامه ،نوزاد ،اجازه خروج ،ازدواج و طالق
•وکالتنامهفروش،حقوقی،بازنشستگی،افتتاححساب
• تکمیل فرم های مهاجرتی و شهروندی کانادا

)

(Reza Parsa Nejad, Ph.D., RCIC )President
www.ParsPaziresh.com
4055 Ste-Catherine O, Suite 131
Westmount, Qc, H3Z 3J8

514 979 4551

)(Metro: Atwater

info@mahzar.ca

Montreal:
514-979-4551
Toronto:
647-694-2917
Vancouver:
604-210-3483
مستقیم از تهران
به کانادا
021-8431
3003
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جهان...

فارسیزبان

رحمانه پناهجویان در
شرایطnبIی¶z
ملل¨S:
سازمان¶v
·ÃdÃI
اردوگاههای جزیرهای استرالیا

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

کشیش
رضا بناساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

 یکشنبه ها

عصر
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شنبــه ها :
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تو جــه:
نشانی جدید

از  2بعدازظهر

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

نشانی¶
£kt
M oHÁ j– I » jn Ä IÎ S nH Ä §H· ¨T I J
کلیسا:

 تحویل رایگان دارو
 نسخه خود را به ما فکس کنید :داروی شما در اسرع
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul./ St-Laurent

/

Grace Ministry

» e q»Metro:
H RCote¶vVertuÃ dÂ M I ¶Tel.:
)I U(514
µ It
M §Tel.:
)Ã o(514
Äk 288-9281
288-4864
1345 Rue Lapointe

 QC H4L 1K4وSaint-Laurent

Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

Tel.: 514-261-6886

.

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

«کمیته مبارزه با شکنجه سازمان

خود افزوده که به گفته ســازمان
ملــل «فرســتادن پناهجویان به
کشورهایی که ممکن است در آن
شکنجه شوند را آسانتر کرده» و
به این خاطر در مغایرت با قوانین
بینالمللیاست.
به نوشــته گاردین ،بر اساس این
ماده الحاقی ،اگــر در مورد فردی
احتمال  ۵۰درصد 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  ۱۳۹۲اجرایی شد،
پناهجویانی که سوار بر قایق و به
صورت غیرقانونی خود را به خاک
یا آبهای اســترالیا میرسانند،
بــرای بررســی پروندهشــان و
تصمیمگیری درمورد اعطا یا عدم
اعطای پناهندگی به آنها از سوی
استرالیا ،به جزایر مانوس و نائورو
منتقلمیشوند.

اســترالیا )utreV etoC
دولتorteM
خطابKبه( 4
4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431ملل»1-L
اعــام کرد شــرایط پناهجویانی
که اســترالیا در جزایــر مانوس و
نائورو مســتقر میکنــد مصداق
تنبیه «بیرحمانه ،غیرانســانی ،و
غیرقانونی»است.
این مطلــب را روزنامه بریتانیایی
گاردین روز دوشــنبه ۱۹ ،آبان،
گزارش کرده است.
بنا بر این گزارش ،کمیته یادشده
همچنین اعــام کرده که قوانین
جدید اســترالیا مبنی بر آسانتر
شــدن بازگردانــدن پناهجویان
به کشــورهای خود «میتواند به
منزله نقض کنوانسیون مبارزه با
شکنجه»باشد.
اســترالیا کنوانســیون مبارزه با
شکنجه را در ســال  ۱۹۸۹امضا
کرده است و قانوناً ملزم به اجرای
آن است.
با این حال این کشــور به تازگی
مادهای الحاقی به قوانین مهاجرت

آمریکایی6886-162 -)4
ژاپنی  اروپایی15( :.léT

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خــدمات ما شامل:

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی زبان
اداری شما با کمک
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
AUXتحصیل
کاریابی و ادامه
 ½ ½ ARRIVAمشاوره در امور
EN AIDE
NOUVEAUX
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
AVEC PLUS DE 60
ANSکاری
 D'EXPERTمصاحبه
½ ½ تنظیمدعوتنامه
رسمیAUPRÈS DES
IMMIGRANTS
مدارک
gratuitsبرابر اصل
dansتایید اسناد و
½ ½ plusieurs la
offre
کردنdes
services
(با
اینترنت
از
استفاده
و
کامپیوتر
آموزش
کالس
½ ½farsi, créole, ser
(français, anglais, espagnol, arabe, dari,
پرداخت هزینه ناچیز)
Un seul numéro de téléphone : (514) 9
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
deدسته جمعی
)conversationهای
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
• Francisation
(cours / ateliersساعات کار:
• Aide
à
la
recherche
de
logement
غیره
و
چینی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب
>>دوشنبه تا جمعه
بعدازظهر•
4ونیمAide
 rechercheتاà la
counselling,
رفت و آمد)
ateliers,هزینه ای ناچیز برای
)( placementبا پرداخت
 8 d'emploi (cv,و نیم صبح
• Orientation et référence / Conseils
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat et traduction
__________________________________ __________________________________
• Certificat
d'hébergement
Centre
Social D’Aide
Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
• Programme
d'accès Internet / Cours d'informatique
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
• 3 Commissaires
l'assermentationVerdun (Québec) H4G 2A8
Montreal، QC H4Eà3X8
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p

Tel.: (514) 362.0177

ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

Tel.: (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal
)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

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

مانــوس ،جزیرهای کــه اردوگاه
پناهندگان به استرالیادر پاپوآ گینه
نو در آن برپا شده ،محل نگهداری
صدها پناهجو است که بسیاری از
آنها نیز ایرانی هستند.
بازداشتگاههای جزیرهای استرالیا
از هنگامی که رضا براتی و حمید
خزایی ،دو پناهجوی ایرانی ،بر اثر
خشــونتها در این بازداشتگاهها
جان سپردند شاهد توجه رسانهای
بیشتریبودهاند.
در همیــن حال وزیــر مهاجرت
اســترالیا آن چــه را در اردوگاه
مانــوس رخ داده« ،وحشــتناک،
غمانگیز و ناراحتکننده»دانسته و
گفته است که خشونتهای 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
مقامهای پاپوآ گینه نو است و به
همین منظور ،این گزارش تحویل
مقامهای محلی شده است.
کالدیو گروسمن ،رئیس «کمیته
مبارزه با شکنجه سازمان ملل» ،اما
میگوید استرالیا نمیتواند تقصیر
شرایط در اردوگاههای پناهندگی
در نائــورو و پاپوآ گینــه نو را به
گردن این دو کشور بیندازد ،چرا
که «کنترل مؤثر» این اردوگاهها و
تأمین هزینه آنهادردست استرالیا
است.

تاثیر تورم بر افزایش قیمت خر در ایران!
خرهای خــود را بهجای
با گران شــدن قیمت
رها کــردن در بیابان ،با
حاملهــای انــرژی،
قیمتهــای  ۵۰۰هزار تا
روســتائیان دوبــاره به
خرید و فــروش خرها
یک و نیم میلیون تومان
عالقه نشــان میدهند.
به همان افراد میفروشند.
بهگفتهبرخیازروستائیان
هــم اینــک در مناطق
کوهستانی قیمت یک
این مشتریان برای مناطق
کوهســتانی و مناطــق
راس خــر گاهی به یک
و نیــم میلیــون تومان
صعبالعبور از خرها بهره
میرسد.
میبرند.
با این حال بعضی از اهالی
در دهههای گذشته و با
هم میگویند که شــاید
تولید انبوه موتورسیکلت
و کاهش قیمت آن ،روســتائیان بــار دیگر به خرید و نگهداری خر این مشتریان برای مصارفی دیگر
ماننــد مصرف گوشــت یا روغن
هم به تدریج نسبت به این وسیله عالقه نشان دادهاند.
حمل و نقل عالقه نشان دادند .در بهگزارش اقتصادنیــوز ،از چندی این حیوانات آنهــا را خریداری
کمتر از یــک دهه ،کار تا آنجایی پیش در برخی مناطق روســتائی میکنند .طبــق فتواهای مراجع
پیش رفت که در اغلب روستاها ،کشــور خرید و فروش خر رونق گوشــت خر مکروه است .برخی
کشــاورزان به جای اســتفاده از گرفته است .هماینک در روستاها متخصصان پزشکی هم میگویند
چهارپایان ،موتورسیکلت را برای خرها با قیمتی میان  ۵۰۰هزار تا که روغن این حیوان برای دردهای
رفتن بر سر زمینهای کشاورزی یک و نیــم میلیون تومان معامله روماتيســمی و ضــرب خوردگی
مفید است و خاصیت شفاف کردن
انتخاب کردند.
میشوند.
این تغییــر رویه ســبب کاهش بهگفته یکی از روســتائیان ،چند پوست را هم دارد.
قیمت خر در روستاها شد و اغلب ســال پیــش و بعــد از این که در سالهای اخیر براساس همین
روستائیانی هم که خر داشتند به روســتائیان خرهای خــود را رها حدس و گمانها قیمت این حیوان
دلیل هزینههــای باالی نگهداری میکردند ،افــرادی با خودروهای رشد قابل توجهی داشته و اکنون
آن ،ترجیح میدادنددر فصل سرما نیسان به این مناطق میآمدند و خرهای تا سه ساله را با نرخ ۵۰۰
خرهــا را در طبیعت بهحال خود این خرهــا را به نوعی جمعآوری هزار تومان معامله میکنند و آن
طور که برخی از اهالی میگویند
رها کنند .آنها با شروع فصل گرما میکردند و با خود میبردند.
خرهای تنومند چهار تا  ۱۰ساله تا
اقدام دوباره به خرید خر جدید با
موارد استفاده از خر
یک میلیون تومان هم ارزش دارند.
قیمتی نازلتر میکردند.
•
بهتازگی به دلیل باال رفتن قیمت در حال حاضر با رونق گرفتن بازار
بنزین و گازوئیل ،روستائیان ایران خریــد و فروش خر ،روســتائیان
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سال"بلکه هر فرد
"لغتنیست،
بیماران
بلژیکی اتانازی کرده ،فراتر از این دهند .او میگوید که باید قوانین
بالغیآکسفورد
دیکشنری
"سلفی"نامهاست
لغتکه اگر
بنویسد
درخواستی
تواند
می
( )Selfieو این چند مورد آنهایی دســت و پاگیر در اینباره حذف
دیکشنری آکســفورد
اعالمبوده
 "۲۰۱3به
سالبیماری
حادثه یا
اثــر
بر
روزی
کرد.کهاینرسانه بیشتر در موردشان شود و کودکان بیمار و مجانین هم
را به عنوان "لغت
اند.
زده
حرف
شد،
دچار
برگشت
کمای
بپیوندند.
گروه
این
به
بتوانند
آمریکا
پاپ
ستاره
مادونا،
فوربس
مجله
گزارش
به
برای
آن
از
و
اند
ساخته
اینترنت
کاربران
لغت را
غیرقابل سال  21شماره  24  1188آبان 1393

www.paivand.ca
معنای
به
او
نــام
ها
بعضی
بــرای
هر
تواند
می
بیمار
کنند.
اتانازی
 9او
آیندهای
در
کبک
رسد
می
نظر
به
پردرآمدترین خواننده سال بوده است .مادونا از
تگراگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
یوتانازی
خطرات قانونی
تجسم
درخواستش
استفادهکه
لحظه
بلژیک
مشابه
قانونی
چندان دور
اجرایبه نه
هایش
آهنگ
فروش
کنســرت و
طریق
هایی
لغترابه عکس
بخواهداشاره این
میکنند.
طور
این
همه
البته
آید.
می
حساب
به
نیازی
کار
این
برای
و
کنــد
لغو
کند.
تصویب
 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
داشتهخیلی
نمیکنند و مثــال
فکــر
نیست.
پزشک
حضور
پیامدهای
درباره
حدیث
حــرف و
لیدی گاگا
مادونا،
زیادی از
است.ازبا فاصله
بیشتر
هایی با رواج هــر چه
عکس
چنیــن
یک
عنــوان
بــه
را
او
هــا
بلژیکی
دانشگاه
پروفســور
یک
بلژیک
در
کانادا
در
قانــون
ایــن
تصویــب
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
و
بروکســل
VUB
میرســد با
نظر
به
و
اســت
زیاد
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.
ســرطان ایــن روزها ســردمدار ماه گذشــته بیش از سیصد نفر جدیشــدن موضوع ،رســانهها
مادرانجمع
بروکسل دور هم
هاشمال
یوتانازی است .مهدکودکدر
بلعند!
را می
درآمد
بیشتریدر اینباره کنند.
تمرکز
اینترنتی
انتشار
خواهید از
هایمی
حرفاگر
بپیوندید:
ایمیل
لیست بلند
به
دیستلمان
پیوند،شدند تا به
احتمال
دیســتلمان به
دکتر ویم
نشنالپست
نت :منبع:
روزنامهدات
__________
ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
شوید،
منظم
همهبصورت
پیوند
نشانیکنند.
مرگ گوش
آگاه درباره
شــما
پزشــکانی که
زیاد با
Euthanasia (Greek: "good
 info@paivand.caتنش
میشناسید متفاوت است .از نظر او آن شــب لباس رســمی
death">> the practice of
او ،فــوت بیمار یعنــی که کار به نکرده بود ،بلکه با یک شلوار جین
intentionally ending a life
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری
درستی انجام شده است.
in order to relieve pain and
او کــه نامش با مرگ شــناخته مشــکی در جمــع عالقمندانش
suffering.
میشود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد او بــرای حاضران شــرح داد که
فعالیتش را در این زمینه شــروع چگونه در جلسهای دو ساعته به

پردرآمدترینخوانندهسال

کبک و کانادا...

هزینه مهدکودک در شــهرهای
مختلف کانادا گاهی بخش زیادی
از حقــوق والدیــن را به خودش
اختصاص میدهد.
اخیرا گزارشی هم در این خصوص گونهای اســت که والدین روزانه ســاالنه در هر اســتان ،جزو راه
به نام «دام والدین» منتشــر شده هفت و نیم دالر برای مهدکودک حلهایی بودهاند که کارشناسان
که اطالعات دقیقی را در خصوص میپردازند ،یعنــی ماهانه تقریبا برای کاهش فشار مالی بر والدین
نسبتهزینهمهدکودکدرمقایسه  ۱۵۲دالر.
در کانادا ارائه دادهاند.
با درآمد ساالنه ارائه میدهد.
ایــن رقم به صورت متوســط در هزینههای معقول برای مهدکودک
اســاسشده
کلمهبرساخته
یکو ارقام
این آمار
هزینهدر تورنتــو
اینترنت ۱۳۰۰،دالر ،در ونکــوور همچنین باعث مشارکت بیشتر
مهدکــودک
برای ۱۲۰۰
دالر و در برنابی  ۱۰۰۰دالر زنان در بازار کار خواهد شــد .در
آکسفورد
دیکشنری
سوبســیدیسال"
"لغت
های
و
نوپا
کــودکان
نوزادان،
ه
بچ
است.
چنین شــرایطی مادران مجبور
دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
دبستانی در
گران
تریــن شــهر در این زمینه نخواهند بود کــه صرفا به خاطر
کرد .این
بزرگ اعالم
شهر"۲۰۱3
۲۲سال
"لغت
پیراشبه عنوان
اند.
کانادا
ارائه شده
شــده:
معرفی
برامپتون در
هزینــه
پرداخــت
اجتنــاب از
پاپآمریکا
مادونا،ستاره
مجلهفوربس
گزارش
برای انتاریو به
مذکوراند و از آن
هزینهساخته
اینترنت
کاربران
لغت را
زنان بین
درآمد
سپس با
درصــد از درآمد یک مادر در
بمانند.
خانه
سالدر
مهدکودک،
مادونا از
است.
بوده
پردرآمدترین خواننده
 ۳۶اینترنت
اجتماعی در
متوسطهای
در شبکه
گذاری
تگ
فروش آهنگ
(یعنی تقریبا طریق
ســالهایی
لغت به عکس
اشاره این
استفاده می
شــهرها
کنند.در آن
ســال
 ۲۵تا ۳۴
چهــار ماه از
هایشدر
سیاســی که
کنســرت واحزاب
اجرای یکــی از
موضوعدرآمد
میلیــون یورو)
میلیون دالر
صرف هزینه۱۲۵
.)self
است .خود میگیرد (portrait
شدهفرد از
مقایسهکه
است
مهدکودک
حقوق او)
کاهش
(۹۲هایش بــه
برنامه
گاگا
لیدی
مادونا،
از
زیادی
فاصله
با
است.
داشته
تر
بیش
چه
هــر
رواج
با
هایی
عکس
چنیــن
آمار نشــان میدهد که مادران در میشود.
هزینه مهدکودکها برای والدین
دالر
میلیون
7۹
با
جووی
بن
و
دالر
میلیون
۸۰
با
هایی
وفور در شبکه
بــرای هوشــمند
گوشیهای
مهدکــودکبههزینه
کبک
ونکوور در این فهرست مقام دهم اشــاره کرده ،حزب نیودموکرات
دارند.
قرار
سوم
و
دوم
های
رتبه
در
درآمد
شوند.
می
مشاهده
اینستاگرام
و
بوک
کمنظیر
تری می
فیسپردازنــد .مثال مادران را به خودش اختصاص داده و  ۲۹است .ماه گذشته ،برخی اعضای
در الوال ،مونتریــال ،النگــی و درصد از درآمد ساالنه مادر صرف فدرال این حــزب وعده دادند در
اینترنتی
بپیوندید :اگر می خواهید از
ایمیل
لیست
کبکبه
بلندپنج تا
تنها بین
سیتی
پیوند،میشود.
شش آن
انتشاربه قدرت،
صورت رسیدن
برنامهای
صرف
درآمدشان را
درصد از
بیشــتر و
هزینهآگاهپرداخــت
کنید:کاهش
ایمیل را برای
میلیارد دالری
پنجبه ما
خود را
سوبســیدایمیل
شوید ،نشانی
منظم
بصورت
پیوند
مهدکودک
کنند.
ی
م
همچنین
کردن
گ
هماهن
هزینه این هزینه به اجرا درخواهند آورد.
info@paivand.ca
•
سیاســتهای دولــت کبک به مهدکــودک با حقوق متوســط

پردرآمدترینخوانندهسال

بگذاریدبچههایتانبیحقوقکارکنند!

آمار بیکاری در میان جوانان کانادا
باالســت .بسیاری از آنها موقعیت
شغلی دلخواهشان را پیدا نکردهاند
یــا نتوانســتهاند در رقابت برای
بهدستآوردن 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 برمیگردد .او
به فارغالتحصیالنی که نتوانستهاند
در کانادا کار پیــدا کنند توصیه
کرده که مدتی رایگان کار کنند تا
رزومهشان بهتر شود و بعد بتوانند
وارد بــازار کار شــوند .پولوز این
سخنان را در کمیته مجلس عوام
کانادا مطرح کرده است.
اومیگویدکارآموزی(اینترنشیپ)
های بیحقوق و کارهای داوطلبانه
مرتبــط با مــدرک تحصیلی راه
خوبی برای ایجاد تغییردر وضعیت
بازار کار کانادا است چون جوانان
میتوانند از طریق آنها تجربه کاری
کسب کنند.
خــود پولوز یک روز قبــل از این
جلســه اذعان کرده بود که ۲۰۰

هزار جــوان کانادایــی بیکارند و
ی از آنها هــم در تالشاند با
بعض 
تحصیل در رشتهای جدید ،خود را
برای ورود به بازار کار آماده کنند.
اما این اظهــارات پولوز با واکنش
زیادی در رســانهها مواجه شــده
است.
بحث در مورد «کار بیحقوق» قبال
هم در کانادا جنجــال به پا کرده
بود .بسیاری از جوانان میگویند
چنین پیشــنهادی نمیتواند راه
حل برونرفت از بحران بیکاری در
کانادا باشد و فقط ممکن است راه
سوءاستفاده را باز کند .برخی دیگر
هم پولوز را متهم کردهاند که هیچ
اطالعی از وضعیت بازار کار کانادا
ندارد.
اما آمار چه میگویند؟
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آماده شوید!

514-337-3856حتصیل و بازار کار
برای ادامه

آماده شوید!
انگلیسیبیاموزید!
CEA St. Laurent Adult Centre

کار
ا برای ادامه تحصیل و بازار
نامنویسی کالس های انگلیسی

مهدکودکهای
کبک ،ارزان
ترین در سراسر
کانادا

بیکاری جوانان!

ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
décembreﻟﻁﻔﺎ
ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
17:00-19:00ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی
 11ﺑﺎ4,ﻣﻥle 3,
ﺩﻳﮕﺭet le
8 janvier

ســیتیوی به نقــل از اداره آمار
کانادا گزارش داده که نرخ بیکاری
بین جوانان  ۱۵تا  ۲۴ساله در ماه
سپتامبر  ۱۳.۵درصد بوده است،
در حالی که آمار کلی نرخ بیکاری
در کانادا  ۶.۸درصد در همان زمان
بوده است:
یعنی تعداد افرادی که در این رده
سنی بیکارند،دو برابر سایر ردههای
سنی است.
حاال اظهارات پولوز در مورد انجام

کار بیدستمزد باعث شده بعضی
از مشــکالت قدیمی در این مورد
دوبــاره مطرح شــوند .در همان
جلســهای که پولوز به این مساله
اشاره کرد ،اسکات بریسون نماینده
لیبرال پارلمان این سوال را مطرح
کرد که «آیا تاثیر اینترنشیپهای
بیحقوقدر رزومه جوانان به معنی
باز شدندست خانوادههای پولدارتر
و گرفتــن این حق از خانوادههای
سطح پایینتر نیست؟»
مساله کارآموزیهای بیحقوق در
سال  ۲۰۱۱به شدت مورد انتقاد
قــرار گرفت .در این ســال ،اندرو
فرگوســن دانشــجویی در آلبرتا
که بیحقوق برای یک ایســتگاه
رادیویــی کار میکــرد ،در حال
رانندگی به سمت خانهاش تصادف
کرد و کشته شد .او  ۱۶ساعت به
صورت پیاپــی برای این رادیو کار
کرده بود و حقوقی هم در کار نبود.
اندرودر حال رانندگی پشت فرمان
خوابش برد و جانش را از دســت
داد.
همچنین در سال جاری میالدی،
دولت انتاریو به چند مجلهدر تورنتو
که روش کارآمــوزی بیحقوق را
دنبال میکردند تذکر داد و جلوی
کار آنها را گرفت( .منبع :روزنامه)

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

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

بیاموزید!
انگلیسی و شبانه
روزانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUS
نیمه وقت نه
شبانه:متام وقت یا
à la poursuite
روزانهouو de vos études

PRÉPAREZ-VOUS
COURS EN ANGLAIS
à la poursuite de vos études ou
à l’intégration du marché du travail

DE JOUR ET DE SOIR
à l’intégration
duPLEIN
marché
du travail
DISPONIBLES,
TEMPS
ET TEMPS
PARTIEL
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
alphabétisation • présecondaire
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
______________________________
• secondaire
(DES)• pour l’admission au cegep
• alphabétisation
• présecondaire
)secondaire (DES
• pour les programmes
d’études •professionnels
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
Inscriptions
pour le jour:
d’études professionnels

4, 12 et 18 novembre
2013
de 9:00 à 11:00
کالسهایروزانه:
نامنویسی
Session:
le
2
décembre
au
mars 2014
Inscriptions pour le21jour:

les 3, 13,Inscriptions
18 et 24 novembre
2014
9:00 à 11:00
pour
lede
soir:
Session:
le
1er
décembre
2014
au
20
mars 2015
le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Session:
le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le soir:
Inscriptions
pour
secondaire:
les 4 et 10 décembre 2014 et les
6 etle
8 janvier
2015 de 17:00 à 19:00
le
8,
14
et
21
novembre
9:00
à
11:00
Session: le 12 janvier au 26 mars
2015
Session:
انگلیسی le 2
décembre
au 21
mars 2014
دبیرستان:
کالسهای
نامنویسی
Inscriptions
pour le secondaire anglais:
RENSEIGNEMENTS:
les 12 , 20 et 25 novembre de 9:00 à 11:00
Session: le 1er décembre2014 au 20 mars 2015

514-337-3856

514-337-3856

CEA St. Laurent Adult Centre
RENSEIGNEMENTS:
CEA
St. Laurent
Centre
950 Fraser
(Metro:Adult
)Cote-Vertu
950 Fraser (Metro
)Cote-Vertu
Ville
St.
Ville St. Laurent, QuebecLaurent, Quebec

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

شهباز :گریز از مسئولیت!...
جــام زهرهســته ای ،واگذاری
"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" تحویلدهد».
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

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

>> ادامه از صفحه5 :

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  90آماده می سازد:
«اگر تا پایان مهلت تعیین شــده
  3آذرمــاه 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!
•
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آم ــریکا....

www.skylawn.net

"روز واقعه" برای
باراک حسین اوباما!

 14آبان 1393
"باز این چه شــورش است
در دوسال آینده باراک اوباما دیگر
که در خلق عالم اســت"؟!
آیا این مردمی که سه شنبه نیازیبهگرفنتتصمیمخنواهدداشت!
این هفته 4 ،نوامبر -برابر با
 13آبــان و دهم محرم  -بر باراک است .بســیاری از مردم
حســین اوباما در انتخابات میان امریکا می گوینــد اوباما
دوره ای مجلس های نمایندگان در تصمیم گیری به هیچ
و ســنای امریکا شوریدند و عمال وجه عملکرد خوبی ندارد
او را ســکه یک پول کردند ،همان و درحال تضعیف جایگاه و
مردمی هستند که درست  6سال احترام امریکا است».
پیش در همین روز با ذوق و شوق روزنامه "واشنگتن پست"
ســند اجاره نامه چهارساله کاخ نیز درباره ارتباط پرونده هســته
سفید را به نامش نوشتند و  2سال ای با انتخابات  4نوامبر نوشــت:
پیش نیز این اجــاره نامه را برای «با پیروزی جمهوری خواهان در
چهارسالدیگر تمدید کردند؟!
انتخابات میان دوره ای و کســب
اگر همان مردمند  -که هستند  ،-اکثریت سنا از سوی آنها ،سیاست
پس چه چیز باعث شد تا از رییس امریکا درقبال رژیــم ایران دچار
جمهوری خوش قد و باالی خود تغییر می شــود .قانــون گذاران
و سخنوری مســحورکننده اش می تواننــد با تعیین حداقل های
روبرگردانند و شکســتی سخت و مدنظرخود بــرای رفع تحریم ها
سنگین را به او تحمیل کنند؟ آیا علیه رژیم ایران ،خود را از پذیرش
بیــش از  200هزار قربانی جنگ یک توافــق غیرقابل قبــول در
داخلی سوریه ،بی اعتنایی نسبت مذاکرات هسته ای برهانند».
به سرنوشــت جنبــش اعتراضی به گزارش "رادیو فردا"« :جمهوری
مردم ایران در انتخابات تقلب آمیز خواهان به بیش از  246کرســی
ســال  1388و ظهور تشکیالت در مجلــس نمایندگان دســت
جنایتکاری چون داعش در عراق یافته اند .برای دردســت داشتن
و ســوریه  -و اخیرا شــبه جزیره اکثریت به  218کرسی نیاز است».
سینا  -عاملی موثر در این شکست همچنین ،جمهوری خواهان موفق
سنگین بوده است؟
شدند اکثریت کرسی های مجلس
به دلیل عملکرد ضعیف ،یا درواقع سنا که پیشتر در اختیار دمکرات
بی عملی و بــی تصمیمی باراک ها بود را نیز با کســب  53کرسی
حســین اوباما ،ازهفته ها پیش از از مجموع  100کرســی به دست
برگزاری انتخابات میان دوره ای ،آورند و شمار کرسی های دمکرات
شکست نامزدهای حزب دمکرات ها را به  45کاهش دهند.
قابل پیش بینی بود .روزنامه معتبر با آن که برمبنای نظرســنجی ها
"نیویورک تایمز" پیش از انتخابات پیروزی جمهــوری خواهان فابل
احتمال پیروزی جمهوری خواهان پیش بینی بود ،اما ابعاد شکست
در مجلــس ســنا را  70درصد و حزب دمکرات  -یا درواقع شخص
دمکرات هــا را  30درصد برآورد آقای اوباما  -چنان سنگین بود که
کرده بود .شبکه تلویزیونی "سی کاخ سفید را در سکوتی بهت آمیز
ان ان" نیز اعالم کرده بود« :نتایج فروبرد .به گزارش شبکه تلویزیونی
آخریندرخصوص رضایت از باراک "سی ان ان"« :کاخ سفید با گذشت
اوباما رییس جمهوری امریکا نشان چند ساعت از پیروزی جمهوری
می دهد تقریبا  7نفــر از هر  10خواهــان در هــردو مجلس این
امریکایی از وی ناراضی هستند» .کشور ،هنوز موضع گیری خاصی
به دلیل اوضاع بســیار آشــفته نکرده اســت .این مسئله نشان
جهانی ،ازجمله گــره کور پرونده دهنده ضعف دولت اوباما درمقابل
هســته ای نظام اســامی حاکم جمهوری خواهان است .اوباما از
برایران ،باالگرفتن خشــونت در رهبران اقلیت و اکثریت در سنا و
سراسر خاورنزدیک و میانه و ظهور مجلس نمایندگان خواسته است
و پیشروی تشکیالت جنایتکاری که روز جمعه هفته جاری در کاخ
ماننــد جبهه النصــره و خالفت سفید جلسه ایداشته باشند».
اسالمی (داعش) و ضرورت سامان با شکست سنگین حزب دمکرات
دادن به این آشفتگی ها ،انتخابات در انتخابات میان دوره ای مجلس
میــان دوره ای مجلــس هــای های نمایندگان و ســنای امریکا،
نمایندگان و سنای امریکا (کنگره) باراک حسین اوباما عمال منزوی
از اهمیت ویــژه ای برخوردار بود .و فلج سیاسی شــده و به صورت
به گزارش گزارشگر "بی بی سی" :چرخ پنجمدرشکه سیاست امریکا
«این انتخابات یک همه پرســی در می آید .تارنمای رادیو "صدای
است و تنها مربوط به رقابت های آلمان" دراین مورد می نویسد:
حزبی نمی شــود .این انتخابات «بــاراک اوبامــا رییس جمهوری
تاحد زیادی رأی به یک فرد خاص امریــکا در دوســال پایانی دوران

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

اکثریت جمهوری خواهان :

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
ریاست جمهوری باید خواست ها
و برنامه هــای خود را با همکاری
کنگره ای پیش ببــرد که کامال
دردســت حزب مخالفش یعنی
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
 246کرســی مجلس نمایندگان
[و  53کرســی 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
اوبامادیگر 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  2016را
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  4نوامبر  - 2014که از قضا
مصادف با روز عاشورا هم بود  -به
صورت "روز واقعــه" برای باراک
حسین اوباما درمی آید!
•

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

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.
Head Office:

433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3

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

شادی محمدی
shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

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

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسی | فرانسوی بیاموزید

نامنویسیترمزمستانی

)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.
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www.paivand.ca

کـــــانادا...

ژیان قمیشی شمشیر را از رو بست!

 15آبــان -رســانههای کانــادا
همچنان موضوع ژیان قمیشی و
اتهام خشونت جنسی از سوی او
علیه زنان را با توجه زیادی دنبال
میکنند.
خبر این اســت که قمیشی یک
وکیل زبردســت و معروف به نام
ماری هنین را به خدمت گرفته تا
هم از سیبیسی غرامت بگیرد و
هم اتهامات واردشده به خودش را
رد کند.
به نوشــته تورنتو ســان ،انتخاب
هنین که یکــی از جنگندهترین
وکالی مدافع کاناداســت ،نشان

میدهد قمیشی هم شمشیر را
برای مخالفانش از رو بسته است!
هنین پیشتر وکیل پروندههای
مهمــی بــوده اســت .در یکی
از ایــن مــوارد ،او وکیل مایکل
برایانــت دادســتان
کل سابق انتاریو بود
که بــه بیتوجهی در
رانندگــی و کشــتن
یک دوچرخهســوار
متهم شــده بود .در
نهایت ،هنین در دفاع
از موکلش پیروز شد.
او متخصص گیجکردن 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  ۹زن و یک مــرد اتهام
خشونت جنسی را علیه قمیشی
مطرح کردهاند.
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 (سیبیسی)
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مطرح کرده ،مشتمل بر «بیآبرو
کردن و نقض اعتماد» است.
اما سیبیسی هم بیکار نمانده و
مشغول فعالیت است .سیبیسی
قمیشــی را متهــم کــرده که
میخواهد با تحت تاثیر
قرار دادن رســانهها و
افکار عمومی ،توجهات
را از اتهــام خشــونت
جنسی علیه خودش
منحرف کند.
سیبیسی همچنین
مشــاور حقوقــی
زبردســتی به نام جنیس روبین
را به خدمــت گرفته تا تحقیقات
کاملی درباره رفتار ژیان قمیشی
در محیط کار در سیبیسی انجام
دهــد .او اختیــار آن را دارد که با
کارکنان سیبیسی گفتگو کند
و به یافتههای احتمالی جدیدی
درباره قمیشی برسد.
در همیــن میان ،واحــد جرایم
جنسی در پلیس تورنتو مشغول
تحقیــق در مورد شــکایتهای
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

ماریاکُـتنه

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  ۱۲تا 18

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

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 ( ) ۰۲۱
 ) ۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷
اوقات تماس به وقت ایران :دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا 24
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:

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

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178

آغوش باز کانادا برای مهاجران در سال ۲۰۱۵
ایرانتــو :کریــس
الکســاندر وزیــر
مهاجرت و شهروندی
کانادا گفت که کانادا
در صدد اســت که
۲۸۵هــزار مهاجر
جدید در سال ۲۰۱۵
بپذیرد.
این یک رکورد جدید در
تاریخ کانــادا خواهد بود.
نزدیکتریــن رقم به این
تالش در ســال ۲۰۱۰
اتفاق افتاد کــه کانادا تعداد ۲۸۰
هزار مهاجر پذیرفت.

بیش از  ۶۵درصد
ایــن تعــداد در
کتگوری مهاجران
و
اقتصــادی
وابستگان آنها قرار
خواهنــد گرفت.
این میزان در سال
 ۲۰۱۳کاهــش ۳
درصدی دارد.
این بــه این معنا
است که مهاجران
اقتصــادی نقش
موثری در شکوفایی اقتصاد کانادا
ایجاد مــی کنند .ایــن تغییرات

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  ۲۰۱۲درصــد ویزای
دانشــجویی کانــادا  ۲۶درصــد دانشجویان خارجی بیش از
افزایش در مقایسه با سال ۸ ۲۰۱۴بیلیون دالر از نظر اقتصادی
داشته است.
به بودجه کشور ساالنه کمک
از اول ژانویــه  ۲۰۱۴تــا آخــر می کنند.
سپتامبر بیش از  ۱۰۳هزار ویزای یکی ازدالیلی که متقاضیان ویزای
دانشجویی صادر شده است،درصد دانشجویی کانادا زیاد است این می
افزایش در مقایسه با سال گذشته باشد که متقاضی پس از اتمامدوره
 ۱۱درصد و در مقایسه با دو سال تحصیلی قادر خواهد بود که ویزای
گذشته  ۲۶درصد می باشد.
کاری بگیرد و مشغول به کار شود،
بیش از نیمی از این متقاضیان از در پایان هم مــی تواند از طریق
کشور های:
استانی و یا برنامه تجربه کانادایی
چین  ،۲۹۴۱۴هند  ۱۳۷۵۸کره فدرال ( )CEDدرخواســت اقامت
جنوبی  ،۷۲۸۴فرانســه  ،۷۰۴۵دائم کند.
آمریکا  ۴۸۴۷بوده اند.
متاسفانه ایرانیان اشتیاقی به این
الزم بــه ذکــر اســت که برنامه بسیار موثر نشان نمیدهند،

همزمان با شروع برنامه Express
 Entryخواهد بود.
کریــس الکســاندر تغییراتی هم
در سیستم پرستار خانگی Care
 Giverبیان 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.

Maria Cottone

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

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

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی

اطـالعــــات نامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

نوامبر

،26 ،25 ،24

2014

BASIC ENGLISH

ــــــــ
مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):
If you were born out
of the country, your

د ر
صورتی که می تواند یکی از بهترین
PASSPORT is REQUIRED.
زماننامنویسی:
روش ها برای مهاجرت باشد.
ONE OF THE FOLLOWING
طبــق قوانین جدید ،دانشــجو
DOCUMENTS
شبانه:
مقدماتی
انگلیسی
خارجی در کانادا می تواند هفته
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
ای  ۲۰ســاعت کار کند؛ که این
2014 ،26 ،25 ،24
نوامبر
تاریخنامنویسی:
- Canadian / Quebec
Immigration Documents
خود می تواند بیشتر هزینه ها
را
2014
دسامبر 4 ،3 ،2 ،1
- Residency Card
پوششدهد.
 5تا  7بعدازظهر
زماننامنویسی:
- Canadian Citizenship Card
نیز
متقاضی
همسر
درعین حال
ONE OF THE FOLLOWING
_________________________________________
می تواند با ویــزای کاری (open
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
 )work permitوارد کانادا شود.
-Medicare Card
مدت زمــان کاری برنامه تجربه
-Drivers Licence
انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
کانادایی هم از دو سال به یک سال
-Hydro bill
 5ژانویه تا  2آوریل 2015
		
روزانه:
-Other proof
کاهش داده اند .کــه این به این
دوشنبه تا جمعـــه 8:45 :صبح تا  12:45بعدازظهر
		
)(ask staff
معنا است که دانشجو پس از اتمام
 5ژانویه تا  2آوریل 2015
		
شبانه:
دوره تحصیلی ویزای کاری گرفته
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
و پس از یک ســال کار می تواند
دالر
100
متقاضــی اقامت دائم برای خود و
باید تماما  -نقد /کارت بانکی /کارت اعتباری -پرداخت شود.
شهریه:
خانواده خود شود.
 شهریه شامل کتاب (برای کالس های روزانه یا شبانه)
تمامی این مزایا موجب شده که
__________________________________
برنامه ویزای دانشجویی طرفداران
سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
بســیاری را از خارج کشور جلب
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
کند.
Website: www.hsmontreal.com
•
دسامبر
 9تا  11صبح

4 ،3 ،2 ،1

2014
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جهــان...
دي
و
ا
ر
ب
ر
ل
۲۵سالپسازفروپاشیديواربرلينني
صدها هــزار نفر در پايتخت
ژوئــن  ۱۹۶۱اعالم کرد که
آلمان فروپاشی ديوار برلين
«هيچکس قصد ســاختن
را در روز نهم نوامبر جشــن
يک ديوار را نــدارد .دو ماه
گرفتند .هشت هزار بادکنک
بعد ،در روز  ۱۲اوت ،شورای
سفيد درتاريکی شب اينروز
وزرای آلمان شــرقی اعالم
به آســمان پرواز کردند .به
کرد که «بــرای جلوگيری
صــورت نمادين ديوار برلين
از فعاليتهــای خصمانــه
و ديکتاتــوری شکســت
نيروهای انتقامگير و نظامی
خورده سوسياليستی با اين
در آلمــان غربــی و برلین
بادکنکها در آسمان برلين
غربی»در مرزها کنترلهايی
ترکيدند.
انجام خواهد گرفت که برای
در روز نهــم نوامبــر ۱۹۸۹
هر کشــور مســتقل امری
انقــاب صلح آميــز آلمان
عادی است».
به وقــوع پيوســت ،تاريخ
ايــن شــورای حکومتــی
سوسياليسم واقعی در آلمان
البتــه نگفــت کــه هدف
به پايان رسيد و دموکراسی
واقعی حاکمان ديکتاتوری
پارلمانــی بــر ديکتاتــوری
پرولتاريی در همان زمان چه
کندی« :اين ديوار آشکارترين مناد
سوسياليستی پيروز شد.
ورشکستگی نظام کمونيست به شمار ميرود؛ بوده اســت ،که قــدم به قدم
توهينی
تاريخ،
به
است
توهينی
ديوار
اين
بين سالهای  ۱۹۴۶تا ۱۹۶۱
مردم آلمان و مردم دنيا را برای
است به بشريت...
بيش از  ۲.۷ميليون شــهروند
ساخت فاجعه ديوار به اصطالح
از «جمهــوری دموکراتيــک
«ضد فاشيستی» آماده میکرد.
آلمان» و برلين شرقی فرار کردند .را لمس کنند .فقط در سال  ۱۹۶۰در صبح روز  ۱۳اوت  ۱۹۶۱نرده
سن بيش از نيمی از آنها کمتر از در حــدود  ۲۰۰هــزار نفر آلمان هايی در مــرز منطقه تحت نفوذ
 ۲۵سال بود .اين واقعيت يکی از شرقی را که تحت کنترل نيروهای شوروی نصب می شوند .نيروهای
داليلی بود که رهبری ديکتاتوری نظامی شــوروی بود ترک کردند امنيتی ،نظامی و پليســی آلمان
سوسياليستی حاکم در جمهوری و برای هميشــه در آلمان غربی و شــرقی در اين روز از هر نوع رفت
دمکراتيک آلمان را با مسائل جدی در برلین غربی ساکن شدند .اين و آمد و تردد بين مناطق شــرقی
روبرو کرده بود.
حقيقت اقتصاد سوسياليســتی و مناطــق غربی که تحت کنترل
در آن مقطــع زمانــی روزانه نيم آلمان شــرقی را هر روز ضعيفتر اياالت متحــده آمريکا ،بریتانیا و
ميليون انســان بين برلين شرقی میکرد.
فرانسه بودند ،جلوگيری کردند.
و غربی رفت و آمد میکردند و به «والتــر اولبريشــت» ،يکــی از
{>> ادامه در صفحه}18 :
سادگی میتوانستند فرق زندگی سياســتمدارهای آلمان شرقی،
در يک جامعه آزاد و در ديکتاتوری در ســخنرانی خــود در روز ۱۵

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

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

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

Tel.: 514-574-4540
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 1-855-698-8872

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

گ
س
ا
سپا ز ری

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

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
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انسـان..

اوتانازیمرگباعزتباشرافت؟
اوتانازی یــا یوتانازی
( )Euthanasiaدر زبان
یونانی به معنی «مرگ
خوب» است .اوتانازی
در اصطالح ،شرایطی
است که در آن ،بیمار
بنا بــه درخواســت
خــودش بــه صورت
طبیعی و آرام بمیرد.
این شرایط معموالً در بیماریهای
ســخت یا دردناک یا درمانهای
طوالنیمــدت و ناامیدکننــده
پدیــد میآید .در فارســی به آن
«خوشمیــری»« ،هومــرگ»،
«مرگ آسان»« ،قتل ترحمی» یا
«به-مرگی» نیز گفته شدهاست.
توّقــف روند درمان یــک بیمار،
قطع ســرم و تغذیه وریدی ،قطع
اکســیژن ،جلوگیری از تراکافت
(دیالیــز) و جداکــردن فــرد از
دستگاههای حمایتی ارگانهای
حیاتی ،همچنین دا دن داروهای
مســکن با دوز بــاال ،که موجب
کاهش هوشیاری و تسریع مرگ
میشوند ،از روشهای اوتانازی به
حساب میآیند.
برداشــتهای متفاوت از مفهوم
هومرگ (اوتانــازی) ،وجود دارد؛
مث ً
الدر روش غیرمستقیم ،پزشک
با تجویز دارویــی ،فقط مقدمات
مرگ بیمار را فراهم میکند و بیمار
با آگاهی کامل به استقبال مرگ
اختیاری میشود.
اما در روش مســتقیم ،پزشک یا
پرســتار خود عامل مرگ بیمار
هســتند .تزریق داروی کشنده و
جداکردن بیمار از دســتگاههای
حمایتی ،مثالهایی از این روش
هســتند که بعضی اوقات بدون
اطالع بیمار انجام میشوند.
بدین ترتیب جداکردن بیمار مرگ
مغزی از دســتگاههای حمایتی
نیز از نظــر بســیاری «اوتانازی
غیرداوطلبانه ،غیر ف ّعال» به شمار
میآید.
در برخی کشــورها مانند هلند،
سوئد ،بلژیک و چند ایالت از ایاالت
متحــدٔه آمریکا شــامل اورگان،
واشــنگتن و مونتانا ،اوتانازی به
روش غیرمستقیم قانونی است.
البته کمیســیون پزشــکی باید
وضعیت بیمار را کام ً
ال بررسی کند.
در سوئد کلینیکی وجود دارد که
بیماران سراسر اروپا از مدتها قبل
وقــت میگیرند تا به آنجا بروند و
اقدام به اوتانازی کنند.
در اســترالیا هــم کــه اوتانازی
غیرقانونی است ،یک بیمارستان
دریایی مجهز روی یک کشــتی
اوتانازی را انجام میدهد.
موافقان اوتانــازی از آن با تعابیر
مرگ تسهیلشده ،مرگ با شرافت،
مرگ در آرامش و ...نام میبرند.
•
مخالفان اخالقی اوتانازی

با قانونی شدن اوتانازی و رواج آن،
انگیزه درمان برخی بیماریها از
بین خواهد رفت و جلوی پیشرفت
علم پزشکی گرفته خواهد شد ،از
همه مهمتر نگهداری سالمندان
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 نمیتوان با
خیال راحت به هیچ بیمارستانی
پاگذاشت.
عقیده مشترک بسیاری از ملل و
مذاهبمختلفازجملهمسیحیت،
اســام و یهودیان این اســت که
زندگی ،هدیه خداوند است و باید
با تمام تواندر حفاظت آن کوشید
و بیماری و سختیهای آن جزئی
از زندگی و سرنوشت آدمی است
که باید به طور طبیعی طی شود.
•
منونههایی از هومرگ

ایتالیایی منتشر کرد
کــه در آن ادعا کرده
بود که با بررسیهای
وی روی فیلمهــای
مربوط بــه آخرین
روزهای زندگی پاپ،
کام ً
ال مشخص است
که پــاپ در آخرین
روزهــای عمر خود،
به علت پیشــرفت
بیماری پارکینسون،
قــادر به بلــع نبوده
و کاهــش وزن
شدیدی داشتهاســت و اقدامات
درمانیای که روی پاپ ژان پلدوم
انجام میشــده ،بــرای مراقبت و
زندهنگهداشتن او کافی نبودهاست.
این دکتر ادعا کــرد احتماالً پاپ
از ایــن موضوع آگاه بــوده و تیم
پزشکی وی آگاهانه زمینه مرگ او
را فراهم کردهاند.
اگرچــه در  ۳روز آخر پزشــکان
برای پاپ لوله بینی گذاشتند اما
زمانی بود که به نظر بســیاری از
متخصصان ،دیگر دیر شده بود.
این موضوع میتوانســت به یک
اختالفنظر پزشــکی باشد ولی
انتشــار آخرین کلمــات پاپ در
رسانهها ،باعث شد تا پاوانلی ادعای
بزرگ خود را مطرح کند .پاپ در
بستر بیماری گفته بود «بگذارید
بروم به خانه پدر»
فعــاالن اوتانــازی همچنــان
فعالیتهای خود را برای به رسمیت
شناختهشدن انجام میدهند.

یکــی از مشــهورترین ســوابق
اوتانــازی در جریــان جنگ دوم
جهانی دیده شدهاست .در ۱۹۳۹
میالدی ،آلمان نازی یک اوتانازی
غیرداوطلبانه و ســری را طراحی
نمود .در این طرح  -عملیات T۴
 کودکان زیر  ۳ســال که دارای •عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو در سینما
یا ناتوانی جســمی اساسی بودند در پایان فیلم دختر میلیون دالری
از روش اوتانازی برای برای کشتن
کشته شدند.
این طرح بعدها شــامل کودکان یک ناتوان و براساس در خواست
بزرگتر و بزرگســاالن نیز گردید .خــود او انجام میگیرد .پایان این
بیماران روانی تیمارســتانهای فیلم مورد انتقاد طرفداران حقوق
آلمــان و اتریش به همین جهت ناتوانان قرار گرفت زیرا آنان معتقد
بــه  ۶اردوگاه مــرگ منتقــل بودند که فیلم مشوق عمل اوتانازی
برنامه  T۴پس از آن به ناتوانانمیباشد.
میشدندٔ .
اردوگاههای کار و بازداشتگاههای همچنین در سریال گمشده ،ادوارد
اسرا نیز ســرایت کرد بنحوی که مارس از جیمز فورد درخواســت
زندانیانی که بشدت بیمار بودنددر اوتانازی میکند .جیمز فورد با تنها
گلولهای که داشــت به او شلیک
این برنامه قرار میگرفتند.
نمونــهای دیگر در دهــه اخیر ،میکند ولی تیرش خطا میرود و
پی یر جورجیو ولبی یک نویسنده او را در درد بیشتری قرار میدهد.
ایتالیایی بود که به خاطر وخامت جک شفرد کار را تمام میکند.
اوضاع بیماریاش اقدام به اوتانازی در فیلم دریای درون (اقتباســی
کرد .اما کلیسای ایتالیا اجازه نداده از زندگی واقعی رامون سمپدرو)
بود برای او مراسم مذهبی بگیرند ســاخته آلخندرو آمنابار داستان
و این مسئله طرفداران اوتانازی را ملوانی روایت میشود که کهدر یک
حادثه دچار شکستگی استخوان
ناراحت کرده بود.
امــا یکــی از جنجالیتریــن گردن و قطع نخاع میشود .او به
پروندههایــی که مطرح شــده ،مدت  ۲۹سال تالش کرد دادگاه
موضوعی که در فضای رســانهای حق مرگ آســان را بــرای او به
محافظهکار اروپا ،طرح آن جسارت رسمیت بشناســد تا او بتواند به
خاصی میخواست ،این ادعاست زندگی خود پایان دهد.
که پاپ ژان پل دوم ،رهبر ســابق •
کلیســای کاتولیک کــه مخالف اوتانازی از دیدگاه اسالم
اصلی اوتانازی بود ،خود درخواست از منظر اسالم ،بیمار اگر دیندار و
تحمل درد و رنج و
یوتانازی کردهاست.
مؤمن باشــدّ ،
تنها مدرک مدعیان اوتانازی کردن صبر و بردباری در برابر آن ،موجب
پاپ ،فیلم و عکســهایی است که بخشش گناهان و تزکیه ی نفس و
در آن مشخص است که بر خالف تخفیف مجازات یا افزایش درجات
معمــول ،برای پــاپ لوله تغذیه و رســیدن به ثواب های بیشتری
اخروی می شــود و اگر غیرمؤمن
بینی-معدهگذاشتهنشدهاست.
دوســال پس از مرگ پــاپ ،در باشد چه بســا درد و رنج موجب
ســال  ۲۰۰۷میالدی خانم دکتر گردد از رفتار و زندگی گذشته ی
پاوانلی ،یک ایتالیایی متخصص خود پشیمان شده و توبه کند و با
بیهوشــی و از طرفداران اوتانازی ،حال ایمان از دنیا برود.
دانشنامه آزاد
پدیا،
ویکی
مقالــهای را در یک مجله محلی
ٔ

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
اینک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East,
Montreal, Qc. H2A 1E7

Tel.: (514) 374-2888

www.jfkac.ca

__________________________
(در چند قدمی مترو St. Michel
>> اتوبان  40خروجی سن میشل)
__________________________________

کالسهایانگلیسیمقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

دسامبر ،4 ،3 ،2
زمان نامنویسی 9 :تا  11صبح

انگلیسیمقدماتیشبانه:

تاریخ نامنویسی :نوامبر 2014 ،25 ،24

2014

دسامبر ،4 ،3
زمان نامنویسی 5 :تا  7بعدازظهر
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

روزانه 1 :دسامبر تا  20مارس 2015
دوشنبه تا جمعه:
 8:30صبح تا  12:30بعدازظهر

شبانه:

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

 12ژانویه تا  11جون 2015
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب

شهریه 100 :دالر باید تماما پرداخت شود.
(نقد ،کارت بانکی ،ویزا ،مسترکارد)
 شهریه شامل کتاب
(برای کالس های روزانه یا شبانه)

If you were born out
of the country, your
PASSPORT is
REQUIRED.

تاریخ نامنویسی :نوامبر 2014 ،26 ،25 ،24

2014

مدارک
مورد نیاز
(نسخهاصلی):

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.
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دکتربهمن فصیح پور

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

در شهــر

مدرسه دهخدا

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

Tel: 438-935-1380
www.dehkhodaschool.com
------------------------

5206 DECARIE #3

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

مدرسه فرزانگان

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

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

_____________________
Tel : (514) 267-3454

Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca

•
•
•
•

کتابخانهنیما

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

www.aieaq.com

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

خورشید خانوم

اجنمندوستدارانزرتشت

بنیاد سخن آزاد

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

(514) 731-1443

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

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

اوتـــاوا

همبستگیبازرگانی

رادیوفارسی مناشوم

IBNG

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

M E KI C
-------------------------

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

www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال

برنامه های کتابخانه نیما در ماه نوامبر

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما
برگزار می کند

behrooz@babakhani.ca

• شنبه  ٢٢نوامبر
ساعت ٦:٣٠

مشاور رمسی وام مسکن

نقش احمد شاملو،
در ادبیات مدرن ایران
توسط احمد احمدیان

 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

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

سالگرد یاد یاران

• شنبه  ٢٩نوامبر ٢٠١٤
دل
روز یوری:
های س
تا ج ه شنبه
توجه :از معه
رو
سفارش ز پیش
دهید.

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

ساعت  6و نیم بعد از ظهر
به یاد تمامی اعضای کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما
که دیگر در میان ما نیستند:

شنبههای
کوبانی

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

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

514

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3

ی شــده است
کوبانی دیگر جهان 
اما هر روز کــه میگذرد نیاز به
حمایتش بیشتر از پیش احساس
ی که به دفاع
میشود .انســانهای 
ی برآمده اند و
از عشــق و زندگ 
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
مونترال تجمع اعتراضی خواهد
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
شنبههای کوبانی با الهام از دولت
خود گــردان در آن که آزادی را

برای همگان محترم میشمرد،هر
گونه که میخواهید شرکت کنید.
ی نام اما
با آرم و نام و نشان و یا ب 
برای کوبانی.قدمها و قلمهایتان را
عزیز میداریم.
وعده ما هر شنبه از ساعت
دوازده تا یک بعد از ظهر

میدانفیلیپمونترال
(روبروی البی)
کمیته همبستگی با مردم کوبانی

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

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

Tel.: 514-485-3652

هرشنبه در فیلیپ اسکوئر

در قلب NDG
>> ساعات کار:

933-0-933

(514) 274-8117

کافـــه لیت

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :

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

کیفیتعالی،
بهای مناسب

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

Maison d’Edition

نان سنگک

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
------------------

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

بهروزباباخانی

اجنمنزنانایرانیمونترال

ایران-مونترال
www.addhi.net

اجنمنایرانیانوستآیلند

تلفن)514( 626-5520 :

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
--------------------

کالس های فارسی کودکان:

www.ilsmontreal.org

Tel.: 514-485-3652

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

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

Montréal, QC H4C 2H1

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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Infos Pratiques sur Montréal

گروه فیسبوکی و اطالع رسانی
«همه چیز در مـــورد
مونترآل»یک ساله شد!
این گروه اطالع رســانی در حال آموختم و کسب این تجربیات برایم
حاضر با بیــش از  15000عضو ،به آسانی مقدور نشد .به این فکر
بزرگترین و مهمتریــن اجتماع افتادم که اگر روزی فرصتی بوجود
مجازی ایرانیان مونترآل میباشد.
آمد ،حتما اطالعــات و تجربیات
در اولین روزهــای ورودم به
خودم را به بقیــه انتقال دهم
کانادا تقریبــا هیچکس را
تا دیگران مجبور نشوند بهای
در اینجا نمی شــناختم و
سنگین این تجارب را
بــا اطالعات بســیار
بپردازند.
محــدودی پــا به
پارســال در همیــن
این شهر گذاشتم.
روزهــا بــود که به
در ابتــدا خیلی از
فکر تاسیس گروهی
اطالعات ســاده و
در فیسبوک افتادم
جزئی زندگیدر این
کــه تمامی شــئون
شهر برایم معماهای
زندگی در مونترآل
بزرگــی بودنــد.
را پوشش داده و
فیسبوک هم هنوز
اطالعات صحیح
بوجــود نیامده بود
مفیــدی به
و
و طبیعتا گروههای
جدیــد و
مهاجران
اطالع رســانی هم
ارائه کند.
قد یــم
وجود نداشتند.
میخواستم
مدتها طول کشید تا
همه بدانند که چه
رمز و رموز زندگی
رویدادهایی د ر
در این شــهر را
مو نتــر آ ل د ر

ر
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15هز ـاو «همهچیزدرموردمونترآل»
عضـ ـ
Infos pratiques sur Montréal
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل

اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل
اینگروهفعالبا 14500عضو ،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبوده
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.

جریان بــوده و در این «دائرة املعارف شــبکه اجتماعی
به عهده داشــتم،
شهر چه میگذرد.
قبل از تاســیس این مهاجرانمقیم از نزدیک شــاهد
گروه،گروههایدیگری مونترآل»!
مشکالت فعالیت
در فیسبوک بوده و
نیز در فیسبوک وجود
داشــتند ولی هیچکدام به طور بر اساس تجربیاتم از همان اوایل،
تخصصی ،مسائل مربوط به زندگی اساسنامه ای را پس از صرف وقت
و رویدادهای روز مونترآل را دنبال فراوان بوجــود آوردم که خطوط
نمیکردند و فعالیتشــان منحصر اصلی و اهداف گروه را به روشنی
به مراحــل اخذ ویزا یا برخی امور تشریح نموده تا هیچگاه گروه به
بیراهه نرود.
جانبی بود.
بنابراین دســت به کار شــده و با در ابتدا فکر میکردم که این گروه
تاسیس «گروه همه چیز در مورد طرفداران محدودی داشته باشد
مونتــرآل  Infos pratiques surولی بر خالف تصورم ،اســتقبال
 Montréalجریان اطالع رسانی خیلی خوبی از آن به عمل آمد و با
را شــروع کــرده و بنــا را بر این توجه به کاربردی بودن آن و ثبت
گذاشتم که این گروه بتواند روزی اطالعات «به درد بخور» در داخل
«دائرة المعــارف مهاجران مقیم آرشیو گروه ،محبوبیت بیشتری
مونترآل» باشد.
پیدا کرد.
از آنجایــی کــه در گذشــته نیز دامنه اطالع رســانی گروه «همه
هدایت چند گروه بزرگ را در این چیز در مــورد مونترآل» محدود

به مهاجران جدید الورود نبوده و در عیــن ذکر دقیــق اطالعات،
شامل همه وقایع روز شهر مونترآل متمایل به طنز بوده و همین باعث
و تا حدی ایالت کبک میباشد.
میشــود که مطالب از یکنواختی
به همین دلیل افرادی در این گروه خارج و کسالت آور نباشد.
هم عضو شده
تاســیس و ثبت یک گروه در
اهداف
از
یکی
اند که بیش از
فیسبوک فقط به چند دقیقه
 30سال در این این گروه ،مبارزه زمان نیــاز دارد امــا هدایت،
با این توصیه
شــهر زندگی
سرپرستی ،تعیین خط مشی
کرده و ســرد اشتباه است :گروه ،تهیه خوراک و رسیدگی
و گــرم آن را «سعی کن در به مسائل روز ،بخش زیادی از
تجربه کرده اند .خارج ،از ایرانی وقت روزمــره مدیر گروه را به
خیلی از اعضا از ها فاصله بگیری خود اختصاص میدهد.
تا کاله سرت
سایر شهرهای
بدون شک ،رسیدگی به مسائل
نگذارند»!
کانادا و حتی از
چنین گروهــی ،تاثیر زیادی
کشورهایدیگر
بر کل زندگی ام گذاشــته و
میباشند.
همیشــه و در همــه جا باید
دوســتان افغان هم در این گروه یک نگاهی هم به این گروه داشته
عضو بوده و از مطالب آن استفاده باشــم ،حتی زمانی که در جایی
میکنن .د
میهمانهستم!
سبک نوشــتاری برخی از نوشته رمز موفقیــت این گروه ،را به
های بنده همانند مقاله دنباله دار صورت خالصه ذکر می نمایم:
«عکاســی به زبان خوش» که در
{>> ادامه در صفحه}32 :
نشریه وزین پیوند به چاپ میرسد،

Marymount Adult Centre

مرکز آموزش بزرگساالن مری مونت

5785 Parkhaven,
Côte-SAINt-Luc, QC H4W 1X8
(514) 488-8203

• انگلیسی بیاموزید!
• فرانسوی بیاموزید!

Registration Information

تـرم زمستانی

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.

• نامنویسی

• کالس ها:

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

•
•
•

• مترو و اتوبوس:

15

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

LEARN ENGLISH, LEARN FRENCH
REGISTRATION DATES:

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

DOCUMENTS REQUIRED FOR ALL COURSES

• مدارک ضروری:
)• 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 in Canada

OR

(Born outside 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

•
•

•
•
*
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رسیزبانمونتریال
فا

آیازندگی پس ازمرگ وجود دارد؟
آیا خدا وجود دارد ؟



کش

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 سختیدر کشوریدور 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
بهدنبال 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 16:26
آیا این گفته عیسی مسیح حقیقتدارد؟
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.

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
عیسی تنها راه جنات
گنــاه خود را بپردازد  ،قربانی شــدن خود
مسیحیت مدعی بیان حقیقت است.
اوال عیسی مســیح خود را حقیقت مطلق اوست.
میداند به این معنی که تنها راه رسیدن به کسانی که با گناهانشان بمیرند ،از خدا جدا
خواهند بود .خدا که بر درماندگی بشر آگاه
خدا از طریق اوست.
ثانیا عیســی میگوید آنان کــه به او ایمان است پسر خود عیسی مسیح را از آسمان به

ل عادل
ال

یش ج

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 17- 59:16
هفتصد ســال قبل از میالد عیسی مسیح،
اشعیای پیغمبردرباره 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  59:16معرفی 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.
«خداونددر 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

ت است

د محب

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

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".
 14:6یوحنا
"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 نجاتشاندهد.
"  17-3:15یوحنا

)

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :

خداون
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همه به خوبی مید انید که فعالیت بدنی و بازی از الزمه
های رشد و پرورش جسمی و فکری فرزندان و باروری
خالقیتآنهاست.
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.
تقریبادر تمامی این مجموعه های تفریحی ،مکانی هم
در نظر گرفته شده برای برگزاری مراسم تولد فرزندان
که شــامل پِلن های بسیار جذاب و گاه به صر فه ای
است که میتوان از آن بهره برد:

کلیه خدمات اتومبیل های آمریکایی ،اروپایی و ژاپنی
درخدمات فارسی زبانان سراسر مونتریال
در 2شعبه

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

service auto

>5871854

ue
Mécaniq
générale

Toute l’équipe de
Service Auto
Speedy
vous remercie
énormément de
votre confiance
et de votre
précieuse
fidélité.

Alignement

39.9D5

$

4

بامدیریتعلیغالمی

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

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

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

!
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Changement d’huile

Changement d’huile

Jusqu’à 5L

Jusqu’à 4L

4999$

)Huile synthétique (longue durée
DÉTAILS EN MAGASIN

2499$

DÉTAILS EN MAGASIN

10
$
15
$
20

✁

$

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

✁

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 100 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

✁

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 150 $ ET PLUS

✁

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 200 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

65

Maxtrek
175/65R14

À partir de

Entreposage
de pneus

29 95$
$

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Pneus d’hiver
neufs

$

✁

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

مادر
مهاجر

✁

خانواده :در سرزمین نو...

پنج میلیون خارجی در ایاالت متحده
آمریکا بــدون مجــوز اقامت زندگی
میکنند .باراک اوباما ،رییس جمهور
آمریکا قصد دارد بدون آنکه از حمایت
کنگره برخوردار باشد ،با صدور فرمان
ریاست جمهوری مانع اخراج آنها از
آمریکا شود.
نیویورک تایمز و خبرگزاری فرانســه
گزارش دادهاند 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 همچنیندر
نظر گرفته شده که امنیت نوار مرزی
ایاالت متحده آمریکا با مکزیک افزایش
پیدا کند .در مــرز آمریکا با مکزیک
برای جلوگیری از مهاجرت مکزیکیها
دیواری وجود دارد .مهاجران مکزیکی
در کمتر از  ۳۰تا  ۴۵ثانیه میتوانند از
این دیوار عبورکنند.
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
نمیگیرد .باراک اوباما ،یکشنبه هفته
آینده ۱۶ ،نوامبر به آمریکا بازمیگردد.
از فرمان ریاست جمهوری بیش از همه
گروهی از مهاجران خارجی بهرهمند
میشــوند 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
میبرند و نمیتوانند برای زندگیشان
برنامهریزی کنند .به گزارش نیویورک
تایمز ،مهاجران خارجی که به خاطر

بزهکاری سوءپیشینهدارند و همچنین
گروهــی از مهاجران که بــه تازگی
وارد خاک آمریکا شدهاند نمیتوانند
از مزایای فرمان ریاســت جمهوری
اســتفاده کنند و مجوز اقامت قانونی
بگیرند.
موضوع مهاجران در سالهای گذشته
همواره از موضوعــات مورد نزاع بین
جمهوریخواهان و دموکراتها بوده
است.باتوجهبهاینکهجمهوریخواهان
درانتخاباتاخیرکنگرهآمریکا،اکثریت
آرا در ســنا را هم به دست آوردهاند،
انتظار میرود کــه آنها همچنان به
مخالفتشان در موضوع مهاجران غیر
قانونی ادامه دهنــد .آنها میگویند
اقــدام اوباما برای قانونی کردن اقامت
مهاجران در آمریــکا ،ورای اختیارات
اوست .جمهوریخواهان در انتخابات
کنگره به اوباما هشدار داده بودند که از
صدور چنین فرمانی بپرهیزد .در سال
 ۲۰۱۳مجلس ســنای آمریکا الیحه
اقامت مهاجران را رد کرده بود.

✁
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Antirouille
Speedy

75

rég: 129$

GRATUIT
Nettoyage de freins arrière
gratuit avec changement
de freins avant
)(valeur 38$

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT
Inspection
de votre
silencieux
)(valeur 39$

Inspection
de vos freins
)(valeur de 99.99 $

Inspection
batterie
)(valeur 19.99$

Inspection
visuelle
)(valeur de 25$

5e changement
d’huile
)(valeur 24.99$

Inspection
complète
30 points
)(valeur 59.99$
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«چرخش مالی
مواد مخدر
ایران  ۳میلیارد
دالر است»
وبســایت «خبرآنالیــن» ،روز
پنجشــنبه  ۲۲آبان بــه نقل از
پایگاه اطالعرسانی دولت و از قول
رحمانی فضلی ،وزیر کشور ،نوشت:
«تا زمانی که بنیانهای اقتصادی
شــبکههای توزیع موادر مخدر را
بر هم نزده و سرشبکهها را از بین
نبریم ،در امر مقابله با مواد مخدر
موفق نخواهیم بود».
رحمــــــانی فضلی تاکید کرده
کــه ۹۸/۵درصد 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  ،۱۳۹۳ســتاد 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
 ۷۰درصد معتادان ،افراد شــاغل
هستند.
طبق دادههای موجود ۵۵ ،درصد
طالقها در ایران ریشــه در مواد
مخدر دارند و بســیاری از کودک
آزاریها یا خشونتهای خانوادگی
ناشی از اعتیاد است.
شــهیندخت مــوالوردی ،معاون
رئیس جمهور ایران هم در شهریور
 ۱۳۹۳تاکید کــرد که ۶۰درصد
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 پیشتر از دو برابر
شــدن نرخ اعتیاد زنــان ایرانی
خبر داده بود ،سهشنبه  ۲۰آبان،
در حاشیه بیســتمین نمایشگاه
مطبوعات و خبرگزاریهادر تهران
تکرار کرد که باال رفتن نرخ اعتیاد
نزد زنان یک واقعیت تلخ اســت
و «نمیتــوان اســتراتژی انکار و
بیاعتنایی در این زمینه را پیش
گرفت».
در نشست کارشناسان فرهنگی
مبارزه با مواد مخدر در شــهریور
ماه هم عنوان شــده بود که بیش
از ۲۱درصــد معتــادان کشــور
تحصیالتدانشگاهیدارند.
بابک دینپرســت ،معاون کاهش
تقاضا و توســعه مشــارکتهای
مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر
در ایران در این نشست گفته بود
که  ۴۰درصد زندانیان کشــور به
طور مستقیم و  ۲۵درصد آنها به
شکل غیرمستقیم با جرایم مواد
مخدر مرتبط هستند ۱۰« :درصد
جرایم مالی ۵۵ ،درصد طالقها و
 ۲۰درصد جرایم منکراتی ریشه

پرشینكارواش
با مدیریت جدید

در مواد مخدر دارند».
خبرگزاری «ایســنا» بــه نقل از
دینپرست نوشت که هنوز تصویر
درســتی از واقعیتهای اعتیاد به
جامعه منعکس نشــده است .او
یادآور شــده بود که اعتیاد «یک
بیمــاری مزمــن ،پیشرونده و
عودکننده» است که مواجهه با آن
نیاز به واقعبینی و دقت و معرفی
بهینهدارد.
رحمانی فضلی در حالی خواستار
مقابله با سرشبکههای مواد مخدر
شده که رویکرد دستگاه امنیتی و
قضایی ایران در مواجهه با مسئله
قاچاق مواد مخدر ،دســتگیری و
اعدا م 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
بنیانهای اقتصادی سرشبکههای
توزیــع مواد مخــدر ضربه بزنیم،
موفقیت چندانیدر مقابله با اعتیاد
به دست نمی آوریم».
مخالفــان و منتقــدان جمهوری
اسالمی میگویند شبکههای اصلی
توزیع مواد مخدردر ایراندردست
محافل خاص مصون از پیگرد قرار
دارند.

•

ساعت چنده؟  ۲۴ميليون دالر

يک ســاعت طالی جيبی
ساخت «پاتک فيليپ» روز
 ۱۱آبان در یک حراجی در
ژنو به بهای  ۲۴ميليون دالر
( ۲۳.۲فرانک ســوئيس) به
فروش رفت.
حراجی ساتبی ،برگزارکننده
این مزايده ،گفت اين ساعت
رکورد فروش گرانترين ساعت
در پانزده ســال پيش را که آن
هم ساخت «پاتک فيليپ» بود،
شکسته است.
به گزارش خبرگزاری رويترز ،اين
گرانترين و ظریفترين ساعت
دنيا در دهه ســی ميــادی به
سفارش «هنری گريوز» بانکدار
نيويورکی ســاخته شد .هنری
گريوز در رقابت با ساعت جيبی
ســاخت جيمز پکارد ،کارخانه
اتومبيلسازی آمريکايی ،ساخت
اين ساعت را به «پاتک فيليپ»
ســازنده ســاعتهای تجملی و
لوکس سفارش داده بود.
حراج ساتبی بهای پيشفروش
اين ساعت را  ۱۵ميليون فرانک
سوئيس ارزيابی کرده بود .خريدار
و فروشنده که خواستند نامشان
فاش نشــود هر دو در اين رقابت
 ۱۵دقيقهای و پرهيجان که در
هتلی در ژنو برگزار شــد حضور
داشتند.

اين ساعتدارای ويژگیهای فنی
و زمانشماری بســياری است،
از جملــه دارای دو صفحه ،يک
تقويم دائمی ،تغييرات کره ماه و
زمانسنجی است که دو رويداد را
همزمان را ثبت میکند.
همچنين ضربههای ساعت وست
مينستر لندن و نشــانگر زمان
طلوع و غروب خورشيددر آسمان
«سنترال پارک» نيويورک از خانه
هنری گريوز در خيابان پنجم در
منهتن نيز در اين ساعت تعبيه
شده است.
اين ســاعت که آخرين بار سال
 ۱۹۶۹کوک شده و هنوز با دقت
کار میکند در  ۵۶سال گذشته
عنوان ظریفترین و پيچيدهترين
ســاعت دنيا را در اختيار داشته
است .موسسه ساتبیدر بيانيهای
گفت کارشناسان فقط با استفاده
از فنــاوری هــای کامپيوتری
توانســته اند از نظر فنی از اين
ساعت پيشی بگيرند.
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در اين بيانيه گفته شده است
که «ســاعت «فوق پيچيده»
هنری گريــوز موقعيت ممتاز
خود را به عنوان باارزشترين
گاهشــمار در تاريــخ مزايده
ها تثبيت کــرد و با فروش به
قيمتی نزديک به  ۲۴ميليون
دالر رکورد قبلی ســاعتهای
گرانقيمــت را که حــدود ۱۱
ميليون دالر بود و در سال ۱۹۹۹
فروخته شد ،شکسته است».
اين ســاعت پس از ســه سال
تحقيق و پنج سال مراحل توليد
سرانجام در ژانويه سال  ۱۹۳۳به
هنری گريوز تحويل داده شد.
تيم بورن مسئول قسمت ساعت
های نفيس در موسســه حراج
ســاتبی گفت« :نتيجــهای که
امروز در اين حراج ب ه دست آمد،
ستاره بودن ساعت فوق پيچيده
هنری گريوز را تاييد میکند .اين
شاهکاری اســت که از مرزهای
علم زمانشــماری فراتر رفته و
جای خود را در ميان بزرگترين
آثار هنری دنيا باز کرده است».
شرکت ساعتســازی سوئيسی
«پاتک فيليپ»  ۱۷۵سال پيش
تاسيس شــد و يکی از نامهای
معتبر در صنعت ســاعت های
لوکس و پيچيدهدنياست.

•

در خدمت
هموطنانایرانى
وست آیلند

٪١٠
ختفیف جهت هموطنان عزیز

________________
Persian Carwash

13076,boul pierrefonds, Montréal,QC H9A 1A5

(514) 696-9233
سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

SHAHRZAD BEAUTY SALON
سالن ویژه برای خانم های با حجاب

UNISEX
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1
اسپشیالچهارشنبهها 514-489-6901

دیوار برلین

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت و فر
• صاف کردن مو با
کراتین• تاتوی ابرو
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• شینیون • مانیکور
میکـــاپعروس
•پدیکور • فیشال
• جوان سازی پوست
با کریستال
Microdermabrasion

>> ادامه از صفحه12 :

در روزها و هفته های بعدی ،اول
سيم های خاردار و کم کم کارهای
ســاخت ديوار بتونی شروع شد.
مثال در خيابان برنــاور در برلين
وسط پياده رو و وسط خيابان ديوار
کشيده می شود .بهدستور مقامات
دولت سوسياليســتی خانههايی
که در نزديکی ديــوار قرار گرفته
بودند رديف به رديف تخليه شده
و درهای ورودی خانهها را با آجر
ديوارکشیمیکنند.
درهمان روز  ۱۳اوت سال ۱۹۶۱
«ويلی برانت» يکی از معروفترین
سياســتمدارهای آلمــان غربی
که آن زمان شــهردار برلين بود،
اعالم کرد« :سنای شهر برلين در
مقابل همه دنيــا عليه اقدام های
ضدبشری و غير قانونی کسانی که
مشغول نصف کردن آلمان هستند
شکايت میکند .از همانهايی که
مردم برلين شرقی را آزار میدهند
و برلین غربی را تهديد میکنند».
در روز  ۲۵اکتبــر  ۱۹۶۱تانــک
هــای آمريکايــی و شــوروی در
مقابل همديگردر مرز «چکپوينت

چارلی» در برلين قرار میگيرند.
دو قدرت اتمی جهانی وسط شهر
برلين  ۱۶ســاعت با فاصله فقط
چند متــر در مقابل همديگر قرار
گرفته بودند .خطر جنگ بيش از
حد زياد شده بود.
رئيس جمهور وقت اياالت متحده
آمريکا ،جان اف کندی ،ابتکار به
خرج داده و فوری با خروشــچف،
رهبر شــوروی کــه رئيس حزب
کمونيست آن کشور نيز بود ،تماس
بر قــرار می کند و وضعيت آلمان
اشغال شــده را بين چهار قدرت
پيروز ،شوروی از يک سو و اياالت
متحده آمريکا ،بریتانیا و فرانســه
از سوی ديگر را حل میکند ،که
جنگ نشود.
طولی نمی کشــد که يک ديوار
برلین را به دوشهر تقسيم میکند.
طول ديوار اين شهر  ۴۳.۱کيلومتر
بــود .ديواری که دور مرز کشــور
آلمان شــرقی کشــيده میشود
 ۱۱۱.۹کيلومتر بود.
بين ســال  ۱۹۶۱و  ۱۹۸۹بيش
از  ۶۰۰انســان قربانــی گلولــه

هــای مسلســل های ســربازان
سوسياليســتی آلمان شرقی می
شوند تا اينکه باالخره ديوار آلمان
فرو ریخت.
نه فقــط يک ديوار ضد انســانی
فروریخت بلکه طولی نکشــيد تا
در  ۲۶دسامبر  ۱۹۹۱ديکتاتوری
سوسياليســتی شوروی نيز از هم
پاشيد.
تاريخ به کندی حــق داد که در
سخنرانی خود در  ۲۳ژوئن ۱۹۶۳
در برلين گفت:
«اينديوار آشکارترين و پررنگترين
نماد شکست و ورشکستگی نظام
کمونيست به شمار ميرود و نمادی
لخت و عريــان در برابر چشــم
جهانيان است ،با اين حال ما هيچ
دل خوشــی از آن نداريم ،چرا که
اين ديوار توهينی است به تاريخ،
توهينی است به بشريت ،چرا که
اين ديوار خانواده ها را از يکديگر
جدا کرده است ،همسران و برادران
و خواهران را از يکديگر جدا کرده
است ،و ملتی را که آرزوی يکپارچه
شدن دارد ،از هم جدا کرده است».

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

U N I O N MONDIALE
Tel.: 514-937-5192

•
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پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

انواع ساندویچ های
تنوری ،آبگوشت تنوری
نان داغ کباب چاق!
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

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

با منوی جدید
با قیمت های عالی
در محیطی گرم،
زیبا و پرنشاط

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

اتوسرویس

شمیران

تعمیر و خدمات انواع خودرو
• فروش و تعویض
الستیک ،روغن
و باطری

• عیب یابی
کامپیوتری
• جلوبندی • ترمز

صرافیالیت

فارکس
(خضر)

انتقـال ارز

• جلوگیری از
زنگ زدگی
• لوازم یدکی

سرویس و خدمات در کوتاه ترین زمان
کیفیت مطلوب و قیمت مناسب
معاینه فنی جهت خرید خودرو

به مدیریت یحیی هاشمی پور
انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

از  6تا  60ماه گارانتی
REConditioned

نصفقیمتاوریجینال
( 6ماهگـارانتی)

ختفیفماهنوامبر
ویژههموطنان
گرامی
برای کلیه خدمات

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

نو و دست دوم

5755 Maisonneuve W. Montreal, Quebec H4A 2A1

(514) 487-6262

جنب کارواش هما

www.autoshemiran.com

 23سال سابقه خالـصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛
قـب
تصمیم
ل از ره ی با ما مشورت کنید.

1449 St. Catherine W Montreal Qc. H3G 1S6

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

Toll Free : 1-866 989 2229 E-mail: GIT110@yahoo.ca
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 











جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری









دانا
 مظفری


مهبد







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

 سالگی6
-

Dr Jean

دکترریموندرضایی

0 :ودکان

louis

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
  
OPTHAMOLOGIST
Implant  کاشتن دندان
Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE:
Root Canal  درمان ریشه

Invisalign
Dr. Jack Elstein
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
  
UROLOGUE:
w


e
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
N
Dr. Jean-Louis Bourque
 دندان اطفال
 ALLERGIE:
Rapid Orthodontics











Dr. Phil Gold
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 CARDIOLOGUE:
)(همرنگ دندانImplant
 پر کردن دندان ها

Dr. Abed G Kahwati
CEREC AC Bluecam 
 GYNÉCOLOGUE:























 
















 













Root Canal 






1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP
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Tel : (514) 933-3337 
مدیکال
های
بیمه
روز7










هفته
www.clinique-arya.com و بیمه های دانشجوئی



















































































 

























 Lumineers Veneer

ختنه ک

Bourque

 پزشک خانواده

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان خانواده

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

:پزشکان متخصص

 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. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

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)

Tel.: (514) 933-8383












1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
New

E1834 Ste-Catherine
W., Suite 200 UNION MONDIALE
ارز
انتقـال
Montreal, Quebec H3H 1M1
X
بهترین نرخ
پول با
تبدیل
سرویس
Tel.: (514)
933-3337
, Fax:
(514)
933-2861
C www.clinique-arya.com
Guy
H
A
N
G
E
  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

 ساعت24 در کمتر ار
)(حتی پس از ساعات اداری
  نقل و انتقال سریع ارز

به اقصی نقاط جهان
  تضمین بهترین نرخ روز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز

 سال پیشینه30 با بیش از
در ارائه خدمات ارزی

19  تا10 : همه روزه:ساعات کار
____________________________________
1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc)

Tel.: 514-937-5192
Roccabella-Pool.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2/21/13

|

Cell.: 514-944-3279

3:01 PM

20

GUY

:بهمدیریت
بیژن احمدی
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آژانسمسافرتی

T.A.M Travel

Elegance

Assurance
Insurance
با خرید بیمه منزل کمپانی بیمهالگانس
خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتوراتومبیل
CAR
HOUSE
MOTO

COMMERCIAL
_________________

6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor)

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

یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

 ختفیف% 10
!بهره مند شوید

کمترین بها برترین سرویس

با اقساط ماهیانه



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

کار
و
ا
ن
ت
ف
ر
ی
حی
ایر
ا
ن
ی
ا
ن
ب
ه
ک
وبــا
(مسافرت
گ
روهی ایران

یا
)ن مونترال

Pesquero
a
y
a
l
P
l
e
Hot Holguin, Cuba
هفته دوم
م
ا
ه
د
س
ا
م
بر
برا
ی اطالعات ب
ی
شتر لطفا با
،  تما دفتر آژانس،مهری صدوقی
.س بگیرید

:مشاور مجرب شما

مهریصدوقی

 سال سابقه17    بیش از

در امور ویژۀ مسافرتی
Cell: 514 834 2166
Fax: 514-868-1115
در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
Email: maryagency@gmail.com

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران
    بیمه های مسافرتی

 بسیاری دیگر... اتومبیل و، هتل،   کروزها ویژه
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TAPESH PRESENTS:

اینترنت،تلویزیون ،تلفنخانگی

>> سرویس فیبر نوری
________________

بدون قرارداد | بهای مناسب

شادترین
پارتی
شهــر

Internet, TV, home phone
Fibe services,
No contract,
Reasonable prices

1
3
د
س
ا
م
بر

در سالن جشن های «رزبول»
Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques

514-223-3336

رؤیای رهایی از جهنم...
میکرد ولــی هیچکس نمیرفت
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 مسخرهاش میکردند .رفتم
جلو داد زدم بیشعورها ترسیده،
میفهمید؟ ترســیده… بعد یک
مرتیکه عوضی از این بســیجیها
گفت که "حق دارن واال .به غیرت
مردم برخورده .یک مشــت دختر
بیصاحب را پدر و مادرهایشان را
ول کردهاند مثــل زن خیابونیها
تیپ میزنند .حقشونه…"
یــه ســری آدم بدشــون نمیاد.
خوشحال هستن از اینکه اینطوری
شــده .اینجا جای زندگی کردن
نیســت .به خدا اگر میتونســتم
همین امروز از ایــران میرفتم و
پشت سرم را هم نگاه نمیکردم».
پســرخاله یکی از کارمندان ارشد
دولتی میگوید:
«دوتا پســر داره و یک دختر .یک
پسر و دخترش چندساله خارجاند.
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 میزد .میگفت از اول
تا آخر باالخره ایران جنگ میشه.
حاال یا آمریکا یا داعش .میگفت
این توافق هستهای که االن هست
الکیه .میگفت قــراره اول جلوی
هستهای ایران را بگیرند و خیالشان
راحت بشــه بعد سر مسائل دیگه
از اول ایــران را تحریــم کننــد.
خداییاش دیگه بدتر از این فاجعه
است .اون از دالر ،اون از سکه ،اون

>> ادامه از صفحه6 :

از گرونی ،اون از کسادی بازار .یکبار
دیگه از اول شــروع بشه ایندفعه
نصف مردم از بدبختی خودکشی
میکنند».
در جستوجوی امید
یک شهروند ۵۶ساله تمایل ایرانیان
برای مهاجرت از ایران را این گونه
توضیح میدهد« :احترام .چیزی
که ما در کشورمان نداریم .احترام.
دنیا بــه ما چطوری نگاه میکند؟
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
و دنیا فهمید تروریستهای
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
میتوانستند بروند ،نرفتند .چند
ســال کار میکردی و یک خانه
میتوانســتی تهیه کنی .ازدواج
آسان بود .شغل پیدا میشد .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 ،قیمتها این نبود.
االن سالهاست بدون اینکه جنگی
داشته باشیم ،وضعمان از کشوری
که در جنگ اســت ،خیلی بدتر
است.
جوانی که نــه کار دارد و میداند
اگر کار هم داشته باشد نمیتواند
زندگی خودش را سر و سامان بدهد

مشخص است کهدلش میخواهد
برود جایی که کار هست ،احترام
هست .امکان پیشرفت هست و …»
یک خانم پرستار از حکومتی که
روی اعصاب مردم است ،میگوید:
«… مردم ما یک جورهایی خسته
هســتند .من خیلی سیاست را
دوست دارم .نمیخواهم 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 خانمها
هست ،این همه اختالس و هرکس
که حرفــی میزند را دســتگیر
میکنند… همســر مــن اص ً
ال از
والیبال خوشش نمیآید ،اما وقتی
ایران بازی داشت جلوی تلویزیون
مینشســتیم و با هر شــوتی که
میزدند ما دست میزدیم و جیغ
میکشیدیم .برای اینکه خودمان را
خالی کنیم وانمود میکردیم که
والیبالدوستداریمدر صورتی که
اینقدر مشکل داریم که ایران ببرد
یا ببازد فرقی برای ما ندارد .همان
را هم نگذاشتند راحت نگاه کنیم.
تصویر را قطع میکردند که زنها
را نشان ندهند .ایران توپ را شوت
میکرد ولی تصویر قطع میشد و
داور را نشان میداد .اعصابم خرد
شده بود .یعنی قشنگ کالفه بودم.
همســرم فحشهای بد میداد…
یک کاری کردهاند مردم همیشه
عصبی بشوند .دوست دارند مردم

%70
OFF

ویژه برای هموطنان عزیز
سوزاندن موهای بدن با لیزر
-------بندو ابرو رایگان

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 زمین ه میگوید:
«…حاال نه اینکه دوســت داشته
باشم بچهها 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 بچههایشان از ایران
ل نمیتوانند آنها
رفتهاند و چند سا 
را ببینند مگر اتفاقی افتاده است.
خودشان موفق باشــند و راضی
باشند ما هم کیف میکنیم».
یــک خانم مهندس کــه در یک
شــرکت پشــتیبانی تاسیسات
سرمایشی صنعتی کار میکند از
شرط خود برای کمک به فرزندش
ن میگوید:
برای خرج از ایرا 
«…اگر خودش موفق شود برود ما
نمیتوانیم شرطی برای او تعیین
کنیم ،ولی از من و پدرش کمک
ی میخواهد .شرط ما هم برای
مال 
کمک کردن به او ازدواج در ایران
اســت .اگر با یک دختر مناسب
در ایران ازدواج کند کمکشــان
میکنیم که بتوانند از ایران بروند.
من و همســرم با اینکــه از همه
آشنایان خود اســتفاده کردیم و
رابطههایی 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 آیندهای داشته باشد».
رسیدن به احساس رهایی
یــک کارگــر شــهرداری دل 
ش
میخواهــد «برای یــک ماه هم
که شــده» در خارج زندگی کند
و میگویــد…« :برویــم و ببینیم
چه خبر اســت این همه تعریف
میکنند .هر جوری باشد از اینجا
بهتر اســت .بدتر از اینجا هیچجا
نیست».
یک زن  ۲۵ساله از آزاد 
ی میگوید:
«دلــ م میخواهد بتوانــم راحت
در خیابان راه بــروم بدون اینکه
مجبور باشم این روسری را به زور
ســرم کنم … دل م میخواهد بروم
دانشــگاه و به جای اینکه هر روز

Behrooz davani
Account manager
Behrooz.davani@bell.ca

M: 514-258-4168
بهروز دوانی :درخدمت ایرانیان عزیز

خدماتآرایشـی
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LASER SPA

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
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 لولهبــاز کن از رعایت
حقوق قانونی مردم میگوید:
«ما را به خاطر جر و بحث با پلیس
ن میکشیدیم
گرفتند.داشتیم قلیا 
و کاری به کسی نداشتیم .مامور رد
شد و به ما گیر داد .توهین کرد ما
هم جوابش رادادیم .چندتا کشیده
به ما زد .میدانســتیم میخواهد
کاری کند که دعوا کنیم و مقصر
شویم .با پوتین زد ،هل داد .وقتی
دید نقشــهاش 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 میخواستیم
مامور را خلع سالح کنیم .هرچه
قاضی را قســم دادیم که به حرف
ما گوش کند ،گــوش نداد .خلع
ســاح 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 قرضهایی که زنم
کرده بود را پس بدهم .این مملکت
است؟ به خدا افغانستان وضعشان
از ما بهتر اســت .کسی که بتواند
بروند به خدا خر است اگر نرود .در
خارج قانون هست .میشود حتی
از پلیس شکایت کرد و پدرش را
درآورد».
یک دانشآموز دبیرســتانی برای
داشــتن ماشین ســریع و آزادی
شرکت در کنســرت خوانندگان
دلش میخواهد در خارج زندگی
کند.
یک کارگر ساختمانی نمیگوید:
«قشنگه .توی خیابوناش راه بری
انگار داری توی موزه راه میری».
یکی میگوید بــرای آنکه راحت
بتواند با سگاشدر خیابان گردش
و خریــد کند .دیگــری برای این
آرزوی زندگی در خارج را دارد که
بتواند فرزند  ۱۳ساله خود را عمل
کند .یک دانشآموخته موسیقی
که به گفته خودش از ساز زدن و
خواندن در عروسیها امرار معاش
«فکر نمیکنم
میکند میگوید :

الزم باشد بگویم برای چی دوست
دارم ایران از ایــن بروم .من برای
زدن در عروسیها دنبال موسیقی
نرفتم».
فرار از فقر
یکی از از خبرهای بد فراری است
و دیگری از فقر .یکــی از قوانین
اسالمی فرار میکند 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 میدهند 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 میگویند:
«ژاپن ،مالزی ،سنگاپور ،فیلیپین،
اینها هم قبول است ،فقط بشود از
این خراب شده برویم».
یک دختر  ۲۴ساله که مدت سه
سال است با حقوق زیر سقف اداره
کار مشغول کار است میگوید:
«…بــرای اینکه دیگه احســاس
میکنمدیگه نمیتونم این استرس
و این فشــار را تحمل کنم .روزی
 ۱۲ساعت کار برای چندرغاز ،توی
خیابون هیچکس به خستگیات
احترام نمیگذارد و فکر میکنند
فقط زندگی خودشون سخته .میان
جلو شماره میدن ،مزاحم میشن،
اذیت میکنند ،نگاه میکنند ،برات
بوق میزنند ،پلیس از اونها بدتر،
خانواده از پلیس بدتر ،مردم به هم
رحم نمیکنند… با خودم میگم
 ۲۴سال اینجا زندگی کردم بسه.
هیچ چیزی اینجا نیست که بتونه
نگهام داره ،ولی خوب این فقط یه
رویاست .نه پول دارم ،نه آشنایی
اون بیرون دارم ،نه…»
یــک پیرمــرد رفتگــر هــم
میگوید«:دوســت داشــتن که
دوســت دارم از ایــران بروم .کی
دوست ندارد؟ اما ما فقط تا جایی
میتوانیم برویم که اتوبوس شرکت
واحد برود».
عزیز خسروشاهی
(رادیوزمانه)
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

______________
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

Cell.: 514-969-2492

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

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 residentsبا کمترین پیش پرداخت

نادرخاکسار

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

info@loadextransport.com

مسینار اطالعاتی کامل

ویژه تازه واردین

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

با همکاری گروه بانک .T.D

و AGATE groupe immobilier

WHAT MATTERS

عامر مورو

رضا نژاد

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

• پیش تاییدیه
• وام مسکن برای مهاجرین جدید
• وام مسکن برای صاحبان بیزنس
• وام اعتباری
• وام برای احداث ساختمان

(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
• 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

در خدمت جامعه ی ایرانیان گرامی
___________________________
www.agaterealtygroup.com
4030 Boul.de la Cote-Vertu, Suite 111, Saint-Laurent, Qc H4R 1V4

VANCOUVER . TORONTO . MONTREAL . CALGARY

--------------------• 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  6و نیم تا  8و نیم بعدازظهر
در محل بانک TD
800 Rene Levesque West

(نبش«یونیورسیتی»)
برگزار می شود.
---------------------------برای اطالعات بیشتر باه سایت زیر رجوع کنید:
info@montrealinforealty.com
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JACKETS & PARKAS

CHILDREN’S

DI VE
RE NT
CT E
E

LADIES & MEN’S

BRAND NAMES
SNOWSUITS

RABAIS

LARGE VARIETY OF STYLES

up to -30 C

WINTER

SIZES S-5XL

CLOTHING TO SCHOOL
BACK
REG: UP TO $199.99

BOYS & GIRLS
up to -35 C
SIZES 12M-18 YRS

REG: UP TO $179.99

لباسزمستانی
،برای کودکان
خامن ها و آقایان

À
CHILDREN’S
مخصوص کودکان
ZIP HOODIES,
AND UPOOL POLOSVALIDE DU 24AND
UPSEPTEMBRE 2014*
AU
28
H
C
S
O
T
*DDO et Laval fermés lundi et mardi
K
and SWEATPANTS
C
A
B
G

N
I
• SUPER
• — N’S
H
—TAND
MORE
O
L
C
R
DRE
L
I
H
C
SPECIAL

خانواده
:لبـاس
انواع
• T-Shirts • T-Shirts همه
manches longues مخصوص
ENSEMBLE
DE
DRAPS
S
F
A
M
I
L
Y
O
L
O
P
,
S
•
Chandails
•
Coton
ouatés
•
Pantalons
E
I
D
ZIP HOO NTS
Toutes grandeurs disponibles. 4 ou 6 mcx. Styles assortis.
• Jeans • Jupes • Boxers • Blouses
A
جین مردانه
and SWEATP CHILDREN’S• Shorts et maillots.

CLOTHING
85$

2

FOR THE WHOLE

VÊTEMENTS88

S

S 0-16

$5

JACKETS
AND
et plusHOODIES,
KAS
RPOUR
— UP
LA FAMILLE
SUITS
et beaucoup
+
ZIP
POLOS
E
R
& PAMEN’S
O
M
D
N
A
—COMPARE AT $19.99

88

$5 $5 88

FEMMES ET ENFANTS
ES & MEN’S34-60
IHOMMES,
LADSIZES

and SWEATPANTS

جین
-30
OR T
کشی
UP E W H O L E
ANDH
9
.9
19
COMPARE AT $
GREAT SELECTION
F
A
M I DE
LNEIGE
Y زنانه
MANTEAU
ENSEMBLE
MODERN
mois - 5TG
IZES S-4XL3 FIT
S
•
C
SHORT, REGULAR F
169.99
REG $TALL
and

NG

$ 49

FOR OFFICE
D UP ET HOMME
and
ANWEDDINGS!
FEMME
کت

FREECLOTHING

CHOICE
Grand
choixOF
!
Y
L
N
O
S
Y
8 DA

• de styles
• S U P E RSHIRT,TIE
or BELT

-30°
SPECIA18L-2Jusqu’à
1
ONLY
SEPT 11-14 &

Tailles P-5TG.

و شلوار
شیک
مردانه

ETCH
R
T
S
99

— AND MORE —

E
THE WHOL

OR
F-35˚

Y
I LUP
Marques
M connues
COMPARE AT $19.99
F AAND
filles et garçons,
12 mois à 18 ans

19

85$
JEANS

باکیفیتمرغوب

WOW
SUPER

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

HABITS
POUR
HOMMES

SPÉCIAL

$11
99$

99

JEANS
— FOR MEN —

85

34-60 COUPE COMPARE AT $24.99
MODERNE,
RÉGULIER,
COURT ET LONG.
G.

CHILDREN
SOCKS SLEEP PANTS
$99
S
N
A
E
J
S
T
I
EN’S SU
$SHEET SETS $
34-60
85
0
$4
88
85
88
شلوار خواب
$2
$10
8
8
85
$19 00 $4
$10

MODERN FIT ملحفه
انواع
et plus
ULAR
S H O R T, R E G
با کیفیت
and TALL عالی
Prix rég. jusqu’à 199.99$

$350

—F
• SIZES 1–15
EY
• BLUE OR GR

49

(pas disponible à Greenfield Park et Laval)

• SIZES 32–44
AU CHOIX CRAVATE OU CEINTURE GRATUITE!
3-PACK
DUCK DYNASTY
•
BLACK
OR
BLUE
CLOTHING
— FOR MEN — SETS
• 2 & 3 PIECES
4
ست
SIZES 32–4لباس
•
• 3 MONTHSACK OR BLUE
• BL
کودکان
TO 7 YEARS

• ALL SIZES AVAILABLE
• 4 OR 6-PIECE SET
• ASSORTED COLOURS
& STYLES

et plus

انواع جوراب

39

IZES

DEEP POCKET

COMPARE AT

JEORAWONMESN —

MEN • LADIES
CHILDREN
ONLY

10$gratuit

• SIZES S-XL •
ONLY
*Détails en magasin. Apportez ce coupon.

Avec la présentation de ce bon, recevez

20$gratuit

50$gratuit

CTION
COMPARE AT
ONLY
COMPARE AT
demarchandise
demarchandise
demarchandise
9.99
GREAT SELE
$15.00
avec l’achat de$6.00
50$* et plus
avec l’achat de 100$* et plus
avec l’achat de 200$* et plus
COMPARE
AT
$24.99
CE
AND UP
* SUPER BON D’ESCOMPTE
FOR OF*EnFIraison
COMPARE
AT à$19.99
de
la
nature
de
notre
vente,
premier
arrivé,
premier
servi.
Toute
marchandise
est
assujettie
à
la
disponibilité
(quantités
limitées).
Photos
titre indicatif seulement.
*DUE TO THE NATURE OF OUR SALES, WE HAVE A FIRST-COME-FIRST SERVED POLICY.
!
S
G
N
I
COMPARE AT $79.99
4.99
E AT $2MARCHANDISE
SUBJECT TO AVAILABILITY (LIMITED QUANTITIES). MERCHANDISE MAY NOT NE EXACTLY AS SHOWN.
and WEDD
COMPARALL

SHIR

LACHINE

SLEEP PANTS
8235, Langelier,
120
St-Joseph
ST-LÉONARD,
Qc, H1Pboul.
2B7
514
223-0510
Lachine, H8S 2L3 • 514 637-1116

DOLLARD-DESLAVAL
ORMEAUX

120, boul. St-Joseph,
West
LACHINE, Qc, H8S 2L3 3920 A- 440
79A, boul. Brunswick,
514 637-1116
Laval, H7T 2H6 •DOLLARD-DES-ORMEAUX,
514 226-5311
Arrêt d’autobus en face de
Qc, H9B 2J5
Near Cure Labelle
MÉGA VENTE
514
238-0705
Autobus 90, 191 et 195

S
DUCK
Bus stop accross
PANTVENTE
EPMEGA
EDYNASTY

3920
autoroute 440 2J5
Ouest • 514 238-0705QC J4V 2H5
D.D.O.H9B
coin boul.Churchill,
or Laval H7T 2H6.
514-226-1497
Corner
(Centre d’achat
Mobilia)Hotel de Ville

3-PACK

ST-LÉONARD
LACHINE

S

EEBELT
FRT,TSOCKS
IE

*
3259 Boul Taschereau Greenfield Park,
LAVAL
79A Brunswick boul.

SL DYNASTY
S
K
C
O
S
UCK
N
D
E
R
D
K
L
99
I
C
A
H
P
C
3
• SIZE
S
S
T
IE
E
D
S
A
L
ONLY85
MEN •
$350
CLOTHING
ONLY
N
E
R
Veuillez nous
téléphoner ou consulter notre site web pour les heures d’ouvertures.
CHILD
www.megaventemontreal.com
WWW.MEGAVENTEMONTREAL.COM
5
8
• 2 & 3 PIECES
85
MONTHS
3
S
•
T
E
T
S
ONLY
E
K
T
S
R
A
E
DEEP POC S H E E
Y
7
BLE TO

$99

Situé entre Jarry et de Blainville
Autobus 33 du Métro Langelier

226-5311
NLY 514 Bus
OMEN
215 and 208 OUVERT 7 JOURS
Bus lines 90,191and
1957• JOURS
Metro
- bus line•195 W
Mobilia Furniture Shopping
•lines:
LADIES
• SIZES
S-XL
OUVERT
(entre rue Lake Complexe
et rue Tecumseh)
*Cette succursale ne vend pas d’habit
Métro bus direction 195 Ouest
MERCREDI AU DIMANCHE SEULEMENT
open
7
days
a week,
pour
homme.
ONLY
MERCREDI
AU DIMANCHE
SEULEMENT
•
••• OPEN
WED
TO SUN ONLY •••
••• OPEN 7 DAYS
•••
••• OPEN WED
TO SUN
ONLY
••
*CetteCHILDREN
succursale
ne vend
pas d’habit
•
OUVERT
7
JOURS
L
-X
S
call
for
times
S
pour homme.
COMPARE AT

$4$4
COMPARE AT

JM011647563

.99

COMPARE AT $19
F
ADRESSE
D.D.O. GREENFIELD
CHOICE ONOUVELLE
PARK*

EWRE
N TO
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فوتبـال...
در مجال این شماره به
بررسی فوتبال ایــران در
هفتــه ای که گــذشت
می پردازیم...

خصومت شــخصی وی
با تیم استقالل ،بر اهالی
فوتبال پوشیده نیست.
این دیدار با نتیجه ی دو
بردو خاتمه یافت و فاصله
چهار امتیازی این دو تیم
در صدر جدول باقی ماند.
اســتقالل در حالی پا به
این بازی گذاشــت که
چند بازیکن
دو اخطاره داشت و
بدین علتدر آستانه
ی داربی پایتخت در
هفته پانزدهم دست
به عصا عمل می کرد.
مهمترین مساله ی
این دیدار ،کارت زرد
جاســم کرار ستاره
ی استقالل به علت
اعتراض به داور بود.
بدین صورت وی از
حضور در داربی محروم
شد و موجبات ناراحتی
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 بازیدوستانه
با کره جنوبیدر 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 َمثَل 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 ایندو 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.

برجن مرغـوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی
در انواع گوناگون

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

لیگ برتــر چهاردهــم درحالی
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  %30حق پخش را افزایش
دهد .یعنــی از  16میلیارد به 22
میلیارد و  600میلیون تومان ارتقاء
یافت!!! البته اگر ضرر  5میلیارد و
 600میلیون 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(شــه ِر 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 بعضاً
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
بکشد .استقالل
خوزســتان هم
در شهر قم ،صبا
را دو بــر یــک
شکستداد.
و امــا تیــم
پرسپولیس که
همچناندرگیر
ر فتا ر هــا ی
نا شا یســت
بازیکنان خود
بــه هنگام
تعو یــض
ا ســت ،
نتوانســت
از پــس
گستر ش
فوالد تبریز
برآید .این
تیــم بــه
تازگــی فراز
کمالونــد را
پــس از رفع
محرومیت به علت تبانیدر 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 تیمدردقیقه  86نباید 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 بیندو 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
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

ادامه دار...

مدیریت زندگی...

بخاطراین7کارعذرخواهینکنید!

Å Åهر چیز كه خوار آید یكروز به كار آید
Å Åهر خری را به یك چوب نمی رونند
Å Åهر دودی از كباب نیست
Å Åهر رفتی ،آمدی داره
Å Åهر سخن جائی و هر نكته مقامی دارد
Å Åهر سرازیری یك سر باالئی داره
Å Åهر سركه ای از آب ،ترش تره
Å Åهر سگ در خونه صاحابش شیره
Å Åهر شب شب قدر است اگر قدر بدانی
Å Åهر كس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است
Å Åهر كسی پنج روزه نوبت اوست/
دور مجنون گذشت و نوبت ماست [حافظ]

Å Åهر كه با مادر خود زنا كنه با دگران چه ها كنه
Å Åهر كه بامش بیش برفش بیش
Å Åهر كه بیك كار ،بهمه كار  -هر كه بهمه كار ،بهیچ كار
Å Åهر كه به امید همسایه نشست گرسنه میخوابه
Å Åهر كه تنها قاضی رفت خوشحال بر می گرده
Å Åهر كه خربزه میخوره پای لرزش هم می شینه
Å Åهر كه خری نداره غمی نداره
Å Åهر كه خیانت ورزد دستش در حساب بلرزد
Å Åهر كه دست از جان بشوید هر چه در دل دارد گوید
Å Åهر كه را زر در ترازوست ،زور در بازوست
Å Åهر كه را طاووس باید جور هندوستان كشد
Å Åهر كه را مال هست و عقلش نیست /
روزی آن مال مالشی دهدش
وانكه را عقل هست و مالش نیست/

روزی آن عقل بالشی دهدش (عمادی شهریاری)
Å Åهر كه را میخواهی بشناسی/
یا باهاش معامله كن یا سفر كن
Å Åهر كه شیرینی فروشد مشتری بروی بجوشد
Å Åهر كه نان از عمل خویش خورد /
منت از حاتم طائی نبرد
Å Åهر كی بفكر خویشه كوسه بفكر ریشه
Å Åهر كی خر شد ،ما پالونیم
Å Åهر كی كه زن نداره،آروم تن نداره
Å Åهر كی كه زن نداره،آروم تن نداره
Å Åهر گــِردی گردو نیست
Å Åهر گلی زدی سر خودت زدی
Å Åهزار تا چاقو بسازه یكیش دسته نداره
Å Åهزار تا دختر كور و یكروزه شوهر میده
Å Åهزار دوست كمه ،یك دشمن بسیار
Å Åهزار قورباغه جای یه ماهی رو نمی گیره
Å Åهزار وعده خوبان یكی وفا نكند
Å Åهشتش گرو نه است
Å Åهلو برو تو گلو!
Å Åهم از توبره می خوره هم از آخور
Å Åهم از شوربای قم افتادیم هم از حلیم كاشون

بشر جایزالخطاست! به همین خاطر
ک و بزر 
گ
بعد از اشــتباهات کوچ 
خیلی ســاده عذرخواهی میکنیم
و میگذریم .اما مســئله اینجاست
که بعضی کارها که به خاطرشــان
عذاب وجدان میگیریم اصال اشتباه
نیســتند .ما نباید به خاطرشــان
احســاس گناه کنیم چون سالمت
جســمی و روحیمان به انجام آنها
وابسته است.
برای مثال با این  ۷کار آشنا شوید که
یاد گرفتهایم بخاطرشان عذرخواهی
کنیم.
این مطلب را هافینگتنپست منتشر
کرده است:
•
زود به رختخواب رفنت

بعضی وقتهــا گپوگفت با رفقا تا
دیروقت یا تماشای سریال آخرشب
با اعضای خانواده کیف میدهد .اما
وقتی احســاس خســتی میکنید
نباید سعی کنید به زور بیدار بمانید.
خــواب یکی از عوامــل مهم حفظ
ســامت 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 میشود.
پس اگر خوابتان میآید این را به
بقیه بگویید و به رختخواب بروید.
دوســتان نزدیک و اعضای خانواده
نباید از این ناراحت شوند.
•
«نــه» گفنت!

سر کار مســئولیتهای فراوانی را
قبول کردهاید و هیــچ وقتی برای
انجام کارهای شخصی ندارید؟
این یعنی نمیتوانید «نه» بگویید.
شما گاهی اوقات باید به آدمهای دور
و بر نه بگویید و این هیچ مشــکلی
نــدارد .در واقع اگر هــر چه را که

اصال اول صبح ایمیلشــان را چک
نمیکنند .دیویــد کارپ ،بنیانگذار
سایت موفق  Tumblrمیگوید:
«من ســعی میکنم تــا وقتی که
وارد دفترم نشده باشم  -که اصوال
بین  ۹:۳۰تا  ۱۰:۳۰صبح اســت -
ایمیلها را چک نکنم .ایمیلخواندن
در خانه نه حــس خوبی میدهد
نه باعــث افزایش راندمــان کاری
میشود».
•
تنهایی را به جمع ترجیح دادن

رئیستان میگوید بپذیرید خیلی
زود دچار فرسودگی فراوان و نفرت
از کار میشوید.
برای آنکه زندگیتان را هرج و مرج
فرا نگیرد بهتر استدر هر زمان فقط
روی یک نکته تمرکز کنید.
تمرکز کلید آرامش و پیشرفت در
کار است و این تمرکز با نه گفتن به
موقعیتها و پیشنهادهای مختلف به
وجود میآید.
•
به تعطیالت رفنت

ایــن واقعیــت تلــخ زندگــی
آمریکاییهاست :آنقدر استرسدارند
و آنقدر از آینده میترســند که از
مرخصیهایشاناستفادهنمیکنندو
به تعطیالت نمیروند.
امــا کار بــدون تعطیــات باعث
دلمردگی میشود .نتایج تحقیقات
نشان میدهد که برنامهریزی برای
ســفر باعث باالرفتن حس خوشی
در افراد میشود .رفتن به تعطیالت
احساســات منفی به کار را کاهش
میدهد و اســترس را کم میکند.
تعطیالت حق شماست.
•
پایان دادن به دوستیهای مضر

به هم زدندوستی اصال آسان نیست
 میگویند حتی سختتر از پایاندادن یک رابطه رمانتیک است .اما
گاهی اوقات نیاز دارید که به بعضی
دوستیها پایان دهید و اصال هم از
این کار خجالت نکشید چون چنین
دوستیهایی برای سالمتی مضرند.
دوستیهایپراسترسباعثباالرفتن
سطح استرس در شــما میشود و
ی با افراط سوءاستفادهچی
دوســت 
باعث احساس نفرت از خود میشود.
به خودتان لطف کنید و با دوستان
زیادهخواه  -هر چند قدیمی  -به هم
بزنید .معذرت هم نخواهید.
•
جواب سریع ندادن به ایمیلها

ما همیشــه آنالین هستیم و فشار
جوابدادن بیفاصلــه به ایمیلها
روز به روز بیشتر میشود .اما مسئله
اینجاســت که ما وظیفــه نداریم
ایمیلمان را هر لحظه ،هر ساعت یا
حتی هر روز چک کنیم .بخصوص
کــه چککــردن لحظهبهلحظــه
ایمیلها باعث افزایش اســترس و
احســاس بیربط انتظار میشــود.
جالب اینجاست که کارآفرینان بزرگ
دنیــای اینترنت هــم خیلی اوقات

خیلی از ماها واقعا میترســیم  -و
عذاب وجــدان میگیریــم  -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 مشــکالتمان 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 گرفتهاید.
•
همیشه فداکاری نکردن

فداکاری برای اعضای خانواده گاهی
اوقات ضروری است اما اگر دائما در
حال فداکاری باشید و به نیازهایتان
بیتوجهــی کنیــد بعــدا متوجه
میشــوید چیزی از خودتان باقی
نمانده که بخواهیــد برایش کاری
انجام بدهید .از دیگران هم طلبکار
میشوید که چرا اندازه شما فداکاری
نکردهاند .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  ۴دلیل ،باید همین امروز ot
Flusshhot
 Fluبزنید

•
چرا باید واکسن بزنیم؟

مجله ریدرز دایجست کانادا با انتشار
مقالهای به همــه توصیه کرده که
واکسن آنفلوآنزا بزنند.
ریدرزدایجست برای این پیشنهاد ۴
دلیل آورده:
•
 )۱ویروس هر سال عوض میشود

ممکن است پارسال واکسن آنفلوآنزا
زده باشید ،اما چون ویروس هر سال
تغییر میکنــد ،در مقابل ویروس
امســال مصونیت ندارید .واکســن
جدید باعث تولیــد آنتیبادیهای
جدید در بدنتان میشــود و این
خوب است.

•
 )۲هر چه زودتر ،بهتر

آغاز فصل آنفلوآنزا مشخص نیست
و خیلی اوقات از اوایل اکتبر شاهد
ابتالی مردم به این بیماری هستیم.
واکسن برای تولید آنتیبادیدر بدن
به دو هفته وقت نیاز دارد .پس هر
چه زودتر واکسن بزنید شانس مبتال
نشدنتان باالتر میرود.
•
 )۳ضعیفترها بدون آن کم

میآورند

تحقیقات نشــان داده این گروهها
برای جنگ با ویروس آنفلوآنزا بیشتر
از بقیه به واکسن نیاز دارند:
زنـــان باردار ،کــودکان زیر
۵ســال ،افراد باالی  ۵۰سال،
افراد مبتال به بیماریهای مزمن
و کسانی که با آنها کار یا زندگی
میکنند ،و باالخره افرادی که
در بیمارستانها کار میکنند.
•
 )۴ویروس آنفلوآنزا سریع سفر
میکند

کافی است کسی مبتال به آنفلوآنزا
باشد و سرفه کند :چون ویروس از
طریق هوا منتقل میشــود خیلی
راحت دیگران را مبتال خواهد کرد.
میتوانید دســتانتان را هر ساعت
بشویید و از جمعیت دوری کنید.
حتی میتوانید بیشــتر از همیشه
ورزش کنید که بر اساس تحقیقات
جدید باعث کاهش احتمال ابتال به
آنفلوآنزامیشود.
اما همه اینها کارساز نیست و هنوز
هیچ راهی بهتر از واکسنزدن
برای مقابله بــا آنفلوآنزا
کشف نشده است.

•
تفاوت میان سرماخوردگی و
آنفلوآنزا

سرماخوردگی و آنفلوآنزا در نگاه اول
شبیه به نظر میرسند چون هر دو
بیماریدر این نشانهها مشترکاند:
تب ،احســاس خســتگی شدید،
بدندرد ،گلودرد ،ســرفه خشک،
خارش چشم و حالت
تهوع.
اما وقتی این نشانهها
خیلــی ســریع
خودشــان را نشان
میدهنــد و با تب و
درد شــدید همراه
میشوند احتماال
دچــار آنفلوآنزا
شــدهاید باید
خیلی سریع
به دکتر

مراجعهکنید.
وقتی در دو روز اول ابتال به ویروس
آنفلوآنــزا درمان را شــروع کنید
سریعتر خوب میشوید.
خانوادهها میتوانند واکســن را از
کلینیکهای دولتــی و همچنین
مطبهای خصوصی تهیه کنند.
ونکوورنامه •
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خداون��د بندگان��ش را به
خداون��د بندگان��ش را به
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مهماني خود فراميخواند
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ماهي ك��ه در آن خداوند
ماهي ك��ه در آن خداوند
ب��ه بندگان��ش رحمت و
ب��ه بندگان��ش رحمت و
بركت عطا ميكند.
بركت عطا ميكند.
ماه��ي ك��ه روزه��ا و
ماه��ي ك��ه روزه��ا و
ش��بهايش از بهتري��ن
ش��بهايش از بهتري��ن
ساعتهاس��ت و سرتاسر
ساعتهاس��ت و سرتاسر
5
1
درهاي بهش��ت روي بندگانش گش��وده است ،ماهي كه نفس كشيدن
ماه
اين
اين ماه درهاي بهش��ت روي بندگانش گش��وده است ،ماهي كه نفس كشيدن
 ۷۰درصــد پولدارها  ۸۱درصد
حكم تسبيح و خوابيدن حكم عبادت دارد.
حكم تسبيح و خوابيدن حكم عبادت دارد.
هــا
ماهيا ر
روزانه کمتر از پو لد
كه ش��ب قدر ،ش��بي كه برتر از هزار ماه است در آن واقع شده ،شبي
ماهي كه ش��ب قدر ،ش��بي كه برتر از هزار ماه است در آن واقع شده ،شبي
فرش��تگان که
کارهایی را
بایدخدا فرود ميآيند و جميع مق��درات بندگان را در طول
ب��ه اذن
 ۳۰۰كه
كه فرش��تگان ب��ه اذن خدا فرود ميآيند و جميع مق��درات بندگان را در طول
آمرزشلوهارستگاري
خود طلب
(to-ازخداي
بندگان
یكه
ماهي
ميكنند.
انجامتعيين
سال
 16سال تعيين ميكنند .ماهي كه بندگان ازخداي خود طلب آمرزش و رستگاري
کنند
لیست م
بدهند
چنین
درصد بیپو
فقط ۲
ميكنند .واژه رمضان در لغت «رمضاء» به معني حرارت و س��وزانيدن اس��ت و
ميكنند .واژه رمضان در لغت «رمضاء» به معني حرارت و س��وزانيدن اس��ت و
 do listدارند) ۱۹ .درصد بیپولها عادتیدارند.
رصــد
د
۷۶
چون در اين ماه گناهان انس��ان بخشيده ميش��ود ،از آن به عنوان ماه مبارك
چون در اين ماه گناهان انس��ان بخشيده ميش��ود ،از آن به عنوان ماه مبارك
list
عادات
پولدارها
11لطافت خاصي برخوردار است
دارند .انتخاب واژه رمضان از دقت و
to-doميشود.
رمضان ياد
رمضان ياد ميشود .انتخاب واژه رمضان از دقت و لطافت خاصي برخوردار است
آفتاب
زير
در
شدن
دگرگون
توان
مي
نوعي
به
را
شدن
گداخته
از
سخن
كه
چرا
سخن از گداخته شدن را به نوعي ميتوان دگرگون شدن در زير آفتاب
كه
چرا
6
 ۶درصد پولدارها ممکن اســت روزانهشان را -
مناجات
و
قرآن
بهار
رمضان
كرد.
تعبير
امانش
بي
ضربات
تحمل
و
گرم
و
سوزان
گرم و تحمل ضربات بيامانش تعبير كرد .رمضان بهار قرآن و مناجات
و
سوزان
 ۶۳درصــد والدیــن پولدار بگویند چه در سرشان میگذرد .که عامل موفقیت
به درگاه پروردگار بينياز اس��ت .تمام كتب بزرگ آسماني از جمله قرآن كريم،
به درگاه پروردگار بينياز اس��ت .تمام كتب بزرگ آسماني از جمله قرآن كريم،
هایشــان را
تورات،بچه
مجبــورنازل۶۹
دانند -
شده.درصد بیپولها خیلی سریع خــود می
صحف در اين ماه
انجيل ،زبور و
انجيل ،زبور و صحف در اين ماه نازل شده.
تورات،
ماهیميدو جلد
کنند که
ام��اممی
در سر
گویند
ام��امخود
صورتدارند .به فرزنــدان
چه به
رمض��ان
شما مدریماه
فرماي��د :كلبهق��رآن
ص��ادق (ع)
جعفر
جعفر ص��ادق (ع) ميفرماي��د :كل ق��رآن در ماه رمض��ان به صورت
روز
در
تورات
و
رمضان
اول
ش��ب
در
ابراهيم
صحف
و
ش��ده
نازل
المعمور
دهند.نازل ۱ش��ده و صحف ابراهيم در ش��ب اول رمضان و تورات در روز
المعمور
بيت
بيت یا بیشتر کتاب غیرداستانی 12
آموزش می
ششم ماه رمضان ،انجيل در روز سيزدهم رمضان و زبور در روز هجدهم رمضان
انجيل در روز سيزدهم رمضان و زبور در روز هجدهم رمضان
رمضان،
ماه
ششم
نازلهــر
دارها
تام کارلی ،نویسنده آمریکایی برای کالــری هلههولــه ( )junk foodبخوانند ۳ .درصد بیپولها چنین  ۷۹درصــد پول
شده وماه  ۵درصد فقــرا چنین کاری
نازل ش��ده اس��ت .نظر به اينكه قرآن كريم در ماه مبارك رمضان
نازل ش��ده اس��ت .نظر به اينكه قرآن كريم در ماه مبارك رمضان نازل شده و
مدت  ۵ســال عادات روزانه  ۲۳۳مصــرف میکننــد ۹۷ .درصــد عادتی
شبکه
بیشتر را در
ماههای میکنند.
اس��امي از
ســاعتدریاروايات
دارند.آن در اين ماه فضيلت بس��ياري دارد،
ت��اوت آيات
ت��اوت آيات آن در اين ماه فضيلت بس��ياري دارد ،در روايات اس��امي از ماه
دعايي
روزش نماز
اجتماعی هر
رمض��ان به عنوان بهار قرآن هم ياد ميش��ود .اين م��اه
پولــدار و  ۱۲۸فرد با وضع خراب بیپولهــا روزانه بیشــتر از 7 ۳۰۰
فعالیت
دارند.و ۱۶
درصد  17رمض��ان به عنوان بهار قرآن هم ياد ميش��ود .اين م��اه هر روزش نماز و دعايي
مس��تحبي
نمازهاي
و
مناجات
دعا،
آن
بركات
س��بب
به
ماه
اين
در
و
دارد
آن دعا ،مناجات و نمازهاي مس��تحبي
بركات
س��بب
به
ماه
اين
در
و
دارد
ويژه
۲۳
مالی را دنبال کرد و کتاب پرفروش کالری هلههوله میخورند.
ويژه درصــد پولدارهــا اهل قمار فقرا چنین کاری میکنند.
 ۸۴درصــد پولدارهــا معتقدند دارند.
توصيه شده است.
توصيه شده است.
 Rich Habitsرا نوشت .او در این 2
قمار
ها
ل
پو
ی
ب
درصد
۵۲
هستند.
13
زیاد
باعث
شان
عادات
شدن
ه
روزان
20
از ب��ركات اين ماه ميتوان به اين نكته اش��اره كرد ك��ه با آغاز اين ماه ،همه
از ب��ركات اين ماه ميتوان به اين نكته اش��اره كرد ك��ه با آغاز اين ماه ،همه
کتاب  ۲۰۰رفتار مشــترک میان  ۸۰پولدارهــا روی «یک» هدف میکنند.
کمتر از
پولدارها
درصد
مس��لمانان ،در هر جاي دنيا اين ماه را به ۶۷
س��فرهروزی فرصتها و
شــود۴ .
هری
شــانس م
عاشــق
كنند و
برگزار مي
بهترين نحو
س��فره
پولدارهــاكنند و
درصــدنحو برگزار مي
۸۶به بهترين
اين ماه را
جاي دنيا
مس��لمانان ،در
اعتقادیميكنند.
چنین خدا برپا
ها را با ياد
افطار
پولدارها را شناسایی کرده و توضیح مشــخص تمرکز کردهاند .فقط 8
سحریوپول
سحر و افطار را با ياد خدا برپا ميكنند .یکساعت تلویزیون نگاه میکنند .درصــد ب
مطالعهانــد ۲۶ .درصد بیپولها
كاهش
آن
در
ج��رم
حتي
كه
ماهي
اس��ت.
بركت
و
خير
سراس��ر
كه
ماهي
حتي ج��رم در آن كاهش
كه
ماهي
اس��ت.
بركت
و
خير
سراس��ر
كه
ماهي
میدهد که عادات روزانه پولدارها  ۱۲درصد بیپولها چنین کاری  ۸۰درصــد پولدارها بــه دیگران  ۲۳درصد بیپولها چنین عادتی دارند.
عاشقمطالعهاند.
مييابد و بس��ياري دس��ت به بارگاه خدا برميدارند و طلب آمرزش و بخش��ش
مييابد و بس��ياري دس��ت به بارگاه خدا برميدارند و طلب آمرزش و بخش��ش
گيرند .تبریک
تولدشان را
زنند تا
زنگ م
و غیرپولدارها به شــدت متفاوت میکنند.
18
دارند.روزهدار در هنگام گرس��نگي
همچنين انس��ان
پيش مي
ی توبه
كنند و
مي
ميكنند و توبه پيش ميگيرند .همچنين انس��ان روزهدار در هنگام گرس��نگي
است و با توجه به عادات روزانه یک 3
چنین
پو رالها
درصد بی
وبگویند.
كند و در14
گویند
پولدارهــا می
درصــد
نتيجه به كمك آنها ميش��تابد.
ياد مي
بينوايان
۱۱فقرا و
تش��نگي،
ياد ميكند و در نتيجه به كمك آنها ميش��تابد.
بينوايان را
تش��نگي ،فقرا و
 ۷۶و
رمضان ماه
من و ماه
شعبان ماه
فرمايد« :ماه رجب ،ماه خدا و ماه
(ص) مي
شخص میتوان وضعیت مالیاش  ۷۶درصــد پولدارها چهار روز در پيامبر
رجب ،ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه
فرمايد« :ماه
پيامبر(ص)
کنند.
کاری می
پولدارهــا
درصد
فقط ۶
بدشــدن
روزانهميباعث
 realityعــادات بد
امت من است .هر كس همه اين ماه را روزه بگيرد ،بر خدا واجب است
اين ماه را روزه بگيرد ،بر خدا واجب است كه همه
است .مهریكس
امتمالمن
هفته ورزش میکنند ۲۳ .درصد 9
را پیشبینی کرد.
کنند.كه۷۸
 TVتماشــا می
شود.همهفقط
یشان
همهدرصد وضعیت
گناهانش را بخش��يده و بقيه عمرش را تضمين كند و او را از تش��نگي و عطش
گناهانش را بخش��يده و بقيه عمرش را تضمين كند و او را از تش��نگي و عطش
را
شان
ف
اهدا
پولدارها
درصد
۶۷
مرتــب
ورزش
اهــل
هــا
ل
پو
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ب
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پولدار
طبقه
او در مورد ایــن
هایی
چنین
دنبال
ها
ه
برنام
ل
پو
ی
ب
ل
پو
ی
ب
۹
مسئله
این
به
ها
درصد
دردناك روز قيامت امان دهد».
دردناك روز قيامت امان دهد».
بااليي
قرب
و
اجر
خدا
نزد
در
ماه
اين
كه
گرفت
نتيجه
توان
مي
تفاسير
اين
با
آورند۱۷ .
روزی کاغــذ می
نوشته :هستن
تحقیق کرده
)0.62هشــان
دربار
درصد هستند.
دارند.اين تفاسير ميتوان نتيجه گرفت كه اين ماه در نزد خدا اجر و قرب بااليي
Puzzle 1 (Hard, difficultyاعتقاد با
rating
)0.62
(Hard,دPuzzle 2.
difficulty
rating
15را در اين ماه قرار داده است.
آمرزشهاي خود
بركات و
باالترين
دارد و
 19دارد و خداوند باالترين بركات و آمرزشهاي خود را در اين ماه قرار داده است.
«جالب اینجاست  ۸۵تا  ۸۸درصد 4
کنند.
کارها می
خداونداین
پولها از
بی
چه خوب اس��ت كه با آغاز اين ماه ،نهايت اس��تفاده را كرده و از خداي خود
چه خوب اس��ت كه با آغاز اين ماه ،نهايت اس��تفاده را كرده و از خداي خود
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رفع درصد
خواس��تار آمرزش گناهان ،بركت در روزي و ۴۴
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باشيم و
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نیم
روزی
پولدارهــا
درصــد
خودساخته و نسل اولی هستند».
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برای
عمر
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باشيم.
پربركت
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اين
در
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كمك
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گرفته
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بينوايان
 ۸۸و
سر کار به کتابهای صوتی گوش فقرا
فقرا و بينوايان را گرفته و كمك حال هم در اين ماه پربركت باشيم.
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کرده و
روزنامهمداد
شرحها را با
دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
ایرانحلدارای
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی ازجدول
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

رجوع-
افقي-8 15 14 13 12 :
افقي:
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
كش��ورمان5 4 -
خبرگزاري 3 2
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-1بخشي از خودرو كه مركز كنترل
-1بخشي از خودرو كه مركز كنترل 1
مسطح 1
عملكرد آن محس��وب ميش��ود-9-از نيمتنه زنانه -بيبضاعت -شيپور
عملكرد آن محس��وب ميش��ود -از
2
2
بزرگ
ش��هرهاي تاريخي و بس��يار زيباي
ش��هرهاي تاريخي و بس��يار زيباي
3
3 -10
پائي��ن و قع��ر -نرخ رس��مي-
ايتاليا
ايتاليا
صنعتي4در شعر
 -2رديف -بيخب��ر از پياده -جيره
 -2رديف -بيخب��ر از پياده -جيره 4
 -11گليم -طرف صحبت -مقياس
مقرر
مقرر
5
طول 5
 -3گش��ادگي رگه��اي پ��ا-
 -3گش��ادگي رگه��اي پ��ا-
6
هجو كردن -پادشاه ساساني-
خويشاوندي ،ارتباط -كمك
6 -12
خويشاوندي ،ارتباط -كمك
بزرگ -زنجيره
خمره
 -4بل��ي -مركز ف��راري -ابزار اضافه 7
 -4بل��ي -مركز ف��راري -ابزار اضافه 7
 -13آرن��ج -گاب��ي -حركت��ي در
الزم -آبسه
الزم -آبسه
 -5سابقاً بر سر آن جان ميباختند8 -
جودو 8
 -5سابقاً بر سر آن جان ميباختند-
پس��تفطرتي -پ��اك و منزه-
چوبدستي قلندر -كلمه
چوبدستي قلندر -كلمه
9
9 -14
رسوبكننده
 -6پ��ر و لبري��ز -اي��ن گل ام��روزه
 -6پ��ر و لبري��ز -اي��ن گل ام��روزه
10
10
 -15دس��تگاهي ب��راي محاس��به
بيشتر نشانه عش��ق ،افتخار ،برتري
بيشتر نشانه عش��ق ،افتخار ،برتري
و جذابيت ميباشد -عامت مفعول 11
شتاب11،
س��رعت و نيروهاي وارده بر
و جذابيت ميباشد -عامت مفعول
خودرو12-دستگاه ضدعفوني
بيواسطه
بيواسطه
12
 -7مركز فرماندهي -مكاني عمومي عمودي:
 -7مركز فرماندهي -مكاني عمومي
13
13
براي اس��تفاده از اينترن��ت -مدفن
-1نويس��نده رم��ان «س��واران
براي اس��تفاده از اينترن��ت -مدفن
14
فردوسي
كالسكه» -كجاوه
14
فردوسي
گياهي
قانون-
بي
ش��هر
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-8
ش��جاع -فري��ب -تبه��كار و
-2
گياهي
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بي
ش��هر
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-8
15
15
هاي
ب��ا گل
سوس��نيها
از تيره
آدمكش
خوش
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داشته
عمومي
شهرهايش��ان حمام
ش در
مختصر
عكس
معطر تاريخ به جمشيد ،پادشاه روزگارنيشدار-
انه از
افقي :و معطر
امضايالعمل
ملحد -عكس
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كمرنگ -ض��د -4
مخرب
تقليد بمب
ورطهبلبل-
ناكس،درلئيم-
خونگرم-7 -
سردار كارتاژ
پژوهي-
ن كه
خونگرم-
صورت��ي
خاك -9
بمب مخرب
ايالت لئيم -بلبل-
ش��هري-7درناكس،
رنگ باختن-1كه
چن��ان
فرهن��گ خود
ض��دهايي
كمرنگ-نشانه
تخت جمشيد
-9و در
منسوب است
وج��ود جا
غوش از روغن
جوان،
معني
نوعي
گربه ما-
 -8قاره
پارچه -همراه
اذيتعزيزي بت��وان در -2
نوعيجا
آغوشاكنون-روغن
بگو-اذيت
اسب-
به ما-
هورمون-قاره
-8
اسب-چون
آلوده را
حمام در آن روزگاران پيدا س��گ و
Puzzle
3 (Hard, difficulty
Puzzle
(Hard,روي4
difficulty
rating
)0.73
اين بازهم
چك-
كش��ور
دريا -مركز
اشد؛ شده-10
ratingدلير
قلب -صفحه
دريچه
پس��رانه-
كشيد -9.نام
) 0.61نوعي
ضلعي-
باشد؛تيره و تار-
روشنفكران -3
كش��ور ازچك-
ش��ش مركز
 -10دريا-
بازهم  -9نام پس��رانه -دريچه قلب -صفحه
بيشتر با
سخنم
ش��ايد
شناسان بر
باستان
اس��ت و
رد
لبريز!
پر
آوردن -ضدخشك
 -5اثر بيدل-
نتري
هيوندالبريز!
خودروي پر و
نقاشي
نقاشيجرم آگاهي بيش��تر مسئوليت سنگينتري
ك��ه س��اخت حمامهاي آنها كه به
عقيده وان��د
دورهقلعه حس��ن
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سخن زير
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-10
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-10دارند و مي
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ضمير غايب
شاملهرهمه
پركاربرد لباس-
كه جاي
گلزن هلندي
ضمير
غايب او در بازيهاي همخانه پركاربرد لباس -شامل همه ميشود
شودميخواهند از
مياي
وسيله
روشنفكري به
اس��ت ،يا اينك��ه با ورود كه در توهم
ند از رايج بوده
عشوهگر-
مانكن-
سرزمينصاف
 -12لباس
ب��سدزدي
سرپرستي-
عشوهگر-7-
اس��ت-
افراد حرفقافله -11
كن-المللي
صافبين
جشنواره
س��لول-كه يورو
حرف
بود-لباس
شايسته خالي-12
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شدن -هم��ان
يتيم -11
خواهم بگويم
ب��سمي
هم��اننمانند.
تمدن عقب
حاكمان و
سته اسام به
ي
جمع -بام
بخشنده -ش��هري در
 -8مش��هور-
جانشينان
خانهتكي
حمام
كشتيبان -بام
فيلم -جمع-
جانشينان
بايسته كه با احترام به تاريخ سرزمينمان كه
خانهاي��ران حمامهاي اس��ت و
ش��هرهاي
ن كه خير در
عجله،
پي��روزي-
بنا پ��ل
-13
عجله ،استان
زير لب
س��خن
س��رعت-جشن-12
گرفتگي زبان
كاملازآداب -5
انگور-پي��روزي-
نوعي پ��ل
ادب،برابر-13 -
س��رعت -يزد  -12ش��اعر مسافر -س��خن زير لب از
رعايت
مسافر-اش با
ش��اعرمذهبي
هاي ملي و
شاردن،
نوشته
كردهاند و به
ادب ،بسيار
س��فره
عضو
قديم��ي-
رسيده -شهري در جنوب  -9اس��تارت
جمع امت
دوستي-
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داش��ت ،از آنچه با -6
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امت
جمع
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هنگ جهانگرد
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گذرانيده
اصفه��ان
صف��وي در
باريتعالي
صفات
حج -از
واحد
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نيست-از صفات
-7اياهلي حج-
بخت
تاريك-
گ��ر -دلير-
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سرويس بهداشتي
زدهايم و
برزن قدم
كوي و
مش��هور كه
ه��اياين است
باتاقسخن
است ،اما
شتي داشته
دارويي
م و بر در گياهان
 -11ب��اران ري��زه -عمه
گياهان دارويي
سادهترين آموزههاي اس��تفاده كردهايم ،پاي بر فرهن��گ خود بگذاريم و بر
سرزميني كه
حل جدول
حل جدول عادی شماره 5132
5132
زمان(عج)-شماره
جدول عادی
عمودي:
پزشكها
ويژه شماره  5132حل امام
ت؛
عمودي:
اخاق��ياش «النظافه من خانهاي وارد ش��ويم كه حرمت دارد و مقدس است؛ بر
ادهبر مذهبي و
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ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

همدردی

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

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

سـپ
اس

ره شعله آرزو هک از جان ربخاست

بگ
چون پارۀ آ یـنه رد سینه شکست

پدرم به غروب ابدی پیوست...

و چشم انتظار لحظههای 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.

مجیـدجوانی

همدردی

ی دوست مان مجید جوانی چهرۀ نام آشنای شهر،
گرام 
ای متین و
ی است که مجید را نشناسد .چهره 
داغدار پدر است .کمتر کس 
آرام که در شادی هاو غم هایمان با ماست.
ی میداریم به یاد خوبی ها و مهربانیهایش ،که همیشه با
یاد پدرش را گرام 
ی گمان دوام خواهد داشت.
ماست و ب 
مخلص کالم ،خانهاش 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 او همدردیم .مجید عزیز ماست دوستش می داریم.
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰در ایران مونترال-کانادا
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سپاسگزاری

هم
سیـنه ماالمال ردد است؛ ای ردیغا مر ی
تن
دل ز ـهایی 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

ئ
دل آسا ی

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.

ه
مدردی

حسین صمیمی و خانواده

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

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

28
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ه
مدردی
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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
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ه
مدردی
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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

ه
مدردی

جناب آقای ابراهیم درویشعلی

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوستفرهیخته
جناب دکتر زروان مبتکر

زنده یاد بانو حاجیه رقیه میرزائی (درویشعلی)

دکتر شریف نائینی و خانواده

دوست دیرین و ارجمند،

خانواده های محترم سوگوار

در اندوه غم انگیز درگذشت مادر عزیزتان

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

من و خانواده خود را در اندوه شما شریک می دانیم.

ابی مهربان ،دوست همیشه خوب

اندوه تو اندوه من است .برایت بردباری آرزو می کنم.

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

ه
مدردی

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

بهروز شریف و خانواده

خ
ن
ا
...هک ایام غم و هد ماند

ه
مدردی

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

29
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ه
مدردی
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دال دیدی هک آن فرزاهن فرزند
سیم
هب جای لوح ین رد کنارش

www.paivand.ca

نگ
هچ دید اندر خم این طاق ر ین
سنگ
فلک رب سر نهادش لوح ین

دولـو (فاضل)
دوستان عزیز و ارجمند ،سرکار خامن شیال
ّ
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

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

...هک ایام ـغم نخواهد ماند

همدردی

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

همــدردی
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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)

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...
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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،
طاهر سردار رشید ایرانی (ملقب
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 (احتماالً 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 ُمر َدن 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
دیرزمانی گریبانگیــرش بود ،به
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 ُمر َدن 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
کهدر 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!؟

هـمــدردی

مونتریال  -کبک  -کانادا
جمعه چهاردهم ماه نوامبر
سال  2014میالدی

عباسکرباسفروشان
(خراسانی)

همدردی

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما درگذشت اسف انگیـز کورش فاضل را
به خانواده فرهنگ دوست ایشان تسلیت می گوید.

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.

ه
مدردی

دکتر شریف نائینی و خانواده

با قلبی اندوهگین درگذشت عزیز از دست رفته

کورشفاضـــل

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
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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.

همدردی

خانواده های مرادیان ،شهروئی ،رضائیان

فت
رفت ازربم سروی گران ،کز ر نش اشکم روان

ست
سوز وداـعش ره زمان ات ا خوانم می رود

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)

ه
مدردی

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

ه
مدردی

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
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iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
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هشدار کانون شهروندی زنان نسبت به
بسترسازی برای خشونت علیه زنان
 28مهر :این روزها شاهد اقداماتی

نگران کننده توسط نمایندگان عنوان «طرح صیانت از
مجلس شــورای اسالمی تحت حریم عفاف و حجاب»

عنوان «طرح صیانت
از حریــم عفاف و
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 قصددارد حتادسترنج
و دســتمزد زنان را نه به عنوان
یک حق و نه حتا به عنوان یک
امتیاز بلکه یک تنبیه و مجازات،
مستمسک قراردهند.
طرحی که اختالط زن و مرد رادر
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
متحجر ضــد زنی
باقــی نگذاشــته و
اکنــون با داشــتن
صالحیــت علمی و
مدیریتی و شــغلی
می بایست با بهانه
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 سویدیگردر شرایطی که موج
سهمگین خشونت گرایی و تحجر
در منطقه خاورمیانه ،انسان های
بیشماری را قربانی می کند ،رشد
چنین افکاریدر میان نمایندگان
مجلس و طیف هــای تندرو ،و
تحرکات خشونت آمیزی چون
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)
 28مهرماه 1393

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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ش اینترنتی
رید و فرو
خ

موسیقی..

فـــروش
۸میلیــــارد
دالریعلیبابا
در  ۲۴ساعت

روز  ۱۱از ماه  ۱۱میالدی ،روزی
با چهــار «یک» به نشــانه افراد
یکــه ،روز مجردها در چین و روز
ّ
هدیه دادن آنها به همدیگر است.
کنسرن فروش آنالین علیبابا در
این روز به رکورد جدیدی دســت
یافت.
چیــن روز مجردها را با هیجان و
بیقراری جشــن گرفت .پیشینه
این روز و بهرهمندی کنسرنهای
فروش آنالین ،به یک "شــوخی
دانشجویی" باز میگردد .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
بههمدیگرانتخابکردند.برگزیدن
این تاریخ با معنی بود :یازده نوامبر
()۱۱-۱۱؛ روزی که همه اعدادش
از  ۱تشکیل شده است.
این ایده به سرعت حامیان بسیاری
پیدا کــرد .به تدریج ،احســاس
خشــنودی از دادن هدیه به افراد
مجــرد ،از محی 
ط دانشــگاهی به
سراسر کشور گســترش یافت و
طبیعتا هدیه اصلی نصیب کسبه
و تجار شد.
از سال  ۲۰۰۹غول خرید و فروش
اینترنتــی "علیبابا" ،ایــن روز را
به جشــن فروش با تخفیفهای
ویژه مبــدل کرد .این کنســرن
آنالیــن که پالتفرمهــای فروش
اینترنتی بســیاری مانند Tmall
یــا  AliExpressو  Tabaoرا در
اختیار دارد و سهمی  ۸۰درصدی
در فروش آنالیــن چین به خود
اختصاص داده ،از "روز مجردها"
و تخفیفهای مخصوص این روز،

شیـدا
قره چه داغی

برای آشنائی و است
فاده از دنیای عظیم
و زیبای موسیقی ک
السیک ،بهترین راه
اینســت که در
سال ساز زد .کودکی و جوانی چند
راه دو
م :با دقت و مرتبا به
موسیقی کالسیک
گوش داد .لذا برای
کسانی که عالقه
دارند و نمی دانند از
کجا شروع کنند را
هنمائی های کوتاه و
راهگشا در روزنامه
پیوند ارائه می دهم.
خواننده گرامی چ
نانچه سوال و کمک
بیشــتری الزم
دارید لطفا با آدرس
LOGUE
 DIAتماس بگیرید:

گام های موسیقی

به عنوان ترفندی تجاری استفاده
میکند .عرضهکننــدگان کاال در
بازارهای اینترنتی علیبابا ،کاالهای
خود را در ایــن روز ،تا  ۷۰درصد
ارزانتــر میکنند .تنها در Tmall
نزدیک  ۲۷هزار عرضهکننده کاال
فعالهستند.
ارقام دستکاریشده؟

فروش رویایی علیبابا اما قابل بحث
است .رقم ذکر شده تنها ارزش کل
سفارشها را نشان میدهد .اما چه
میزان آنها نهایتا فروخته میشوند
روش نیست .یکی از متخصصان
موسسه "گارتنر" به والاستریت
ژورنال گفته است که سال گذشته
حدود  ۲۵درصد سفارشهای روز
مجردها پس فرستاده شدهاند .اما
مســئوالن علیبابا میگویند رقم
اجناس برگشتی بسیار کمتر است.
بدبینهــا میگویند که علیبابا از
ترفنــد دیگری هم بــرای چنین
آماری استفاده میکند:
بســیاری از فروشــندگان در
پالتفرمهای علیبابا از اواسط ماه
اکتبــر اجناس خــود را برای روز
مجردها پیشفروش میکنند که
نهایتا این ارقام جــزء فروش روز
یازده نوامبر محسوب میشوند.
اما علیرغم مســائل یاد شــده،
رکورد فروش علیبابا رقم بســیار
باالییست ،برای مقایسهدر آخرین
روزهای فروش ویژه آمریکا (Black
)Friday and Cyber Monday
میزان کل فروش هر دو روز بالغ بر
 ۲،۹میلیارد دالر بود.

همه چیز در مورد مونتریال...
• 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 ســایق 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
مشترکاتملی
• الزام رعایت احترام همه اعضا
• خبر رسانیدر مورد نمایشگاهها،
کنسرتها ،مشــاغل جدید ،ادامه
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 کبکدر عرصه های
مختلف
• برگــزاری گردهمایــی هــای

PAIVAND: Vol. 21  no.1188  Nov. 15, 2014

کنسرن علیبابا همچنین تالش
بســیار میکند تــا در بازارهای
بینالمللی سهم بیشتری بدست
آورد ،بــه همین دلیل در پالتفرم
"علیاکســپرس" برای اولین بار
سفارشهای خارج از چین پذیرفته
شدند و مارکهای معروفی مانند
"گپ ،نایکــی و آدیــداس" هم
مشــمول تخفیف قــرار گرفتند.
رکورد فــروش در روز یاد شــده
موجب افزایش  ۴درصدی سهام
علیبابا شد و ارزش هر سهم آن به
حدود  ۱۲۰دالر رسید.
علیبابا در میانه ســپتامبر ۲۰۱۴
وارد بازار ســهام نیویورک شد و
ســهامی به ارزش بیــش از ۳۰
میلیارددالر فروخت.
بســیاری از کارشناسان ،آن زمان
فروش بیسابقه سهام این کنسرن
را "تب" زودگــذر نامیدند اما در
عمل از آن زمــان تا کنون ارزش
سهام «علیبابا» حدود  ۲۵درصد
افزایش یافته است.
ارزش کل سهام علیبابا حدود ۳۰۰
میلیارد دالر برآورد میشود یعنی
به اندازه ارزش سهم سه کنسرن
آلمانی "بایــر"" ،فولکسواگن" و
"زیمنس".
سال گذشــته در کل سایتهای
زیرمجموعه علیبابا ،معامالتی به
ارزش  ۲۵۰میلیــارد دالر انجــام
شده است .طبق اظهارات مدیران
علیبابا ،درآمد این کنسرن بسیار
بیشــتر از مجموع کل درآمد دو
شرکت آمریکایی "آمازون و ایبی"
است.

>> ادامه از صفحه15 :

•

در قــرن  17میــادی بــه بعد
گام های ماژور  Mejeurو گام های
مینور  Mineurدر موسیقی غرب
مورد استفاده قرار گرفته است .قبل
از آن  6گام 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  1700میالدی
()1645-1706
ANDREAS
WERKMEISTER

 ،Octaveیعنــی ردیــف  8نت
موســیقی را بــه  12نیم 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  24گام
ماژور و مینور موسیقی نواخت.
 J.S.Bachاز این امکانات استفاده
کرده است  2مجموعه Prelude+
 Fugueبرای پیانو ساخته است.
بــه نــام wohltemperierten
 klaviersکه در همه  24گامهای
ماژور و مینور ساخته شده است.
ایــن اثر (تمــام کتــاب اول) در
فســتیوال  Bachدر مونترال (23
نوامبــر تا  7دســامبر  )2014در
تاریخ شــنبه  29نوامبر ســاعت
 19:30در  Salle Bourgieتوسط
 Sergei Babayanاجــرا خواهد
شد.
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•
Prelude
پیش درآمد:

ســاختمان آن آزاد
اســت و  Bachدر
 2مجموعه ی ذکر
شده پرلود و فوگ
را در کنــار هــم
ساخته است .اولین پرلود در کتاب
اول بســیار معروف اســت چون
 Ch.Gounodآهنگســاز قرن 19
یک ملودی برای آواز
”“Ave Maria

به آن اضافه کرده است که بزودی
در ایام نوئل همه جا بارها شنیده
خواهد شد.
 Fugueبر خالف پرلود ساختمانی
بسیار حساب شده دارد و با قوانین
موسیقی چندصداییPolyphonie
ساخته می شود.

•
گـــــام های دیگر:

( Pentatonikدر 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  19هم از آن
استفاده کرده اند.
(Eduard Grieg )1907-1843
آهنگساز نروژی در اثر خود" Peer
 "Gynt Suiteاز این گام استفاده
کرده است.
Suite
به موسیقی دوره  Baroqueگفته

ail.com

Sheida.g@hotm

می شود که معموال از چند قطعه
رقص مختلف تشــکیل میشده
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.
 Dodekaphonieیــا موســیقی
 12نتی -یا موســیقی Serielle-
-1874( Arnold SHONBERG
 )1951آهنگساز اطریشی با ابتکار
خود کامال قواعد موسیقی گذشته
یعنی  Tonaliteرا 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
•

مرتضیپاشایی،
خوانندهمحبوب
ایرانی ،درگذشت

دوستانه و جلسات آموزش رایگان پایین بودن آستانه تحمل برخی از
دوستان در مقابل نظرات دیگران
عکاسی
ضابطه
بی
تبلیغاتی
هــای
آگهی
بقیه
به
مجانی
اشیاء
• اهدا
مرتضی پاشایی ،خواننده محبوب
• ذکر اطالعات کلیدی و بدردبخور و انتشــار برخی مواردی که هیچ و جوان ایرانی ،روز جمعه ۲۳ ،آبان
که باعث صرفه جویی اعضا میگردد ارتباطی به مونترآل ندارند.
در بیمارستان «بهمن» تهران در
• پاسخگویی به سواالت
رعایت احترام به نظرات دیگران از  ۳۰سالگی درگذشت .او مدتها
شرط
با
«تبلیغ
• ترویج سیاست
الزاما
و
بوده
گــروه
بنیادین
اصول
از بیماری سرطان رنج میبرد.
تخفیف» به اعضای گــروه برای همیشه باید رعایت گردد.
مرتضی پاشــایی ،متولد ســال
گروه،
این
تقویت فروشــنده ،مصرف کننده یکی از اهداف اصلــی
 ،۱۳۶۳کار موســیقی را از ۱۴
و گــردش مالــی در بین جامعه مبارزه با این توصیه اشتباه هست سالگی و با نواختن ساز گیتار آغاز
خودمان
که به غلط به ما دیکته کرده اند:
کرده بود.
• ترویــج اصل «اخالق در فضای «ســعی کن در خارج از ایران ،از او پیــش از انتشــار اولین آلبوم
مجازی» و نهایتا این که نگاه مدیر ایرانی ها فاصله بگیری تا کاله بر
گروه نســبت به اعضاء ،یک نگاه سرت نگذارند»!
«باال به پایین» نمیباشد و کرامت و بدود تردید ،مطالب منتشر شده
احترام اعضا در همه حاالت رعایت در این گــروه به منظور کمک به
میشود.
هموطنان ،و نهایتا باال بردن سطح
		
مشکالت اداره گروه هم موارد جامعه ایرانی در بخشهای مختلف
زیر است:
زندگی بوده که به نفع کل جامعه
• تخصیــص بخــش اعظم وقت ایرانیان و فارسی زبانان مونترآل و
شخصی در ساعات مختلف شبانه کبکمیباشد.
روز برای رسیدگی به امور گروه و نکته مهمتر آنست که این گروه با کرده و در آن سهیم هستند.
پاسخگویی به سواالت
اجتماع اعضای محترم و کمکهای به امیــد روزی که جامعه ایرانیان
• فشــار برخی افراد محدود برای آنان شکل گرفته و قطعا بدون آن مونترآل جزء مهمترین ســاکنان
کشاندن گروه به برخی گرایشات هرگز میسر نمیشد .بنابراین همه این شهر بوده ودر تصمیمگیریهای
خاص
اعضا در موفقیــت آن نقش ایفا کالن و آینده ی این شهر ،نقشی

رسمیاش با
عنوان «یکی
هست» ،تعدادی تکترانه 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 ۹۲
به بیماری ســرطان دچار شد و
مراحل درمانی خود را آغاز کرد.
این خواننده جوان طی ماههای
گذشته با وجود بیماری چندین
کنسرت در ایران و حتی خارج از
ایران،برگزار کرده بود.

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!

تاثیر گذارداشته باشند.
اگر هنوز عضو این گروه نیستید،
عنوان زیر را در فیسبوک جستجو با احترام ،علی ،عکاس «استودیو
فوتوبوک» و مدیر گروه فیسبوکی
کنید:
«همه چیز در مورد مونترآل»
همه چیز در مورد مونترآل
Infos pratiques sur Montréal
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زمان آن رسیده که امنیت اسیدپاشان را بر هم زنیم

از خبرنگاران و عکاســان و
در قــرن بیســتویکم ،وجــود
پدیــدهی نابههنــگام تاریخی هر قانون و سیاست و اقدام جمهوری اسالمی فعالین اجتماعی را بازداشت
کرد و حتا به تن یک تن از
همچون جمهوری اســامی به فریاد میزند از زنستیزی دست برخنواهد
آنان ،لباس زنانه پوشاند و
اندازه کافی حیرتآور و هولناک
اســت .اما گاهی چنان حوادث داشت؛ زمان آن رسیده که زنان نیز تکلیف
عکس او را به عنوان مظنون
خود را با این حکومت روشن کنند.
به اسیدپاشــی در رسانهها
دردناکی در ایــران روی میدهد
منتشر کرد و کسانی را که
که هم حیرت و هم خشم و درد
هر انسانی را برمیانگیزد .اسیدپاشیهای زنجیرهای در اصفهان ،اسیدپاشــیها را به "امر به معروف" نسبت میدادند ،تهدید به
آن هم در روز روشن و در خیابانهای پررفت و آمد ،یکی از این برخورد کرد.
اکنون نیز چند هفته پس از وقوع این جنایات ،خبری از شناسایی
حوادث است.
گفته میشــود بین  ۸تا  ۱۵زن قربانی این جنایتها شــدهاند .یا دستگیری عوامل اسیدپاشیها نیست .در حالی که به گفتهی
سردمداران جمهوری اسالمی ابتدا کوشیدند از انعکاس خبر این شاهدان ،اسیدپاشیها در خیابانهای پررفت و آمد روی داده و
اسیدپاشیها در رسانههای جلوگیری کنند ،و هنگامی که دیگر این خیابانها مجهز به دوربینهای پلیس راهنمایی و رانندگی
جایی برای انکار نماند ،آن را به "انگیزههای شخصی و خانوادگی" هستند و اگر پلیس میخواست تاکنون میتوانست اسیدپاشها را
دستگیر کند .بیدلیل نیست بسیاری از مردم معتقدند عامالن و
نسبتدادند.
این نیز که ناممکن شد ،به روال معمول این جنایت را به هر جایی آمران اصلی این جنایتدستگیر و مجازات نخواهند شد ،حداکثر
نســبت دادند به جز سرمنشأ اصلی آن .یکی آن را به "سرویس بر اثر فشار افکار عمومی شاید چند فرد دست چندم دستگیر و
جاسوســی انگلیس" نسبت داد ،دیگری به "عوامل بیگانه" ،آن محاکمهشوند.
یکی به "دشمنان نظام" و این یکی هم اصال منکر "اهمیت" این "اسیدپاشــی جنایت ،قانونگذار حمایت"" ،ننگ ماســت ننگ
ماست ،مجلس شورای ما" و "الیحهی امر به معروف نمیخوایم"
موضوع شد و آن را "بزرگنمایی" خواند.
در مقابــل ،مردمی که از این جنایات به خشــم آمده بودند ،در از دیگر شعارهایی بودند که در اصفهان و تهران سر داده شدند.
شهرهای مختلف،در خیابانها ودانشگاهها به تظاهرات پرداختند خشــم مردم از آن رو متوجه مجلس ارتجاع اســامی بود که
و اعتراض خود را به این خشونت آشکار علیه زنان اعالم کردند .همزمان با اسیدپاشــیها ،مجلس ارتجاع رژیم سرگرم تصویب
بررسی شــعارها و درخواستهای مردم معترض نشان میدهد طــرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" بود .البته
که آنان تا چه حد نســبت به دستهای پشــت پرده ،ماهیت نمایندگان مجلس نیز نه تنها اهمیتی به این شکل از خشونت
زنستیزانهی رژیم و آمران ،عامالن ،سازماندهندگان و مشوقان علیه زنان ندادند ،بلکه با وقاحت تمام و با ســرعت بقیه طرح را
به تصویب رســاندند تا "خالء قانونی" در "حمایت" از باندهای
اصلی چنین خشونتهایی علیه زنان آگاهاند.
زنــان به همراه مردان ،به جز شــعارهایی علیه اســیدپاشها ،رژیم را پر کنند و به خشونتگران کنونی و آتی ،مجوزی قانونی
شــعارهایی درباره بیحقوقی خود ســر دادند ،مانند "ما زنیم ،بدهند .ادعا میشود این طرح جهت "حمایت قانونی" از آمران
انسانیم ،شهروند ایندیاریم ،اما حقی نداریم" و با شعارهایی چون به معروفیســت که "تذکر لسانی" میدهند ،اما مردم به خوبی
"امنیت ،آزادی حق مسلم ماست" و "قوانین ضد زن ملغی باید معنای "تذکر لسانی" اوباش رژیم را میدانند.
خشونت علیه زنان ،هر نوع اقدام عملی ،کالمی یا تهدیدی تعریف
گردد" خواهان حقوق مسلم خود شدند.
در ماههای پیش از اسیدپاشــیها ،به جز تشــدید بگیر و ببند میشود که منجر به آسیب جسمی ،جنسی یا روانی گردد و آنان
زنان توســط پلیس به "جرم" بدحجابی و تظاهرات مزدوران و را از آزادی چه در حریم خصوصی و چه در عرصه عمومی محروم
اوباش رژیم علیه "بدحجابی" ،ســران رژیم و باندهای وابسته به سازد .به رغم تصویب پیماننامههای متعدد بینالمللی در حمایت
آن در ســخنرانیها و مصاحبههای گوناگون بر لزوم برخورد با از زنان ،به رغم وجود قوانین حمایتی در بســیاری از کشورهای
"بدحجابــان" تأکید نموده و آنان را به زبانهای مختلف تهدید جهان ،به رغم مبارزات پیگیر ،هنوز زنان ،به علت جنسیتشان،
کرده بودند .از اینرو بود که بالفاصله پس از شروع اسیدپاشیها ،در سراسر جهان با اشکال و سطوح مختلفی از خشونت روبرویند
همه میدانستند که این حوادث با سیاست حجاب اجباری رژیم و تا زمانی که مردساالری و نظام سرمایهداری پابرجاست ،امکان
رفع کامل خشونت علیه زنان وجود ندارد.
ربط دارد.
ســید یوســف طباطبایینژاد ،امام جمعه اصفهان ،که نماینده تصویب طرح "حمایت از آمران بــه معروف و ناهیان از منکر"
خامنهای در اصفهان و نماینده مجلس خبرگان نیز میباشــد ،دو پیام به همراه دارد .یکی پیام حمایتگرانه خطاب به اراذل و
اوباش و باندهای سیاه و دیگری پیامی خصمانه به زنان .حمالت
پیش از وقوع این جنایات اعالم کرده بود:
"مســئله حجاب دیگر از حد تذکر گشته است و برای اسیدی ،تنها جلوهی خشونت عریان علیه زنان در ایران نیست.
مقابله با بدحجابی باید چوب تر را باال برد و از نیروی قهریه ضرب و شتم و توهین و تحقیر زنان در کوچه و خیابان ،تفکیک
جنسیتیدر مدارس ودانشگاهها و محلهای کار ،تصویب قوانین
استفاده کرد".
مردم اصفهان نیز که میدانند چنین اعمالی نمیتواند خودسرانه متعدد علیه زنان در عرصه خانواده و اجتماع ،محروم ســاختن
توسط چند تن انجام شود و پشت پردهی این خشونتها علیه آنان از حقوق اولیه هر انسان حتا حق انتخاب پوشش ،مصونیت
زنان ،باندهای سیاه وابسته به مراکز قدرت روحانی و دولتی قرار متجاوزان و آزارگران جنســی در خانــه و خیابان و محل کار از
دارند ،در تظاهرات خود شعار میدادند:
پیگرد قانونی و … تنها جلوههای خشــونت عیان علیه زنان در
ایراننیستند.
"امام جمعه ما ،ننگ ماست ،ننگ ماست".
پلیس جمهوری اســامی در برقراری امنیــت یا به قول مردم در گزارش سال  ۲۰۱۴مجمع جهانی اقتصاد ،ایران از نظر شکاف
"پلیس سیبزمینی" ،البته در برابر این اعتراضات چندان بیکار جنسیتیدر میان  ۱۴۲کشور در رتبهی  ۱۳۷ارزیابی شده است.
ننشست .اقدامات متعددی برای حفظ "نظم" به شیوه جمهوری معیارهای ارزیابی در این گزارش ،مشارکت اقتصادی ،دستیابی
اسالمی انجام داد؛ عدهای از معترضان را دستگیر کرد ،تعدادی به امکانات آموزشی ،بهداشت و بقا و توانمندی سیاسی میباشد.

آسیه عبداهلل فرمانده نیروهای مدافع کوبانی :ما
برای مفهوم بخشیدن به زندگی تالش میکنیم

کالشنیکوفاشراکنارشگذاشت.شالمخصوص
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 شۆرەش
خوەندییە" [من درس انقالب خوانده ام].
گفتگو از:
زانیار عمرانی ،شهر کوبانی.
 همانطور که می بینیم هم اکنون شهر با صدای غرشهواپیماها 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 ونیروی 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
شماچیست؟
• 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.
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سال گذشته در همین گزارش ،ایران در میان  ۱۳۶کشور در رتبه
 ۱۳۰قرار داشت .همین گزارش ها نشان میدهند که وضعیت
زنان در جمهوری اسالمی تاچه حد اسفناک و وخامتباراست.
پس ،ممانعت از مشارکت اقتصادی زنان ،نابودی استقالل مالی و
در نتیجه زنانه کردن چهرهی فقر ،یکیدیگر 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
طرحهای تاکنونی برای بیرون راندن زنان از بازار کار ناکافی بوده
است .از اینرو ،در  ۱۷مهر طرحی به نام "طرح صیانت از حریم
عفاف و حجاب" به مجلس رفت کــه پیامدهای آن در صورت
تصویب ،بیکاری تعداد باز هم بیشتری از زنان خواهد بود .طبق
ماده  ۵این طرح ،اشتغال زنان در واحدهای صنفی نباید با حضور
مردان و در ســاعات متعارف یعنی  ۸صبح تا  ۱۰شب 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 خانهنشینی 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 سرمایهداری حاکم بر ایران به نیروی
کار ارزان زنان برای کسب سود بیشتر و بحران اقتصادی ،تورم
و دستمزدهای ناچیزی هستند که زنان بسیاری از خانوادههای
کارگر و زحمتکش را وامیدارد تحت هر شرایطی و به هر کاری
تن دهند تا بتوانند اندکی به درآمد خانواده بیفزایند.
در نتیجه این طرح و طرحهای مشابه تنهادر خدمت سرمایهداران
برای استثمار هر چه وحشیانهتر نیروی کار زنان اقشار کمدرآمدی
درخواهند آمد که برای ادامهی حیات خود و خانوادهشان چارهای
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 رسمیو روحانیون در زنستیزی و ترویج خشونت
علیــه زنان همرأی و همداســتاناند .در جامعــهای که زنان از
حقوق بنیادین خود محروماند ،خشــونتگران ترسی از عواقب
قضایی اعمالشــان ندارند ،فرودستی زنان در کتابهای درسی
آموزش داده میشود ،کانالهای تلویزیونی آن را تبلیغ میکنند،
روحانیون در آموزهها و موعظههای دینی به نفرتپراکنی علیه
زنان میپردازند ،پلیس زنان را در کوچه و خیابان کتک میزند،
تحقیر و توهین میکند ،بدیهی اســت اراذلی نیز پیداشوند که
بدون ترس از مجازات به روی زنان اسید بپاشند.
بدیهی است چنین جامعهای برای اسیدپاشان امن و برای زنان
ناامن باشد.
حمله به زنان "بیحجاب" و" بدحجاب" امر جدیدیدر جمهوری
اسالمی نیست .زنان هنوز سالهای اولیه دههی شصت را به یاد
دارنــد .زمانی را که اوباش حزباللهی در خیابان فریاد میزدند:
"یا روســری یا توسری" .در آن سالها به رغم آزارها و کتکها،
تحقیرها و توهینها ،زنان تسلیم حجاب اجباری مطلوب حکومت
اسالمی نشــدند .از آن زمان بیش از سی سال میگذرد .رهآورد
سالیان سال بگیر و ببنددر زمینه حجاب برای جمهوری اسالمی،
تبدیل مانتوها به کت و روسریها به شالهای کوچک بوده است.
امروزه دختران آن زنان در کنار مادران خود به مقابله با حجاب
اجباری برخاستهاند .اگر حوادثی نظیر اسیدپاشیها ،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 میلیونها زن

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.

33

تلویزیون دمکراسی شورایی

اطالعیه

برنامههای تلویزیون دمکراســی شورایی از
اول اگوست ١٠ ،مرداد ماه از کانال تلویزیونی
دیدگاه بــر روی ماهواره یاه ســت پخش
میشود.
ساعات پخش برنامههای تلویزیون دمکراسی
شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته:
ساعت نه و نیم شــب بهوقتایران ،ساعت
هفت شب بهوقت اروپای مرکزی به مدت یک
ساعت پخش میشود.
تکرار برنامهها در روزهای  ٣شنبه و  ۵شنبه
هر هفته ساعت نه و نیم صبح بهوقتایران،
ســاعت هفت صبح بهوقت اروپای مرکزی
خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهوارهای دسترسی ندارید،
میتوانید از طریق آدرس اینترنتی ســایت
دیدگاه و جی ال ویز بهطور زنده و همزمان
برنامههای تلویزیون دمکراســی شورایی را
مشاهدهکنید:
http://www.didgah.tv/fa
دیگر باز هم بر حق انتخاب پوشش خود پایخواهند فشرد و تا
دستیابی به آن از پای نخواهند نشست.
اعتراضات و تظاهرات مردم علیه اسیدپاشیها ،مسئوالن رژیم را
واداشت به وجود "اسیدپاشی زنجیرهای" اعتراف کنند و به مردم
وعدهی پیگیریدهند .گرچه همه به خوبی میدانند این وعدهها
پوچاند ،اما همین اندک نیز بدون اعتراض میسر نمیبود.
مردم به خوبی میدانند که جمهوری اسالمی سرمنشأ تمامی
اشکال خشونت حاکم بر جامعه علیه زنان است .فریاد زنیدر برابر
حرفهای دادستان اصفهان ،گویای این آگاهی است .او میگوید:
"مسئله این است که اینها این قدرت را از چه کسی گرفتند؟ از
شماهاگرفتند".
رژیم جمهوری اســامی سالیان سال است که تکلیف خود را با
زنان روشــن کرده اســت .هر قانون و سیاست و اقداماش فریاد
میزند از زنستیزی 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 بیحقوقیها برخیزند .در صورت ادامه
این وضعیت ،باید منتظر بود حوادثی فجیعتر از اسیدپاشیهای
زنجیرهای رخ دهند .پس ،اجازه ندهیم اسیدپاشان مخل امنیت
ما شوند ،بلکه ما امنیت آنان را بر هم زنیم.
به نقل از نشریه کار ٦٨٠

ـــــــــــ
اکسیون دفاع از مبارزات
مردم کوبانی در مونترآل

www.paivand.ca

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

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

رز

نیازمندیهای

 عکس های پاسپورت ،سیتی زن،
مدیکال کارت ،و کارت PR
 عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی

نی

فرزانگانمونتریال

(آرش کشوری)

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

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

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

سفـارش
كیک

Chair Rent

آموزش فرانسه

آموزش زبان فرانسه
ازمبتدیتاپیشرفته
توسط کارشناس ارشد زبان
فرانسه ،با بیش از  10سال
سابقه تدریس در موسسه
کیش و قطب راوندی تهران
(مجتبیفالح)

سفارش همه گونه کیک
برای همه اوکازیون ها
با کیفیت عالی و بهای
مناسب (بانوی ایرانی)

Tel.: 514-489-6901

استخدام

Tel.: (438)401-8546
azoctfri

به چند نفر ویترس
• باتجربه •
برای کار در رستوران
کبابسرانیازمندیم.

کارشناسپرستاریباتجربه
آماده نگهداری از سالمندان
و بچه ها درمنزل
(مسلط به زبان انگلیسی،
آشنا به فرانسوی)

شریف

نی
ایرا ام

خد
است ید!
کن

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

514-717-9117

اوتــاوا

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  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )

Tel.: 514-833-3848

قابلتوجهخامنها

MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.:514-482-9494
Toll free: 1-844-482-9494

Cell: 514-953-8013

استخـــدام
بهیکتکنیسینالکترومکـانیک
ی برای کار
و کارگر فن 
در کارخانه پالستیک
واقع در جنوب مونترال نیازمندیم.
شماره هــای تماس:

توسط شادی

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

فال قهـوه
و ورق

خاطرهحتویلدارییکتا

(514) 678-6451

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

aznov152104nikpour

اجــاره

azsept'11

تدریس فارسی

خانه ویالیی ،واقع در فضایی
طبیعی و زیبا،
در نزدیکی مرکز خرید،
اجاره داده می شود.

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

• 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 ایران021-85312009 :

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

(514) 622-7023

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

مهدکودک
kabiriazoct15

ﻋﻀﻮ OTTIAQ

خصوصی :دوستان کوچولو
کوچولوهای دلبندتان را از
محیط خانه به محیط
خانه دوستان کوچولو
تحویلدهید!
از  4ماهه تا  5ساله
در قلب کت سنت لوک

ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﻛﺒﻚ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻛﺎﺭﮔﺮﺷﻤﺎﻟﻰ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ
ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻴﺘﻰ
ﭘﻼﻙ-1172ﻃﺒﻘﻪ2
ﻭﺍﺣﺪ7
+98 21 6642 1511

Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903

گلفروشی
وحید
azoct15mromrani

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻬﺮﺍﻥ:

(021) 853 128 32

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

کلبــه
عموجان

1396, Ste Catherine O
Unite 425
Montreal
H3G 1P9

Cell: 514 691 4383
rezadavoudi78@yahoo.fr

farhangtranslation85@gmail.com

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ

”ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ“
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ.

OTTIAQ

مترجم رمسی
نغمه سروران

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

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

223-3336

514-

azmay2013hoomanfree

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

مترجم رمسی

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

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

شهریاربخشی
دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

514-624-5609
514-889-3243

azoct2013

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

باایرانی
کــار
کنید!

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune2011

خدمات امور کنسولی
کســری

مدیر و مسئول :حسین فرجی
ساعات کار  :روزهای دوشنبه تا جمعه
صبح ها از ساعت  10تا  1بعدازظهر
عصرها از ساعت  16تا 18
شنبه ها از ساعت  11تا  1بعد از ظهر

پذیرش با تعیین وقت قبلی

جدولاعدادسودوکودرصفحه16

Email: infokasra @yahoo.ca

از صفحه 27

Tel.: 514-419-8872

خانوادهها خواست تا هر اسهال
ش��ديد را ج��دي بگيرند .وي
گف��ت :بس��ياري از افرادي كه
به بيماري وبا مبتال ميش��وند
عاليم باليني پي��دا نميكنند.
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 نمونهب��رداري از مدفوع نوع
بيماري و مرحله پيشرفت آن
تشخيص داده شود.

 حل جدولهای ویژه و عادی:

5253 DECARIE, # 204

 ۵۱۴-۵۶۷-۳۴۱و ۵۱۴-۶۰۶-۹۰۰۷

az mai2014 25eachPendofjuly

مترجم رمسی

 2بـاردرروز

(613) 265-5899

• اگر گواهی نامه کالس پنج کانادا یا پایه  2ایران را برای بیش
از سه سال دارید
• اگر خواهان درامدی باالی  90000دالر در سال هستید
• اگر به دنبال کاری  100در  100همیشگی هستید...
>> با آموزشگاه رانندگی ماشین های سنگین دیان متاس بگیرید

kabiriazoct15

514-983-1726

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

514-833-8684

یونسحــامتی

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


freeazmar

فنگویندگی

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts

Bita Jarrah

ارز

نگهداری از سالمندان
دلبندشما،توسطخانم
با تجربه ،در خانه یا
بیمارستان
صوفی :همراه با رفرنس

Tel.: 514-967-9909

Conversation -IELTS -TOEFL

deepemploi@aol.com

aug-oct60PD

نگهــداری
ازساملندان

35 X 45

برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی
با شهریه مناسب  :برای مهاجرین

(514) 991-9626

Professional Truck Driving School

35 X 45

TESOL CANADA/TESOL
USA/TESOL TRINITY London

)(Payroll and Inc accepted

Tel.: 514-965-1358

جویایکار

Tel.: 514-933-0-933

)wanted (class one
Min. 3 yrs experience.
Fair knowledge of
french required.
Local + switch in province of Que.
Home everyday.

آموزشگاهحرفهایرانندگی
کامیون«دیان»
بهترینموقعیتشغلى
براى مهاجران

با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
عضو رسمی

Truck drivers

باایرانی

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

50 X 70

آمــوزش زبان انگلیسی

راننده کامیون

toendofmay2010P

کــار
کنید!

عکس های ما تضمینی و
متناسب با درخواست های
ادارات مربوطه می باشد

SNOWDON

استخدام

514-827-6329
514-620-3255

Tel.: (514) 775-6508

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

(نبش دکاری )

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

مدرسهفارسیزبان

اجاره صندلی

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

عکسپاسپورتی
کانادایی:اندازهسرحتما
بایستیرعایتشود
_______
عکسسیتیزنی
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
بایستیدقیقباشد
_______
عکس
کارتPR

 -2م��اه دوم مي��الدي -ب��ه ش��يوه  -15هماهنگ ،يكجور -معادل پايانه
نوش��تاري س��خن گفتن-
حل جدول عادی شماره 5133
جايگاه
 -3آرام خودمان��ي -فقير-
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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 6ه
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ه
ا ك ن د
ا گ
پ ر
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11
و
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 -7لباس زمستاني -دربدر-
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ر س ك
 13و
كالم تأسف
ن
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ه
و
م ر
ن
 14ن س ي ا
 -8پرندهاي با پاهاي بلند-
پيشتر به دستمزد و حقوق

باپیوندهمکاریکنید

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-همکاریکنید.
توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها
با ما هماهنگی کنید:

Tel.: 514-996-9692

واردچرخهغذايي
خانوادهميشود.
خانوادههادرفصل
تابستانبايدمراقبت
بيشتريدراستخرهايي
كهفرزندانشاندرآنها
شناميكنندداشته
باشند.همچنينازآب
چشمههاورودخانهها
بهعنوانآبآشاميدني
استفادهنكنند
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به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

ساعــاتکار:
روزهایدوشنبه لغایت شنبه
از ساعت  11لغایت 17
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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حل جدول ويژه شماره 5133

 -6بنيانگذار و رهبر حزب كمونيست-

شموش
روايت
 -9ظ
بودن-
 -10ژ
نو -گر
 -11ب
شكار
 -12م
چاه-
-13
زيركي
 -14آ
آموزند
-15
موريتان
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آموزش پیانو

آموزش تخصصی پیانو از
مقدماتی تا پیشرفته با بیش از
 15سال سابقه تدریس
جلسه اول رایگان
علیــرضا فخـاریان

514-996-1620
azfeb1514

خدماتکامپیوتری

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

آموزشگاهموسیقی
دنیــــای هنر

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
علیــرضا فخـاریان

جلسه اول رایگان

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزشگیتار
سبک پاپ
(وست آیلن د )
سیــاوش

آموزشختصصی

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com
sep13fulyr

استخدام
به یک نفر

پیتــزامیکر

514-867-1756
azmar14

شیرینی
سـرو

باتجربهفورانیازمندیم.
Tel.: 514-944-1559
azsep15 abresiros@yahoo.ca

www.paivand.ca

استخدام

خدماتمالیاتی

CARWASH

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

به چند كارگر ساده براى كار
در كارواش نیازمندیم .
وستآیلند:

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034

13076 boul.Pierrefonds

azjan’12paid60+120ak

Tel.: 514-692-1349
azoct01UP

آمـــوزشزبانفرانسه

PARTICIPATE in our
CO

خدماتساختمانی
احمــــد

MMUNITY

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی،بهسازی
کیفیتعالی
نرخمناسب

Tel.: 514-298-1393
Tel.:514-265-0973

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

514-623-7075

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver
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Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

tillnov1Pd

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

aznov15U

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

Fax:514-500-1188
Email:
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
info@paivand.ca
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
www.paivand.ca
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
هرهفته
پیونددرونکـــــوور
و...
منتشرمیشود:
کنید!
استخدام
را
آنـان
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Ramin Mahjouri
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
Tel.: (604) 921-IRAN,
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آگهی
هستید،
765
GREENWOOD
Rd.,
W. Vancouver,
B.C.,
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کنید.
درج
پیوند
های
نیازمندی
پرتردد
----------------------- جویای دوست ،همسر ،هم خانه،

•
•
•
•
•

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

صرافی
 5ستاره

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

استخدام
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514 585 - 2345




























اخوانوستآیلند






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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...
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پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...
صوفی،
کافه
صادق،
آذین،
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 آبونه مان گسترده



اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،و...
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کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
ریوسود:
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 پخش وسیع
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به چند نفر کارمند مسلط
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا

















بیشترسعینشود.کنید جای شما در این صفحه


به امور مواد غذایی،
نوشته ها از  500تا  1000کلمه
داروخانه
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4084 St Laurent
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مراکز پخش پیوند
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(هنرمند و نقاش معاصر)
Fax: (514) 288-4682
مرکز شهر مونتریال:
@info
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تاکـسی




388-1588
اسکای.الن ...................................
شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................













نائینی  731-1443................................شادی 678-6451 .............................................
میناتراول 855-332-0505 ...........................فیروزهمتیان 827-6364 ....................... ،اطلس  485-8585 .............................................شریف
 416-225-5509امیرســام 702-2309 ....................................
5780 Sherbrooke
W., Tel.:
369
کامپیوتر
یونایتد ............................
تبلیغات
298-4567
مسعودهاشمی .........................
224-0-224.................................... KamNic
دندانسازی(کلینیک)
یونی گلوب(نسرین)  849-7711..................مینواسالمی  967-5743................................پیوند 996-9692 ...............................................
آموزش رانندگی
افخم هادی 737-6363 ..................................
تدریس خصوصی
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
کارواش
رستــوران
نینا  513-5752 ..............................................حمیدکاغذچی  928-5415 ..........................ریاضیاتوفیزیک827-6329..........................
الدا 933-4726.....................................................هما 484-2644 ..................................................
نینوس گیورگیزنیا 816-4080.....................
آموزش موسیقی
تدریس رقص
کلینیککایروپرکتیک
سیامکنصر 653-5107...................................مسعودنصر  571-6592...................................خورشیدخانم(بیات) 341-5194..................کبابسرا 933-0-933 .....................................
قره چه د اغی (پیانو) 484-8748 ................رضانژاد 865-7146...........................................
بیبلوس 523-9596...........................................کلینیکابنسینا849-7373.........................
ترجمه
نسرین عین الهی 839-7978 .......................
کلبهعموجان484-8072.................................
کتابفروشی
دارالترجمه یکتا 439-8501 .....................
آموزش نقاشی
نغمه سروران  889-8765 .............................پاتوقعموجمال 933-8866...........................تپش 223-3336 .................................
فاروس 270-8437 ..........................................
ها
سازمان
و
ها
اجنمن
حمیرامرتضوی938-8066............................
کلیسا
CSAIکمک به مهاجرین  932-2953 .........خاطره یکتا  675-0694 ................................یاس 483-0303 ............................................
آموزشگاهحتصیلی
محمودایزدی  745-0318 .............................کارتیه.پرس 488-6367..................................انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مدرسهفارسیدهخدا 484-2098..................انجمنادبیمونترال ilsmontreal.org.......شهریاربخشی  624-5609 .............................کوپولی  483-0000 ........................................مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............
مدرسهفرزانگان 775-6508............................انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
کوپولی(989-8580 ................................ )2
گاراژ (درب)
مدرسهفارسیوستآیلند 626-5520........انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
چاپ
249-4684 ............................. UNI-TECK
مکیک373-5777.............................................
روانشناسی  /روانکاوی
بنیاد سخن آزاد ( LITH COM 944-8111............................صمیمــی)951-4721...
اتومبیل-تعمیر
گرافیک و طراحی
دکتر بیتــا 999-2482 ................................
637-5321
...................................... Auto RJ
حسابداریومالیاتی
حقوق بشر info@addhi.net .......................
پیوند996-9692.................................................
سوپر و فروشگاه
931-2888
..............................
Westmount
 249-4684 ........................................ IBNGحسن انصاری735-0452 ............................
گرانیت
 486-9994 ........... Pieces D'auto NDGمولتی ساژ  770-1771 .................................مهتاب ثقفی  567-3169 ..............................اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان  620-5551............................... W. Isl.گرانیت آیل 952-7400 .................................
اتومبیل :خرید و فروش
ســرورصدر 777-3604 .............................
انجمن زنان مونترال......................................
حسینخردبین 242-6034...........................ماهیسنلوران369-3474.............................
376-9191
ALIXتویوتا.................................
 iwamontreal@gmail.comعباسشفیعی 806-0060..............................نیـلو)450( 812-9991...................................
عینک سازی
482-4500
لیزینگ..............................
الگانس
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کوهنور )450(672-2324................................فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
487-0009
آلتیماکــس..............................
حمل و نقل
بینو728-4744...................................................
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
وام مسکن
ازدواج
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................
موسسهخوئی  341-2235..............................مونتریال 442-8056 ........................................
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www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده











قدرمتند
 وب سایت
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!







 

































 



























بهروزآقاباباخانی606-5626...........................

وکیل دعاوی

امیرکفشداران303-2977..............................

ویدیو

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

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................
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کبکوکانادا:بازارامالک...

امیرسام

رونقمسکن
در کــانادا

بانک مونترال کانــادا به تازگی
گزارشی مبنی بر عملکرد اخیر
بازار امالک در س ه شهر ونکوور،
کلگری و تورنتو و مقایسه آن با
دیگرشهرهایکانادامنتشرساخته
ی آن در ماههای ژوئن،
است که ط 
ژوئیه و آگوســت امســال ،تعداد
معامالت امالک در این سه شهر
در مقایســه با مدت مشابه سال
گذشته به مقدار  ۹درصد افزایش
داشته است .این رقم نشان دهنده
بازگشت بازار امالک به شرایط قبل
از رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۸
در این س ه شهر میباشد.
ی از
هم چنین مقــدار قابل توجه 
افزایش قیمت در ماههای اخیر در
این س ه شهر مشاهده شد.
در مقابــل ،خرید و فــروش در
شــهرهای دیگر کانادا که بالغ بر
 ۲/۳کل خریــد و فروش در کانادا
را شامل میشــود ،شاهد افزایش
ی و مالیم تری بود و هنوز به
نسب 
شــرایط بازار امالک قبل از رکود
اقتصادی ســال  ۲۰۰۸باز نگشته

است.
قیمتها نیز شاهد افزایش ناچیز
و یا حتی در مناطقی بدون تغییر
گزارش شدند.
این گــزارش رونق خرید و فروش
در س ه شهر مورد بحث به  ۵عامل
مرتبطدانسته است.
• اول اینکه این ســ ه شــهر در
ســالهای 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 س ه شهر،
داشته است.
در واقــع در دهه گذشــته درصد
افزایش جمعیت در این س ه شهر
( ۲ )%۲۳برابــر درصــد افزایش
جمعیت در ّکل کانادا ( )%۱۱بوده
است.
• دلیــل دوم اینکــه تعــدادی

از مهاجــران کــه
از کشــورهای
دیگــر بــه ایــن
شــهرها مهاجرت
مینمایند ،مسکن
خــود را به صورت
نقــد خریــداری
نمــوده کــه خود
باعث افزایش ثروت
در این شهرها میگردد.
• دلیل ســوم باالتر بودن نسبت
جمعیــت افراد بیــن  ۲۵تا ۴۴
ساله در این شهرها در مقایسه با
شهرهایدیگر کانادا میباشد.
• دلیــل چهارم نیــز افزایش
اشــتغال زایی در این س ه شهر
نسبت به بقیه کانادا عنوان شد.
• در آخر نیز پایین بودن نرخ
بهره وام مسکن میباشد که در
ی که قیمت ملک باال
شهرهای 
تر میباشد اثر خود را بیشتر نشان
میدهد.
این گزارش همچنین خاطر نشان
نمود که با تمام این تفاســیر ،این
مناطق نسبت به افزایش نرخ بهره،
آســیب پذیر تر از بقیه شهرهای
کانادامیباشند.
•

استــــــانکبک

آمار خرید و فروش امالک در س ه ماه سوم سال۲۰۱۴
بر اســاس اطالعات و
آمارهای ثبت شــده
بــر روی سیســتم
 centrisمشــاورین
امالک استان کبک،
تعداد  ۱۵۶۹۹ملک
مسکونی در س ه ماهه
ســوم ســال ۲۰۱۴
به فــروش رفت که
نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۳درصد
افزایشداشت.
این رشــد اولیــن افزایــش در
دورههای س ه ماهه در استان کبک
بود که بعد از ســ ه ماه دوم سال
( ۲۰۱۲زمان وضع آخرین تغیرات
در اخذ وام مسکن) به ثبت رسید.
این افزایش در س ه ماه سوم بیشتر
به علت افزایش تعداد معامالت در
ماه ســپتامبر بود که در آن ۱۰
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 familyامالک مسکونی
تک واحدی ( ۱۱۱۶۹فروش) با ۴
درصد افزایش تعلق گرفت.
امالک مســکونی درآمــدزا plex
با تعــداد  ۱۲۹۲معامله  ۳درصد
افزایش داشتند و خرید و فروش
کاندومینیوم نیز با ۱درصد افزایش
به  ۳۱۳۹واحد در ســ ه ماه سوم
سال  ۲۰۱۴رسید.
از لحاظ جغرافیایی ،تمام  ۶کالن
شهر استان این افزایش را مشاهده
نمودند که بیشترین آن به trois-

 -riviereو  Saguenayبه ترتیب
با  ۱۶و  ۱۵درصد مربوط شد.این
افزایش در کالن شهر شربروک ۸
درصد ،گاتینو  ۲درصد و مونترال
 ۱درصد گزارش شد.
از لحــاظ قیمــت امــاک در
اســتان کبک ،امالک مسکونی
تــک واحــدی ()single family
بــا قیمت میانگیــن ۲۲۲۰۰۰$
در س ه ماه سوم ســال  ۲۰۱۴به
فروش رسیدند که نسبت به مدت
مشابه سال  ۲۰۱۳تغییری در آن
مشاهده نشد .قیمت میانگین این
نوع ملک در کالن شــهر مونترال
به  ۲۸۵۰۰۰رســید که نمایانگر
 ۱درصد افزایش نسبت به مدت
مشابه سال گذشته میباشد.
روند رو به رشــد تعــداد امالک
فروشــی برای هفدهمین فصل
متوالــی ادامه یافــت .از ژوئیه تا
ســپتامبر  ۲۰۱۴به طور متوسط
تعــداد  ۷۷۲۸۲ملک مســکونی
از طریق سیســتم  cenrisبرای
فروش در اســتن کبــک موجود
بود که نمایانگر افزایش  ۱۱درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
میباشد.

بــا روند افزایــش تعداد
امالک در معرض فروش،
خریــداران از قــدرت
انتخاب باالتری برخوردار
گشــته و قــدرت چانه
ی آنهــا را در هنگام
زنــ 
خریــد افزایش مییابد.
به عنوان نمونه میتوان
بــه کاندومینیومها در
استان کبک اشاره نمود
که تقریبــا به مدت ۱۰
ســال بازار این نوع ملک به نفع
فروشــندگان بود که در سالهای
 ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲به صورت متعادل
درآمده و از سال  ۲۰۱۳به سمت
بــازار خریداران تمایل پیدا نموده
است.
همچنین ،مدت زمان فروش نیزدر
تمام مناطق شهری افزایشداشت.
در استان کبک در س ه ماه سوم به
طور متوسط  ۱۱۵روز وقت الزم
بود تا ملک به فروش برســد که
 ۱۰روز بیشتر از مدت مشابه سال
گذشته بود .همچنیندر این مدت
مشاهده شد که مدت فروش ملک
در نواحی خارج از کالن شــهرها
ی تر از کالن شهرها
معموال طوالن 
میباشد.در اغلب مناطق نیز مدت
زمان فــروش کاندومینیومها نیز
ی تر از مــدت زمان فروش
طوالن 
امالک مســکونی تــک واحدی
( )single familyگزارش شد.
شاد و سربلند باشید
بر گرفته از سایت مشاورین امالک
استان کبک
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ورزشــــی ...

یوسف تیزهوش ،از قدیمیترین ایرانیان
جامعه ایرانی مونترال ،قهرمان پیشین
تیم ملی پینگپنگ 1963و 1965
مسوول کمیته فنی پینگ پنگ بازی
های آسیایی  1374درتهران
مربیفدراسیونپینگپنگ

پیدایش ورزش
بیسبال
بیس بال سال  1845در آمریکا
بوجــود آمــد .آقای الکســاندر
اولین مســابقه ی بیسبال را در
نیوجرسی برگذار نمود که مورد گفتنی است بازیکنانی که به هیچ
توجه بازیکنان زیادی قرار گرفت و کلوپ وابســته نیستند و آزاد می
بعدها در سراسر جهان میلیون ها باشند حقوق بیشتریدریافت می
تماشاچی پیدا کرد.
کنند!
ســال  1876در کانــادا ،تورنتو ،گاه درآمد بهترین بازیکن به 17
مونترال به نام لیگ ماژور و اتحاد میلیون در سال می رسد.
چند تیم شناخته شد.
ورزش بیســبال در حــال حاضر
ســال  1938فدراسیون بیسبال در کشــورهای نیکاراگوئه ،پاناما،
تشــکیل شــد .ورزش بیسبال از کلمبیا ،ونزوئــا ،کوبا ،رپوپلیک
فصل بهار تا پاییز مسابقات را انجام دومنیکن ،پورتوریکو؛ همچنیندر
میدهند.
آسیا ،ژاپن ،تایوان و ...بسیار مورد
بیسبال ورزشــی دسته جمعی و توجه بازیکنان و تماشاچیان قرار
مردمی بسیاردوستداشتنی برای گرفته است.
طرفداران این ورزش می باشد.
 2/6میلیون بازیکن بیســبال در
در بازی بیسبال دو مورد مهم می دنیا وجود دارند.
باشد.
بازیکنان دختــر  359000نفر؛
 LANCEUR -1بازیکنــی کــه حقوق متوســط در لیــگ ماژور
توپ را به طرف بازیکنی که یک  41400دالر؛ مســابقات بیسبال
باتون چوبی در دست دارد پرتاب  2014در  31اکتبــر -تیم رویال
می کند.
کانزاس سیتی بهترین تیم سال
فاصلــه ی بین این دو بازیکن  18شناخته شــد .این سومین مرتبه
متر و  44سانتی متر می باشد.
است که قهرمان لیگ می شود.
 )2بازیکنی که باتون در دســت تیم سانفرانسیسکو آقای بوم گارنر،
دارد .باید با باتونش توپ را بزند به که قد او شــش پا و  5سانتی متر
هوا و به راه دور بفرستد.
می باشــد؛ احتمــاال این بازیکن
وزن توپ  140گرم -از چوب پنبه دستکش طالیی بدست بیاورد.
و کائوچو ساخته شده.
در کبک مســوولین بیسبال در
طــول باتون بیســبال  1متر و  7نظر دارند برای ســال آینده یک
سانتی متر می باشد.
استادیوم  35000نفری بسازند.
چنانچه بازیکن باتون به دســت  5محله مهم شهر مونترال در نظر
گرفته نتوانــد به توپ ضربه بزند؛ گرفته اند؛ مهمترین اســتادیوم
بازیکنی کــه توپ را فرســتاده محله  WELLINGTONدر نظر
امتیازی برای تیمش به دست می گرفته شــده؛ یک خط ترن ،یک
آورد.
هتــل نزدیک اســتادیوم در بهار
سرمایه گذاران بیســبال هزینه آینده خواهند ساخت.
های باالیی برای حقوق بازیکنان
--------------پرداخت می کنند.
آقــای  EVENKOســرمایه دار

بیسبالتیمبلوجیزBLUEJAYS
تورنتو در نظر دارد مسابقه ای بین
تورنتو و تیم  REDسنسیناتی در
آوریل 2015در استادیوم المپیک
مونترال برگزار نماید.
درآمد تقریبی این مسابقه مهمدر
حدود  3میلیون دالر می باشــد.
قیمت متوســط بلیــط  50دالر
است؛ احتماال  96هزار تماشاچی
و مسافر به مونترال خواهند آمد؛
گفتنی است که هر روز بین 350
تــا  400دالر بــرای هر نفر خرج
دارد.
چند مطلب کوچک:

 ســال  2015مســابقه ی TRIATHLONدوچرخه سواری
در مونترال برگزار می گردد.
 20کیلومتر بــا دوچرخه750 ،
متر شنا 5 ،کیلومتر دو میدانی در
تاریخ  11تا  13سپتامبر ،در شهر
مونترال -ویــو مونترال انجام می
شود.
این مســابقهی جهانی ،در شهر
ادمونتون و فینال آن در شیکاگو
تمام خواهد شد .یکدوشیزه جوان
به نام مگالی روشت از چهره های
شناخته شده این ورزش؛ در سال
 2013در مسابقه ی کوهستانی
نفر اول شــد .مگالی در نظر دارد
در مســابقه یTRIATHLON
شرکت بکند.
خانــم  WOZNIAKدانمارکی
یکی از بهتریــن  8بازیکن خانم
تنیس باز مشــهور ،اخیــرا در دو
میدانی نیویــورک ) 42کیلومتر)
متاســفانه نتوانست مسیر را طی
بکند؛ فقط  20کیلومتر را به مدت
 3ساعت و  26دقیقه تمام کرد.
منظور اودر این مسابقه بتواند برای
ســازمان خیریه بچه ها  80هزار
دالر جمع آوری کند.
•
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ها میتابد.
شدت نور زیاد باشــد ،میتوان با
ویژگی این نور اینســت که سایه فیلترهای تیره به مقــدار  1یا 2
از علی :عکاس استودیو فوتوبوک
کمتــری تولید کــرده و تونالیته استپ (و همچنین با ترکیب این
بخشهای مختلف تصویر بسیار به دو فیلتر با هم به میزان  3استپ)
یکی از قشنگترین مواهب زندگی هم نزدیک هســتند .در صورتی سرعت شاتر را کامال پایین آورد.
در این سرزمین وسیع ،پاییزهای که هــوا آفتابی باشــد ،به دلیل در نتیجه قسمتهای مختلف تصویر
زیبای آن -بویژه پائیز امســال! -وجود ســایه روشــن در تصویر ،کامال واضح و قسمتهای متحرک
است .عالقمندان به هنر عکاسی بهترین تکنیک بــرای ثبت تمام «فلو» خواهند بود .طبیعتا استفاده
معموالدر این ایام ،حداکثر استفاده قسمتهای تصویر بدون زنندگی نور از یک سه پایه در چنین شرایطی رفلکتــور یــا فــاش مخصوص تا عکســها زیباتر باشند .درختان و تبلیغ لباســهای فصل پاییز و
را از «فستیوال طبیعی رنگها» برده و همچنین برای جلوگیری از سیاه کامال توصیه میگردد.
ماکروفوتوگرافــی در چنیــن تنومند ،تنه درختان شکســته ،سرد شدن نسبی هوا عالی بوده و
و این پدیده استثنایی را به تصویر شــدن بخش های کم نور ،روش اســتفاده از یک فیلتر پوالریزه به عکسهایی کمک شایانی میکند.
برگها ،تار عنکبوت ،قارچهای روی میتوان از چندین تیپ پوششهای
میکشن .د
 HDRیا همان  High Dynamicما کمک خواهد کــرد که رنگها از انعکاسهای موجوددر آبدریاچه زمین ،میوه هایی که هنوز بر روی مختلف از قبیل کاله ،شال گردن،
برگ درختان افرا که سمبل کشور  Rangeمیباشــد که در جلسات با غلظت و حرارت بیشــتری در ها و برکه ها بهترین اســتفاده را شاخه ها هســتند و چروک شده پوتین ساق بلند (برای بانوان) ،پالتو
کانادا استدر این فصل به طیفهای قبل در مورد آن صحبت کردیم.
تصویر ثبت شده و زنندگی نور را ببریم تا زیبائیهای تصویر دو برابر اند ،پرواز پرندگان مهاجر در هوا و و حتی چتر استفاده کرد.
شوند.
گوناگونی از سبز تا نارنجی و قرمز لنزهایی که میتوانند در عکاسی به کمترین سطح خود برساند.
سنجابهایی کهدر حال جمع آوری در صــورت بارانی بــودن هوا نیز
درآمده و سوژه های بسیار زیبایی از مناظر پاییزی اســتفاده شوند اگر میتوانیم حتما بادستیارمان به اگر «مدل» خوشتیپ و خوشگلی غذا هستنددر کنار سوژه اصلیمان ،کار عکاســی را میتوان ادامه داد
را برای یک عــکاس خوش ذوق عبارتند از:
شکار این صحنه ها برویم تا بتوانیم داریم که مایل به داشتن عکس با همگی به اصالــت تصویر کمک و عکســهای بی نظیر و طبیعی
بوجود میآورد.
یک لنز واید برای گرفتن چشم چند صحنهدیگر را نیز خلق کنیم .تم پاییزی هســت ،بهتر است که کرده و حس نوستالژیک جالبی را دیگری در زیــر باران بوجود آورد.
بر خالف نظر عوام ،بهترین نور برای اندازهای وســیع ،یک لنز نرمال مثال میتوانیــم از دســتیارمان حتما یک رفلکتــور و همچنین در تصاویر بوجود می آورند .برای «کیت باران» برای دوربین و چتر
عکسبرداری در چنین وضعیتی ،برای مناظر با زاویه دید کوچکتر بخواهیم که برگی را در دســت فــاش «کبرا» به همراه داشــته تشدید اثر نوستالژیک این عکسها ،دســتیار بر روی دوربین فراموش
نور درهوای ابری است که از فیلتر و یک لنز ماکرو برای ثبت سوژه گرفته و در لحظه خاصی آن را رها باشــیم .در جاهایی که نور آفتاب بعدا میتوان چند نمونه را به صورت نشود.
ابرها رد شده و بصورت یکنواخت های ریز میباشد.
نماید ،به صورتی که برگ از جلوی از البالی شــاخه و برگ درختان سیاه و ســفید درآورد تا زیبایی و اگر ســوژه موهای بلندی دارد و
و بدون زنندگی بروی همه سوژه همچنین داشتن یک لنز پرایم با دوربین رد شده و عکاس در همان به صورت سوژه میتابد ،از دستیار حال و هوای آن فضا کامال منطبق هوا بادی است ،موهایش را بدست
فاصله کانونی ثابت  50لحظه ،تصویر را ثبت نماید.
خود بخواهیم که با کمک رفلکتور ،بر جو حاکم بر این روزها باشد.
باد بسپارد تا تصویر زیبای دیگری
میلیمتر بــرای ایجاد طبیعتــا اســتفاده از وضعیــت ســایه های روی صورت سوژه را برای طبیعــی تر کــردن جلوه خلق شــود .ترجیحا در ثبت این
در جلسات مجانی آموزش عکاسی
«بوکه» یا محو کردن اتوفوکوس در چنین شرایطی کار محو نماید.
عکسها ،از سوژه بخواهیم که حس تصویر از سرعت باالتری استفاده
نمایید.
استودیو «فوتوبوک» شرکت
زمینه تصویر پیشنهاد بسیار ســختی بوده و تا دوربین از سوژه بخواهیم که غرق تماشای ســرما را با بدن خود نشان داده و شود تا تصویر کامال واضح بچشم
برای اطالع از زمان این جلسات در بزرگترین میشود.
به صورت اتوماتیک بر روی برگ طبیعت شــده و کامال به دوربین مثال دستهایش را برای حفاظت از برسد .از سوژه بخواهیم که بر روی
گروه فیسبوکی ایرانیان مونترآل ،یعنی:
چنانچــه بــه کنــار فوکوس شود ،فرصت شکار صحنه بی توجه باشد .کادر بندی صحیح ســرما در جیب بگذارد و در خود برگها دراز کشیده و خود را در آن
«همه چیز در مورد مونترآل»
رودخانــه ،دریاچــه و از کف رفته است.
در این نوع عکس بسیار مهم بوده فرو رود.
فضا غرق کند.
Info
pratiques sur Montréal
•
آبشار میرویم ،میتوانیم بنابرایــن با اســتفاده از فوکوس و قانون «یک ســوم» باید در اکثر چنین تمیبرایعکسهایمدلینگ
عضو شوید .تلفن استودیو فوتوبوک:
با کم کردن ســرعت دستی و تخمین مسیری که برگ عکسها رعایت گردد .در
(514) 984-8944
دیافراگم ،بخشــهای از باال به پاییــن حرکت میکند ،این تصاویر ،انسانی را به
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
متحرک تصویر (مثل میتوان تصویــر را ثبت کرد .برای تصویر میکشیم کهدر حال
پیج استودیو فوتوبکدر فیسبوک:
آب) را به صورت «فلو» وضوح بیشــتر ایــن تصویر و به لذت بردن و نفس کشیدن
WWW.FACEBOOK.COM/
Infos pratiques sur Montréal
STUDIOPHOTOBOOK1
ثبت کنیــم .چنانچه اصطالح «فریز کردن» آن میتوان در این هوای پاییزی بوده و از
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
از فالش هم کمک گرفت تا دیدن این مناظر لذت میبرد.
اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل
«شارپنس» باالتری داشته خوب است که از تمام عناصر
اینگروهفعالبا 14500عضو ،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبوده
باشد .روشن است که برای موجود در این فضای پاییزی
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.
ثبت ایده آل این تصویر باید در تصاویرمان استفاده کنیم
چندین بار آن را تمرین کنیم
تا نتیجه کار قابل قبول باشد.
میدانید کــه بهترین زمان نفت شــاید با قــدری تاخیر در گزینههایی برای تغییر
سالح هستهای توانا سازد .ایران اما
برای ثبت چنین تصاویری ،بودجه سراسری ظاهر شود ،ولی یکی از راههای بهینه برای دولت تاکید دارد که برنامه هستهایاش
ساعات طلوع و غروب آفتاب در مجموع کسری بودجه امسال ایران جهت مقابله با وضعیت مالی صلحآمیز اســت و حاضــر به رها
هرچنددیرتر ،خود را باالخره نشان ناشــی از کاهش بهــای نفت ،به کــردن کامل پروژه غنیســازی
میباشد.
با اســتفاده از لنــز ماکرو ،خواهد داد.
نتیجهرسیدن مذاکرات هستهای ،اورانیوم نیست.
حشرات ،عنکبوتها ،گیاهان دولت ایران برای همسازی با این برچیدهشدن ولو تدریجی تحریمها با این همه ،اگر همه شرایط برای
ریــز و دانه هــا را به تصویر کســری و نیز تدویــن بودجهای و برگشتن صادرات نفت ایران به صدور نفت ایران هم عادی شود،
بکشــیم .اســتفاده از یک واقعی برای ســال آینــده باید از حال عادی است.در چنین شرایطی باز هم وابستگی شدید اقتصاد این
www.facebook.com/studiophotobook1
هزینههــای عمرانی و جاری خود با تنشزدایی از مناســبات ایران کشور به درآمدهای نفتی پاشنه
کم کند ،اقدامی که تاثیر محسوسی و غرب شــاید سرمایهگذاریهای آشیل آن اســت .به عبارت دیگر،
کاهش بهای نفت معضل اقتصاد ایران >> ..ادامه از صفحه5 :
بر همه فعالیتهای اقتصادی کشور خارجی نیز به کمک اقتصاد ایران در شــرایطی که فعل و انفعاالت
خواهد داشت و آسیبهای ناشی بیایند و دستکم از میزان بیکاری مهمــی در بازار انــرژی جهان در
کارشناسان از شروع "جنگ نفت و میعانات گازی در روز بسته شده .قیمت باالی  ۸۰دالر نفت ،متوازن از تحریمها که بیکاری گســترده نیز تا حدی کاسته شود.
جریان است و نفت بیش از پیش،
بین کشورها" سخن بگویند .یکی بر اســاس آمارهای اوپک ،تا ماه میشود .حداقل قیمتی هم كه تراز حاصل آن بوده اســت را تشدید اما با انتخابــات کنگره آمریکا که هرچند به تدریج ،اهمیت خود را از
از حربههای این جنگ هم پایین اکتبر (مهرماه) ،قیمت متوســط پرداختها (واردات و صادرات) را خواهد کرد.
به تقویت هر چه بیشــتر موافقان دست میدهد .از نظر کارشناسان
آوردن بهای نفت متعارف از طریق نفت ایران  ١٠٣دالر در هر بشکه متوازن میكند نفت باالی  ۷۰دالر اگر کاهــش یارانههای نقدی که اعمال فشار بیشتر و امتیاز کمتر بهترین راه برای سالمسازی اقتصاد
عرضه بیش از انــدازه آن به بازار بوده است.
است .اما اینک ایران تنها کمتر از همین االن هم دولت در پرداخت به ایران منجر شــد ،شرایط برای ایران متنوعکردن تولید و صادرات
تلقی میشود تا تولید انرژیهای بــا اینکه بنا بــه آمارهای دولتی نیمی از سهمیه نفت خود را صادر آنها با مشــکل روبرو اســت الزاما حصول توافق جامع یادستکم رفع و کاستن از نقش نفت و درآمدهای
نو و به خصوص نفت شیل از نظر صادرات نفت ایــران در  ۶ماه اول میکند .لذا به ســختی میتواند بخشی از صرفهجوییها را کاهش موثر تحریمها با ابهامات بیشتری آن در این اقتصاد است.
اقتصادی به صرفه نباشد.
سال به میزان مورد نظر نرسیده ،اموراتش را با نقت بشــکهای  ۸۰دهد نیز ،بر زندگی بخشهایی از روبرو شــده است .نشــانهای هم گرچــه در شــرایط کنونــی در
مردم بیتاثیر نخواهد ماند.
ولــی قیمت نفت فراتر از بهای در دالر بگذراند.
در دســت نیســت که جمهوری جمهوری اسالمی بار دیگر چنین
وداع با نفت صد دالری؟
نظر گرفته شده در بودجه ،سبب صنــدوق ذخیــره ارزی که برای از ســوی دیگر دولــت از کاهش اســامی در مذاکرات لزوما چنان شــعارها و بحثهایــی مــد روز
گرچه همه عوامل یادشده در حال شد که ۹۰درصددرآمد پیشبینی مقابلهباتاثیراتکاهشغیرمنتظره واردات مایحتــاج ضــرور و انعطافی نشان دهد که مورد نظر شده اســت ،ولی بعید نیست که
نوســانند و بنا بــه تجربه کاهش شده تحقق یابد.
نفت بــر بودجه بهوجــود آمد به غیرضروری کشــور هم که عمدتا پیروزمندان انتخابات کنگره و البی حتی با اندکی بهبود در وضعیت
قیمت نفــت نمیتواند تا بیانتها اما در نیمه دوم ســال اگر قیمت رغم انبوه بیسابقه و غیرمنتظره با دالرهای نفتی انجام میشــود ،قدرتمند اسرائیل باشد.
درآمدهای نفتی ،دوباره مثل ۴۰
ادامه یابد ،ولی پیشبینی نمیشود نفت کــه اینک به زیــر  ۸۰دالر درآمدهای نفتی ایــران در دوره گریزی نخواهد داشــت .تعطیل و این گروهها بیــم دارند که ابقای سال گذشته این شعارها و طرحها
که قیمــت نفت به ســادگی به ســقوط کرده در ســطح هشتاد  ۸ساله ریاست جمهوری محمود توقف هر چه بیشتر فعالیتهای توان ایران برای غنیسازی اورانیوم هم به فراموشی سپرده شود.
•
بشکهای صد دالر و بیشتر برگردد .دالر هم باقی بماند دولت ایران با احمدینژاد دارای چنان ذخیرهای اقتصادی ،افزایش بیشتر بیکاری در هر ســطحی که باشد میتواند
بودجه سال جاری ایران ( )۱۳۹۳کســری بودجه محسوسی روبرو نیست که بتوان کسری بودجه را از و فقر و فاقه بیشــتر پیامد چنین جهتگیــری غیرصلحآمیز پیدا
که در قیاس با بودجه ســالهای خواهد شد.
تصمیمات ناگزیری است.
آن جبران کرد.
کند و این کشور را در دستیابی به
قبل از تحریم کوچک و متقصدانه تا زمانی که صــادرات نفت ایران در چنین شرایطی گرچه به دلیل
است با احتســاب نفت بشکهای مشــمول تحریمها نشــده بود ،تحریمهــا ایران پــول نفت خود
 ۱۰۰دالر و برآورد صاردات حدود بســیاری از کارشناســان بر این را دیرتر از حالــت عادی دریافت
را بر روی سایت بخوانید
هر یکم و پانزدهم ماه
یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت عقیده بودند کــه بودجه دولت با میکنــد و اثــرات کاهش بهای

بیشاز
15
0ع0ض 0ـ ـ ـو

«همهچیزدرموردمونترآل»

www.paivand.ca
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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.

Repas ULTIME
1 Medium Pizza

Investment Level: Approximately $300,000

(all dressed or 3 toppings)

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

1393  آبان24  1188  شماره 21 سال

www.paivand.ca

514 343-4725 ext: 2245

+ 12” Garlic Cheese Fingers
+ Small Fries + 2L Pepsi

19

99
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www.paivand.ca

 در خدمت هموطنان عزیز: مسکونی و جتاری:مشاور امالک

Ville St-Laurent: $1,950,000.
Luxurious residence, 4 bdrms,
4 ½ baths, Brazilian wood,
fireplace, 2 garage.

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.

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.

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.
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مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Real Estate Broker
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: $169,000.
LE CHATEAU KINGSLEY.
587 Sq ft., open concept LVR/
DNR/KIT, 1 bdrms, a/c, garage,
balncoy, pool and sauna.
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Downtown: Jardin Windsor,
$290,000. 619 sq ft., 1 bedroom.
One indoor parking, all the
appliances. Indoor pool, gym, sauna. Near all amenities and metro.

Cell: (514) 983-5415

C.D.N./N.D.G.: $2,000/month.
Lower duplex, 3 bdrms, parking,
foyer, near metro, bus.

حمیدصدیق
کاغذچی
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roo ished

Hamid Sedigh

for m
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Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

Profusion Realty RF
Agence Immobilière
C.D.N./N.D.G.: $550
up to $650/month. Furnished room for rent,
near metro, bus.

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.

AKHAVAN WEST-ISLAND

N.D.G.: $120,000. Resturant for
sale, Very good revenues. Prime
location, motivated vendor.

Ouvert 7 jours

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

See stores for more specials

Open 7 Days

READY TO EAT

GALA APPLES

PRÊT À MANGER

POMMES GALA
$2.18 kg

HACHIYA PERSIMMONS
KAKIS HACHIYA

EA.
CH.

LB.

POTATOES

ZUCCHINIS

PATATES
10 lbs. / 4.54 kg

COURGES
$2.18 kg

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

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES

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

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNES FARCIES
350 g

SPECIAL
EA.
CH.

CORTAS PEPPER
PICKLES

PIMENTS MARINÉS CORTAS
600 ml

EA.
CH.

DORIC FETA CHEESE

FROMAGE FETA DORIC
700 g

EA.
CH.

CORTAS GREEN or
BLACK OLIVES

OLIVES VERTES ou NOIRES CORTAS
1L

EA.
CH.

ALMONDS ROASTED, SALTED
AMANDES RÔTIES, SALÉES
$13.18 kg

EA.
CH.

CORTAS PICKLED
CUCUMBERS

CONCOMBRES MARINÉS
600 ml

MAZOLA CORN or
CANOLA OIL

PISTACHIOS ROASTED,
SALTED
PISTACHES RÔTIES, SALÉES
$15.38 kg

BORSEC MINERAL WATER
EAU MINÉRALE BORSEC
6 x 1.5 L

EA.
CH.

EA.
CH.

BALADI PINE NUTS

PIGNONS DE PIN BALADI
$43.98 kg

FEUILLES DE CHOU MARINÉES TRAKIA
1700 ml

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

HUILE DES TOURNESOLS TRAKIA
3L

BAKLAVA
400 g

EA.
CH.

TRAKIA PICKLED
CABBAGE LEAVES

LB.

TRAKIA SUNFLOWER OIL

EA.
CH.

LB.

HUILE DE MAÏS ou CANOLA MAZOLA
2.8 L

PIMENTS ROUGE
RÔTIS TRAKIA
1700 ml
EA.
CH.

LB.

EA.
CH.

TRAKIA ROASTED RED
PEPPERS

RAISIN COOKIES

BISCUITS AUX RAISINS
$10.98 kg

LB.

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

LB.

GULABI BAROOTI KILKATA
PURE INDIAN TEA
THÉ INDIEN PUR
500 g

CÔTELETTES D’AGNEAU
$21.97 kg

GIGOT D’AGNEAU
$15.38 kg

EA.
CH.

Halal

TUNISIAN BRIK PASTRY

Halal
Halal

LB.

LB.

GRAIN FED CHICKEN BREASTS

BRIKS DE PÂTE TUNISIEN
10 pcs / 10 morceaux

POITRINES DE POULET DE GRAIN
$10.98 kg

EA.
CH.

Halal
Halal

TILDA PURE BASMATI RICE

Halal

Halal LB.

GRAIN FED WHOLE CHICKEN

RIZ BASMATI PUR TILDA
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

LAMB CHOPS

LEG OF LAMB

POULET DE GRAIN ENENTIER
$5.48 kg

Halal

Halal

ASTRO YOGURT

YOGOURT ASTRO
0%, 1%, 2%, 3.25%
750 ml
Assorted
EA.
CH.

LB.
$10.98 kg

Halal
Halal
Halal Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.
(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

Halal

KAFTA KEBAB

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

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

CAVENDISH

EA.
CH.

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-JEAN

TOMATES ROMA
$2.18 kg

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

ROMA TOMATOES

CHAMPIGNONS
12 oz. cello pkg
Paquet cello 12 onces

LB.

LB.

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

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

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

MUSHROOMS

RAISINS ROUGES
$4.38 kg

BANANES
$1.08 kg

EA.
CH.

READY TO EAT

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

RED GRAPES

BANANAS

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

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

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www. Christiesrealestate.com

سوپراخوان
 در-&ناپذیر
کیفیت •عالی و بهای رقابت
 با- سبزیجات
انواع میوهجات و
FRUITS
VEGETABLES
FRUITS
ET LÉGUMES

 قیمت مناسب،TO
عالیEAT
 کیفیت:ایرانی
خورش های
انواع کباب ها و
READY
• PRÊT
À MANGER

PRÊT À MANGER

Westmount, Qc H3Z 2A5

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

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

READY TO EAT

1361 Greene Avenue

N.D.G.: $1,375,000. Semicommercial building, 3 commercial units plus 9 residential.
Very good revenues and
enormous potential of increases.

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

BLVD.
PIERREFONDS
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فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
ساعات کار:
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا  9صبح تا 10شب
همه روزه
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

) 2550 Lapiniere (Brossard

Email:






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

بهروز

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

کیفیت عالی و قیمت مناسب

انــواع
کارتتلفن
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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) 606-5626
www.babakhani.ca
behrooz@babakhani.ca

Tel.: (514) 933- 8383

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

خدمات ارزی

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
جنب دانشگاه کنکوردیا GUY
info@expertfx.ca

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


Tel.:514-844-4492
فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در
تپشدیجیتال
-------

2233336

514-

وست آیلند

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

NDG

 فالو
 بس ده اخوان
تنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

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

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

هرآنچه نیازشماست...
همه زیر یک سقف!
www.akhavanfood.com
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ه کتان
 ،سیه دان
ه
و
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ن
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ج
د
طعم های
گونا
گون رسید

رمای تازه
خ
ــا َر ک)
(خـ
فیت عالی
با کی
رسید
 انواع کباب ،جوجه کباب،
چلوکباب کوبیده و...

