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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

Tel.: (514) 289-9011

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

(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

پایان نشست اوپک
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و ادامه روندکاهش قیمت نفت

Human Rights Day

متدید مذاکرات هسته ای

ایران :تمدید مذاکرات هسته ای
«سود و زیان تمدید مذاکرات و
چشم انداز واقع بینانه اوضاع در
7ماهآیندهچیست؟»
 .......ص.......5 :

Human Rights Day is celebrated annually across the
world on 10 December ...

 ۳۰حق اصلی و اسـاسی
برای همه انسـانها

زنــانایران:

در جمهوری اسالمی گروههای
داعشیباوحشیگریپیشروی
میکنند ،ولی مردم ایران دیگر
تحمل این رویهها را ندارند.
..........ص31 :
Support

15
ــــــــــ

Kourosh Fazel

8

MSA Foundation
www.canadahelps.org/
dn/19506

r 2
T o wtlye on sale

روزهای
بد زندانيان
ايرانی
در مالزی

8

درهای کانادا برای والدین
و اجداد مهاجران دوبــــاره
10
بازخواهد شد

کانادا یک قدم دیگر از سیاست
پناهندهپذیرانسانـدوستانهاش
دور می شود 11 .....
روبروی 3

IBNG
چهارشنبه ها 8صبح

Tel.: 514-620-5551

ژیـان 5 ...

مجریکاناداییایرانیتبارCBC
رسما به خشونت جنسی متهم شد

ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

آرﺯو ﺗﺤﻮﯾﻠﺪﺍری ﯾﻜﺘﺎ

کانـــادا:میلیاردرها
در کدام شهـرها
زندگی میکنند؟!

10

گزارش  CBCاز تغییر برچسب محصوالت گوشتی
تاریخمصرفگذشتهدرسوپرمارکتها

بل سنتر

curren

•15760 boul Pierrefonds

داوم حقوق شهروندان بهایی

.....

معتبرترینپاسپورتهای
 13جهان در سال2014

Tel.: 514-485-4744
West Island:

 .......ص....... 15 :

ی عقیدتی در ایران :کاهش م
سرکوب اقلیت ها
ـــــــــــــ
سرطان در جامعه هنری ایران
هنوز دو روز از خبر درگذشت
مرتضیپاشایی،خوانندهمحبوب
موسیقی پاپ در اثر
ابتال به سرطان
معدهنگذشتهبود
که...

•6170NDG:
Sherbrooke W.

13

چرادیکتاتورهاازکمدینها
میترسند!

کمدین و مجری
سرشناسآمریکایی:
بیاطالعی بین ایران و 15
آمریکا بیشتر است تا دشمنی...

مهاجرت:
ماریا
>> 36

Membre de l'Ordre des traducteurs, terminologues
et interprètes agréés du Québec

514 439 8501

info@yektatranslation.ca
www.yektatranslation.ca
4055 Ste-Catherine O, # 132, Westmont, Montreal, H3Z 3J8

ATWATER

(خضر)
الیت
صرافی

شهباز
خنعی
>> 5

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

به قیمت های رقابت ناپذیر

!We Sell Laptop Accessories

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

محضردارومشاورحقوقی

NOTAIRE-NOTARY

Ninous Givargiznia, BSc.

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

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

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

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

Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

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

Westmount, Qc H3Z 2A5

وحیدخلـجی

 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

حمیدصدیقکاغذچی

Tel.: 514-439-1444

Cell: (514) 827-6364

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

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

مشاور امالک در مونتریال

Montreal Qc. H3G 1S6

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

و South shore

فیروزهمتیان

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:

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

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

Office: 514-507-0773

5Star I.P.M. Inc.

فارکس

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

فروش کلیه لوازم یدکی لپ تاپ :با کیفیت عالی | قیمت نازل
www.fsotech.ca | seyedsadr@fsotech.ca

صرافی  5ستاره

ﺻﻔﺤﻪ 34

www.Metcap.com

2
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آژانسمسافرتیکاسپین

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

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
• بیمه مسافرت • حمل و نقل از طریق هوا و دریا
Caspian Travel
 در سراسر جهانCARGO• متخصص
4684 Boul.des Sources,
• حج عمره و پکیج های مکه
bureau 001B Montreal, QC
 دوبی و عربستان سعودی:• سرویس ویزا
.• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم
Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com |QC licensee
________________________________________

Tel:514-421-0111
نرگس
514-708-4722

narges.caspiantravel
@videotron.ca

COROLLA CE 2015
STARTING AT

17 515 $

 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.
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:• 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

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

:ساعات کار

Model Unit
H3G 2T3

Montreal

Montreal

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. W., #236
Place-des-Arts | 514 669-1880

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. W., #236
Place-des-Arts | 514 669-1880

text, talk, share...

..

Place du Quartier (Chinatown)
1111, St-Urbain St., Suite r19a
Place-des-Arts | 514 667-0077

Place du Quartier (Chinatown)
1111, St-Urbain St., Suite r19a
Place-des-Arts | 514 667-0077

saVe!
محدود
مدتمدت
به بهThe ViP package
محدود
The ViP package LIMITED TIME
Place du Parc
3575 du Parc
Place-des-Arts | 514 677-8009

به

Montreal
Complexe Desjardins
Montreal

Place du Parc
3575 du Parc
Place-des-Arts | 514 677-8009

LIMITED TIME
LIMITED TIME
OFFER
OFFER
OFFER
ختفیف
دالر
100
$
00
 دالر ختفیف100 $
محدود
مدت
به
The
ViP
package
به مدت محدود
$
P
package
بگیرید
فوری
LIMITED
TIME
بگیرید
فوری
$
ED TIME
LIMITE
0
OFFER
R
 دالر ختفیف100
OFFER
ختفیف
دالر
100
$
Place Alexis Nihon
1500, Atwater Ave., #F-01
Atwater | 514 939-5552

با خ
یا گ
وق

49
49

اس4با خرید سامسونگ گلکسی
اس4با خرید سامسونگ گلکسی
5 نکسوس
1314, Ste-Catherine
St. E. یا گوگل
5 یا گوگل نکسوس
Beaudry | 514 750-3436
ساله
2
و قرار داد
4190, St-Laurent Blvd.
Montreal
 ساله2 و قرار داد
Mont-Royal | 514 439-9934

1

Complexe Desjardins
Montreal

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)

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Ave., #F-01
Atwater | 514 939-5552

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
1
3575
du Parc

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

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

49

175, René-Lévesque
Blvd. W., #236
Complexe
Desjardins
101, Mont-Royal
Ave. W.
Samsung Core LTE
| 514 669-1880
175,Place-des-Arts
René-Lévesque
W., #236
Mont-Royal
| 514Blvd.
448-6996
per
on the purchase of a Samsung
Galaxy
S4
or
Place-des-Arts
| 514
669-1880
Place
du Quartier
(Chinatown)
on the purchase
of a Samsung Galaxy S4 or
on the purchase of a Samsung
Galaxy
month
Le Boulevard Shopping CenterS4 or
1111,
St-Urbain
r19a68
اس4با خرید سامسونگ گلکسی
Place
du
QuartierSt.,
(Chinatown)
4270,
Jean-Talon
St.Suite
E., suite
a Google
Nexus
5 and52-year
Tab24
agreement
on
Place-des-Arts
667-0077
a Google
5 and 2-year Tab24 agreement on
St-UrbainTab24
St.,| 514
Suite
r19a
514
887-7784
a Google
Nexus
and 1111,
2-year
agreement
> 1 GB
اس4
گلکسی
سامسونگ
خرید
با
month
OF dATAperNexus
1
Place-des-Arts
| 514 667-0077
5 یا گوگل نکسوس
selected
plans
getگوگل
$100
instant
rebate.
Place
du Parc
: $80
961, Decarie
Blvd.
> Unlimited
selected
plans get $100 instant rebate.
Canada-wide
selected
plans
get
instant
rebate.1
5 نکسوس
 یا$100
3575
du
Parc
Côte-Vertu
|
514
419-8446
Place du Parc
ساله
2
داد
قرار
و
:ایرانی
بامدیریت
1
GB
OF
dATA
2
minutes
> 1 GBanytime
Place-des-Arts
| 514 677-8009
بام
OF dATA
tab24 agreement
:بامدیریتایرانی
3575
du Parc
 ساله2 و قرار داد
436, Jean-Talon W., #100
voice credit.
Place-des-Arts
|
514
677-8009
> Unlimited messaging
UNLiMiTeD
Canada-wide
Place
Alexis
Nihon
عمرانیعمرانی
بهنام بهنام
du Parc
| 514
272-2355
> UNLiMiTeD Canada-wide
ب
1500,
Atwater
Ave.,
#F-01
Place Alexis Nihon
anytime minutes
3
Place
Forest
Atwater
| 514
939-5552
anytime
minutes
on the
purchase
of a Samsung
Galaxy S4 or
> Call display
1500,
Atwater
Ave.,
#F-01
محترم
جامعه
درخدمت
and Voicemail
10539, Pie-IX Blvd.
of a Samsung
Galaxy
S4
or
در
محترم
جامعه
درخدمت
Atwater
|
514
939-5552
on
the
UNLiMiTeD
MeSSAgiNg
بگیرید
فوری
4
1314,
Ste-Catherine
St. E.purchase of
514 325-7100
> UNLiMiTeD MeSSAgiNg
a
Google
Nexus
5
and
2-year
Tab24
agreement
on
بگیرید
فوری
Beaudry
| 514 750-3436
مونتریال
ایرانیان
5 and 2-year
Tab24
agreement
on
1314,
Ste-Catherine
St.
E.
(international text, picture and video messages)
a Google
Nexus 5
ایرانیان مونتریال
Place Bourassa
Shopping Center
Beaudry
| 514 750-3436
4190,
St-Laurent
Blvd.
6000,
Henri-Bourassa
Blvd.
E., K14
selected
plans
get
$100
instant
rebate.
1
Call
Display
and
Voicemail
5
> Call
ـــــــــــــ
et $100
instant
rebate.
Display and
Voicemail
Mont-Royal
| 514 439-9934plans get
514
927-6624
selected
ــ
3758,
St-Laurent
Blvd.
ـــــــــــــ
> 1 GB OF dATA
:ایرانی
بامدیریت
Saint-Laurent
|
514
845-9815
101,
Mont-Royal
Ave.
W.
680,
Jarry
St.
E.
:ایرانی
بامدیریت
اطالعات
دریافت
برای
Saint-Laurent
|
514
845-9815
du Parc | 514 272-2355
Ben
Omrani
101,
680, Mont-Royal
Jarry St. اطالعات
E. Ave. W.
436, Jean-Talon W.,
#100
بر
>
Mont-Royal
| 514 448-6996
دریافت
برای
Jarry
|
514
490-0099
Ben
Omrani
UNLiMiTeD
Canada-wide
101, Mont-Royal Ave. W.
بهنام عمرانی
Mont-Royal
| 514 448-6996
Jarry
|
514
490-0099
du
Parc
|
514
272-2355
101, Mont-Royal Ave.
W.
Place Forest
3 همین
Place
newman
Mont-Royal
|Shopping
514 448-6996
عمرانی
بهنام
امروز
بیشتر
Le
Boulevard
Center
Centre
Commercial
Wilderton
anytime
minutes
FPO
FPO
Place
newman
Mont-Royal
|Shopping
514 448-6996
10539, Pie-IX Blvd.
بیش
امروز
همین
بیشتر
Le
Boulevard
Center
Centre
Commercial
Wilderton
Place
Forest
4270,
Jean-Talon
St. E.,
suite 68
2665
Van
Horne
Ave.,
#A001-90
درخدمت جامعه محترم
514
325-7100
2101,
av.
dollard,
lasalle
Le Boulevard Shopping
Center
4270,
Jean-Talon
St.
E.,
suite
68
4
2665
Van
Horne
Ave.,
#A001-90
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رامین عباسى

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

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

مشاور امالک

 اینک >> هر شنبه:توجه

خدمت شما
بعدازظهر
Ile Perrot Logo_Layout
1 12-02-27در
2:51
PM Page 1 4  صبح تا10 از ساعت

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

10 Saint Jacques #508
Asking: 265000 $
1 bedroom 1 baths

10 Saint Jacques # 607
Asking: 299900$
1 Bedroom 1 Bath

1212 St-Mathieu
Asking: 5700$ a month
3 bedroom 2 bath
fully furnished

111 Point Nord,
Nuns-island

Sold 42 Days

1307 Ave Van-Horn,
Old Royal Bank
Fully Renovated
Asking: 2500000$

4186 Northcliffe
upper duplex | fully renovated
Available Nov 2014
Asking: 420000$

5891 Av. Clanranald,
Fully renovated Lower Duplex,
Indoor Parking,
Asking: 579000$

4605 Boul. Grand,
13 unit Building

در سراسر مونتریال

1625 Clark
Asking: 475000$
2 Bedroom 2 Bath

MUST SELL!!!

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مسکن و جتاری

رامتین آبادیان
Ramtin Abadian
Chartered Real Estate Broker

514-583-7253

ramtin@abadian.ca
www.abadian.ca
One of Montreal’s leading real estate Broker,
Contact me for a no hassle free evaluation.
Asking me about the AIRMILES Program

Sold In 5 day

4
4
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کانادا...

ن قمیشی
ژیا

www.paivand.ca

مجریکاناداییایرانیتباررسمابهخشونتجنسی
متهمشد!

ژیان قمیشی در خانوادهای ایرانی
در لندن متولد شده است.
او در موســیقی و ادبیــات
تجربههایی داشــته اما عمده
موفقیتش در اجرای برنامههای
فرهنگی و هنــری رادیویی و
تلویزیونی بوده است.
او از جملــه مجــری یکی از
پرطرفدارتریــن برنامههــای
رادیویی سیبیسی به نام کیو
 Qبوده است که پرشنوندهترین
برنامه صبحگاهــی در تاریخ
رسانههای کانادا است.

ژیان قمیشــی ،مجری مشــهور
ایرانیتبار شبکه سیبیسی کانادا
که مدتی پیش از کار اخراج شده
بود ،رســما به اعمال چند مورد
خشونت جنسی و یک مورد اقدام
به خفه کردن متهم شد.

آقای قمیشی ۴۷ ،ساله ،دیروز
سه شنبه  ۲۵نوامبر شکایتی را
که علیه سیبیسی برایدریافت
 ۵۰میلیون دالر غرامت مطرح
کرده بود ،پس گرفت.
بعضی گزارش ها از بازداشــت
آقای قمیشــی توســط پلیس
حکایت دارد ،اما بعضی دیگر از
گزارش ها می گوید که او با اراده
خود به پلیس مراجعه کرده تا به
اتهاماتی که علیهش مطرح شده،
پاسخدهد.
آقای قمیشــی تایید کرده بود
که از شکلهایی از رابطه جنسی
سادومازوخیستی لذت میبرد ،اما
تاکید کرد که خشونت ،درد و آزار
در روابط جنسیاش تنها با رضایت
طرف مقابل بوده است.
اما چند زن شــکایت کردند که او

بدون رضایتشان ،با آنها
با خشونت رفتار کرده
است.
سیبیسی شبکه ملی
کانــادا اســت و ژیان
قمیشــی هم یکی از
مشهورترین مجریان و
ســتارههای برنامههای
موسیقی و فرهنگی آن
بوده است.
روزنامه تورنتواستار پس
از اخراج آقای قمیشی
گزارشــی منتشر کرده
بود کــه در آن چهــار زن ،بدون
افشــای هویتشــان ،او را متهم
میکردند که بدون رضایتشــان
آنها را به رابطه جنسی خشن وادار
کرده است.
به ادعای آنها ،ژیان قمیشی وقتی
بیــرون میرفتند به این اشــاره
میکرده که از رابطه جنسی خشن
لذت میبرد اما اطمینان میداده
که آنها را خالف میلشــان به این
شکل رابطه وادار نمیکند.
با ایــن حال این زنان در مصاحبه
با تورنتواستار ادعا کردند که آقای
قمیشی بدون رضایت آنها را زده،
گلویشان را تا سرحد خفگی فشار
داده و مجبورشــان کرده تسلیم
شوند.

غنچــه قوامی ،شــهروند ایرانی-
بریتانیایــی که حــدود  ۵ماه در
بازداشت به سر برده بود ،با سپردن
وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شده
است.
مادر غنچه قوامی گفت که دادگاه
دخترش به یکســال زندان و دو
ســال ممنوعیت خــروج از ایران
محکوم کرده است.
به گفته محمود طباطبایی وکیل
ســابق خانم قوامی ،دادگاه او را به
جرم فعالیــت تبلیغی علیه نظام
محکوم کرده است.
خانم قوامی پنج ماه پیش به خاطر
اعتراض به ممنوعیت ورود زنان به
ورزشگاه برای تماشای بازی والیبال
مــردان به همراه چنــد زن دیگر
بازداشت شد .او بالفاصله آزاد شد

 5آذر :زمانی که آیت الله خمینی
ناگزیر شد جام زهر نتیجه عملکرد
نابخردانه خود در به درازا کشاندن
بیهوده و پرخسارت و تلفات جنگ
را بنوشد ،آنقدر شهامت و جسارت
داشت که آن را الجرعه سرکشید و
حتی به تعبیر خود پیه بی آبرویی
را نیز به تن مالید و "آبرویش را با
خدا معامله کرد".
سید علی خامنه ای یا "مقام معظم
رهبری"  -که تنها نمود عظمتش
در خیره ســری نابخردانه و عدم
پذیرش خطا است! _ ازاین خصلت
خمینــی بی بهره اســت و حتی

بهنامآفریدگارعشق

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

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

Courtier Immobilier Agréé

@Shahbaznakhai8
gmail.com

تمدید مذاکرات :استخوان الی زخم!

عقد ایرانی

ندا آقاســلطان ،از کشته شدگان
اعتراضات ســال  ۸۸و همچنین
ویدئویی از آزادی یکی از زندانیان
سیاسی که از تلفن همراه غنچه
قوامی به دســت آمده بود ،جزو
مستندات ماموران علیه او بود.
مادر غنچه قوامــی گفت که در
مهلــت قانونــی بــه رای دادگاه
اعتراض خواهد کرد.

شهباز خنعی

«
سود و زیان متدید
م
ذ
اک
را
ت
و
چ
ش
م
انداز
و
اقعبینانه اوضاع در
7
م
اه
آ
ین
ده
چی
س
ت؟»

مجری مراسم زیبای

آزادی غنچه قوامی پس از  5ماه

اما هنگامی که برای پس گرفتن
وســایل خود مراجعه کرد دوباره
بازداشت شد.
یک ماه پیش وکیل غنچه قوامی
از محکومیت یک ســاله او خبر
داده بود ،اما مقامهای قوه قضاییه
با اعالم اینکــه پرونده او ربطی به
تماشای والیبال ندارد ،عنوان کردند
که پرونده جدیدی علیه او تشکیل
شده است.
دادســتانی تهران اعــام کرد که
او به «ارتباط داشــتن با مخالفان
حکومت» و «فعالیت تبلیغی علیه
نظام» متهم است.
مادر غنچه قوامــی با اعالم اینکه
تالش برای تماشای مسابقه والیبال
هم جزو اتهامــات دخترش بوده
اســت گفت که تصویری از مزار
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زمانی که به خیال خود می خواهد
"نرمــش قهرمانانه" کند و بخش
کوچکــی از خرابکاری هایش را با
"توافق هســته ای" جبران نماید،
چنان فهرست بلندباالیی از "خط
قرمزها" به دســت گروه بینوای
مذاکره کننده میدهد که شکست
مذاکــرات را از همان آغاز محتوم
می سازد.
ازاین رو ،به بن بســت رســیدن
مذاکرات و تمدید اجباری آن در
روز دوشــنبه  24نوامبر  3 -آذر -
چیز دور از انتظاری نبود و بسیاری
از ناظران و تحلیل گران آن را پیش
بینی کرده بودنــد .این به بن
بست رسیدندرشرایطی بود که
بسیاری از صاحب نظران ،حتی
در داخل ایران ،براین باور بودند
و هســتند که تمدید مذاکرات
با منافع ملی که هیچ ،حتی با
منافع نظام هم همسویی ندارد.
از جملــه ،تارنمــای حکومتی
"الف" نوشت« :این روزها اکثر
رسانه های بین المللی از احتمال
تمدیــد مذاکرات ســخن می
گویند .به نظر می رسد تمدید
توافق ژنو درشــرایطی که هیچ
پیشرفتی حاصل نشده ،نه تنها
به نفع نظام نیست ،بلکه به غرب
یک امتیاز زمانی مهم را واگذار

خواهد کرد .امتیــازی که اجازه
میدهد تحریم ها همچنان پابرجا
بماند و برنامه هســته ای دوباره
محدودتر شود .تمدید شدن توافق
بدون بازشــدن گره ها ،جمهوری
اسالمی را در موقعیت ضعیف تری
قرار خواهد داد».
روزنامه آلمانی "دی ولت" نیز در
نوشتاری به تحلیل علت رسیدن
به بن بست در مذاکرات پرداخت
و ازقول گری سیمور ،معاون مرکز
تحقیقاتــی درامور بیــن المللی
دانشگاه هاروارد و کارشناس ارشد
پیشین دولت امریکا در امور ایران
نوشت« :این تمدیدها زنجیره ای
است که به تمدیدهای جدیدتری
ختم می شود» .گری سیموردلیل
این تمدیدهای زنجیره ای را چنین
توضیح داد« :ایران سالح اتمی می
خواهد و ما این را نمی خواهیم».
نویســنده روزنامه "دی ولت" در
ادامه می نویسد« :بنابراین مصالحه
در چنیــن منظومه ای جایگاهی
نــدارد .مذاکرات تنهــا به خرید
زمان برای ایران منجر خواهد شد
و امکان رسیدن به هیچ راه حلی
وجود ندارد ،مگراین که تحوالتی
درایــران صورت پذیرد و ســران
این کشور دیگر به دنبال استفاده
نظامی از انرژی هسته ای نباشند...
مسئله کنونی بسیار فراتر از انجام
مذاکره است و پس از "تمدیدهای"
مکرر و درعین حال بی ثمر ،تنها
دوگزینه قابل پیش بینی خواهد
بود :یا باید بپذیریم که ایرانی مجهز
به ســاح اتمی ظهور یابد ،یا باید
این مشکل را به صورت نظامی حل
و فصل کنیم».
تمدیــد  7ماهه مذاکرات تا تاریخ
اول ژوئیه  10 - 2015تیر 1394
 تنها یک دســتاورد برای نظاموالیت مطلقه فقیه داشــت و آن
{>> ادامه در صفحه}30 :

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
www.masoudnasr.com
info@masoudnasr.com

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

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

5

6

 سال  21شماره  10  1190آذر 1393

جمهوری اسالمی...
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کاهشمداومحقوقشهرونداننبهای
بهاییی

کمیته حقوق بشــر سازمان ملل
متحد در  ۱۸نوامبر ســال جاری،
طی قطعنامهای عــاوه بر «آمار
باالی اعــدا م در ایران»« ،نابرابری
و خشــونت علیه زنان» و «ارعاب
و دســتگیری روزنامهنــگاران،
وبالگنویسان و استفادهکنندگان
شبکههای اجتماعی» ،تداوم آزار و
فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی
در ایران را محکوم کرد.
در واکنش به این قطعنامه ،نماینده
ایران در سازمان ملل متحد ،آن را
بیهوده و غیرمفیددانست.
همچنین محمد جواد الریجانی،
نماینده ایران در نشســت ادواری
شورای حقوق بشر در ژنو در پاسخ
به پرسشهای نمایندگان کشورها
در خصــوص وضعیت بهاییان در
ایران گفت« :بهاییهــا در ایران
اقلیت هستند .در ایران یک قرارداد
شــهروندی وجود دارد .طبق این
قــرارداد شــهروندی ،آنها تمام
مزایای شــهروندان ایران را دارند.
خیلی ثروتمند هســتند ،بسیار
کارخانهدارند و از نظر اقتصاد بسیار
فعال هســتند و استادان دانشگاه
دارند و دانشــجویانی هستند در
دانشــگاه… پس تمام امکانات را
دارند».
الریجانی در ادامه اظهار داشت که
هیچ فردی به جرم بهایی بودن در
ایران محاکمه و زندانی نشده است.
این نکات در حالی بیان شد که ۲۰
شهروند بهایی در یزد ۱۵ ،شهروند
بهایی در شــیراز و تعداد دیگری
از شــهروندان بهایی در شهرهای
تهران ،مشــهد ،تبریــز ،کرمان،
ســمنان ،ارومیه و تبریز منتظر
احضــار و اجــرای حکم خویش
هستند.
از ســوی دیگر ،جوانان بهایی در
سال جاری نیز همچون سالهای
گذشــته از شــرکت در کنکــور
سراسریدانشگاههای ایران محروم
بودند.
عالوه بر اینها بیش از یک ســال
اســت که هیچ شهروند بهایی در
شــهر ســمنان اجازه کار ندارد.
بهاییان همچنین برای دفن اموات
خویش در اکثر شــهرهای ایران
دچار مشکل هستند.
در گــزارش زیر به وضعیت نقض
حقوق شهروندان بهایی طی ماه
گذشته پرداخته شده است.

اقداماتی از پیش طراحی شده علیه
مغازهداران بهایی در سراسر کشور
صورت گرفته است.
به گزارش سرویس خبری جامعه
جهانی بهایی ،در روز ســوم آبان،
محل کسب حداقل  ۷۹شهروند
بهایــی در شــهرهای کرمــان،
رفسنجان و جیرفت پلمپ شدند.
محلههای کســب بهاییان در این
روز به دلیل همزمان شدن با یکی
از اعیاد بهایــی تعطیل بودند که
اداره اماکن ،این را تخلف محسوب
و آنها را پلمپ کرد.
به همین بهانه ،ماموران اداره اماکن
طی روزهای  ۲۷و  ۲۸آبان محل
کسب شش شــهروند بهایی در
نشتارود مازندران را پلمپ کردند.
ماموران درصدد تعطیل کردن ۱۶
محل کسب دیگر بهاییان در این
شــهر بودند که به دلیل نداشتن
حکم کتبی ،موفق نشــدند .این
اقدامــات در حالی صورت گرفت
که طبق قانون کار هر صنف اجازه
دارد  ۱۵روز از ســال را عــاوه بر
جمعهها تعطیل کند.
در تاریــخ  ۲۵آبــان ،دو کارگاه
تولیــدی قــارچ و کیــف چرمی
متعلق به دو شهروند بهایی ساکن
شــهرهای نجفآباد و ویالشهر به
طور هم زمان توسط ماموران اداره
اطالعات اصفهان ،تعطیل و وسایل
و ابزار تولیدی آنها ضبط شد .در
همین روز منــازل تعدادی دیگر
از بهاییان ساکن شهرهای مزبور،
مورد بازرسی ماموران قرارگرفت.

Support
Kourosh Fazel
MSA
Foundation

T

he morning of NOV.12th, in Zurich,
Koorosh FAZEL passed away
after a five year battle with a terrible illness called MSA - Multi
System Atrophy.
He was 52 years old.
Corey was courageous, loving and generous to the end, demonstrating always the best of humanity.
He died peacefully, with dignity.
Corey was an inspired entrepreneur, and he founded and owned a
successful software company.
For anyone who would like to honour Corey’s memory, hisfamily has 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.

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 ّ

دو فرد بهایی به اتهام خبررسانی
وضعیت بهاییان ایراندر فیسبوک
بازداشت شدند.
یادآوی میشود بهایی دیگری به
نام شــمیم اتحادی ،بیش از یک
سال است که در زندان یزد به اتهام
ارسال ویدئوی تخریب قبرستان
بهاییان یزد به شبکه ماهوارهای من
no.
و تو ،در حال گذراندن محکومیت
Vol. 21, Dec. 01, 2014
سه سال حبس تعزیری است.
دوهفته نامه
همچنین یک فرد بهایی دیگر به
فرهنگیاجتماعی،
نام سوسن تبیانیاندر شهر سمنان
در شرق کانادا
به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق
ــــــــــــــــــ
یکم و پانزدهم هر ماه
همــکاری و انعــکاس اخبــار به
منتشر می شود
رسانههای خارج از کشور» از طرف اســت .ازجمله اقدامات دیگری که افراد ناشناس به آتش کشیده شد.
نشر :پیوند
دادگاه انقالب سمنان به یک سال طی ماه گذشته علیه بهاییان استان هیچکــدام از ایــن حادثهها تلفات
ویراستار:م.رحیمیان
حبس تعزیری محکوم شد .حکم همدان صورت گرفــت میتوان به جانی نداشت .تاکنون هیچکدام از
آگهی :پیوند
مذکور عینا تائید شد ،ولی تاکنون تخریب و آتــش زدن دو منزل در عوامل این آتشسوزیها ،شناسایی
روستاهای اطراف همدان اشاره کرد .و دستگیر نشده
به مرحله اجرا درنیامده است.
است.نوجوان بهایی 514-996-9692
ممانعت از دفن یک
در تاریخ  ۱۲آبان ،افرادی ناشناس به
------------------ختریب و به آتش کشیدن دو منزل منزل یک فرد بهایی به نام «همتی» در تبریز
PAIVAND
روستایی در همدان
در روستای «اوچ تپه» هجوم بردند و مهنا ســمندری نوجوان  ۱۲ساله
Published: since1993
گزارشها نشان میدهد که طیدو پس از شکستن درها و پنجرهها و با بهایی اهل تبریز در تاریخ  ۲۹مهر به
BIWEEKLY NEWSPAPER
ماه اخیر ،فشار بر شهروندان بهایی ریختن روغن سوخته بر کف منزل دلیل بیماریدر بیمارستان این شهر
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
استان همدان رو به افزایش نهاده و نوشتن شــعار بر دیوارها ،محل را درگذشت.
)Victoria, Calgary & Vancouver
است.
تــرک کردند .همچنیــن در تاریخ مسئوالن قبرستان عمومی تبریز اما

بازداشــت دو شــهروند بهایی به  ۱۶آبان در روســتای «امزاجرد» ،ازدفن ایندختر بهایی به بهانه اینکه
Mailing Address:
نامهــای حمید عزیــزی و عطاء منزل مسکونی و کلیه وسایل یک دفن افراد بهاییدر قبرستان عمومی
6162 Sherbrooke W.
رجبعلی (که همچناندر بازداشت فرد بهایی به نام اقدســی ،توســط
{>> ادامه در صفحهMONTRÉAL QC H4B 1L8 }28 :
موقت اســت) در شــهر همدان

ازجمله اقدامــات ایذایی بوده که
استاد کیوان ساکت برای اولین بار
علیه بهاییان همدان صورت گرفته
در کانادا و مونترال .....صفحه 38 :
Fax: 514-500-1188
{>> ادامه در صفحه}6 :
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Email:
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پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

بازداشت و محکومیت بهاییان به
اتهامخبررسانی

در روز  ۲۰آبان ،عدنان رحمتپناه،
شهروند بهایی ساکن شیراز برای
گذراندن محکومیت یک ســال
حبس تعزیری ،خــود را به زندان
عادلآباد شیراز معرفی کرد.
فرد مزبور ،در شــعبه سه دادگاه
انقالب شیراز به اتهام تبلیغ علیه
نظام به یک ســال حبس محکوم
شــده بود که این حکــم عیناً در
دادگاه تجدید نظر تائید شد.
ارســال یک ایمیل به بیبیسی
فارســی و رادیو فردا در خصوص
وضعیت بهاییان شــیراز ازجمله
مــدارک دادگاه بــرای صدور این
حکم بوده است.
دو شهروند بهایی به نامهای طناز
محمدی و ایرج لهراسب نیز پس از
فشارهای اقتصادی بر شهروندان
چهارماه بازداشت موقت در زندان
بهایی
یزد به ترتیب به یک و دو ســال
طی یک ماه گذشــته ،مجموعه حبس تعزیری محکوم شدند .این
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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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کاهش قیمتنفتبه ضررایران ،روسیهو آمریکا

شعـروترانه...

شاهینجنفی

منیهگالیلمکهتواینسرزمینشوم
راهمبهقبروسنگگرانیتمیرسه
هرروزبهقتلمیرسموشعرمنفقط،
به انتشار شعله کبریت میرسه
دردم هزار ساله مثه درده حافظه،
درمونشم همونیه که کشف رازیه!
نسلیکهسرسپردهعصرحجرشده
از ساقیای ارمنیه پیر راضیه
وقتی که زندگی یه تئاتر مزخرفه
تنها به جرعه های فراموشی دلخوشم
راسکول نیکف یه پیرزنو شقه کرده و من،
با اون تبر ،فرشته الهامو می کشم....
هی مست میکنم مثه یه بطری شراب
که وقتی پاش بیفته یه کوکتل مولوتوفه
یه مجرم فراری شدم که تو زندگیش
درگیر یه گریز بدون توقفه
فرقی نداره جادۀ چالوس و راه قم
من مستی ام که خوش داره رانندگی کنه
یه ماهی که تو آکواریوم زار میزنه
تا توی اشک های خودش زندگی کنه
باید تلو تلو بخوری این زمونه رو
وقتی که مست نیستی به بن بست میرسی
تو مستی آدما دوباره مهربون میشن
حتی برادرای توی ایست بازرسی
میخندن و به دست تو دستبند میزنن
راهو برای بردن تو باز میکنن
تو دام مورچه ها به سلیمان بدل میشی
قالیچه ها بدون تو پرواز میکنن
این بار چندمه که به یه جرم مشترک
هشتاد تا ضربه پشت تو هاشور میزنه؟
برگرد خونه حتی اگه با خبر باشی،
تنها دل خودت برای تو شور میزنه...
یه گالیلی و تو این سرزمین شوم
راهت به قبرو سنگ گرانیت میرسه
هر روز به قتل میرسی و شعر تو فقط،
به انتشار شعله کبریت میرسه
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کارشناسان می گویند تصمیم اخیر
اوپــک در تعیین قیمت نفت و میزان
تولید  ۳۰میلیون بشکه در روز به ضرر
ایران ،آمریکا و روسیه بوده و برنده این
تصمیم ،عربستان سعودی است .قیمت
نفت به کمترین میزان در چهار سال
اخیر رسید.
اوپک روز پنجشــنبه  ۲۷نوامبر اعالم
کرد ،ســقف تولید این سازمان تغییر
نخواهد کرد و با وجود پیشی گرفتن
عرضه بر تقاضا و کاهش قیمت نفت،
در سطح  ۳۰میلیون بشکهدر روز باقی
میماند .این میزان تولید ،یک میلیون
بشکه بیشتر از پیشبینی اوپک برای
تقاضای نفت در ســال آینده میالدی
بوده اســت .وقتی که تصمیم اوپک
اعالم شــد ،قیمت نفت برنت حدود
شــش دالر کاهش یافت و به بشکه
ای  ۲۵/۷۱دالر رســید .پس از انتشار
این خبر قیمت نفت بیش از ماههای
گذشته سقوط کرد و به کمترین میزان
در چهار سال اخیر سید.
کارشناسان و مقامات روسی معتقدند
تصمیم اوپک ،قیمت نفت را پایین نگه
میدارد که این امر به ضرر روســیه،
ایران و آمریکا است .تجزیه و تحلیل
بازار نیز اثبات می کند که در شرایط
کنونی امکانی برای رشد دوباره قیمت
نفت وجود ندارد.
به نقــل از خبرگــزاری «بلومبرگ»
کارشناسان پیش بینی میکنند ،بهای
نفت تا پایان ســالجاری میالدی و
حتی نیمه اول سال  ۲۰۱۵به کمترین
میزان خود طی ســالهای گذشــته
یعنی  ۶۰دالر برســد .بر این اساس
قميت نفت ايران در بازارهای جهانی
به کمتر از بشــکهای  ۴۵دالر کاهش
خواهد یافت.

راشــا تودی خبرگزاری روسیه هم به هم پيشبينی ميكنيم متوســط هر
نقل از مقامات و کارشناســان روس بشكه ۸۲دالر باشد و ميانگيندو نيمه
هشــدار داد قیمت نفت تا مدتها در  ۹۳دالر میشود بنابراين بجای ۱۰۰
ســطح کمتر از  ۸۰دالر در هر بشکه دالر در هر بشكه عملكرد ،ما  ۹۳دالر
باقی خواهد ماند که این امر به ســود خواهد بود».
اقتصاد ایران ،ونزوئال و روسیه نخواهد به گفته نوبخت ،مقامات دولتی مانند
بود و حتی موجب کاهش تولید نفت معاون وزير نفت اعتقاد دارند کسری
شیل آمریکا خواهد شد.
بودجه ناشي از کاهش قيمت نفت در
اجالس
پی
در
کاهش قيمت نفــت
نيمه دوم سال جاری از راه درآمدهای
اوپک ،اقتصادهای منطقه خاورميانه را مازاد فروش نفت در نيمه اول امسال
نگران ساخته است.
جبران میشــود .با اين حال ،محافل
گزارشها نشان میدهد
کارشناسی اعتقاد دارند
تنها عربستان سعودی «ایران به قیمت  ۱۴۰دولت توان جبران کسری
دلمشــغولی در مورد دالر در هر بشکه نفت بودجه به اين سادگی را
وضع بازار نفــت ندارد .نیاز دارد تا بودجه ندارد.
در ايــران گمانهزنیها آنها متوازن باشد و مســعود نيلی مشــاور
نشــان میدهد دولت درآمــد و هزینهها اقتصادي رئيس جمهور
تا پايان سال با کسری سر به سر شود!» چندی پیشدر يادداشتی
بودجه ناشی از کاهش
به دولت هشدار داده بود
درآمدهای نفتی مواجه میشود.
که با توجه به کاهش قيمت نفت بايد
نگران کسری بودجه بود.
ایران با کسری بودجه مواجه میشود؟ بــا این حال علی طیب نیــا وزیرامور
محمدباقر نوبخت ،ســخنگوی دولت اقتصــادی و دارایی اعــام کرده که
چندی پیش در خصوص بودجه سال کشور با کاهش قیمت نفت با کسری
 ۱۳۹۴ایــران از تدوین ســه بودجه بودجه مواجه نمیشود .او حتی کاهش
جداگانه برای شــرايط عــادی ،بد و قیمت نفت را فرصتــی برای اقتصاد
ایران معرفی کرده تا براساس آن میزان
مذاكرات مثبت سخن گفته بود.
وی در گفتوگو با تلویزیون جمهوری وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش
اســامی یادآور شــده بود« :در ادامه یابد.
شرايط موجود ديگر به گونهای نيست
كــه نفــت  ۱۰۰دالری را در بودجه ختمین کارشناسان روسی:
ببنديم؛ همان زمان كه نفت  ۱۰۴دالر  ۷۰دالر قیمت هر بشکه نفت
بود ما نفــت  ۱۰۰دالری را در بودجه پس از نشست اوپک ،آنتون سیلوانف
بستيم .باتوجه به اينكه درآمد نفتی با وزیر دارایی روســیه گفت ،الزم است
يك وقفه چند ماهه به حسابهای ايران مســکو وضعیت بودجه خــود را در
واريز ميشود تا االن هنوز ارقام باالی چارچوبــی بازنگری کند کــه در آن
 ۱۰۰دالر اســت .بــا همين وضعيت قیمت نفت ظرف چند ســال آینده
متوسط فروش نيمه اول تا پايان شش احتماال حول و حوش  ۸۰دالر در هر
ماه  ۱۰۴دالر بوده و تا پايان امســال بشکه باشد ،نه  ۱۰۰دالر در هر بشکه.

کنسرت ساالر عقیلی به همراه
کیوان ساکت و گروه موسیقی
باربد  ....صفحـه 38 :

آنا کوکوروا تحلیلگر بازار در شــرکت
آلپاری انگلستان هم به پایگاه خبری
روسبالت.آر.یو روسیه گفت:
«قیمت نفت حتی می تواند به کمتر از
سطح  ۷۰دالر در هر بشکه نیز کاهش
یابد که این امر بر روسیه تاثیر منفی
بیشتری خواهد گذارد».
میخاییل کروتیخین از شرکای شرکت
«روسنفت» هم معتقد است ایران و
ونزوئال از کاهش قیمت نفت در هراس
هستند.
به اعتقاد وی ونزوئال به قیمت  ۱۵۰و
ایران به قیمت  ۱۴۰دالر در هر بشکه
نیاز دارند تا بودجه آنها متوازن باشــد
و درآمد و هزینهشان سر به سر شود.
کروتیخین دیگر بازنده این شرایط را
آمریکا میدانــد چرا که تولید عظیم
نفت شیل این کشور به دلیل قیمت
پایین نفت کاهش خواهد یافت .او از
عربستان سعودی بهعنوان برنده این
تصمیم یاد میکنــد که به تدریج به
هدف اصلی خود یعنی خارج ساختن
نفت شــیل آمریکا از بــازار ،نزدیک
میشود.
او میگوید« :اگر پروژههای تولید نفت
"شــیل" آمریکا متوقف شوند ،سهم
بازار عربستان سعودی دوباره شروع به
افزایش خواهد کرد».
در نشســت اخیر اوپک ،کشــورهای
ونزوئــا و نیجریه درخواســت کرده
بودند که در حد  ۲میلیون بشــکه از
تولید اوپک کاسته شــود و ایران نیز
پیشنهاد کاهش یک میلیون بشکهای
را درخواســت کرده بــود .اما اجماع
کشورها بر باقی ماندن سقف تولید ۳۰
میلیون بشکهای بود.
___________
•

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
•
•
•
•
•
•

حقوقیواداری

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
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________________________________
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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معتبرترین پاسپورت های جهان در سال 2014

کشیش
رضا بناساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

تو جــه:
نشانی جدید
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از  2بعدازظهر

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

مــا احتماال
بارهــا از خود
پرســیده ایم
معتبر تر یــن
پا سپو ر تها ی
/جهــان کدام
هستند؟ یک
سایتایرلندی
بعــد از انجام
تحقیقا تــی
 10عــدد از
پاســپورتهای جهان را به عنوان
معتبرترین پاسپورتهادسته بندی
کرده است.
این پاسپورتها بر اســاس آزادی
مسافرت دارندگان این گذرنامه ها
طبقه بندی شــده اند ،و از شماره
 10تا  1به شرح زیر هستند.

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

کشور سفر کنند.
iمین پاسپورت معتبر دنیا از آن
کشور ایسلند است که دارندگان
آن می توانند به  165کشور جهان
سفر کنند.
uمین پاســپورت معتبر دنیا از
آن کشــور کره جنوبی است که
دارنــدگان آن می توانند به 166
کشور جهان سفر کنند.
yمین پاســپورت معتبر دنیا از
آن کشورهای استرالیا ،سنگاپور،
و یونان است که دارندگان آن می
توانند به  167کشور جهان سفر
کنند.
tمین پاسپورت معتبر دنیا از آن
کشورهای سویس ،اتریش و زالند

)utreV etoC orteM ( 4K1-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431

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

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

aمین پاســپورت معتبر دنیا از
آن کشور لیختن اشتاین است که
دارندگان آن مــی توانند به 159
کشور سفر کنند.
oمین پاسپورت معتبر دنیا از آن
کشورهای مالزی و مالت است که
دارندگان آن مــی توانند به 163

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

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

  نیم

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی زبان
اداری شما با کمک
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
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

نوست که دارندگان آن
می توانند به  168کشور
جهان سفر کنند.
rمین پاسپورت معتبر
دنیا از آن کشــورهای
ایرلند ،کانادا ،فرانســه،
ژاپــن ،نــروژ ،پرتغال و
اسپانیاست که دارندگان
آن مــی توانند به 170
کشور جهان سفر کنند.
eمین پاسپورت معتبر
دنیا از آن کشورهای ایتالیا ،بلژیک،
و هلند است که دارندگان آن می
توانند به  171کشور جهان سفر
کنند.
wمین پاسپورت معتبر دنیا از آن
کشورهای آمریکا ،آلمان ،دانمارک
و لوکزامبورگ است که دارندگان
آن می توانند به  172کشور جهان
سفر کنند.
 qاولین پاسپورت معتبر دنیا از
آن کشــورهای بریتانیا ،سوئد و
فنالند است که دارندگان آن می
توانند به  173کشور جهان سفر
کنند.
منبع 18 :نوامبر :العربیه

روزهای بد زندانيان ايرانی در مالزی

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

>> خــدمات ما شامل:
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موافقتنامه انتقال محکومين ايران
از مالزی در زمان حاضر در مجلس
نمايندگان و ســنای اين کشــور
در دســتور کار قرار دارد تا مورد
تصويب قرار گيرد.
ايرانيانــی که به دليل قاچاق مواد
مخدر و داليل ديگر در زندان های
مالزی محبوس هستند ،روزهای
بدی را سپری می کنند.
به گزارش ايرنا ،شــرايط بد زندان
های غيربهداشــتی و رفتارهای
زندانبانان بــا زندانيان بويژه اتباع
خارجی در مالزی ســابقه ديرينه
ای دارد و ايرانيــان زندانی در اين
کشور اکنون شرايط تقريبا غيرقابل
تحملیدارند.
همچنين گزارش ها نشــان می
دهد که در برخی موارد زندانيان
تازه بازداشت شــده ايرانی مورد
بدرفتاری قرار می گيرند که می
تواند به آسيب های جسمی منجر
شود.
يکــی از برنامــه های ســفارت
جمهــوری اســامی در مالزی
رســيدگی به وضعيــت زندانيان
ايرانــی اســت و پيــش از ايــن
دادستان کل اين کشور در ديدار

خداحافظی با محمدجواد فيروزنيا
ســفير وقت ايران ،آمادگی مالزی
را برای امضای موافقتنامه انتقال
محکومين و اســترداد تعدادی از
زندانيان ايرانــی در مالزی اعالم
کرده بود.
هنوز سفير ايران در مالزی تعيين
نشده است.
موافقتنامه انتقال محکومين ايران
از مالزی در زمان حاضر در مجلس
نمايندگان و ســنای اين کشــور
در دســتور کار قرار دارد تا مورد
تصويب قرار گيرد.
شــرايط زندانيان در اين کشــور
بسيار سخت است و چندی پيش
«حمد زاهد حميدی» وزير کشور
مالزی اعالم کرد که ســال ۲۰۱۳
بيش از هشت هزار زندانی شالق
خوردند که پنج هــزار و ۹۶۸نفر
آنان خارجی بودند.
بيش از  ۲۲۰ايرانی هم اکنون
در  ۱۲زندان مالزی بســر می
برند که حدود  ۳۰نفر آنان زن
هستند.
متوسط ســنی ايرانيان زندانی در
مالزی حدود  ۳۵ســال اســت و
بيشتر آنان در دام باندهای قاچاق

مواد مخدر گرفتار شده اند که ردی
از خود برجای نمی گذارند.
همچنين براســاس گزارش های
انتشار يافته ،باجگيری از زندانيان
خارجــی از جمله ايرانی در زندان
های مالزی جريــان دارد و اخيرا
دو زن ايرانــی بــه جرم ســرقت
اندکی پول (حدود  ۲۰۰رينگيت)
دستگير شــدند که يک فرد برای
رهايــی آن ها تقاضــای هزاران
رينگيت باج کرده است.
خانواده زندانيان ايرانی برای رهايی
زندانيان خود طی سال های اخير
مورد باج گيری برخی مالزيايی ها
ودر مواردی ايرانيان قرار گرفته اند.
با توجه به رواج باج گيریدر مالزی
و برای توقف سوءاستفاده از خانواده
زندانيان ،انجمن مردمی حمايت از
زندانيان ايرانی در اين کشور حدود
يکسال پيش با برنامه ريزی سفارت
جمهوری اسالمی تاسيس شد تا به
وضعيت بهداشتی و رفع نيازهای
مالی اين زندانيان کمک کند.
اين انجمن تاکنــون کمک های
زيادی بــه زندانيان ارايه کرده و با
اســتخدام وکالی مجرب ،سبب
تخفيف در مجازات و حتی تبرئه
و آزادی برخــی زندانيان ايرانی را
فراهم کرده است.
يک منبــع آگاه همچنين در اين
زمينه به ايرنا گفــت :با توجه به
شــرايط پليس و نظام قضايی و
همچنين زنــدان هــای مالزی،
خانــواده زندانيان برای پيگيری و
ضعيت زندانيان خود ،به هيچوجه
از راه هــای غيرقانونــی از جمله
پرداخت باج و رشــوه اقدام نکنند
که افزون بر بی نتيجه بودن ،سبب
بروز مشکالت ديگری خواهد شد.

•

سال"بلکه هر فرد
"لغتنیست،
بیماران
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دیکشنری
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تگراگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
یوتانازی
خطرات قانونی
تجسم
درخواستش
استفادهکه
لحظه
بلژیک
مشابه
قانونی
چندان دور
اجرایبه نه
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
هایش
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فروش
کنســرت و
طریق
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لغو
کند.
تصویب
 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
RENSEIGNEMENTS:
داشتهخیلی
نمیکنند و مثــال
فکــر
نیست.
پزشک
حضور
پیامدهای
حدیث
حــرف و
درباره:
لیدی گاگا
زیادی از
است.ازبا فاصله
بیشتر
هایی با رواج هــر چه
عکس
چنیــن
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بلژیکی
دانشگاه
پروفســور
یک
بلژیک
در
کانادا
در
قانــون
ایــن
تصویــب
ن
و
م
دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکه
میلیوناره
هاییمیشناسند.با  ۸۰بیچ
قهرمان
متخصــص
و
بروکســل
VUB
با
رســد
می
نظر
به
و
اســت
زیاد
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.
CEA St. Laurent Adult Centre
ســرطان ایــن روزها ســردمدار ماه گذشــته بیش از سیصد نفر جدیشــدن موضوع ،رســانهها
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
یوتانازی است.
در شمال بروکسل دور هم جمع تمرکز بیشتریدر اینباره کنند.
اینترنتی
انتشار
خواهید از
هایمی
حرفاگر
بپیوندید:
ایمیل
لیست بلند
به
Ville St. Laurent, Quebec
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
نامنویسی کالس های انگلیسی
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
شده اکثر
بنزین در
قیمت
باز
هفتههای آینده
 a lifeطول
intentionally
ending
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری
است.
درستی انجام
in
order
to relieve
pain and
آخر
این
کانــادا
اونقاط
باشند.
داشته
هم کاهش
کــه نامش با مرگ شــناخته مشــکی در جمــع عالقمندانش
suffering.
لیتری یک
هفته
البته با اینکه قیمت بنزین
 2002میالدی حاضر شد.
بــه ســال
شود ،از
می
خواهد
تر
ن
پایی
یا
دالر
در اکثر شــهرهای کانادا
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد او بــرای حاضران شــرح داد که
à la poursuite de vos études ou
ایــناینیعنی
رســید
به حــدود یــک دالر یا
زمینه شــروع چگونه در جلسهای دو ساعته به
فعالیتشورا در
à l’intégration du marché du travail
شاهدپایینترینقیمت
پایینتر رسیده ،وضعیت
بنزین در طول  ۵سال
در ونکوور فرق میکند.
COURS EN ANGLAIS
à la poursuite
de
vos
études
ou
اخیرهستیم.
لیتری
از
البته
از
ها
ت
قیم
DE JOUR ET DE SOIR
à
l’intégration
du
marché
du
travail
به گزارش GasBuddy.
 ۱.۵دالر در تابســتان
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
 comدر تعداد زیادی
هنوز
اما
آمده
تر
به
ن
پایی
alphabétisation • présecondaire
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
از پمــپ بنزینهــای
نسبت باقی نقاط باالست.
______________________________
• secondaire
(DES)• pour l’admission au cegep
کلگــری بنزین به زیر
این
ونکــوور
در
بنزیــن
• alphabétisation
•
présecondaire
•
secondaire
)(DES
• pour les programmes d’études professionnels
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
یک دالر رســیده و حتی بعضی در تورنتو بســته به محل قیمت روزها حدودا لیتری  ۱.۲۰دالر به
Inscriptions
pour le jour:
d’études professionnels
بنزیــن را لیتــری  ۰.۹۳۹عرضه بنزین از لیتری  ۱.۰۶تا  ۱.۱۴دالر فروش میرسد.
4, 12 et 18 novembre
2013
de 9:00 à 11:00
کالسهایروزانه:
نامنویسی
میکنند.
در نوسان است.
باال بودن مالیاتهــای مربوط به
Session:
le 2 décembre
aule21jour:
mars 2014
Inscriptions
pour
اینترنت،
ساختههمشده
کلمه
در اتــاوا
یکبنزین
قیمت
حدوددر به
گزارش رویتزر ،عرضه بیش از حمل و نقل باعث شــده که روی
les 3, 13,Inscriptions
18 et 24 novembre
2014
9:00 à 11:00
pour
lede
soir:
سال"جاها کمی
"لغتبعضی
۱دالر  -در
باالتر حد نیاز
آکسفوردنفــت و گاز در بازارهای هر لیتر بنزیــن در ونکوور جمعا
دیکشنری
le 1er décembre
au 2017:00-19:00
mars 2015
leSession:
3, 4, 11 décembre
et le 2014
8 janvier
 است.نفت
بهای
کاهش
باعــث
جهانی
باالترین
که
بخورد
مالیات
۳۲سنت
دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
نامنویسیکالسهایشبـانه:
Session:
le
13
janvier
au
27
mars
2014
ادمونتون
خام و
نتیجه بنزین شده است .مالیات در کانادا بعد از مونتریال به
کرد.دراین
بنزین اعالم
حاضر"۲۰۱3
حال سال
عنواندر"لغت
دررا به
Inscriptions pour le soir:
Inscriptions
pour
secondaire:
اینترنتبعضی
اســت و در
یکرادالر
زیر
گزارش به
حال حاضر
بهایآننفت
حساب می
les 4 et 10 décembre
2014 et les
6 etle
8 janvier
2015 de 17:00 à 19:00
آید.ستارهپاپآمریکا
مادونا،
مجلهفوربس
برایخام در به
ساختهازاند و از
کاربران
لغت
le
8,
14
et
21
novembre
9:00
à
11:00
پمپ
گذاریهادرقیمت
تگ بنزین
 ۰.۸۹۹هم
اینترنتحد خود از بهار ۲۰۱۰
پایینترین
برایازهر
مونتریال
ها در
مالیات
پردرآمدترین این
Session: le 12 janvier au 26 mars 2015
مادونا
بوده است.
سال
خواننده
اجتماعی در
شبکههای
Session:
انگلیسی le 2
décembre
au 21
mars 2014
دبیرستان:
کالسهای
نامنویسی
است.هایش
آهنگ
فروش
کنســرت
هایی
کنند .اشاره این لغت به عکس
شده می
استفاده
است.
دیده
طریقتهادر
انتظار میرود قیم
رسیده و
بنزینو۴۹
سنت
اجرای لیتر
Inscriptions
pour le secondaire anglais:
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
RENSEIGNEMENTS:
 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد•
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
décembreﻟﻁﻔﺎ
ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
17:00-19:00ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی
 11ﺑﺎ4,ﻣﻥle 3,
ﺩﻳﮕﺭet le
8 janvier

پردرآمدترینخوانندهسال

کبک و کانادا...
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آماده شوید!
514-337-3856

آماده شوید!
انگلیسیبیاموزید!

پس از سقوط قیمت بنزین در همه جا،
مونتریال گران ترین است!

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

بیاموزید!
انگلیسی و شبانه
روزانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUS
روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت نه

PRÉPAREZ-VOUS

پردرآمدترینخوانندهسال

چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.

داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.

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

514-337-3856

باهوشترینهایکانادا:ایرانیهاکجاایستادند؟!

514-337-3856

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی
حقوقی
ایمیلمشاوره
نیازمندان
کنید:
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود راکهبهبه ما
info@paivand.ca

باهوشترین کانادایی نه دانشمند
اســت نه غــول دنیــای تجارت
و نــه حتی درســت و حســابی
ســر کار میرود .برنده مســابقه
«باهوشترین فرد کانادا» بریدن
الئر ،دانشجوی  ۲۲ساله حقوق در
بریتیشکلمبیاست.
در مسابقه «باهوشترین شخص
کانادا» که توسط  CBCبرگزار شد
دو ایرانی هم حضور داشــتند که
البته نتوانستند به فینال برسند.
مسابقه فینال یکشنبه شب2 ،آذر
با حضور هشت رقیب انجام شد و
الئر توانستدر این رقابتدوساعته

نفسگیر بقیه را شکســت دهد و
عنوان «باهوشترین فرد کانادا» را
به دست آورد.
در میان فینالیستها یک شناگر
المپیــک و یک شــاعر هم دیده
میشدند.
الئر که حتی یک سنت هم برای
تحصیالتش پــول خرج نکرده ،تا
حاال پنج بورس تحصیلی متفاوت
دریافت کرده است.
او عضو انجمن دانشجویان حقوق
 UBCاســت و به عنوان داوطلب
در Pro Bono Students Canada
کار میکند؛ سازمانی غیرانتفاعی

شماری از سربازهای سابق ارتش
کانــادا  veteransقصد دارند برای
جنگ با پیکارجویان داعش طی
چند هفته آتی به پیشمرگ های
کرد ملحق شوند.
به گزارش رویترز CBC ،با استناد
به منابع ناشــناس اعــام کرده
اســت چند نفر از پرسنل سابق
نیروهای مسلح کانادا برای جنگ
بــا پیکارجویان داعــش در کنار
پیشمرگ های کرد ثبت نام کرده
اند .در همین حال روزنامه نشنال
پست نیز گزارش داده است که این

تعداد از کهنه سربازهای کانادایی
گروهی به نام "نخســتین نیروی
اعزامی آمریکای شمالی" را برای
کمک به پیشــمرگ هــای کرد
تشکیل داده اند.
یکــی از ایــن کهنه ســربازهای
کانادایی کــه از تجربه حضور در
افغانستان برخوردار است ،به CBC
گفته اســت" :من برای یک کار
زنده ام ،من هنوز می خواهم سرباز
باشم".
فرانسوا الزال ،ســخنگوی وزارت
خارجه کانادا گفته اســت" :ما از

مجانی میدهد.
الئــر دربــاره در این مســابقه
میگوید« :امیدوارم برندهشدنم
در این مسابقه به دانشآموزان و
دانشجویان کانادایی این حس را
بدهد که با اراده محکم و شور و
حرارت بیشتر اهدافشان رادنبال
کنند».
همانطــور کــه آمــد ،در این
مســابقه  ۳۲نفــره دو ایرانی هم
حضور داشــتند :کاوه کاووسی و
نادر نادرنژاد .کاووســی ،پزشــک
۲۷ساله ،ساکن آرورا ،انتاریو است و
نادرنژاد ،دانشآموز  ۱۷ساله ساکن
پیتربورو،انتاریو.
مســابقه «باهوشترین شــخص
کانادا» برخالف مسابقات هوشی
مشــابه از «نظریــه هوشهــای
چندگانــه» اســتفاده میکند و
بهجای مقایســه  IQافراد ،شش
نوع هوش موســیقایی ،فیزیکی،
اجتماعی ،منطقــی ،تصویری و
زبانی آنها را به چالش میکشد.

•

تصمیم کهنه سربازهای کانادایی برای پیوستن
به پیشمرگ های کرد در جنگ با داعش

تصمیم شــماری از شــهروندان
کانادایی برای پیوستن به نیروهای
کرد مطلع هستیم".
وی در عین حال یــادآوری کرد
دولت کانادا شهروندان این کشور
را از سفر به سوریه و عراق بر حذر
داشته است.
جت های جنگنده کانــادا از ماه
گذشته به ائتالف بین المللی ضد
داعش در عراق ملحق شده اند.
( شفقنا)

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
شیـخ صـاحل سیبـویه

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

هشدار به والدین در
مورد فرمولهای غذایی
خانگی برای کودکان
 6آذر -ایرانتــو :آژانس ســامت
کانادا ،متخصصین رژیم غذایی و
انجمن پزشکان متخصص نوزادان
هشدار می دهند که خوراکهایی
که بــا فرمولهای خانگــی برای
کودکان تهیه می شود می توانند
خطرناکباشند.
در حالیکــه فرمــول طبــخ این
خوراکها به راحتی از اینترنت قابل
دسترســی اند ،مقامات پزشکی و
بهداشتی می گویند این ترکیبها
ممکن اســت به سالمت کودکان
آسیب زده و موجب سوء تغذیه و یا
حتی بیماری آنان شود .دکتر جف
کریتچ ،اســتاد دانشگاه مموریال
می گوید "مواردی دیده شده که
تغذیه کودکان با آشامیدنی های
جایگزین بجای شیر مادر یا شیر
خشــک به بروز ســوء تغذیه در

نــوزادان و کودکان
منجر شده است".
در حــال حاضر آژانس ســامت خانگی رعایت نمی شــوند .البته
کانــادا فرمول تمــام خوراکهای ادعاهایــی وجــود دارد کــه این
کودک کــه در بازار به فروش می خوراکهای خانگی از خوراکهایی که
رسند را بررسی و ارزیابی می کند در بازار به فروش می رسند بیشتر
و شرکتهای تولید کننده مجبورند "طبیعی" اند اما هشداردهندگان
برای تأیید این امر که غذای مورد تاکید می کنند با استفاده از این
نظر به ســامت کودکان کمک خوراکهــا والدین ممکن اســت
کرده و هیچ خطری را متوجه آنان کودکان خــود را در معرض خطر
نمی کند ،شــواهد علمی عرضه ســوء تغذیه یا حتی آسیب های
نمایند.
جدی تر قرار دهند.
در حالیکــه برای ســطح و اندازه به هــر روی به خوانندگان توصیه
تمــام محتوای مــواد غذایی این می شود اگر درمورد نیاز کودکان
خوراکهــا ،از انــرژی ،پروتئین و به تغذیه با فرمولهای خانگی طبخ
چربی تا ویتامیندستورالعمل ها و غذا دچار تردید یا نگرانی شده اند
استانداردهایی وجود دارد ،به قول با پزشــک خانوادگی خود یا یک
سازمانهای مسئول این استانداردها متخصص رژیم غذایی مشــورت
الزامــا در فرمول طبخ خوراکهای نمایند.

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

•
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کان ــادا...

آژانس
درهای کانادا برای والدین و اجداد مهاجران
هواپیمایی
دوباره باز خواهد شد
اسکای الن

 29آبــان  -ایرانتــو :امتیاز اجازه
مهاجرت والدین و اجداد احتماال
از اوایل ســال آینده دوباره برقرار
خواهد شــد .از طریق این برنامه،
که "برنامه والدیــن و اجداد" نام
دارد به شهروندان و ساکنین کانادا
اجــازه می دهد که برای والدین و
اجداد خود اجازه اقامت در کانادا را
به دست آورند ویا حتی ملیت این
کشور را کسب کنند.
این برنامهدر نه ماه گذشته بهدلیل
آنکه ظرفیت در نظر گرفته شده
برای تعداد افراد مشــمول ظرف

چند ماه به سقف خود
رســیده بــود ،متوقف
شــده بود .در اولیــن هفته ماه
فوریه امســال آژانس مهاجرت و
شــهروندی کانادا اعــام کرد که
پنج هزار درخواست کننده مورد
پذیرش واقع شده و از آنجایی که
ظرفیت این برنامه انباشته گردیده،
دور آینده پذیرش از سال بعد آغاز
خواهد شد.
به درخواست کنندگان احتمالی
توصیه می شود که مدارک خود را
آماده کرده ودر دسترس قرار دهند

تا به محض آغــاز دوباره پذیرش
تقاضانامه ها بتوانند سریعا آنها را
ارائه دهند .شهروندان و ساکنینی
که حداقل هجده ســال داشته ،از
حداقلدرآمد تعیین شده برخوردار
بوده و همچنین موافقت نمایند که
در صورت لزوم در یک فرجه زمانی
بیست ساله مراقبت افراد خانواده را
برعهده گیرند ،می توانند اسپانسر
ورود والدین یا اجداد خود به کانادا
شوند.
در عین حال امکان دیگری
بــرای افرادی که خواســتار
آوردن والدین و اجداد خود به
کانادا هستند ،در دسترس است.
"ســوپر ویزا" برنامه ایست که به
شهروندان یا ساکنین کانادا اجازه
می دهــد تا برای والدین یا اجداد
خود ویزایی دو ساله کسب کنند
که قابل تمدید بــرای یک دوره
حداکثر ده ســاله می باشد .سال
گذشــته ماهانه در حدود یکهزار
نفر برای استفاده از این ویزا تقاضا
دادند که بطور متوسط تقاضای 87
درصد از آنان پذیرفته شده.
•

میلیاردرهایکانادادرکدامشهرزندگیمیکنند؟!

نتایج یک تحقیق جدید نشــان
میدهد دنیا به کام میلیاردرهای
کانادایی است و در طول یک سال
اخیر وضع آنها بهتر شده است.
تحقیق مشــترک  Wealth-Xو
 UBS AGنشــان میدهــد که
باشــگاه کمتعــداد میلیاردرهای
کانادایی در طول یک ســال اخیر
پولدارتر شدهاند.
بنا بر این گزارش در سال ۲۰۱۴
کانادا  ۳۸میلیاردر دارد و به
لحاظ تعداد میلیاردرها در رده
سیزدهم دنیا قرار گرفته است.
کانادا در سال  ۲۰۱۳رتبه دوازدهم
را در دنیا داشت.
اما ثروت ایــن میلیاردرها چقدر
باالتر رفته است؟
بنا بر گزارش  ،CTVثروت خالص
میلیاردرهای کانادایی در ســال

 ۲۰۱۴به حدود  ۱۰۵میلیارد دالر
آمریکا رســیده که نسبت به ۹۴
میلیارد دالر سال  ۲۰۱۳افزایش
خوبی نشان میدهد.
در حــال حاضــر میانگین ثروت
خالــص میلیاردرهــای کانادایی
حدود  ۲.۷۵میلیارد دالر است.
تورنتو ،مونتریال یا ونکوور؟

حاالپایتختمیلیاردرهایکانادایی
کجاست؟تورنتو.
در حال حاضر ۱۰میلیاردر کانادایی
در این شهر زندگی میکنند .جالب
اینجاست که تورنتودر این فهرست
در میان شهرهای آمریکای شمالی
رتبه هشــتم را به خود اختصاص
داده است.

دانشگاهنرفتهها ،بچ ه پولدارها و
پیرمردها

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
 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

یک سوم ترافیک اینترنت آمریکا و
کانادا مربوط به یک سایت است

بررســی ها نشــان مــی دهد
35درصــد از ترافیــک اینترنت
در آمریــکا و کانادا تنها مربوط به
سرویس پخش ویدیوی نتفلیکس
است و کاربران این سایت و سایت
های مشابه ماهانه  20گیگابایت
داده دانلود می کنند.
ســاینس مانیتور ،نوشــت :این
تحقیقات حاکیســت که کاربران
نتفلیکس ،فیس بــوک ،یوتیوب

و  ...از امکانــات
ایــن ســایت ها و
سرویســها به طور
گســترده برای مشــاهده فیلم و
برنامه هــای تلویزیونی در حین
صرف شام و ...در کنار دیگر اعضای
خانواده استفاده می کنند.
تحقیق یاد شده که توسط موسسه
سنددرایو صورت گرفته حاکیست،
میزان دانلود دیتا از طریق شبکه

های اینترنت پرسرعت خانگی از
مرز  20گیگابایت گذشــته و این
رقم پیوسته در حال افزایش است.
بعــد از نتفلیکــس یوتیــوب با
اختصــاص  14درصــد
از ترافیک شــبکه های
خانگی در رتبه دوم بوده و
رتبه های بعدی به فیسبوک ،بیت
تورنت ،آی تیونــز ،هولو و امازون
اختصاصدارد.
در زمینه اپلود داده هم نتفلیکس
 9.5درصــد از کل ترافیک وب را
به خــود اختصاص داده و در رتبه
اول است.

کند و کاو در این تحقیق نشــان
میدهــد که در سراســر دنیا هم
اوضاع میلیاردرها بهتر شده .امسال
 ۲۳۲۵میلیاردر در دنیا داریم که
نسبت به ســال  ۲۰۱۳حدود ۷
درصد رشد نشان می دهد.
مجموع ثــروت میلیاردرهای دنیا
ن دالر
در حــال حاضر  ۷.۳تریلیو 
آمریکاســت .بنا بــر پیشبینی
 Wealth-Xو  UBS AGتعــداد
میلیاردرهایدنیا همچنان افزایش
بیانیه احتاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
خواهد یافت و در ســال  ۲۰۲۰به
 ۳۸۰۰نفر خواهد رسید.
قــاره اروپا با  ۷۷۵نفــر میلیاردر
پیشــنهادهایتان مــی آموزیم و نیز
بیشترین تعداد سوپرپولدارها را در از آن هنــگام که «دریچه» ،رســانه مشترک را فراهم سازد.
خود جای داده اســت .آمریکا هم ماهــواره ای این اتحاد آغــاز به کار به باورما کانال مشترک چپ نه یک سپاسگزار.
 ۵۷۱میلیاردر در میان کشــورها کرد و هنوزهم تالشمان براین است شرکت ســهامی بلکه فعالیتی است تلفن514-299-8841 :
Iransocialist@gmail.com
رتبه اول را دارد .در میان شــهرها که صدای دیگری باشــیم برای بی تلویزیونی با مشارکت کادرهای ورزیده
صدایان .ما بــا قبول این واقعیت که و با تجربه این جنبشدر تولید وپخش اتحادچپ سوسیالیستی ایرانیان 17
هم نیویورک اول است.
 ۵۵درصد میلیاردرها ثروتشان تجربه کارتلویزیونی نداریم اما همواره برنامه هایی واحد ،مستقل ،آگاهگرانه نوامبر2014
را خودشان به دست آوردهاند ۱۹ .تالش کردیم که مسئوالنه درجهت و دخالت گــر درجهت تقویت بدیل
دریچه دراندیشه
درصــد آن را به ارث بردهاند و  ۲۶اهداف مدون و مورد توافق این اتحاد سوسیالیستی.
هریکشنبه ساعت  2بعدازظهربه وقت
تاثیرگذاری
درجه
باشــد
درصد هم ثــروت اولیه را به ارث گام برداریم .طی این دو سال اگرچه جز این اگر
شرق امریکا
بردهاند و هم خودشان آن را چند بر اشکاالت وکمبودهایمان آگاهیم اما اش انــدک خواهد بــود و همکاریها ساعت  8شب به وقت اروپای مرکزی
به گواه یاران و دوستانمان درایران و محدود به استفاده مشترک ومستقل ساعت  10:30شب به وقت ایران
برابر کردهاند.
نکته جالب اینجاســت  ۳۵درصد خارج از کشور"دریچه" توانسته است ازکانال دیدگاه ،بــدون ایجاد زمینه بازپخش  :سه شنبه ها ساعت  6صبح
گام هایی آرام و مفید درجهت طرح همکاریهایدامنهدار.
به وقت شرق امریکا
میلیاردرهــای دنیــا تحصیالت
مسائل مبرم روزومباحث تئوریک  -خواســت تلویزیون مشترک چپ با ساعت  12ظهر به وقت اروپای مرکزی
دانشگاهیندارند.
سیاسی بردارد.
این مضمون یک رویا نیست و دست ساعت  20:30بعدازظهر به وقت ایران
 ۲۰درصد میلیاردرهای دنیا  ۴۵تا این گام ها اگرچه الزم اما کافی نبود .یافتنی است اگر به اندازه آرزوهایمان
دریچه دردیدگاه
 ۵۴سالهاند ۲۶.۸ .درصد  ۵۵تا  ۶۴بدین ســبب از نیمه دوم ســپتامبر تالش کنیم وگرنه چاره ای نمی ماند
 2014همراه با بخشــی از تلویزیون جز این که به اندازه تالشهایمان آرزو هریکشنبه ســاعت  1بعد ازظهر به
ساله ۲۵ .درصد  ۶۵تا  ۷۴ساله.

درارتباط با فعالیت های تلویزیون " دریچه"

•

هــای متعلق به چــپ انقالبی ایران
درکانــال دیدگاه نیز به پخش برنامه
پرداختیم .اگرچه حضــور دردیدگاه
دامنه فعالیت وپوشش رسانه ای ما را
گسترده ترساخته است اما امیدواری
ما همچنان براین است که این طیف از
چپ ایراندرفرایند فعالیت خود بتواند
زمینه های ایجاد کانــال تلویزیونی

کرده ،از طرح ایجاد تلویزیون مشترک
چپ چشم پوشیده و به ادامه شکل
کارکنونی بســنده کنیم .ما به امید
اقدامات مشترک و همکاریهای دامنه
دار بود که حضور در دیدگاه را مفید
دانستیم.
نظرات خــود را از ما دریغ ندارید که
همچنــان و هنوز هــم از انتقادات و

وقت شرق امریکا
ساعت  7شب به وقت اروپای مرکزی
ساعت  9:30شب به وقت ایران پخش
خواهد شد.
http://www.didgah.tv/fa

از ســایت اینترنتــی توجــه :کانال
تلویزیونی دیدگاه دراروپا و امریکای
شمالی تا اطالع بعدی تنها
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ماریاکُـتنه

کـــــانادا...

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

کانادا یک قدم دیگر از سیاست پناهنده پذیر
انساندوستانه اش دور می شود

30آ بان -ایرانتو :در کانادا از لحظه
ای که متقاضیان پناهندگی وارد
این کشور می شوند حقدسترسی
به تمام کمکهــای اجتماعی ای
را ،که شــهروندان کانادایی از آن
برخوردارند،دارند.
آنها مــی توانند انتخاب کنند که
کجا زندگی نموده و فرزندانشان را
به کدام مدرسه بفرستند ،البته در
حدود امکانات محدودی که اختیار
دارند .اما در انگلستان پناهجویان
از حداقــل کمکهــای اجتماعی
برخوردارند و عمــا از اجازه کار
محرومنــد .این دولت اســت که
محل اقامت آنها را تعیین می کند،
اماکنی که بعضی ناظران آنها را به
اردوگاه تشبیه می کنند.
انگلیسیهامعتقدندکهپناهجویان
پیش از آن که از کمکهای اجتماعی
برخوردار شوند باید اثبات کنند که
ادعاهایشان حقیقی است.

در کانــادا قانونی وجــود دارد که
بــه متقاضیــان پناهندگی حق
برخورداری از کمکهای اجتماعی
را که برای زندگی روزمره محتاج
آننــد ،اعطا می کنــد .این قانون
استان ها را از وضع هرگونه شرط
مدت اقامت بــرای برخورداری از
کمکهای اجتماعی منع می کند.
اما در الیحه بودجه ســال 2015
ماده ای وجــود دارد که این منع
را لغــو خواهــد کــرد .از آنجائی
که این ماده شــامل شهروندان،
ســاکنین دائمی ،قربانیان قاچاق
انسان و پناهجویان پذیرفته شده
نخواهد شد ،بنابراین تنها گروهی
که مشمول این ماده خواهند شد
متقاضیان پناهندگی هستند .این
قانون می تواند کانــادا را بیش از
پیش شبیه انگلستان کند ،امری
که به هیچ وجهدلپذیر نیست.
امتناع از اعطای کمکهای اجتماعی

و دیگر مزایــا به پناهجویان،
ادغام آنها در جامعه به تاخیر
می انــدازد و حتی می تواند
به طــرز غیر قابل جبرانی به
آن آسیب برســانند .تجربه
انگلســتان نشــان می دهد
زمانی که تقاضای پناهندگی
درخواست کنندگان پذیرفته
می شود ،آنها معموال اعتماد
خود نســبت به مقامات را از
دســت داده اند ،ارتباط اجتماعی
اشان بســیار نحیف شده و حتی
زبان انگلیسی را به خوبی نیاموخته
اند.
در کانــادا بیــش از  55درصــد
پناهجویان پذیرفته می شــوند،
یعنی اکثریت آنها در این کشــور
ماندگار خواهند شــد .کمکهای
اجتماعی به آنها کمک می کند تا
احتیاجات خانواده خود را برآورده
کنند ،کودکان خود را به مدرسه
بفرســتند و در کنار کاناداییها به
فعالیــت و زندگــی بپردازند .اما
بدون آن ایــن خانواده ها مجبور
به زندگی در پناهــگاه ها بوده و
وابسته به کمکهای خیریه خواهند
شد .بخشی از قدرت جامعه کانادا
ناشی از احساس تعلق متقاضیان
پناهندگی به آن است ،ما نباید این
نقطه قوت را از دست دهیم.
•

کانادا در حال عقب ماندن از قافله جهانی
تحقیق و توسعه جهانی

 2آ ذر -ایرانتــو :دولــت محافظه
کار تقریبا همه سیاســتهایش را
در بســته ای به عنوان "اشتغال
و رشــد" می پیچد و عرضه می
کند .قراردادهای تجاری ،ساخت
زیربناها ،یارانه یــا معافیت های
مالیاتی برای شرکتها و . ...اما هنوز
در یکی از زمینه هایی که دولت به
واقع می تواند نقشی تعیین کننده
داشته باشد ،یعنی عرصه خالقیت،
دولت اوتاوا رفتاری کجدار و مریز
دارد.
گــزارش جدیدی که از ســوی
ســازمان همکاریهای اقتصادی و
توسعهدر زمینه سیاستهای علمی
و فن آوریدولت کانادا منتشر شده
تصویری نامناسب از موقعیت کانادا
در عرصه جهانی ارائه کرده است.
کانادا اکنون برای اولین باز پس از
بحران بزرگ دهه  1930از رده ده
کشور برتر در زمینه حجم هزینه
های تحقیق و توسعه خارج شده

و جای خود را به کشورهای دیگر
داده است .براســاس این گزارش
کانــادا با نزدیک بــه  22میلیارد
دالر هزینه ای که در سال 2012
در زمینه تحقیق و توسعه نموده
رتبه دوازدهم جهان را نصیب خود
نموده و اکنون پس از چهار کشور
روســیه ،هند ،تایوان و برزیل قرار
دارد .کانادا در سال  2004نزدیک
بــه  23میلیــارد دالر ،یعنی یک
میلیارد دال ر بیشتر از سال 2012
در این زمینه هزینه کرده بود.
نکته مهمتر اینکه نسبت این هزینه
به تولید ناخالصداخلی هم کاهش
یافته و پس از یک دهه سیر نزولی
اکنون به  1.69درصد رسیده که از
نرخ متوسط  2.4درصد کشورهای
عضو سازمان فوق بسیار کمتر می
باشد.
از ســوی دیگر کانادا اکنون دچار
کســری مالی در کاالهای فکری
شــده ،به این معنا که این کشور
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بیشــتر از تکنولوژی ای که می
فروشد ،از دیگر کشورهای خرید
تکنولوژی دارد .نا امید کننده تر
آنکه با وجود هشدارهای متعدد
هنوز بخــش خصوصی کمتر از
آنکه باید در این زمینه ســرمایه
گذاری می کند.
در این شرایط این از وظایفدولت
تلقی می شود که برای ترمیم این
رونددست به کاری بزند .اما ظاهرا
در دولت اضطراری احساس نمی
شود .آخرین باری که دولت دست
به تدوین استراتژی خود در زمنیه
دانش و فن آوری زد سال 2007
بود .سال گذشــته دولت پس از
ماهها مشــاوره ،قــول داد که در
عرض یکسال استراتژی جدیدی
برای گسترش خالقیت تدوین و
ارائه کند اما تاکنون خبری از آن
نیســت .در هر صورت با توجه به
اینکه دولت مصمم به رفع کسری
بودجه خود تا سال آینده می باشد،
نمی توان انتظــار زیادی از دولت
داشت.
سیاســتهای پیشــبرد خالقیت
پیچیده و پرهزینه اند و معموال در
شعارهای انتخاباتی نمی گنجند .تا
زمانی که دولت عزم جدی خود را
برای حل این مسئله نشان ندهد،
بســته "اشتغال و رشــد" دولت
چیزی بیشــتر از شعاری توخالی
نخواهد بود.
•

Maria Cottone

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

• 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

موتزارت موسیقی ایران در مونترال
به همراه ساالر عقیلی صفحـه 38 :
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امیرکفشداران

نشانهی زندگی دور از وطن!

Amir Kafshdaran Law

ذهنتان تغییر میکند

زندگیتان میشود

از لحظــهای کــه تصمیم به
رفتن میگیریــد ،زندگیتان
به ملغمهای از حسهای مختلف
تبدیل میشود :حس یادگرفتن،
حس حل مشکل ،حس مواجهه
با ناشناخته .زندگیدیگر نمیتواند
روتین باشد .همواره چالشی پیش
روست که آدرنالین را در بدنتان
باال برده و زندگیتــان را به جلو
میراند.
? دو :وطن به نظرتان تغییر

وکیل دعاوی

چالشها غلبه کنید و چطور
در صــورت لــزوم ،از دیگران
کمکبگیرید.
? ده :مفهوم زمان در

وقتی از وطن دور میشــوید،
زندگیتــان به شــکلهای
مختلفی تغییر میکند .دیگر
آدم سابق نیستید .تمام مدت
با چالشهای مختلف مواجهاید
و در گذر از آنها با جنبههایی
از خودتان آشنا میشوید که
هرگز با آنها آشنا نبودید.
افرادی که دور از وطن زندگی
میکنند معموال این چهارده
تغییر رادر خودشان میبینند:
? یک :آدرنالین بخشی از

تغییرمیکند.
? شش :یاد میگیرید که راحتتر
خداحافظیکنید

زندگی دور از وطن به شما نشان
میدهد که روند زندگی هیچ وقت
متوقف نمیشود :دوستیهایی را
از دســت میدهید و دوستیهای
جدیدی برقرار میکنید .بنابراین
بهتر است بعضی چیزها از گذشته
منیکند
را نگه دارید و بعضیها را رها کنید.
وقتــی برای تعطیــات به وطن ایندرواقع مبارزهای بین نوستالژی
برمیگردید ،به نظرتان هیچ چیز و عملگرایی است.
عوض نشــده اســت .علتش این ? هفت :چند موبایل و چند جور
است که زندگی خودتان با سرعت پول دارید!
زیادی در حال تغییر بوده اما انگار وقتی دور از وطن زندگی میکنید،
زندگــی در وطن مثل ســابق در همچنان سیمکارت تلفن آنجا را
جریان است و رفتن شما چیزی را نگه میدارید .انواع پولهای وطن
خودتان و کشــور محــل زندگی
تغییر نداده است.
? سه :منیتوانید زیاد از زندگی فعلیتــان در اســبابتان پیــدا
جدیدتان حرف بزنید
میشود.
وقتــی دیگــران دربــاره زندگی ? هشت :در حلظهای که فکرش
جدیدتان میپرســند ،چیزهای را منیکنید ،دلتنگی به سراغتان
زیــادی دارید که بگوییــد اما در میآید
نهایت هیچ وقت چیز زیادی تعریف گاهی یــک بو ،یک غــذا یا یک
نمیکنید چون نمیخواهید آدمی ترانه به شدت دلتنگتان میکند.
به نظر بیایید که دارد پز میدهد .کوچکترین اشــاره به چیزها یا
? چهار :به تعریف جدیدی از
جاهایی که برایتــان خاطرهانگیز
«شجاعت »میرسید
بوده ،فورا شما را به حال نوستالژی
خیلیها بــه شــما میگویند با شــدید میانــدازد .فکر میکنید
انتخاب زندگی دور از وطن ،جرات حاضرید همه چیز را رها کنید تا
زیادی به خرج دادهاید .اما خودتان گذشته تکرار شــود .اما لحظهای
میدانید غیر از شجاعت ،پای چیز بعد ،یــا روزی بعد ،حالتان بهتر
دیگری در میان است :عزم و تالش میشود.
? نه :یاد میگیرید صبور باشید و
برای بقا.
گاهی درخواست کمک کنید
? پنج  :زبانهای جدیدی یاد
انجام کوچکترین کارها در کشور
میگیرید
اگر به صورت روزمره با زبانی غیر غریب به چالشــی بزرگ تبدیل
از زبان مادری خودتان ســر و کار میشود .باید با انجام کارهای اداری
داشــته باشــید ،هر روز و هر روز در آنجا آشنا شوید ،کلمات مناسب
چیزهای جدیدی یاد میگیرید .را در جای مناسب به کار ببرید و
به تدریج به ایــن موضوع عادت بدانید که چطــور این طرف و آن
میکنیــد و تصویــر ذهنیتان از طرف بروید .به تدریج یاد میگیرید
زندگــی هم بر مبنای زبان جدید چطور بر اســترس گــذار از این

ایران :بی جانشنیان می روند...

جنف در بیمارستان...

نجف دریابندری مترجم و نویســندهدر بیمارســتان
بستری شــد .دریابندری آثاری چون وداع با اسلحه از
ارنستهمنیگوی ،بیگانهای در دهکده از مارک تواین ،گور
بهگور از ویلیام فاکنر ،تاریخ فلسفه غرب از برتراند راسل،
معنی هنر از هربرت رید و دهها اثر دیگر را به فارســی
ترجمه کرده است.

وقتــی از وطــن دورید ،مثل
کسی هســتید که از پنجره
ماشین به بیرون نگاه میکند
و همه چیز با سرعت از مقابل
چشــمش میگــذرد .تولد
عزیزانتان هر سال بدون شما
میگذرد ،بعضــی آدمهایی
که فرصت خداحافظی با آنها
را نداشــتید از دنیا میروند،
خویشــاوندانتان خانه عوض
میکننــد ،بچههــا بــزرگ
میشوند .زندگی جدیدتان هم با
سرعت دیگری و به شکل دیگری
در جریان اســت .به همین خاطر
مفهوم زمان برای شما دیگر مثل
سابق نیست.
? یازده  :با فرهنگهای دیگر

آشنا میشوید

وقتی در جامعهای جدید زندگی
میکنید ،تازه متوجه تفاوتهای
فرهنگی زیــاد خودتان و دیگران
میشــوید .وقتــی شــوک این
تفاوتها از سرتان بگذرد ،به تدریج
راه پذیرش فرهنگ دیگران را در
وجود خودتان هموار میکنید.
? دوازده :با وسایل کمتری
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LAWYER

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

_______________

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

زندگی خواهید کرد

واقعیــت این اســت کــه روزی
زندگیتــان را در یک چمدان جا
دادید و به خارج آمدید .از آن پس،
وسایل زندگیتان کمتر از گذشته
است .یاد میگیرید چیزی تلنبار
نکنید.
? سیزده :بیست و چهار ساعت
روز برایتان معنی جدیدی دارد

ارتباط با خانواده و دوســتان در
وطن به این معنی اســت که باید
حواستان به اختالف ساعت باشد.
گاهی جای شــب و روز برایتان با
توجه به همین اختالف ســاعت
تغییرمیکند.
? چهارده  :به شدت تغییر

میکنید

زندگی دور از وطن ،به شدت شما
را تغییر میدهد .روزی میرســد
که بــه خودتان میآیید و متوجه
میشوید آدمی نیستید که بودید.
متحول شدهاید ،زخم خوردهاید،
ولی زندهاید و تغییر را در خودتان
کشفمیکنید.
(منبع:روزنامه.نت) تصویر:
Immigrants dream,

BY MICHAEL KOUNTOURIS,
GREECE

•

بزرگساالن
آموزش
مرکز
ÉDUCATION
DES
ADULTES
کالس های فرانسوی :زبان دوم

Cours de français langue
seconde
شفاهی )
(کتبی و
)(oral et écrit
روزانه:
Horaire (jour) : du lundi au vendredi,
از دوشنبه تا جمعه
de
8
h
30
à
12
h
55
از ساعت  8/30تا  12/55یا
ou de 8 h 30 à 15 h 35

شبانه:

از ساعت  8/30تا 15/35

Horaire (soir) : du lundi au jeudi,
پنجشنبهde 17
دوشنبهhتاh 30 à 21
50
از

21/50offert
 17/30تا
از
Cours à temps partiel
ساعتen
après-midi
)ou en soirée (4 h/semaine

Centre

LARTIGUE
2217, av. Papineau
Papineau, autobus 45
Sherbrooke,
autobus 24 Est ou 125
(15 minutes de marche
)des deux stations de métro

514 596-4433, poste 4248

وقت :بعدازظهرها
inscriptions sans rendez-vous
کالس های نیمه :
هفته) 21 octobre, à 13 h ou à
یا شب ها ( 4ساعت در 18 h

نامنویسی بدون قرار قبلی 16 :دسامبر :از ساعت  13تا 18
شروع کالس ها 6 :ژانویه 2015

centre-lartigue.csdm.ca
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کــانادا..

آژانس مسافرتی

گزارش سی بی سی از تغییر برچسب محصوالت
گوشتی تاریخ مصرف گذشته در سوپرمارکت ها
27نوامبر :سوژه گزارش اصلی
رادیوکانادا  CBCامروز تغییر
تاریخ مصــرف محصوالت
گوشــتی برای قانــع کردن
مصرف کننــدگان به خرید
اجناس تازه بود.
در این برنامه یکی از قصابان
یک ســوپرمارکت معروف و
بزرگ ،بدون افشــای هویتش به
رادیو کانادا گفت که هر روز صبح
قبل از باز شــدن ســوپرمارکت
گوشــتها از داخل قفسه ها جمع
آوری شده و گاهی با تاریخ مصرف
های جدید «لیبل» خورده ودوباره
داخل قفسه ها چیده می شوند.
او تاکید کرد اجناس تاریخ مصرف
گذشته بررسی شده و در صورتی
که بوی بدی نداشــته باشند و به
نظر قابل مصرف برسند  ،دوباره به

قفسه ها برمی گردند.
این اجناس امکان دارد برای یک تا
سه روز بعد از تاریخ مصرفشان در
داخل قفسه ها بمانند.
یک قصاب دیگر بعد از پخش این
گزارش با رادیوکانادا تماس گرفت
و اشــاره کرد که این موضوع تنها
منحصر به این سوپرمارکت نیست
و بسیاری از سوپرمارکتها که او با
شیوه کارشان آشنایی دارد ،دست
به چنین کاری می زنند.
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

این درحالی است که بسته بندی
مجدد محصوالت گوشــتی
خالف قانون اســت و طبق
توصیه وزارت کشــاورزی،
ماهیگیری و مــواد غذایی
کبک  ،این گونه محصوالت
باید دو تا سه روز بعد از بسته
بندی به مصرف برسند.
در بخش دیگــری از این گزارش،
چند بسته گوشت بسته بندی شده
خریداری شد و به آزمایشگاه انتقال
یافت تا میزان باکتری موجود در
آنها اندازه گیری شود.
دو بسته استیک در شرایط قابل
قبولی بودند ولی دو بســته مرغ
آلوده به باکتــری بودند و در یک
بسته میزان باکتری چهار برابر و
در دیگری  35برابر میزان باکتری
مجاز بود.

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
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

•

آپارتمانهایتکنفره،روندجدیدبازارمسکن

آپارتمانهــای تکنفره این روزها
در برخی شهرهای کانادا متقاضی
زیادی دارند و بازار مسکن کشور را
تحت تاثیر خود قرار دادهاند.
این بخش از بازار مســکن کانادا
اکنــون دو دســته از کاناداییها
را در خــود جا میدهــد :افرادی
که مجردی زندگــی میکنند و
سالمندان و بازنشستگانی که تنها
و در فضایی کوچکتر از خانههای
قبلیشان زندگی میکنند.
آمار شرکت Canada Mortgage
 and Housingاز عملکــرد بازار
مسکن در ســال  ۲۰۱۳حاکی از
آن است که آپارتمانهای تکنفره
همچنــان روی بورس هســتند

و احتمــال دارد تا ســال ۲۰۳۶
همچنان مورد توجه قرار داشــته
باشــند .این شــرکت پیشبینی
کرده که در دهه  ۲۰۲۰میالدی،
آپارتمانهــای تکنفره به روندی
غالب در بازار مسکن کانادا تبدیل
خواهند شد.
این روند بیشتر تحت تاثیر افرادی
اســت که ازدواج نکردهاند یا جدا
شدهاند و دنبال خانهای یکخوابه
هســتند که هزینه زیــادی روی
دستشان نگذارد .بخش زیادی از
این گروه را زنان تشکیل میدهند.
آمار موجود از سال  ۲۰۱۱این فرض
را تقویت میکند .در این سال۶۵ ،
درصد از مالکان آپارتمانها را زنانی

تشکیل میدادند که تنها زندگی
میکردند.
بنجامیــن تال اقتصاددان ارشــد
شرکت CIBC World Markets
در این خصوص به گلوب اند میل
گفته که روند مذکور به خصوص
در بازار مسکن تورنتو قابل مشاهده
اســت .تال به نکتــه دیگری هم
اشاره کرده است :بسیاری از افرادی
که تنها زندگی میکنند خانه اجاره
میکنند اما تعداد آنهایی که خانه
میخرند هم در برخی شــهرهای
کانادا رو به افزایش است.
بسیاری از این مالکان هم آپارتمان
یکخوابه را به انواع دیگر مسکن
در کانادا ترجیح میدهند.

نتایج یک پژوهش نشان میدهد خود میبرند؛  ۶۳درصد مهمانان
که برخی مهمانــان پس از پایان ایــن هتلداران حولــه حمام۴۵ ،
اقامت در هتل گاهی بیش از حوله درصدشــان چوب رختــی و ۳۲
و خــودکار را بــه
همراه خود میبرند.
داســتان وقتــی
جذابتر میشــود
که مشــخص شود
کــدام ملیتها به
کدام اشــیاء عالقه
بیشتریدارند.
بیشتر افرادی که در
هتلها اقامت میکنند ،در پایان درصد آنان هم خودکار هتل را با
چیزی از هتل با خود میبرند ،حتی خود بردهاند.
اگر آنچــه با خود میبرند تهمانده در رتبه پنجم فهرســت کاالهای
شامپو هتل یا خودکار و دفترچه سرقتی قاشق و چنگال قرار دارد.
روی پاتختی باشد .نتایج پژوهش  ۳۰درصد هتلداران شرکتکننده
هتلهای زنجیرهای " Wellnessدر پژوهش یادشــده گفتهاند که
 " Heavenاز هتلــداران نشــان مهمانانشان قاشق و چنگال هتل
میدهد که کار همیشه به شامپو یا را با خود میبرند.
صابون خوشبو ختم نمیشود.
بر اساس نتایج این پژوهش ،حوله تفاوت سلیقه ملیتهای مختلف
(صورت یا تن) از اشــیایی است بنا بر اعالم برخی هتلداران ،برخی
که مهمانــان هتلها به آن عالقه مهمانان المپ ،دســتمال توالت،
ویژهای دارند ۸۳ .درصد هتلداران روتختی و گاه تشک تخت را هم
شــرکتکننده در ایــن تحقیق پس از پایان اقامت با خود بردهاند.
اعالم کردهاند که مهمانانشــان البتــه تبلت یا تلویزیــون هم در
در پایان اقامــت حولهها را هم با فهرست کاالهای ســرقتی دیده

میشود.
نگاهی دقیقتر به فهرست یادشده
نشــان میدهد که هر ملیتی به
چه کاالیی عالقه بیشتری نشان
میدهد .مثال شمار سوئیسیهایی
که سشوار هتل را با خود بردهاند،
باالتر از حد متوسط است.
آلمانیها سلیقه "کسالت آورتری"
دارند؛ آنان بیشــتر حوله دست و
صورت ،حوله حمام یا لوازم آرایش
میدزدند .اتریشــیها هم عالقه
ویژهای به لوازم آشــپزخانه دارند؛
قاشــق و چنگال ،ظــرف و حتی
قهوهجوش از جمله اشیایی هستند
که به گفته هتلــداران ،مهمانان
اتریشی با خود بردهاند.
ایتالیاییها به لیوان شراب عالقه
دارند .فرانســویها کامال متفاوت
ظاهر میشــوند .بر اساس نتایج
این پژوهش ،مهمان فرانسوی "با
فاصله معناداری نسبت به دیگران
تلویزیون و دســتگاه کنترل از راه
دور را بــا خود میبرد" .هلندیها
هم بــه نظر میرســد عملگراتر
باشــند؛ آنان بیشتر المپ و کاغذ
توالت میدزدند.

مهمانانهتلبیشازهمهچهاشیاییرامیدزدند؟

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

آخرین مهلت نامنویسی

•

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

registration
deadline
soon

Free French Courses/
Cours de français gratuits

registration
deadline
soon

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
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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
ایران-مونترال
www.addhi.net

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

www.aieaq.com

تلفن)514( 626-5520 :
-------------------------

خورشید خانوم

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(514) 274-8117

بنیاد سخن آزاد

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :

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

Tel: 514-341-5194

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

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

(514) 731-1443

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

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

اوتـــاوا

همبستگیبازرگانی

رادیوفارسی مناشوم

IBNG

5347 Cote-des-Niege

www.ibng.ca

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

اجنمن ادبی مونتریال

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما برگزار می کند

سالگرد یاد یاران

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

• شنبه  ٢٩نوامبر ٢٠١٤
ساعت  6و نیم بعد از ظهر
به یاد تمامی اعضای کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما
که دیگر در میان ما نیستند:
معصومه اسکندری | رفعت دانش

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

 اخذ وام برای افراد خوداشتغال
 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

کیفیتعالی،
بهای مناسب

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

اجنمندوستدارانزرتشت

Maison d’Edition

نان سنگک

اجنمنزنانایرانیمونترال

کافـــه لیت

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

بهروزباباخانی

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

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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استاد عبداله قامسلو | سرهنگ محمد انصاری

فریدون صبوری |

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

افشین صبری

کوروش احراری
محمد فاضل
 ...بس باد!
برنامه شامل:
شعر و شراب و موسیقی،
همراه با شام سبک

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

کنسرت ساالر عقیلی به همراه کیوان ساکت و گروه موسیقی باربد ....
صفحـه 38 :

سفره شما!

در قلب NDG
>> ساعات کار:

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

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی
>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

514

933-0-933

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

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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نـس
ربای همها اناه

ایران :سینماو...

Human Rights Day

Human Rights Day is celebrated annually across the
world on 10 December ...

چرادیکتاتورهاازکمدینهامیترسند!

کمدین و مجری سرشناس
آمریکایی :بیاطالعی بین
ایران و آمریکا بیشتر است تا
دشمنی...

مازیار بهــاری و با همکاری جی
جی آبرامز ،فیلمســاز سرشناس
آمریکایینوشت.
این فیلم که گائل گارسیا برنال و
شهره آغداشلو را در میان بازیگران
خود دارد ،ایــن روزها روی پرده
سینماها رفته است.
استوارت در بخشــی یک گفت
و گــو میگوید که چــون ایرانی
نیســت ،میداند که هر اثری که
درباره ایران بســازد یک نســخه
ســادهانگارانه و با کم و کاست از
زندگی یک ایرانی است؛ اما امیدوار
است فیلمی ساخته باشد که برای
مخاطب غربی نگاهی ظریفتر به
کشوری باشد که سالها در امریکا
محور شرارت خوانده شده است.
«فکر میکنم بین ایران و آمریکا
کمتــر از آنچه کــه طرفین فکر
میکنند خصومت وجــود دارد.
بی اطالعی و جهل زیاد اســت اما
دشمنی کمتر .فکر میکنم هر چه
تعامل بین دو طرف بیشــتر شود
وجه تشابهدو طرف بیشتر خودش
را نشان میدهد».
این فیلســاز و کمدین آمریکایی
در مقابل این پرســش که «چرا
دیکتاتورها از کمدینها میترسند
و آیــا کمدینها از بمــب و ترور
خطرناکترند؟»،میگوید:

سرطـاندرجامعــه
هنــری ایران
هنــوز دو روز از خبر درگذشــت
مرتضی پاشایی ،خواننده محبوب
موســیقی پــاپ در اثــر ابتال به
ســرطان معده نگذشــته بود که
مهدی کاشــانیان ،بازیگر برنامه
«صبح جمعه با شما»در اثر سکته
قلبی درگذشت .یک روز بعد خبر
رســید که مجید بهرامی ،بازیگر
تئاتر و ســینما بعد از چهار سال

۳۰حقاصلیواـساسی

Jon Stewart, Gael Garcia
and Maziar Bahari: rosewater

«سپس آنها به سراغ من آمدند»

کمدین و مجری سرشناس برنامه
«دیلی شــو» که فیلم «گالب» را
درباره وقایع سال  ۸۸ایران ساخته
است ،میگوید که به نظر او بیش
از اینکهدشمنی بین ایران و آمریکا
وجود داشــته باشد ،بی اطالعی و
نوعی جهل بیــن دو طرف وجود
دارد.
جان اســتوارت میگویــد« :این
دیالوگ بین دو کشــور که یکی
بگوید تو محور شرارتی و دیگری
بگوید پس تو هم شیطان بزرگی،
دیالوگ ســطح پایینی است .من
سعی کردم کاری بســازم که در
مقایسه با ایندیالوگ سطح پایین،
کاملتر و ظریفتر باشد».
ایــن طنزپــرداز آمریکایی ،فیلم
گالب را ســال  ۲۰۱۳بر اســاس
رمان مستند «سپس آنها به سراغ
من آمدند» نوشــته مازیار بهاری
ساخته است.
این کتاب در واقع خاطرات مازیار
بهاری از بازداشت و شکنجه خود
در سال  ۸۸در ایران است .مازیار
بهاری ،روزنامه نگار و مستندساز
ایرانــی  -کانادایــی در جریــان
اعتراضات ســال  ۸۸بازداشــت
شد .این مستندساز پس از اینکه
تلویزیون رســمی ایران اعترافاتی
از او را پخــش کرد ،به قید وثیقه
از زندان آزاد و از ایران خارج شــد
اما در نامهای سرگشاده اعالم کرد
که در  ۱۱۸روزی کــه در زندان
بازداشت بوده است تحت شکنجه و
فشار مجبور به اعتراف به براندازی
شده است.
جان استوارت فیلمنامه «گالب»
( )Rosewaterرا بر اســاس کتاب
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مبارزه با سرطان مغز استخوان در
بیمارستان پارس چشم بر جهان
فروبسته است .دو روز بعد علیرضا
خورشــیدفر ،نوازنده پیشکسوت
کنترباس ارکســتر ملــی ایران و
ارکستر ســمفونیک تهران در اثر
«ایست قلبی» درگذشت .همزمان
با این رویدادهای تأسفآور باز خبر
رســید که عظیم جوانروح ،مدیر

«به نظرم خیلــی احمقانه
است .حتی در حکومتهایی
که از کمدینها احســاس
خطر نمیکنند هــم مدام
از کمدینها میپرســند که
خط قرمز کجاست .احمقانه
این است که این سوال را از
سناتورها ،رئیس جمهوری
یا رهبر معظم نمیپرســند،
نمیپرســند که شکنجه یا
فشار خط قرمز است یا نه اما
از کمدیــن درباره خط قرمز
میپرســند .انگار توهین(احتماال
در یــک برنامه کمــدی) بدتر از
صدمــه زدن به انسانهاســت».
استوارت میگوید که این موضوع
به خاطر ضعف حکومتهاست و
یکی از تمهای فیلم او هم همین
است؛ اینکه ابزاری که حکومتها
برای سرکوب آزادی اطالعرسانی
استفاده میکنند ،بیشتر از خود آن
اطالعرسانی به حکومتها صدمه
میزند.
اســتوارت میگوید« :این چیزی
است که دوست دارم از فیلم درک
کنند .امیدوارم همه با یک روحیه
تفاهم با این فیلم روبرو شوند .این
فیلم تالشی است برای درک یک
موقعیتناخوشایند».
•

آزادی اندیشه هستند .همه
حق ایــن را دارنــد که به
چیزی که میخواهند اعتقاد
و باور داشته ،مذهب دلخواه
خود را داشــته و درصورت
تمایل آن را تغییر دهند.
•

براســاس اعالمیه جهانی حقوق
بشر ۳۰ ،حق اصلی و اساسی برای
همه انســانها در سرتاسر جهان
وجــود دارد که در ســال ۱۹۴۸
توسط سازمان جهانی ملل متحد
به تصویب رسیده است.
این اعالمیه حقوق بنیادی مدنی،
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاســی ،و
ی که تمامی انســانها،
اجتماعــ 
صرفنظر از نژاد و جنسیت در هر
کشوری باید از آن برخوردار باشند،
مشخص کرده است.
هدف این اعالمیه ،برقراری حقوق
و آزادیهــای برابــر بــرای همه
انسانهاست.
حقوق بشر واژهای جهانی است که
ی از
بارها شنیدهاید اما شاید خیل 
شما قادر به تعریف آن نباشید.
پرســش این است که این حقوق
بشر واقعاً چه هستند؟
این «حقوق» چیزهایی هســتند
که ما بخاطر انســان بودن آزادی
انجام یا داشتن آنها را داریم .همه
مــا انســانها دارای این  ۳۰حق
هستیم و میبایســت اطالعات
کامل درمورد حقوقی که سازمان
ملل برای تکتک ما تصویب کرده
است،داشته باشیم.
افزون بــر این ،بایــد همدیگر و
بخصوص کــودکان را نیز از این
حقوق آگاه کنیم.
______________

اعالمیهجهانی
حقــوقبشر

قانون هســتند و قانون برای همه
یکسان است .با همه باید با عدالت
رفتار شود.

•

 .۸همه انســانها حق اســتفاده
از دادگاههــای قانونــی را دارند.
درصورت رفتار ناعادالنه میتوانند
از قانون درخواست حمایت کنند.
•

 .۹هیچ احدی نباید مورد توقیف،
حبس یا تبعید بدوندلیل منطقی
قرار گیرد.
•

 .۱۰هر انســانی سزاوار و محق به
دسترسی کامل و برابر به دادرسی
آشکار و عادالنه توسط دادگاهی
بیطرف و مستقل است تا در برابر
هر گونه اتهــام جزایی علیه وی،
به حقوق و تکالیف وی رسیدگی
کند.
•

 .۱۱همــه انســانها تازمانی که
جرم آنها اثبات نشده است ،بیگناه
هستند .هیچکس را نباید قبل از
اینکه جرمی از او ثابت شده باشد،
مقصردانست.
•

 .۱۲همه انسانها سزاوار داشتن
حریم شخصی هستند .هیچکس
نباید سعی در تخریب خوشنامی
کسی کند .بدون دلیل مشخص و
قانونی ،هیچکس حق وارد شدن به
خانه دیگری ،باز کردن نامههای او
یا آزار رساندن به او و خانوادهاش
را ندارد.

فیلمبرداری که او هم مدتها به
بیماری سرطان مبتال بوددر تهران
درگذشته .این مرگ و میرها همه
از  ۲۳آبان ماه تا  ۴آذر اتفاق افتاده
است.
بهرام ریحانی ،بازیگر نیز به سرطان
مبتالســت و اکنون تحت درمان
قرار دارد .ســایت خبــری تئاتر
گزارش داده کــه پس از به پایان
رسیدن یک دوره شیمیدرمانی،
ریههای او درگیر شــده و از درد و
سرفههای شدید رنج میبرد.
حسین محباهری ،بازیگر تئاتر و
سینما که به سرطان غدد لنفاوی
مبتال بــود ،بهبود پیــدا کرد .اما
خبرهای ضــد و نقیضی مبنی بر
عود کردن سرطان او در رسانهها
انتشار پیدا کرده است.
پیام دهکردی ،بازیگر دیگر عرصه
تئاتر و سینما نیز به سرطان خون و
مغز استخوان مبتال بود ،اما توانست
بر بیماریاش غلبــه پیدا کند و
شفا یافت .در همان حال مصطفی
عبداللهی ،یکی دیگر از بازیگران
تئاتر و سینما به سرطان مبتال شده

 .۵هیچ کس نباید مورد شکنجه،
بیرحمی و آزار قرار گیرد.
 .۶همه انســانها حق برابر برای
استفاده از قانون را دارند.

 .۱۷هر انســانی بــه تنهایی یا با
شــراکت با دیگران حق مالکیت
دارد .هیچ کس را نمی بایســت
خودســرانه از حق مالکیت خود
محروم کرد.

{>> ادامه در صفحه}29 :

 .۷همه انســانها تحت حمایت

 .۱۸همه انسانها محق به داشتن

 .۱همه انســانها آزاد بــوده و از
حقوق یکســان برخوردارند .همه
انسانها آزاد زاده شدهاند ،افکار و
ایدههای متفــاوت دارند و با همه
انســانها باید به گونهای یکسان
رفتار شود.

•

 .۱۳همه انسانها محق به داشتن
آزادی جابجایــی و رفتــن به هر
جایی درون مرزهای کشــور خود
هستند.
•

•
 .۱۴هر انســانی ســزاوار و محق
 .۲هیچ تمایزی بین انسانها وجود بــه پناهجویی و برخــورداری از
ندارد ،این حقوق متعلق به همه پناهندگــی در کشــورهای پناه
انســانها صرفنظر از تفاوتهای دهندهدر برابر پیگرد قضایی است.
آنان ،است.
•
•
 .۱۵هر انســانی سزاوار و محق به
 .۳همه انسانها حق زندگی کردن داشتن یک ملیت است.
در آزادی و امنیت کامل دارند.
•
•
 .۱۶هر انســان بالغ حق ازدواج و
 .۴از هیچ انسانی نباید بعنوان برده تشکیل خانواده دارد .زنان و مردان
استفاده کرد .هیچکس حق برده دارای حقــوق برابــر در ازدواج و
کردن ما را ندارد و ما نیز نمیتوانیم زندگی زناشویی و پس از جدایی
انسان دیگری را برده خود کنیم.
هستند.
•
•
•

•

•

 .۱۹همه انسانها محق به
داشتن آزادی بیان هستند.
همه آزادند هر چه دوست
دارند فکر کننــد و نظرات
خود را با دیگران در میان بگذارند.
•

 .۲۰همه انســانها برای تشکیل
گردهمایی ،همــکاری صلحآمیز
برای دفــاع از حقوق خــود آزاد
هستند .هیچکس نمیتواند کسی
را مجبور به عضویت در یک گروه
یادسته کند.
•

 .۲۱هر شــخصی حــق دارد که
در مدیریت دولت کشــور خود،
مســتقیماً یا به واســطه انتخاب
آزادانه نمایندگان شرکت جوید.
•

 .۲۲هر کسی به عنوان عضوی از
جامعه حقدارد از امنیت اجتماعی،
مسکن،دارو ،تحصیالت ،مراقبت از
فرزند و سرمایه کافی برای زندگی
برخوردار باشد.
•

 .۲۳هر انســان بالغ حق دارد که
صاحب شغل بوده و آزادانه شغل
خود را انتخاب کند.
•

 .۲۴هر انسانی سزاوار استراحت و
اوقات فراغت ،زمان محدود و قابل
قبولی برای کار و مرخصی است.
•

 .۲۵هر انســانی ســزاوار داشتن
محل مناسب برای خواب و تغذیه
خوب اســت .مادران و فرزندان،
افراد سالخورده ،افراد بیکار و ناتوان
جسمی و سایر افراد حق دارند از
مراقبت مناسب بهرهمند شوند.
•

 .۲۶آموزش و پرورش حق همگان
اســت .تحصیــات دوره ابتدایی
میبایست برای همه افراد رایگان
باشــد .همه میبایســت با «ملل
متحد» آشنا شــوند .پدر و مادر
در انتخاب نوع آموزش و پرورش
فرزندان خود محق هستند.
•

 .۲۷حق طبع و نشر (کپیرایت)
قانونــی خــاص اســت کــه از
آفرینشهای هنــری محافظت
میکند .دیگران نمیتوانند بدون
اجازه آفریننده اثری ،از آن تقلید
کنند.
•

 .۲۸در جامعه بایــد نظم حاکم
باشــد که همه بتوانند از حقوق و
آزادیهای خود بهرهمند شوند.
•

 .۲۹همه انسانها دربرابر دیگران
مسئول هستند و باید از آزادیها و
حقوقدیگران محافظت کنند.
•

 .۳۰هیچکــس نبایــد حقــوق
عنوانشــده در این اعالمیه را از
دیگری سلب کند.
•
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د محب

خداون

م
س
ی
ح یگانهراهبهشت!
انجیل یوحنا 10:1-11
 )1ه��ر که نخواهد از در به آغل گوس��فندان
داخل ش��ود بلکه از روی دیوار به داخل بپرد،
یقینا دزد است .
 )2زیرا شبان گوس��فندان همیشه از در وارد
می شود.
 )3دربان نیز برای ش��بان در را می گش��اید،
گوسفندان صدای او را می شنوند و نزد او می
آیند .شبان نام گوسفندان خود را یک به یک
می خواند و آنها را بیرون می برد.
 )4او پیشاپیش گوسفندان حرکت می کند و
گوسفندان بدنبال او می روند ،چون صدای او
را می شناسند.
 ) 5گوسفندان دنبال غریبه نمی روند ،بلکه از
او فرار می کنند ،چون با صدای غریبه ها آشنا
نیستن .د
 ) 6کس��انی که این مثل را شنیدند ،منظور
عیسی را درک نکردند.
 ) ۷پس برای ایشان توضیح داد و فرمود:
مطمئن باش��ید که من آن دری هس��تم که
گوسفندان از آن وارد می شوند.
 ) 8دیگران که پیش از من آمدند ،همه دزد و
راهزن بودند .بهمین جهت ،گوسفندان واقعی
به سخنان ایشان گوش ندادند.
 ) 9بلی  ،من در هس��تم  .کس��انی که از این
در وارد می ش��وند ،نجات پیدا می کنند و در
داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز وخرم
می یابند.
 )10کار دزد اینست که بدزدد ،بکشد و نابود
کند؛ اما من آمده ام تا به شما حیات واقعی را
به فراوانی عطا نمایم .
 )11من شبان خوب و دلسوزم.
شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان
را از چنگال گرگها نجات دهد.
همانگونه که همه جا به چشم میخورند ،امروزه
در دنیای ما مذاهب بیشماری وجود دارند.
اما راه رستگاری و رسیدن به بهشت فقط یکی
میباشد!
و آن راه در اج��رای مراس��م دینی و مذهبی
خاصی نیست!
عیسی مسیح به روش��نی هر چه تمامتر ،در
انجیل یوحن��ا  14: 6فرمود که هیچ کس به
خدای پدر نمیرسد مگر توسط
ایمان به وی.
مس��یح برای تفهیم هر چه بهتر این مهم به
شنوندگان خود ،از مثالهای ساده و قابل فهمی

دوس��تان ،خداوند از ما انتظار ندارد تا توسط
اج��رای قوانی��ن عجیب و غری��ب مذهبی و
وردهای تکراری ،خود را پیرو مسیح و ایماندار
به وی بدانیم.
مس��یح را باید در قلب پذیرف��ت و اوامر او را
اطاعت نمود!
کالم خدا به ما می آموزد که چگونه میتوانیم
رابط های نو را با مسیح آغاز نمأییم.
برای رابط های نو با مس��یح ،اولمیبایستیبا

قلبیفروتنوعقلیسـلیم،بهگناهکاربودن
خودبهویاعترافمناییم.

همچنین به احتیاج خود به وی برای بخشش
گناهانمان و کمک به مادر زندگی برای زیستن
در راه جالل او.
( 1یوحنا )9:1
ام��ا اگر گناهان خود را ب��ه او اعتراف نماییم،
میتوانیم اطمینان داش��ته باش��یم که او ما را
میبخشد و از هر ناراستی پاک میسازد .این کار
خدا کامال منصفانه و درست است ،زیرا عیسی با علم به این ،حال هر انسانی میبایستی خود
مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما ،تصمیمبگیرد.
همه م��ا خواهیم مرد و هیچ راه گریزی از آن
جان خود را فدا کرده است.
ٔ
نیست.
برایرسـتگاریوبهبهشترفنت ،کالم اما ما میتوانیم انتخاب کنیم که زندگی آینده را
خدا به ما می آموزد که ما باید اعتماد خود را تا ابد در کجا بسر بریم.
بر عیسی مسیح بنا نهاده و ایمانداشته باشیم این انتخاب ماس��ت که تعیین مینماید تا ما
همه انسان ابدی��ت را در ب��دور از خداون��د در جهنم وی
که وی برای پرداخت تاوان گناهان ٔ
ها یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا بگذرانیم و یا این که در نزد او در بهشت!
اجازه بفرمایید تا این مهم را یکبار دیگر بسیار
جان خود را داوطلبانه داد.
داوطلبان��ه خود بر روی واضح و روشن خدمت شما عرض کنم.
مس��یح پس از مرگ
ٔ
این که انسان راجع به بهشت و جهنم چه فکر
صلیب ،در قبری مدفون گردید.
ولی وی پس از سه روز از مردگان قیام فرمود .میکند ،کوچکترین تاثیری بر خداوند ندارد.
همه انسانها بر اس��اس کالم خداوند قضاوت
ما این مهم را در کالم خدا ،انجیل یوحنا 3: 06
ٔ
خواهند شد.
و در 0قرنتیان  05: 3 - 4می آموزیم.
عزیزان ،کالم خداوند فقط "یک راه رستگاری"
انجیل یوحنا 3: 16
 :16زی��را خدا بقدری مردم جهان را دوس��ت و "بهش��ت" را معرفی مینماید ،و آن توس��ط

هرشنبه

 اگراحتیاجبهدعادارید،

ازساعت4بعدازظهردروستآیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هریکشنبه

)

ازساعت4بعدازظهردرقلبمونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است  ،تا
هر که به او ایمان آورد،
هالک نشود ،بلکه زندگی جاوید بیابد.
 1قرنتیان 15: 3 – 4
 :3من مهمترین حقایق انجیل را همانطور
که دیگران به من رس��اندند ،به ش��ما اعالم
کردم  ،یعنی این حقایق را که مسیح طبق
نوش��ته های کتاب آسمانی ،جان خود را در
راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد،
 :4در قبر گذاش��ته ش��د و روز س��وم زنده
گردید و از قبر بیرون آمد ،همانطور که انبیا
پیشگویی کرده بودند.
کالم خدا در  1یوحنا  11 - 13 :5می آموزد
که" ،در ایمان به کار تمام ش��ده مس��یح بر
روی صلی��ب ،حال تمام گناهان گذش��ته -
حال و آینده ما آمرزیده شده اند و اسم ما در
دفتر حیات خداوند درج گردیده است.
 :1یوحنا 11 - 13 :5
 : 11اما خدا چه شهادتی داده است؟ شهادت
خدا اینست که او به ما حیات جاوید عطا کرده،
و این حیات در فرزند او عیسی مسیح است.
 : 12پس روش��ن است که هرکس مسیح را
دارد ،به این حیات نیز دسترس��ی دارد؛ اما هر
که مسیح را ندارد ،از این حیات بی بهره خواهد
ماند.
 :13این نامه را نوشتم تا شما که به فرزند خدا
ایمان دارید ،بدانید که از هم اکنون ،از حیات
جاوید برخوردارید.

405 Marie-Anne E

وهمچنینبرایدریافت
آیلند
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
فیلم«زندگیمسیح»وجزواتمسیحی
بطوررایگان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دریافت
  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای

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



کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
شجاللعادل
شی

ک

"ایمان هر کس به عیسی مسیح" میباشد!
انجیل خداوند  -مژدۀ نجات و رستگاری انسان
گناهکار از جهنم ودوری ابدی از وی ،و زیستن
با او در بهشت تا ابدیت است!
انجیل همچنین راه زیستن زندگی پاک و خدا
پسندانه ای را که او ما را برای آن خلق فرموده
به ما نشان میدهد.
می بایس��تی از "در عیسی مس��یح" وارد راه
رس��تگاری و نجاتی که به بهشت منتهی می
گردد بشویم.
از آن پس خود عیسی مسیح خداوند ،ما را هر
لحظه در زندگی هادی و حامی خواهد بود!
********
آیا به عیسی مس��یح به عنوان نجات دهنده
شخصی خود اعتماد کرده اید؟
آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسی
که شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد
می باشید؟
برای ش��روع رابطه ای ش��خصی ب��ا خالق پر
محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:
پدر آسمانی ،من اعتراف می کنم که گناهکارم
و احتیاج به بخشش تو دارم.
من ایمان می آورم که عیس��ی مس��یح تاوان
گناه��ان مرا با مرگ داوطلبان��ه خود بر روی
صلیب تماما پرداخت.
من احتیاج به فیض تو دارم.
قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم ،به من
نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

بهخانوادهخداوندخوشآمدید!


Mont Royal

Mont
Royal

 514-999-5168

ST-DENIS



برای همه ،استفاده نمود.
برای مثال ،او در انجیل یوحنا 14: 6
خود را" ،راه" رسیدن به خدای پدر،
در انجی��ل یوحن��ا  10: 9وی خ��ود را" ،در"
رسیدن به بهشت،
در انجیل یوحنا  6: 51او خود را" ،نان حیات
ابدی"
ودر انجیل یوحنا 11:10عیسی مسیح خود را،
"شبان نیکو" معرفی نمود.

ت است

Mary Anne
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با راوی ِی مونتریال..

مونترال ش
هر عجیبی

«کاش پدربزرگ هم بیاید اینجا!»

مونترال شهر عجیبی است...
بایــد باشــی و به چشــم ببینی
ِ
نوســانات هوای عاشق پیشه اش
را ،که چگونه خیابانی که تا شب
برگهای ریخته ی
قبل پوشیده از
ِ
پاییزی بود ،سپیده نزده ،یک دست
پوش برفی شده که نمیدانی
سپید ِ
آیا براستی اینهمه از آسمان باریده
یا از دل زمین روییده...
ازهفته ی آخر نوامبر دوباره شهر
پُر میشود از هیاهوی فستیوالهای
رنگانــگ ،ولــی این بــار از نوع
زمستانه ...فضا آکنده از رقص نور و
همیشگی کریسمس
موزیک های
ِ
و بابانوئل هایی خندان که ساعتها
می نشینند میانه ی پاساژها و بچه
هایی که در صــف های طوالنی
منتظــر می مانند بــرای گرفتن
یک عکس تکراری دیگر و گفتن
آرزوهای کودکانه...
نتوانســتم نگاه ملتمسش را
تاب بیاورم وقتی خواســت حاال
که پدر و مادرش روز شــنبه باید

به کالس برونــد ،من او را ببرم تا
بابانوئل را از نزدیک ببیند .از همان
اول صبح ،خیابان ســن کاترین
ِ
مملــو از جمعیت شــد .من هم
ِ
کوچک تاشویی که
همان صندلی
از « ُدالراما» خریده بودم ،گذاشتم
کنــار پیاده رو و او با خوشــحالی
رویش نشست.
می دانستم ســه ساعت ایستادن
یکجا ،آنهم در سرمای  22نوامبر،
جســم نحیف او را کــه هنوز به
این هوا عادت نکرده ،زود خســته
میکند.
حضور بچه های کوچک و بزرگ با
لباسهایی رنگارنگ ،چنان هیجانی
به تن سرد خیابان بخشید ،کهدیگر
مهم نبود هواشناسی اعالم کرده
دما منفی سیزده است ...آنقدر محو
نگاه مشتاق و خنده های شادمانه
اش بودم که نفهمیــدم زمان در
سرما چطور گذشت...
بعد ساعتی ،سرانجام بابانوئل بر فراز
ارابه ی عظیم قدیمی اش رسید و
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است.

از میدان ف

ردوسی خریده بود. ..

سال گذشته
ِ ولین برف این جزیره
آمدن ســال نو رو را به بچه با بارش ا
شیشه ای ایستگاه
ها مــژده داد .در همان حال نشسته در اتاقک
ماره ی  105شربروک
خوشی که پیدا کرده بود از منتظر اتوبوس ش
ک بلوند چشم آبی...
دیدن آنهمــه رنگ و تصاویر دختر
شیده و خوش تراش
ک
جدید.
ی
های
با پا
ده بود از پالتوی کوتاه
ی رحمانه بیرون مان
چند عکــس ازش گرفتم ...با که ب
تمام شــدن مراسم در چشم «نورث فیس»
ت میانه ی لبهایش
یگاری درآورد و گذاش
برهم زدنی همه ی جمعیت به س
سرک چشم مشکی
سمت مترو رفته و شهر دوباره پ
کرد در جیب کتش
به حال قبل بازگشــت .گویی دست
که از میدان فردوسی
و فندک کوچکی را
هرگز کسی آنجا قدم نگذاشته...
ود چندین سال پیش
خریده ب
صندلی را برداشتم و صبر کردم
ت هزار تومان
تا کمی خلوت تر شــود مبادا در هف رد و به سمتش گرفت
آتش ک
توتون در فضا پیچید
شلوغی جمعیت گمش کنم.
با اولین پُک ،بوی
لبخندی زد و گفت:
گفت":کاش
دســتم را فشــرد و
دخترک
Est- ce que je peux
میشد من هم یک عکس با بابانوئل
le voir

بیاندازم!"
داخل پاســاژ رفتیــم و در صف
ایســتادیم ...نوبتش که رسید ،با
شرمی شــرقی و دوست داشتنی
روی پای بابانوئل نشست .اندکی
بــا هم حرف زدنــد و یک مرتبه
بابانوئل بوسه ای بر پیشانی اش زد.
عکسی گرفتند و آمد به سمتم ...با
کنجکاویپرسیدم":
چه آرزویی کــردی؟" نگاهش را
پایین انداخت و با پایش شکلهایی
روی زمیــن کشــید و آهســته
گفت":آرزو کردم کاش پدربزرگ
هــم بیایــد اینجا .آخــر فقط او
میتواند آرزوهایم را برآورده کند"
نمیدانســتم چه بگویم تا آرامش
کند...
اینکه آروزهای کودکانه ی کودکان
دیارم هم ،پُر دلتنگی است ،روی
قلبم سنگینی کرد..

17

ک فندک را به او داد
پسر
قایقی اتوبوس رسید
بعد د
چند ایستگاه بعد
ت از نظر ناپدید شد...
ترک در انبوه جمعی
دخ
امروز
ولین برف این جزیره
با بارش ا
سرک چشم مشکی
پ
شیشه ای ایستگاه
نشسته در اتاقک
ماره ی  105شربروک
منتظر اتوبوس ش
ترک بلوند چشم آبی
دخ
شیده و خوش تراش
ک
ی
های
پا
با
ده بود از پالتوی کوتاه
ی رحمانه بیرون مان
که ب
«نورث فیس»
یقی به او خیره ماند
دقا
ت کرد در جیب پالتو
و سپس دس
ی را درآورد و گفت
و فندک
C'est pour vous
که از میدان فردوسی
همان بود
ود چندین سال پیش
خریده ب
هفت هزار تومان
....

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

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

!
ir
o
v
s
u
o
n
z
e
s
s
Pa
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

✁

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 150 $ ET PLUS

✁

✁













SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 200 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

À partir de

29 95$
$

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

65

Maxtrek
175/65R14

Entreposage
de pneus

✁

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Pneus d’hiver
neufs

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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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

پرشینكارواش
با مدیریت جدید

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

در خدمت
هموطنانایرانى
وست آیلند

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مشاوره و ارزیابی رایگان

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  28سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

________________
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

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

اتواولتیماکس

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

t,
s
e
بزرگترینومجهزتریننمایشگاهاتومبیل
g
g
i
B
e
در غرب مونتریال با مدیریت حمید پازوکی مهر ! The Best,Th
The erhouse
اتومبیل نو و اوکازیون  :با  20سال سابقه
Pow

بدون
پیش
قسط

BMW
Mercedes
Benz
Toyota
Subaru
Acura
Honda,
Hyundai
....

٪١٠
ختفیف جهت هموطنان عزیز

Residential Real Estate Broker

طسهل
اقسا 2nd
&
chan 3rd
cred ce
it
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• 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

6050 St-Jacques O.
Montreal, Qc, H4A2G4
Sans Frais: 866-946-4399

Tel. 514-487-0009
Fax. 514-482-0034
www.autoultimax.com
info@autoultimax.com

بیش از 80
اتومبیلهرهفته
ائطاستثنائى
شر
> براى اعتبار
>
تازه واردین
ا
عتبارندارید؟
>
>
م
ش
كلى نیست
امكا
ناعتبارآسان
براى
ه
مو
ط
نا
ن

تسهیالتعالی درپرداختماهانه
ویژه هموطنانگرامی

- ١تويوتا ماتريكس  ٢٠١٠اتوماتيك ،شيشه برقى ،كولر ١٠٤٠٠دالر.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................يا ٣٩دالرهر هفته
-٢هوندا سيويك  ٥ ، ٢٠٠٧دنده ،شيشه برقى ،كولر  ٥٩٠٠دالر.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................يا ٢٥دالرهر هفته
 -٣مزدا  ٢٠٠٨ CX7چرم داخل  ،)٤x٤( AWDشيشه برقى ،سقف كشويى ٩٩٠٠دالر ....................................................................................................................................................................................................................................................................يا ٤٥دالرهر هفته
-٤نيسان  ٤x٤ ROUGاتوماتيك ،شيشه برقى ،كولر ،بسيار تميز ١٢٩٠٠دالر.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................يا ٤٨دالرهر هفته
 -٥ب ام دبليو  AWD 2012 x1سقف پانوراميك ،چرم داخل ،گارانتى كامل ٢٥٩٠٠دالر....................................................................................................................................................................................................................................................................يا ٩٦دالر هر هفته
-٦مرسدس بنز  ،C٣٠٠مدل  ، ٤x٤ ٢٠٠٩سقف كشويى ٤x٤ ،چرم داخل ،بسيار تميز ١٨٥٠٠دالر.............................................................................................................................................................................................................................يا  ٨٠دالر هر هفته
-٧مرسدس بنز ام ال 2011 ،٣٥٠تكنولوژى آبى ديزل  ،٤x٤سقف كشويى ،چرم داخل ،شيشه برقى  33٩٠٠ & key lessدالر..................................................................................................................يا110دالرهر هفته
-٨نيسان ماكزيما  ٢٠٠٩اتوماتيك ،شيشه برقى ،چرم داخل ،كولر  ١٣٥٠٠دالر .................................................................................................................................................................................................................................................................................................يا ٥٩دالرهر هفته
 -٩تويوتا ونزا  ٤x٤ ٢٠١٠اتوماتيك ،چرم داخل ،سقف كشويى ٢ ،سرى الستيك و چرخ زمستانى و چهار فصل ،كامال مجهز١٧٩٠٠ ،دالر............................................................................يا  ٦٦دالر هفته
-١٠مرسدس  ٤x٤ 2010 GLKاتوماتيك ،شيشه برقى ،كولر ،چرم داخل ،سقف پانوراميك ،گارانتى كامل ١٩٩٠٠دالر ....................................................................................................................................................يا  74دالر هفته
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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
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری

از  6تا  60ماه گارانتی

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

REConditioned

نصفقیمتاوریجینال
( 6ماهگـارانتی)

نو و دست دوم

5755 Maisonneuve W. Montreal, Quebec H4A 2A1

(514) 487-6262

جنب کارواش هما

www.autoshemiran.com

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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کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

شهر
مرکز
در




















DrیJگean سال6- 0:ختنه کودکان



louis











 

 






پزشک خانواده
جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Bourque













دانا
 مظفری


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

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

Dr.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

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
Implant  کاشتن دندان
  
OPTHAMOLOGIST
Root
Canal  درمان ریشه
Dr. Samir Antaki

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

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New
  
UROLOGUE:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Rapid Orthodontics









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

 CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati

























 
















 













Root Canal 






1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول


















Tel : (514) 933-3337 
مدیکال
های
بیمه
روز7










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



















































































 
T
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S
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 Lumineers Veneer

 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

4
ش
ن
به

1
3
د
س
ا
م
بر
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شادترین
پارتی
شهــر
»در سالن جشن های «رزبول
Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques

514-223-3336

Guy

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. 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
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آژانسمسافرتی

T.A.M Travel

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

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

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
مهری صدوقی ،تما دفتر آژانس ،
س بگیرید.

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران
   بیمه های مسافرتی 

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و ...بسیاری دیگر

با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم

گــــروهالگــانس

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین
جهت خرید خودرو

()New & Pre-owned

را از طریق بانک های مختلف
به شما عزیزان ارائه می کند.
برای دریافت اطالعات بیشتر
از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید:

www.eleganceleasing.com
 )1مرسدس بنز  G2K350 2012با سیستم  Navigationتلویزیون ،بلوتوث ،سقف پانوراما
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Tel.:
514-482-4500
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 تلفنخانگی،تلویزیون،اینترنت

>> سرویس فیبر نوری
________________

Behrooz davani
Account manager
Behrooz.davani@bell.ca

بدون قرارداد | بهای مناسب

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

M: 514-258-4168

 درخدمت ایرانیان عزیز:بهروز دوانی

LASER SPA

خدماتآرایشـی

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

%70

جهان
قادری

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

مسکونی و جتاری

OFF

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

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

مسینار اطالعاتی کامل

ویژه تازه واردین

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

.T.D با همکاری گروه بانک

AGATE groupe immobilier و

--------------------• گشودن حساب های مخصوص بانکی
• اخذ کارت های اعتباری برای تازه واردین
•تهیه اولین خانه مسکونی
•اخذ وام مسکن و سرمایه گذاری
،•تهیه خودرو در مونتریال و حومه
همراه با انواع بیمه های شخصی و تجاری
 عمر و غیرو، خودرو،• اعم از خانه
----------------------------------2014  دسامبر10 :زمان
 و نیم بعدازظهر8  و نیم تا6 از ساعت
TD در محل بانک
800 Rene Levesque West

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

|

F 514.731.8998
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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

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در

WHAT MATTERS

downtown Montreal

_______________________________

عامر مورو

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

رضا نژاد

(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



کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان
| کوپ و کوتاه کردن مو |
| براشینگ و میزانپیلی |
رنگ | مش | فر | هایالیت
کراتینه مو | اصالح و ابرو
اپیالسیون |

انواع خدمات ناخن شامل مانیکور|
پدیکور| کاشت | ترمیم | shellac

طراحی بدن با حنا
| اکستنشن مژه |
| پاکسازی صورت |

 %10ختفیف دانشجویی
ساعات کار :هر روز هفته 20-11
با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca
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shadd.com

NEW

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4

today 514 ∙484 ∙0485
بورس
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دریافتCallOpportunities
Loans
& Bursaries

shadd.com
shadd.com

Tuition Free
Loans & Bursaries Opportunities

:ﺯﻣﺎﻥ

7491-Rue Cordner
LaSalle, QC
H8N 2R5 Métro: Angrignon

: ﺟﺎ

shadd.com

shadd.com

 ﺩﻻﺭ15
 ﺩﻻﺭ30

 ﺗﭘﺵ ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ:ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻠﻳﺕ

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4

با حتصیل امروز
کنید
ضمانت
فردای روشن را
Call today
514

Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4
, QC H4A1000
3A4
Montreal,
QC
H4A 3A4

514-223-3336

∙484 ∙0485

Bus: 109

 ﺩﻻﺭ25 : ﻭﺭﻭﺩﻳﻪ

shadd.com

Vendome Metro
Bus 90 west
Vendome Metro
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shadd.com
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514 325 3012
514 808 5070
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Call
today 514 ∙484 ∙0485
lly today
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Call
today
514 ∙484 ∙0485

Call today 514 ∙484 ∙0485

www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society
of Montreal (Canada)
Société littéraire iranienne
de Montréal (Canada)
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فوتبـال...

مجال این شــماره را با مرور زندانی
شــدن محمد مایلی کهن آغاز می
کنیم .وی که پس از چند روز با رضایت
علی دایی از زندان آزاد شد ،از مواضع
قبلی کوتاه نیامــده و همچنان زبان
ســرخ خود را به نشانه ی شجاعتش
می داند .ولی بر کسی پوشیده نیست
که مایلی کهن بخاطر نتایج ضعیفی
که در چند سال گذشته با تیم های
مختلف گرفته (از جمله سقوط فوالد
خوزستان به دسته ی پایین تر سال
بعد از قهرمانی) جایی در بین مربیان
لیگ برتر ندارد و برای خارج نشدن از
بورس ،هرازگاهی مطلبی را دستمایه
کرده و با این کار تیتر یک روزنامه ها
را از آن خــود می کند که با به زندان
افتادن به این هدف خود رسید و عمال
برنده ی بازی ای شــد که برایش دو
سر برد بود.

بازی های این هفته ی لیگ برتر هم حتت
تاثیر داربی پایتخت بود.

است از ن
گ
ا
ه
ق
دب اللی یک
شمون دوآت
ی
ش
تریا ۀ
ل
هم این استقالل بود که
دوباره نبض بازی را در
دست گرفت و یک توپ
به تیر زد و یک گل هم
زد که بــا پرچم کمک
داور بخاطــر آفســاید
مردود اعالم شد.
قضــاوت ایــن
دیدار بر عهده ی
جهانبازی بود که
اولین داربی خود
را تجربه می کرد
و از ابتدا به دنبال
اداره ی بازی بود
و از دادن کارت
امتناع می ورزید.
در نیمــه اول
بنگــر خطاهای
متعــددی روی
برهانی انجام می
داد و در همــان
نیمــه بــه بیان
اکثر کارشناسان
مستحق اخراج
بود .در این نیمه
یک پنالتی هم
روی بیــک زاده
بال چپ استقالل
اتفاق افتاد و داور
به راحتی از کنار آن گذشت.
در نیمــه دوم هم قبــل از گل های
پرسپولیس ،عالیشــاه با درگیری با
بازیکنان اســتقالل قصد ایجاد تنش
در بازی را داشــت که باز هم داور با
مماشــات فقط بــه دادن یک کارت
زرد بسنده کرد .بماند که این بازیکن
پس از زدن گل ،پیراهن خود را از تن
بیرون آورد و دومین کارت زرد خود را
از داور گرفت و اخراج شد.
درخشــان در مصاحبه بعــد از بازی
بسیار خوشــحال بود زیرا حضور یا
عدم حضور وی در نیم فصل دوم روی
نیمکت پرسپولیس به این بازی مهم
بستگی داشت .در آن سو ،امیر قلعه
نوعی از نتیجه بــازی و نوع قضاوت
بســیار گله مند بود و این شکست را
حاصل هدر دادن موقعیت ها از روی
شکم سیری بازیکنانش دانست .وی
این مماشــات داور با تیم سرخ پوش
را حاصل نامه ی روز قبل این تیم به
سازمان لیگ در خصوص حساسیت
طرفداران این تیم نســبت قضاوت
های جهانبازی بیــان کرد .البته وی
همچنان قول قهرمانی در پایان فصل
را به طرفــداران این تیم داد .این امر
چندان هم دور از ذهن نیســت زیرا
فاصله امتیازات آبی پوشــان با صدر
جــدول فقط چهار امتیاز اســت که
جبران آن کار سختی نیست و اینکه
تیم های امیر قلعه نوعی اصوالً در نیم
فصل دوم روان تر بازی کرده و نتایج
بهتری کسب می کنند.
شایان ذکر است که با این نتیجه خیال
درخشان تا مدتی از شنیدن نام علی
دایی روی سکوهای ورزشگاه راحت
شد .در این هفته اتفاق دیگری هم در

باشگاهپرسپولیس
رخ داد .در ایــن
بین اعضای هیات
مدیــره این تیم
تغییــر کــرده و
کاشــانی ،کالنی
و زادمهــر
بــه این تیم
اضافه شدند.
در ایــن بین جلســه
هیات مدیره هم برگزار
شد و کاشانی به عنوان
رییس ایــن هیات و
محمد رضا سیاسی هم
به عنــوان مدیر عامل
انتخاب شدند.
البته سیاســی عمال
همه کاره تیم بود و این
مساله فقط رسمیت
یافت .حال بایددید که
آیا پرسپولیس با هیات
مدیره یک دست که
همگــی از حامیــان
سیاســی محســوب
می شوند به روزهای
خوش خواهد رســید
یا خیر؟
ایــن روزها تب کارت
های پایــان خدمت
همچنان باالست و روز به روز نامهای
جدیدی از ســازمان نظام وظیفه به
بیرون درز پیدا مــی کند .حال باید
دید کــه تا پایان فصل بازیکنی باقی
می ماند که لیگ را به پایان برســاند
یا خیر؟
در این مورد ذکردو نکته حایز اهمیت
می باشد:
اول اینکه رد پای تیم فجر سپاسی که
به تازگی به لیگ یک سقوط کرده در
این معضل دیده می شود .تیمی که
بودجه کمی دارد و تا کنون با استفاده
از بازیکنــان طراز اول که مشــمول
خدمت ســربازی بوده اند ،خود را در
میانه های جدول لیگ برتر حفظ می
کرد .حال که به دســته ی پایین تر
سقوط کرده ،تنها راه را برای بازگشتن
به این سطح ،استفاده از چند بازیکن
درجه یک تیم های لیگ برتری البته
بدون هیچ پرداختی می بیند .زیرا به
گفته مقامات مسوول ،این مشموالن
حق دریافت هیچ مبلغی را به عنوان
قرارداد تا پایان زمان خدمتشان از تیم
های نظامی ندارند.
نکته دوم اینکه چگونه این بازیکنان
توانســته اند کارت جعلی معافیت از
خدمت سربازی تهیه کنند؟!
در هر معامله یک طرف خریدار وجود
دارد و یک طرف فروشــنده .حال در
این معامله چه کسی و با چه قدرتی
توانایی صدور این همه کارت قالبی
را داشــته است؟ اینها نکات مبهمی
هستند که ذهن جامعه فوتبال را به
خود معطوف کرده است.
•

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

جایی که نفت مسجد سلیمان سه بر
دو ملوان را از پیش رو برداشت.
نفت تهران دو بر یک تراکتور سازی
صدرنشــین را شکســت داد .پیکان
تهران برابر اســتقالل خوزستان یک
بر یک به تساوی رضایت داد تا دیگر
ابراهیم زاده را بــه عنوان مربی روی
نیمکت خود نبیند .سایپا و سپاهان
هم دو بر دو مساوی کردند .ذوب آهن
دو بر صفر پدیده ی مشهد را شکست
داد و فوالد خوزســتان هم در خانه با
نتیجه ی یک بر صفر مغلوب صبای
قم شد .گسترش فوالد تبریز هم دو
بر صفر راه آهن را از پیش رو برداشت.
داربی  79بر خالف چهار شــهرآورد
گذشته با گل همراه بود! در این دیدار
تیم پرسپولیس موفق شد با نتیجه ی
دو بر یک استقالل را شکست دهد.
در این دیدار هر دو تیم با غیبت چند
بازیکن به مصاف هم رفتند .استقالل
تهران قاضــی را به علت مصدومیت،
کرار جاسم را به علت سه کارته بودن
و کریمیان را بخاطر مشکالت کارت
پایان خدمت ،در اختیار نداشت.
پرسپولیس هم عباس زاده و صادقیان
را به علت مصدومیت از دســت داده
بود.
طبق پیــش بینی ها ،اســتقالل با
ترکیبی هجومی تر و با لباس مشکی
به خاطر درگذشت غالمحسین خانمظلومی -بــازی را آغاز کرد و در آن
سوی میدان ،پرسپولیس با ترکیبی
از چهار هافبــک دفاعی پا به میدان
گذاشت .بر همین اساس استقالل مزد
حمالتش را گرفت و در دقایق پایانی
نیمه اول توسط سجاد شهباززاده به
گل رسید .یک ســوم ابتدایی نیمه
دوم هم با برتری تیم استقالل دنبال
شد ولی حمید درخشان که چیزی
برای از دست دادن نداشت ،دست به
تعویض هجومی زد و طارمی را وارد
میدان کرد .با این تعویض ورق برای
پرسپولیس برگشــت و این تیم در
هفت دقیقه توســط نوری و عالیشاه
صاحب دو گل شد .در دقایق پایانی

www.paivand.ca

الـهی های جهان متحد شوید!
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>> West Island:
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دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

ادامه دار...

سالمت...
عامل بیماری آنفوالنزا
و تفاوت آن با سرماخوردگی

Å Åهمان آش است و همان كاسه !
Å Åهمان خر است و یك كیله جو !
Å Åهم چوب را خوردیم هم پیاز را
و هم پول را دادیم !
Å Åهم حلوای مرده هاست هم خورش زنده ها !
Å Åهم خدا را میخواهد هم خرما !
Å Åهمدون دوره و كردوش نزدیك !
Å Åهمدون دوره و كردوش نزدیك !
Å Åهمسایه نزدیك ،بهتر از برادر دور !
Å Åهمسایه ها یاری كنید تا من شوهر داری كنم !
Å Åهم فاله و هم تماشا !
Å Åهمكار همكار و نمیتونه ببیند !
Å Åهم لحافه و هم تشك !
Å Åهم میترسم هم میترسونم !
Å Åهمنشین به بود تا من از او بهتر شوم !
Å Åهمه ابری هم بارون نداره !
Å Åهمه خرها رو به یك چوب نمیرونند !
Å Åهمه رو مار میگزه مارو خر چسونه !
Å Åهمه سروته یه كرباسند !
Å Åهمه قافله پس و پیشیم !
Å Åهمه كاره و هیچ كاره !
Å Åهمه ماری مهره نداره !
Å Åهمه ماهی خطر داره بدنامیشو صفر داره !
Å Åهر مرغی انجیر نمیخوره !
Å Åهمیشه آب در جوی آقا رفیع نمیره
به دفه هم در جوی آقا شفیع میره !
Å Åهمیشه خره خرما نمیرینه !
Å Åهمیشه روزگار بانسان رو نمیكنه !
Å Åهمیشه شعبان  ،یكبا ر هم رمضان !
Å Åهمیشه ما میدیدیم یه دفعه هم تو ببین !
Å Åهمینو كه زائیدی بزرگش كن !
Å Åهنوز باد به زخمش نخورده !
Å Åهنور دهنش بوی شیر میده !
Å Åهنوز سر از تخم در نیاورده !
Å Åهنوز غوره نشده مویز شده !
Å Åهوو هوو را خوشگل میكنه جاری جاری را كدبانو !
Å Åهیچ ارزونی بی علت نیست !
Å Åهیچ انگوری دوبار غوره نمیشه !
Å Åهیچ بده را به هیچ بستانی كاری نیست !
Å Åهیچ بدی نرفت كه خوب جاش بیاد !
Å Åهیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه !
Å Åهیچ تقلبی بهتر از راستی نیست !
Å Åهیچ چراغی تا به صبح نمیسوزه !
Å Åهیچ چیز شرط هیچ چیز نیست !
Å Åهیچ دوئی نیست كه سه نشه !
Å Åهیچ دودی بی آتش نیست !
Å Åهیچ عروس سیاه بختی نیست
كه تا چهل روز سفید بخت نباشه !
Å Åهیچكاره  ،رقاص پای نقاره !
Å Åهیچكاره و همه كاره !
Å Åهیچكس در پیش خود چیزی نشد !
Å Åهیچكس را توی گور دیگری نمیگذارن !
Å Åهیچكس روزی دیگری را نمیخوره !
Å Åهیچكس نمیگه ماست من ترشه !
Å Åهیچ گرونی بی حكمت نیست !

بیماری آنفوالنزا با سرماخوردگی
فرق دارد چون ویروس هایی که
باعث آن می شــوند از خانواده
متفاوتیهستند.
آنفوالنزا توســط ویروس های
خانواده «ارتومیکســو ویروس

باورهای نادرســت ،درمــان آنتی
بیوتیکی اســت که هیچ تأثیری بر
روی ویــروس ســرماخوردگی و یا
آنفوالنزا ندارد ،حتی مشکالت بیمار
را بیشتر نیز می کند.
•
بیماریآنفوالنزا،
درمان سرماخوردگی
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در اینجــا بــا تفــاوت هــای بین
سرماخوردگی و آنفوالنزا و عالئم آن
ها آشنا خواهید شد.
سرماخورده ام؟ یا آنفوالنزا گرفته ام؟
هــر دوی این بیماری ها در فصول
سرد سال زیاد اتفاق می افتند ،اما آیا
بهدرستی میدانیم چه تفاوت هایی
در این دو بیماری هست؟
عالئمسرماخوردگی

سرماخوردگی معموال با سوزش و
درد گلو آغاز می شــود و با سرفه،
آبریزش بینی و بعضی مواقع با خروج
خلط ادامه پیدا می کند .البته گاهی
مواقع کودکان سرماخورده دچار تب
باال نیز می شوند ولی تب به ندرت
بزرگساالن را درگیر می کند .عالئم
بیماری تا  2الی  3روز شدید هستند
و به تدریج خفیف می شوند.
ســرماخوردگی معموال بین  5تا 7
روز طول می کشد ولی سرفه ناشی
از آن ممکن است ادامه پیدا کند.
•
عامل سرماخوردگی چیست؟

ویروس «راینوویــروس» از خانواده

«پیکورناویــروس ها» عامل اصلی
ســرماخوردگی اســت .همچنین
ویروس هــای دیگــری نیز مثل
کوروناویورس ،آدنوویروس ،ویروس
پاراآنفلوآنزا و ویروس سینسیشیال
تنفســی ،ممکــن اســت باعث
سرماخوردگیشوند.
عفونت های باکتریایی نیز ممکن
است به سرماخوردگی اضافه شوند
که در این صــورت عالئم بیماری
شدیدتر ودوره آن طوالنی تر خواهد
بود.
در این مواقع ممکن اســت عفونت
ســینوس هــا (ســینوزیت) ،گلو
(فارنژیت) یا گوش (اتیت) را درگیر
کند.
فقط پزشــک مــی توانــد تفاوت
سرماخوردگی ویروسی و میکروبی
را تشخیصدهد.
بــا تجویز پزشــک ممکن اســت
آنتی بیوتیک نیز برای درمان الزم
باشــد .در این خصوص حتما الزم
اســت که اقدام به خــود درمانی و
مصرف خودســرانه آنتی بیوتیک
نکنیم.
•

ها» ایجاد می شود که به سه گروه
( )A,B,Cتقسیم می شوند.
عالئم آنفوالنزا

تب ،تعریق ،سردرد ،درد عضالت و
مفاصل ،گلو درد و گرفتگی بینی از
عالئم آنفوالنزا هستند .برخی از انواع
آنفوالنزا مانند نوع خاصی از ویروس
آنفوالنــزای  Aکه بــه آنفوالنزای
خوکی معروف است ،ممکن است
با اسهال و استفراغ نیز همراه باشد.
آنفوالنزا معموال بین  2تا  7روز طول
می کشد.
ممکن اســت آنفوالنزا در کودکان،
ســالمندان و کسانی که مشکالت
قلبی  -عروقی و یا تنفسی دارند ،با
عفونت ریه (پنومونی یا ذات الریه)
همراه شود .چنین حالتی در افراد
سالم کمتر دیده می شود.
•
باورهای نادرست در مورد
سرماخوردگی و آنفوالنزا

در مــورد هر دوی بیمــاری های
ســرماخوردگی و آنفوالنزا باورهای
نادرســتی وجود دارد .یکی از این

 2نکته در مــورد آنتی بیوتیک ها
قابل توجه است:
آنتــی بیوتیک
ها بــرای درمان
باکتــری ها،
عفونــت های
یاختــه های
قارچی ،و تک
انگلــی مؤثر هســتند و هیچ گونه
تأثیری بر روی ویروس ها ندارند.
از این رو هرگــز نباید برای درمان
سرماخوردگی یا آنفوالنزای ویروسی
مصرف شوند.
مصرف بی رویه و خودســرانه آنتی
بیوتیک باعث پدیده "مقاوت آنتی
بیوتیکی" می شود ،به این معنا که
باکتری ها در اثر تماس زیاد با آنتی
بیوتیک ها راه بی اثرکردن آن ها را
یاد می گیرند و گویی آنتی بیوتیک
در از بین بردن باکتری ناکارآمد می
شود.
بنابر آمار رســمی ،مصــرف آنتی
بیوتیک در ایران  16برابر استاندارد
جهانی است.
یکی دیگر از باورهای نادرســت در
مورد سرماخوردگی و آنفوالنزا این
اســت که قرار گرفتــن در معرض
هوای ســرد باعث بروز این بیماری
ها می شود .در حالی که عامل این
بیماری ها ویروس است و ربطی به
هوای سرد ندارد.
{>> ادامه در صفحه}28 :
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عملیکهقبلازبرقراریرابطهجنسیبایدازآنپرهیزکنید
رابطه جنســی یکی از لذت بخش
ترین تجربیاتی است که میتوانید با
همسرتان داشته باشید .هیچ چیز
زیباتر از این نیســت که یک زوج
شبی عاشــقانه را کنار هم به صبح
برســانند .اما چیزهایی هست که
ممکن اســت میل جنسی شما را
نابود کرده و لذتی که میتوانید کنار
هم داشته باشید را از بین ببرد.
به شما میگوییم چرا باید برای اینکه
بتوانید از یک رابطه سالم و زیبا لذت
ببرید از این کارها دوری کنید.

z

 )۱زیاد غذا خنورید.

زیاد غــذا خوردن باعث میشــود
احساس سنگینی و خواب آلودگی
کنید مخصوصاً اگر غذایتان حاوی
مقدار زیادی کربوهیدرات مثل برنج
باشد .به جای غذاهای سنگین بهتر
اســت کمی میوه یا آجیل و مقدار
زیادی آب بخورید که سطح انرژی
تان را هم به خوبی باال خواهد برد.

z

 )۲از مصرف نوشیدنی های انرژیزا
خودداری کنید.

بااینکه ممکن است تصور کنید که
نوشیدن یک نوشابه انرژی زا قبل از

رابطه جنسی فکر خیلی خوبی است
زیرا میتواند سطح انرژی تان را باال
ببرد اما این نوشابه ها سرشار از قند
هستند که فقط برای مدتی کوتاه
ســطح انرژی تان را باال برده و بعد
بسیار خســته تر از قبلتان خواهد
کرد.

چندان خوب نیست .چرا؟ منتول
( )mentholموجــود در قــرص
های نعنا سطح تستوسترون را در
بدنتان کاهشداده ودرنتیجه میل
جنسی تان را کم میکند .برای از
بین بردن بوی بد دهان ،میتوانید
مســواک زده یا از شوینده های
دهان استفاده کنید.

z

 )۳با همسرتان بحث و جدل
نکنید.

بحث و جدل بین زوج ها مخصوصاً
بعــد از چند ســال اول ازدواج که
دو طرف تازگی خــود را برای هم
از دست میدهند مسئله ای عادی
اســت اما این بحث ها و مشاجرات
قبــل از رابطه جنســی همه چیز
را بدتر خواهد کــرد .بااینکه وقتی
به تختخواب میرســید هر دو شما
آن مشــاجرات را فراموش خواهید
کرد اما باز هم ممکن اســت جایی
در مغزتان باقی مانده باشد و میل
و انگیزه شاد کردن همسرتان را از
دست بدهید.

z

 )۴قبل از رابطه جنسی استرس و
اضطراب نداشته باشید.

اســترس زیاد نابودکننده زندگی
جنسی شماست .استرس و اضطراب
میتواند موجب اختالالت جنســی
مختلفی مثل اضطراب عملکرد و یا
در بعضی موارد اختالل نعوظ شود.

z
 )۶زیاد به بدنتان توجه نداشته
باشید.

اگر خیلی استرسدارید ،سعی کنید
چند دقیقه ای قبل از رابطه جنسی
مدیتیشــن کنید و یا از همسرتان
بخواهیــد کمی ماســاژتان بدهد.
مصرف بیشتر میوه ها و سبزیجات
هم میتواند در بهبود این وضعیت
کمکتانکند.

z
 )۵قرص نعنا خنورید.

بااینکه بوی بد دهان یکی از بدترین
وضعیتهایی است که قبل از رابطه
جنسی میتوانید داشــته باشید و
خوردن قرص نعنا میتواند به بهبود
این وضعیت کمک کند اما خوردن
این قرصها قبل از ارتباط جنســی

دیدن عکسها و فیلم های مربوط به
سوپراستارها و سوپرمدل ها ،فشار
بسیار زیادی به افراد وارد میکند تا
سعی کنند آنها هم از نظر ظاهری
ایدآل به نظر برسند و وقتی نتوانند
این استانداردها راداشته باشنددچاد
یاس و اضطراب خواهند شد .اما نکته
ای که باید به آن توجه داشته باشید
این اســت که قبــل از انجام رابطه
جنسی فکرهایی مثل "چرا هیکلم
بهتر از این نیست؟" یا "چرا شکمم
اینقدر چربی دارد" را کنار گذاشته و
فقط از آن لحظه لذت ببرید .سعی
کنید روی قسمت هایی از بدنتان که
دوستشاندارید تمرکز کنید و اجازه
ندهید فکرهای منفی میل جنسی
تان را از بین ببرد.
{>> ادامه در صفحه}36 :
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ماهي ك��ه در آن خداوند
دورهدر آن
طول ك��ه
را گرم كنید تا در اثر تعریق زیاد ،شوند ،ماهي
خداوندكاهش شست و شــوی مجاری بینی با
بیماری را
ب��ه بندگان��ش رحمت و
ب��ه بندگان��ش رحمت و
محلــول آب نمك به پاك شــدن
میدهند.
تب شما كاهش پیدا كند.
بركت عطا ميكند.
بركت عطا ميكند.
سینوسها و جلوگیری و یا درمان
r
r
ماه��ي ك��ه روزه��ا و
ماه��ي ك��ه روزه��ا و
مشــكالت
ش��بكه
 )7روغـن كرچک كه اگر به شكل  )9ماست
بهتري��نرودهای احتقان بینی كمك میكند .تمیز
ش��بهايش از بهتري��ن
هايش از
ساعتهاس��ت و سرتاسر
هاس��ت و
موضعی مصرف شده و روی قفسه ناشی ازساعت
تسكین م
آنفلوآنزا را
سرتاسریدهد .كردن مجاری بینی نیز ســرعت
كشيدن
نفس
كه
ماهي
است،
گش��وده
بندگانش
روي
اين ماه درهاي بهش��ت
كشيدن
نفس
كه
ماهي
است،
گش��وده
بندگانش
روي
بهش��ت
درهاي
ماه
اين
ســینه مالیده شــود به باز شدن
بهبود عفونتهای سینوســی را
حكم تسبيح و خوابيدن حكم عبادت دارد.
 rحكم تسبيح و خوابيدن حكم عبادت دارد.
هوایــی و
مجاری
دهد.
هزاری
افزایش م
بهبودشبي
واقع شده،
است در آن
ماهي كه ش��ب قدر ،ش��بي كه برتر از هزار ماه
است در آن واقع شده ،شبي
ماه
شفابخشكه برتر از
خواصقدر ،ش��بي
كــهكه ش��ب
گردش  )10عسلماهي
درمان
دارد و
العــادهای
كند.
ها كمك
خون در ریه
بندگان مرایدر
مق��درات
كه فرش��تگان ب��ه اذن خدا فرود ميآيند و جميع
آيند و جميع مق��درات بندگان را در طول
برایخدا
ب��ه اذن
فرش��تگان
طولبرای فوق كه
فرود ميr
آمرزش و
اینخود
سال تعيين ميكنند .ماهي كه بندگان ازخداي
رستگاري
كه آمرزش و
درمانیطلب
ازخداي خود
ایمنیبندگان
ماهي كه
ميكنند.
رستگاريروغن سرفه وسال
روشــی مفید
 )12آب
سیستم
تعيينتوان
افزایش
سینه را با
طلبقفسه
منظور
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
مباركبا یك بدن بسیار مفید است .مصرف آن برای افزایش گردش خون است و
دهید.ماهسپس
كرچك ماســاژ
چون در اين ماه گناهان انس��ان بخشيده ميش��ود ،از آن به عنوان
چون در اين ماه گناهان انس��ان بخشيده ميش��ود ،از آن به عنوان ماه مبارك
آوردن
پایین
در
نیز
داغ
آب
حمام
ولرم
آب
و
تازه
لیموی
آب
همراه
به
را
سینه
روی
نازك،
و
لطافت وال
تكهو پارچه
خاصي برخوردار است
رمضان ياد ميشود .انتخاب واژه رمضان از دقت
رمضان ياد ميشود .انتخاب واژه رمضان از دقت و لطافت خاصي برخوردار است
آفتاب
زير
در
شدن
دگرگون
چرا كه سخن از گداخته شدن را به نوعي ميتوان
دگرگون شدن در زير آفتاب
توان
مي
نوعي
به
را
شدن
گداخته
از
سخن
كه
چرا
بپوشانید و با یك بطری حاوی آب به صورت شربت ضد سرفه ،توصیه تب موثر است.
مناجات
بهارراقرآن
رمضان
سوزان و گرم و تحمل ضربات بيامانش تعبير كرد .رمضان بهار قرآن و مناجات
گرمونگه
سینه
سوزان و گرم و تحمل ضربات بيامانش تعبيرداغكرد.روی
دارید .میشود.به درگاه پروردگار بينياز اس��ت .تمامr
به درگاه پروردگار بينياز اس��ت .تمام كتب بزرگ آسماني از جمله قرآن كريم،
كتب بزرگ آسماني از جمله قرآن كريم،
آشــپزخانه شــما
شده.گلی نیــز به عنوان یك
مریم
عنوان
ســرماخوردگی به
تركیب
ویروسینازلr
شده.
ضددر اين ماه
صحف
یكزبور و
انجيل،
تورات،
)13نازل
 rتورات ،انجيل ،زبور و صحف در اين ماه
منك
محلول آب
صورتدلیل  )11منك و
رمض��ان بهكه به
ماه مركبات
پرتقال و
فرماي��د :كل)8
منبعی شگفتانگیز
تواند در
مناســب می
شویه
كه دها
ســازد و
جعفربها را
ام��اممیكرو
ارائه شــده كه به موثر
ق��رآن در
نابود مي
ص��ادق (ع)
صورت
رمض��ان به
ق��رآن در ماه
فرماي��د:نكل
(ع) مي
ص��ادق
ام��ام جعفر
روز
در
تورات
و
رمضان
اول
ش��ب
در
ابراهيم
صحف
و
ش��ده
نازل
المعمور
بيت
باشد .تورات در روز
رمضان و
اول
ش��ب
در
ابراهيم
صحف
و
ش��ده
نازل
المعمور
بيت
ن كننده
از مواد درما 
برای درمان اختالل و آشــفتگی دارا بــودن مقادیر زیادی ویتامین میتواند گلودرد را تسكین دهد و درمان گلودرد موثر
قرار زیر است:
ششم ماه رمضان ،انجيل در روز سيزدهم رمضان و زبور در روز هجدهم رمضان
رمضان
انجيل در روز
رمضان،
ششم ماه
همچنین سيزدهم رمضان و زبور در روز هجدهم •
دارد.
ضدالتهابی
مصرف خاصیت
روزانه
صــورت
به
اگــر
C
عالئم
بهبود
بــرای
و شــفابخش
است.
مفید
بسیار
نیز
معده
r
نازل ش��ده اس��ت .نظر به اينكه قرآن كريم در ماه مبارك رمضان نازل شده و
نازل ش��ده اس��ت .نظر به اينكه قرآن كريم در ماه مبارك رمضان نازل شده و
دارویی
كــه
آبلیمو
شــربت
)1
سرماخوردگی و آنفلوآنزا است كه
ت��اوت آيات آن در اين ماه فضيلت بس��ياري دارد ،در روايات اس��امي از ماه
r
ت��اوت آيات آن در اين ماه فضيلت بس��ياري دارد ،در روايات اس��امي از ماه
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العادهش��ود .اين م��اه هر روزش نماز و دعايي
فوقياد مي
قرآن هم
رمض��ان
بهارگیاه
عنوان یك
سیـربه كــه
به شــما كمك میكنند ،سریع تر شگفت انگیز برای درمان گلو درد)5 ،
رمض��ان به عنوان بهار قرآن هم ياد ميش��ود .اين م��اه هر روزش نماز و دعايي
بركاتوآن دعا ،مناجات و نمازهاي مس��تحبي
لحاظ به س��بب
بهاين ماه
هم در
مفیددارد و
پاكســازی خون و همچنین نرم ويژه
ويژه دارد و در اين ماه به س��بب بركات آن دعا ،مناجات و نمازهاي مس��تحبي
پیشــگیری
بهبود پیدا كنید.
توصيه شده است.
توصيه شده است.
آنفلوآنزا
عالیم
درمان
جهت
به
هم
.

است
مخاطی
های
ت
باف
كردن
زمستان
فصل
بزودی
در مونتریال
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
شماراينمی
سرماخوردگی به
س��فره
ميكنند و
بهترين نحو برگزار
ماه را
جاي دنيا
ومس��لمانان ،در هر
س��فره
برگزار مي
المللی نحو
بینبه بهترين
اين ماه را
شیوع دنيا
همچنینهر جاي
مس��لمانان ،در
فرا می رسد ،با كاهش دمای هواr ،
مختلف،
کشــورهای
آید.به در
چاقی
شاخص و درمانی و
كنند وهایی
سرطان
سرطان،
كنند.
خدا برپا مي
افطار را با ياد
وزش باد و آغاز بارندگی ،احتمال  )2ســوپ مرغ كه از قرن بیستم سحر و
سحر و افطار را با ياد خدا برپا ميكنند.
و
ضدقارچی
خاصیت
ســیرخام
بیماران
زندگی
میزان
سراس��ردر
کشــورهایكهمختلف
ســرطانی در
هستند،دردرآنزنان
ماهيباكهچاقی
مرتبط
بركت که
آن كاهش
ج��رم در
به حتي
امیدكه
اس��ت .ماهي
سراس��ر خير و
ابتال به ســرماخوردگی و آنفلوآنزا تاكنون به عنوان یك خوردنی برای ضدماهي كه
كاهش
حتي ج��رم
اس��ت.
خير و
ماهي
بركتدارای
همچنین
باكتریایی و
شــاخص در
اســت،
بس��ياري است.
سرطان مؤثر
افتند.
اتفاق می
بیشتر از
اینو بخش��ش
آمرزش
متفاوت طلب
مييابد و بس��ياري دس��ت به بارگاه خدا برميدارند و
بخش��ش
آمرزش و
مردان طلب
برميدارند و
دس��ت به بارگاه خدا
کشندگیيابد و
مي
گيرند.العادهای
مي فوق
ضدویروسی
خواص
افزایش پیدا میكند.
گرس��نگي
روزهدار در
همچنين انس��ان
كنند و توبه پيش
درمان آنفلوآنزا و ســرماخوردگی مي
گرس��نگي
هنگام
روزهدار
انس��ان
بیماران همچنين
جنوبی،ميگيرند.
کــرهتوبه پيش
آفریقا و در ژاپنميوكنند و
هنگامجنوبی،
مرکزی و
آمریکای
زنان چاق
در در
رحم
سینه و
سرطان
انگلیسیيادنیز
متخصصان
هرچند برای هیچ یــك از این دو شناخته شــده و واقعا تاثیرگذار واست.
كند و در نتيجه به كمك آنها ميش��تابد.
بينوايان را
تش��نگي ،فقرا و
كمك آنها ميش��تابد.
نتيجه
بیشتر در
ياد ميكند و
بينوايان را
سرطانیتش��نگي ،فقرا
و
آمریکای
ميدر آسیا بسیار کمتر از اروپا،
ادامه
بیشــترین وشانس
میبهشوند.
دیده
سیرخدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه
كهماه
رجب،
«ماه
فرمايد:
(ص) مي
پيامبر
پيامبر(ص) ميفرمايد« :ماه رجب ،ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه
بیماری ویروسی درمان مشخصی است.
اند
ه
دریافت
آزمایش
چندین
استمی
اقیانوسیه
شــمالی و
اینکه
دارند،
باشد .در زندگــی
واجباضافه
مردانــی که
همچنین
كه همه
خدا واجب
امت من است .هر كس همه اين ماه را روزه بگيرد ،بر
وزنهمه
است كه
بگيرد ،بر خدا
اين ماه را روزه
دلیلهمه
بــه كس
است .هر
امترامن
میتواند سرعت درمان آنفلوآنزا را
وجــود نــدارد امــا بیتردید در r
كند و او را
گناهانش را بخش��يده و بقيه عمرش را تضمين
تش��نگي وبیش
کانــاداازو آلمان،
نروژ،
های
مبتال
بیشــتری
دارند به
عطش
تش��نگي و
احتمالاو را از
تضمين كند و
عمرش را
سیســتمبقيه
کشــورهابخش��يده و
عطشاز  90در اینگناهانش را
كاهش
موجب
كــه
خــردل
آشــپزخانه شــما مواد خوراكی )3
افزایش
دهد.
دردناك روز قيامت امان دهد».
غدهدهد».
برداشــتنامان
دردناك روز قيامت
درصد بیماران سرطانی جوان تا  5تشخیص و
های به سرطان روده و کلیه می شوند.
بااليي
قرب
و
اجر
خدا
نزد
در
ماه
اين
كه
گرفت
نتيجه
توان
مي
تفاسير
اين
با
بســیاری یافــت میشــوند كه تــب ،از بین رفتن مواد ســمی و
با اين تفاسير ميتوان نتيجه گرفت كه اين ماه در نزد خدا اجر و قرب بااليي
بیماری
خود راپس
rو خداوند باالترين بركات و آمرزشهايسال
است.زنده سرطانی بسیار پیشرفته و کارآمد دیابت ،فشار خون و بیماری های
تشخیصداده
در ازاين ماه قرار
دارد و خداوند باالترين بركات و آمرزشهاي خود را در اين ماه قرار داده است.
صورت
بــه
اگر
كه
داردنعنـــاع
)6
میتوانند به بهبود عالئم بیماری و كمك به بهبود غشــاء مخاطی در
چه خوب اس��ت كه با آغاز اين ماه ،نهايتمی
کنند.
هســتند
چاقی
نهايت عوارض
خوب اس��ت كه با آغاز اين ماه،قلبی از
مانند .را كرده و از خداي خود
اس��تفاده
خداي وخود
كرده و از
اس��تفاده را
عمل می چه
تواند
شود ،م
مصرف
نعناع
چای
ریهها میشود.
درمان سریعتر آن كمك كنند.
بودن و دست
مردم باشيم
مشكات
روزي و رفع
بركتیدر
گناهان،
آمرزش
خواس��تار
دست
باشيم و
این رفع
روزي و
گناهان،
آمرزش
ســرطان عالوه برخواس��تار
خطرناک
میزان
درمانی،
خدمات
امکانات و
شیوع
مردمکند،
مشكاتپیدا
روند ادامه
بركت دراگر
تب
هنگام
در
تعریق
تشدید
موجب
فهرست
در یک مقاله پزشــكی
باشيم.
پربركت
ماه
اين
در
هم
حال
كمك
و
گرفته
را
بينوايان
و
فقرا
میباشيم.
پربركت
همماه
سرطاناين
كمك حال هم در
نسبی است و کامال بستگی به این مشکلفقرا و
r
گرفته وافزایش
بينوايان رانیز در
اضافه وزن
شود.
بیشتر
24.
Sep
2013
Part
A
Skill:
صورت
به
اگر
كــه
زجنبــیل
)4
شود .پس از نوشیدن چای نعناع،
برخــی از این مواد خوراكی مفید
•

13

27

13

راه ساده
برای جنگ
باآنفلوآنزا

زند
قش روزه در درمان طبيعي بيماري ها مهر تأیيد مي زند

طبيعي
درمان هاي طبيعي
و

شرح و
عالئمدوآنفلوآنزا
یکدر بهبود
و موثر
جدول با

نشويد!
7

5133

چای زنجبیل مصرف شود ،میتواند

10

آیا سرطان در همه کشورها به یک میزان کشنده است؟

مســئله دارد که فرد بیمار ساکن
بالفاصله به رختخواب
خودشرحکدام کشور است .امکانات خدماتی
رفتهباودو
جدول
یک

شیوع و کشــندگی سرطان مؤثر
است .طبق گزارش مرکز تحقیقات

9

5133

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.

جدول ويژه
جدول عادي
جدول
____________________
جدولهای ____________________ ویژه
وعادیعادي 9 2
3


4

7

3

8

7

46

1

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
1
-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
نامراد-
-8
ش��جاع -فري��ب -تبه��كار و
-2
گياهي
قانون-
بي
ش��هر
نامراد-
-8
15
15
هاي
ب��ا گل
سوس��نيها
از تيره
آدمكش
خوش
از تيره سوس��نيها ب��ا گلهاي زيبا
اندزيبا الي احس��ن الحال» است ،اس��فناك است دستخوش
داشته
عمومي
شهرهايش��ان حمام
ش در
مختصر
عكس
معطر تاريخ به جمشيد ،پادشاه روزگارنيشدار-
انه از
افقي :و معطر
امضايالعمل
ملحد -عكس
 -3بصير-نيشدار-
العملجهان��ي ش��دن و بيگانه از
دهك��ده
م��درن و
نخس��تينو حمام
صورت��ي
ويسكانس��ين-
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
چك-
باستانكش��ور
دريا -مركز
اشد؛ شده-10
كش��ور ازچك-دلير
قلب -صفحه
دريچه
پس��رانه-
اين بازهمكشيد -9.نام
ضلعي -نوعي
باشد؛تيره و تار-
روشنفكران -3
ش��ش مركز
 -10دريا-
بازهم  -9نام پس��رانه -دريچه قلب -صفحه
بيشتر با
سخنم
ش��ايد روي
شناسان بر
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
پادش��اهان-
لب از
سخن زير
حس��ن -6
زينت
هس��تي دادن-
آفري��دن و
مهاجم
كنند نه-4
صباح-
نيس��تلرويقلعه
كوچكپادش��اهان-
آنانن��ام -11
پاكدامني-دادن -زينت
خشم-و هس��تي
آفري��دن
-10
روش��نگري
بايس��ت
-10دارند و مي
هخامنش��يصباح-بر دوش
-11در ايران از
آنان عمومي
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
اس��ت -س��لول-
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-
خشم-
داش��ت ،از آنچه با -6
فرهنگبه آخر حامل
امت
جمع
دوستي-
خشم-
گرامي
ميزبان را
حاملفرانس��وي ،كه مدتي را در مهمان و
هنگ جهانگرد
موضعي در
فراموش��ي-
جاي دوره-14
 -13بارسا
نوروزي -گلزن
كدر-
حاضر ،مهيا-
مناسكملي و-13
اسپانيا -خون
 -14فراموش��ي -موضعي در مناسك
حاضر ،مهيا -كدر -ابزار تزريق
تزريقكنيم و جاي
ابزاردوري
ندارد،
همخواني
مذهبي ما
گذرانيده
اصفه��ان
صف��وي در
باريتعالي
صفات
حج -از
واحد
ضدضايع-
باط��ل،
بخت
تاريك-
ما باضد
دلير-
 272حمام تأسف-14
جهانگردي-
باريتعالي
نيست-از صفات
-7اياهلي حج-
بخت
تاريك-
گ��ر -دلير-
پيشوند  -10حيله -14
اي ،با كفش آلوده
پيشينه
چنين
دارد كه
آن زمان
شهر در
دهاي بود ،اين
 -15از
جنون ازجواني
معروف-
ستاره
ايران -ازكه در-15
معني ازدهباتاقه��اي مش��هور ايران -از
يوناني به -15
واليبال  -15ستاره معروف -جنون جواني
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
ش��ود؛ 15
14 13 12
نماز 10 9
آن 8
بورياي7 6
فرش و 5 4
اس��ت3 2 1 ،
معروف
تاريخي و
-1از آثار
تاريخي 9و 11 10
-1از 5آثار8 7 6
سفره نان 1و 4 3 2
ب��رج 15 14 13 12
فرنگ��ي11 10 -
زرد 9 8 7
6 5-12
4 3 15
2 14
معروف 1 13 12
خوانده11مي
الجنه»
وااليمان في
ان و االيمان
ر ي خ ت ش ن ا س ي
ر ك
 1م ب ا
ا
م
ح ت
ر ي خ ت ش ن ا س ي
ر ك
س بم ا
ن ي ه ت 1ي م
ك��ج -ش��كل هندس��ي-
پيامب��ركه در
كش��ورمان
ر آن در و ديدني
كش��ورمان كه در
ديدني
خانواده 1در مآن س ا و
كودكان
پيران و
آن تمي انهيم.
ريحان دبر
مكرمش
س��رزميني كه
ر خ
ه
ا
م
و ل
ر
ا
 2و
و ل
ن و
ا ت ش ي
ر خ
ه
ا
م
و ل
ت ا
د
ت و 2ك وي او ر
2
بار
اضافه
خوي
قديمي
ب��ازار
ي كه مي جنوب
خوي
قديمي
ب��ازار
جنوب
كه
فرشي
كش��ند،
مي
نفس
و
روند
مي
راه
خوابند،
مي
رنگ
ها
لباس
ميان
«در
فرماي��د:
ب
د
و
م
ش
ق
ن
ز
ي
ر
ز
ر
ل
ر ك ه
م ب ا
ن
ا
 3ن
د ب
م و
ر ي ز ن ق ش
ا 3ي لا رز ز
3
د
مخلوط��ي از نيترات
ساعتم ل  4دح اا و -13
ساعت
واقعراشده-
پاندول
اس��ت وز در
مظهر
پاندول سپيد
برگزين كه
هاش س��پيد
پس ن
م
ايراني ب ن
هنر س
ق
نم��اد ود ي
و
ا
بهترين د
ا
شده -ه س
واقع ي
ج
ا
اش ر
گره و
م ن
ب ن ز
ق س
د ي
4
هر 4
دردمندي-
ب��رايكرج-
ه��ايياق
چهره رنگ-2
د
ه
كه د
دارد ي
به مهرت ن
سر ي
نهفتهز و د
رازي د
در ا ن
دردمندي -ي 5ز ا ني
كرج -گ ش ن
ت ب
 -2ا
ر
چهره ه
خطوط  5م
يياق
د
ه
زغ��الي و د
گ��رد ت ن
پتاس��يم ،ي
د
ز
د
روايتگر
جام��ه
اس��ت»5 ،
ر ي
پ ش م ك
و ع
ش ر
ق ل م ه
ا
راهبن
ب ي
ر ي ا
باع��ث م ك
گوگ��ردع كه پ ش
و
6ي ون ي ش ر
انفجار
راهب
كه به
ايراني ااست 6كه تبه
غيرتمند
زنان و دختران
دس��تان
س��رزميني كه جش��ني به وسعت 6و و و
ا ك س ن
و
م و س ي و
 7ي ا ب
ا
ق
ا
ي ي ل
ا ك س ن
و
م و س ي
7
فراق -وپرسش
براي م 7س اي اك ب ميشود-
براي
رنگي
كينه-
ش��كوه نوعي
-3
ش را
رنگي
كينه-
عرش ررا ن ج  -3نوعي
فرشتگان
پشت
ش��ان
جبين
عرق
و
يمين
كد
پاكي
با
نو
سال
و
دارد
نوروز
گ ا ن
ت م ك ي ن
ر س ن
ن ي
ر ب ا
ن س
ا
گ ا ن
ت م ك ي ن
گ 8ت ر ر س ن
8
8
اس��تان
-14ر ش��هري در
ت و فرش-
فرانسوي
فرش -آقاي
درميآورد.
فرانسوي و مردم آن به لرزه
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 -10پائي��ن و قع��ر -نرخ رس��مي-
صنعتي در شعر
 -11گليم -طرف صحبت -مقياس
طول
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مونتـریال...

 IBNGگروه همبستگی بازرگانی
ایرانیــان ،متشــکل از گروهی از
مشاغل و شــرکتهای ایرانی است
که به منظور توسعه شبکه تجاری
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابــل اعتماد بــه جامعه ایرانی
مونترال بزرگ به وجود آمده است.
از جمله اهداف  IBNGگسترش
امکان همکاری تجــاری اعضاء ،
گسترش شبکه ارتباطی و فرصت

های تجاری اعضاء ،افزایش آگاهی
اعضــاء از قوانین و اقتصاد جامعه
کبک و گســترش اثرات مفید و
خدمات گروه در جامعه مهاجران
ایرانی مونترال است.
ازشــما دعوت می شود با حضور
در جلســات هفتگی  IBNGکه
بطور مرتب روزهای چهارشــنبه
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح
در رستوران  Eggsfruttiواقع در

ســخنران جلســه هفتگی روز
چهارشــنبه  ۱۵اکتبــر ،آقــای
پی یر نادو ،از شناخته شده ترین
کارشناســان برندینگ در کبک
هستند .ایشان برنده  ۲۲جایزه و
لوح افتخار از طرف:

تاریخ تبلیغات آغــاز کرد و اینکه
تبلیغــات در طی ســالهای اولیه
 ۱۹۰۰فقــط توصیف محصوالت
تجاری بود .در دهه ۱۹۲۰شــرح
فواید محصــوالت آغاز
شد .بعدها در دهه ۱۹۴۰
پیشنهاد فروش منحصر
به فرد شکل گرفت.
در ســالهای ۱۹۵۰
روال تبلیغــات توصیف
احساسی بود که خریدار
پــس از خرید محصول
خواهــد داشــت ،از جمله حس
خوشحالی و رضایت از داشتن یک
محصول.
دهــه  1970ایجاد هویت و تعلق
به یک گروه خاص با خرید مارک
هایی که معــرف کاراکتر خاص،

 6710خیابــان Saint Jacques
تشــکیل میشــود ،با اعضاء این
گروه آشنا شده و نیازهای خود را
تامین نمائید .ضمن ٌا شما میتوانید
با مراجعه به وبســایت  IBNGبه
آدرس  www.IBNG.caو با ثبت
نام در آن ،آخرین اخبار و اطالعات
مربوطه رادریافت کنید.

سخنران چهارشنبه  15اکتبر :آقای پی یر نادو

Canadian Marketing
Association (CMA) and
the Relationship Marketing
)Association (RMA

و همچنین تجربه کار با ســازمان
ها و شــرکت های تجاری بزرگی
همچون
Ford of Canada, ING
Canada, Citibank,
Desjardins Group,
Canada Chanel, Benson
& Yves Rocher, Hedges,
Kellogg, Fuji Films

را دارد.
او صحبت هــای خود را با تعریف
برندینگ و با مروری بر صد سال

طبقه ی اجتماعی و یا گروه خاصی
از مصرف کنندگان بودند هدفی
بود که کمپین های تبلیغاتی برآن
اساس طراحی می شدند .کمپین
تبلیغاتی سیگارهای
مارلبورو بــا تصویر
کابوی نشانه بارزی
از این سری تبلیغات
بود
ســال  ۲۰۰۰ایجاد
حس تعلــق به یک
گــروه یا به اصطالح
قبیله بود.
مارکهای بزرگی همچون ورساچه
از این سیاســت تبلیغاتی بسیار
بهره می برند .در ادامه او از آینده
برندینــگ و اهمیت ایجاد هویت
اصیل و منحصر بفرد برای بیزینس
ها و راه ایجاد آن سخن گفت.

سخنران چهارشنبه  29اکتبر :خامن نوشین نصری
•

ســخنران جلســه هفتگی روز
چهارشــنبه  29سپتامبر ،نوشین
نصری ،تحصیل کرده ی رشــته
های بیولوژی ،علوم محیط زیست
و ارتباطــات بود با چهارده ســال
سابقهدر تحقیق و تولید ویدیوهای
مســتند ،صنعتی ،آموزشــی و
همچنین ویدیو های کورپوراتیو و
پروموشنال و از موسسان شرکت
یونیکفیلم.
نوشــین نصری در این جلسه در
مورد اهمیت برخــورداری از یک •
شــبکه ارتباطات بیزینسی قوی  .4ســعی کنید به طرق مختلف
سخن گفت چرا که اغلب افراد با افراد جدیــد را مالقات کنید و با
کســانی معامله می کنند که می افراد زیادی از طریق شــبکه های
شناسند  ،دوستشان دارند و به آنها حرفــه ای از جملــه لینکداین و
اعتماد دارند و یا از اطرافیان خود مالقات های اتاق های بازرگانی یا
در مورد افراد یا سرویس های قابل گروه های ارتباطات حرفه ای آشنا
شوید.
اعتماد سوال می کنند.
او در ادامــه از ده توصیــه مهــم •
در روش برقــراری این ارتباطات  .5در جلســات بــا آمادگی تمام
صحبت کرد که خالصه ای از این حاضر شــوید .پیشنهادهای قابل
توجهی داشته باشــید و بررسی
توصیه ها از این قرار است.
•
کنید مشتریان پتانسیل شما در
 .1سعی کنید برای دیگران مفید چه مکان هایــی حضور پیدا می
باشید .اطالعات خود را به اشتراک کنند و سعی کنید در آن مناسبت
بگذاریــد .بر اســاس قانون عمل ها حضور پیدا کنید.
متقابل دیگــران در اولین فرصت •
کمک و لطــف شــما را جبران  .6به ارتباطات درازمدت فکر کنید.
بیش از پست و عنوان افراد سعی
خواهند کرد.
•
کنید به شخصیت و هویت فردی آن
 .2شهرت خود را به عنوان فردی ها توجه کنید و ارتباط برقرار کنید.
مفید و با حســن نیت بســازید .ایجاد ارتباط و اعتماد زمان می برد
کسی باشید که دیگران همیشه از و اغلب این ارتباطات هستند که به
مالقات شما خوشحال شوند.
بستن قرارداد کمک می کنند.
 .3در معرض دید دیگران باشــید
و از طریــق مالقات های گروهی،
وبسایت ،وبالگ و غیره
دســتاوردها و کارهای
خود را به اطالع دیگران
برســانید .آنچــه که
دیگــران از آن اطــاع
نداشــته باشند با آنچه
که اصــا اتفاق نیفتاده
تفاوتی ندارد.
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•

 .7آماده باشــید که مکررا پاسخ
منفی بشــنوید چرا که الزمه ی
هر موفقیتی تالش های
ناموفق قبل از آن است .به
گفته کریسدیکسون اگر
به طور روزانه پاسخ منفی
نمی شنوید به این معنی
است که اهدافتان به قدر
کافیبلندپروازانهنیستند.
•

 .8با دقت و عالقه و توجه فراوان
گوش کنید و ســوال هــای باز
بپرســید که پاسخ آنها بله و خیر
نباشــد عالقه خود را به دیگران
نشــان دهید و ســعی کنید در
موردشان اطالعات پیدا کنید
•

 .9از دیگــران درخواســت کنید
چرا که تا زمانی که نپرسید هرگز
نخواهید دانســت و اغلب بیش از
آنچه انتظار دارید پاســخ خواهید
گرفت .بخواهید تا شما را به کسانی
که می شناســند معرفی کنند یا
تقاضای توصیه حرفه ای کنید
•

 .10پی گیری کنید .در مورد قول
هایی که دیگران به شما داده اند،
ای میل های بی جواب و همچنین
در مورد قول هایی که به دیگران
داده اید.
منبع:
Build an Awesome Professional Network by Mike Fishbein

حقوق بهائیان...

>> ادامه از صفحه6 :

شــهر ،تبلیغ بهاییت محســوب
میشود ،خودداری کردند و جسد
رادر سردخانه نگهداشتند.
مهنا تنها فرزند یــک پدر و مادر
معلول بهایی بود .او از کودکی دچار
معلولیت شد و در نهایت گسترش
بیماری موجب فوت وی شد.
پیکر این دختر نوجوان پس از ۲۴
روز نگهداریدر سردخانه قبرستان
تبریز ،بدون اطالع خانواده و انجام
مراسم مذهبی توســط ماموران
قبرستان بهاییان میاندوآب دفن
شد.
در همان روز ،پیکر یک فرد بهایی

دیگر هــم که پنــج روز قبل در
تبریز فوت کرده بود به همراه مهنا
سمندری دفن شد.
ممانعت از مرخصی زندانیان
بهایی

فاران حسامی از استادان دانشگاه
مجازی بهاییان پس از دو سال و
نیم زندان به مرخصی ســه روزه
فرستاده شد.
این در حالی است که همسر وی،
کامران رحیمیان بیش از سه سال
است که از مرخصی محروم بوده
است.
طی چند سال گذشته ،مسئوالن
از مرخصی زندانیان بهایی محبوس
در زندانهای اوین و رجاییشــهر
جلوگیری کردهاند .همچنین در
مشهد از مرخصی دو زندانی بهایی
به نامهای رزیتــا واثقی و جالیر
وحدت -به ترتیب -با گذشت چهار
و پنج ســال از دوران محکومیت،
ممانعت به عمل آوردهاند.
شش نفر از مدیران سابق جامعه

بهایــی ازجمله زندانیــان بهایی
هستند که با گذشت هفت سال
از دوران زنــدان همچنان از حق
مرخصی محــروم بودهاند .مهوش
ثابت یکــی از این شــش نفر به
شمار میرود که در اسفندماه سال
 ۱۳۸۶در مشــهد بازداشت شد و
تاکنون زندانی است.
انجمــن بینالمللی قلــم (pen
 )Internationalبه مناسبت «روز
نویسندگان زندانی» در  ۱۵نوامبر
از پنج نویسنده زندانی تجلیل به
عمل آورد و خواســتار آزادی آنان
شد.
مهوش ثابت یکی از این پنج تن بود
که کتاب «اشعار زندان» او در سال
 ۲۰۱۳میــادی در خارج از ایران
انتشار یافت.
اسامی زندانیان بهایی که در
زندانهای ایران محبوس هسنت:

زندان رجاییشــهر کــرج :وحید
تیزفهم ،سعید رضایی ،جمالالدین
خانجانی ،بهــروز توکلی و عفیف
نعیمی (هرکدام  ۲۰سال حبس)،
نوید خانجانی ( ۱۲سال حبس)،
عادل نعیمی ( ۱۱ســال حبس)،
فرهاد فهندژ ( ۱۰ســال حبس)،
شــهرام چینیان (هشــت سال
حبس) ،ایقان شــهیدی ،عزیزالله
سمندری ،کیوان رحیمیان ،کامران
مرتضایــی ،فواد مقــدم ،امانالله
مســتقیم ،پیام مرکزی ،فرهمند
ســنایی ،ســیامک صدری ،فواد
فهندژ ،کوروش زیاری ،فرهاد اقبالی
و کمال کاشانی (هرکدام پنج سال
حبس) ،شــاهین نگاری ،افشین
حیرتیان ،پیام کشــفی ،کامران

سرماخوردگی یا آنفلوآنزا...

رحیمیان ،ریاض سبحانی ،شاهرخ
طائف ،شــهاب دهقانــی ،رامین
زیبایی ،فرهــاد صدقی ،محمود
بادوام و فــواد خانجانی (هرکدام
چهار سال حبس) و شمیم نعیمی
(سه سال حبس).
زندان اوین (بند زنان):
مهوش ثابــت و فریبا کمالآبادی
(هرکدام  ۲۰ســال حبس) ،الهام
فراهانی ،نوشــین خــادم ،فاران
حسامی و نســیم باقری (هرکدام
چهار سال حبس) ،شمیس مهاجر
و نسیم اشرفی (هرکدام یک سال
حبس).
زندان وکیلآباد مشهد:
نیکا خلوصی (شش سال حبس)،
جالیــر وحدت ،ســونیا احمدی،
رزیتا واثقی ،داور نبیلزاده و سیما
اشراقی (هرکدام پنج سال حبس)
و نوا خلوصی (چهار ســال و نیم
حبس).
زندان یزد :شــمیم اتحادی (سه
ســال حبس) ،ایرج لهراسب (دو
سال حبس) و طناز محمدی (یک
سال حبس).
زندان سمنان :پویا تبیانیان (هفت
سال حبس) ،افشین ایقانی (چهار
ســال و ســه ماه حبس) و بهفر
خانجانی (چهار سال).
زنــدان عادلآباد شــیراز :عدنان
رحمت پناه (یک سال حبس).
زندان ارومیه :امیر معبودی (شش
ماه حبس).
اداره اطالعــات همــدان :عطــاء
رجبعلی (بازداشت موقت).
•

>> ادامه از صفحه26 :

به عبارتی در تابستان هم احتمال است یعنیدر پاییز و زمستان بهتر
ابتال به این  2بیماری وجود دارد .و بیشتر زنده می مانند.
•
در فصول ســرد ،مخــاط بینی و
ها
بیماری
این
زیاد
شیوع
دلیل
پس
دهان خشک تر است ،این مسئله
در زمستان چیست؟
در انتقال ویــروس به بدن نقش
در فصول ســرد مــدارس باز می مهمیدارد.
شوند و کودکان در تماس نزدیک •
با هم هســتند ،در نتیجه انتقال عوامل مؤثر در بیماری ها
بیماری بین کودکان و ســپس به ســن:
خانواده ها و جامعه بیشتر می شود .کودکان و افراد مسن بیشتر سرما
در زمســتان و پاییز مردم تمایل می خورند چون سیســتم ایمنی
بیشــتری دارند کــه در فضاهای بدن آنها ضعیف تر است و دانش
سرپوشیده بمانند ،همین مسئله و توانایی کمتری برای مراقبت از
عامل تســریع انتقــال ویروس از خود در برابر بیماری دارند.
کم خوابی و استرس:
فردی به فرد دیگر است.
ویــروس هایــی کــه آنفوالنزا و کم خوابی و استرس سیستم ایمنی
سرماخوردگی را تولید می کنند ،بــدن را ضعیف می کنند و فرد را
در هنگامی کــه رطوبت هوا کم در معرض انواع بیماری ها قرار می

دهند.

دخانیات:

ســیگار و قلیان چه بــرای خود
شخص مصرف کننده و چه برای
اطرافیــان او خطر ابتــا به انوع
بیماری ها افزایش می دهد چون
سیستم ایمنی بدن را ضعیف می
کند.

آلــرژی:

ســرماخوردگی و آلــرژی دارای
عالئم مشترکی مثل سوزش گلو
و آبریزش بینی هســتند .تأثیری
که آلرژی بر روی بینی و گلو می
گذارد باعث می شود آن ها بیشتر
در معرض خطر سرماخوردگی و
آنفوالنزا قرار بگیرند.
منبعshafajoo.com:
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همدردی

جناب آقای دکتر زروان مبتکر
سر کار دوشیزه دکتر آزاده مبتکر

این درد مشترک شما دو شخصیت خردمند و بزرگوار جامعه ایرانی
مونترال ،در سوگ از دست رفتگی پدر ،برای دوستداران انجمن فرهنگ
و ادب ایران و شاگردان کالس حافظ نیز سخت ناگوار بود؛
شادی های شما را آرزو داریم.

هن ـخرد قبول تواند و هن مـلق نوشتن

همدردی

خانواده محترم خورشیدی

بستگان ،دوستان و عزیزان سوگــوار
درگذشتتاثرانگیز

مرحوم مغفور جناب آقای اسکندر خورشیدی

در مونتریال را به شما و کلیه بستگان و عزیزان سوگوار
صمیمانه تسلیت عرض می کنیم.
برای ایشان آرامش ابدی و برای شما صبر از درگاه ایزد
منانآرزومندیم.

همدردی

مدیریت،کارکنان
و دوستان شما در سوپراخوان

همدردی

دوست عزیز ،جناب آقای مسعود ترابی
درگذشت غم انگیز برادر عزیزتان

مرحوم پهلوان 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.

دوست عزیز جناب آقای ابی درویشعلی

محسن نصر و خانواده

 ۵۰۰تا  ۶۰۰هزار تومان برای هر
دوره شیمی درمانی

هر دوره شــیمیدرمانی در ایران
دستکم  ۵۰۰تا  ۶۰۰هزار تومان
هزینهدارد .به این هزین ه کمرشکن
میبایست هزینه انواع آزمایشها،
سیتیاسکن و عکســبرداری در
بیرون از بیمارستان و توسط مراکز
خصوصی را هم افزود .خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) ،در یک
گزارش میدانی از درمانگاه کانسر
مجتمــع بیمارســتانی خمینی
مینویســد که برخی بیماران به

همدردی

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

خانواده های فرحی و منکی

ی است که تحت درمان قرار
و مدت 
دارد .دی ماه ســال گذشته گروه
اجرایی نمایش «سالگشــتگی»،
عوایــد فروش نمایششــان را به
درمان او اختصاص دادند.
این نمایش فقط  ۷۰۰هزار تومان
فروش کرد .علی مرادخانی ،معاون
هنری وزارت ارشــاد و حجتالله
ایوبی ،رییس ســازمان سینمایی
کشور هر یک پنج میلیون تومان
بهدرمان عبداللهی کمک کردند.

دوست و همکار ارجمند
خانواده های محترم سوگوار

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

خانواده های سوگوار در غم و اندوه تلخ از دست دادن زنده یاد کورش
گرانقدر ،به شما و تمامی بازماندگان صمیمانه تسلیت می گوییم وپس
از این آرامشی توام با شادی برای تمامی شما عزیزان آرزومندیم.

خانواده محترم درویشعلی

درگذشت مادرعزیز و مهربانت را صمیانه تسلیت گفته ،برای تو و
عزیزانت شکیبایی ،تندرستی و زندگانی طوالنی و پربرکت آرزو داریم.

>> ادامه از صفحه15 :

خاطر ناتوانی از پرداخت هزینههای
شــیمیدرمانی از ایــن درمــان
صرفنظرمیکنند.
در همین گزارش آمده است که هر
ســال  ۷۰تا  ۸۰هزار نفر در ایران
به بیماران مبتال به سرطان افزوده
میشوند.
در ایران ســامانه ثبت ســرطان
وجود ندارد .حسین فودازی عضو
هیأت مدیره انجمــن رادیوتراپی
و انکولوژی ایران گــزارش داده از
مراجعه بیمــاران به مراکز دولتی
چنین برمیآید که ســن ابتال به
سرطان در ایران کاهش پیدا کرده
و اکنون بیشتر مبتالیان در گروه
سنی  ۳۰تا  ۴۰سال قرار دارند.
به گفتــه او ویژگیهای ژنتیکی،
آلودگیهای زیستمحیطی ،وجود
پارازیــت ،اســتفاده از روغنهای
سوخته ،استفاده از مواد غذایی و
آب آشامیدنی دارای حجم بسیار
زیاد فلزات سنگین در خاک و آب
از مهمترین دالیل شیوع سرطان
در ایران است.

جناب آقای ابی درویشعلی،

ناصر شجاعی و خانواده

دوستان ارجمند سرکار خامن شیده فاضل،
رکسانا وشاهین عزیز،سرکار خامن حشمت زمان زاده،
مادران گرامی و کتی نازنین

جامعه هنری و سرطان...

صح
غنی شـم
گل زعزی است مت ریدش بت
هک هب باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

درگذشت غم انگیز مادر عزیز و مهربان تان را در ایران،
صمیمانه تسلیت گفته ،برای شما و کلیه بازماندگان،
آرامش و زندگانی دیرپایا آرزو داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.

ملوک نوروزی (ارباب) ،ضیا نوروزی ،علی نوروزی
چش
ازشماردو م یک تن کم
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استرس و سرطان

مرکز اطالعرسانی به بیماران کانسر
در آلمان در پژوهشــی که انجام
داده و نتایج آن رادر اختیار همگان
گذاشته ،از «استرس» و تنشهای
سیاســی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی به عنوان یکی از عوامل
پیدایش سرطان نام میبرد.
منصــور کوشــان ،نویســنده و
نمایشنامهنویس و از اعضای کانون
نویسندگان ایران در تبعید در اثر
ســرطان معده درگذشــت .او در
یکی از آخرین نوشتههایش اظهار
امیدواری میکند که پس از یک
دوره شش ماهه درمان «به چرخه
معمول زندگی» بازگردد.
در ادامه مینویســد« :تداوم این
بیماری را بعد از دوره تعیین شده
انکار میکنم(…)دلیلی برای نگرانی
وجــود ندارد .درد و رنج هســت،
اما مگر بخشهــای دیگر زندگی
من خالــی از این رنجها و به ویژه
مصیبتهای دژخیمان ه جمهوری
اسالمی بوده است؟»
•

محمود درایه و خانواده

پاپ:آزارمسیحیان،ازصدرمسیحیتتاکنونبیسابقهاست

پاپ خشونت گروه دولت اسالمی را محکوم کرد

پــاپ فرانســیس در
آستانه سفر به خاورمیانه
از رهبران سیاســی و
مذهبی خواســته است
علیه حمالت تندروهای
گروه دولت اســامی به
مسیحیانسخنبگویند.
به گزارش اسوشــیتد
پرس ،پاپ در مصاحبه
ای که بخشی از آن روز
پنج شنبه  27نوامبر در
روزنامه اســراییلی یدیوت
آهارانوت منتشر شد ،گفت
آزار مســیحیان امروز از هر
زمان دیگری از نخســتین

روزهای مسیحیت تاکنون،
بیشتر است .برای مثال ،در
عراق «کارهای وحشــیانه و
غیر قابل توصیفی» صورت

می گیرد.
پاپ فرانسیس گفت
آزار مسیحیان ،ایزدی
ها ،و دیگــر جوامع
مذهبــی ایجاب می
کند رهبران سیاسی
و مذهبــی ،بویــژه
مسلمانان ،موضعی
روشــن و شجاعانه
برگزینند.
پاپ روز جمعه برای
دیداری سه روزه وارد ترکیه
شد.

•
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ب

امنک
بدون ُید!

برگزیده :خامن فتنه چوپان عتیق مراغه

نطنـز...

تابلوی سفارش به ایرانیان جلوی در بهشت!

• نظافت را رعایت کنید!
• شاخه درختان را
نشکنی !د
• حوری دیگران را تور
نکنید!
• میوه و حوری به جهنم
قاچاقنکنید!
• حیوانات نوح را شکار
نکنید!
• با فرشتگان شوخی
دستینکنید!
• در بهشت نهر شراب

هست! لطفا ودکا و
ویسکی قاچاقی نیاورید!
• در رودهای شیر و عسل
نشاشید!
• با عصای موسی ور نروید!
• در ضمن در بهشت
مصرف قلیان و حشیش
ممنوع است!
• و در آخر یوسف بچه
خوشگل نیست! پیامبره!
کاری بهش نداشته باشید!

مردم این دیار
چقدرمهربانند!

کاسه زهر!
د،

خیاطی شاگردی می کر
کودکی پیش
ط کاسه ای عسل به
روزی از روزها خیا
ینکه کودک به عسل
دکان آورد و برای ا
دست نزند.
کاسه زهر است ،مراقب
به او گفت :در این
باش که از آن نخوری!
کرد و کودک مقداری
خیاط دکان را ترک
داری نان گرفت و تمام
پارچه فروخت و مق
خیاط برگشت سراغ
عسل را خورد  ،وقتی
ک گفت اگر قول بدهی
پارچه را گرفت .کود
تو راست خواهم گفت.
مرا نزنی به
ت و نادانی کردم و دزد
کودک گفت :من غفل
ترس اینکه مرا بزنی
ـد و از
پارچه را دزدیـ دم تا بمیرم؛ ولی تا حاال
کاســه زهر را خور
حاال دیگر خود دانی!
زنده مانده ام،
_________
لهدلگشا -عبید زاکانی
برگرفته از :رسا

تاثیر دعا!

دیدند کفش ندارم برایم پاپوشدوختند،دیدند مرد پولــ
داری در کابل ،در
ناا
می
د
ن
م
ی
سرما میخورم سرم کاله گذاشتند و چون برایم نزدی
شو
د.
کی مســجد قلعه
فت
ح
ا
مـ
ـا
خو
ش
تنگ بود کاله گشادتری و دیدند هوا گرم شد ،الله رستو
ــحالی مومنان و
رانی ساخت که در
م
ال
ی
م
س
ج
د
پس کالهم را برداشتند و چون دیدند لباسم آن موسیقی ب
دیر دوام نکرد
ود و رقص ،و ...
کهنه و پاره اســت به من وصله چسباندند و به مشــ
تریان مشروب هم
صا
ح
ب
ر
س
تو
را
چون از رفتارم فهمیدند که سواد ندارم محبت سرویس می شد.
ن به محکمه
ش
ــ
ک
ای
ت
کردند و حســابم را رسیدند .خواستم در این مالی مس
کــرد و از مالی
جد هر روز موعظه
م
س
ــ
ج
د
مهربانکده خانه بسازم ،نانم را آجر کردند گفتند می
تا
وا
ن خســارت
کرد و در پایان م
اش دعا می کرد وعظه خواست !
کلبه بساز...
تا خداوند
ا
ما
م
ال
و
م
صا
وم
ح
نا
ن
روزگار غریبی ست ،مرغ مان تخم نمی گذارد،
ب رســتورا
البته چنین
ن را به قهر ادع
و
غ
ض
ولی هر روز گاومان می زاید!
ب
خ
ایی را نپذیرفتند !
ــ
ود گرفتار کند
قا
ض
ی
و
هر
ب
ال
دو
ی
طــرف را به
آســمانی را
بر این محکم
ه
ر
خ
وا
س
ت
و
بع
د
از این
ستوران که اخالق
مر
دم
را
ک
ه
س
ختم مرغ و کارمند
ــخ
فاسد م
نان دو جانب دعوا
ی سازد ،وارد کند.
را
ش
ــ
نی
ی
د،
مرغ و خروسی که به خیر و خوشی
ک ماه از
گلو صاف کرد و
فعالیت رستوران
گف
ت:
ن
م
ن
ی
گ
ذ
دان
شت
م
ه
عقد نموده زن و شوهر شده
چه حکمی
بود که رعد
و برق بکنم؟!!
و
تو
فا
ن
ش
ــ
دی
اول ماه عسل خویشتن
د شد و ی
جایــی که خســ گانه من ســخ
ن هر دو طرف را
ار
روی نمودند به اطراف ده
همین رستوران ت دید ،شنیدم:
ب
ود
ک
ه
دی
کارگزاری ز ادارات شهر
گر از یک سو
به خاکستر تبدی
ل
مال و مومنانی قرار
گر
دی
د.
از بدی حادثه آن جا گذشت
دارنــد ک
م
الی مسجد روز بعد با غرور باور ن ه به تاثیر دعا و ثنا
دا
رن
همچو که افتاد نگاهش به مرغ
و
افتخار نخست حمد خدا را مش د! از سویدیگر مرد
رو
ب
ب
ف
رو
جا
چشم وی از دیدن او خیره گشت
آورد
شی که به تاثیر
و بعد خراب شدن
آ
ن
خان
دعا باور دارد …!!!
ه
ف
گفت که  :ای مرغ تپل  ،خوشگلم
ســاد را به
تبریک گفــت و ع مردم _______
کشته مرا هیکل رعنای تو
الوه
کرد :برگرفته ا
اگر م
وم
ن
از
ت
ه
د
ل
ز :کتاب قصه هایی
از
خ
جمله کوپن های من کارمند
داوند برای پدرا
چیزی بخواه
د،
از
ن .فرزندان .نوه ها-
د
رگ
اه
خ
دا
باد فدای قد و باالی تو
پائولوکوئیلو
گر برسد بر بدنت دست من
جان کنم ای مرغ به قربان تو
گاه خورم سینه ی چاق تو را
ـایر ،دفتر امنیت مّلی،
یورکشـ
دیارد ،امآی ،5امآی،6
گاه به دندان بکشم ران تو
اســکاتلن
مدیون «اهلل»!
سهای
ن سیا و همه سروی 
چون که شنید این متلک ها از او
سازما
حصول امنیت
اروپا  24ساعته مراقب
زد به سر شوهر خود  ،نو عروس
لد به دوستش در ّاطالعاتی
مردی از شفی
تند .بچههام هر روزه
منزلم هس
گفت  :چرا بی رگ و بی غیرتی
بیرمنگامنوشت:
یشوند و
مدرســه تعقیب م 
ته شده بودم از این که
تا
خاک دو عالم به سرت ای خروس دیگه خس
هر موقع که برای خرید
توی محّله به من همسرم
از چه به آن راه زنی خویش را
هــر از گاهی
ی مراقبش است .خودم
دند .دزدگیر منزل میره کس
ز
ی
دستبرد م
موقعی که میرم سر کار
کاش که می مردم از این ماجرا
و از مرکز مراقبت هر روزه
را قطع کردم
ـردم مراقب دارم .اآلن
تو مثال مرد منی ؟ بی وجود
ف نــام کرد ..در و بر میگـ
محّله نیز حذ
ی ابداً مزاحمم نمیشه.
او بخورد سینه و ران مرا؟
اغچۀ جلوی خونه دیگه کس
چارگوشــۀ ب
اینقدر احساس امنیت
ن گذاشتم و یک هیچ وقت
گفت خروس ای زن زیبای من
پرچم پاکستا
م .همه را مدیون الله
سیاه داعش را هم نکرده بود
زین سخن او راه کجا می برد؟
پرچم بزرگ
هستم.
چون که ننه مرده بود کارمند
وسط باغچه کاشتم.
چی شد؟ اآلن پلیس
تخم تو را هم نتواند خورد
میدونی
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KISS
H
C
N
E
R
F
«
ب
و
س
ـ
ـه فرانسوی»
۸۰میلیون باکت
ری
ر
ا
ج
ا
ب

ه
ج
ا
م

ی
ک
ن
د!

تحقی
قات جدید دانشمندان
نشــا
ن میدهد که بوســه
در ماه 
یهــا ،پرنــدگان ،و
معرو
نخ
ف به «بوسه فرانسوی»
ست

ی
ها،
ن
یز
دی
ده
م

ی
شود
کــه
در آن زبــان دو فرد با
و در
ه
حیوانــات کاربردهای
م تمــاس کامل م 
مخت
یگیرد
لف
ی
ن
ظ
یر
سـ
ـن
ج
م
یدن
یتو
انــد تــا  ۸۰میلیون
توانای 
ی
باک
هــای جســمانی
تر
ی 
ک
ی را بیندو فرد جاب هجا
دی
گـ
ـر
و
انت
قـ
ـا
ل
م
ــواد
کند.
در
خوراکی را دارد.
مت
ن
ای
ن
ت
ح
قی
در ای
ق
ــ
آم
ن تحقیق جدیــد که
از
ده است اما به نوش
ته
ای
ن
که
گ
بر
زار
خو
رد
ش،
ب
زا
بو

سه
قها ا
ســوی
گر در حدود فرانسو
گروهی از دانشمندان
۱۰
ثان
یه
ادا
مه
ی به سبکی که انسا 
پی
نها
هلند
دا
ی انجام شده آمده اس
کند تا  ۸۰انجام م

ی
ت
ده
م
ند
یل
وی
یو
ژه
ن
ن
ب
وع
اک
ب
تر
شــر
ی بین اف
که در دهــا
راد منتقل است و ای
ن ،در حدود  ۷۰۰م

ی
ش
ود
و
ف
رد
ک
ن گونه بوسه در بیش
وتا

ه
گونه م
قد
تر معموالً از ۹۰
ختلف باکتــری یاف
در
ت
صـ
ـد
سه
از
م
فر
بی
ش
هن
تر

گ
ی
م
های
یشــود که
از این باکتر 
یها
البته بیشتر آنها ن
ص
بشری وجود دارد.
یب
ش
م

ی
ش
گون
ود

ه
زی
های
را
ی مفید و سالماند.
باکتری بوسه در
ان
سا
ه

ن
م
ها
ت
ن
ح
یز
ت
م
ا
ثـ
ی
ت
ـر
ای
وا
ند
نیروی جاذبه به ب
ن تحقیق جدید در ن
را
ی
شـ
ـر
سن
یه
ج
ش
طر
سم
ف
ت
م
پا
قابل بهکار
مایکروبی
یین حرکت م 
یکند.
رود؛ به ن
وم به چاپ رســیده و
وش
ته
در
رو
مـ
زنا
ـو
مه
رد
ک
انا
در
ن
دای
ی
تیجه تحقیق بر روی
جه مضــر بودن «ن
ش
۲۱
ــ
زو
نا
ج
ل
پ
س
ب
ــ
اک
ت
تر
»،

ی
یافت ههای
های انتقال
مختلف است.
یافته توسط روا 
نشنا
سا
ن
ت
بو
کا
مل
سـ
ی
ـه
از
هن
دان
وز
ب
ت
شگ
اه
نا بر این گزارش ،زو ج
حقیقاتی انجام د
های
ولت
ی
ی
نی
که
وی
ور
ن
ک
ش
ن
ده
شا
اس
ن
ت.
میدهد
 ۹بــار
که ۵۹
در روز یکدیگر را بر لب
در
صـ
ـد
در
ب
از
خ
م
ش
ردا
ــ
ن
ی
و
و
از
۶۶
دهان میبوســند بی
توضیحات این در
ش
صـ
تر
ـد
در
از
زنـ
ت
ـا
ح
ن
قی
م
ق
ی
گ
ویند که
آمده اســت
معرض انتقال میکر 
بهای بزاق دهــان با دهــا که تماس پایین بود
ن
«
کی
فی
ت»
بو
سـ
ـه
قرار دارند.
ن در گون ههای باع
ث
ش
ده
تا
راب
زی
ط
اد
ه
ا
ی
ی
از
حیو
که تازه پا
انــات و ازجمله م
یگرفته را ادامه ندهند.
•

شبهاز:متدید مذاکر امتی!...

وعده پرداخت یک مقرری ماهانه
 700میلیــون دالری از بیــش
از  100میلیــارد دالر پــول های
بلوکه شده کشــور بود .تارنمای
"رادیوزمانه" درتاریخ چهارشنبه
 26نوامبر  5 -آذر  -نوشت« :رهبر
ایران روز سه شنبه  4آذر تمدید
هفت ماهه مذاکرات اتمی را نشانه
"ضعف دشــمن" و ناکامی غرب
در "بــه زانــو درآوردن جمهوری
اسالمی" خواند .هم زمان کنگره
امریکا خواستار تشدید تحریم ها
علیه ایران شد ...رسانه های داخلی
آزادشــدن ماهیانه  700میلیون
دالر را برجسته کرده اند .روحانی
نیز پس از پایان مذاکرات وین ،به
چرخیدن چرخ سانتریفیوژها در
کنار چرخ زندگی اشــاره کرد و از
پیروزی مردم سخن گفت».
"رادیــو زمانــه" ســپس با طرح
پرســش« :ســود و زیان تمدید
مذاکرات و چشم انداز واقع بینانه
اوضاع در  7ماه آینده چیست؟»،
نظر شــماری از تحلیــل گران و
کارشناسان ایرانی مقیم خارج از
کشــور را جویا می شود .حسن
هاشمیان ،استاد جامعه شناسی،
بن بست موجود را چنین توضیح
می دهد« :به محتوای توافق نامه
اتمی که در ژنو امضاء شــده چیز
جدیدی اضافه نشده اما برای حفظ
آنچه که تاکنون به دســت آمده،
راهی جز استمرار وضعیت فعلی
وجود نداشــت .توافق به دست
آمده و آینده مذاکرات هسته ای
به شدت در معرض خطر است و
ممکن است به بن بست برسد یا
ازهم بپاشد».
نظر مهران مصطفوی این است که:
«این نظام جمهوری اسالمی است
که به این توافق نیاز فوری دارد و

>> ادامه از صفحه5 :

نه امریکا یا غرب و البته روسیه و
چین که اصال نیازی به حل شدن
مسئله ندارند...در بازی قمار هسته
ای ،بازنده خامنه ای است و البته
بهای ســنگین این بازی را ملت
ایران مــی پردازند .هزینه ای که
نجومی شده است و حتی به گفته
خود مقامات جمهوری اســامی
سالی  54میلیارد دالر برای ایران
ضــرر دارد .هرچند میــزان این
هزینه بسیار بیش از این است».
حســین علیزاده نیز مــی گوید:
«موفقیت دولت روحانی در ایجاد
این اندک فضای تنفس اقتصادی
از یک سو و زدودن تابوی مذاکره
با امریــکا را ازســوی دیگر باید
به حســاب موفقیت "نسبی" او
گذاشت به شرط آن که در پایان
ماراتون مذاکــرات ،تحریم های
جدیدی بر ایران وضع نشود».
رضا تقی زاده هم از زاویه دیگری
به موضوع می نگرد و گوشــه ای
از خســارت های فراوان ناشی از
نابخردی هســته ای را بازگومی
کند« :بازارهای نفتی ایران که طی
دوسال گذشــته به اشغال رقبای
ایران درآمده ،از دسترس ایران تا
آینده ای نامعلوم دور خواهد ماند.
ســرمایه گذاران خارجی به دلیل
قرارداشتن ایراندر وضعیت انتقالی
و بی ثبات ،از نزدیک شدن به بازار
ایران پرهیز خواهند کرد .وضعیت
امنیت ایران در منطقه نیز بهبود
محسوسی نخواهدداشت».
اکبر گنجی نیز پاسخی می دهد
که چندان با پرسش مطرح شده
خوانایــی نــدارد« :در برابر عقب
نشــینی های ایــران از حقوقی
که مطابــق قوانین بین المللی به
رسمیت شــناخته شده اند ،کلیه
تحریم ها باید به مرور لغو شــود.

این موضوع که آیا پروژه هســته
ای خوب است یا بد ،به درد ایران
می خورد یا نمی خورد ،مستقل از
بحث حقوق بین المللی است».

به گزارش تارنمای "جهان نیوز"،
ابراهیم کارخانه ای نماینده همدان
و رییس کمیته هسته ای مجلس
شورای اسالمی نیز اذعان می کند
که تمدید توافق نامه بیشتر به نفع
امریکا بوده است« :برای امریکایی
هادر شرایط موجود بهترین گزینه
تمدید توافق نامه اســت که هم
توقف پیشرفت فعالیت های هسته
ای و هم ادامه تحریم ها را دربردارد
و این راهی است که امریکایی ها
برای آن برنامه ریزی کرده بودند».
آنچه که در روزها ،هفته ها و ماه
های آینــده رخ خواهد داد از هم
اکنون روشن اســت .خبرگزاری
"رویترز" دراین باره می نویســد:
«تمدید مذاکرات هسته ای با ر ِژم
ایران فراخوان هــای فوری برای
تحریم بیشتر را در کنگره امریکا
به همراه داشت .جان پیتر رییس
مجلس نمایندگان امریکا با تمدید
مذاکرات هسته ای مخالفت کرد...
مارک کرک ،ســناتور جمهوری
خــواه طی بیانیــه ای اعالم کرد:
اکنــون بیش از هر زمــان دیگر
ضرورت دارد کــه کنگره تحریم
هایی تازه را تصویب کند».
بــه این ترتیــب ،روز دوشــنبه
24نوامبر  3 -آذر  -برگی دیگر از
"داستان پر از آب چشم" و دنباله
دار نابخردی ویرانگر هســته ای
حکومت آخونــدی ورق خورد تا
زخم چرکین و کشنده آن فرصت
التیام نیابــد و تمدید مذاکرات به
صورت استخوان الی زخم بماند!

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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تبعیض و بیعدالتی و نقض حقوق انسانها،
به ویژه زنان در ایران بیداد میکند!

دادخواهیم این بیداد را

منادیــان جمهوری اســامی با
ترساندن مردم از جهنم ،جهنمی
برای مــردم ســاختهاند و آن را
با مجازات اســامی شان قانونی
کردهاند و هر چــه در توان دارند،
تبعیــض و بیعدالتی بر مردم روا
میدارند.
حذف زنان از زندگی اجتماعی در
این سی و چند ســال به رویهای
قانونی بدل شــده است ،چرا که
جمهوری اســامی میخواهد با
استفاده از ابزار دین ،به عمد زنان،
یعنی نیمی از جمعیت را ضعیف
و جنس دوم تلقی کند تا شــاید
از شــر این نیمه فعال جامعه در
عرصههای مختلفدر امان باشد.
اسیدپاشــی ما را به روزهای اولیه
یبَــرد کــه جمهوری
انقــاب م 
اســامی برای تثبیــت حجاب
اجباری ،این رویه شــرم آور را در
پیش گرفت.
همان زمان نیز گفته میشــد که
گروههای خودسر این کار را انجام
میدهند ،همچنان که سالها بعد
برای قتلهــای زنجیرهای چنین
گفتند .حال نیز میگویند افرادی
خودسر و ناشناس به زنان اصفهان
حمله کردهاند و بر ســر و صورت

شان اسید پاشیدهاند و کار آمران
به معروف و ناهیان از منکر نبوده
اســت و امام جمعــه و عوامل
حکومتی نیز نقشی در این میان
نداشتهاند .جمهوری اسالمی در
ســالهای اولیه حکومتاش در
ابتدا با فریب و نیرنگ و سپس با
ایجاد رعب و وحشت ،حجاب را
اجباری کرد و برای تبدیل کردن
این رویه به قانون ،از کثیفترین
روشهــا و نیروهای رســمی و
غیررســمی تربیت شــده خود
استفاده کرد .ابتدا خیلی به حجاب
زنان کاری نداشــتند ،بعد گفتند
در ادارات دولتــی حجاب اجباری
اســت ،پس از آن در دانشگاهها و
مدارس و سپس با رویههایی مانند
اسید پاشی ،رنگ پاشی ،تیغ زدن
بر ســر و صورت زنان و در نهایت
بــا تحقیــر و حبس و شــاق و
شکنجه و تجاوز و اعدام و با کمک
نیروهای خودســر و امام جمعه و
حاکم شرع و نیروهای قانونیاش،
حجاب اجبــاری و تبعیض علیه
زنان را تحت عنوان قانون مجازات
اسالمی ،شرعی و قانونی کرد.
فاجعه بار تــر اینکه نیروهای به
اصطالح روشنفکر ولی مردساالر
جامعه هــم در برابر این تبعیض

در جمهوری اسالمی گروههای
داعشی با وحشیگری پیشروی شــیوهای که بتوانند جلوی
میکنند ،ولی مردم ایران دیگر آن میایستند و میخواهند
حتمل این رویهها را ندارند ...اختیار نوع پوشش که یکی از
حقوق پایهای انسانهاست را
نادیده یا به سخره بگیرند و سکوت پس بگیرند.
کنند .حکومت نیــز در طی این ممکن اســت زنان و دختران
سالها گاهی عقب نشینی و گاهی بیشــتر با روشهــای فردی
پیشروی کرد و با گــذر زمان و تالش میکنند که این حق را
باال رفتن آگاهــی و دانش مردم ،بگیرند ،ولی اگر فشار حکومت
اجتماعی شــدن زنان ،پیشرفت بیش از این باشد ،به صورت
ارتباطــات و دیگر عوامل ســبب گروهی به خیابانها میآیند.
آشکار ســر خم کردند و گفتند شد که حکومت دیگر نتواند مانند همــان گونــه کــه آمدند و
حجاب مساله اصلی ما نیست و باید سالهای آغازین ،این تحقیرشدگی تظاهرات زنان و مردان را در
با آن کنار آمد ،حتی بخشهایی را حداقل به اشکال قرون وسطایی اصفهان و تهران شاهد بودیم
و این نمونه بســیار کوچکی
از جنبــش زنان که ســالها بعد گذشته ادامه دهد.
فعال شــدند نیز از آن گذر کردند حال پس از ســی و پنج سال که از اعتراضهــای جمعــی
و خواســتهای خود را با قوانین دارد اختیــار از دســت میدهد و مردم اســت ،گویــا مدارس
در منطقه نیــز نیروهای داعش و دانشــگاههای اصفهان نیز
شرعی موجود تطبیق دادند.
متاســفانه زنــان هــم علیرغم با وحشــیگری تمــام پیشروی در اعتراض بــه این جنایت
ایستادگیهای شایان توجهی که میکنند و مناطــق مختلف را به چند روزی اعتصاب کردند و
در ســالهای اول انقالب کردند ،دســت میآورند ،دوباره رویههای در شــهرهای مختلف نیز به
به حجاب اجباری و دیگر عوامل داعشی از دامان جمهوری اسالمی حمایت بــه خیابانها آمدند.
تبعیض آمیز جنسیتی تن دادند ،سر بر آورده است و با اسیدپاشی مردم در ایــن راه پیماییها
ولی در طی این ســالها حجاب به زنان ،میخواهنــد هر صدای میگفتند:
اجباری همــواره معضلی بزرگ مخالفی را خفه کنند و مردم را به قوانین ضد زن ملغی باید
برای زنان بوده است و این تحقیر اطاعت وادارنــد ،ولی مردم آزادی گردد /اسیدپاشــی قطع
شدگی رادایم به چالش کشیدند و میخواهند و دیگر حاضر نیستند نشه ،ایران قیامت میشه/
به اشکال مختلف فردی و جمعی با حداقلهایی که با مقاومت فردی و توپ ،تانگ ،فشفشــه،
آن برخورد کردند ،ولی مردساالران جمعی خود به دست آوردهاند را از حجاب زوری نمیشــه/
ترجیح دادند ایــن تبعیضها را دست بدهند.
امام جمعه استفعا ،استعفا/
درست است که جمهوری تا امنیت نباشــه ،ایران
اسالمی در طی این سالها خودش داعشه /امنیت،
توانســته با ایجاد ترس و آزادی ،دانستن حقیقت،
زمان 7 :دسامبر  ۲۰۱۴ساعت  ۱۱صبح وحشت و قانونی کردن این حق مسلم ماست و ....
رویهها ،مردم را به سکوت حکومتهــای دیکتاتــوری
در رابطه با
مسئله خشونت بر زنان
وادار کند ،ولی به چشــم گمان میکنند که همواره با
به گفتگو خواهیم نشست
خود میبیند که جوانان و ایجاد ترس و دلهره میتوانند
همه شما
با امید به دیدار ٔ
زنان ما به حجاب تعریف مردم را به سکوت وادار کند،
8043 St Hubert,
شده جمهوری اسالمی
Montréal, QC H2R 2P4
{>> ادامه در صفحه}32 :
تن نمیدهنــد و به هر
)(Metro: Jarry

جلسه اجنمن زنان

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

آزار جنسی زنان و خودداری آنان از شکایت
بنفشه آذری .مونترال

پای صحبت مادر بــزرگ ها که می
نشــینیم و به قصه های آنان گوش
می دهیــم گاه در میانه این قصه ها
داستانهائی را می گویند که حقیقت
داشــتند از روزی مــی گویند که به
تشییع جنازهدختر مش حیدر رفتند و
گریه زاریهای مادر بر سر مزار دخترش
و وقتی می پرســند چی شــده می
گفتنددخترش ناخوش شده امادر زیر
پچ پچ چادرهای زنان محله این زمزمه
به گوش می رسد که دخترک عاشق
پســری بوده و پسر او را اغفال کرده و
گولش زده و بهش قول عروسی داده
اما اورا مورد تعرض قــرار داه و رفته،
دختر که مــی بیند همه وعده
وعیدها سرابی بیش نبوده و هم
او بوده که روحش وجســمش
لطمه خــورده ،از ترس آبروی
از دســت رفتــه اش ،از ترس
شماتت والدین ،ترد شدنش از
جامعــه و این که وجود او دیگر
جز لکه ننگی بر پیشانی پدر و
آه و حسرتی بر دامان مادر چیز
دیگری نیســت به خود کشی دست
زده .و براستی درد آور نیست که یک
انسان تبدیل به مقتولی شده کهدوباره
خــودش را دار می زند .اما مثل اینکه

خاطره مادر بزرگ هم چنان ادامه دارد
اگر چه سالهای متمادی از آن گذشته
اما اصل ماجرا هم چنان باقی است.
گذشــت زمان ،زندگی شهر نشینی،
رشد علمی جوامع ،شناسائی فرهنگ
های گوناگون و باال رفتن سطح آگاهی
ها هیچ کدام ازین فاکتورها نتوانسته
داروئی برای این درد چندین صد ساله
باشد...
در خبرها آمده که ژیان قمیشی برنامه
ریز بسیار موفق  CBCدختری را مورد
تجاوز قرار داده رادیو کانادا فورا او را از
کار بر کنار کرد از آن پس تا کنون 15
دختر دیگر به پلیس در همین زمینه
شکایت کرده اند .چند روزی نگذشته
بود کــه دو نماینده
از حــزب  NDPبه
آقای تــرودو ،رهبر
حزب لیبرال کانادا
شکایت می برند که
دو نفر از نمایندگان
لیبرال آنان را مورد
آزار جنسی قرار داده
اند .او هم ناشیانه با
برگــزاری یک کنفرانس مطبوعاتی و
محکوم کردن این حرکت ،دو نماینده
خــود را از حزب اخراج و حق کاندیدا
شدن در دور آینده انتخابات را هم از

31

آنان سلب می کند.
فراموش نکنیم که گاه این مسائل مورد
بهره برداری های سیاسی قرارمیگیرند
و هــر فرد بی گناه اســت مگر اینکه
خالف آن ثابت شود.
در این اثنــا روز نامه نگاری که خود
بین  3تا  9سالگی مورد سوء استفاده
پدربزرگش قــرار گرفتــه و همواره
سکوت کرده ،به این نتیجه می رسد
که باید سکوت را بشکند و صفحه ای
در فیس بوک باز کرد به نام تجاوزات
مسکوت مانده ...و شرحی از زندگی و
آزار جنســی مربوط بخود را
افشاء می کند.
پس ازگذشــت  24ساعت
برخالف انتظار او  8میلیون
نفر در جهــان از آن صفحه
بازدید کردند!
امــروز خانم شــیال کاپس،
نماینــده حزب لیبــرال که
ســالیان ســال نمایندگی
مجلس و مقام وزارت را دارا
بوده پس از  27سال سکوت
را میشکند و اظهار میدارد که
در ســفری کاری برای رسیدگی به
مسئله ای مربوط به خشونت بر زنان
توسط همکارش مورد تجاوز جنسی
قرار میگیرد.

و یا نویسنده ای در شهری دور افتاده
که در کودکی توســط نا پدری خود
مورد آزار جنســی قرار گرفته شده و
رمانی هم در این رابطه نوشته که به
فیلم تبدیل شــده وقتی در سن 21
سالگی به پلیس شــکایت می برد.
پلیس او را منصرف کرده ،با اشــاره
به اینکه تو هیچ مدرکی برای اثبات
نداری و هیچکس تــرا باور نخواهد
کرد چرا که او پیرمــردی محترم و
خداشناس است!
او حاال بدنبال ایــن اتفاقات بر علیه
پدربزرگ و مادرش که بر این جنایت
چشم بســته بودند ،به
دادگاه شکایت برده است
و خواهــران و بــرادران
او حاضــر به شــهادت
هستند.
متاســفانه هــر روز که
میگــذرد بــه لیســت
شاکیان افزوده میشود.
ژولــی مویــل دشــن
(روزنامه نــگار و رئیس
شورای امور زنان) موارد
شکایت از بیل کازبی (هنر
پیشه معروف سریالهای تلویزیونی) و...
و ...متاسفانه این رشته سر دراز دارد.
آیا میتوان یک لحظه تصور کرد که
این زنــان چگونه این همــه درد را

نوامبر
روز مبارزه با
خشونتعلیه
زنان در جهان

بیست و پنجم نوامبر برای اولین بار
در سال  ١٩٦٠توسط سازمان ملل
متحد به شــکل نمادیــن به عنوان
روز جهانی رفع خشونت علیه زنان،
برگزیده شد.
در این روز خواهران مبارز و شــجاع
دومینیکنی که در ســال  ۱۹۶۰به
دست ماموران دیکتاتورعصر ،رافائل
ترو جیلو بعد از تجاوز و شکنجه بی
رحمانه به قتل رسیدند.این سه خواهر
به نامهای ،پاتری ،مینروا و ماریا ترزا
میرابل،در منطقه ای اطراف سانتیاگو
در جمهوری دومینیکــن ،همراه با
همسران خود در پشتیبانی از گروه
(جنبش  ۱۴ژوئــن) علیه حکومت
دیکتاتوری رافائــل تروجیلو مبارزه
میکردند.
به این مناسبت فدراسیون زنان کبک
از تاریخ  25نوامبر تا  6دسامبر که روز
مبارزه با خشونت در کبک است را به
مدت  12روز به برگزاری فعالیتهائی
در این زمینه اختصاص داده است.
انجمن زنان هم به نوبه خود جلسه
ماه دسامبر را به مسئله خشونت بر
زنان خواهد پرداخت.
با یاد  6دسامبر ...98

یاد آور میشــویم که روز  6دسامبر
 1998مــردی بنام مــارک لپین با
سالح اتوماتیک وارد آمفی تاتری در
دانشکده پلی تکنیک میشود و اظهار
میدارد که این ،رشته ای مردانه بوده
و حاال زنان جای آنان را گرفته اند.
از پســران میخواهد تا سالن را ترک
کنندو ســپس بسوی دختران آتش
میگشاید و  14دختردانشجو را بقتل
میرساند .
در این روز بیاد این قربانیان خشونت
روبانی سفید بر سینه ها زده میشود
و شمعی پشت پنجره ها روشن.
در ایران هم کمپین روبان سفید براه
افتاده تا قربانیان اســید پاشی ها به
دست فراموشی سپرده نشوند.

سالیان دراز بدوش کشیده اند و
تازه شهامت بیان آنرا پیدا کرده
اند؟!
اما امروز نزدیک به  80ســال از
قصه های مادر بزرگ ها میگذرد
آیامیتوانیمازپسران،برادران،همسران
و همه این اتفاقات در قرن 21
در کشوری اتفاق می افتد که پس از و پدرانمان بخواهیــم تا برای مبارزه
ســالها به دنبال مبارزات زنان تجاوز با این معضل چاره ای بیاندیشــند؟
جنسی ،جنایت تلقی شده و تادو سال وظیفه انسانی آنان ایجاب میکند تادر
زندان بدنبال دارد؛ کشوری که در رده این راستا ما را یاری رسانند.
کشورهای مدرن دنیا به حساب می امــروز در هــزاران کیلومتر آنطرفتر
آید .اما سیر قانونی برای اثبات جرم ،به دختری جوان چــون ریحانه که در
قدری مشکل و پیچیده است که اکثر دفــاع از خود با فرو بــردن چاقو در
زنان از مطــرح کردن این امر صرف کتف راســت مهاجــم او را به عقب
نظر می کنند ،خصوصــا اگر متهم رانده و مشــخص نیست که در چه
از وضعیت مالــی یا اجتماعی باالئی شرائطی جان داده چرا که در هنگام
برخوردار باشد که دیگر شکایت کردن فرار ریحانه شخص ثالثی از راه میرسد.
آب در هاون کوبیدن است.
ولی تا بحال مقامات قضائی به اودست
که
جوانی
دختــر
چنانچــه وقتــی
نیافته اند .گفته میشود الپوشانی این
پارلمان
در
را
خــود
دوران آمــوزش
حادثه بدلیل وابستگی مقتول به رژیم
خود
مافوق
به
وقتی
میگذرانده
کانادا
اسالمیست .این پرونده بسیار پیچیده
بر
کار
از
صدا
سرو
میبردبدون
شکایت
نهایتا پس از  7سال زندان این دختر
کنار میگردد.
جوان طناب دار بر گردنش می افتد.
باید پرسید چرا برخی از مردان قادر
به کنترل جنســی خود نبــوده و به اگر ما جــرات به افشــای این گونه
خود اجازه چنین رفتارنا شایســت و هرزگی ها کنیم و سکوت را بشکنیم.
غیراخالقی را میدهند و فرقی نیست مســلما مهاجمین هم برای دســت
بین آن نوجوان روستائی و این نماینده درازیدوبار میاندیشند.
مجلس یا آندیپلمات.؟
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محمد فرحی

گنج ادب...
سخنان سعدی

(مونتریال)

ادامه دار

کآدمی را بتر از علت نادانی نیست

نگهی به خویشتن کن که تو هم
گناه داری

•
دو کس دشمن ملک و دیناند،
گوی
چنان
دشمن
دو
میان
سخن
پادشاه بیحلم و زاهد بیعلم
به راه بادیه رفتن به از نشســتن
كه چون دوســت گردند شرمنده •
باطل که گر مراد نیابم به قدر وسع
نباشی.
گرت از دست برآید ،دهنی
بکوشم.
•
•
شیرین کن
خمیر
کردن
تفته
آهن
بدست
مردی آن نیست که مشتی بزنی دو بــرادر یکی خد مت ســلطان
به از دست بر سینه پیش امیر
بردهنی کردی و دیگری بــزور و بازو نان
•
•
خوردی .باری توانگر گفت درویش
اسکندر رومی را گفتنددیار مشرق حکیمی را پرسیدند از سخاوت و را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت
و مغــرب ب ه چــه گرفتی؟ گفت :شجاعت کدام بهتر است ،گفت آن کار کردن برهی؟ گفت تو چرا کار
هر مملکــت را گرفتم رعیتش را که را ســخاوت است به شجاعت نکنی تــا از مذلت رهایی یابی که
نیــازردم و نام پادشــاهان جز به حاجت نیست.
خردمندان گفته اند نان خود خور
نیکویینبردم.
•
و نشستن به که کمر زرین بخدمت
•
همه عیب خلــق دیدن نه مروت بستن...
داروی تربیت از پیر طریقت بستان است و مردی

کمتر

•

شنیدههایی از زبان فارسی

ـ ستاره

که در فرانسوی  astreدر انگلیسی
 starو در آلمانــی  Sternنوشــته
میشــود Esther .نیز که نام زن در
این کشورهاســت به همان
معنی ستاره است.

برخیدیگر از نامهای زناندر
این کشورها نیز فارسی است،
مانند:
ـ Roxane
که از واژٔه فارسی رخشان به معنی
درخشنده است و در فارسی نیز به
همین معنی برای نام زنان روشنک
وجود دارد.
ـ Jasmine
که از واژٔه فارسی یاسمن و نام گلی
است.
ـ Lila
که از واژٔه فارســی لِیالک به معنی
یاس بنفش رنگ است.
ـ Ava
که از واژٔه فارسی آوا به معنی صدا یا
آب است .مانند آوا گاردنر.
ـ واژههــای فارســی موجــود در
زبانهای عربی ،ترکی و روسی را به
دلیل فراوانی جداگانه خواهیم آورد.

آیا میدانستید که این عادت امروز
ایرانیان که در جمالت نهیکنندٔه
خود «ن» نفی را به جای «م» نهی
به کار میبرند از دیدگاه دستور زبان
فارسی نادرست است؟
امروزایرانیانهنگامیکهمیخواهند

کسی را از کاری نهی کنند ،به جای
آن که مثــا بگویند :مکن! یا مگو!
(یعنی به جای کاربــرد م نهی) به
نادرســتی میگویند :نکن! یا نگو!
(یعنــی ن نفی را به جای م نهی به
کار میبرند).

آیا میدانســتید که اصل و
نسب برخی از واژهها و عبارات
مصطلح در زبان فارســی در
واژهها عبارتی از یک زبان بیگانه قرار
دارد و شکل دگرگون شدٔه آن وارد
عامه ما شده است؟
زبان ٔ
به نمونههای زیر توجه کنید:
ـ هشلهف:

مردم برای بیان این نظر که واگفت
(تلفظ) برخی از واژهها یا عبارات از
یک زبان بیگانه تا چه اندازه میتواند
جمله انگلیسی
نازیبا و نچسب باشدٔ ،
( I shall haveبه معنی من خواهم
داشــت) را به مســخره هشلهف
خواندهاند تا بگویند ببینید واگویی
این عبارت چقدر نامطبوع است!
و اکنون دیگر این واژٔه مسخره آمیز
را بــرای هر واژٔه عبارت نچســب و
نامفهوم دیگر نیز (چه فارسی و چه
بیگانه) به کار میبرند.

ـ ُچسان ُفسان:

از واژٔه روسی  Cossani Fossaniبه
معنی آرایش شده و شیک پوشیده
گرفته شده است.

ـ ِز پرتی:

واژٔه روسی  Zepertiبه معنی زندانی
است و اســتفاده از آن یادگار زمان
قزاقهای روســی در ایران است .در
آن دوران هرگاه ســربازی به زندان

زنان :تبعیض و بیعدالتی ...
در حالیکه وقتی فشــار بیش از
حد معمول باشــد ،نتیجه عکس
میدهد و مردم را جسورتر و متحد
میکند و این آن چیزی است که
جمهوری اســامی پس از سی و
پنج ســال هنوز نفهمیده است.
نمونه مقاومت زنان در کوبانی نیز
یکی از نمونههای بســیار ارزنده و
مثال زدنی است که چگونهدر کنار
مردان در برابر وحشیترین نیروها
ایستادهاند و میرزمند .ممکن است
در نهایت داعش و وحشــیگری
پیروز شــود ،ولی مهم ایستادگی
زنــان و مردانی اســت که حاضر

میافتــاد دیگــران میگفتند یارو
زپرتی شــد و این واژه کم کم این
معنی را به خود گرفت که کار و بار
کسی خراب شده و اوضاعش دیگر
به هم ریخته است.

ـ ِشــر و ِور:

از واژٔه فرانسوی  Charivariبه معنی
همهمه ،هیاهو و ســرو صدا گرفته
شده است.

ـ فاستونی:

پارچه ای است که نخستین بار در
شهر باستون Bostonدر امریکا بافته
شده است و بوستونی میگفتهاند.

ـ اسکناس:

از واژٔه روسی  Assignatsiaکه خود
از واژٔه فرانسوی  Assignatبه معنی
برگــه دارای ضمانت گرفته شــده
ٔ
است.
ـ فکسنی:

از واژٔه روســی  Fkussniبــه معنی
بامزه گرفته شده است و به کنایه و
واژگونه به معنی بیخود و مزخرف به
کار برده شده است.

ـ لگوری (دگوری هم میگویند):

یادگار سربازخانههای ایراندردوران
تصدی سوئدیها است که به زبان
فاحشه
فاحشــه کمبها یا
آلمانی به
ٔ
ٔ
نظامی میگفتند.Lagerhure :
ـ خناله:

یــادگار ســربازخانههای قزاقهای
روســی در ایران اســت که به زبان
روســی به آدم بی ادب و گســتاخ
میگفتند  Nakhalو مــردم از آن
برای اشاره به چیز اسقاط و به درد
نخور هم استفاده کردهاند.

>> ادامه از صفحه31 :

نیستند تن به هر خفت و خواری
دهند .این مقاومتهــا در تاریخ
مبارزات مردمی ثبت میشــود و
باالخره روزی جواب خواهد داد.
جمهوری اسالمی نمیداند همین
حجــاب و تبعیــض علیــه زنان
میتواند سد راهش شود و گلویش
را بفشــارد و زنان و مــردان را به
خیابانها بکشاند و با نیرویی مواجه
شود که دیگر امکان کنترل آن را
نداشته باشــد .جمهوری اسالمی
تصور میکند هنــوز با روشهای
خشــونت آمیز و قرون وسطایی
میتوانــد مــردم را مهــار کند،

درست است که با خشونت و زور
توانسته اســت قوانینی به غایت
ارتجاعی را وضع کند که هر زمان
دلش خواست به صورت قانونی و
اگر نتوانست به اشکال دیگر مردم
را به هالکت برساند ،ولی مردم با
سرپیچی از این قوانین ،کار خود
را میکنند.
درست است که گروههای داعشی
با وحشیگری پیشروی میکنند،
ولــی مردم ایران دیگــر طاقت و
تحمل این رویهها را ندارند ،چون
ســی و پنج ســال است که همه
مدل تجــاوز به حقوق شــان را

موسیقی..

Concerto
Grosso

کنسرتو گروسو
(واژهایتالیایی)
کنســرتو گروســو اثری اســت
چندقسمتی که برای چند ساز به
همراهی ارکستر ساخته می شود؛
در حالی که کنســرتو ،اثری است
 3قسمتی که برای یک ساز سولو
مثل پیانو یا ویلون یا فلوت و غیره
به همراهی ارکســتر ساخته می
شود.
در ایــن اثر معموال توانایی نوازنده
سولیست از لحاظ مهارت نوازندگی
و چگونگی تفسیر اثر ،موزیکالیته
مورد قضاوت قرار می گیرد.
لذا فقط بعضی از نوازندگان تاریخ
موســیقی در این حیطه جاودانی
شده اند.
کنسرتو گروســو در دوران باروک
بســیار محبوب بود و تقریبا همه
آهنگسازان آن دوره مانند کورلی،
ویوالــدی ،هندل ،تلمان و ...تعداد
زیادی اثر در این فرم ساخته اند.
Brandenburgische Konzerte
 6اثر باخ که بسیار معروف هستند،
در این فرم ساخته شده اند.

Variation
واریاسیــون

دیدهاند و تحمل کردهاند و مانند
آتش زیر خاکسترند و کافی است
جرقــهای زده شــود و این هیمه
شعله ور گردد ،آن زمان دیگر هیچ
نیروی نظامیای با توپ و تانگ و
نیروی خودسر و گارد ویژهاش هم
نمیتواند جلوی مــردم را بگیرد،
ســیل که به راه افتاد ،همه جا را
میگیرد.
حکومــت اســامی در طی این
سالها هرچه از دستاش بر آمده
از بیعدالتــی و آزادی ُکشــی و
تبعیض و بی امنیتی در حق مردم
ایران روا داشته و به اشکال مختلف
مردم را فریب داده است.
سالهاست که ما را سرگرم مذاکره
با آمریکا و اروپا و به ظاهر برقراری
امنیت در مرزها و بهبود شــرایط
اقتصادی در داخل کرده است و از
این طریق هزینههای بسیار گزافی
به مردم ایران تحمیل کرده است.
سالهاست که وضعیت اقتصادی و
تولیدی ما بدتر و بدتر شده است
و روز به روز شاهدیم که تعطیلی
کارخانهها ،اخــراج از کار ،گرانی،
بیکاری ،بیماری ،فقر ،فساد ،فحشا،
اعتیاد ،و تخریب محیط زیست و ...
بیداد میکند و شرایط زندگی هر
روز بر مردم ســختتر و سختتر
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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:

قدیمی ترین فرم
موسیقی است.
قرن ها بداهه نوازی نمودار مهارت،
ذوق ،سلیقه نوازنده محسوب می
شده است .از قرن  18که در غرب
فرهنگ موســیقی شهری ترویج
پیدا کرد ،بداهه نوازی نوشــته و
تثبیت شد.
آهنگسازان مختلف در چند قرن
اخیر نبوغ و ســلیقه خــود را در
ساختمان واریاسیون به آزمایش
گذاشــته اند .یک ملودی ســاده
شناخته شده مثل آهنگ محلی یا
ساخته آهنگسازیدیگر ،یا ساخته
خود آهنگساز انتخاب می شود .به
اصطالح «تم» و انواع تغییرات در
ریتم ،تاکت ،سرعت بر روی ملودی
ســاده انجام می شود .اما با وجود
و تعابیــر و تبدیل های مختلف،
ملودی همچنان شنیده می شود.
مثال:
بتهوون  ،20مجموعه برای پیانو
نوشته است:
برامــز روی یک «تــم» از هندل
واریاســیون های مختلفی (برای
پیانو) نوشته است.
||||||||||||||||||||||||
جمعه  19دسامبر  2014ساعت
 7و نیم شب
در سالن Maison

شده و از ترس دشمن خارجی ما
را به سکوت وادار کرده است.
سالهاست که هرینههای گزافی
برای حفط انرژی یا بمب هستهای
به منظور برتری قدرتدر منطقه و
مقابله با کشورهای بزرگ به مردم
ایران تحمیل کرده و بســیاری از
منابع آبی و خاکی و انرژی ما را از
بین برده است.
سالهاســت که با پروژههای کذا
و کذای سدسازی و جاده سازی،
نیمی از منابع این کشــور را باال
کشــیده و چیزی جز تخریب و
ویرانی به جای نگذاشــته اســت
و تنها اتوبان کشــیدهاند و ظاهرا
خیابانهــا را زیبا کردهاند تا از هر
پروژهای کیسه خود را پر کنند.
سالهاست که اعدام ،بگیر و ببند،
شــکنجه ،اخراج از کار و تحصیل
به جرم دگراندیشــی ،وضعیت بد
زندانیــان سیاســی و آزار و اذیت
مردم و بــه ویژه زنــان و جوانان
به بهانه حفظ فرهنگ اســامی
بیداد میکند و شرایط اقتصادی-
اجتماعی -سیاســی و فرهنگی و
نبود امنیت در کشــور روز به روز
بدتر و بدتر شده است.
جمهوری اســامی به روشهای
مختلــف از طریــق تریبونهای

ail.com

Sheida.g@hotm

symphonique de Montreal

کنسرتارکسترمتروپولیتنبرگزار
می شود.
کنسرتو نوئل

Concerto Grosso
Op. 6, no. 8

اثر «کورلی» اجرا خواهد شد.
 دیگر «تــم» Variation on aRococoاثر معروف چایکوفسکی
اجرا خواهد شد.
ویلن سولیست 29ساله مونتریالی،
Stephane Tetreault
(عکس باال) سولیست آن است .او
برنده جوائز متعدد در کنکورهای
بین المللی شد است.
استفان با ویلن سل Stradivarius
استاد ایتالیایی ساخته شدهدر سال
 1707بــه ارزش  7میلیون دالر
خواهد نواخت .گفتنی اســت که
خانم ژاکلین دماره سخاوتمندانه
این ساز را در اختیار وی گذاشته
است.
تلفن اطالعات ارکستر متروپولیتن
برای عالقمندان:
514-598-0870

بیشــماری که در اختیار دارد از
جمله :صدا و ســیما ،روزنامهها،
مدارس ،دانشــگاهها ،نماز جمعه،
مساجد و غیره ،گروههای به ظاهر
خودســر که در هر گوشــه شهر
حضوردارند را به اشکال مختلف به
وحشیگری بیشتر سوق میدهد تا
شاید به این وسیله بتواند قدرت از
دست رفتهاش را حداقل در مورد
کنترل زنان دوباره به دست آورد.
حکومت اسالمی به خوبی میداند
که دیگــر نمیتواند به ســادگی
جلوی مردم بایستد و به این وسیله
میخواهد ترس و وحشت را دوباره
بر جامعه حاکم کند ،غافل از اینکه
جوانها دیگر حاضر نیستند این
بیحقوقیها را بپذیرند .انسانها
حق انتخــاب نــوع زندگی ،حق
داشتن عقیده ،حق داشتن دین،
حق پوشــش ،حق داشتن زبان
مــادری و  ...دارنــد و حکومتها
نمیتوانند این حقوق را با قوانین به
شدت تبعیض آمیز و خودساخته از
مردم سلب کنند.
اگر امروز جلوی این وحشیگریها
و بیعدالتیها را نگیریم ،فردا دیر
است و دوباره و دوباره تکرار خواهد
شد!
یکی از مادران پارک الله ایران
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داســتان پرماجرای نزاع هســتهای ،میان
جمهــوری اســامی و قدرتهــای
و
جهــان ،بــا مذاکــرات
جلســات بیپایــان
همچنان ادامه دارد ،بدون
اینکه به سرانجامی قطعی
برسد.
اجالس مسقط نیز که
در آن وزرای خارجــه
آمریــکا و جمهــوری اســامی به
همراه نماینده اتحادیه اروپا ،گفتگویی
طوالنی داشتند ،به پایان رسید ،بی آنکه
خبری رســمی از نتایج آن علنی گردد .در
این اجالس چه گذشــت ،گفتگوها و بده و
بســتانها چه بود؟ مشمول همان رویهای
اســت که بنیان دیپلماســی کشــورهای
ســرمایهداری بر آن قرارگرفته است.روال
کار و شــیوه عمل دولتهای سرمایهداری
در سیاست خارجی و مناسبات با یکدیگر،
بر دیپلماسی ســری استوار است .آنها در
پشت درهای بســته ،بهدوراز چشم مردم
کشورهای خود ،با یکدیگر مذاکره و زدوبند
دارند ،قــول و قرارهای مخفی میگذارند و
پیمانهای سری امضا میکنند .تفاوتی هم
نمیکند که این دولتها ،مارک و نشــان
دمکراسی پارلمانی را بر چهره داشته باشند،
یا دولتهای استبدادی از قماش جمهوری
اسالمی ایران باشند.
تمام روند مذاکرات و زدوبندهای جمهوری
اســامی با گروه موسوم به  ،۵ +۱بهعنوان
یک نمونه از دیپلماسی سری بهوضوح این
حقیقت را به مردم ایران نشان داده است.
در این دوره ،نشستهای متعددی پیرامون
این نزاع برگزار گردید ،اما آنچه که رسماً و
علناً اعالم شد ،تنها ،زمان و مکان آنها بود.
کســی خارج از این اجالسها و دولتهای
ذینفع در آن ،از بده و بســتانها ،توافقها
و اختالفات جدی آگاه نشــد .در یک مورد
نیز که توافقات اولیه ،رســماً اعالم و علنی
شد ،سند ضمیمه آن سری باقی ماند .عالوه
بر این ،در همین دوره ،گفتگوهای رسمی
و غیررسمی ،مستقیم و غیرمستقیم ،میان
دولت آمریکا و جمهوری اسالمی در جریان
بود ،نامههای سری میان سران این دولتها
ردوبدل شــد ،مردم امــا کمترین اطالع و
آگاهی از مفــاد و مضمون این گفتگوها و
توافقها ،پیدا نکردند.
روال کار در اجالس مســقط نیز که ظاهراً
برای حصول به توافق جامع و فراهم ساختن
زمینه ،برای امضای آن در اجالس سوم آذر
در وین برگزار گردید ،بر همین منوال بود.
از این اجالس هم چیزی رســماً از توافقات
و اختالفات به بیرون درز نکرد .تنها برخی
از مقامات رســمی دولتهای اروپایی و یا
دیپلماتهایی که نام و نشانشان مجهول
ماند ،اعالم کردند که احتمال تمدید مذاکرات
و دور جدیدی از گفتگوها وجود دارد .البته،
تضادها و کشمکشهای درونی جناحهای
هیئت حاکمه در ایــران ،باعث گردید که
چنــد روز پسازاین اجالس ،رئیس کمیته
هستهای مجلس ،پرده از اختالفات جدیدر
این اجالس بردارد و طرح هشتصفحهای
وزیر خارجه آمریکا را برمال سازد که به گفته
وی «ترکمانچای هستهای» است.
آنچه که از این اظهارنظرها برمیآید و البته
پوشیده نیز نبود ،اختالفات بهجای خود باقی
است.
امــا این به معنای بنبســت و شکســت
مذاکرات نیست .بهرغم اختالفات ،سازشها
و توافقات نیز جزء دیگری از این مذاکرات
خواهد بود.واقعیت قضیه این اســت که به
علت دامنه وســیع اختالفات میان دولت
آمریکا و جمهوری اســامی که محدود به
نزاع هستهای نیست ،بلکه عرصه سیاست
خارجــی را نیز در بر میگیــرد و موانع و
مالحظات داخلی و خارجی که کار را برای
حصول بــه توافق بر هر دو طرف دشــوار
میسازد ،آنها میکوشند از طریق سیاست
گامبهگام و مرحلهبهمرحله ،اختالفات را حل
کنند .این سیاست گامبهگام ایجاب میکند
که در جریان هر مرحله ،بهرغم اختالفات،
امتیازات متقابلی به یکدیگر بدهند .به بیانی
دیگر ،این سیاســت از این واقعیت ناشــی
میشود که آنها نه میتوانند بهفوریت به

یک توافق و سازش همهجانبه ،دست یابند
و نه از مســیری که در پیشگرفتهاند،
بازگردنــد .الاقل در اوضاع کنونی ،راه
بازگشــت ،بــرای هر دو
طرف سد شده است.
اما موانــع و مالحظاتی که
طرفین درگیر را واداشــته
در یک مســیر طوالنیتر
مذاکرات و سازش برای حل
اختالفات گام بردارند ،کدامند؟
یک ســال و چند ماهی از دوره ریاســت
جمهوری روحانی گذشــته اســت ،بدون
اینکــه او بتواند حتا یکــی از وعدههایی
را که به گروهی از مردم متوهم و یا قشــر
خردهبــورژوازی مرفهی که برای پیروزی او
کف میزد و هورا میکشید ،عملی سازد.
در واقعیت امر هم روشن بود که او بهدشواری
خواهد توانســت ،حتا به وعدههای ناچیز
خود در محدوده خواست جریان موسوم به
اصالحطلب و قشر بهاصطالح متوسط جامعه
ایران عمل کند.
آنچه که طبقه حاکم و جناحهای سیاسی
رژیم بر ســر آن توافق داشتند و اجرای آن
بر عهده روحانی قرار گرفت ،نجات رژیم از
مخمصه بحران اقتصادی و فشار تحریمها از
طریق عقبنشینی در نزاع هستهای بود .در
خارج از این چارچوب و تحقق سیاستی که
سانتریفیوژها بچرخند و اقتصاد هم بچرخد،
وی مجــاز به هیچ اقدامی که حتا منجر به
یک تعدیلدر سیاستهایداخلی و خارجی
رژیم گردد ،نبود .در هرکجا نیز که خواست
گامی در این جهات بردارد ،با واکنش سریع
جناح رقیب متوقف شد .اما در آنجایی نیز
که وظیفه اصلیاش تعیینشــده بود ،هم
با خــط و خطوط قرمزی روبــهرو بود که
خامنهای تعیین کرده بود و هم مخالفتهای
برخی گروههای رقیــب که نفع اقتصادی
و سیاســی معینی در بر جای ماندن نزاع
هستهای و حتا تحریمهای اقتصادیداشتند.
اگر این گروهها در مواردی هم کوتاه آمدند،
ازآنرو بود که از حمایت خامنهای برخوردار
نشدند .تحت یک چنین شرایطی روحانی
نمیتوانســت با پذیرش عقبنشینیهایی
که خواســت دولت آمریکا بود ،به آنچنان
توافق بهاصطالح جامعی دست یابد که به
لغو فوری و کامل تحریمها بیانجامد و معضل
نزاع هستهای را حل کند .لذا مسیری که در
پیش گرفته شد ،عقبنشینیهای تدریجی
بــود که در جریــان آن بتواند هم حمایت
خامنهای را جلــب کند و هم جناح رقیب
را در مقابل عمل انجامشــده قرار دهد .این
استدلیل اینکه چرادر جریان هر مرحله از
گفتگوهای سازش ،اساس اختالف همچنان
به قوت خود باقی میماند ،اما به همان میزان
که عقبنشینیهای جدیدی صورت گرفته
است ،روحانی ،امتیازات جدیدی ازجمله بر
سر لغو پارهای از تحریمها نیز به دستآورده
است.
برای طــرف دیگر قضیه یعنــی آمریکا و
اتحادیه اروپا نیز یک چنین مســیر معامله
و ســازش گامبهگام ،تنها راهحل باقیمانده
است.تحریمها که کاراترین آنها تحریمهای
نفتی و بانکی بود ،گرچه فشــار متمرکزی
را در عرصــه اقتصادی و مالی بر جمهوری
اســامی وارد آورد ،اما نه توانسته بود روند
توسعه تکنولوژی هســتهای و غنیسازی
اورانیوم را متوقف ســازد و نــه رژیم را در
سیاست خارجی به عقبنشینی وادارد.
لذا ،تنها وســیله دیگری که میتوانســت
جمهوری اسالمی را از پای درآورد ،چیزی
جز حمله نظامی به تأسیســات هستهای
و نظامــی و جنگ نبود .امــا نه برانداختن
جمهوری اسالمی هدفی بود که قدرتهای
امپریالیســت تعقیب میکردند و نه دولت
آمریکا و متحــدان اروپایی آن در موقعیتی
بودنــد که جنگ دیگــری را در خاورمیانه
برپا کنند .لذا اینان نیز همچون جمهوری
اسالمی با یک بنبست روبهرو بودند .ازاینرو
میتوان گفت که بر سرکار آمدن روحانی و
سیاستی که او برای حل نزاع هستهای در
پیش گرفت ،به نحــوی آمریکا و اروپا را از
بنبست بعد چه؟ نجات داد.
گرچه آنها نمیتوانستند به علت موانع و
محدودیتهای داخلی روحانی و نیز بهویژه
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موانع و محدودیتهایی که خودشان با آن
روبهرو بودند ،به توافق و سازشی فوری برای
حلوفصل قطعی اختالفات دســت یابند،
امــا راه برای معامله و دادوســتد تدریجی
هموارشــده بود .آنها اکنون میتوانستد،
در جریان مذاکرات ســازش ،هم توسعه و
پیشــرفت تکنولوژی هستهای را سد کنند
و هم غنیســازی را در محدودهای متوقف
ســازند .این چیزی اســت کــه در همان
نخستین مرحله توافقات یک سال پیش نیز
بخشا به دســت آمد .توافقات بعدی هم در
همین مسیر پیش خواهد رفت ،تا جایی که
تدریجاً به توافقاتدر عرصه سیاست خارجی
بیانجامــد .این رونــد درعینحال معضل
انحصارات اقتصــادی اروپایی و آمریکایی را
حل خواهد کرد و بــه آنها امکان خواهد
داد که توأم با حل اختالفات سیاسی ،برای
تسخیر مجدد بازار ایران که اکنون به تصرف
چین و روســیه درآمده است ،اقدام کنند.
گشوده شدن این مسیر و عقبنشینیهایی
که جمهوری اسالمی داشته ،در رقابتهای
درونی جناحهای هیئت حاکمه آمریکا نیز
یک امتیاز و پیروزی برای اوباما و حزب وی
محسوب میگردد که توانسته برای حل یکی
از چالشهایدیرینه سیاست خارجی آمریکا
بدون پرداخت هرگونه هزینهای ،به نفع این
کشور اقدام کند.
درعینحال ،این معامله و سازش با روحانی ،از
اینجهت نیز در خدمت سیاست دولتهای
اروپایی و آمریکاســت که همواره در تالش
بودهاند ،جناح بهاصطالح معتدلتر جمهوری
اســامی را که هماهنگیهای بیشتری با
سیاستهای آنهادارند ،تقویت کنند.
بنابرایــن اگر بــرای جمهوری اســامی
امکانپذیر نبود که بهیکباره از تمام مواضع
خود در غنیسازی و اختالفات در سیاست
خارجی عقبنشــینی کند و نفع جریانات
متحد روحانی در هیئت حاکمه و خارج از
آن ،سیاست عقبنشینی گامبهگام بود ،برای
دولت آمریکا نیز به علت موانع داخلی و به
ویژه ،مالحظات سیاســت خارجی ،تالش
برای توافق و سازش قطعی ممکن نبود.
چراکه جمهوری اسالمی هنوز تغییری در
سیاست خارجی خود نداده است .جمهوری
اســامی هنوز ادعاهــای هژمونیطلبانه و
توسعهطلبانه دارد؛ هنوز پیگیر سیاست پان
اسالمیســتی در منطقه خاورمیانه است و
تمایالت شدیداًمیلیتاریستیدارد.

این سیاست با استراتژی خاورمیانهای
Demo.shorai@gmail.com
دولتآمریکاوبهویژهمنافعدولتهای
عربیمنطقهکهنزدیکترینمتحدان
آمریکا هستند ،در تضادی الینحل
قــرار دارد .رابطهی پــر از تنش
جمهوری اسالمی با این دولتها
در طــول متجاوز از ســه دههی
گذشــته ،بهوضوح این واقعیت را
نشان داده است .بدیهی است که
تحت یک چنین شرایطی ،مادام
که جمهوری اسالمی تغییری در
تلویزیون دمکراسی شورایی
سیاست خارجی خود پدید نیاورده
اطالعیه
است ،دولت آمریکا نمیتواند پای
حل قطعی اختالفات با جمهوری برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی از
اسالمی برود.
اول اگوست ١٠ ،مرداد ماه از کانال تلویزیونی
که
اسرائیل
دولت
دیگر
از ســوی
دیدگاه بر روی ماهواره یاه ســت پخش
طبقه
کل
پشتیبانی
و
حمایت
از
میشود.
حاکم آمریکا و نمایندگان سیاسی ســاعات پخش برنامههــای تلویزیون
آن برخوردار اســت ،نقش مهم و دمکراسی شورایی بدین قرار است:
برجستهای در استراتژی منطقهای روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته:
دولــت آمریــکا دارد .جمهوری ســاعت نه و نیم شب بهوقتایران ،ساعت
اســامی ،اما خواســتار نابودی هفت شب بهوقت اروپای مرکزی به مدت
اسرائیل است .از این بابت نیز معضل یک ساعت پخش میشود.
دولت آمریکا با جمهوری اسالمی تکرار برنامهها در روزهای  ٣شنبه و  ۵شنبه
بهسادگی قابلحل نیست .لذا آنچه هر هفته ساعت نه و نیم صبح بهوقتایران،
که باقی میماند و مطلوب دولت ســاعت هفت صبح بهوقت اروپای مرکزی
آمریکاست ،همین روند تدریجی خواهد بود.
مذاکرات ،توافقات و سازشهاست ،اگر به تلویزیون ماهوارهای دسترسی ندارید،
تا در یکروند طوالنیتر ،جمهوری میتوانید از طریق آدرس اینترنتی سایت
اســامی را همانگونه در عرصه دیدگاه و جی ال ویز بهطور زنده و همزمان
اختالفات هستهای به عقبنشینی برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی را
وادار میکند ،در سیاست خارجی مشاهدهکنید:
نیز به عقبنشینی وادارد.
http://www.didgah.tv/fa
بازتاب تمام این سیاست را بهوضوح
میتــوان در این رونــد مذاکرات
آنچه مسلم است ،تا حصول به نتیجه نهایی،
آن،
ن
یکســاله ،اختالفات و بدهوبستا
های
که عجالتاً در چشمانداز نیست ،همواره دو
اســامی
دیــد .در توافقات ژنو ،جمهوری
مســئله محوری اختالفات بر ســر پرونده
ناگزیر شد ،یک عقبنشینی قابلمالحظه را هستهای باقی خواهد ماند .لغو تحریمها و
بر سر اختالفات هستهای بپذیرد ،اما آنچه غنیسازی اورانیومدر ایران.جناحی از هیئت
که در ازای آن دریافت کرد ،لغو بخش بسیار حاکمه در ایران ،امیدوار اســت که تا پایان
کوچکی از تحریمها بود .اصل اختالف نیز دوره ریاست جمهوری اوباما این اختالفات
همچنان بهجــای خود باقی ماند.بر همین به فرجام برسد .اما این نیز وابسته به تحول
اســاس ،این احتمال هســت کــه بهرغم اوضاع در ایران اســت .روند مذاکره و بده و
اختالفات جدی در مسقط ،در اجالس سوم بســتان ادامه خواهد یافت ،تا در این مسیر
آذر در وین نیز همین روند بده و بستان به سازش و توافق گامبهگام ،قدرتهای بزرگ
توافقی جدید بیانجامــد .یعنی درحالیکه جهان بهویژه آمریکا ،جمهوری اســامی را
جمهوری اسالمی عقبنشینیهای جدیدی نهفقط بر سر نزاع هستهای بلکه در سیاست
را میپذیرد ،بخش دیگری از تحریمها لغو خارجی کام ً
ال بــه عقبنشــینی وادارند.
شود .اختالفات همچنان باقی میماند ،اما بنابراین ،زمانی قطعی برای خاتمه اختالفات
روند مذاکرات و تشــکیل جلسات به روال در کار نیست.
گذشته ادامه خواهد یافت.
نشریه کار شماره ۶۸۱

دموکراسی شورایی

ساکهاییکهمسافریبههمراهنداشت!

هر گاه ساکی را میبینی ،نگاهت
به دنبــال مســافرش میگردد
که شــاد و خندان از ســفر باز
میآید و تو نیز چه خوشــحالی
که مســافرت به سالمت رسیده
اســت .عزیزانی که قــرار بود از
زندان بیرون بیایند و ســاک به
دست ،شاهد آزادیشان باشیم،
ولی ساکهایشان را بدون آنها
دیدیم ،آن هم ســاکهایی که
معلوم نبود واقعا مال آنهاست یا
دیگری .لباسهایی که حتی بوی
آنها را نمیداد و نمیدانســتیم
مال کدام یک از زندانیان اســت
و آیا واقعا بر تن او بوده اســت؟
شــاید برخی از وسایل ساکها
متعلــق به زندانــی دیگری بود
که اعدام شــده و قرار بود توسط
زندانی ما به دســت خانواده اش
برسد .هر گوشه ساک و درزها و
جیبها و لباسها را می کاویدیم،
شاید نشانهای و یادداشتی در آن
بیابیم .اگر دفترچــهای هم بود،
نوشتههای آن را پاره کرده بودند
و فقط کاغذی ســفید بر جای
مانده بود .نــه وصیت نامهای ،نه
دستنوشتهای،هیچ.
آذر  ،67زنگها به صدا در آمد و
خبر رسید که به ُکمیته  ...و اوین
بیایید ،با این خیــال که پس از
پنج ماه بیخبری از آنها ،شاید
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مالقاتشــان برقرار شده است،
شاید میخواهند آزادشان کنند ،و
شاید هم میخواهند جنازهشان را
تحویل دهند و هزاران شاید دیگر
که با خود میاندیشیدیم .شایعاتی
بود که زندانیان را کشتهاند ،ولی
هیچ کدام را بــاور نمیکردیم و
میگفتیم مگر میشود این همه
زندانــی را به یک باره بِ ُکشــند،
چگونه میشود ،حتما دروغ است
و آنها زندهاند!
دوم ،ســوم ،چهــارم و  ...آذر ماه
ســال  ،67یادآور خبرهای تلخ
و گزندهای اســت که به سختی
میتوان آن را باور کرد.
چگونه توانستند آنها را که حکم
زندان داشــتند یــا آنهایی که
حکمشان به پایان رسیده بود را
ُبکشند؟
چگونه توانســتند بدون تحویل
جنازهها ،ساکهای زندانیان را به
خانوادهها تحویلدهند؟
این همه پَســتی بــاور کردنی
نیســت ،هزاران ساکی که بدون
صاحب آن ،به دســت خانوادهها
رسید و پس از گذشت بیست و
شش سال هنوز نمی دانیم چه بر
سرشان آوردهاند و چرا؟!
مادرانــی که هر روز بــا دیدن و
نوازش ساکها و نشانهها و دنبال
کردن ُگم شدهشان ،عمرشان به

سر رســید و کودکانی که فقط
از پــدر و مادر خاطــرهای محو
داشتند و عاقبت عکسی در قاب
و ساکی ،برخی حتی پدر خود را
ندیدهاند زیرا در شکم مادر بودند.
همسرانی که مسئولیتی سنگین
به دوششــان افتاده بــود و این
زخم را بایستی به تنهایی و بدون
یار تحمل میکردند ،خواهران و
برادرانی که تنها یادی از لحظات
شیرین کودکی و جوانی برایشان
به یــادگار مانده بــود و برخی
حتی عکسی با عزیزشان ندارند
و پدرانی که با سکوتشــان ،این
زخم را تحمــل و برخی هم دق
کردند و پدر من نیز یکی از آنها
بود.
خانوادههــا در آن ســالها چه
رنجهایی کشیدند ،سالهای درد
و انتظار که به تنهایی سپری شد.
کسی نبود که به دیدارمان بیاید،
یا با ما همدردی کند ،در رسانهها
از آن بگوینــد و در تلویزیونها
راجع به آن صحبت کنند .سکوت
بود و ســکوت و همه از نزدیک
شدن به ما وحشــت داشتند و
هنــوز هم برخی دارنــد و فقط
خانوادهها بودیم که به همدیگر
دلداریمیدادیم!
در شرایطی که حتی نمیدانستیم
عزیزمــان در کدام گوشــهای از

این شهر یا بیابان با تحقیر دفن
شــده اســت ،گفتند آنها را در
کانالهایــی در خــاوران چــال
کردهانــد و برخــی از خانوادهها
جنازههایــی را با لباس در آنجا
دیده و عکس گرفته بودند ،قطعا
گورهای بینام و نشاندیگری هم
در تهران و شهرستانها هست که
بعدها شناسایی خواهد شد.
آخرین نشــانههای مسافران ما
در خاوران بــود و خانوادههایی
که پیشــتر به این بال دچار شده
بودند .آنجا را یافتیم و در بدترین
شرایط هم آنجا را تنها نگذاشتیم.
تهدیدمان کردند ،کتکمان زدند،
بازداشتمان کردند ،گلهایمان
را که با هزاران عشق برده بودیم
زیر پا له کردند ،هر بالیی دلشان
خواست ســرمان آوردند تا ما را
از رفتن باز دارند ،ولی نتوانستند
و میدانند که این کمترین حق
ماست و خواهیم رفت و امیدواریم
روزی را شاهد باشیم که ....
ایــن ذره ذره گرمی خاموش وار
ما /یک روز بیگمان /س ر میزند ز
جایی و خورشید میشود!
درود بیپایان به همه رهروان راه
آزادی و عدالت و برابری!
منصورهبهکیش
چهارم آذر ١٣٩٣

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

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

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

(نبش دکاری )

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

مدرسهفارسیزبان

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

سالن آرایش
برای فـروش
با  15سال سابقه فعالیت
مشتریثابت
در ناحیه شلوغ
نزدیک مترو

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.: 514-336-5666
ازدسامبر1

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)

Tel.: 514-933-0-933

اجاره صندلی

Tel.: 514-967-9909

Chair Rent

نی
ایرا ام

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

خد
است ید!
کن

Tel.: 514-489-6901

قابلتوجهخامنها
توسط شادی

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

فال قهـوه
و ورق

اوتــاوا

توسط :رضا هومن

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

(514) 678-6451

اجــاره

514-833-8684

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

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:

• 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 :

abaee:azsepfree

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

kabiriazoct15

مهدکودک

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
azoct15mromrani

گلفروشی
وحید

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

Email: infokasra @yahoo.ca

جدولاعدادسودوکودرصفحه16

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

Tel.: 514-675-4405

(514) 622-7023

 2بـاردرروز

(613) 265-5899

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

aznov152104nikpour

514-983-1726

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

• 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

خاطرهحتویلدارییکتا

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


freeazmar

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...

Tel.: 514-833-3848

مترجم رمسی

514-717-9117

فنگویندگی

یونسحــامتی

Bita Jarrah

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

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts

az mai2014 25eachPendofjuly

aug-oct60PD

نگهــداری
ازساملندان

Conversation -IELTS -TOEFL

esfahaniazdec01

Tel.: 514-965-1358

جویایکار

35 X 45

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

Facebook:Rose pastry

Professional Truck Driving School

35 X 45

TESOL CANADA/TESOL
USA/TESOL TRINITY London

Tel.: 514-458-5220

آموزشگاهحرفهایرانندگی
کامیون«دیان»
بهترینموقعیتشغلى
براى مهاجران

با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
عضو رسمی

رزپاسترىبابهترين
شيرنيىها
و دسرهاى ارگانيك
براى جشن هاى شما
با٢٠سال سابقه

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

سفـارش
كیک

50 X 70

آمــوزش زبان انگلیسی

Rose pastry

toendofmay2010P

آموزش فرانسه

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

SNOWDON

شیـرینی

514-827-6329
514-620-3255

Tel.: (514) 775-6508

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
ن س
ا
ر
ف ل و
د
ر
ش ب و
 1د ا
گوسفند جنگي
س ه م ي ه
ر
ا
س و
 2ر س ت ه
 -4بچ��ه ميكش��د -گاز
ر ي
ي ا
ن س ب ت
ر ي س
ا
 3و
غ��ذا-
چاش��ني
گن��دزدا-
4
د م ل
ي د ك ي
ر م
ر ي
ا
آدرس
ه
ژ
ا
و
م ن ت ش ا
ا
 5ز
 -5ن��ه خوب نه ب��د -علم
ا
ر
م ي خ ك
ل ب
ل ب ا
 6ه
ت و س
ك ا ف ي ن ت
د
 7س ت ا
نج��وم -واح��د س��نجش
ه م ي ش ك
ر ت
ه
م
ا ك ا
 8ن
سطح
ر ن ي
و
د
خ و ن س ر
 9گ ل ي
 -6چه وقت؟ -يار هاردي-
ز
ه
ا ك ن د
ا گ
پ ر
 10ي م
دستافزار
11
و
ا
ل م و ت
ا
م ل و ك
 -7لباس زمستاني -دربدر-
س ق ف
ا
ه
ز
ا
ط ن
 12ا ت و
ر ب ر
ب ا
ش ت ا ب
ر س ك
 13و
كالم تأسف
ن
ا
م ن
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

www.paivand.ca

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

514-867-1756

خدماتکامپیوتری

استخدام

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

اخوانوستآیلند

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

Tel.: 514-692-1349

azjan’12paid60+120ak

azoct01UP

آمـــوزشزبانفرانسه

Tel.: 514-616-6681

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

آموزشختصصی

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL

PARTICIPATE in our
CO

رستـــوران
برای اجاره

MMUNITY

رستـــورانایرانی

فوق العاده شیک ،با مشتری
ثابت ،مجوز («پرمی») الکـل
در قلب وردان،
لیسانس کامل
برای واگذاری
و یا اجاره کامل

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

(514) 917-9988



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

الکس از1دسامبر

tillnov1Pd

MONTRÉAL QC H4B 1L8

شریف

شیرینی
سـرو

ارز

514-996-9692
خدماتساختمانی
احمــــد

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

514-623-7075

با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

Fax:514-500-1188
Email:
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
info@paivand.ca
بابهترینشیرینیها
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
کلیهخدماتساختمانی
www.paivand.ca
برای جشنهای شما
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
بازسازی،بهسازی
پیونددرونکـــــوورهرهفته
514-562-6453
و...
کیفیتعالی
منتشرمیشود:
کنید!
استخدام
را
آنـان
نرخمناسب
ª
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Vancouver:
Tél.:
)(514
223-6408
 ----------------
Tel.:
514-298-1393
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Ramin
Mahjouri
)(514
561-6408
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
Tel.:514-265-0973
Tel.: (604) 921-IRAN,
صفحه
در
خود را
استخدام
آگهی
هستید،
765
GREENWOOD
Rd.,
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W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
کنید.
درج
پیوند
های
نیازمندی
پرتردد
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----------------------- جویای دوست ،همسر ،هم خانه،

sep13fulyr

استخدام
به یک نفر

پیتــزامیکر

باتجربهفورانیازمندیم.

aznov15U

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

به چند نفر کارمند مسلط
به امور مواد غذایی،
آشپزی ،شیرینی پزی،
آماده سازی و ...نیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت

CARWASH

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

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

azmar14

استخدام

خدماتمالیاتی

aznov1512104paypalU

آموزشگاهموسیقی
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•
•
•
•
•

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.

استخدام

صرافی
 5ستاره

راننده کامیون

Truck drivers




























)wanted (class one
514 585 - 2345
Min. 3 yrs experience.
رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
Fair knowledge of
french required.
یا فکس کنید:
و




Local + switch in provFax: (514) 334-9850

















ince
of
Que.
@info
















Home
everyday.



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

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؟...

•
جای شما در این صفحه
داروخانه











•

®



akhavanfood.com
خالی است! 
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991-9626




بگیرید.
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deepemploi@aol.com



info@paivand.ca
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داروی تان را حتــــویل بگیرید :























پیوند®
®لوگوی
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4084
St
Laurent
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کار استاد علی اصغر معصومی
مراکز پخش پیوند
مراسم




Tel.: (514) 288-4864
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معاصر)
نقاش
و
(هنرمند


ایرانی
عقد
Fax: (514) 288-4682
مرکز شهر مونتریال:




























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

kabiriazoct15

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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----------------------------------شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
تپش،
امانه،
سوپراخوان،
514
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یاس ،عموجان ،شیراز ،کوپلی2:و،1
رستوران
پرشیا،
کافه
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825-3170
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فتوشاپ ،کلینیک آریا،
 فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،NDG auto ،
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£
جواهری
نور،
المیزان،
سوپرفردوس،
ارزخضر،
آلفامدیک،

ª
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پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...
صوفی،
کافه
صادق،
آذین،

¡








برنامه
بلیت
کلیه
فروش


















هاو کنسرتها
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موروالتوس،
آدونیس،
اخوان،
:
آیلند
وست
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آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
ریوسود:
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مراکزفرهنگی
آریا،
مارشه
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همــه روزه در تپش دیجیتال
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Sherbrooke
¯
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) W., Tel.: 369-3474(FISHشماره شما در این

223-3336
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
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نیـازمنـدی هـای پیوند
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آرایشـــــگاه
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en cas de l’indépendance du Québec

Youssef
Tizhouch

Immigration

Putting Safety and Security
of Canadians First
On November 21, 2014,
Canada’s Citizenship and
Immigration
Minister, Chris
Alexander
announced the
coming into
force of certain
changes under
the Faster
Removal of
Foreign Criminals Act
that will further protect
the safety and security of
Canadians and the integrity
of Canada’s immigration
system.
The Faster Removal of
Foreign Criminals Act is
expediting the removal
of foreign criminals from
Canada, while making it
harder for those who pose
a risk to Canadians to
enter the country. The new
changes will deter and prevent abuse of the immigration system and safeguard
Canadians by:
•
Increasing the
penalty for misrepresentation from a two- to a fiveyear period of inadmissibility, as well as a five-year
ban on applying for
permanent resident status.
This change will help deter
fraudulent applications and
sends a strong message to
those who would abuse our
system that giving false or
misleading information has
serious consequences.
Barring temporary
•
entry to immediate family
members of those who are
inadmissible to Canada on
the most serious grounds,
including national security,
human or international
rights violations or organized criminality. This new

measure will
ensure that individuals who
pose a serious
danger are
unable to use
their relatives
to expand
their networks
in Canada.
• Because
of the Faster
Removal of
Foreign Criminals Act:
* Convicted criminals
sentenced to more than
six months imprisonment
in Canada are now being
removed more quickly as
they no longer have the
right to file an appeal to the
Immigration and Refugee
Board’s Immigration Appeal Division.
* As well, those who
have a foreign conviction
or committed an action
outside Canada that carries
a maximum sentence of at
least 10 years in Canada
are also barred from filing
an appeal.
* Foreign nationals who
are inadmissible on the
most serious grounds,
including national security, human or international rights violations or
organized criminality, no
longer have access to a
program that is meant for
cases deserving of humanitarian and compassionate
consideration.
Note: The above
•
information can be found
on the CIC website.
Nova Scotia Provincial
Nominee Program:
The Nova Scotia Office of
Immigration is processing
applications to reach the
150 nominations. Applications are being dealt with

26 :>> ادامه از صفحه

on a first-come, first-served
basis. Once the 150 nominees are identified, any
applications that are not
processed will be returned
to applicants. The stream
will open again on January
1st, 2015. The stream was
opened in January 1, 2014
and closed shortly after
receiving 150 complete
applications.
The Nova Scotia Provincial
Nominee Program will
have a list of occupations
they will be accepting. The
list will come out by the
end of December 2014. The
RLMD stream is meant
to help attract immigrants
with the right skills to meet
Nova Scotia’s labour needs.
The Nova Scotia Office
of Immigration expects
to open a revised stream
in January, 2015. The
program is being realigned
with the federal government’s new Express Entry
stream which is designed to
make processing quicker.
||||||||||||||||||||||||||||

Is everyone with me when
I say “I am shocked it’s
December already” as God
is my witness, I don’t know
where time goes, the older
I get the faster it flies. I
wish it would slow down at
little, seriously!
eep safe, stay healthy,
and make sure laughter is in your everyday
laughter.

K

Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration Consultant
Registered with the Quebec
Government
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

...قبل از عمل جنسی

 یک ساعت،تاخیر انداختن انزال
.قبــل از آن خودارضایی میکنند
بااینکــه چنین حقــه ای ممکن
اســت عمل کند امــا زیادهروی
در آن ممکن است نتیجه عکس
بدهد زیرا خودارضایی زیاد موجب
خواهد شــد که آلت تناسلی تان
دچار نعوظ نشــده یا رسیدن
به این حالت برای آن خیلی
.طول بکشد

خیلی باال باشد ودر ارتباط جنسی
 فقط موجب پایین،برآورده نشود
z
آمدن اعتماد به نفس خواهد شد
.) خیلی توقعاتتان را باال نبرید۷
اگر دفعه اولی است که میخواهید که نه تنها برای زندگی جنسی تان
با همسرتان ارتباط جنسی داشته بلکه برای زندگی تان به طور کل به
. باید همه اختیار را به زمان هیچ عنوان خوب نیست،باشید
z  بدن آدم هــای مختلف.بدهیــد
. خودارضایی نکنید.۸ متفاوت اســت و باید بگذارید که
شناخت شــما از بدن همدیگر به خیلی افراد برای طوالنی تر کردن
 اگر توقعاتتان زمان ارتباط جنســی شــان و به.تدریج صورت گیرد

88400 ، هفته18 بطور متوسط برای
.دالر می باشد
 میلیــون دالر صاحبــان لیگ760
 شکستگی،برای آزمایشات پزشکی
 شانه و غیره، بازو،استخوان های زانو
.برای تمامی بازیکنان هزینه می کنند
__________________

.معرض فروش می گذارند
وقتی که مسابقه مهمی بیندو تیمدر
 مثل نیویورک برگزار،شهرهای مهم
 تماشــاچیان سوپربال در،می شود
. هزار بالغ می شود65 استادیوم بر
 عکاس و، خبرنگار،هزار نفر مفسر5
مســوولین برگزارکننده مسابقات به
.رایگان اجازه ورود به استادیوم دارند
حقوق هــر بازیکن فوتبال آمریکایی

•

 بار تیم های مختلف6 امسال تا بحال
.را شکست داده است
 بازیکن بســیار معروف11 »«الو وت
.(ستاره) در تیم خود دارد
80  تا30  بین:بهای بلیت بازی هــا
دالر است
زمانی که بلیت تمام (سولداوت) می
 دالل های بلیت فــروش در،شــود
 دالر این بلیت را در150 خیابان ها تا

V

oici mon
opinion
sur le récent discourt
de monsieur JeanFrançois Lisée.
Il n’y a pas si longtemps,
dans le Journal de Montréal, on peut lire que
monsieur Jean-François
Lisée annonce qu’en cas de
l’indépendance du Québec,
sous un gouvernement
péquiste, il propose une
monnaie et un passeport
québécois.
Il faudra alors créer
un ministère des affaires
étrangères, ouvrir des
bureaux de passeports et
engager du personnel. Je ne
crois pas que cela soit très
agréable pour un québécois
d’avoir besoin d’un passeport pour aller à Ottawa.
Mais en même temps vous
dites qu’un québécois
pourra garder son passeport
canadien, ce qui fait un
système à deux poids, deux
mesures.

Vous avez
mentionné que
vous aller créer
une nouvelle
monnaie
québécoise. Cet
argent devra
rivaliser avec
notre dollars
actuel, celui
des américains, l’euro et j’en passe.
J’émets de sérieux doutes
à ce que votre monnaie
puisse être concurrentielle
dans ce marché. De plus je
ne crois pas que les québécois seraient prêts à perdre
leur stabilité économique ni
leur prospérité. Et je vous
fait remarquer que le 12
mars 2014, Pauline Marois
déclarait exactement le
contraire en déclarant qu’un
Québec souverain garderait
le huard.
Avec un premier référen-

dum en 1980, et le
deuxième en 1995, les
québécois ont votés non
à votre option. De plus
des grands politiciens
comme monsieur
Jacques Parizeau et
monsieur Bouchard
ont déclares qu’ils ne
croyaient plus à cette
forme d’idées indépendantiste. D’après
moi, depuis plus de 34
ans, cette option est
dépassée maintenant.
Je vais rajouter
comment monsieur
Lisée vous pourrez racheter du fédéral ce qui lui
appartient comme chemin
de fer, service des postes,
bâtiments etc. Avec cette
monnaie que vous voulez
créer, pensez-vous qu’elle
serait acceptée au niveau du
commerce international.
Et pour finir vous désirer
nous doter d’une armée
non combattante consacrée
au maintien de la paix. En
aurons- nous les moyens
monsieur Lisée.
•

 از قدیمیترین ایرانیان،یوسف تیزهوش
 قهرمان پیشین،جامعه ایرانی مونترال
1965 و1963 تیم ملی پینگپنگ
مسوول کمیته فنی پینگ پنگ بازی
 درتهران1374 های آسیایی
مربیفدراسیونپینگپنگ

و عنــوان هفتمین بازیکن زن دنیا
.شناخته شده
 سالگی12  که از،آقای نیک ساویانو
 چون، سالگی مربی اوژنی بوده20 تا
وقت برای ادامه تمام تمرینات اوژنی
 از. از این ســمت استعفا داد،ندارد
این به بعد مربی دیگری بجای خود
.انتخاب خواهد شد
شــرط بندی برای انتخاب بهترین
فوتبالیست دنیا برای بدست آوردن
،2015  ژانویه12 توپ طالیــی در
هیات ژوری فوتبال بین المللی توپ
Super Bowl XLIX, the 49th ،طالیی را به یکی از ســه نفر مسی
edition of the Super Bowl,
رونالدو و مانوئــل نایر اهدا خواهند
will decide the league cham.کرد
pion for the 2014 season. It
||||||||||||||||||||||||||

فوتبالآمریکایی
»و«سوپربال

is scheduled to be played on
February 1, 2015, at University of Phoenix Stadium in
Glendale, Arizona, home of
 پرتحرک و، پرهیجان،ورزش متنوع
the Arizona Cardinals.

فوتبال آمریکایی از بازی راگبی گرفته
 یک ورزش حرفه1960 شده؛ ســال
.ای رسماً شناخته شده
معروفیتفوتبالآمریکاییتماشاچیان
زیادی به خود جلب نموده؛ رفته رفته
در سطح دانشگاه ها مورد توجه قرار
.گرفت
،اتریش،همچنیندر کشورهای ایتالیا
، انگلستان، استرالیا، فنالند،فرانســه
ســوئیس و ژاپن مسابقات فوتبال در
،کانادا و آمریکا بین شــهرهای غرب
. شمال و جنوب انجام می شود،شرق
 بار در سال های گذشته49 تا بحال
انجام شده
.بزرگترین رویداد ورزشی می باشد
در اول2015-2014 مسابقات فوتبال
.بهار تا آخر پائیز بر گزار می شود
تیم «الو وت» مونتریال توانست تیم
 شکست17  بر50 لیون دیترویت را
.دهد
،تیم «الو وت» منطقه شرق مونتریال
 بار به سطح فینال رسیده19 تا بحال
است

 برای داشتن، دسته جمعی،خشن
 بازوها و، بلند قد،تناسب اندام خوب
... بدنی ورزیده و،شانه های قوی
وقتی توپ دوکی (بادامی) شــکل به
 او باید در،دســت بازیکن می رســد
 متر توپ را در زمین حریف55 حدود
جلو ببرد و از مانع های تیم مقابل در
حدود فقط چند ثانیه از خط دفاعی
.رد شود
چنانچه نتوانســت توپ را پرتاب می
کند به یک بازیکن تیمش و او بتواند
توپ را به راه دور ببرد و از این طریق
. امتیاز برای تیمش بدست آورد10
. گرم است425  وزن توپ دوکی سانتیمتر28  اندازه توپ بازیکن دارد12  هر تیم. نفر داور دارد7 :اندازه زمین
 متر110 : طول و نیم متر59 : پهنا یک ساعت: مدت بازی دقیقه15  دقیقه بــازی؛30  هــراستراحت

تنیسفرانسه

کا پ دیویس

مسابقات تنیس فرانسهدر زمین خاک
.ُرس فشرده انجام شد
 نوامبر23  تا21 تاریخ
راجر فدرر بازیکن سوئیســی با کمر
 مقابل بازیکن فرانسه آقای،درد شدید
6-1 ، 6-4، 6-3 مون فیس با نتایج
.مغلوب بازیکن فرانسوی شد
فدرر در مسابقه دوم توانست بازیکن
 ریشار گاسکه را در فینال،فرانسوی
.شکست بدهد
تیم سوئیس عبارت از آقایان واورینکا
 میکائیــل المه و،نفر چهــارم دنیا
.کوشیندلی برنده کاپدیویس شدند
این چهاردهمین بار اســت که اسم
بازیکنان سوئیسی روی کاپ نقره ای
.بسیار نفیس نقش می بندد
 بار قهرمان دنیا شده17 فدرر تا بحال
.است
 آقای لوتی اظهار،کاپیتان تیم سوئیس
نمود این برای یک کشور کوچک مثل
.سوئیس افتخار بزرگی می باشد
 هزار نفر دوستداران فدرر در2 حدود
خیابان های شــهر ژنو برای قدردانی
و تشــویق بازیکنان تیم ســوئیس
.راهپیماییکردند
 یوکوویچ از، دنیا1 بازیکن شــماره
کشور صرب از موقعیت کمر درد فدرر
بهره بــرد و عنوان قهرمانی اول دنیا
. را از آن خود کرد2014
 واورینکا و نیشــی، ندال،آقایان فدرر
کوری به ترتیب قوی ترین تنیس بازان
.جهان می باشند
چند مطلب جالب

اوژنی بوشار یکی از بهترین بازیکنان
زن دنیا و جوان ترین تنیس باز بین
. بازیکن شناخته شده است25
 پیشرفت های2014 اوژنی در سال
قابل توجهی به دســت آورده است

37

 سال  21شماره  10  1190آذر 1393

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان ...
عکــاسی از نوزاد
در اولیـن روزهای
پس از تولـد...
در شــماره دیگــری در مــورد
«عکسهای دوران بارداری» ،مقاله
مبسوطی تهیه کرده بودم .این بار
و در ادامه همان بحث شــیرین،
میخواهم در مورد عکاسی از نوزاد
در روزهای اول زندگیش با شــما
صحبت کنم.
حتما بارها قیافه نوزاد پس از تولد را
دیده اید که بسیار خاص ،منحصر
بفرد و حتی عجیب میباشــد .در
آن روزهای اول به خوبی نمیتوان
تشخیص داد که نوزاد چه شکلی
بوده و آیا به مامان بزرگ مامانش
شبیه است یا به مرحوم «آقابزرگ»،
جد پدریش در وطن!
همین روزها بهترین روزهای ثبت
تصاویر نوزاد با آن جثه کوچکش
است.
یکــی از موقعیتهــای عالی برای
عکسهای خانوادگی ،عکس نوزاد
در اولین روزهــای پس از به دنیا
آمدن اوســت .معموال سه هفته
اول زندگی ،نوزاد قیافه و شمایل
خاصی دارد و پس از گذشت این 3
یا  4هفته ،تغییر محسوسی کرده و
قیافه اش به سرعت به یک موجود
کاملتر مبدل خواهد شد ،اما قیافه
آینده اش ،شباهتی به روزهای اول
زندگیش نخواهد داشــت .چنین

www.paivand.ca
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روزهایــی را کــه نــوزاد در حال
سازگاری با محیط جدید زندگیش
است را باید غنیمت شمرد و یک
آلبوم ویژه عکس از آن تهیه کرد
تا همیشه در خانواده باقی بماند.
روزهای محدود این دوره از زندگی
نوزاد ،خیلی زود ســپری شده و
مادر با مشکالت پس از زایمان و
پدر با مسائل و مشغولیات حاصل
از ورود یک عضو جدید به خانواده،
درگیر هستند .در نتیجه معموال
موقعیت ثبت عکسهای منحصر
بفرد این دوران ،به راحتی و برای
همیشه ازدست میروند.
یکی از بهترین ویژگیهای عکاسی
از ایــن دوران چنــد روزه ایــن
اســت که در اکثر موارد ،نوزاد در
وضعیت استراحت و کامال خواب
بوده و میتوان هر پوزیشنی را که
میخواهیم به او بدهیم.
از آنجایــی که در چنین موقعیت
هایی نــوزاد ،بی حرکــت و آرام
میباشد ،کار با سوژه بسیار راحت
تر بوده و خیلی از پوزیشنهایی که
در زمان بیداری به هیچ
بچه ای نمیتوان داد را
در جلسات مجانی آموزش عکاسی
میتوان به سادگی اجرا و
استودیو «فوتوبوک» شرکت نمایید.
برای اطالع از زمان این جلسات در بزرگترین به سرعت عکسبرداری
کرد .کسانی که تجربه
گروه فیسبوکی ایرانیان مونترآل ،یعنی:
عکاسی پرسنلی نوزاد را
«همه چیز در مورد مونترآل»
دارند به خوبی میدانند
Info pratiques sur Montréal
که چقدر باید منتظر
عضو شوید .تلفن استودیو فوتوبوک:
شوند تا نوزاد از خواب
(514) 984-8944
بیدار شــده و بتوان از
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
آن عکس پاســپورتی
پیج استودیو فوتوبکدر فیسبوک:
WWW.FACEBOOK.COM/
تهیه کرد ،چون عکس
STUDIOPHOTOBOOK1

پاســپورتی نوزاد هــم باید حتما
با چشــم باز گرفته شود ،آن هم
چشمانی که حدود  20ساعت در
شبانه روز بسته هستند!
اما خوشــبختانه در مــورد پرتره
های هنری از نوزاد ،بســته بودن
چشــمهای او ،معصومیت و جلوه
ویــژه ای از آرامــش را در تصاویر
بوجود خواهد آورد.
با قرار دادن دو دستان نوزاد در زیر
سرش و جمع کردن پاها بهترین
تصاویر را میتوان از این فرشــته
کوچک به تصویر کشید.
اســتفاده از چند وســیله جانبی
مثل عروسک ،شال و کاله رنگی
منگولهدار نوزاد،دستکش و وسایل
شــخصی اش ،به زیبــا تر کردن
تصاویر کمک خواهند کرد.
معموال اســتودیوهای حرفه ای،
چندین سبد حصیری و جعبه های
مختلف و مقداری تشک و پتوی
کوچک نوزاد نیز در اختیار داشته
کــه میتوان نوزاد را بــه آرامی در
این سبدها گذاشت و پوزیشنهای
دیگری به او داد.
طبــق نظر پزشــکان متخصص
کودکان ،قــدرت بینایی نوزاد در
روزهای اول زندگیش محدود بوده
و نورهای موجود در استودیو او را
نخواهد آزرد.
می توان تعدادی از عکسهای نوزاد
را بدون لباس و از پهلو به گونه ای
گرفت که صورتش رو به دوربین
بــوده و بتوان بــر روی صورتش
بزرگنماییکرد.
نگارنده به خوبی بــه یاد دارد که
در وطــن خودمان و در زمان
آن خدابیامــرز(!) ،ســبکی
از عکاسی مرســوم بود که
در آن از نــوزادان ذکــور،
عکســهایی تهیه میکردند
کــه تمام قســمتهای بدن
بچه و بویــژه «عورت» نوزاد
نیز عکس تهیه میکردند تا
«عکسشان ماده تاریخ شود!»
این عکسها را بعدا و با افتخار
به کل فامیــل و اهل بیت
نشان میدادند تا به دوست و
دشمن ثابت کنند که «گل
کاشــته اند» و فرزندانشان
«آنتن دار»(!) بوده است.

عمل جنسی استفاده کنید ،خیاردازی
z
های همدیگر را برآورده کنید و برای
 .۹از الگوی همیشگی تان پیروی حفظ شور و عشق بین خودتان برای
نکنید.
هم یادداشتهای شهوت آمیز بنویسید.
نداشتن خالقیت و نوآوری در رابطه
جنسی شــور و اشتیاق و عشقی که z
بین تان وجود دارد را روز به روز کمتر  .۱۰نوشیدنی الکلی خنورید و سیگار
میکند .وقتی رابطه جنســی برایتان نکشید.
ً
به شکل یک عادت یا عمل ماشینی هم الکل و هم ســیگار قبــا نماد
درآید ،میل جنسی در هر دو شما به مردانگی و میل جنســی بوده است.
تدریج کمتر خواهد شد .سعی کنید اما خیلی وقت است که این فکر کنار
از حالتها و مکانهای جدید برای انجام گذاشته شده است و ثابت شده است

که هم ســیگار و هم نوشیدنی های
الکلی موجب کاهش میل جنســی
میشوند .کشیدن سیگار جریان خون
در بــدن را تنگ کــرده و از آنجا که
تحریک جنسی به آن وابسته است،
برای بهتر کردن زندگی جنسی تان
باید از آن دوری کنید .و بااینکه گفته
میشودمشروباتالکلیتحریککننده
بسیار خوبی هستند ،اما از نوشیدن آن
نیز باید پرهیز کنید .این نوشیدنی ها
شاید حس جنسیتان را بیدار کنند اما
وقتی زمان عمل میرسد ،کارایی تان را

www.facebook.com/studiophotobook1
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خوشبختانهدوره استفاده از چنین
عکسهایی هم در آنجا و هم در بالد
کفر به سر رسیده و ما نیز از انجام
چنینعکسهاییمعذوریم!
از آنجایی که بچه «پاک و نجس»
سرش نمیشــود ،در استودیو باید
تمهیداتی را در نظر گرفت که اگر نمای نزدیک (کلوز آپ) از انگشتان
اتفاقی افتاد ،به ســرعت اقدامات دست و پای نوزاد و یا دست و پای
نظافتی را پشتیبانی کرده تا بچه به کودک در بین دستان پر مهر پدر
تیر و تخته «بول» نکند!
و مادرش نیز نتایج بسیار زیبایی
یکــی از بهترین اســتفاده هایی به ما خواهــد داد .تمام حاالت و
که میتــوان از این دوره از زندگی حرکتهــای طبیعی نــوزاد ،مثل
نوزاد کــرد ،ترکیب و مونتاژ آن با مکیدن انگشتان دســتانش نیز
عکسهای دوران بارداری مادر است .ســوژه های جالبی برای عکاسی
مثال میتوان عکســی را که مادر هستند.
باردار به صورت ایستاده گرفته و اســتفاده از یک میز نسبتا بلند
دســتانش بر روی شکمش بوده برای قرار دادن نوزاد بر روی آن و
•
اســت را با عکــس دیگری که
همچنین استفاده از پوششی
ه
ب
شــبیه پوســت حیوانات با
مــادر ،نوزاد را با همان نزدیک
پوزیشن در دست دارد
در کنار عکــس قبلی
مونتاژ کرد.
اســتفاده از جلــوه های
Infos pratiques sur Montréal
نوستالژیک تصاویر سیاه و
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
سفید و ترکیب آن با چند نور
اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل
رنگی مختصر ،تصاویر بسیار
اینگروهفعالبانزدیک به16هزارعضو ،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبک
جالبی را خلق خواهد کرد.
بوده و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.
میتوان چند کلیشــه هم در
حالی که پدر و مادر ،بی توجه به
دوربین مشغول نوازش و رسیدگی
به عضو جدید خانواده شان هستند
را ثبت کرد تا آلبوم خانوادگی این
دوران تکمیل تر گردد.

پرزهــای بلند ،کار را ســاده تر و
زیبایی عکسها را دوچندان خواهد
کرد.
واضح اســت که بــرای ثبت این
تصاویــر ،بهترین منبــع نور در
استودیو ،نور فالش «سافت باکس»
بوده تا زنندگی نور در کمترین حد
و پخش نور ،زیاد باشد.
بهترین و زیباترین تصاویر نوزادان
را عکاســان با حوصله به تصویر
میشــکند و آنقدر بی حرکت در
پشــت دوربین منتظر میمانند تا
نوزاددر حال خواب ،رویای شیرینی
را ببیند و پس از آنکه لبخندی بر
روی لبانش نقش بســت ،فورا آن
لبخند زیبا را با دوربین شــکار و
تصویر را جاودانه کنند.

16هزار

عض ـ ـ ـو «همهچیزدرموردمونترآل»

پایین می آورد.
بهتر است قبل از انجام رابطه جنسی
هیچکدام از این کارها را انجام ندهید و
به جای آنها میوه و سبزیجات بخورید
که قدرت باروری شما را باال میبرند.
تمرین دادن عضالت لگن با تمرینات
کگل و همچنیــن کار کــردن روی
عضالت دست و پاهایتان در باشگاه
به بهتر کردن زندگی جنسی تان
کمکمیکند.
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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  آذر10  1190  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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AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Open 7 Days

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

PRÊT À MANGER

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

BANANAS

ORANGES

PRÊT À MANGER

BROCOLI

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

EA.
CH.

EA.
CH.

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

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

BEATRICE BUTTERMILK

BABEURRE BEATRICE
1L

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.59 kg

LB.

BEATRICE SOUR CREAM

CRÈME SUR BEATRICE
0%, 5%, 14%
500 g

EA.
CH.

DORIC FETA CHEESE

FROMAGE FETA DORIC
700 g

EA.
CH.

MAZOLA CORN or
CANOLA OIL

HUILE DE MAÏS ou CANOLA MAZOLA
2.8 L

EA.
CH.

AKHAVAN GREEN LENTILS

LENTILLES VERTES AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

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

EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN CHICK PEAS

POIS CHICHES AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
CORTAS
3L

ADORA BASMATI RICE

RIZ BASMATI ADORA
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

ARZ PITA BREAD

PAIN PITA ARZ
200 g

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

GHEE VÉGÉTALE ASEEL
1 kg

CORTAS PICKLED PEPPERS

PIMENTS MARINÉS CORTAS
1L

EA.
CH.

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

EA.
CH.

ASEEL VEGETABLE GHEE

EA.
CH.

AKHAVAN WHITE SUGAR

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

CORTAS FIG JAM

CONFITURE AUX FIGUES CORTAS
750 ml

EA.
CH.

COLD ALEX FROZEN OKRA
OKRA CONGÉLÉ COLD ALEX
400 g

EA.
CH.

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

AKHAVAN DILLWEED
ANETH AKHAVAN
100 g

FRESH LEG OF LAMB

FRESH LAMB SHOULDER

GIGOT D’AGNEAU FRAÎCHE
$15.38 kg

EA.
CH.

Halal

AKHAVAN DRIED PARSLEY

ÉPAULE D’AGNEAU FRAÎCHE
$10.98 kg

Halal
Halal

LB.

PERSIL SECHÉ AKHAVAN
100 g

POULET DE GRAINS ENTIER
$5.48 kg

EA.
CH.

Halal
Halal

Halal

AKHAVAN DRIED MINT

Halal LB.

GROUND BEEF

MENTHE AKHAVAN
100 g

EA.
CH.

LB.

GRAIN FED WHOLE CHICKEN

BOEUF HACHÉ
$10.98 kg

Halal

Halal

COLD ALEX FROZEN
MINCED MOLOKHIA

Halal
Halal
Halal Halal LB.
Halal

Halal

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

514 485-4887

LB.

CUBES DE BOEUF MAIGRE
$13.18 kg

MOLOKHIA HACHÉ CONGÉLÉ
400 g

EA.
CH.

Halal

LEAN BEEF CUBES

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

BROCCOLI

LAITUE ICEBERG

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

LB.

ICEBERG LETTUCE

PATATES
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

OIGNONS
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

RAISINS ROUGES
$4.38 kg

EA.
CH.

POTATOES

ONIONS

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

RED GRAPES

KAKIS HACHIYA JUMBO

LB.

READY TO EAT

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

JUMBO HACHIYA
PERSIMMONS

BANANES
$1.08 kg

Size/Grandeur 113

EA.
CH.

READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

READY TO EAT

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

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

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

See stores for more specials
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www.paivand.ca

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

BLVD.
PIERREFONDS
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فروشگاهکوهنور

PAiVAND

ُب
راسارد
و
الوال

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

Tel.: (450) 676-9550

باباخانی

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

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک






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

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

Vol. 21, No. 1190, 01 Dec. 2014

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

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

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

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

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
وست آیلند

بهمدیریت:
بیژن احمدی

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

GUY

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
ه

کتان ،سی

با طع

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

E
X
C
H
A
N
G
E

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
بهتـــرینحلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید! سوهان اعال رسید

هرآنچه نیازشماست...
همه زیر یک سقف!
www.akhavanfood.com

ه دان
ه و کنجد

م
های گونا
گون رسید

انار و

ل

یموشیرین
ع

الی رسید

 انواع کباب ،جوجه کباب،
چلوکباب کوبیده و...

