شــریف

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز- امورمهاجرت

1198 شماره21سال
1393  بهمن12

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

1198

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

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

موسسه مالی

www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com

EXCHANGE
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!جنایاتبیمکافات

قتلفجیعآلبرتونیسمان
زمین لرزه ایسیاسیدرآرژانتین
پدیدآورده و اعتراض های
.گسترده ای را برانگیخته است

 شارلی ابدو:قتل عام

514 439 8501

Designed by:Studiophotobook.com

Show starts at 21:00

ATWATER

Montreal, H2X 1Y9

الیت
صرافی
GOOGOOSH / x¼¬¼¬

)(خضر

انتقـال ارز

Montreal Qc. H3G 1S6

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

GUY

3

dZ®`` ` `Á…

jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

ÍÅœZ®™

انتقال فوری ارز

Rain
Tears...

Show starts at 21:00

Designed by:Studiophotobook.com

(514) 846-0221

äÀ ¯

مهاجرت

:سیاسی

کانادا/کبک

gfÂ†if£ˆ
36 >>

®شادپور
ZxZ®.ا.ع
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11 >>
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Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

TORONTO

مریم خالقی

}gfZ x£```````¿Åˆ ã```````Å›Æ† z LC a£```````````¥¥•Z
\Zfd£ Hamid
®›Z fd çœêÂ‘
äº…£ £… z B.sc.
ç…d fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd
Sedigh}ZX
Kaghazchi
(514)
935De3337
1006,
La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Real
Estate
Broker
Tél.:(514)
989-2229,
Fax:
989-0029
www.
www.profusionrealty.ca

Westmount, Qc H3Z 2A5

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Cell: (514) 928-5415
www.Christiesrealestate.com
Email: info@khazarexchange.com
.com

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309
Côte-des-Neiges
Montreal Qc H3J 1M8

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

رایگان
 ارزیابی$819

Tel:
438-985-4674
3.5
from
 تهیه وام های مسکن و جتاری
4.5 from $1249
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

Cell.: 514-967-5743
Tel: 438-985-4674

مینو اسالمی

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›

fÂ›Z لپ
fd çœêÂ‘
ä…®¨†لوازم
£…
 با کیفیت عالی | قیمت نازل:تاپ
یدکی
فروش کلیه
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
x£Å¥¿gz®Å`•www.fsotech.ca
| seyedsadr@fsotech.ca
£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ
Office:
(514) 694-0840
3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

D.D.S.
2178 Ste-Catherine
W.
D.M.D.

xZ®Á†y£½²œZd

vZ®¥œÂ›y£½²œZd

Tel.:
1973 (514) 585-2345
1998
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
(514) 846-0221
Tel.: (514) 731-1443

Metro: CDN

 ستاره5 صرافی

xZ® Z ä… gfZ v£fZ

ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال
:بهمدیریت
بیژناحمدی

ان
تقـال ارز

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


 سرویس تبدیل پول با بهترین نرخExchange

1.5 from $699
Tel.: 514-937-5192
| Cell.:
514-944-3279
3.5 from
$819
4.5 from $1249
1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc)

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel: 438-985-4674
جراحدندانپزشک

_________________________ 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

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

GUY

:دکتر شریف نائینی

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

\fÂä… fêd v£fZ z á ¬¤†

}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
<<  >> با بهترین نرخ و هزینهb®œ
ã ®``````¥Á… £… }f£¨†

6520 St-Jacques Tel.: (514) 485-6000
5774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492

Tel.: 514-439-1444

UNION MONDIALE

çœ£`›
¯ Zz
ã¼±› wZz

5Star I.P.M. Inc.vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £…

محضردارومشاورحقوقی

NOTAIRE-NOTARY

(514) 694-4291
(514) 696-5169

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

،درمتام نقاط دنیا

: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

Fax
Res.

Office: 514-507-0773
Cell (514) 816-4080

ßŽ¯§œZ¬œd aZ®‰

Côte-des-Neiges

$699
3.5 from $819
مونتریال$1249
مشاور امالک در سراسر
4.5 from
مسکونی و
1.5 جتاری
from
$699

Côte-des-Neiges

ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
We Sell Laptop
ã¼±› wZz äÅÁ†Accessories!
! x£½ Zf ç…£ gfZ !

وحیدخلـجی

 امیرسامAmir Sam
Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.

Luciene
l'Allier

currently o

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

çÀÅ¢£œ
Ü®باŽ
®¥˜d جهت
سیستم ما
جابجایی ارز

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

Maryam Khaleghi

T o w e rn 2sale

VANCOUVER

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

Immobilier
Affilie به
 ناپذیرAgent
رقابت
قیمت های
RE/MAX

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž
 مسکونی و جتاری:مشاور امالک

gfZv£`º¥œZ
Profusion Realty RF
Agence Immobilière
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`````› ‚fz£²›
xZ® Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z®
1361 Greene
Avenue
gzf b®œ
ã ®¥Á… ãÅ¿´†کاغذچی
£… z
حمیدصدیق

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

Ninous Givargiznia, BSc.

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

Tel.: (514) 486-5547
Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
برای شرکت ها و اشخاص
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†
 انواع مشاورت های مالی
Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž
استفاده
آموزش

£ßœ£…
gZ }f£¨†
wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
از سیستم های حسابداری

Montreal Qc. H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

Real State Broker
minoo.eslami
@century21.ca

3 روبروی
MONTREAL
بل سنتر

www.pars.ca

پیشبینیتداومسقوطدالرکانادا
2015  تا پایان سال9

1253 Guy (514) 933- 8383
Tel.: (514) 806-0060

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

ç¿†£‹ xÂ £¿

1155 Rene Levesque W. #2500

Minoo Eslami

10

:اقتصاد کانادا
کاهش تورم و نرخ بهره

GESTION FINANCIERES EXACTE

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

40

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š
کلینیکمدیکالآلفامدیک
(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
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ماریا

مونتریال

11 !مراقبباشیمدوبارهبهتلۀ«منشورارزشها»نیافتیم:کبک
 حال و روز کودکان معتاد در ایران... دالری باشيد۳۰آماده نفت
5
9

"بدرود
،منSte-Catherine
عشق
5Star I.P.M.
W.
37&Inc.
7 2178
…
Tel.:(514) 585-2345
ã ®¥Á…£ œ ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
"!بدرود
zb®

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

6600 Trans-Canada, Suite 750

باهنرمندیستارگانسینمایایران

سالگذشتهسهاستراتژی۳۵ جمـــهوریاسالمیطی
اجتماعیوامنیتیبراینابودیجامعهبهایی،اقتصادی
8 ......................................... در ایران به اجرا گذاشته

دیدوبازدیدوضیافت
یyf£¥5ç•Z®
وز4بزرگ نور

Métro Place-Des-Arts

and

 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی
 سال سابقه کاری در کانادا18با

» «خشکسالی و دروغ

سالزندانبرایبهائیـانایران۱۰۰۰

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

 به ایران و برعکسIranAir
General Salesشهباز
Agent
و با تضمین بهترین نرخ روز
5 >>

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
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یک سال
گذشت
6 آزادیکوبانی؛شکستنظامیوایدئولوژیکداعش
..... Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Place-Des-Arts, Salle

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

فارکس

زهی
ح
�یا
نک
32 وانم

فاضل
...نازنین

iva

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

an D

Métro Place-Des-Arts

ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

1449 St. Catherine W

ersi

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

بایادوخاطره
IN PRESTIGIOUSخوب
انسانیسراسرمهر
ومحبتکهدیگر
PLACE-DES-ARTS
32 نیست
درمیانما

آرﺯو ﺗﺤﻮﯾﻠﺪﺍری ﯾﻜﺘﺎ

34 ﺻﻔﺤﻪ

P
The

SATURDAY APRILمیناپرپرشد
4th, گل

Tel.: 514-620-5551

GOOGOOSH CONCERT IN MONTREAL

SATURDAY APRIL 4th,

IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West

•15760 boul Pierrefonds

Montreal, H2X 1Y9

Tel.: 514-485-4744
West Island:

GOOGOOSH / x¼¬¼¬

•6170NDG:
Sherbrooke W.

!ما مسئول این وضعیتایم
 برادرانمان را،کودکان ما
D ...کشتهاند
sian !تراژدیاینجاست
r
3
1
e
P
The چگونه به اینجا رسیدهایم؟

Perspolis Entertainment proudly presents:

5
GOOGOOSH CONCERT
IN
MONTREAL
a
iv

Perspolis Entertainment proudly presents:

خدمات ارزی

   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.

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

GUY

جنب دانشگاه کنکوردیا

www.Metcap.com

Côte-des-Neiges
www.Metcap.com

es
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جشن نوروز اجنمن فرهنگى
ایرانیانوستآیلند

به مناسبت فرا رسیدن
جمعه
نوروزباستانى
 مـارچ27
،انجمن فرهنگى ایرانیان وست آیلند
2015
 را1394 جشن نوروز

6:30 ساعت
تا پاسی از شب

آژانسمسافرتیکاسپین

در محفلی با فضای نوروزی
در كنار سفره هفت سین
.برگزار می كند

، با صرف میوه و شیرینى
 فیله مینیون: شام،پیش غذا
 ماهى سلمون و دسر، و مرغ

در سالن املپیا

بهترینسرویس
نازل ترین بها

• در سالن املپیا

Info: 514-626-5520:تلفن اطالعات
 دالر60 :• بلیت بزرگساالن
 دالر40 : سال١٠ بچه ها زیر

دالر30 :دانش آموزان مدرسه ایرانیان وست آیلند
 سال رایگان٣ كودكان زیر

Salles De Réception Olympia

3855 Boul St-Jean
Dollard-des-Ormeaux
همراه با
QCH9G 1X2

دى جى
شاد
مهیار


شبى شا
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و
ب
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د
ماندنى
ید و باز
دید و قرعه كش همراه با
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ه
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 د مدرسه ا ت ٓایلند
یرانیان
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ق
سرگرمكننده ب ک و برنا
مه های
رای
بچه ها
ی
ع
ز
ی
ز

: • محل فروش بلیت

 هر شنبه3:30  تا12:30 از ساعت
در مدرسه ایرانیان وست آیلند

2900 Lake
Dollard-des-Ormeaux
H9B 2P1

COROLLA CE 2015
STARTING AT

17 515 $

• 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

 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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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ا بر
ج
2 کنون آما

ده ف
روش

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

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

Model Unit
H3G 2T3

GOOGOOSH CONCERT
IN
MONTREAL
iva

Perspolis Entertainment proudly presents:

D
n
rsia

e
P
he

T

SATURDAY APRIL 4th,
IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Montreal, H2X 1Y9

GOOGOOSH / x¼¬¼¬

Métro Place-Des-Arts

Show starts at 21:00

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

Designed by:Studiophotobook.com
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اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم
از بانک هاى
معتبر كانادا

رامین عباسى

نامى آشنا و مورد اطمینان:
در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع
اتومبیل  TOYOTAبا من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره
و قیمت با من متاس بگیرید:
همــهروزه
از ساعت  10صبح تا  4بعدازظهر
Ile Perrot Logo_Layout 1 12-02-27 2:51 PM Page 1
در خدمت شما >> (بجز یکشنبه ها)

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

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com
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1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692

 با پارکینگ وسیع رایگان

شنبه  21مارس
در سالن شکوهمند

Embassy Plaza

 50 :دالر
ت
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جهــان...

آماده نفت  ۳۰دالری باشيد!

 30ژانویــه :ارزانترين قيمت برای
فروش هر بشــکه نفت در حالی
در معامالت روز ثبت شــد که با
دستکاریهای گاه و بيگاه آمريکا،
بــازار جهانی خــود را برای نفت
بشکهای  ۳۰دالر آماده میکند.
با گذشــت حدود يــک هفته از
درگذشــت ملک عبد الله پادشاه
عربستان سعودی ،قيمت جهانی
نفت نه تنها افزايش نيافت که در
طول چند روز گذشــته تاکنون
شيب ســقوط آزاد کاهش قيمت
طالی ســياه تندتر از قبل شده
است.
بر اين اساس قيمت نفت در پايان
معامــات روز هشــتم بهمن به
کمترين سطح در  ٦سال گذشته
رســيد که اين افــت قيمت در
واکنش به گزارش دولت آمريکا از

افزايش سطح ذخيره سازی نفت
در اين کشور و باال رفتن نگرانی ها
از مازاد عرضه نفت در بازار به ثبت
رسيده است.
اداره اطالعــات انــرژی آمريکا با
انتشار گزارشی اعالم کرد :سطح
ذخيره سازی نفت خام اين کشور
در هفته گذشته  ٩ميليون بشکه
افزايش يافــت و به  ٤٠٧ميليون
بشکه رسيد ،اين بيشترين مقدار
ذخيره سازی نفت آمريکا از سال
 ١٩٨٢ميالدی تاکنون به شــمار
می رود.
افزايش سطح ذخيره سازی طالی
سياه در ينگه دنيا بار ديگر فتيله
قيمت نفــت در بازارهــای چهار
گوشــه جهان را پائين کشــيد
بطوری که قيمت نفت خام دبليو
تــی آی آمريکا در پايان معامالت

روز گذشته4درصد کاهش يافت و
به  ٤٤دالر و  ٤٥ســنت برای هر
بشکه رسيد.
اين کاهش قيمت دامن نفت برنت
دريای شمال را هم گرفت و بهای
نفت برنت دريای شــمال هم در
سطوح  ٤٨دالر و  ٤٧سنت برای
هر بشکه خريد و فروش شد.
آمريکايی ها ايــن روزها به
عنوان مهمترين عامل تضعيف
قيمت نفت در بــازار جهانی
تبديل شده اند به طوری که پس
از تاثير منفی افزايش ذخيره سازی
نفت اين کشــور بر قيمت نفت،
افزايش صادرات نفت سبک آمريکا
بــه عنوان دوميــن عامل کاهش
بيشتر بهای طالی سياه در طول
چند روز گذشته تبديل شده است.
{>> ادامه در صفحه}36 :

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
با ضمانت بهترین
قیمت ها برای ایران
و از ایران
به متامی نقاط جهان
 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

Head Office:

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

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

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید:

شادی محمدی

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

شهباز خنعی

ایران...

@Shahbaznakhai8
gmail.com

جنایــات
بی مکافات!

 8بهمن :حکومت آخوندی چنان
تا مغزاستخوان به فساد آلوده است
که هرکس با آن درتماس باشد را
نیز فاسد می کند .شرح همه نمونه
ها برای اثبات این مدعا مثنوی 70
من کاغذ می شود کهدر گنجایش
این نوشتار نیست .ازاین رو ،تنها
به شرح آخرین نمونه ،که جنایتی
فجیــع و تأثربرانگیز اســت ،می
پردازم:
درسال  1992اقدامی تروریستی
در سفارت اســراییل در بوئنوس
آیرس منجر به کشته شدن  29تن
و مجروح شــدن  242تن گردید.
سال ها بعد ،یکی از بازماندگان این
جنایت تروریستی گفت که تعلل
و ناتوانی در دستگیری و مجازات
مسببان این ســوء قصد به بمب
گذاریدر انجمن همیاری یهودیان
"آمیا"منجرشد.
درســال  ،1994برخــورد یــک
خــودروی حاوی بمــب به مرکز
همیــاری یهودیان "آمیا" موجب
کشــته شــدن  85تن و مجروح
شدن  300تن گردید.
هفته گذشته 18 ،ژانویه ،جسد
آلبرتو نیســمان ،دادستان
مســئول رســیدگی به این
پرونده درحمــام خانه اش،

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592
www.masoudnasr.com
Email : info@masoudnasr.com

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

یکدین ملی به مردم آرژانتین بعد
درحالی که یک گلوله به مغزش از خاتمه حکومت نظامیان درسال
 1983و بازگشــت به دموکراسی
شلیک شده بود ،پیداشد.
او پیشتر از فشــار و تهدیدهایی است».
کریستینا کیرشــنر تنها رییس
جمهــوری آرژانتین نیســت که
به زد و بنــد با حکومت آخوندی
برای ســرپوش گذاشتن برنقش
آن در بمــب گذاری "آمیا" متهم
می شــود .همین اتهام پیشتر به
رییس جمهوری سابق آرژانتین -
که درســال های  1989تا 1999
رییــس جمهوری بــوده و بمب
گذاری "آمیا" در دوران ریاست او
انجام شــده بود  -زده شده است.
تارنمــای "بی بی ســی
قتل فجیع آلبرتو فارســی" درتاریخ  9مهر
سخن گفته بود که نیسمانزمین  1388نوشت:
هدف آنها ســنگ لرزهای سیاسی «یــک قاضــی آرژانتینی،
انداختــن در راه
کارلــوس منــم رییــس
در آرژانتین
رســیدگی به این پدیدآورده و جمهوری پیشین این کشور
پرونده بوده است.
اعتراض های را متهم کــرد تالش کرده
در فردای روز قتل ،گسترده ای را مــدارک مربــوط به بمب
او قصدداشــت در برانگیختهاست .گذاری مرگبار سال 1994
نشست ویژه کنگره
در بوئنوس آیرس را پنهان
اتهامات سنگینی را
کند».
علیه رییس جمهوری و وزیرخارجه تارنمای "پــارس دیلی نیوز" هم
آرژانتین مطرح کند.
دوسال پیش نوشت:
اتهاماتی کــه در ارتباط با بهبود «به گزارش رویترز 20 ،سال پس
مناســبات اقتصادی با جمهوری از بمب گــذاری در مرکزیهودیان
اســامی و پنهان کردن شواهد آرژانتین ،کارلــوس منم ،رییس
نقش حکومــت آخوندی در بمب جمهوری پیشــین و شــماری از
گذاری "آمیا" بود.
مقامات ارشد این کشور ،از جمله
به گفته آلبرتو نیسمان ،بین تهران روســای ســابق ســرویس های
و بوئنوس آیرس توافق های پشت اطالعاتی و پلیس ،به اتهام تالش
پرده بــرای مختومه کــردن این بــرای پنهان نگهداشــتن نقش
پرونده در برابــر خرید نفت ارزان حزب الله لبنان و دولت جمهوری
صورت گرفته است.
اسالمیدر بمب گذاری تروریستی
کریستیناکیرشنر،رییسجمهوری ســال  1994در انجمن همیاری
آرژانتین ابتدا به فرضیه خودکشی یهودیان "آمیا" در بوئنوس آیرس
او دامن زد ،اما درپی آن با اشاره به محاکمه خواهند شد».
دو نامه به دست آمده ،با تقلید از یکی از کاربــران در زیر این خبر
حکومت آخوندی در رسوایی قتل نوشت« :اونطور که اون موقع گفته
های زنجیره ای ،آن را به "عناصر شد ،کارلوس منم حدود دومیلیون
خودسر" ســرویس های امنیتی دالر (عــاوه بر هزینــه هایی که
نســبت داد و گفت که هدف آنان برای پاک کردن رد پای جمهوری
تضعیف دولت وی بوده است .اسالمی خرج شده بود) از جمهوری
بــه گــزارش تارنمــای اسالمی بابت جلوگیری از پیگیری
"رادیوزمانــه"« :کریســتینا پرونده پول دریافت کرده بود».
کیرشــنررییس جمهــوری اگرچه تاکنــون کارلوس منم در
آرژانتین از کنگره این کشور رابطه با این اتهامات محکومیتی
خواسته طرح انحالل سرویس نداشته ،اما درسال  2013به اتهام
امنیتی آرژانتین را بررسی کند ســازماندهی قاچاق تسلیحات به
و ســازوکاری برای آن فراهم کروآسی و اکوادور دردوران ریاست
سازد .اصالحات پیشنهادی جمهوری اش ،به  7ســال زندان
کیرشنر ،انتخابی [انتصابی] محکوم شــد ولی به دلیل این که
بــودن رییس این ســازمان عضو مجلس ســنا و از مصونیت
توســط رییس جمهوری و قضایی برخودار اســت ،این حکم
تأیید این انتخاب از ســوی هنوزدرحالت تعلیق است.
مجلس ســنا است .کیرشنر
{>> ادامه در صفحه}36 :
گفت :برداشتن این گام ،ادای

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

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

آزادی کوبانی؛ شکست نظامی
و ایدئولوژیک داعش

مقامات کردستان ســوریه ،خبر
بیرون راندن کامل داعش از کوبانی
را رسما اعالم کردند .به این ترتیب،
کوبانی که از چهــار ماه پیش در
محاصره داعش بــود ،بار دیگر به
کنتــرل نیروهای کــرد درآمد و
نیروهــای داعــش وادار به عقب
نشینی از این شهر شدند.
اهمیت این رویداد چیست؟
چرا کوبانی توانست مقاومت کند؟
پیامدهای «پیروزی کوبانی» چه
میتواندباشد؟

اینها نخســتین پرســشهایی
هســتند که در این ارتباط مطرح
میشوند.
نیروهای موسوم به دولت اسالمی،
که بعــد بعد از تصــرف موصل و
شنگال در عراق ،تصویری شکست
ناپذیر از خود نشــان داده بود ،به
تدریج حــدود  ۳۰۰روســتاهای
اطراف کوبانی را هم تسخیر کردند
و به شهر کوبانی نزدیک شدند.
از ســوی دیگــر ،نیروهــای کرد
که خود را در قالــب «یگان های
مدافع خلق» ســازماندهی کرده
بودند ،تاکید میکردند که علیرغم
اینکه این نبرد نابرابر است و آنها
سالحهای ســنگین ندارند ،اما از
شهرشــان در مقابل هجوم داعش
دفــاع خواهند کــرد و اجازه نمی
دهند کوبانی سقوط کند.
نقطه قوت نیروهای مهاجم در این
مرحله ،سالحهای سنگین ،مانند
تانک ،توپ و خمپاره بود.
بعد از چند هفتــه ،درگیریها به
ورودی کوبانی رســید .مهمترین
اتفاقــی که در ایــن مرحله افتاد،
تسخیر تپه استراتژیک «مشته نور»
توســط داعش بود .از آنجا بود که
به نوعی کوبانی در محاصره کامل
قرار گرفت و فاز جنگ شهری آغاز
شده بود.
نبرد داعش و کردهای ســوریه از
همــان آغاز خود را فراتر از نبرد بر
سر قلمرو نشانداد .و این به سرعت
به یکــی از تفاوتهــای کوبانی و
مناطق جنگیدیگر تبدیل شد.
حضور زنان و..

نبــرد کردهای ســوریه و داعش،
به نوعــی نبــرد دو پارادایم و دو
ایدئولوژی هم محسوب میشد.
در یکــی از ایــن پارادایمها ،زنان
نقــش محــوری و اساســی در
تصمیم گیریهایسیاسیداشتند،
زنــان نیروهای نظامی مســتقل
موسوم به «یگانهای مدافع زنان»
را تاسیس کرده بودند.
اما پارادایم مقابل ،کامال عکس آن
بود .داعش به زنان تجاوز میکرد،
آنها را به عنوان برده میفروخت و
تصویر سازمانی به شدت زن ستیز
را از خــود نشــان داده بــود .این
پررنگترین تضاد در نبرد کوبانی
بود.
از ســوی دیگر ،کردهای سوریه از
راه تدوین یــک قرارداد اجتماعی،
به نوعی این تصویر را نشان دادند
که در قلمرو آنها ،عالوه بر تالشی
که در راستای «برابری جنسیتی»
صورت میگیرد ،اقلیتهای قومی و
مذهبی دیگر هم میتوانند و باید

در مدیریتهای اجتماعی و سیاسی
مشارکتداشته باشند.
از همین رو ،حضــور جنگجویان
مســیحی یا عــرب و آشــوری
در «یگانهــای مدافــع خلــق»
نمیتوانست امری تصادفی تلقی
شود .اما آنطرفتر داعش حتی به
آن دسته از مسلمانان که حاضر به
بیعت نبودند هم رحم نمیکردند.
بنابر این ،نبــرد کوبانی ،تبدیل به
نبرد دو ایدئولــوژی و دو مدل هم
شده بود.
ایــن تضــاد از یک ســو و اصرار
مدافعان کوبانی بر مقاومت در برابر
داعش ،همــذات پنداریها با این
شــهر و مدافعانش را در سرتاسر
جهان گستراند .شهری که گروهی
میگفتنــد در چند روز ســقوط
خواهد کرد ،چند ماه مقاومت کرد.
ســطح همذات پنداری با کوبانی
به حدی رســید که اینبار برخی
مقامات غربــی و از جمله مقامات
آمریکایی هم مقاومت این شهر را
ستودند.
در خیابانهــای سرتاســر جهان،
راهپیماییهایــی در حمایــت از
مقاومت کوبانی برپا شد.
روشــنفکران مطــرح جهــان در
حمایت از کوبانی نوشتند و کوبانی،
دیگر آن شهر کوچک مرزی نبود.
کوبانی تبدیل به شهری شده بود
که طیفهای گستردهای در سطح
جهان ،از آن حمایت میکردند .این
حمایت معنوی ،معادالت نظامی
و حتی دیپلماتیک را هم تا حدی
تغییرداد .نیروهایی که میدانستند
در سرتاسر جهان به دلیل مبارزه
بــا داعــش ،حامیانی به دســت
آوردهاند ،اینبار مصممتر با داعش
میجنگیدند.
عالوه بر نقش کلیدی نیروهای کرد
در کوبانــی ،عامل دیگری که این
معادله را به نفع کردها تغییر میداد،
حمالت هوایی جنگندههای ایاالت
متحده بود .حمالتــی که در آغاز
برد آنها محدود بــود اما به مرور
بیشتر و تاثیرگذارتر شدند« .دشمن
مشترک» کردها و آمریکا ،زمینه
گفتگوی رســمی بین آنها را هم
فراهم میکرد.
در چنین وضعیتی بود که مقامات
آمریکایی رسما با رهبران «حزب
اتحاد دموکراتیــک» که بانی ایده
«خودمدیریتــی دموکراتیــک»
کردستان سوریه محسوب میشود،
گفتگو کردنــد .حزبی که از لحاظ
فکری به حزب کارگران کردستان،
پ ک ک ،نزدیــک اســت .دقیقا
بعــد از این گفتگوها بــود که به
رغم محاصره کوبانی ،هواپیماهایی
آمریکایی از راه هوا ،سالح و مهماتی
را که کردهای عراق برای کردهای
سوریه فرستاده بودند ،به دستشان
رساندند.
این اقدام ارتــش آمریکا ،به نوعی
حمایت رسمی از کردهای سوریه
و در عیــن حال ،پیامی سیاســی
به ترکیه هم محســوب میشــد.
ترکیهای که در چند ماه نخســت
نه خودش به ائتالف تحت رهبری
آمریکا پیوســت و نه اجــازه داد

شـه
ری وریان
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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 ّ
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کردهای ترکیه و عراق به مدافعان
کوبانی ملحق شوند.
داعش بیش از نیمی از شهر کوبانی
را هم تسخیر کرده بود .اما به مرور
به بن بست رسید .عامل تاثیرگذار
دیگری که به این معادله اضافه شد،
اعزام شماری از نیروهای پیشمرگ
کردستان عراق به کوبانی بود .این
نیروها که به ســاحهای سنگین
مجهز بودند ،درنهایت توانســتند
بعد از چند ماه ،با رضایت مقامات
ترکیه از طریق خاک این کشور به
کوبانی بروند.
روند پیشرویهای داعش به مرور
متوقف شده بود .مدافعان کوبانیدر
جنگ شهری ،به مراتب قدرتمندتر
ظاهــر شــدند .حمایــت هوایی
جنگندههــای آمریکایی و حضور
نیروهــای پیشــمرگ در کوبانی،
معادله را نفع مدافعان کوبانی تغییر
داده بود .این بار روند معکوســی
آغاز شد .محله به محله ،منطقه به
منطقه مدافعان کوبانی ،نیروهای
داعش را به عقب راندند.
براســاس آمارهایی که از ســوی
یگانهــای مدافع خلق منتشــر

شده ،دست کم هزار عضو داعش
در کوبانی کشــته شدند .داعشی
که خود را نیرویی شکست ناپذیر
معرفی میکرد ،قطعا از وضعیتی
که طی چنــد ماه در کوبانی با آن
مواجه شده بود ،خرسند نبود.
مدافعان کوبانی طی هفتههای اخیر
توانســتند داعش را از بخشهای
جنوبی و غربــی کوبانی به عقب
برانند .نبردها در روزهای گذشته
عمدتــا در جبهه شــرقی جریان
داشت .اینبار یگانهای مدافع خلق
توانستند یک بار دیگر کنترل تپه
استراتژیک «مشته نور» را به دست
بگیرند .تپــهای که چند ماه پیش
فرمانده عملیاتــی کردها «آرین
مــیرکان» در آنجا خود را در بین
نیروهای داعش منفجر کرده بود
و بــه نوعی بــرای کردها عالوه بر
اهمیتاستراتژیک،اهمیتیمعنوی
هم داشت.
بازپس گیری تپه مشرف به کوبانی،
سرعت پیشــروی نیروهای کرد را
به مراتــب افزایش داد و درنهایت
امــروز ،مقامات کرد رســما اعالم
کردند که کوبانی بعد از چهار ماه

جنگ سنگین «پاکسازی» شد.
پیــروزی کوبانی ،هم یک پیروزی
نظامی قلمداد میشود و هم یک
پیروزی ایدئولوژیــک .به عبارتی،
داعش بــه عنوان نیرویی که قصد
داشــت در چند روز کوبانی را هم
همچون موصل و شنگال تسخیر
کند ،چهار ماه در کوبانی هزینه داد
و دست کم هزار نفر از نیروهایش را
ازدستداد .بدون اینکهدستاوردی
داشته باشد.
در این میان ،بــا توجه به حضور
پــر رنگ زنــان کــرد در صفوف
«یگانهــای مدافع زنان» غیرواقع
بینانــه نخواهد بود اگــر بگوییم
داعش در وهلــه اول ،از زنان کرد
شکست خورد .هم از نیروی نظامی
آنها و هم از مدلی که بر «برابری
جنسیتی» و «همزیستی مسالمت
آمیز اقلیتها» تاکیددارد.
هر چه که هست داعش دیگر آن
نیروی شکست ناپذیر قبلی نیست.
نیرویی اســت که دست کم یک
شکست بزرگ نظامی و ایدئولوژیک
را در کارنامهاش دارد.
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شعر و ترانه...

Demis Roussos
Goodbye My Love
عشق من ،بدرود!

گوش بسپار که باد،
نغمه ای غمناک و قدیمی می خواند
او می داند که امروز ترا ترک میکنم
خواهش میکنم گریه نکن
که قلبم خواهد شکست
آنگاه که به راه خودم می روم
بدرود عشق من ،بدرود!
بدرود و به امید دیدار
تا هنگامی که مرا به خاطر بیاوری
من زیاد دور نخواهم بود
بدرود عشق من ،بدرود
من همواره واقعی خواهم بود
پس مرا در رویاهایت نگهدار
تا موقعی که پیشت بازگردم
بنگر به ستارگان در آسمانهای باال
آنها خواهنددرخشید،
هر جا که پرسه بزنم
هر شب تنهایی ،دعا خواهم کرد
که بزودی مرا به خانه راهنمایی کنند
بدرود عشق من ،بدرود!
بدرود و به امید دیدار
تا هنگامی که مرا به خاطر بیاوری
من زیاد دور نخواهم بود
بدرود عشق من ،بدرود!
من همواره واقعی خواهم بود
پس مرا در رویاهایت نگهدار
تا موقعی که پیشت بازگردم
بدرود عشق من ،بدرود!
بدرود و به امید دیدار
تا هنگامی که مرا به خاطر بیاوری
من زیاد دور نخواهم بود
بدرود عشق من ،بدرود!
من همواره واقعی خواهم بود
پس مرا در رویاهایت نگهدار
تا موقعی که پیشت بازگردم
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پیام اخوان (مکگیل) وأمل علمالدین (کلونی) نسلکشی ارامنه را مطرح میکنند
أمل علمالدین ،وکیل حقوق بشر که
با جــورج کلونی ازدواج کرده اســت
به همراه پیام اخوان« ،نسلکشــی»
دانســتن کشــتار ارامنه را در دادگاه
حقوق بشر اروپا مطرح میکنند.
أمل علمالدین در دادگاه حقوق بشــر
اروپا از ایــن موضوع دفاع میکند که
کشتار ارامنهدر سال  ۱۹۱۵نسلکشی
بوده است.
أمل علمالدین در دادگاه حقوق بشــر
اروپا از ایــن موضوع دفاع میکند که
کشتار ارامنهدر سال  ۱۹۱۵نسلکشی
بوده است.
وکیالن حقوق بشر ،أمل علمالدین و
پیام اخوان عضو تیمی هستند که از
روز  ۲۸ژانویه ۸ /بهمن مقابل دادگاه
حقوق بشــر اروپا در استراســبورگ،
فرانسه حاضر شدهاند تا این دادگاه را
مجاب کنند که صد سال پیش ،کشتار
یک و نیم میلیون نفر ارمنی در ترکیه
«نسلکشی» بوده است.
یک تیم حقوقی به دنبال به رمسیت
شناخنت نسلکشی ارامنه

در تاریخ بشر را جرم میداند .پرینجک
اولین فردی اســت کــه در جهان در
ارتباط با کشــتار ارامنه محکوم شده
است.
پرینجک پس حکم دادگاه سوئیسی
با مراجعه به دادگاه حقوق بشــر اروپا
از دولت سوئیس شکایت کرد و گفت
این دولت «حق آزادی بیان» او را نقض
کرده است .دادگاه حقوق بشر اروپا در
دسامبر  ۲۰۱۳به نفع حق آزادی بیان
پرینجک رای داد.
علمالدیــن ،اخوان و دیگر اعضای تیم
حقوقی که توســط کشور ارمنستان
و ســازمانهای حامی حقوق قربانیان
ی ارمنستان استخدام شدهاند،
نسلکش 
در خصوص رای  ۲۰۱۳دادگاه حقوق
بشــر اروپا درخواســت تجدید نظر
کردهاند.
هدف اصلــی این تیم به رســمیت
شناخته شدن یک و نیم میلیون قربانی
ارمنی در کشتاری است که به نظر این
تیم باید «نسلکشی» محسوب شود.
این تیم حقوقــی امید دارد که بتواند
این هدف را از طریق دادگاه حقوق بشر
اروپادر پرونده تجدید نظر پرینجکدر
مقابل کشور سوئیسدنبال کند.
پیام اخوان ،وکیــل ایرانی -کانادایی
نماینده دولت ارمنستان نیست؛ این
پروفسور حقوق بینالملل در دانشگاه
مــک گیــل مونتریال با «موسســه
مطالعــات بینالمللی نسلکشــی و
حقوق بشر» که از سازمانهای مرتبط
با «ســازمان زوریان» در تورنتو است
همکاریمیکند.

علمالدیــن ،وکیل دولت ارمنســتان
در دادگاه تجدیــد نظــر سیاســت
مدار سوسیالیســت و ناسیونالیست
افراطی تــرک ،دوئو پرینجک (Dogu
 )Perincekاست که در سال  ۲۰۰۷در
سوئیس برای «انکار نسلکشی» ارامنه
محکوم شد.
پرینجک دوئو نسلکشی ارامنه را یک
«دروغ بینالمللی» خواند که به موجب
آن به جرم «انکار نسلکشی» محکوم
شــد .قوانین سوئیس به مانند قوانین
کشور آلمان هر نوع انکار نسلکشیها همسر ستاره هالیوودی یا وکیل حقوق
بشر

مشــهور بودن علمالدین به واســطه
ازدواج او با یک ستاره هالیوودی ،توجه
رسانهها را به موضوع کشتار ارامنه جلب
کرده است .بسیاری از رسانهها حتی از
بکاربردن نام رســمی این وکیل ،أمل
علمالدین ،خودداری میکنند و با «أمل
کلونی» خواندن این وکیل بر ازدواج او
با جورج کلونی تاکید میکنند.
توگوی خود با نشریه
پیام اخواندر گف 
«تورنتو استار» ضمن ابراز خوشحالی
از اینکه در کنار همــکار قدیمیاش
علمالدیــن کار خواهد کــرد ،به وجه
«ســتاره» بودن علمالدین به واسطه
ازدواج با جورج کلونی اشاره میکند و
ابراز تاسف میکند که رسانهها بیشتر از
اینکه به مساله رنج قربانیان بپردازند به
وجه «هالیوودی» داستان عالقه دارند.
اخوان میگوید« :متاســفانه رسانهها
بیشتر عالقهمند به داستان شهرتاند.
واقعیت حقــوق بشــری ،درد و رنج
قربانیان است و نه شهرت ناجیان».
علمالدیــن هم که خود به اســتقالل
حرفهای خود باور دارد ،با طنز مخصوص
خود توجه رسانهها به لباسها و ظواهر
زندگیاش را مسخره میکند.
با این حال ،شهرت علمالدین موجب
شــده که بار دیگر کشــتار ارامنه و
نسلکشی بودن یا نبودن آن ،موضوعی
رسانهای شود.
پرینجک و رابطه پیچیده او با دولت
اردوغان

دولت کنونی ترکیه برای مقابله با تیم
حقوق حامی به رســمیت شــناختن
نسلکشــی ارامنه ،برای پرینجک تیم
حقوقییمجربیرااستخدامکردهاست.

ایــن در حالی اســت که خــود دوئو
پرینجــک در ترکیــه از متهمــان
دادگاههای جنجالی «ارگنکون» است
که در آن بسیاری از ناسیونالیستهای
افراطــی ترکیه ،سوسیالیســتها و
نظامیــان ارتش به حبس ابد محکوم
شدهاند.
پرینجک از سال  ۱۹۹۲دبیرکل حزب
کارگران سوسیالیست در ترکیه بوده
است و در سال  ۲۰۱۳به اتهام «توطئه
و تالش بــرای براندازی حکومت» در
دادگاه «ارگنکون» محاکمه و محکوم
به حبس ابد شــده است .با این حال
مساله کشــتار ارامنه به قدری برای
دولت ترکیه مهم است که تیمی حقوق
برای نمایندگی پرینجــک در دادگاه
حقوق بشــر اروپا توسط دولت ترکیه
استخدام شدهاند.
دولت ترکیه کشتار ارامنه را بهعنوان
نسلکشی بهرسمیت نمیشناسد ودر
تمامی دادگاههای بینالمللی مرتبط
با این کشــتار ،شرکت میکند .دولت
ترکیه با ســرمایهگذاری در تیمهای
حقوقی این توجیه را بیان میکند که
در کشتار اوایل قرن بیستم ارامنه در
ترکیه ۳۰۰ ،تا  ۵۰۰هزار ارمنی جان
خود را از دســت دادهاند و این تعداد
تلفات جانی نسلکشــی محســوب
نمیشود.
بــه اعتقــاد ارامنه در ســال ،۱۹۱۵
یکونیم میلیون ارمنی توسط ترکها
کشته شــدهاند و این کشتار به قصد
نسلکشی و نسلکشی بوده است.
•

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
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آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

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
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4055 Sainte-Catherine W, # 131
Westmount, Quebec, H3Z 3J8

514 979 4551
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کلیسای

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

فارسیزبان
مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

شنبــه ها :
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یکشنبه ها:
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رضا بناساز
نشانی جدید کلیسا

6 :30

تو جــه:
نشانی جدید

 تحویل رایگان دارو
فکس کنید :داروی شما در اسرع
 نسخه خود را به ما
/
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent
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Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

وسیله نقلیه با هماهنگی قبلی از مترو واندوم
برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید. :

Tel.: 514-261-6886

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

های۱۰۰۰6886-1سالزندانبرایبهائیانایران
اتومبیل62 -)4
انواع لوازم یدکی15( :.léT
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین
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www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
½
½
½
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>> خــدمات ما شامل:

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی
و شرکت در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش هایدسته جمعی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
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ساعات کار:

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

__________________________________ __________________________________
Centre Social d’Aide aux Immigrants
Centre Social d’Aide aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Point de service à Verdun
Montreal, QC H4E 3X8
Sur rendez-vous seulement

Tel.: (514) 932-2953 Tel.: (514) 458-4350

در چندماه اخیر فشارهای
اقتصــادی و اجتماعــی
برجامعــه بهائیت ایران به
موازات دستگیری و زندانی
کردن وســیع افــراد این
بهایی در ایران به اجرا گذاشته.
•
جامعه افزایــش یافته که
در بخــش امنیتی نیز نگاه
بررسی روند این برخوردها
نشــان از پیگیری پــروژه نابودی مصــادره کرده اســت .این اموال تضعیف و نابــودی این جامعه با
تدریجی جامعــه بهائیان درایران تقریبا درتمام ایــران پراکنده اند .شدت و ضعفهایی در دورانهای
مهمتریــن و بزرگترین ارقام آن مختلف جمهوری اسالمی همراه
پس از جمهوری اسالمی دارد.
به گزارش سحام ،هم اکنون را میتوان درتهران ،سمنان ،یزد ،بوده است .در دهه ابتدایی انقالب
بیش از ۱۳۰بهایی زن و مرد در اصفهان و مازنداران جستجو کرد ۲۲۵ .نفر از اعضای این جامعه اعدام
زندانهای مختلف جمهوری مجموعه  ۱۷میلیون متر مربعی شدند و صدها نفر از آنها سالهای
شــهرک محالتی که هم اکنون زیادی ازعمرخود را در زندانهای
اسالمی بهسر میبرند.
این افراد احکامی از یکســال تا دراختیار افراد سپاه پاسداران قرار مختلف ،به ویژه در رجایی شــهر
 ۲۰ســال را در پرونده خود دارند .دارد ،ساختمان «حضیره القدس» و اوین گذراندهاند .تنها دوبارتمام
بیشترین میزان حکم را هفت نفر کــه مــکان فعلی حــوزه هنری اعضای هیئــت مدیره  ۹نفره این
عضو هیات مدیره این جامعه دارند درمحل تقاطع خیابــان حافظ  -جامعه دســتگیر و کشته شدند و
کــه هرکدام ازآنها به  ۲۰ســال طالقانی تهران است ،مراکز دینی هنوز از سرنوشت آنها خبری در
حبس محکوم شــده اند .درچند آنها که در ۲۲اســتان کشور به دست نیست.
ماه اخیرفشارهای اقتصادی براین صورت رسمی وجود داشت و تمام اعضای این جامعهدرابتدای انقالب
جامعه چون تعطیلی گســترده و ظلع شمالی خیابان سپه که متعلق بیش از ۶۰۰هزارنفر بودند که هم
مداوم محل کسب افراد این جامعه به خانــدان عزیزی بود وهنوز هم اکنون به رغم افزایش نرخ رشــد
درشــهرهای ســمنان ،همدان و پاســاژعزیزی تهران درجمهوری جمعیت ،این جامعــه با کاهش
بندرعباس و مصادره اموال برخی یادگارآن خاندان اســت ،به همراه نفوس خود مواجه شده و برآوردها
از تجارآنهــا به همــراه افزایش کارخانه تولید لوازم خانگی ارج که نشان میدهد که دربهترین حالت
فشــارهای اجتماعــی چون منع متعلق به خانواده ارجمندی است تعداد آنهــا به  ۴۰۰هــزار نفر
گسترده از ادامه تحصیل جوانان و تمام امــوال و دارییهای هژبر میرسد.
این جامعه در دانشــگاههای ایران یزدانی کــه بزرگترین مجموعه بســیاری از آنها ســالها است
و تهدید حیات دانشگاهی که خود تولید گوشــت ،چرم و دامپروری درگوشــه و کنارجهــان پراکنده
برای ادامه تحصیل جوانان جامعه خاورمیانه را درسمنان ایجاد کرده شدهاند.
ایجــاد کرده ،رو بــه افزایش بوده بــود ،تنها بخش کوچکی از اموال •
عمومی وخصوصی جامعه بهائیان درحوزه اجتماعی با محدود کردن
است.
درکنکور امســال بیش از  ۳۰نفر ایران است که در  ۳۵سال گذشته امکان تحصیل و کار برای افراد این
از جوانان بهایی توانســتند از سد توســط مقامات محلی و سیاسی جامعه ،پــروژه زمینگیرکردن و
کنکور بگذرند ،امــا در برابر مانع جمهوری اســامی مصادره شده نابودی بهائیان ایران رو به تکمیل
گزینش قادربه پیشــروی نشدند است .تخیله ساکنان چند روستا اســت .اخراج این افــراد از ادارات
و چــون دیگر همکیشــان خود دراطراف تبریز ،ســاری و یاسوج دولتی با پیروزی انقالب شــروع
درسالهای گذشــته چارهای جز درکهگیلویه و بویراحمد و مصادره شد و هم اکنون سالها است که
رفتن بهدانشگاه زیر زمینی جامعه زمینهای آنها نیز ازدیگر اقدامات از تحصیل آنها در دانشــگاههای
برای تضعیف جامعه بهائیان ایران کشور ممانعت به عمل می آورند.
بهائیان ایران نداشتند.
تعدادی از خانوادههای بهائیان ایران
بررســی چگونگی رفتار مقامات بوده است.
جمهوری اسالمی از بدو تاسیس براثر ایــن فشــارهای اقتصادی ،به صورت دستهجمعی در زندان
تاکنون نشــان میدهــد که در جابجایی گسترده جغرافیایی در هستند .حتیدر موردی پدربزرگ،
 ۳۵سال گذشته ســه استراتژی میان این جامعه صورت گرفت و پدر ،و نوه با هم در زندان هستند.
اقتصــادی ،اجتماعی و امنیتی به بسیاری ازآنها با رها کردن اموال و زندانی بودن همزمان پدر و مادریک
مــوازات یکدیگر بــرای نابودی زمین و خانههای خود به شهرهای خانواده به همراه فرزندانشان برای
تدریجی ایــن جامعــه در ایران دیگر و یــا کشــورهای خارجی افراد این جامعــه ،دیگر به امری
جمهوری اسالمی در پیش گرفته مهاجرت کرده اند .این اقدام سبب بدیهی تبدیل شده است.
شده و به اجرا گذاشته شده است .شده که اموال آنها به عنوان اموال بررسیها نشــان میدهد که هم
درحوزه اقتصادی
بی صاحب مورد دســتبرد قرار اکنون افراد این جامعه به بیش از
درحوزه اقتصادی برآورد می شود گیرد .آنها با در دســت داشتن هزارسال زندان محکوم شده اند و
که به قیمتهای امروز ،جمهوری اســناد قانونی این امالک ،قادر به  ۱۳۵نفر آنها در حال گذراندن این
اسالمی بیش از هزار میلیارد دالر بازپس گیری آنها نیســتند .این سال ها هستند .
___________
از اموال عمومــی و فردی اعضای اموال سالها است که فروخته شده
•
این جامعه را در ۳۵سال گذشته و افراد دیگری درآنها ســاکناند.
درحالی کــه صاحبان اولیه
جمـــهوری اسالمی طی ۳۵سال آنها در شــهرهایی چون
تهران واصفهان درشــرایط
گذشته سه استراتژی اقتصادی،
نامناســب اقتصادی بهسر
اجتماعی و امنیتی برای نابودی جامعه میبرند.
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حال و روز کودکان معتاد در ایران

ایــران...
آلودگی
هوای اهواز
دستکم
 ۶۶برابر
حد مجاز!
آلودگی هوای اهواز که از  ۷بهمن
آغاز شــده بود در طی کمتر از دو
روز به پنج برابر افزایش پیدا کرده
اســت .میزان آلودگــی به حدی
است که دســتگاههای سنجش
آالیندگی از عهده تعیین میزان آن
برنمیآیند .مدارس اهواز همچنان
تعطیل است .بسیاری از اهالی اهواز
بهدلیل مشکالت تنفسیدر بخش
اورژانس بیمارستان امام این شهر
تحتدرمان قرار گرفتهاند.
هوای اهواز این روزها

شــهریار عســکری ،مدیر روابط
عمومــی اداره محیــط زیســت
خوزســتان درباره میزان افزایش
آلودگی هــوای اهــواز در دو روز
گذشــته بــه خبرگزاریها گفته
اســت« :از میزان دقیق ریزگردها
در هوا اطــاع دقیقی نداریم زیرا
دستگاههای ســنجش آالیندگی
تنها تا عــدد  ۱۰هزار را نشــان
میدهند و بــا مقادیر بیش از آن
پیغام خطا میدهند».
حد مجاز گرد و خاک در هوا ۱۵۰
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میکروگرم بر متر مکعب است .به
این ترتیب هوای اهواز دســتکم
 ۶۶برابر بیش از حد مجاز ،آلوده
است.
هوای شــهرهای آبادان ،دزفول و
دشت آزادگان نیز آلوده است .اما
آلودگی هوای اهواز بیش از دیگر
شهرهای استان خوزستان گزارش
شده.
سایت آفتاب پیش از این گزارش
داده بود که بــه دعوت معصومه
ابتکار ،رییس ســازمان حفاظت
از محیــط زیســت ،معاونــان
وزارتخانههــای نفت ،بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی و
مدیران استانی خوزستان جلسه
اضطراری برگــزار کردند .در این
جلسه مسئوالن تصمیم گرفتند
اطالعرســانی به مردم را سرعت
ببخشن .د
سایت محلی «خوزنیوز» گزارش
داده است که بسیاری از اهوازیها
در اثر مشکالت تنفسی به بخش
اورژانس بیمارســتان امام در این
شهر مراجعه کرده و تحت درمان

قرار گرفتهاند.
تیر ماه ســال گذشــته ایران سه
دســتگاه مهار ریزگرد از روســیه
خریــد و آنها را در نــوار مرزی
استانهای خوزستان ،کرمانشاه و
ارومیه نصب کرد.
امید میرفت که ایندستگاهها ۷۰
درصد از میزان ریزگردها را کاهش
دهند ،امادر عمل کارآیی نداشتند.
دولت  ۵۵۰میلیارد تومان به مهار
ریزگردها اختصــاص داده بود .اما
بودجهای کــه دولت برای این امر
در نظر گرفته ،کافی نیست .ارائه
خدمات رایگان ،پرداخت خسارت
به کشاورزان آسیبدیده و احیای
تاالبهــا در ایــن بودجه منظور
شده بود .سال گذشته  ۱۸نماینده
اســتان خوزســتان در مجبس
شــورای اســامی در اعتراض به
کمبود بودجه برای مهار ریزگردها
استعفادادند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت
سال گذشته  ۸۰هزار نفر در
ایران بر اثر آلودگی هوا و غبار
جانشان را از دست دادند.

پاس :محمد رضا نوشاد جمال
تقدیر و س

•

امیدوارم این سیاهه را بعنوان
و دیدن نکات ارزشمند صفات با
بنام خدا
ت .در این هدیهناقابلبپذیرند.
س لطافت ارزش انسان امروز اس
عمرت طوالنی و تنت ســالم و
دیدن زیبائی ها و احسا
وانفسای دنیای مادی ،خصوصا
روحــی و صداقت شــغلی که با
لی و غیرتت پایدار دمت گرم باد.
مت به اینکه با تجربه و پختگی شغ
کاردانی و تجربــه در خد
------در کلیه حرفه ای فرد همراه باشد.
همنــوع همراه باشــد،
در خاتمه درمانده ام که تقدیر و
همۀ ما در گذر روزمره زندگی با
جوامــع خصوصــا در جامعه و
تشــکر خود را از مردی از مردان
برخوردهای بد و خوب ســروکار
کامیونیتی ما ایرانیان جای تقدیر
باعزت ،آقــای محمد رحیمیان
داریم؛ و امروز یکی از آن روزهائی
را ،در کــدام نشــریه به حرمت
و سپاس دارد.
بود کــه با یک انســان خوب و
شــخصیت هائی که در گوشــه
خدماتــش و اخالق نیکویش به
صادق و پر تجربه و کاردان جهت
و کنار این شــهر گمنام و بدون
دادگاه انتخاب نمود چاپ برسانم.
در
می
رج
مت
کم
تظاهــر زندگی مــی کنند
قــدردان همه مــردان صادق و
با مردم بدون هیچ شــناخت و
نیستن .د
ائی قبلی در جلسات دادگاه بیریا
ش مــی توانســتیم به همان آشن
کا
ع .آل بویه
پختگی و خبرگــی و کاردانی و
راحتی که زشــتی ها و بدی ها
 27ژانویه  2015مونترال
صداقت ایشــان مرا تحت تاثیر
را مــی بینیم و می نویســیم؛ از
قرار داد که عالوه بر کار مترجمی
خوبی ها ،زیبائی هــا و صداقت
گاهی کاردانی یک وکیل صادق و
یکدیگر هم هــر از چند
یم و با تجربه را یدک می کشید.
بنویســیم ،حق شناس باش
ایشان آقای محمد رضا
سپاس بگذاریم.
ارهای نوشــادجمال ،مترجم
تشــویق و قدردانــی از ک
قت و خدمات بی ریا رسمی است.
مثبت و صدا

بــاور عمومی بر
ایــن اســت که
بسیاری از کودکان
کار و کودکانــی
که در حاشــیه
شــهرهای بزرگ
همچــون تهران
و در محلههــای
فقیرنشین زندگی
میکنند ،به مواد
مخــدر از جملــه
شیشه و کراک اعتیاد دارند ،اما هیچگونه آمار رسمی از تعداد کودکان
معتاد در ایران وجود ندارد.

متوسط چهار نفر
در نظر بگیریم۱۶ ،
میلیون نفر به طو ر
مســتقیم با اعتیاد
درگیرهستند.
ایــن کارشــناس
اجتماعــی معتقد
اســت که به طور
طبیعی از هشــت
میلیــون کودکی
که در خانوادههای
معتــاد زندگــی
میکنند ،یک سوم آنها از طریق
خریــ د وفروش و مصرف ،به مواد
مخدر اعتیاد پیدا کردهاند.
«ما هنوز نتوانســتهایم راه حلی
بــرای خانوادههای معتاد در ایران
پیدا کنیم .وقتی کودکی والدین
معتاد دارد ،تالش برای ترک اعتیاد
کودک تا زمان وجود والدین معتاد
در خانــواده او بیمعنــا و بیهوده
است».

به تازگی اما محمدرضا سراوانی ،این مراکز« ،شیشــه و کریستال»
مدیرکل بهزیستی استان سیستان بوده است.
و بلوچســتان ،از افتتاح دو مرکز اعتیاد کودکان در ایران
درمان کودکان معتاد زیر  ۱۸سال چنــدی پیــش خبرگــزاری
دانشــجویان ایــران (ایســنا) در
در زاهدان خبر داده است.
او در مراســم افتتــاح این مراکز گزارشــی میدانی مدعی شد که
گفته است« :در کل کشور تاکنون ۸۰درصد کــودکان کار به موادی
مرکزی برای ترک اعتیاد کودکان مانند تریاک ،حشــیش ،شیشه و
اعتیاد در آمارهای متناقص
نداشــتیم که با توجه به احساس کراک اعتیاد دارند.
نیــاز در این زمینــه ،این طرح از در گزارشهــای پراکندهای که از درایرانآمارهایضدونقیضیدرباره
سوی بهزیستی مطرح و تصویب رسانههای ایران ،از جمله تلویزیون شمار کودکان و دانشآموزان معتاد
شــد و با همکاری ستاد مبارزه با دولتی این کشور پخش میشود ،و علت گرایش آنها به مواد مخدر
مواد مخدر ،ایــن مرکز تجهیز و از مادران معتاد به عنوان مهمترین منتشر شده اســت .مدیران دولت
ن یاد میشود .احمدینژاد اغلب به طور کل منکر
عامل اعتیاد کودکا 
آماده بهرهبرداری شد».
سازمان بهزیســتی میگوید که در همین زمینه مصطفی اقلیما ،وجود دانشآموزان معتاد در ایران
ظرفیت پذیــرش این مراکز برای رئیس انجمن علمــی مددکاران میشــدند اما بعدها گزارشهایی
 ۲۰تــا  ۳۰نفر اســت و در حال اجتماعی ایران و کارشناس مسائل مبنی بر وجود دانشآموزان معتاد و
حاضر  ۱۰نفر در این مرکز تحت اجتماعی میگوید که اگر در ایران لزوم درمان آنها از رسانههای ایران
چهار میلیون معتاد وجود داشته منتشرشد.
درمان قرار گرفتهاند.
طور
به
را
ای
ه
خانواد
هر
و
باشــد
نظر
تحت
کودکان
عمده مصرف
{>> ادامه در صفحه}36 :

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

École Multiethnique
)de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ

Free French Courses/
Cours de français gratuits

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

Spring session/ Session printemps:

)7 avril au 21 juin 2015 (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: March 6th from 16:00 to 19:00
!!!REGISTER BEFORE MARCH 5th
!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 CSQ or Proof of refugee status

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی

(438) 491-8899
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

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

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

شیـخ صـاحل سیبـویه

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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کان ــادا...

برنامهکاناداعلیهتندروهاوتنگناهایآن

 8بهمن -ایرانتو :اوتاوا ،سیدنی و
پاریس ،هر سه شهرهایی اند که
اخیرا با حمالت کشنده ای روبرو
بوده اند.
قاتالن ،تروریست هایی تعلیم دیده
و ورزیده ای که از ســوی شبکه
های تروریستی به این شهرها اعزام
شوند نبوده اند.
همه آنها اتباع همین کشــورها
بودند .از همین روســت که این
حمالت ضرورت مقابلــه و نبرد
کارآمددولت با تندروی و تروریسم
خانگــی را بیش از پیش آشــکار
کرده اند.
در کانادا ،دولت فدرال قرار اســت
مفاد قانــون جدید ضد ترور خود
را تا پایــان این مــاه اعالم کند.
این قانون برنامــه های نظارتی و
اطالعاتی کشــور را تقویت کرده
و از جمله به ســازمان اطالعات
و امنیت کشــور قدرت بیشتری
برای شناسایی تندروهای کانادایی

اجتماعی قــرار دارنــد بیش از
دیگران تحت تأثیر این تبلیغات
قرار خواهند گرفــت و احتمال
رادیکالیزه شــدن آنهــا افزایش
می یابد .دکتر جوکلین بالنگر از
دانشگاه کبک می گوید "براساس
یافتــه هــای مــن و
داعش در جذب نیروهای
همکارانم بــرای افراد
جدید در خارج به مهارت
منــزوی و «الی ینه»
ویژه ای دست یافته است.
شــده جامعه ،ملحق
شــدن بــه گروههای
در خارج از کشــور اعطا نموده و تندرو و تبدیل شــدن به قهرمان
همچنین به این ســازمان اجازه یا شــهید برای آنان دســت آورد
می دهــد اطالعات بیشــتری را شخصی مهمی محسوب میشود".
با ســازمانهای اطالعاتی خارجی به نظر او یکی از راههای بازگرداندن
تقسیمکند.
تندروها به مســیر اعتدال و میانه
اما برخی معتقدنــد این اقدامات روی دادن مشــاوره های روانی و
برای مقابله اساسی با تندروی هایی فرصتهای آموزشــی به این افراد
که به تروریسم منجر می شود ،نا اســت .به قول بالنگــر ،آلمان و
کافیســت .بخصوص اگر در نظر دانمارک برنامه هایی از این دست
داشته باشیم که گروههایی مانند را اجرا نموده و ثمرات چشمگیر آن
داعش در جذب نیروهای جدید به را هم تجربه کرده اند.
مهارت ویژه ای دست یافته اند.
پلیس کانادا البتــه برنامه هایی
مایکل زکولین پژوهشگر در مرکز را برای مقابله با رشــد گرایش به
مطالعــات نظامی و اســتراتژیک تندروی طراحــی و اجرا نموده و
می گوید "این قانون می تواند به می نماید .از جمله آنها همکاری با
ابزاری برای سوء استفاده گروههای خانواده افرادی که آسیب پذیرترند
جهادی تبدیل شود".
میباشد.سازمانهاییمانند"شورای
به قول او "آنها تالش می کنند با ملی مسلمانان کانادا" و "انجمن
تحریف هر آنچه که ما انجام می خدمات اجتماعی اســامی" هم
دهیم مسلمانان ســاکن کانادا را پــروژه هایی برای مقابله با جذب
تحریککنند".
افراد توسط گروههای تروریستی
از سوی دیگر افرادی که در انزوای در دست اجرا دارند.
•

نرخخطایباالدرفرآیندبررسیتقاضایمهاجرت

ایرانتو :بررسی های درون سازمانی
دولت ثابت نمــوده در روند اداری
امور مهاجرتی ،از رسیدگی تقاضای
اقامت دائم گرفته تا درخواســت
اجــازه کار ،نرخ باالیــی از خطا
مشاهده می شــود ،تا حدی که
ممکن است ثبات تمام سیستم به
خطربیافتد.
اشــتباهات انسانی -از جمله عدم
اســتفاده از فرمهــای صحیــح،
ارســال مدارک به آدرسی اشتباه
یا فرجه های زمانی بسیار کوتاه-
نه تنها ممکن است از متقاضیان
شــانس زندگی و کار در کانادا را
بگیرد بلکه می تواند به کارآمدی
تمام سیستم هم ضربه زده و موانع
غیرالزمی را ایجاد کند.
متقاضیان مهاجرت بارها از تناقض

و عــدم عدالت در روند بررســی
درخواستهاتوسطآژانسشهروندی
و مهاجرت کانادا شکایت کرده اند
و حتی گاهی پروسه تصمیم گیری
در آژانس را هم مورد ســوال قرار
داده اند .سه بررسی ای که تحت
عنوان "مدیریت کیفی" در زمینه
های مرتبط انجام شده گوشه ای از
خطاهای اداری روی داده را برمال
می کند ،خطاهایــی که مقامات
هیچگاه حاضر به پذیرش آن نبوده
اند.
در مورد علت بــروز این خطاها،
پرســنل اداره مهاجرت استخدام
کارکنان کم تجربــه و پاره وقت
بجای کارکنان مجرب پیشین را
عمده ترین عامل می دانند.
در حالیکه دولت مدعی است که

هیچگاه کیفیــت خدمات دولتی
را قربانــی نکــرده و نخواهد کرد.
استیو مک کوایگ رییس اتحادیه
مهاجران و کارکنان کانادا ،اما می
گویــد از هنگامی که دولت هارپر
به قدرت رسیده از بودجه آژانس
شهروندی و مهاجرت کشور چند
بــار زده شــده و آژانس بعضی از
بهترین پرســنل خود را از دست
داده است.
اتحادیه فوق اعالم کرده که نیمی
از نیــروی کاری که مســئولیت
رسیدگی به پرونده های تقاضای
اقامــت دائــم را بر عهــده دارند
استخدام پاره وقت می باشند .این
دسته از کارکنان ،که اغلب آنها هم
دانشــجویند ،تنها پس از سه روز
آموزش مشغول به کار می شوند.
از ســوی دیگر ســونیا لســاگ
ســخنگوی اداره مهاجرت تاکید
می کند که دولت به هیچوجه بر
سر ثبات سیستم سازش نخواهند
کرد و مقامات اداره مرتبا بررسی
هایی برای ارزیابی برنامه ها و روند
عملیــات اداری اجرا می کنند .او
مدعی اســت که به دلیل همین
ارزیابی هــای مکرر اداره متبوع او
قادر بوده برنامه هایی را برای ارائه
بهتر و سریعتر خدمات اجرا کند.

•
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پیش بینی تداوم سقوط دالر کانادا
تا پایان سال 2015
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کارشناســان اقتصــادی بانک
کنار آن بهبود شــاخصه های
تــی دی در تازه تریــن گزارش
اقتصادی آمریکا ســبب شد تا
خود پیش بینی کردند دالر کانادا
دالر کانادا روزهای ســختی را
دست کم تا پایان سال جاری به
داشته باشد.
روند نزولی خود ادامه خواهد داد.
در مــاه های اخیر با شــرایط
بنا بــه برآورد این کارشناســان
جدیدی که در بازار نفت حاکم
ارزش دالر کانــادا در آخرین ماه
شده  ،دالر کانادا به پایین ترین
سال  2015می تواند به  75سنت عدم وجود چشم انداز مثبت برای میزان ارزش خود در شش سال
در برابر دالر کانادا برسد .
افزایش بهــای آن تاثیر منفی بر اخیر رسیده است.
کاهش چشمگیر قیمت نفت و اقتصاد کانادا خواهد داشت و در برای مصرف کنندگان کانادایی،
کاهــش ارزش دالر بــه معنای
گران تر شدن مایحتاج زندگی از
جمله سبزیجات و میوه ،پوشاک،
گوشــت قرمز و خــودرو نو و...
خواهد بود.
حتی بــا وجود کاهش بهای
نفت ،کانادا ،که وارد کننده
بنزین از آمریکا و اروپا است،
ناچار اســت بهای باالتری
بپردازد و به این ترتیب به نسبت
بهای باالتری نســبت به سایر
کشورها خواهدداشت.

اقتصاد کانادا :کاهش تورم و نرخ بهره
 5بهمن-ایرانتو :نرخ تورم ساالنه
کانادا در دسامبر سال گذشته به
 1.5درصد رسید که نسبت به ماه
پیــش از آن افتی  0.5درصدی را
نشــان می دهد و کاهش قیمت
بنزین یکی از عوامل اصلی این افت
محسوب می گردد.
بنا بر محاسبه آژانس "آمار کانادا"
اگر تحوالت قیمت بنزین را از نرخ
تورم خارج کنیم شاخص ساالنه
قیمت مصرف کننده به  2.3درصد
خواهد رسید.
قیمت بنزین در این ماه هم روند
رو به کاهــش خود را حفظ کرده
و آخرین بررسی انجام شده قیمت
متوســط یک لیتر بنزین را 91.3
سنت محاسبه نموده کهدر مقایسه
بــا قیمت  1.34دالری یکســال
پیش از آن سقوطی چشمگیر را

نشان می دهد .نرخ تورم ماه جاری
در  26فوریه اعالم خواهد شد.
از سوی دیگر افت مستمر قیمت
نفت یکی از دالیل اصلی کاهش
نــرخ بهره توســط بانــک کانادا
تلقی می شــود .بانک کانادا روز
چهارشنبه اعالم کرد که قیمتهای
پایین تر نفت خام رشد اقتصادی
و هدف تورمی کانادا را به مخاطره
انداخته و پیش بینی نمود که سه
ماهه دوم امسال نرخ تورم به 0.3
درصد خواهد رسید.
به گفته صاحب نظــران کاهش
غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک
کاناداخیلیسریعترازآنچهبسیاری
فکر می کنند رشد اقتصادی کشور
را احیاء خواهد کرد.
پیتــر هــال ،تحلیل گر ارشــد
اقتصادی در بانک توسعه صادرات

کانادا می گویــد این کاهش نرخ
بهره در زمانی اعالم می شــود که
برنامه های اســتخدام نیروی کار
جدید در صنایع در حال گسترش
می باشند.
البته بعضی از شــرکتهای نفتی
مجبور به اخراج وتعدیل بخشی از
کارکنان خود شده اند.
در عین حــال جو اولیــور ،وزیر
خزانه داری کانــادا ،یک روز پس
از تغییر  0.25درصدی نرخ بهره
توسط بانک کانادا ،تاکید کرد که
علیرغم کاهش شدید قیمت نفت
دولت اوتاوا قادر خواهد بود بودجه
خود را امسال به توازن برساند.
البته کاهش قیمت نفت باعث شده
تدوین بودجه دچار تاخیر شده و
انتشار الیحه نهایی بودجه از مارچ
آینده به آپریل موکول شود.

جریمه ۱۵هزار دالری یک زن بابت اختالل
در پرواز ایرکانادا
زنی که روز  ۱۷دسامبر
گذشــته در یکــی از
پروازهای ایرکانادا اخالل
ایجاد کرده بود ،باید ۱۵
هزار دالر جریمه بپردازد.
به گزارش سیبیســی،
ماجرا در پــرواز ایرکانادا
از لندن به مقصد تورنتو
اتفاق افتاده است .اخالل
در جریان این پرواز باعث
شد هواپیما مسیرش را
تغییر دهد و به سمت هالیفاکس چندین بار با مهماندارها درگیری
برود.
لفظی پیــدا میکند و یک بار هم
ظاهرا زنی ســی ســاله بــه نام بطــری آب را روی یک مهماندار
نومانتاگوا جانسون که اهل آفریقای میپاشــد و بطری خالی را پرت
جنوبی است عامل این اخالل بوده میکند.
است .او اخیرا در دادگاهی در کانادا طبق شــهادت مســافران دیگر،
حاضر شد و اتهاماتش را پذیرفت .او سپس چند ســاعتی به خواب
نومانتاگــوا جانســون از ســوی میرود و بعد از جا بلند میشــود،
دادگاهی در دارتموث شش هزار یک مهمانــدار را هــل میدهد
دالر جریمــه شــده و تــازه باید و شــروع بــه فحاشــی میکند.
خســارتی  ۹۴۰۰دالری هم بابت اینجاست که هواپیما مسیرش را
تغییر مسیر پرواز به سمت فرودگاه تغییر میدهد تا او را پیاده کند.
استنفیلدهالیفاکسبپردازد.
جانســون بالفاصله توسط آژانس
ظاهرا این مسافر در جریان پرواز خدمــات مرزی کانادا بازداشــت
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میشود و پاسپورتش را
هم ضبط میکنند .او روز
بعد با گذاشتن وثیقه ده
هزار دالری آزاد میشود.
جالب اینجاست که این
زن مسافربیزینسکالس
بــوده و شــوهرش هم
مدیرعامل شرکت معدن
آیوانهو است.
جانســون در جریــان
حضــورش در دا دگاه
گفت علت رفتارش این بوده که او
را کنار شوهرش ننشانده بودند و
تلویزیونش هم کار نمیکرده است.
جانسون بر اساس قوانین هوانوردی
محاکمه شده و جرمش به خطر
انداختن امنیت پرواز و نیز ایجاد
اخالل عمومی اعالم شده است.
کریگ گارسن وکیل جانسون بعد
از جلسهدادگاه به خبرنگاران گفت
موکلش قصــد دارد فورا جریمه و
خسارت را بپردازد تا پاسپورتش
آزاد شــود و بتواند بــه آفریقای
جنوبی برگردد.

•
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مراقبباشیمدوبارهبهتلۀ«منشورارزشها»نیافتیم!
این جمله عنوان سرمقاله
گازت  16ژانویه است که
از ســوی هیئت تحریریه
نوشتهشدهاست.
اینک متن مقاله:
این هفتــه ،برنارد درنویل
Bernard
Drainville
نامزد رهبری پارتی کبکوا،
نسخه «رقیق شده» منشور ارزش
های منسوب به خودش را منتشر
کرده است.
«درن ویــل» وزیــر مســئول و
رهبری کننده بیــل  - 60اینک
منسوخ -در بهار گذشته است که
دولتش با شکســت کامل مواجه
شد .اگر این شخص فکر می کند
که چند نیشگون گرفتن از منشور
بی اعتبار خود کافی اســت ،یک
نکته را فراموش می کند.
آن نکتــه عبارت از اینســت که
هرگونه کوشش برای قانونی کردن
«ارزش هــای ســکوالر» نه تنها
اشتباه اســت ،بلکه نفاق برانگیز،
تبعیــض آمیز و غیرســازنده هم
می باشد .گویا او فکر می کند که
جامعه کبک آمادگی آن را دارد که
دوباره مشاجره ای را آغاز کند که
به قطبی شدن جامعه منجر شد،
باعث اتفاقات ناگــواری گردید و
در میان اقلیت های مذهبی این
احســاس را به وجود آورد که به
حاشیه رانده می شوند.
اگر چنین اســت ،باید گفت که
به این اتفاقات توجه کافی نکرده
است.
به موجب طرح جدیــد درنویل،
محدودیت پوشش های مذهبی
شامل کارکنان کالج ها،دانشگاه ها
و شهرداری ها نخواهد شد .هیچ
کارمندی هم به خاطر پوشــیدن
چنیــن لباس هائی و یا داشــتن
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گویا درنویل می خواهد از
موقعیتی که وقایع پاریس
بوجود آورده استفاده کرده
و منشــور خــود را دوباره
مطرح و نظر رای دهندگان
حزب خود را بسوی خود
جلب نماید.
ممکن اســت وی و آنانی
که موافق او هســتند این
بحث را پیش بکشند
چنین عالئمی اخراج
که این منشور یک
گویا «درنویل»
نخواهــد شــد ،زیرا میخواهد با استفاده عکس العمل ضروری
قانون فقط شــامل از موقعیتی که در در مقابل بنیاد گرائی
آنانــی اســت که به پاریس بوجود آمده ،است .اما اگر فرانسه
تازگی استخدام می منشور خود را دوباره مثالی برای این تصور
شوند .البته این هم
باشــد ،دیدیــم که
مطرح کند.
در واقــع یــک نوع
سازنده نبود ،یا اقال
تبعیض دیگر است،
موثر نبود.
از بابت سن و ســال ،ارشدیت یا باید توجه داشت که با قانونگزاری
شرایط استخدام.
نمی توان یک حس مشترک قوی
بــرای یک آدم مســن ،مثال یک به وجود آورد ،بلکه باید یک جامعه
پدربــزرگ ،تغییــرات در برنامه باز و مداراگر ایجاد کرد که در آن،
بازنشستگی یا در توزیع امکانات نقطه نظرهای گوناگون به آسانی
رفاهــی یک چیز اســت ،ولی پا شنیده شوند.
گذاشتن روی حقوق اساسی چیز هر کوششــی برای قانونی کردن
دیگر.
سکوالریسم تنها به ایجاد تنشدر
کند کــردن اجرای یــک قانون جامعه می انجامد .به رخ کشیدن
نامطلوب و نادرست آن را به یک هویت اقلیت ها و خارجی نامیدن
قانوندرست تبدیل نمی کند.
آنان شــرایطی به وجود می آورد
جلوگیری کــردن از اســتخدام که تنها بنیادگرایان از آن بهره می
اشــخاصی که به خاطر باورهای برند.
مذهبی حجاب ،کیپا یا عمامهدارند دولت لیبرال ،که وعده داد دولت
کامال یک تبعیض است .چون این قانون مخصوص خــود را مطرح
روش برای اســتخدام اشــخاص کند ،بایــد بطور جــدی مراقب
جوان،در زمینه های مختلف ،مانع بازگشائی این جعبه پاندورا باشد.
ایجاد خواهد کرد ،اشخاصی که هم
اکنون هم برای شغل یابی شانسی ______________
کمتر از میانگیندارند.
توضیــح :موضوع جعبــه پاندورا
این در حالی است که دولت باید (اولین زنــی که خلق شــد) به
از لحاظ مذهبی ،بی طرف باشد ،افســانه های یونان مربوط است و
که البته به معنای این هم نیست جعبه ای اســت که اگر باز شود،
که کارمندان از نظر ظاهر سکوالر باید منتظر حوادث غیرقابل پیش
باشند.
بینیباشیم.

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

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

FEBRUARY 16, 2015 TO JUNE 26, 2015
6PM-10PM
LOANS AND BURSARIES OPPORTUNITIES

فرصت استثنایی مهاجرت به کانادا از طریق
استان نوا سکوشیا ۲۰۱۵
 28دی -ایرانتــو :اســتان نوا
سکوشیا برنامه جدید «اسکیل
ورکر اکسپرس انتری» را بدون
نیاز به پذیرش کاری اعالم کرد.
اگر چه پیشــنهاد شغلی برای
اقدام در ایــن کتگوری الزامی
نیست ،متقاضی می بایستیدر
امتیــاز بندی این کتگوری که
خیلی شبیه به کتگوری اسکیل
ورکر فدرال خواهد بود حد اقل  ۶۷ارزیابی بر حسب سن ،تحصیالت،
امتیاز از  ۱۰۰امتیاز تعریف شده را ســابقه کاری و قابلیت تطبیق و
کسب کند.
ســازگاری متقاضی بررسی می
این خانواده متقاضی و بچه های شود.
زیر  ۱۹سال را نیز شامل می شود.

 حداقل یک ســال ســابقهکاری در یکی از شــغل های
اعالم شده.
 حداقل آیلتس ۶ ارزیابی مدرک تحصیلیدر مجموع این برنامه بسیار
شبیه به همان برنامه اسکیل
ورکر فدرال است.
فرصتیمجددبرایمتقاضیانی
است که به دلیل پر شدن اسکیل
ورکر فدرال ۲۰۱۴قادر به دریافت
فایل نامبر نشدند.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

Vendome Metro and Bus 90 West
1000 Old Orchard H4A 3A4

514-484-0485

www.SHADD.com

REGISTER NOW

11

12

 سال  21شماره  12  1198بهمن 1393

PAIVAND: Vol. 21  no.1196  Feb. 01, 2015

www.paivand.ca

کان ــادا...

نرخ بهره وام مسکن در کانادا پایین میآید

 8بهمن -روزنامــه :کارگزاران وام
مسکن در کانادا میگویند بانکها
در چنــد روز اخیر به مشــتریان
پرسابقه خود وامهایی با نرخ بهره
پایینتر پیشنهاد دادهاند و به نظر
میرســد تا بهار آینده این روند
گســترش پیدا کند و حتی نرخ
بهره پایینتر بیاید.
رابــرت مکلیســتر ،بنیانگــذار
ســایت  RateSpy.comمیگوید
بزرگترین بانکهای کانادا اخیرا
وامهای مسکن  ۵ساله fixed rate
خود را به گروهی از مشتریان خود
با بهره  ۲.۸۴درصدی ارائه کردهاند.
پایینترین نرخ بهره وام مســکن
که در سایت  RateSpyثبت شده
مربوط به آوریل سال  ۲۰۱۳بوده
که  ۲.۷۴درصد بوده است.
البته به گفته مکلیستر این نرخ
 ۲.۸۴درصدی فقط به مشتریان
خوشاعتبار ارائه شده و از چیزی
ت این بانکها آمده
که در وبسای 
خیلی پایینتر است.
اما اگر بخواهیم بر اساس نرخ ارائه

شــده در وبسایتها هم ماجرا را
بررسی کنیم باز متوجه میشویم
که نرخ بهره در حال کاهش است.
مثال رویال بانک روز دوشــنبه در
وبسایت خود نرخ بهره وام مسکن
پنج ســاله خود را ده صدم درصد
کاهش داد و به  ۴.۸۴درصد رساند.
رویال بانک نرخ بهره وام مسکن ۱۰
ســاله خود را کاهش داده و ۳.۸۴
درصد رسانده که این پایینترین
رکورد ثبتشده در حوزه وامهای
 ۱۰ساله در کانادا بوده است.
روزنامه گلوباندمیل اقدام رویال
بانک را «غافلگیرکننده» توصیف
کرده و آن را از پیامدهای تصمیم

اخیر بانک کانــادا در کاهش نرخ
بهره قلمداد کرده است.
بانککاناداچهارشنبهپیش
در اقدامی غیرمنتظره
نرخ بهره را از  ۱درصد
به  ۰.۷۵درصد کاهش
داد.
کاهش مداوم بهای نفت و تاثیر
مخرب آن روی اقتصاد کانادا علت
اصلی این تصمیم اعالم شده است.
طبق پیشبینی سایت RateSpy
روندی که با رویال بانک آغاز شده
به زودی به بقیه بانکها هم سرایت
میکند و آنها هم نــرخ بهره را
پاییــن خواهند کشــید .روزنامه
گلوباندمیل هم چنین روندی را
پیشبینی کرده به زودی شــاهد
رقابت شدید بانکهای کانادا برای
ارائه وامهای مســکن بهصرفهتر
خواهیــم بــود .گلوباندمیل در
توصیف رقابــت بانکها از کلمه
«جنگ» استفاده کرده است.
•

خرج شما از متوسط خرج خانوادههای
کانادایی بیشتر است یا کمتر؟
مسکن
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

_______________

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

Tel.: 514-574-4540
Fax: 1-855-698-8872

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

مخارج مربوط به مسکن در سال
( ۲۰۱۳نسبت به ســال )۲۰۱۲
حدود  ۳.۶درصد افزایش داشته و
مستاجران بخش بیشتری از بودجه
ماهانهشــان را صــرف اجارهخانه
کردهاند.
بدتریــن وضعیــت را ســاکنان
بریتیشکلمبیا داشتهاند که ۳۰.۸
مخارجشــان به مســکن مربوط اگر بخواهید این زمستان به سفر
بوده و بهتریــن وضعیت را مردم هوایــی بروید ،احتمــاال متوجه
نیوفاندلنــد داشــتهاند که  ۲۲.۷میشوید که قیمت بلیت هواپیما
یافته است.
درصد بودجه ساالنهشان را صرف گرانتــر شــده .آن زمانها که
(تقریبا مشابه آمار سال ).۲۰۱۲
دالر کانادا ارزش بیشتری داشت
امــا کاناداییها در ســال  ۲۰۱۳مسکن کردهاند.
بخش بیشــتری از بودجه خود را •
میتوانستید با گذر از مرز و رفتن
نقل
و
حمل
به یکی از فرودگاههای شهرهای
صرف پوشاک ،تحصیالت و تفریح
مخارج حمل و نقل مردم کانادا در نزدیــک در آمریکا از هزینهها کم
کردهاند.
در عوض آنها در مقایســه با سال ســال  ۲۰۱۳نسبت به سال قبل کنید ،اما حاال که ارزش دالر
 ۲۰۱۲بخش کمتــری از بودجه ۷.۴درصد افزایش یافته است.
کانــادا کاهش یافته باز هم
ســاالنه را صرف خریــد کتاب و جالب اینجاست که بین استانهای این روش به صرفه است؟
کانــادا ،مــردم نیوفاندلند بخش رامونا کینگ ،روزنامهنگار کانادایی
مجله ،لوازم خانه و قمار کردهاند.
بودجه ساالنه خانوادهها در آلبرتا بیشتری از بودجه خانواده را صرف در حوزه اقتصــاد خانواده ،نگاهی
در ســال  ۲۰۱۳به طور متوسط رفــت و آمد کردهاند و هزینههای انداختــه بــه تفــاوت قیمت در
 ۷۱۴۲۹دالر بــوده که باالترین حملونقلساکنانبریتیشکلمبیا پروازهای مشابه از دو کشور.
در کانادا به حساب میآید و البته بخش کمتری از بودجــه آنها را مقصد :فورت الدردیل ،فلوریدا
هزینه پرواز از تورنتو در مقایسه با
با توجه بــه افزایــش درآمدها و شامل شده است.
اشتغالزایی گسترده در این استان •
پرواز از بوفالو (نیویورک)
خوراک
پرواز رفت و برگشت یک خانواده
طبیعی به نظر میرســد( .در این
حوزه ،بریتیشکلمبیا بعد از آلبرتا در ســال  ۲۰۱۳بودجه مربوط به چهارنفره (با یک هفته فاصله) در
خرید مواد غذایی حدود ۳.۳درصد اوایل ژانویه از طریق هواپیماییهای
در رده دوم قرار دارد).
کمترین بودجه را هم خانوادههای رشــد داشــته و به طور متوسط کاناداازفرودگاهبینالمللیپیرسون
 ۵۷۵۴دالر بوده است.
تورنتو  ۱۹۰۰دالر خرج بر میدارد.
جزیره پرینس ادوارد داشتهاند:
بودجه رستورانگردی خانوادههای همین پرواز از طریق فرودگاه بوفالو
 ۴۷۴۱۰دالر.
•
کانادایــی هم  ۲.۷درصد رشــد  ۲۰۲۲دالر هزینه خواهد داشت.
مخارج خانوادههای کانادایی در
داشته .به طور میانگین  ۲۲۲۶دالر
سال ۲۰۱۳
بوده اســت .مردم آلبرتا بیشتر از
در ایــن میــان ،زوجهای صاحب بقیه بودجه خود را به غذا اختصاص مربوط به خدمــات درمانی (مثل
فرزند بیشترین مخارج را داشتهاند دادهاند و مردم نیو برانزویک کمتر بیمهدرمانی ،عینک،دندانپزشکی
و به طور میانگین  ۸۱۶۳۶دالر در از باقی ساکنان کانادا پول خرج غذا و دارو) شــده است .همانطور که
حدس زدهاید ،هر چه سن خانواده
سال خرج کردهاند .افراد سالمند کردهاند.
تنها هم با خرج ســاالنه • ۲۹۰۶۴
باالتر میرود بودجه مربوط به این
درمانی
خدمات
بخش بیشتر میشود.
دالر در میان گروههای اجتماعی
در سال  ۲۰۱۳حدود  ۴.۱درصد •
کمترین مخارج راداشتهاند.
بودجه خانوادهها صرف هزینههای تلفن و اینترنت

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

آیا پرواز از فرودگاههای آمریکا هنوز
بهســودکاناداییهاست؟!

نتایج یک بررســی جدید نشان
میدهد کاناداییها بخش مهمی
از درآمــد خود را صــرف هزینه
رفتوآمد و پرداخت وام مســکن
میکنند و این روند به طور منظم
رو به افزایش است.
اداره آمار کانادا هر ســال گزارشی
را منتشــر میکند از عادات پول
خرج کردن خانوادههای کانادایی
واین مسئله را بررسی میکند که
بودجه ساالنه خانوادهها صرف چه
هزینههاییمیشود.
گــزارش مربوط به ســال ۲۰۱۳
اخیرا منتشر شده و گلوباند میل
نگاهی انداخته به نکات جالب این
گزارش:
•
در ســال  ۲۰۱۳متوسط مخارج
ســاالنه خانوادههــای کانادایی
 ۵۸۵۹۲دالر بوده است .این شامل
هزینههای خریــد کاال و خدمات
میشــود اما هزینههــای مالیات
بردرآمــد ،بیمــه و صندوقهای
بازنشستگی رادر بر نمیگیرد.
مخارج ساالنه خانوادههای کانادایی
در ســال  ۲۰۱۳نسبت به ۲۰۱۲
حدود  ۴.۱درصد رشــد داشــته
است.
در سال  ۲۰۱۳به طور متوسط
۲۸درصــد بودجــه خانوادههای
کانادایی صرف مسکن شده،
۲۰.۶درصد صرف حمل و نقل و
 ۱۳.۶درصد به خوراک اختصاص

پس سفر از طریــق آمریکا به
نفعتــان نخواهد
بود.
امــا اگــر
بخواهید

در
ساعات غیرشــلوغ سفر
کنید در آمریکا گزینههای بهتری
پیدا خواهید کرد.
مثال ،یــک خانواده چهــار نفره
میتواند از طریق هواپیمایی Spirit
با  ۸۱۰دالر بلیت رفت و برگشت
بخرد و حدود  ۱۰۰۰دالر ذخیره
کند.
مشکلکجاست؟
پرواز رفت ساعت  ۲صبح است و
پرواز برگشت  ۱۰:۱۵شب.
س وگاس
مقصد :ال 

از ونکــوور ،پــرواز یــک خانواده
س وگاس ۱۷۰۰
چهارنفره بــه ال 
دالر خرج برمیدارد و زمان رفت
و برگشت طوری است که با خواب
بچهها تداخل پیدا نمیکند .اما
اگر از ســیاتل به الس وگاس
برویــد مجبوریــد پول
بیشتری خرج کنید:
با خرید بلیت از طریق
 Priceline.comیا Kayak.com
در بهتریــن حالــت  ۲۰۲۲دالر
هزینه خواهد داشــت یعنی ۳۲۲
دالر بیشتر.
البته باز هم اگر بخواهید پروازهای
آخر شب را سوار شوید میتوانید
بلیتهای ارزانتری پیدا کنید( .در
این مورد خاص میتوانید تا ۷۹۰
دالر صرفهجویی کنید).
نتیجهگیری

هنوز میشــود از پــرواز از طریق
آمریکادر مخارج صرفهجویی کرد،
به شرطی که اهل شبزندهداری
در جاده و فرودگاه باشید.

هزینه پرواز از ونکوور در مقایسه با
پرواز از سیاتل واشنگتن

انتخاب با خودتان.

در سال  ۲۰۱۳تعداد خانوادههایی
کــه در خانه تلفن نداشــتهاند و
صاحب موبایــل بودهاند افزایش
یافت و به  ۲۰.۴درصد رسید.
 ۸۴.۹درصدخانوادههای کانادا در
ســال  ۲۰۱۳دستکم یک تلفن
همراه در خانه داشتند( .بیشترین
در آلبرتا ،کمترین در کبک)

 ۸۳.۹درصد خانوادههای کانادایی
در ســال  ۲۰۱۳بــه اینترنــت
دسترسیداشتند.
(بیشترین در بیسی و کمترین در
نیو برانزویک)
•
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خانواده

مرمي رحيمى
برگرفته از صفحه فیس بوک:
«مونتریال از نگاه دیگر»
_________________

پس از ورود به کشــوری جدید و
رفتن فرزندان به مدرسه ،یکی از
نگرانیهای والدین چگونگی انطباق
پذیری فرزندان با محیط مدرسه
و دیگر شــاگردان است .چرا که
فرزندان یک مرتبه از محیطی با
یک فرهنگ و یک زبان به مکانی
وارد میشوند که بایددر کوتاه ترین
زمان هم به یادگیری زبان بپردازند
هم بــا فرهنگ هــای مختلف و
قوانین مدرسه ی جدید آشنا شوند
و به اصول آن احترام بگذارند.
هرچه فرزندان کوچکتر باشند این
هماهنگی و یادگیری ســریعتر و
آسان تر خواهد بود.
اما نباید فراموش کرد که نظارت
دقیق و همیشگی اما به شیوه ی
درســت همــواره الزم و ضروری
است؛ چرا که بســیار دیده شده
فرزندان ایرانی در مدارس به دلیل
ناآشنایی با قوانین مدرسه و عدم
نظارت والدین ،حتی در ســالهای
پایین تر در مقطع دبســتان نیز
دچار مشــکل شــده و به دردسر
افتاده اند.
بر فرض با شــنیدن کلمات ناسزا
و اصطالحات زشــت ،بدون درک
معنای درســت آن ،همانها را در
ارتباط با همکالسی هایشان بکار
میبرند و در اثر بی توجهی و تکرار
مجدد در پرونده تحصیلی شــان
ثبت میشود.
در سنین دبیرستان نیز گهگاه با
بروز رفتارهایی خارج از عرف اینجا
در ارتبــاط با جنس مخالف خود،

در
س
ر
ز
م
ی
ن
نو

www.paivand.ca

محمد فاضل :یک سال گذشت

...help raise awareness among
parents and teachers of the
psychological impact of bullying on kids...

دچار مشکل و دردسر تازه خواهند
شد.
این رفتارهای نادرست در محیط
مدرســه هم ممکن است از طرف
فرزنــدان ما برای دیگــران ایجاد
شود و هم ممکن است دیگر بچه
ها فرزندان ما را مورد آزار و اذیت
کالمی و یا جسمی قرار دهند.
از ایــن رو اهمیت فراوانی دارد که
چه مقــدار از زمان را در منزل
به گفتگو با فرزند خود
گذراند و با کالمی
متناســب سن و
سال فرزندمان
او را با فرهنگ
کشور جدید و
مسایل مهم در
سن او آشنا کرد.
اگر متوجه شــدید
که فرزندتــان از جانب
شاگردی دیگر در مدرسه مورد
آزار و اذیت اســت ،در اولین قدم
بایــد معلم مدرســه را در جریان
گذاشــت ...در اثر تکرار و بر طرف
نشدن امر اقدام بعدی صحبت با
مدیر مدرسه است.
در تمامــی مــدارس مشــاورین
مخصوص رســیدگی به این امور
هستند که با گرفتن وقت مالقات
از آنها میتوانید به راه حل مناسبی
برای حل این مشکالت برسید.
در آخرین مرحله و در صورت حل
نشدن موضوع و ناتوانی مدرسه از
برطرف کردن مشکل و بازگرداندن
آرامش فرزند ،اقدام بعدی مراجعه
به آمــوزش پرورش و بازگو کردن
مشکل است.
بــه دلیل اهمیت ایــن موضوع و
پیشگیری از به وجود امدن حاالت
روحی بــد در فرزنــدان ،مراکز و

سایت های فراوانی وجود دارد که
والدین و معلمین و حتی فرزندان
را در مسیر درست هدایت کرده و
به حل مشکل میپردازند.
آژانس بهداشــت عمومــی کانادا
دارای ســایتی اســت که در آن
میتوانید اطالعات مربوط به برنامه
های خشونت ودرگیریدر مدرسه
و بهترین روشها را با کمک برترین
متخصصین و مشاورین برای حل
موضوع پیدا کنید.
www.cbpp-pcpe.phac-aspc.
gc.ca

همچنین ایــن آژانس دارای یک
لیســت از مــوارد مزاحمت های
سایبری بین نوجوانان در مقاطع
باالتر تحصیلی اســت که مطالعه
آنها و آگاه کردن فرزندان خصوصا
در مقطــع دبیرســتان بی ضرر
نیست.
در خصوص آگاه
سازی فرزندان
و والدین و
معلمین
نیــز در
رابطــه با
اینمشکل
د کتــر
شاهین شریف
استاددانشگاه مک
گیل نیز اقدام به راه اندازی
سایتی کرده اند که در آن میتوانید
روش های حل مشــکل را نیز به
توصیه مشاورین متخصص بیابید.
www.definetheline.ca

سایتهای زیر هم با موضوع چالش
های فرزنــدان و چگونگی رفتار
والدیــن و معلمان با این دســت
مشکالت به حل مشکالت فرزندان
کمک میکند و آنها را با زندگی در
کشــوری جدید و رفتار صحیح با
دیگر همساالن آشنا میسازد.
www.thinkkids.org
www.lostatschool.org
www.ccps.info

به امید ســپری کــردن دورانی
سرشــار از آرامش و سربلندی در
دیار جدید ...
•

بیانیه در باره جنایت هولناک دفتر شارلی ابدو درپاریس

انجمــن دفاع از حقوق بشــر در
ایران  -مونترال هــم صدا با نهاد
های حقوق بشری و مدنی جنایت
هولنــاک حمله به دفتر نشــریه
شارلی ابدو را محکوم میکند .این
واقعه تاســف بار بــا هیچ منطق
انسانی قابل دفاع نیست و با اصول
منشــور جهانی حقوق بشــر که
ترویج و دفاع از آزادی های فردی،
اجتماعی و مدنی و بخصوص ازادی
بیان که در سرلوحه آن قرار دارد
مغایر اســت .ما بعنوان مدافعان
حقوق بشر ایرانی جنایتی را کهدر
پاریس اتفاق افتاده است را با تمام و
جود حس میکنیم زیرا مردم ایران
بویژه روزنامه نگارن ما بیش از سی
و شش سال است قربانی خشونت
علیه ازادی های فردی و اجتماعی

یک سال گذشــت ولی نبود تو را
هنوز ناباورانه به تصویر می کشیم...
یک سال گذشت و صدای گرم تو
در جمع انجمن همواره می تپد..
یک سال گذشت و شعرهایت همه
در گوش و جان سرودی تازه اند.
یک سال گذشت و خیابان ما هنوز
پراز عطر یاد توست.
انتهای کوچه مکدونالد " خانه ای
است روشن با پنجره هایی که به
سرود بازآمدنت هنوز پرده به آفتاب
گشوده اند و دل به پیام باد سپرده
اند.
سالن کنکورردیا امروز پر است از
دوستان خانه انجمن ات.
سالن کنکوردیا پراست از حضور
خالی تو و شعرهایت که از زبان و
دل سیمین میخواندی .براستی که
از وقتی تو نخواندی ســیمین هم
رفت...

و اجتماعــی کشــورهای غربی
میخواهیم که مسئو لیت خود رادر
بوجود آمدن خشونت ها و جنایت
ها که ابعاد جهانی بخود گرفته است
را بپذیرند و ریشه ها و عوامل آن را
عمیقا" بررسی و نسبت به زدودن
عوامل آن چاره اندیشی کنند تا از
تکرار آن در آینده جلوگیری شود.
حوادثی کــه در چند ماه اخیر در
کانادا و کشــورهای اروپای غربی
شاهد ان بودیم نباید مانند واقعه
یازدهم سپتامبر  2001فقط بهانه
ای بــرای محدود کــردن آزادی
های مدنی از جمله آزادی بیان در
کشورهای مدعی دمکراسی گردد.
انجمن دفاع از حقوق بشر در
ایران-مونترال

چند روز پیش کتی ،دختر مهربان
و دردانه ات ،دوباره شــمع ها را به
سرودن نامت روشن کرد...
و قــاب تصویرتــو را و کوروش تو
را که اکنون خرســند در کنارت
آرمیده ،در میــان آینه ها -میان
گلهای ســپید ارکیده جای داد تا
دوباره بوی مهر پدر بر همه جای
آن خانه بپاشد...
و اول فوریــه در خانه انجمن گرد
هم خواهیم آمد تــا غزل ها از نو
نام ترا بســرایند و سازها به یاد تو
بنوازند...
شاید دوباره روشن به انجمن شوی
که آری یک سال گذشت...
ولی نبود ترا هنوز ناباورانه به تصویر
میکشی .م
اعضای هیئت مدیره اجنمن ادبی
ایرانیان مونتریال ژانویه 2015

آژانس مسافرتی

www.prevnet.ca

اطالعیه :اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران-مونترال
تحت لوای حکومت اسالمی قرار
دارند که درنفس عمل بی شباهت
به واقعه شارلی ابدو نیستند.
ما معتقدیم که رشد آگاهی نسبت
بــه رعایت حقوق بشــر میتواند
تضمین کننده ازادی های مدنی
و بویــژه ازادی بیــان و قلــم در
جهان باشــد  .بنظر ما راه مبارزه
با حوادثی مانند واقعه َشارلی ابدو
این است که فعاالن حقوق بشری
و نهاد های مدنی با دفاع از حقوق
یکدیگر درمقابل هر گونه تجاوزی
بایستند و تالش کنند بجای اینکه
خون بریزد مرکب از قلم ها جاری
شود چون ازادی بیان مذهب ندارد.
(نقل از ســرمقاله روز نامه نگاران
بدون مرز)
در خاتمه از مســئولین سیاسی
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان 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
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دکتربهمن فصیح پور

در شهــر

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

با کمک طب سوزنی

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

•
•
•
•

اجنمندفاعازحقوقبشر

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
Tel.: 514-516-3007
------------------

ایران-مونترال
www.addhi.net
--------------------

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

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

(514) 731-1443

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

www.aieaq.com

اجنمندوستدارانزرتشت

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

اوتـــاوا

IBNG

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

کافـــه لیت
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

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

M E KI C

(514) 274-8117

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

)2900 Lake (DDO

بهروزباباخانی

اجنمنزنانایرانیمونترال

Tel.: 514-485-3652

مدرسه فرزانگان

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

www.ilsmontreal.org

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

5206 DECARIE #3

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

اجنمن ادبی مونتریال

کتابخانهنیما

مدرسه دهخدا

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

رادیوفارسی مناشوم

همبستگیبازرگانی

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

www.ibng.ca

نمایشگاه عکس های بابک ساالری در مکیک

 30ژانویه  4 -مارس

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

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

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!

در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

سال های بسیاری ست که بابک
ســاالری ،عکاس نامی ،جهان را
درمی نوردد و از جهان و جهانیان،
عکس هایی بی بدیل می گیرد.
اما نگاه خاص او به حاشیه نشینان
جوامع اســت ،به اقلیــت ها ،به
کسانی که به نوعی به آنها پشت
شده است...
ازســی ام ژانویه تا چهارم مارس٫
گالری مکیک تعدادی از کارهای
سفید و سیاه بابک ساالری را که
حاصل سفرهای زیاد او به کوباست،
به نمایش می گذارد و شــما را به

6925 Sherbrooke W.

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

كمیته یادمان كشتار زندانیان
سیاسى دهه شصت درایران-
مونترال برگزار می كند:

La

سطح معیشت و خط فقر در
ایران ،عوارض و پیامدهاى
اجتماعى و سیاسى آن

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

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

514

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

اســت .او در مونتــرال زندگی و
تدریس عکاســی مــی کند و در
سفرهای خود ٫کارگاه های متفاوت
عکاســی به راه می اندازد و به این
ترتیب دانش وتجربه ی خود را در
این زمینــه در اختیار جوانان می
گذارد.

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

انجمن ادبی ایرانیان
مونتریال

مراسم سالگرد درگذشت زنده یاد آقای محمد فاضل
بنیانگذار انجمن ادبی ایرانیان مونتریال
 1فوریه  2015از ساعت  5تا  ،7سالن شماره 520
 1455مزونو غربی ،دانشگاه کنکوردیا

كتابخانه و بنیاد فرهنگى نیما
برگزار مى كند:

سخنرانىاینترنتىتوسط:
دكتر بیژن افتخارى

سخنرانى فیروز خرازى

شنبه  ٢٨فوریه ساعت  ٧شب

<< شنبه  21فوریه
ساعت  ٦:٣٠بعد از ظهر

5206 DECARIE #3

5206 DECARIE #3

کتابخانهنیما
Tel.: 514-485-3652

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

933-0-933

طور جدی به دیدن این عکس ها
دعوت می کند.
عکس های مستندی که ارزشی
فراوان و به خصوص دارند.
ایــن بــار نــگاه ســاالری بــه
اســت ،نگاهی

همجنســگرایان
دقیق و هوشمندانه به کسانی که
در قاعده بایســتی و قرار است در
جوامع امــروزی از حقوق معمول
برخوردار باشــند و در کنار هم به
زندگی عادی بپردازند.
ولی آیا واقعیت این گونه است؟...
بابک ســاالری نمایشــگاه های
بســیاری در سراسر جهان داشته

موضـــــوع:

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

14

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

در باره كوانتوم مكانیک

کتابخانهنیما
Tel.: 514-485-3652

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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متا
م
ی
ا
ج
ن
ا
س
ب
اید بفروش
برسد

حراج بی سابقه مبلمان مبل پریلو

879$

Sectionnel

879$999$

Sectionnel
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! بشتابید
مان زیادی
ز
!منانده

ختفیف های ویژه پیشواز نوروزی
!برای جامعه ایرانی

*Ensemble matelas
et
*Ensemble
matelas et
sommier orthopédique
sommier orthopédique
Dream Star
Dream Star
60” grand lit 99$ 60” grand lit 99$

999$

Sectionnel

699$

699$

2299$

2299$

Canapé

Canapé

Meubles
prillo prillo
Meubles

Mega
Mega

999$

Sectionnel

vente
vente

6565
999$
jusqu’à

tous les Meubles
doivent
être doivent être
tous
les Meubles
vendu!
vendu! 7 mcx

%%

jusqu’à

la qualité aulaplus
bas au
prix
qualité
plus bas prix

7 mcx

Prillo liquide
Prillo liquide

1399

999$

999$

879$

879$

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$
$
$
$
$
$

699$

$

Sectionnel

1399

$

de
rabais

Set de chambre à partir de 1099$
/ Ensemble
à dîner
à partir
Set de
chambre àsalle
partir
de 1099$
/ Ensemble salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir
de 499$
/ Sofas
en cuir
àa de 499$ / Sofas en cuir àa
de 1599$
/ Sofas
en tissu
àa partir
partir de 699$ / Sofas sectionnels
à partir
desectionnels
879$ / Sofas
partiren
decuir
699$
/ Sofas
en cuirSectionnel
à partir de 879$ / Sofas
rabatables en cuir à partir de rabatables
799$ / Consoles
en cuirà àpartir
partirdede299$
799$ / Consoles à partir de 299$
/ Table à café à partir de 299$/ /Table
Tableàde
coin
à partir
199$
/
café
à partir
dede
299$
/ Table
de coin à partir de 199$ /
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux
à partir
de 699$
/ / Bureaux à partir de 699$ /
Miroirs
à partir
de 99$
Curio à partir de 699$ / UnitésCurio
murales
à partir
de 499$
/ Matelas
à partir
de 699$
/ Unités
murales à partir de 499$ / Matelas
et sommiers à partir de 299$ et
/ Divans
lits àà partir
sommiers
partir de
de 699$,
299$ /etc.
Divans lits à partir de 699$, etc.

de
rabais

Beaucoup de pièces
uniques,
etc. uniques,
Beaucoup
de pièces
etc.
به قیــمت های باورنکردنی باال

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

1699

16991099

7 mcx

7 mcx

7 mcx

:توجهکنید
Sectionnel

10991899

Sectionnel

Sectionnel

1899

Canapé

Sectionnel

Sectionnel

699

Canapé

Magasins Magasins
Centres de Centres
liquidation
www.prillo.ca
de liquidation
www.prillo.ca

STORES

TAKE 12
MONTHSTAKE
TO PAY..
NO INTEREST..
NONO
DOWN
PAYMENT..
12 MONTHS
TO PAY..
INTEREST..
NO DOWN
PAYMENT..
LIQUIDATION
STORES

CENTERS
LIQUIDATION CENTERS

Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Montreal
Vaudreuil-Dorion
Pierrefonds
Saint-Léonard
LavalBrossard
Brossard
Montreal
Vaudreuil-Dorion
Saint-Léonard
LavalE.Blvd.
Montréal
Pierrefonds
Saint-Léonard
LavalBlvd.
Montréal
Vaudreuil-Dorion
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 15757
6025
Jean-Talon
E. 1877
Taschereau
Blvd.
Crémazie
Blvd. Vaudreuil-Dorion
E.3400501
Harwood
Blvd.
Gouin
Blvd. W.
6025 Curé-Labelle
Jean-Talon
18778100
Curé-Labelle
81003400
Taschereau
Blvd.
Crémazie
Blvd.
E. 501 Harwood Blvd.
15757, Gouin Ouest
6025,
Jean-Talon
Est 688-1891
boul.450
Curé-Labelle
3400,
Crémazie
Harwood
514 620-1890
259-1890
450 466-1892
514
722-1890E. 3400, 501,
450
455-9299
15757,
Gouin
Ouest 450
6025, 1877,
Jean-Talon
Est
1877, boul. Curé-Labelle
boul.
Crémazie
E.
501, boul.
514514
620-1890
514
259-1890
688-1891
450boul.
466-1892
514boul.
722-1890
450Harwood
455-9299
514
620.1890
514
259.1890
450
688.1891
514
722.1890
450
455.9299
514
620.1890
514
259.1890
450
688.1891
514
722.1890
450
455.9299
* All purchases must be paid in full at*time
of purchase:
Interact,
or at
credit
accepted.
No special
orders,
applicable
to inventory
only.
must bestocks
delivered
30 days
of purchase.
Can not be
combined
All purchases
must
be paidcash
in full
timecards
of purchase:
Interact,
cash or
creditsale
cards
accepted.
No specialstocks
orders,
salePurchased
applicableitems
to inventory
only.within
Purchased
items
must be delivered
within
30 days of purchase. Can not be combined
May
25 and
26,
2013
only. only.
with any other promotion or discount.with
Does
apply
to previous
purchases.
Seenot
in store
26 and
27,
May 25 and
26, 2013
only. only.
anynot
other
promotion
or discount.
Does
applyfor
to details.
previousJanuary
purchases.
See
in 2013
store
for details. January
26 and
27, 2013

*Avec tout achat d’un ensemble
chambre
7 piècesset de chambre de 7 pièces
*Avecset
toutdeachat
d’un de
ensemble

>6007343

>6007343
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>> بخش 1
از  2بخش

چرا مسیح هنوز برنگشته است؟
تعلیم کتابمقدس این است که عیسی مسیح
بهزودی برمیگردد ،و از زمان صعود مسیح تاکنون
ایمانداران این بازگشــت را امــری قریبالوقوع
دانستهاند.دو فرشتهای که به هنگام صعود مسیح
بر شاهدین این واقعه ظاهر شدند ،این حقیقت
را که عیســی بهزودی برمیگردد تأیید نمودند
(اعمال  ،)۱و در فصل آخر کتاب مکاشفه نیز خود
عیسی چندین بار تأکید میکند که:
«اینک بهزودی میآیم!»

(مکاشفه  ،۲۲آیات  ۷و  ۱۲و .)۲۰
واکنش ایمانداران نیز این است که« :آمین ،بیا ،ای
خداوند عیسی!» (آیه .)۲۰
بنابراین حال که از صعود مسیح بیش از دو هزار
سال گذشــته و هنوز خبری از آمدن او نیست،
طبیعی اســت که برای عدۀ زیادی از مردم این
ســؤال پیش بیاید که «پس چرا مســیح هنوز
برنگشته است؟» حتی یادم میآید سالها پیش
در تبریز به یک ایماندار آمریکایی برخورد کردم
که معتقد بود مســیح دیگر نمیآید .پرســیدم
«چطور؟» جواب داد« :مســیح روز پنطیکاست
برگشت» .من به او توضیح دادم که درست است
که روح مسیح در روز پنطیکاست نازل شد ،ولی
آن دو فرشته بهوضوح گفتند« :همان عیسی که
از میان شــما به آسمان برده شد ،باز خواهد آمد
به همان گونه که دیدید به آسمان رفت» (اعمال
:۱.)۱۱

16

نامالیمات استفاده میکند تا ما را تغییردهد و هر
درآورد .این موضوع
روز بیشتر به شباهت مسیح َ
بارهادر رساالت پولس و نوشتههایدیگر رسوالن
مورد تأکید قرار گرفته است.تأکید همگی آنان
این است که مشکالت و سختیها پیش میآید
مهم زیر را یاد
تا بتوانیم از طریق آنها درسهای ِ
بگیریم:
 -یاد بگیریم که به خدا متکی باشیم و بجای توکل
بر خود ،بر او توکل کنیم (دوم قرنتیان :۱.)۹
 -بدانیم که کفایت و تواناییهای ما از خداست ،نه
از خودمان (دوم قرنتیان :۳.)۵

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

تــا زمانی که هنوز در این دنیا بســر
میبریم خواســت خدا این است که
همۀ این خصوصیــات روحانی را در
خــود بپرورانیم و رشــد دهیم تا هر
روز بیشتر به شباهت پسر او درآییم.
خواســت او این اســت که تا قبل از
اینکه مســیح برگردد ،کار خود را با
ایمانداران به اتمام برســاند .به همین
خاطر است که کالم خدا میفرماید:
«سخت بکوشید که با همه مردم در
صلح و صفا بسر برید و مقدس باشید
زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند
را نخواهد دید» (عبرانیان :۲.)۱۴

کشی
ش جالل عادل

داوند مح

 -بدانیــم این گنجینه را در ظروفی خاکی داریم
 -۲چون کار خدا با

(بهعبــارت دیگر هنوز در ایــن بدنهای خاکی جهان آفرینش متام نشده
زندگی میکنیم) تا معلوم شــود که قدرت از ما
است
نیست بلکه از آن خداست (دوم قرنتیان :۴.)۷

خ

مســیح در دعا به پدر میگوید« :من
کاری را که به من ســپردی به کمال
رســاندم» (یوحنــا :۱۷ ،)۴و یکی از
آخرین حرفهای او بر صلیب این بود:
«تمام شد!» (یا« :به انجام رسید» یوحنا
:۱۹ .)۳۰آری ،خدا را شکر که کار مسیح بر روی
زمین تمام شده است :پردۀ درون قدساالقداس
پاره گشته و اکنون این امکان وجود دارد که هر
کس که به مســیح ایمان بیاورد ،نجات بیابد و
بتواند با شهامت به حضور خدا راه یابد.

 -رنجها و زحمات ،جالل بیپایانی را که غیرقابل
قیاس اســت برای ما به ارمغان مــیآورد (دوم
قرنتیان :۴ ۱۷و رومیان :۸.)۱۸
 -فیض او برای ما کافی اســت چون قدرت او در
ضعف ما کامل میشود (دوم قرنتیان :۱۲.)۹
 -با شــریک شدن در رنجهای مسیح ،با مرگ او
همشکل میشویم (فیلیپیان:۳.)۱۰
 -اصالــت ایمان ما باید در آتش آزمایش امتحان
کردن این سؤال کام ً
ال بجاست که شود (اول پطرس :۱.)۷
بنابراین مطرح ِ
«پس چرا مسیح هنوز برنگشته است؟» برای این  -یاد بگیریم تــا روز ظهور خداوند صبر کنیم و
و اما همین عبارت «تمام شد» در کتاب مکاشفه
سؤال جوابهای مختلفی وجود دارد که در اینجا قویدل باشیم (یعقوب :۵-۷.)۸
نیز دو بار آمده است ،منتهی با توجه به متن کام ً
ال
میخواهم به سه مورد اشاره کنم:
بــا عبور از موانع و تجربیات مختلف در این دنیا ،پیداست که این تمام شدن مربوط به زمان آینده
خصائص روحانی زیر را بدست میآوریم و بدین است و ما هنوز تحقق آن را ندیدهایم .این کاربر ِد
 -۱چون کار خدا با ایمانداران

ترتیب برای بازگشت مســیح و زندگی جاودان عبارت «تمام شــدن» در کتاب مکاشــفه بویژه
هنوز متام نشده است
به داوری این جهــان و احیای خلقت (آفرینش
آماده میشویم:
آســمان و زمین جدید) مربوط میشود .کتاب
 -زندگی مبتنی بر ایمان و توکل به خدا
بعضیها میگویند «آیا بهتر نبــود خدا پس از  -صبر ،بردباری و استقامت به هنگام رویارویی با مکاشفه بیشــتر کار خدا را قبل از ایام آخر و به
ِ
یبُرد؟
نجات ما ،بالفاصله ما را پیش خودش م 
پایان رسیدن کاردنیا توضیح میدهد.در مکاشفه
مصیبتها
در آن صــورت دیگر از همۀ مشــکالت این دنیا
میبینیم که سرانجام خدا پس از آنکه فرشتگان
 -آزادی از اسارتها
رها میشــدیم و متحمل آن همه درد و زحمت
هفت پیالۀ خشــم او را بر دنیا و ساکنین آن فرو
 -پیروزی بر وسوسهها
نمیشــدیم ».و حال آنکه دعای مسیح برای ما
داشتن خدا با تمامی دل و جان و فکر ریختند ،اعالم میکند که:
 -دوســت
ِ
درست
ِ
برعکس این است .مسیح در انجیل یوحنا خود ،و محبت کردن به دیگران ولو آنکه دشمن «کار تمام شد» (:۱۶.)۱۷
فصل  ۱۷ایــن طور برای ما بــه درگاه پدر دعا
در انتهای کتاب مکاشفه نیز هنگامی که آسمان و
ما باشند
میکند:
زمین اول سپری شد ،آسمان و زمینی جدید پدید
 -تقدس در تمامی اعمال و رفتار
«درخواست من این نیست که آنها را از این دنیا
آمد و همه چیز از نو ساخته شد ،بار دیگر خدای
 -اطاعت از کالم خدا
ببری ،بلکه میخواهم از آن شــرور حفظشــان
تختنشین را میبینیم که اعالم میدارد:
 -خویشتنداریدر مقابل تمایالت نفس
کنی» (آیه  .)۱۵چرا ما هنوز اینجا هستیم؟ چرا
«تمام شد!» (یا« :به انجام رسید»:۲۱ ،-۵.)۶
 -آرامش و شادی در زمان جفا
مسیح هنوز نیامده تا ما را پیش خودش ببرد؟ یک  -اولویت دادن به اراده خدا و انجام خواستههای او بدین ترتیب کار خدا از لحاظ داوری این جهان و
جواب این است که ما در این دنیاست که ساخته  -انجام خدمات روحانی در کلیســا و در محیط استقرار آن جهان جدید به پایان میرسد .تنها در
و تقدیس میشویم .وقتی ما پیش خداوند رفتیم
آن هنگام است که مسیح باز خواهد گشت.
بیرون
دیگر از مشــکالت و درد و رنج خبری نیســت،
 -شکرگزاری در تمام شرایط
ولی در حال حاضر و مادام که بر روی این زمین
و امــا دو جنبه دیگر از کار خدا که آنها نیز هنوز
هستیم خداوند از همین سختیها و تالطمات و
تمام نشده است ،بازدر همین کتاب مکاشفه یافت



بت است

میشــود .جنبه اول مربوط به موضوع شهادت
در راه مسیح اســت ،یعنی کسانی که حاضرند
بهخاطر ایمان به مسیح شهید شوند .اخیراً کتاب
جدیدی به زبان فارســی به چاپ رسیده است
بهنام "در سایه صلیب :الهیات کتاب
مقدسی جفا و
ِ
شاگردی" ترجمۀ برادرمان عیسی دیباج .در این
کتاب موضوع جفا در تمامی کتب کتابمقدس،
از آغاز پیدایش تا انتهای مکاشفه ،بهطرزی بسیار
جامع مورد بررسی قرار میگیرد .در انتهای کتاب،
نویسنده در توضیح این آیه از مکاشفه که:
«و به هر یک از ایشان جامۀ سفید داده شد و به
ایشان گفته شد که اندکی دیگر آرامی نمایند تا
عدد همقطاران که مثل ایشان کشته خواهند شد
تمام شود» (مکاشفه ۶۱۱:) چنین مینویسد «بر
اساس این قسمت ،پاسخ این سؤال که "عیسی
مسیح کی برمیگردد؟"
بسیار ساده است :مســیح زمانی برمیگردد که
آخرین شهید به شهادت رسیده باشد و آخرین
شاهد مســیح بهخاطر شهادتی که داشته است
کشته شده باشد .آن وقت است که خدا خواهد
گفت" :تمام شد!" (:۱۶.)۱۷
در آن هنگام دروازههای آسمان بسته خواهد شد
و ممهور خواهد گردید ،و مسیح بهجهت داوری
دنیا باز خواهد گشت.در آن هنگام خدا کار احیای
خلقت خود را بهکمال خواهد رساند( ».صفحه
 .)۳۷۰آری ،تنها در آن هنگام است که کار خدا با
جهان آفرینش تمام خواهد شد و مسیح بر خواهد
گشت.
بخش ( 2پایانی)
در شماره آینده

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

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)
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مونتــریال..

بدبختیهم
پرسیدندارد!؟. .
مهر بکار
ا با
بذرت ر ر عزیز...
ی هم دیا
ا
دستی برایش تکان داده و
به سمتش رفتم ...مدتها بود خبری
از او نداشتم ...چشمش که به من
افتاد ،باقی مانده ی ساندویچ را با
عجلهدردستمال پیچاند ودر کوله
اش گذاشــت ...بدون آنکه نگاهم
کند کتش را پوشید و کالهش را
سر کرد...
متعجب از چرایی رفتارش ایستاده
بــودم و نگاهش میکردم ...همین
که خواست دستکش هایش را از
روی میز بردارد ،بازویش را گرفتم
و گفتم ":چیزی شده"!
دوباره نگاهش را دزدید و گفت":
ببخشید عجلهدارم باید بروم".
نمیدانم چرا باور اینهمه تغییر بی
دلیل برایم دشوار بود و نتوانستم
اجازه دهم بی توضیــح برود ...به
دنبالــش دویدم تــا د ِر خروجی
رستوران دوباره دستش را کشیدم
و نگهــش داشــتم .ملتمســانه
پرســیدم ":تو را به خدا بگو چه
شده؟ اتفاقی افتاده؟"

پوزخنــدی زد و گفت ":اتفاق! نه!
چیز مهمی نیست" و دوباره تقال
کرد تا رهایش کنم .دیگر مطمئن
شــدم اتفاق بدی افتاده .از غفلتم
استفاده کرد و بازویش را از دستم
بیرون کشید و به سرعت در پیاده
رو به راه افتاد...
باد سردی می وزید و سنت کاترین
همانند زمین پاتیناژ لیز و لغزنده
شده بود .خیابان خلوت و کافه ها
و مغازه ها مملــو از جمعیت بود.
فروشنده ها نیز سرمست از فروش
خوب زمستانه شان ،حتی از داخل
مغازه هم بــه رهگذران لبخندی
گرم میزدند .همانطور که ســعی
میکردم خود را به او برسانم ،چند
بار صدایش زدم .نمیدانم چرا فرار
میکرد و عجیب تر اینکه نمیدانم
چرا اصرار داشتم با او حرف بزنم!
یک لحظه دیــدم که رفت داخل
فروشــگاه ســیمون و من نیز از
در سینما ســریع وارد آنجا شدم.
دیدم که ناشیانه از البالی لباسها

بیرون را نگاه میکرد و احتماال
میخواســت مطمئن شود که
من گمش کرده ام! به سمتش
رفتم و از پشت دستی به شانه
اش زدم.
ازدیدنم جا خورد و با عصبانیت
گفت ":چه میخواهی؟
بدبختی هم دیدن و پرسیدن
میــان حرفش گفتم":
دارد!"
ِ
کدام بدبختــی! خب بگو چه
شدهدلم هزار راه رفت ..خطایی
از من سر زده"!
همانطور عصبــی و مضطرب
گفــت ":کی از تو حــرف میزند!
بدبختی چندین و چند ساله خودم
را میگویم .چه ربطی به تو دارد"!
گیج بودم .نمیتوانســتم توجیه
منطقی بــرای فرارش از من و بی
ربطی ناراحتی اش نسبت به خود
را درک کنــم .گفتــم ":خواهش
میکنم بیا برویم کمی حرف بزنیم،
میدانی چند وقت است خبری از تو
ندارم! حال هم که از نگرانی ،طپش
قلب گرفتم ،خواهش میکنم".
اینبار کمــی آرامتر و بــا تردید
پرسید":هنوز قلبت بهتر نشده؟"
ســرم را با تاســف تکان دادم و با
شنیدنش نرم تر شد .دیگر عجله
ای برای رفتن نداشــت ...کافه ی
پایین سینما را نشــانش دادم و
گفتــم" برویم آنجــا کمی حرف
بزنیم" سه شنبه بود و سینما طبق
معمول شلوغ .نگاهی به فیلم ها
انداختم .گفتم":جدیدا چه فیلمی
را دیده ای؟" خندید و گفت:

یـن لب
خ
ـن
هب آ ه د زبنید!

{>> ادامه در صفحه}33 :

سـح
ات رهگ ز کنار تو جوان ربخـیزم!...

بدون رژیم | بدون ورزش

بدون جراحی | بدون نقاهت!

به رویای دیرین خود دست پیدا کنید
بدن ایده آل خود را بسازید!
با روش نوین «کول اسکالپتینگ»
از شر چربی های موضعی سمج
برای همیشه رها شوید!
•«کولاسکالپتینگ»
چربی ها را منجمد می کند
و از بین می برد.
_________
• کامال بی خطر:

کت بنفش حـج
در ه

پذیرفته شده از طرف
 FDAاداره غذا و دارو)

برای آشنایی بیشتر
زیر نظر دکتر بنفشه حجازی

پنجشنــبه 5فوریه2015

از ساعت  6تا  8شب
در محل کلینیک ابن سینا به ما ملحق شوید.
__________________

توجه :به دلیل محدودیت،جای خود را از پیش رزرو کنید:

Tel.: 514-849-7373
برای اطالعات بیشتر

www.drhejazi.com

ازی

Thursday Feb 5 from 6:00-8:30 Pm

for more information please visit www.drhejazi.com

کلینیکپزشکیسینا

برایمشاورهودریافتاطالعاتبیشترهمینامروزقرارمالقاتبگیرید:
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ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭ ﻭﻳﻞ ﻣﺮﻱ )ﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ(

فرصتاستثناییبرایخریدآپارمتانهایدرشرفاحداثدرویلمری(مونترآل)
ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭ ﻭﻳﻞ ﻣﺮﻱ )ﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ(
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ  ۱۳۷،۷۰۰ﺩﻻﺭ

پرداخت
فقط  %10پیش
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ۱۳۷،۷۰۰

 %۱۰ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

 %۳۵ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ

ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ
%ﻗﻴﻤﺘﻬﺎی
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی  ۱ﻭ ۲
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎ ۳۵
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻓﺮﻭﺵ %ﭘﻴﺶ
ﺩﻻﺭﭘﻴﺶ ۱۰

ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺩﺭ ﻭﻳﻞ ﻣﺮﻱ )ﻣﻮﻧﺘﺮﺁﻝ(

ﻗﻴﻤﺘﻬﺎیﺷﺪﻩ
ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻧﻮﺳﺎﺯی
ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی  ۱ﻭ • ۲
ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ
ﺩﺭﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺧﻮﺍﺑﻪ
ختفیف
استفاده از
مالیاتﺑﺎبا
قیمت از  118,800دالر +

ﺷﺪﻩﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭی ﻓﺮﻭﻧﺖ ﻧﮏ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﺯ
 %ﺩﻗﻴﻘﻪ
۳۵ﻭ ۵
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ
ﭘﻴﺶﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺯ
ﺻﻠﻪ ۱۰
2خوابهﺑﻔﺎ
ﺷﺪﻩوﺩﻻﺭ •
ﻣﺤﻠﻪ
ﺩﺭ
ﻧﻮﺳﺎﺯی 1
واحدهای
ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ
%۱۰
۱۳۷،۷۰۰
فروشﺍﺯ
پیش •ﻗﻴﻤﺖ

قیمت
شرایط
با
ﻧﮏﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪ ﺩ
ﻓﺮﻭﻧﺖ" ﻭ
ﻣﺘﺮﻭیﺍﻧﺘﺎﺭﻳﻮ
ﭘﺮﻭﻣﻨﺎﺩ
ﻣﺮﺍﮐﺰﺍﺯﺧﺮﻳﺪ "
ﻧﺰﺩﻳﮏ
ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎی
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ
ﺧﻮﺍﺑﻪ•ﺑﺎ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی
ﻓﺮﻭﺵ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ
باورنکردنیﻭ ۵
ﺷﻬﺮ
های۱ﺍﺯﻭ ۲ﻣﺮﮐﺰ
ﺩﻗﻴﻘﻪ
۱۰
ﺻﻠﻪ
ﭘﻴﺶ وﺑﻔﺎ
•
(برای مدت محدود)

ﻧﻮﺳﺎﺯی ﺷﺪﻩ
•• ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﺘﻌﺪ ﺩ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦﻫﺎ ﻭ
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ
ﻁﺮﺍﺣﯽﻭ
ایستگاه"
ﭘﺮﻭﻣﻨﺎﺩ ازﺍﻧﺘﺎﺭﻳﻮ
ﺧﺮﻳﺪ "
ﻣﺮﺍﮐﺰ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎیﻣﻠﯽ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی
دقیقه •
نک
ﻁﺒﻖفرونت
متروی
پیاده
شهر و 5
ﻧﺰﺩﻳﮏمرکز
• بفاصله  10دقیقه از
•

ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ  ۱۰ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻭ  ۵ﺩﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭی ﻓﺮﻭﻧﺖ ﻧﮏ

پارک ها،
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ بارها،
رستوران ها،
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦسوپرمارکت ها،
"پرومناد انتاریو"،
• نزدیک•مراکز خرید
ﺣﺪﻭﺩﻧﻮﺭ
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻁﺒﻖ
ﺯﻳﺎﺩﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ۸ﻓﻮﺕ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ
۱۰۰
ﺑﺰﺭگ
ﻳﮏ ﺍﺗﺎﻕ
ﺩﺍﺭﺍی
ﻭﺍﺣﺪ
ﻫﺮ
•

استخر
فرهنگی و
سرپوشیدهﭘﺮﻭﻣﻨﺎﺩ ﺍﻧﺘﺎﺭﻳﻮ" ﻭ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪ ﺩ
ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺮﻳﺪ "
ﻧﺰﺩﻳﮏ
مرکز •
ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﺑﺎ
ﻓﻮﺕ
۸
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺑﻪ
ﺮﺑﻊ
ﻣ
ﻓﻮﺕ
۱۰۰
ﺣﺪﻭﺩ
ﺑﺰﺭگ
ﺍﺗﺎﻕ
ﻳﮏ
ﺩﺍﺭﺍی
ﻭﺍﺣﺪ
ﻫﺮ
ﻣﺴﺎﺣﺖنور زیاد
ﺑﺮاز فضاها با
بهینه
• طراحی•طبق باالترین استانداردهای ملی کانادا استفاده
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ ﻳﮏ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻭ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺭک ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﺍﺿﺎﻓﻪ
پنجرهﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﻁﺮﺍﺣﯽ
ارتفاع  8فوت با
ﻣﻠﯽبه
مربع
فوت
حدود 100
ﻁﺒﻖبزرگ
اتاق
• هر واحد•دارای یک
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﺩﺭ
ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ
ﭘﺎﺭک
ﻣﺤﻞ
ﻭ
ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ
ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﻳﮏ
ﻭ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺑﺮ
ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﻁﺒﻘﻪ ﻭ ﺗﺮﺍﺱ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﻁﺒﻘﻪ
ﺩﻭ
ﺳﻮﻡ ﺩﺭ
ﻁﺒﻘﻪ
ﺑﺰﺭگ•
زیرزمین
دوچرخه در
محل
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎیو
مشترک
بهداشتی
سرویس
ﺩﺍﺭﺍی یک
آپارتمان و
ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﻓﻮﺕ ﺑﺎ
پارکﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۸
ﺮﺑﻊ ﺑﻪ
ﻓﻮﺕ ﻣ
ﺣﺪﻭﺩ ۱۰۰
ﻳﮏ ﺍﺗﺎﻕ
مساحتﻭﺍﺣﺪ
اضافه بر• ﻫﺮ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
خصوصیﻭدرﺗﺮﺍﺱ
تراسﻧﻴﻢ ﻁﺒﻘﻪ
ﺷﺎﻣﻞ
نیمﻁﺒﻘﻪ
شاملﺩﻭ
ﺳﻮﻡ ﺩﺭ
ﻁﺒﻘﻪ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی
•
چهارم
طبقه
و
طبقه
طبقه
دو
در
سوم
طبقه
ﺍﺟﺎﻕ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻅﺮﻓﺸﻮﻳﯽ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﯽ ﻭ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ(
ﻳﺨﭽﺎﻝ،
ﺑﺮﻗﯽ ﻧﻮ)
ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﺮﻭﻳﺲﻭﺍﺣﺪ
ﻳﮏ ﻫﺮ
• واحدهای ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ •
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺩﺭ
ﭘﺎﺭک
ﻟﻮﺍﺯﻡﻭ ﻣﺤﻞ
ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ
• هر واحد شامل لوازم خانگی برقی نو (یخچال ،اجاق ،ماشین ظرفشویی ،ماشین لباسشویی و خشک کن)
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﯽ ﻭ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ(
ﻳﺨﭽﺎﻝ،ﺍﺟﺎﻕ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻅﺮﻓﺸﻮﻳﯽ،
ﻧﻮ)
ﺑﺮﻗﯽ
ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻟﻮﺍﺯﻡ
ﺷﺎﻣﻞ
•• ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ
ﺗﺮﺍﺱ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﻧﻴﻢ
ﺷﺎﻣﻞ
شما ﺩﻭ
ﺳﻮﻡ ﺩﺭ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﻁﺒﻘﻪ
...
ﻁﺒﻘﻪ•ما
توسط
محضر
پرداخت هزینه
بعــالوه :ﻣﺤﻀﺮ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﻤﺎ )ﻭﻟﮑﺎﻡ ﺗﮑﺲ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ  ...ﺑﻌﻼﻭﻩ:
ﻁﺒﻘﻪ ﻭﻫﺰﻳﻨﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ...
ﻣﺎﺷﻴﻦﻭﻟﮑﺎﻡ ﺗﮑﺲ
ﺍﺟﺎﻕ،ﺷﻤﺎ )
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻧﻮ)ﻧﻘﻞ ﻭ
ﻣﺤﻀﺮ ﻭ
ﺑﻌﻼﻭﻩ:ﮐﻦ(
ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﯽ ﻭ ﺧﺸﮏ
ﻅﺮﻓﺸﻮﻳﯽ (،ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻳﺨﭽﺎﻝ،
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﯽ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻟﻮﺍﺯﻡ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ
• ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ
•
• ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﻤﺎ )ﻭﻟﮑﺎﻡ ﺗﮑﺲ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ...

ﺑﻌﻼﻭﻩ:

VOLKS WAGEN JETTA

قرعه کشی یک دستگاه «فولکس واگن جتا» نو

ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ
یا معادل دالری آن 15000 :دالر

VOLKS WAGEN VOLKS
JETTA WAGEN JETTA
VOLKS WAGEN JETTA
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ "ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺟﺘﺎ"
ﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ
ﻳﮏ"ﺟﺘﺎ"
ﻭﺍﮔﻦ
ﻓﻮﻟﮑﺲ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ" "
ﻗﺮﻋﻪ
ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺟﺘﺎ
ﻳﮏﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﮐﺸﯽ ﻳﮏ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ
514-298-4567
:NUVO
ﻣﻌﺎﺩﻝCondo
دفتر فروش
 ۱۵۰۰۰| )514-574-5472ﺩﻻﺭ(
ﺩﻻﺭ(ﺩﻻﺭی ﺁﻥ
ﻣﻌﺎﺩﻝ
ﺁﻥ ) ﻧﻮ ﻳﺎ
۱۵۰۰۰
ﻧﻮ
ﺩﻻﺭ(
۱۵۰۰۰
ﺩﻻﺭیﺁﻥ )
ﻧﻮ ﻳﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻻﺭی
ﺑﻪ(۹(۹
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ))
ﺑﻴﻦ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ )ﺷﺎﻧﺲ  ۱ﺑﻪ (۹
ﺑﻴﻦ
ﺷﺎﻧﺲ۱ ۱ﺑﻪ
ﺷﺎﻧﺲ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ
www.nuvodevelopment.ca
پروژه:
سایت
ﺑﻴﻦ وب

اتواولتیماکس
بدون
پیش
قسط

اقساطسهل

2nd & 3rd

chance credit

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

(۵۱۴) ۵۷۴ ۵۴۷۲

ﻣﺴﻌﻮ
بین خریداران
هاشمی ۵۱۴) ۲۹۸
مسعود ۴۵۶۷
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻤﯽ (۵۱۴) ۲۹۸ ۴۵۶۷
ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻣﻼک
مسکونی
مشاورامالک
el: (514) century
933-1221
immo
plus
Tel:21
)(514
933-1221

514-298-4567
ax: (514) 933-1251
Fax: (514) 933-1251
www.nuvodevelopment.ca
www.nuvodevelopment.ca

t,
s
e
بزرگترینومجهزتریننمایشگاهاتومبیل
g
g
i
B
e
در غرب مونتریال با مدیریت حمید پازوکی مهر ! The Best,Th
The erhouse
م بانكى
اتومبیل نو و اوکازیون  :با  20سال سابقه
Pow
رنامه وا
ب
نجديد
مهاجرا
خصوص
Skill
م
ed w
Per
o
m
Inves enant rerkers
si
tmen
t imm dents
igran
ts

ﺳﻌﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ

۵۱۴) ۵۷۴ ۵۴۷۲

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

-١بامدبلیوایكس،٥سال،2011دیزل٧نفره٩١٠٠٠كیلومتر............................................................................................................................................................................................................................................................................................ $٣١٩٠٠یا١١٨دالرهفتگی
-٢مرسدسبنزامال،٣٥٠سال،2006باكیلومتربابین٩٥٠٠٠كیلومترچرمداخلسیستمراهبرد...........................................................................................................................................................................$١٤٥٠٠یا٦٤دالرهفتگى
-٣ب ام دبلیو ایكس ٥مدل ٢٠٠٩دیزل با ٩٧٠٠٠كیلومتر  AWDسقف پانورامیك ،بسیار مجهز................................................................................................................................... $٢٥٩٠٠یا١١٢دالر هفتگى
-٤هونداسیآروی AWD٢٠٠٨اتوماتیك،كامالمجهز ١٣٣٠٠٠،كیلومتر .............................................................................................................................................................................................................................$ ١٢٩٠٠یا ٥٦دالرهفتگی
-٥مرسدسبنز٣٠٠Cمدل٢٠١١باسیستمراهبرد،چرمداخل،سقفكشویى،بسیارتمیز.................................................................................................................................................................$١٩٨٠٠یا٧٣دالرهفتگی
-٦دوج جورنى مدل  Sxt AWDبا  ٩٧٠٠٠كیلومتر ،مدل سال  ٢٠٠٩فقط ............................................................................................................................................................................................................................... $٩٥٠٠یا ٤١دالر هفتگی
-٧هوندا سیویك  ٢٠٠٩مدل ایكس ال اى ،با چرم داخل ،اتوماتیك ،شیشه برقى ،رینك اسپورت ،سقف كشویى ،خیلى تمیز .............................. $٨٩٠٠یا  ٣٩دالر هفتگی
-٨مرسدس بنز  ٣٥٠ GLKمدل  AWD ٢٠١٠سقف پانورامیك ،مدل اسپورت ....................................................................................................................................................................................................... $٢١٩٠٠یا ٨١دالر هفتگی
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

یونایتد،منایندهرمسی

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

قطر ایرالینز

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

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

7626 Yonge Street, Unit 5
Thornhill, ON L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720

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

unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.ca

Immo-Plus

Residential Real Estate Broker

Toll Free: 1877-626-9700

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

پاتوقعموجمال

صرافیالیت

فارکس

انتقـال ارز

به مدیریت یحیی هاشمی پور

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

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

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

514-933-8866

(خضر)

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

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

1449 St. Catherine W Montreal Qc. H3G 1S6

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

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



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

New

1834 Ste-Catherine
W.,
Suite
200
Une soirée riche de
la culture
Perse!
cÉlÉbrons chaharshanbe souri

Montreal,
Quebec H3H 1M1
!ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ

www.clinique-arya.com

ﻦﻦ
ﻮ
ﻪﻪ
ﻦ ﮫﮫﺎر ﻪﻪ ﻮری
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ
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 ﺩﻯ ﺟﻰ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺍﻓﺮﻭﺯ: ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
()ﺣﺎﺟﻰ ﻓﻴﺮﻭﺯ

،ﻣﺮﺍﺳﻢ ﭘﺮﻳﺪﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﺁﺗﺶ
ﺁﺟﻴﻞ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﻯ
ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﻳﮕﺮ
ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻰ
ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪﺭﺳﻴﺪ

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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T.A.M Travel

آژانس
مسافرتی

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

مشهد ،شیراز و...
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


با قیمت های رقابت ناپذیر
1118 Ste-Catherine W.,
Suite 504
)Montreal, Qc (Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Cell: 514 834 2166

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

صرافی  5ستاره

Lowest Price Guaranteed
2013 Lexus
RX350
$408 per month

2013 BMW
328 X Drive
$380 per month

2013 Toyota
Corolla
$136 per month

2013 Nissan
Altima
$150 per month

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین
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فرمایید:
بازدید
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جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

www.eleganceleasing.com

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

2178 Ste-Catherine W.

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

Lease or Purchase Pre-Owned Vehicle

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

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

Tel.:
514-482-4500
sale@eleganceleasing.com

(سیـروس اتو)



































 


































اتومکانیک وست مونت
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:k¹¹§Ã¶#nHq¬oM#ÏITÃ\Äj#yPU#»#¥¼M¼U¼Î#¼Äj¼TwH

¸ÄIT¹²»#K{#ÂUnIQ

{2015#¾Än¼Î#14#¾L¹

Be
Ac
Be

M

ز

DJ ALCAPONE
ÏAoTº¼¶#Â¨¼LvÃÎ#½»o¬#¸ÄoT¬nqM#ÂUnIQ#¸Ã²»H

ÏAoTº¼¶#jn¼¶#nj#qÃa#¾µÀ
cover fee:10 $, Tickets : tapesh digital
(514)223-3336 / (514)241-4548

salle de quilles rose bowl, 6510 st-jacques
H4B 1T6, corner st-jacques & cavendish
¾¶IºoM#ÁIÀovºIPwH#Ák£º#oÃš#»#Ák£º#ÁIÄHkÀ#Âz¨#¾–o¤#IM#½HoµÀ

{K{#10#S–Iw#pH#¾¶IºoM#“»o

خامنها
رای
ب آقایان
و

ازشیرمرغ

در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
اسپ
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
ش
ا
ل
م
ا
ه
مو
و برطرف کننده خشکی و وز
ف
و
کوتاهی ریه:
 شینیون ،رنگ ،سشوار
م
و
و
)
عروس
(گریمور
 میکاپ آرتیست
و
ا
ی
ب
رو
ژهخا
 پاکسازی پوست  اپیالسیون
و آقای منها
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو
ــ

تا جان آدمیزاد!!

به بهای باورنکردنی

در فضای 13هزار فوت مربع:

ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح

اجناس دست دوم

لوازم آشپزخانه ،ساختمانی ،جناری،
مکانیکی ،وسائل الکترونیکی ،لوازم برقی،
لوستر ،آباژور ،آینه ،قاب عکس های نفیس،
عتیقه جات ،انواع لباس ،اسباب بازی بچه
ها ،میز ،صندلی ،کمد ،وسائل ورزشی،
دوچرخه ،اسکی ،سرامیک ،بلورجات و...

ان

تاتو :توسط کارشناس مجرب
Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

Tel.: (514) 481-6765 (514) 291-0175

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

SHAHRZAD BEAUTY SALON
سالن ویژه برای خانم های با حجاب

با صرف کمترین هزینه:از «آرته» خشنود و با دست پر برمیگردید  -گارانتی!

__________________
290, rue Murray
Montréal, Qué H3C 2E2

 7روز هفته
باز است

Tél. : 514-419-1661
info@arte-montreal.com

در مرکز شهر
مونتــریال

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

• 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
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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

Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

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

Cell.: 514-969-2492

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

______________
Nader Khaksar

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

فصل  RRSPدر می رسد

با به حداکثر رساندن میزان  ،RRSPمالیات ها را کاهش
داده و درآمد بازنشستگی خود را افزایش دهید.
میلیون ها نفر از کاناداییها میزان سهم RRSP
استفاده نشدهای دارند
که قابل انتقال به سال جدید است.
استفاده از این فرصت و ایجاد مشارکت تا سقف این
میزان به شما کمک میکند تا:
مالیات های امروزتان کاهش یافته،
درآمدتان را به هنگام بازنشستگی افزایش داده
و در دوران بازنشستگی به سبک
مورد عالقهتان زندگی کنید.
--------------->>> قبل از  ٢مارس ٢٠١٥
 که آخرین مهلت  RRSPاست-با ما صحبت کنید،
تا در نتیجه آن بتوانید از مزایای کوتاه و بلندمدت
به حداکثر رساندن  RRSPخود
بهرهبرداری کامل را اجنام دهید.

info@loadextransport.com

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________



کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

مرتضیجمالی

مناینده منابع سبد سهام
و مشاور امنیت مالی
______________
Morteza Jamali

Mutual Funds Representative
and Financial Security Advisor
Investors Group Financial Services Inc.
Financial Services Firm
Phone: 514-334-1404 ext 3364

Cell: 514-805-3883
Email: morteza.jamali@investorsgroup.com
Web: www.investorsgroup.com/en/morteza.jamali/home

| 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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زبرگداشت حماهس سیاه لک

خ
س
ن
ران:

حس
ه
ب
ن زاد

از سازمان فدائیان ( اقلیت)

موسی یق
رقص اریانی گروه خورشید خانوم
شنبه  ٧فورهی ٢٠١٥
ساعت  ٦: ٣٠بعدازظهر

ک
ک
ن
دااگشنه وردیا

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت )  -مونتر آل

(Library Building
local LB-125, 1400

de Maisonneuve West
Tel: (514)569 -2233

24
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ا
استق ز نگ
ا
ه
م اللی یک
ونتریـ دوآت
ی
ش
ۀ
ـ
الی

کی روش فقط به عنوان
دســتیار کارنامــه موفقی
داشته و هیچگاه به عنوان
ســرمربی نتایج موفقی با
تیم هایش نگرفته.در رئال
مادرید که با وجود قرارداد
 2ســاله 10 ،ماه بیشتر
دوام نیاورد و مدیران آن
زمان وی را بخاطر نتایج
ضعیف اخراج کردند.
کی روش تیم پرســتاره پایتخت
اسپانیا را از قهرمانی در سال قبل از
آن بادل بوسکه به رتبه چهارم تنزل
داد .در آن تیم ستارگانی همچون
زیــدان ،رونالدو ،فیگو و دیوید بکام
حضور داشتند .فلورنتینو پرز مدیر
وقت رئــال مادرید در مصاحبه ای
پــس از اخراج وی گفتــه بود که
انتخاب کارلوس کی روش بزرگترین
اشتباه دوران مدیریتش بوده است.
در تیم ملــی پرتغال هم علی رغم
صعــود با این تیم بــه جام جهانی
 2010نتوانســت توقعــات مردم
پرتغال را بــرآورده کند .وی تیمی
متشکل از بازیکنان جوان و با تجربه
داشت و کریســتیانو رونالدو همه
کاره ی تیمش بود ولی تیم آن زمان
پرتغال هم از نداشتن اهداف و برنامه
های تهاجمی رنج می برد و نهایتاً
در دور یک هشــتم نهایی از جام
خداحافظی کرد .فدراسیون پرتغال
هم وی را اخــراج کرد و پس از آن
در ســال  2011به تیم ملی ایران
پیوست.
در ســال  2007که امیر قلعه نویی
ســر مربی تیم ملی بود ،در همین
مرحلــه و در ضربات پنالتی به کره
جنوبی باختیم و از دور مســابقات
حذف شدیم.
کــره در آن زمان به همــراه ژاپن
قدرت بالمنازع آسیا بود .فدراسیون
فوتبال همچنان که از نداشتن رئیس
رنج می برد ،در گیر و دا ِر تعلیق شدن
از ســوی فیفا هم قرار داشت .با این
حال قلعه نویی مســوولیت حذف را
بر عهــده گرفت .ولی کی روش پس
از حذف تمــام تقصیرها را به گردن
دیگران از داور گرفته تا زمین مسابقه
و منتقدین انداخت .وی با راه اندازی
یک بازی رسانه ای و با همکاری عادل
فردوسی پور سعی در انحراف اذهان
عمومیدارد تا کسیدر مورد شکست
از عراق از وی بازخواست نکند.
حــال باید دیــد که فردوســی پور
همانطور که قلعــه نویی را در برنامه
اش در ســال  2007محاکمه کرد و
حذف در مرحلــه یک چهارم نهایی
جام ملتها با آن همه مشکالت موجود
در فوتبالمان را مفتضحانه خواند ،پس
"شــاهکار" خطاب کردن نتایج تیم
کی روش با وجود حــذف در همان
مرحله از سوی وی دا ل بر چیست!؟
از شواهد امر پیداست که وی قصد به
راه اندازی موج رسانه ای دارد تا اذهان
عمومی را به سوی مشکالت داوری و
موارد دیگر معطوف کند تا کی روش
از تیغ تیز انتقادات ،جان سالم به در
برد و تا ســال  2018همچنان مربی
تیم ملی ایران باقی بماند .حال باید
دید که فردوسی پور یا به قول مایلی
کهن " نا عادل کی روشــی پور" چه
ســودی از حضور کی روش در ایران
عایدش می شود!؟!
عکس ها؛
 -1کارلوس کی روش
 -2سردار آزمون
 -3مهرداد پوالدی
 -4رضا قوچان نژاد
ُ -5وریا غفوری

برجن مرغـوب پری

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

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com

س
و
پ
اسپ ر

ش
ی
ا
ل
های

 

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

در این شماره به بررسی نتایج تیم ملی ایران در پانزدهمین دوره ی
جام ملتهای آسیا در استرالیا خواهیم پرداخت؛ الزم به ذکر است که
ایران در سه دوره ی متوالی طی سالهای  1972 ،1968و  1976قهرمان
این جام شده است.
البته در جام پانزدهم شگفتی های
زیادی رخ داده اســت ولی عجیب
تر از همه رسوایی سیگار کشیدن
اعضای سه تیم عربی در رختکن و
بین دو نیمه بود!
گزارش ها حاکی از آن اســت که
اعضاء و بازیکنــان تیم های اردن،
فلسطین و کویت در رختکن اقدام
به کشیدن سیگار کرده اند که این
مساله به اعتبار اعراب صدمه زیادی
وارد کرده است.
تیم ایران پس از اجرای یک نمایش
نا امید کننده مقابل تیم های قطر،
امارات و عراق از گردونه مســابقات
کنار رفت و حسرت رسیدن به جام
را چهار سال دیگر تمدید کرد .ایران
پــس از برد تقریباً خوبی که مقابل
بحرین به دست آورد ،با روحیه ای
مضاعف به مصاف قطری رفت که
بــازی اول را چهار بر یک به امارات
واگــذار کرده بود .در این دیدار تیم
کی روش با ارایه ی یک بازی بدون
برنامه و هدفدر فاز حمله ،با حرکت
استثنایی سردار آزمون توانست یک
بر صفر به پیروزی دست یابد.
پــس از آن ،ایران به مصاف اماراتی
رفت که همه را مبهوت بازی زیبا و
روان خود کرده بود.
امارات هم پس از شکســت دادن
قطر ،توانسته بود بحرین را هم دو بر
یک شکستدهد.در این تیم ،مثلث
تهاجمی متشــکل از عبدالرحمن-
مبخوط -خلیل ،تیم های مقابل را
به زحمــت انداخته بود .بازی رو به
جلــو و دریبل های بــه جای عمر
عبدالرحمن همه را امیدوار به ظهور
یک استعداد ناب در قاره آسیا کرده
است.
در بازی بــا امارات،تیم ما  90دقیقه رضایــت داد و در ضربات پنالتی هم
دفاع مطلق انجام داد .ولی در مقابل ،نتیجه را هفت بر شــش واگذار کرد.
امارات با ارایه نوعی از تیکی تاکا (نوعی حقیقی هیچ کدام از پنالتی ها را مهار
از فوتبال همراه با پاســهای متعدد و نکرد و جای خالــی مهدی رحمتی
رو به جلو که تیم بارسلونا و تیم ملی حسابی به چشم آمد .رحمتی ،عقیلی،
اسپانیا ارایه میدهند)  90دقیقه روی خلعتبری ،جباری ،شجاع خلیل زاده
دروازه ما فشار وارد کرد .آمار پاسهای و محمد نوری همه و همه ستارگان
دو تیم بیانگر همین مساله می باشد؛ لیگ ایران هستند که با بی توجهی و
جایی که تیم امــارات  592و ایران لج بازی کارلوس کی روش از تیم ملی
 295پاس رد و بــدل کرده بودند و دور مانده اند.
ً
تقریبا  68درصد زمان مالکیت توپ کی روش عمال ثابت کرده که عالقه
در اختیار امارات بود .ولی در نهایت در خاصی به سیستم موســوم به دفاع
اوج خوش شانسی ،این تیم ایران بود
اتوبوسی ژوزه مورینیو دارد.
ِ
که در دقیقه  93باضربه ســر گوچی ولی ذکر این نکته ضروری است که
(رضا قوچان نژاد) پیروز میدان شد.
مورینیو در کنار سیســتم تدافعی،
در بازی با عراق هم همان مشکالت برنامه های گســترده ای هم جهت
همیشــگی همراه تیم بود -نداشتن گل زدن از طرق مختلف از جمله ضد
نقشه برای حمله -با این حال تیم ما حملهدارد.
توانست روی سانتر عالی وریا غفوری ولــی آیا تیم ما به رهبری کی روش،
از جناح راســت و ضربه ســر سردار چه در جــام جهانی و چــه در جام
آزمون به گل برســد .در ادامه بازی ملتهای آسیا ،برنامه ای در فاز حمله
بی هدف ،فضا برای تیم جوان عراق داشت؟
که  45روز قبل مربی خود را شناخته تمام گلهای ما در جام ملتها از روی
بود ایجاد شد .موضوع وقتی جالب می حرکت ها و تکنیک فردی بازیکنان و
شود که بدانیم درگیری ها در عراق بعضا از روی شانس به دست آمده اند.
علیه گروهداعش ،عم ً
ال باعث تعطیلی این در حالیست که فوتبال روز دنیا،
لیگ آنها شده است .یعنی کی روش تعادل در هر دو فاز را می طلبد .یعنی
به تیمی بازی را واگذار کرد که لیگ تیمی موفق است که همدر فازدفاعی
ندارد و عمر حضور مربی اش ،یک ماه و همدر فاز حمله قوی باشد .آنطور که
و نیم بیشتر نمی باشد.
از مصاحبه های سرآلکس فرگوسن بر
در ادامه ی بازی ،مهرداد پوالدی روی می آید ،کارلوس کی روش زمانی که
یک حرکت بچه گانــه و غیر حرفه دستیار وی در تیم منچستر یونایتد
ای ،کارت زرد دوم را از داور گرفــت بود ،مسئول چیدمان و طراحی بازی
و اخراج شــد .تیم ما پس از  10نفره تدافعی تیم بود و فرگوسن فاز حمله
شــدن هیچ طرح و نقشه ای موسوم را طراحی می کرده .این موضوع خود
به  Plan Bنداشــت و در نهایت پس بیانگر چرایی ضعف تیم های کی روش
از  120دقیقه ،به تســاوی سه بر سه در فاز تهاجمی می باشد.

الـهی های جهان متحد شوید!
فوتبال ّ
ُ

ای
ران
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سالمت...

گــــام

بسویخودباوری

خودباوری تقریباً همان داشتن اعتمادبهنفس است اما من فکر
میکنم خیلی از آن بیشتر است.
اعتمــادبهنفسچیست؟

اعتمادبهنفس معموالً با عزتنفس و اطمینان به خود مرتبط
است .یعنی باور داشته باشید چیز بیشتری برای عرضه دارید و
فردی ارزشمندید .قسمت عمده اعتمادبهنفس با دستاوردها و
موفقیتهایی که کسب میکنید و مقداری از آن هم با نظرات
دیگران به دست میآید.
اعتمادبهنفسداشتن یعنی به خودتان اطمینانداشته باشید که
میتوانید از عهده هر موقعیتی که بر سر راهتان قرار میگیرد،
بربیایید .این یعنی پیدا کردن آمادگی با کسب دانش و تجربه.
خیلی وقتها برای اینکه به چیزهایی که میخواهیم برسیم،
تالشی نمیکنیم .دلیل آن این است که باور نداریم که توانایی
انجام آن را داریم یا اینکه انگیزهای برای انجام آن نداریم .ممکن
اســت بخاطر ترس از شکست باشد که معموالً بخاطر اعتماد
نداشــتن به تواناییهای خودمان ایجاد میشود .انگیزه نیاز به
اعتمادبهنفسدارد.
این حق ذاتی و انســانی شماســت که بدانید ارزشــمندید.
توصیههای زیر میتوانددر این زمینه کمکتان کند.
•
 .۱داوطلب شوید.

هیچ چیز بیشتر از کمک کردن به دیگران و بهتر کردن زندگی
آنها احســاس بهتری به شما نمیدهد .احساس مفید بودن و
دوست داشته شدن به شما احساس اعتماد و ارزش میدهد.
چیزهای جدیدی درمورد خودتان یاد میگیرید :چیزهایی که
در آن مهارتدارید و کارهایی که به شما اعتمادبهنفس میدهد.
مهربانی کردن با باال بردن تولید سروتونین در بدنتان روحیهتان
را تقویت میکند .در هر دو حالت به نفعتان است!
•
 .۲لیست تهیه کنید.

لیستی از همه کارهایی که در طول زندگیتان توانستهاید در
آن موفق شوید ،تهیه کنید .بعد میتوانید هر بار که موفقیت
جدیدی به دست آوردید ،آن را به این لیست اضافه کنید.
•
 .۳اطراف تان را با کسانی پر کنید که حمایت تان میکنند.

اگــر دور و برتان آدمهای عیبجو زیاد باشــد ،حرفهای آنها
میتواند بر درک شــما از خودتان تاثیر منفی بگذارد .تازمانی
که نتوانید مســائل زیر را قبول کنید ،بهتر است این افراد را از
زندگیتان بیرون کنید یا ارتباطتان را با آنها کم کنید.
 اینکه بدانید حرفهای آنها فقط نظر شخصی خودشان است. اینکه بدانید نظرات آنها برابر با واقعیت نیستند. اینکه یاد بگیرید همه چیز را به خودتان نگیرید.آدمهایی با ارزشها و عالیق شــبیه به خودتان پیدا کنید که
از شــما حمایت کرده و برای پیشرفت تشویقتان کنند .وقتی
اطرافتان را با افرادی اینچنینی پر کنید ،اعتماد و اطمینان آنها
به شما و اینکه میدانید همیشه پشتتان هستند ،به شما انگیزه
و اعتمادبهنفس خواهد داد.
•
 .۴اگر هنوز به چیزی که میخواهید نرسیدهاید،
خودتـان را بپذیرید.

برای اینکه خودتان را باور کنید ،اول باید خودتان را بپذیرید.
چطور میتوانید به چیزی اعتماد کنید که به طور کامل قبولش
ندارید؟ اگر خودتان را قبول نداشته باشید ،یعنی قسمت هایی
از خودتــان را رد کرده یا حتــی از آن نفرت دارید .در چنین
شرایطی باور قلبی ایجاد نمیشود.
بعضی باور دارند که خیلی راحت میتوانید تصمیم بگیرید که
خودتان را بپذیرید ،اگر شما هم میتوانید اینکار را بکنید ،خیلی
عالی است .اما برای همه به این سادگیها نیست.
وقتی بچه بودیم ،قســمت عمدهای از اعتمادبهنفســمان از
حرفهایــی کــه دیگران
{>> ادامه در صفحه}32 :
درموردمان میزدند ناشی

 ۱۵عادتکهبهکلی ههایشماآسیبمیرساند
آیا میدانستید فقط با  ٪۲۰کارکرد
کلی ه هایتان هم میتوانید زندگی
طبیعیداشته باشید؟
به همین دلیل ممکن است برای
مدتــی طوالنی متوجــه تخریب
تدریجی کلی ه هایتان نشوید .گاهی
اوقاتحتیعادتهایبسیار متداول
میتواند موجب آسیب رسیدن به
کلی ه هایتان شــود و ممکن است
وقتی مشکل تشخیص داده شود،
دیگر خیلی دیر شده باشد.
کلیههــای ما عضــوی فوقالعاده
هستند .آنها هورمون ترشح کرده،
خــون را تصفیه کرده ،موادمعدنی
را جــذب کرده ،تولید ادرار کرده و
توازن اسیدی-قلیایی بدن را حفظ
میکننــد .زندگی کــردن بدون
کلیهها ممکن نیســت و چینیها
آن را خاستگاه انرژی حیاتی بدن
یدانند.
م
مراقبت از کلیهها همردیف مراقبت
از ســامت عمومی بدنتان است.
اگر میخواهید در تمام طول عمر
کلیههایتان بــه خوبی برایتان کار
کنند ،در زیر بــه عادتهای مضر
برای آن اشاره میکنیم:
•
 .۱عادت مصرف نوشابه

طبق یــک تحقیق کشــیدن دو
ســیگار در روز برای دوبرابر کردن
ســلولهای اندوتلیال موجود در
خون کافی است .این یک هشدار
برای تخریب رگهاست .تحقیقات
بســیار زیادی کشیدن سیگار را با
مشکالت کلیوی مرتبطدانستهاند.
•
 .۳کمبود ویتامین B6

منجر به بیماریهای کلیوی شود .به کلیهها آسیب میرسانند.
باید بدانید که بافت کلیههادر طول با این حال مصــرف بعضی داروها
شب تجدید میشوند و به همین برایتان الزم است که بهتر است به
دلیل اختالل خواب میتواند به طور مورد بعد رجوع کنید.
•
مستقیم به آنها آسیب برساند.
•
 .۷ننوشیدن آب کافی

کلیهها برای اینکه بتوانند بهدرستی
عمل کنند ،باید به آنها آب برسد.
اگــر به اندازه کافی آب ننوشــید،
ســموم در خونتان جمع میشود
زیرا مایعــات کافی بــرای بیرون
کشیدن آنها از طریق کلیهها وجود
ندارد .توصیه میشــود که در روز
حداقل  ۱۲لیوان آب بنوشید .چک
کردن رنگ ادرار روش خوبی برای
تشخیص کمآب شدن بدن است.

دنبال کردن یک رژیمغذایی سالم
برای سالمت عملکرد کلیهها خیلی
مهم است.
بر اســاس تحقیقاتی که در مرکز
پزشکی دانشــگاه مریلند انجام
گرفته اســت ،کمبود ویتامین B6
خطــر ابتال به ســنگکلیه را باال
میبرد .برای عملکرد خوب کلیهها
باید در روز حداقل  1.3میلیگرم •
 .۸خــالی نکردن بهموقع مثانه
ویتامین  B6مصرف کنید.
غنیتریــن منابع ایــن ویتامین وقتی احســاس میکنید باید به
ماهی ،نخود ،جگر ،سیبزمینی و دستشــویی بروید ،معطل نکنید.
سبزیجات نشاستهدار و میوهها غیر نگه داشتن ادرار در مثانه اص ً
ال کار
درستی نیســت چون اگر به طور
از مرکبات هستند.
•
منظم ادامه پیدا کند ،میتواند فشار
 .۴ورزش نکردن
وارد بر کلیهها را زیاد کرده و موجب
ورزش یــک راه عالــی دیگر برای نارسایی کلیه شود.
محافظت از کلیههایتان است .در •
یــک تحقیق که در ســال  .۹ ۲۰۱۳مصرف باالی ســدیم
انجام گرفت مشخص شد که زنانی نمک برای بدن حیاتی است اما باید
که بعد از یائسگی ورزش میکردند مصرف آن را محدود کنید .مصرف
تا  ٪۳۱کمتر به سنگکلیه مبتال زیاد سدیم میتواند فشارخونتان را
باال برده و فشار زیادی به کلیههایتان
شدند.
به طور کل حفظ وزن سالم احتمال وارد کند .نباید در روز بیشتر از 5.8
گرم نمک مصرف کنید.
سنگکلیه را کاهش میدهد.

طبق تحقیقی که روی کارمندان
دانشــگاه اوســاکا در ژاپن انجام
گرفت ،مشخص شد که نوشیدندو
یا بیشتر نوشابه در روز (چه رژیمی
و چه عــادی) میتواند با باال رفتن
احتمال بــروز بیماریهای کلیوی
در ارتباط باشــد .این تحقیق روی •
 ۱۲۰۰۰کارمنــد انجــام گرفته و  .۵کمبود منیزیم
میزان پروتئین یافتشده در ادرار اگر به اندازه کافی به بدنتان منیزیم
آنهایی که میزان باالیی نوشابه در نرسانید ،کلسیم به درستیدر بدن
روز مصرف میکردنــد ،باالتر بود .جذب نشــده و در جایی انباشته
وجــود پروتئیــن در ادرار یکی از میشود که این میتواند منجر به
نشانههای اولیه تخریب کلیههاست اضافهبار کلسیم و ایجاد سنگ کلیه
اما اگر در این مرحله تشخیص داده شود.
شود ،میتواند از آن پیشگیری کرد .برای جلوگیری از بروز این مشکل،
•
از ســبزیجات ،حبوبات ،دانهها و
 .۲سیگار کشیدن
آجیل اســتفاده کنید .آوکادو نیز
ســیگار کشــیدن بــا بیمــاری منبعی بسیار عالی از منیزیم است.
آترواســکلروز (تصلب شراین) در •
 .۶اختالل خــواب
ارتباط است.
باریک و ســخت شــدن رگهای همه ما یک خواب خوب در شــب
خونی بر تامین خون برای اندامهای را دوســت داریم .کلیههایمان هم
حیاتــی بدن ازجملــه کلیهها اثر همینطور.
اختالالت خــواب مزمن میتواند
میگذارد.

•
 .۱۰مصــرف زیاد کافئین

 .۱۲مصرف نامنظم داروهــا

فشــارخون باال و دیابت نوع  ۲دو
مشکل متداول هستند که معموالً
در اثر ســبکزندگی و رژیمغذایی
بد ایجاد میشود .اگر به آن مبتال
هستید ،مراقب آسیبی که میتوانند
به کلیههایتان برسانند باشید و از
اعضای بدنتان بــا مصرف بهموقع
داروهــای تجویزشــده برایتــان،
محافظتکنید.

•
 .۱۳مصرف زیاد پروتئیـن

بــاال بــودن میــزان پروتئین در
برنامهغذایی،میتواندبهکلیههاضرر
برســاند .آمونیا یکی از محصوالت
فرعی است کهدر اثر هضم پروتئین
در بدن تولید میشود  -سمی که
کلیههای پُرکارتان باید آن را خنثی
کنند.
هرچه مصرف پروتئین شما بیشتر
باشد ،فشار بیشتری به کلیهها وارد
شده و این مســئله به مرور زمان
موجب ضعف عملکرد آنها میشود.
•
 .۱۴عدم رسیدگی بهموقع به
بیماریها و عفــونتها

همه ما خیلــی اوقات بیماریهای
کوچکــی مثل ســرماخوردگی و
آنفوالنــزا را نادیــده میگیریم اما
این میتواند به کلیههایمان آسیب
برساند .تحقیقات نشان داده است
که کســانیکه به خوبــی از خود
مراقبت نکرده و اســتراحت کافی
برای درمان بیماریهایشان ندارند،
دچار مشکالت کلیوی میشوند.

معموالً خیلی بیشتر از چیزی که
فکر میکنیمدر روز کافئین مصرف
میکنیم .در بسیاری از نوشیدنیها
و سوداها کافئین وجود دارد و قبل
از اینکه بدانید فشارخونتان باال رفته •
و کلیههایتان شــروع به شکایت  .۱۵سـوءمصرف نوشیدنیهای
الکلی
میکنند.
•
ســموم موجود در الکل نهتنها به
سکـن
کبدتان آســیب میرســاند ،بلکه
 .۱۱سوءمصرف داروهای ُم ّ
معموالً خیلی زود به سراغ مسکنها روی کلیههایتــان نیــز اثر منفی
میرویم ،آن هم به میزان باال و در دارد .یــک راه بــرای جلوگیری از
زمان نامناســب .وقتی درد دارید ،بیماریهای کلیوی ،مصرف نکردن
ســادهترین فکر این است که یک نوشیدنیهای الکلی است.
مســکن بخورید اما بهتر اســت
*********************************
کمی بیشتر فکر کنید .همه داروها
•
عوارضجانبی دارند و خیلی از آنها

روشن بودن خيابانها در ساعات تاريكي ،مزاياي متعددي دارد چرا كه روشنايي
موجب ارتقاي وضعيت امنيت خيابانها و معابر ميشود و با روشن بودن خيابانها،
س��اعات فعاليت ش��هروندان نيز افزايش مييابد .همچنين روش��نايي معابر موجب
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خطرناك ميباشد به طوري كه
رانندگي در س��اعاتي كه هوا تاريك است بسيار
تنها يك چهارم سفرهاي خودرويي از ساعت  7شب تا  8صبح انجام ميشود اما در
همين زمان  40درصد از تلفات و جراحات شديد ترافيكي اتفاق ميافتد.
مطالعات نشان ميدهد روشنايي معابر يك عامل كليدي در مسئله ايمني جادهاي
ميباش��د.يك نظرسنجي نشان ميدهد كه  73درصد مخاطبين معتقد هستند كه
افزايش روشنايي خيابانها موجب اصالح وضعيت ايمني كودكان ميشود .همچنين
كاه��ش نرخ تصادفات
موجب
 63/8درص��د بهبود ش��رايط روش��نايي خيابانهادراالیل م
تع
ددی وج
ود دا
دررد
افزايش
روشنايي
رابطهیدبا تأثير
جادهاي دانستند .مطالعات مختلف و متعددي در
که با دو
ره آنت
ميیبی
دهدوتكهیکی
روشنايي
ايمني جادهاي انجام شده است .نتايج همه اين تحقيقات نشان
معابر ميتواند موجب پيشگيري از وقوع سوانح را کـ
ترافيكيـه پ
ــک ت
یز تلفات
جو و
جراحات
زشاي،
جاده
ش��ود .همچنين برخي مطالعات هدفدار ،تأثير م 
یکند،
روش��ناييبه ط
كشورهاي با
معابرــراوردر کامل
م
متوسط و
وزن خــود را به مرور درآمد
داشت".
خواهند
كمدرآمد مشخص نمودهاند :صرف کنیم ،و به محض
ق
طع
ترافيكي انجام
ايمني
و
عمومي
روشنايي
سطح
بين
رابطه
زمينه
در
اي
٭مطالعه
ع
ال
و از طریق تغییر در همیــن تحقیق نشــان می دهد
ئم نباید دریافت
وضعيتم،روشنايي كاهش
اصالح
شد و مشخص شد كه در خيابانهاي اصلي شهرآن با
ها
را
ق
طع
ک
نی
و
ســبک زندگی کم که چاقــی بزرگترین تهدید برای
یکی
 30درصدي در تصادفات جرحي مشاهده شده است.
از مهمتریــن
ای
ن
د
الی
ل
کرده انــد ،احتمال سالمت نسل بعدی جامعه است.
روش��نايي تقاطع ها و كاهش تصادفات
٭تحقيقات��ي در ژاپن در رابطه با ميزان جلوگیر
ی
از
م
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وم
ت
آنت

ی
بی
اصالحبه
عامــل
مــیوتواند
ابتال به دیابت در آنها چاقی
ش��د،ابتال
مش��خص
ترافيكي انجام
وضعيت روشنايي تقاطع ها موجب وتیک
كاهشی
43درصدي تصادفات ترافيكي در ساعات شباسميت.
شود.
جمله
از
متعــددی
های
بیماری
به میزان قابل توجهی
٭بررسي ديگر نشان ميدهد كه قسمت و
اعظمقتی باک
تر 
ی
دهد،
تصادفاتي
كههادربه ی
شبکرخآنتميیبی
وتیدرک
درصد از
کم شده است .در این دیابت نوع  2باشــد18 .
بيشتر مقا
وم م 
ی
بههازنرخ ميدهد
كهقادردرپيچ
ترافيكي
تصادفات
بخشهاي تاريك راه است .همچنين
شوند،
ده ماندن و
نوجوانان
درصد از
جوانــان و
اغلب در قسمت ت
پيوندد.
30ترافيكي
شديد
تحقیق نشــان داده و جراحات
هايکثیر
تاريكخراهواهبهند ب
وقوعود.مياین ب
اکتر
كم 
یها
معابری
هســتند که این
چاق
شــد که قند خون آمریکایی
ميدهد روشنايي
دانشگاه علوم و
٭تحقيقات
تكنولوژي تغی
منچستریر یاف
نشانته م
مکن اســت موجب
شب است.
ساعات
در
ترافيكي
تلفات
نرخ
بودن
باال
قضیهاصلي
این دسته از شرکت دليل
آینده
در
که
است
آن
بیانگر
ع
فون

ت
های
جدی شو
وق��وعند که به
فوتي
ميزانلروش��نايي و
بررس��ي
به
محققان
برخي
همچنين
جراحاتسرعت
کنندگان دوباره وارد با افزایش میزاندیابتدر
جامعه قاب انتقال به
پرداختند و به نتايج ذيل رسيدند:
سایرین است .بنابراین
خبر
این
بــود.
شــنیدن خبرهای تحقیقاتی در محدوده ی طبیعی شده و تا حد
درص��د از تصادفات فوتي در بخشهايي از راه اتفاق ميافتد
خواهیم2/6
روبــروآزادراهه��ا
٭در
حالي اما
برانگیزدراست
تاســف
بسیار
كه  4/3درصد از تصادفات در قسمتهايي اتفاق
وجود دارد
روش��نايي
مورد پیشگیری از دیابت همیشه زیادی از خطر ابتال به دیابت دور كه
وجود ندارد.
روشنايي
مي افتد كه
نشده و می نتیجه کاهش خطر ابتال به عوارض
هنوز دیر
خوشبختانه
خوشحال کننده هستند .یکی از شده اند.
درصد
1/9
و
روشن
هاي
خيابان
در
تصادفات
درصد
1/3
مس��كوني
مناطق
٭در
درمان
از
بهتر
دیابت
از
پیشگیری
توان از این عارضه پیشگیری کرد .جاتبــی آن از جمله دیابت نوع 2
این اخبار ،مطلبی بود که به تازگی
تصادفات در خيابانهاي تاريك اتفاق ميافتد.
در دانشــگاه کلورادو منتشر شده دیابت
علل
و
خانواده
و
خود
زندگی
سبک
ی
نکته
چند
رعایت
با
بتوان
شاید
٭در مناطق غير مسكوني  3/1درصد تصادفات در خيابانهايي كه روشنايي وجود
دهیم.
کودکانمان را
خصوص
وزن
میانگین
افزایش
سادهرخازميروند
تغییرافتد.
اتفاق مي
خيابانهاي تاريك
تصادفات در
درصد
حالي كه 4/9
دهد در
است .در این تحقیق مشخص شد پیشــگیری از دیابت بسیار بهتر دارد،
موجبو كاهش
ورزشمعابر
كه روشنايي
نشان مي
بررسيها
مطالعات
تمامي
ابتالدهد •
شدت را
کودکانتان
کنیــد
میزان
در ونتیجه
جامعه و
که افرادی که در معرض خطر ابتال و موثرتر از درمان دیابت اســت ،افراد
کنید(.مانند
آشناپرخطر
رفتارهاي
ورزشبروز
کرد:روشنايي در شببا موجب
کموجود
البته
ميشود،
جراحات
ورزش
کردن
دیابت
بیماری
به دیابت قــرار دارند می توانند با علل خصوص برای افراد نوجوان و به
سرعت و كاهش تمركز) در برخي رانندگان نيز ميشود .اگر رانندگان احساس كنند
•
اعضای
ســایر
و
خود
عالقه
مورد
کنترل قند خون،در طوالنی مدت ،جوان.
از
سرشار
ســالم
غذایی
رژیم
كه با روش��نايي معابر ايمني بيش��تري در امر رانندگي دارند ممكن است رفتارهاي
حداقل
ســبزیجات و
به حالت نرمال رسیده و خود را از متاسفانه مســتندات موجود در میوه ها
صورت
کنید و
خانــواده را
ساعاتبهتاريكي
پیداها در
خيابان
كه با روشن بودن
دهند ،بادر حالي
غيرايمني واز خود نشان
معابر نه
روشنايي
بش��ود.
صورتوكامل اصالح
مضر،رانندگان
هایبصري
وضعيت
حاشــیه ی خطر ابتال به بیماری این تحقیق نشــان می دهد که هوا،
ورزشبهمنظم
چربی
تنهادر
ورزش
کنیــد.
ورزش
منظــم
هم
تصادفات
شدت
از
بلكه
ش��ود،
مي
ترافيكي
تصادفات
وقوع
احتمال
كاهش
باعث
وزن میانگین افــراد جامعه رو به کاهش مصرف دخانیات از اصلی مــدارس و بازی هــای پر تحرک
دیابت خارج کنند.
ميكاهد.بنابراين براي تغيير در ميزان روشنايي بايد نرخ ترافيك و تصادفات معابر به
می
که
هستند
هایی
عامل
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های
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افزایش
"برنامه
های
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صورت جداگانه بررسي شود تا بيجهت موجب افزايش وقوع تصادفات نشويم.
کنند.
انتظاميبه
بریزیــد و
دانشگاهدور
کامپیوتــری را
علوم
عضو هيأت علمي
پیشگیری ازدیابت آمریکا ( ")DPPکه "نســل کودکان امروز نسبت توانند از چاقی پیشگیری ٭
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چگونه با کاهش وزن
می توان از ابتال به دیابت
پیشگیریکرد؟

آش
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ای
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ر
ف
کام
ل دوره آنتیبیوتیک

هم به نيازهاي دوران بازنشستگي

زهايفرهنگي،بهداشتيورفاهي
داشتيورفاهي
نبازنشسته
استفاده شــد و مشخص شد که به والدین خــود ،امید به زندگی
شرکت کننده هایی که مقداری از (میانگین طول عمر کل) کمتری
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روشن بودن خيابانها در ساعات تاريكي ،مزاياي متعددي دارد چرا كه روشنايي
موجب ارتقاي وضعيت امنيت خيابانها و معابر ميشود و با روشن بودن خيابانها،
س��اعات فعاليت ش��هروندان نيز افزايش مييابد .همچنين روش��نايي معابر موجب
افزايش ايمني رانندگان ،راكبان و عابرين هم ميشود.
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PAIVAND:طوري كه
خطرناك ميباشد به
است
هوا تاريك
س��اعاتي
رانندگي در
تنها يك چهارم سفرهاي خودرويي از ساعت  7شب تا  8صبح انجام ميشود اما در
همين زمان  40درصد از تلفات و جراحات شديد ترافيكي اتفاق ميافتد.
مطالعات نشان ميدهد روشنايي معابر يك عامل كليدي در مسئله ايمني جادهاي
ميباش��د.يك نظرسنجي نشان ميدهد كه  73درصد مخاطبين معتقد هستند كه
افزايش روشنايي خيابانها موجب اصالح وضعيت ايمني كودكان ميشود .همچنين
 63/8درص��د بهبود ش��رايط روش��نايي خيابانها را موجب كاه��ش نرخ تصادفات
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د
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كم معابر
دهد روشنايي
مي
نشان
منچستر
تكنولوژي
و
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ض
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یشــو
قطــع کــردن
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است.ند و پزشک
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در
ترافيكي
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نرخ
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دا
ند
ای
ن مریض
کــردن دوز آنتی
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ط
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رنا
ک
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است .شاید آنت
پرداختندیوبیبهوتیک
نتايج ذيل رسيدند:
است یا عفونت جدیدی
تعدادی از در حال
ای
ج
اد
اس
باکتر 
ت.
یها را ک
٭درشــ
درص��د از تصادفات فوتي در بخشهايي از راه اتفاق ميافتد
ه��ا
آزادراه
ته ب
اشد،
2/6اما همه
هايي اتفاق
كه روش��نايي وجود دارد در حالي كه  4/3درصد از تصادفات در قسمت •
كه روشنايي وجود ندارد.
مي
مدرسه وافتدیا با
٭در مناطق مس��كوني  1/3درصد تصادفات در خيابانهاي روشن و  1/9درصد
داشته
پرتحرک
بازیدرهای
دوستان
غذایی سوپرمارکت ها و
اتفاق ميافتد.
تاريك
خيابانهاي
تصادفات
استفاده نکند.
باشد .٭در مناطق غير مسكوني  3/1درصد یا بوفه
روشنايي وجود
مدرسههايي كه
تصادفاتیدر خيابان
افتد.
اتفاق مي
خيابانهاي
تصادفات در
حالي كه
دهد در
رخ مي
• دارد،
بوفه4/9های
که در
غذایی
مــواد
وقت
تاريكرا هر
"ماهی
نباشید.
درصد نگران
شدت
كاهش
موجب
معابر
روشنايي
كه
دهد
مي
نشان
ها
بررسي
و
مطالعات
تمامي
مدرســه و یا ســوپرمارکت ها به از آب بگیرید تازه اســت ".پس از
جراحات ميشود ،البته وجود روشنايي در شب موجب بروز رفتارهاي پرخطر (مانند
كاهشاغلب
می ورسند
فروش
برای
کنید و
شــروع
همینميامروز
كنند
احساس
رانندگان
شود .اگر
کنندهرانندگان نيز
چاق برخي
تمركز) در
سرعت
ايمني کنید
معابرسعی
هستند.
بسیاربامضر
است برنامه
ممكن تان
دارندخانواده
خود و
سالمت
رفتارهاي
رانندگي
بيش��تري در امر
روش��نايي
و كه
تاريكي
ساعات
مشخصیها در
روشنوبودن خيابان
رویدهند،
بــرنشان
دقیقی خود
غيرايمني از
تغذیهدر ی
نظارت
داشته
حالي كهیباسالم
باشید.
تاثیرگذارترینتنها
روشنايي معابر نه
بش��ود.
اصالح
كامل
صورت
به
رانندگان
بصري
وضعيت
هوا،
کودکتان در مدرســه و یا مسیر تغییر سبک زندگی
باعث كاهش احتمال وقوع تصادفات ترافيكي ميش��ود ،بلكه از شدت تصادفات هم
بهترین
باشــید.
مدرســه داشته
بســیاری از
براینرخمقابله
ميزان روش
معابر به
ترافيكباو تصادفات
روشنايي بايد
تغيير در
كاهد.بنابراين براي
مي
برای
خودتان
که
صورتاســت
کار این
است.
خطرناک
های
بیماری
جداگانه بررسي شود تا بيجهت موجب افزايش وقوع تصادفات نشويم.
انتظامي
دانشگاه علوم
کودکتان تغذیه ی ســالم ٭
MayoClinic
آمادهعضو هيأت علمي منبع:

پــس از همین امــروز به منظور کودکتان بازی های پر تحرک یاد کنیــد و هر روز در کیــف او قرار
دوو در
چاقی
یکابتــا
کاهش خطر
شرح بدهید و او را تشویق کنید که در داده و او را تشویق کنید که از مواد
جدولبه با
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«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای
روزنامه
جدول
حلدوکرده و
ایرانمداد
ها را با
از شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی
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 عادي

جدول ويژه
جدول عادي
وعادی ____________________
جدولهای ____________________ ویژه

افقي:
 -1آگاه و كاردان -منظ��ور زنه��اي
فض��ول يا آقاياني اس��ت ك��ه در كار
2
خانمها دخالت ميكنند
 -2خرگ��وش -خب��ره ،اس��تاد3 -
گردهمايي علمي
4
 -3مقابل كال -ش��ب اول زمستان-
5
نام گاگارين
زم��ان
خيط��ي-
ع��دد
گ��ودال-
-4
6
بيآغاز -از توابع معروف شهرس��تان
7
نور
 -5نگاه خيره -مربي شاهزاده -جوش 8
جواني صورت
9
 -6از رگه��اي مه��م ب��دن -ي��ار
10
شيرين -كتف
 -7دربن��دان -دينامي��ك -حش��ره 11
خونخوار
12
 -8مفت��ش -نيك��ش بجامان��د-
13
ناسازگار
 -9گريب��ان -گل پامچال -آرامش و 14
بيحركتي
15
 -10هواپيماي عجول -پدر شعر نو-
پرنده ترازو
مشترك از وظايف ايشان است
 -11ب��رودت -س��بزي خوراك��ي و
 -9نوعي سس -سكوت -مركز اتريش
خورشتي -جامد
 -10ريشهدار ،مهم -روايت كننده -نت
 -12غذاي آخر! -خرم��ن ماه -طليعه
منفي
اعداد -صدمه و آسيب
 -11زيرپامانده -احترام و بزرگداشت-
 -13مرمر -گل هميش��ه بهار -حواري
ورزش توپ و چوگان
خائن
 -12نش��انه فعل اس��تمراري -دل آزار
 -14مرط��وب -خ��ط نابينايان -مقدار
كهنه -نم پس نميدهد -عزم قوي
پول
 -13كنج و گوش��ه -مقيم ،بيحركت-
 -15مسجدي در جنوب بارگاه امامرضا(ع)
كشور نيشكر
در شهر مشهد -صبحانه
 -14زور و توان -دايي شيرازي -شك
عمودي:
 -15عابد مس��يحي -گياهي هميش��ه
 -1پدر علم كامپيوتر -سم
س��بز از تيره تاج خروس��ان و زيرتيره
 -2فرس��تادن -با پاخت تباني اس��ت-
چغندران
ترشرو
 -3كش��وري در آفريق��ا-
حل جدول عادی شماره 5136
سبزي معطر -نام دخترانه
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ل
ر
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 10ر ي
ج ت
ه
د
ر
ز
ا
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 11ب
است -گلي زيبا -ناگزير
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ز ش
ل ر
 12ن گ ه
 -8م��ردن در اث��ر حادثه-
13
ر
ا
ه م و
ر ف ش
د
ر ت ق
اس��ب چاپار -نصب و عزل و
ن ا ن ي
ن ت ر س
ا
و
ا
 14م د
قبول استعفاي رئيس ستاد
ر
ب ه
ا ي ن گ ه ب ا ن
ر
 15ش و
1

1

2

3

4

5

6

دیدوبازدیدو
ضیافتبزرگ
نوروزی

7

بلغارستان6 5-
ورزشي 4 3
شهر 2
افقي1 -8 15 14 13 12 11 :
لوس-
10 9 8
 -1آگاه و كاردان -منظ��ور زنه��اي 1
نرده چوبي
فض��ول يا آقاياني اس��ت ك��ه در كار
 -9گراز -شامه -ديوانگي
2
خانمها دخالت ميكنند
 -10بدن -نيست ،نابود -ياقوت
 -2خرگ��وش -خب��ره ،اس��تاد3 -
 -11بانگ اس��ب -زنجير -ويتامين
گردهمايي علمي
4
انعقاد خون
 -3مقابل كال -ش��ب اول زمستان-
 -12اغم��ا -فرمانرواي��ان -بلي در
5
نام گاگارين
مكالمه -كريم
زم��ان
خيط��ي-
ع��دد
گ��ودال-
-4
6
بيآغاز -از توابع معروف شهرس��تان  -13ايس��تاده و قائ��م -مهاج��رت
7
پيامبر اسالم(ص) از مكه به مدينه-
نور
 -5نگاه خيره -مربي شاهزاده -جوش 8
بازيكن اسبق چلسي
جواني صورت
 -14آرام گرفته -تنگدس��تي -ماه
9
 -6از رگه��اي مه��م ب��دن -ي��ار تمام
10
شيرين -كتف
 -15ميانمار سابق -سريالي ساخته
 -7دربن��دان -دينامي��ك -حش��ره 11
حسين سهيليزاده
خونخوار
12عمودي:
بجامان��د-
نيك��ش
مفت��ش-
-8
 13نويس��نده كت��اب عش��ق و يك
-1
ناسازگار
دروغ -گوشت بريان
 -9گريب��ان -گل پامچال -آرامش و
 14مربي س��ابق فوتبال هلند -پسر
-2
بيحركتي
سوم چنگيز خان -متشكرم
15
 -10هواپيماي عجول -پدر شعر نو-
 -3رس��م ،روش -چه��ار در گويش
پرنده ترازو
وظايف ايشان استSkill:
مشترك از
مردانه
 -11ب��رودت -س��بزي خوراك��ي و آذري -نام
افقي:
س��نگاتريش
سكوت -مركز
نوعي سس-
-9 -4
نيك��������و-
مخف��ف
جامدمركز اوگاندا
كردن-
ماشيني
 -1خورشتي-
كننده -نت
تيزكن��ي-دار،
چاقو  -10ريشه
روايتكش-
مهم -خط
نوع��ي
سدي
آخر!-فاسد-
غذايميوه
كانتونا-
ماه-درطليعه
خرم��ن
 -2نام-12
منفي
همسر حوا
هريسصدمه و آسيب
حوالياعداد-
 -11زيرپامانده -احترام و بزرگداشت-
هميش��ه بهار-
 -3نام-13
چوگانبخار دهان
توپ والشرب-
ورزش حق
كشوريحواري -5رهايي-
مرمر-درگلتقسيمات
واحدي
اغلب خائن
خام��وش-
ي��ار
مول��د-
پس��وند
-6
س��ابق-
ش��وروي
كش��ورهاي
 -12نش��انه فعل اس��تمراري -دل آزار
مرط��وب -خ��ط نابينايان -مقدار
نجوم-14-
اتومبيلراني
هراسكهنه -نم پس نميدهد -عزم قوي
پول
مكان
چشمداش��ت-
بخش��ش
حركت-
مقيم ،بي
كنجبيو گوش��ه-
 -4پسوند آلودگي -شب برات -حيا-13 -7 -
رضا(ع)
امام
بارگاه
جنوب
در
مسجدي
-15
نيشكر نوعي طالق
عزاداري-
عمومي
حرف  11الفبا
كشور
در شهر مشهد -صبحانه
نبات-
رستني و
بيماري شك
روشني-شيرازي-
توان -دايي
زور و
 -5سكوي باال -س��وره حمد -ادويه -14 -8
عمودي:
چيني -15عابد مس��يحي -گياهي هميش��ه
تند
سم
كامپيوتر-
 -1پدر علم
خروس��ان وهمزيرتيره
تتانس -از تيره
 -9س��بز
فرش��تهتاجوح��ي -باز
يازده
ها-
كوه
دستي-
آسياب
 -2 -6فرس��تادن -با پاخت
تباني اس��ت-هراسچغندران
ترشرونوعي ورزش -اخاللگر
 -7زهد-
 -10آش ق��ره ق��روت-
 -3كش��وري در آفريق��ا-
آخر5136
شماره
عادی
جدولنامويژه
مغولي-
شماره 5136حل جدولرسم
دخترانه
حل معطر-
سبزي
دلتنگي15 14 ،
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نقشه 10 9
8 7 -11
6 5 4 3 2 1
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ره��اورد9 8
جگ��ر7 6 5-
4 3 -4
2 1
زلزله-
ا ن
پ و ك ي ا س ت خ و
 1م ب ل
ا
م ه ت ا ب ك ر
ه
 1ن و
م ت ي
رنو
نوعي
افسردگي-
خوش
خزن��ده
م���ذك��ر-
2
ه
د
ا
ر
ا
ر ش
ي و
ن ه ن گ
و س ي
ر
 2ي ك د ل
م غ م و م
نيلوفر
گذشته-
سال
-12
 3ل خطوخال
ج ن ب
ك ل و ن
ا
ا گ ر
 3و
و ض ه
ر
ا ي ي ك
ل ن ا
4
ل
ج��ن -ا
ي
جم��عب
هن��دي -ب ا
ي
ا
ل
ه
ر
ا
ن��ور اول صبح-
 4ا ل -5هوج��ود-
ا ي و ب
ل م
و ن د
و
ش ل ي ل
غ
ا
ا ب ل
 5ك ه
هذيان
ر
الستيكي ك ن
مرتجع م س ا
 5ر ت
ا
ا ف ع
خ ا
ف ن و ن
س ر ت ي پ
 6س
س��ازم ر ي
صدا -ق
بي ي
كش��نده د
 6م  -6پ ل ي
ا ن
ش��هري
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خواب-
 -14تآواز
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 11ب
زيبا-
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د
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است -ش
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 12ن گ ه
حادثه-
ر
ز
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 12گ ر
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 14م د
روسو -ن ي
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ژان س
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قبول
ر
ب ه
ا ي ن گ ه ب ا ن
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
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جدول ويژه
>>حل در صفحه 34

 -8 15 14 13 12 11 10 9 8شهر ورزشي بلغارستان -لوس-
نرده چوبي
 -9گراز -شامه -ديوانگي
 -10بدن -نيست ،نابود -ياقوت
 -11بانگ اس��ب -زنجير -ويتامين
انعقاد خون
 -12اغم��ا -فرمانرواي��ان -بلي در
مكالمه -كريم
 -13ايس��تاده و قائ��م -مهاج��رت
پيامبر اسالم(ص) از مكه به مدينه-
بازيكن اسبق چلسي
 -14آرام گرفته -تنگدس��تي -ماه
تمام
 -15ميانمار سابق -سريالي ساخته
حسين سهيليزاده
عمودي:
 -1نويس��نده كت��اب عش��ق و يك
دروغ -گوشت بريان
 -2مربي س��ابق فوتبال هلند -پسر
سوم چنگيز خان -متشكرم
 -3رس��م ،روش -چه��ار در گويش
Sep 2013
افقيPart:
B
24.نام مردانه
آذري-
 -4مخف��ف نيك��������و -س��نگ
 -1ماشينيكردن -مركز اوگاندا
 -2نام كانتونا -ميوه فاسد -سدي در چاقوتيزكن��ي -نوع��ي خط كش-
همسر حوا
حوالي هريس
 -3نام واحدي در تقسيمات كشوري  -5رهايي -حق الشرب -بخار دهان
اغلب كش��ورهاي ش��وروي س��ابق -6 -پس��وند مول��د -ي��ار خام��وش-
هراس
نجوم -اتومبيلراني
 -4پسوند آلودگي -شب برات -حيا -7 -بخش��ش بيچشمداش��ت -مكان
عمومي عزاداري -نوعي طالق
حرف  11الفبا
 -5سكوي باال -س��وره حمد -ادويه  -8رستني و نبات -روشني -بيماري
چيني
تند
 -9تتانس -فرش��ته وح��ي -باز هم
 -6آسياب دستي -كوهها -يازده
هراس
 -7زهد -نوعي ورزش -اخاللگر
 -10آش ق��ره ق��روت-
حل جدول ويژه شماره 5136
رسم مغولي -آخر
-11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1نقشهفرنگي-دلتنگي،
ه
 1ن و
م ه ت ا ب ك ر ا م ت ي افسردگي -نوعي رنو
م غ م و م
و س ي
ر
 2ي ك د ل
 -12سال گذشته -نيلوفر
ل ن ا
و ض ه
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هجرت یک تن دیگر
از اهل قبیله کهنه آوارگان
دلســوخته

مینا صاحلی هم رفت!

چنــد روز قبل طبق یــک قرار
نانوشته (که اکنون گوئی به قانونی
واجب االجــرا و اعتیادی مزمن و
غیر قابل ترک بدل شده و هر روز
باید چند بار به سرکشی های این
اعتیاد دلپذیر پاسخ داد) تلفنی زدم
به دوست مهربان چندین و چند
ساله ام ،دکتر عطا انصاری ،که
حاال دیگر پس از ســال ها رفاقت
نه تنها یک دوســت بلکه مرهم
دردهای دیرینه و ســنگ صبورم
است تا دقایقی را با او به درد دل و
زدودن غم روزگار سپری کنم.
و با توجه به شــناختی که از این
نازنیــن دارم در همــان لحظات
نخست دریافتم که رنجور است و
غمگین ،پرسیدم چه خبر؟
در حالی که بغض کرده بود و گوئی
غم عالــم در صدایش موج می زد
گفت:
مینا صالحی هم رفت؟!
به فوریت دانســتم که منظورش
همان بانوی هــم میهن نازنینی
اســت که مدتــی را بــا بیماری
صعب العالجی دست و پنجه نرم
می کرد و بیم رفتنش می بود ،ولی
نه به این زودی.
به او تسلیت گفتم ودعوتش کردم
بــه آرامش و صبــر و این که بله
باالخره هر یک از مــا روزی می
آئیم و روزی دیگر می رویم و این
رســم روزگار است و از این مقوله
سخنانی که باب این گونه مواقع و
وقایع اســت و اضافه کردم امشب
می نشــینم و متنی می نویسم و

هـم

می فرستم برای رحیمیان
و درج در نشــریه شهرمان،
پیونــد جهت تســای دل
دردمند همسر و فرزندان و
سایر عزیزانش.
گفــت :تو با خانم صالحی و
همسرش دوست بودی؟ آن
بله رفیق مهربان،
ها را می شناختی یا با آن ها
و یا سایر بستگانشان نسبتی ما همه از یک قبیله ایم!
نسبی داری؟
َ
سببی یا َ
گفتم دوستی و آشــنائی که نه! خود تو بی اغراق روزی چهار پنج
فقط شــاید چند بار آن ها را در بار از راه دور یعنی کبک سیتی به
مراســم ایرانی آن هــم از راه دور من تلفن نمی زنی تا از سالمت این
دیده باشم! سکوت نسبتاً طوالنی رفیق پیرت باخبر باشی؟
اش نشان می داد که تعجب کرده مگر نه این که اگر هم میهنی در
است! گفتم ولی نسبت چرا ،نسبت دور افتاده ترین نقطه دنیا دردی
دارم نسبتی که نه سببی است و داشته باشد و از تو یاری بخواهد،
نه نسبی.
زمین و زمان را به هم نمی دوزی
آهی کشید و گفت :نمی فهمم چه تا بتوانی دردی از دلش برداری؟
می گوئی؟!
بلی رفیق شفیق و مهربان ما همه
شــاید اگر در زمــان و موقعیت از یک قبیله ایم.
دیگــری بودیم با توجه به شــوخ
--------------طبعی وافری که در او سراغ دارم به درگذشــت زود هنــگام و
من می گفت باز از همان مهمالت جانگداز ســرکار خانم مینا
همیشگی سر هم می کنی؟ برای صالحی را به همســر گرامی
این که این دوســت مهربان را از ایشان جناب محمد قزوینی،
ســردرگمی در آورم گفتم :من با به فرزندانش خانم ها آناهیتا
خانم صالحی و همسر و فرزندان و و میتــرا و ســایر عزیزان و
سایر عزیزانش نسبت دارم نسبتی وابستگانآنروانشادصمیمانه
که نه سببی است و نه نسبی بلکه تسلیت گفته و برای همه آن ها
تاریخی اســت ،ریشــه ای است ،صبر ،استقامت و طول عمر و
قبیله ای اســت ما همه اهل یک شادی و شادکامی آرزو دارم.
قبیله هستیم قبیله دلسوختگان،
-----------------عباس کرباسفروشان (خراسانی)
قبیله کهنه آوارگان ،قبیله غربت
نشینان و غم هر یک از اهالی این
قبیله غم من اســت و شادی اش مونتریال به تاریخ چهارشنبه 28
شادی من؟ دکتر جان مگر همین ماه ژانویه سال  2015میالدی

دردی

فرشته دیگری قفس تن را شکست و مهیمان جدید جهان
جاودانی شد تا به خلوتگاه راز راه یابد و در محفل تجلی دمساز
شده ،روحش شاد و یادش پایدار بماند...
****************
درگذشت سرکارخامن مینا صاحلی را به همسر ایشان
آقای محمدقزوینی و خانواده محترم ایشان از صمیم قلب تسلیت
می گوییم و درا ندوه بزرگ از دست دادن همسری دلسوز و
مادری مهربان و انسانی بزرگ منش با آنهاهمراه هستیم

منیره جعفری ،عطا اله انصاری

هـم

ـــــــــــــــــــــ
دوست ارجمند جناب آقای محمد قزوینی
آنا و میترای عزیز  ،خانواده های محترم سوگوار

دردی

ما نیز در اندوه بزرگ ،درگذشت همسر و مادر مهربان و ارجمندتان؛
دوست قدیمی پیوند و جامــعۀ ایرانیان مونتریال

زنده یاد بانو مینا صاحلی

عمیقا متاثر و اندوهگین شدیم .ما را همواره همراه خود بدانید.

محمد رحیمیان و خانواده
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
ـــــــــــــــــــــ
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بگذ ار ات بگریم چون ارب رد بهاران

سـپ
اس

کز سنگ گرهی خیزد روز وداع یاران

از تمامی دوستان ،عزیزان و بستگانی که در دوران سخت
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن مادر و عزیز دلبندمان

زنده یاد بانو صدیقه سلیمانی

در ایران ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود و با درج
پیام های همدردی در نشریات ،مرا همراهی نمودند،
عمیقـا تشکر و سپاسگزاری نموده،
برای شما عزیزان تندرستی و طول عمر آرزومندیم.
اگر فرصت تشکر حضوری
از شما عزیزان دست نداد،
ما را ببخشید.

منصور اصغرنژاد
و خانواده

ه
مدردی

...کز سنگ گرهی خیزد روز وداع یاران

دوستان گرامی ،جناب آقای محمد قزوینی
خامن ها آنا و میترای عزیز
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه از دست رفتن غم انگیز همسر ارجمند و مادر دلبندتان

زنده یاد بانو مینا صاحلی

در مونتریال خود را شریک می دانیم
و برای شما و فرد فرد بازماندگان آن عزیز از دست رفته،
آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
در این روزهای سخت ما را همراه خود بدانید.

مهندس محمدرضا پاکپور و عصمت ابواملعصومی
جالل صنعت خانی ،بهاره پاکپور ExpertFX
مهندس فرخ رضا پاکپور و نازنین خلیلی

28
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باورش سخت است
و هنوز پژواک خنده هایش با ماست. ..

هب یاد گل میـنای جوان

و در همدردی با دوست مان محمد قزوینی ،آنا و میترای نازنین
و خانواده های داغدار

Ann Mary and Jim Gillard

سیما و فیروز خرازی ،بیژن اسکندری
سوملاز ،مارال و سیامک قبادی
ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

هـم

دردی

در اندوه درگذشت دوست عزیزمان،

زنده یاد بانو مینا صاحلی

با خانواده و داغدران ایشان همراه و همدردیم.

کتایون و زیبا سلطانی ،خانواده دُرج،
ویدا و بابک هاشمیان ،یحیی همراهی و خانواده

همــدردی

دوستان ارجمند ،جناب آقای غالمحسین موالئی،
جناب آقای فرزاد موالئی ،خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن غم انگیز همسر و مادر دلبندتان
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان
آن عزیز از دست رفته ،آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

همدردی

محمود درایه و خانواده

دوست گرامی ،جناب آقای محمد قزوینی

خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن غم انگیز همسر ارجمندتان

زنده یاد بانو مینا صاحلی

خود را شریک می دانیم و برای شما آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

محمود درایه و خانواده

همــدردی

آقای محمد قزوینی

درگذشت همسر گرامی تان،

زنده یاد خامن مینا صاحلی

را به شما و دختران دلبندتان ،خانم ها آناهیتا و میترا ،صمیمانه تسلیت گفته،
ما را در این اندوه سترگ در کنار خود بدانید.

با مهر و دوستی اعضای کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما
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گنج
گن
م چو گـهر رد دل جینه شکست

رازم همه رد سینه بی کینه شکست

ره شعله آرزو هک از جان ربخاست

سپاسگزاری

بگ
چون پارۀ آ یـنه رد سینه شکست

از کله دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن مادری مهربان و دلبند،

زنده یاد بانو سیده مهری امیر

با دیدار و حضور گرم و مهربان خود در مراسم خاکسپاری و یادبود
و نیز با ارسال گل و درج پیام های همدردی در نشریات ،ما را
همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگر در این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفرد شما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

خانواده های
بازجو ،نیکی راد

 ...هک ایام ـغم نخواهد ماند

ه
مدردی

دوست و همکار گرامی،
جناب آقای محمد قزوینی
خامن ها آنا و میترای عزیز
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه بزرگ ،درگذشت همسر و مادر مهربان و ارجمندتان

زنده یاد خامن مینا صاحلی

با شما همدردیم.
برای شما عزیزان وخانواده های داغدار بردباری آرزو می کنیم.

دوستان شما در
فرودگاه پی یر الیوت تردو

29
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بامن

ک
بدون ُید!

ورزشی...

ورز
رو ش یعن
ی
ج
س
ح
مو
و سالم د
ر
ب
د
تقویت نیرو ن سالم
ی اراده

خبرهای ورزشی

برگزیده :خامن فتنه چوپان عتیق مراغه

نطنـز...

طنزفقط طنز ایرونی
با این جمله توجیه میشه":اینو به ﺭﻭﮔﺮﻓﺖ! ﯾﻨﯽ ﺣﺎﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ
(برای انبساط خاطر شما در این خاطر خودت دارم میگم!"
ﺣﺮﮐﺘﺶ!
هوای سرد!)



یک نفر نیست بگه آخه نکبت ها پشت یه ماشین نوشته شده بود:
دوستی برام اس ام اس زده
اگر ایران میخواد بمب اتمی بسازه سبقت میگیری بگیر ولیدیگه
پرسیده بود :میدونی بهترین یونجه به شامپو چه ربطی داره؟! شامپو قیافهنگیر!
مال کجاست؟
رو چرا تحریم می کنید؟! یعنی

براش نوشتم :نه نمیدونم...
اگه ایرانیا کچل بشن نمی تونن
برا بچۀ دوستم آدامس موزی
نوشت مشکلی نیست از یه گاو
بمب اتم بسازن؟!
خریدم ،بهشدادم ،برگشته میگه:
دیگهمیپرسم...؟!

من «تریدنت» میخورم؛ والله ما
عجب آقاییه این رفیق!
به بابا گفتم میخوام برم سمت
بچه بودیم الستیک می جوییدیم!

گیاهخواری ،نظرت چیه؟!

خیلی از زنها حاضر نیستند به
بابام گفت :آفرین ،خیلی هم خوبه ،رتبه کنکور پسر عمومو واسش اس
مردی که نمیشناسند کمک کنند! مگه تو چیت از ُبــز کمتره!
ام اس کردن ،اومده میگه :نمیدونم
ولی مردها حاضرند حتی واسه

کی واسم شارژ ایرانسل فرستاده!!
زنهای غریبه هم بمیرن!
رفتم شیرینی بخرم،به شیرینی

چقدر این مردها آقان...
فروشه میگم این شیرینی
امتحان گواهینامهداشتم ،افسر

کشمشیا چرا توش کشمش
پرسید دور زدن کجا ممنوعه؟
طرف اومده با عصبانیت می گه
نیست؟ یارو میگه شما شیرینی
گفتم تو رفاقت! خندید و گفت:
این یارو زبون آدمیزاد حالیش
ناپلئونی می خرین ال هر کدوم
بیا برو پایین ببینم ،بچه فک کردی
نمیشه بیا تو باهاش حرف بزن!
ناپلئونه ؟ تا حاال اینقد قانع نشده ابنجا فیس بوکه!
نفهمیدمداره به من فحش میده بودم تو زندگیم!

یا به یارو!

زنه بچشو نفرین میکرد :ایشاال

رفتم از عابربانک پول بگیرم میگه :بری زیر  ۱۹چرخ! پسرش برگشت
یکی از عالئم بیماری سادیسم اینه در حال حاضر دستگاه حاضر
گفت :ننه خیلی بیرحمی ،زاپاسش
که میگی:
به ارائه سرویس نمی باشد .بعد
هم حساب کردی؟
"میشه یه چیزی بپرسم" بعد که مینویسه آیادرخواستدیگری
طرف گفت چی!؟
دارید؟! آره سالم
میگی":هیچی بی خیال"!
برسون!
ــــــــ


THE Y
دموکراته!
خیلی
من
مامان
ﺷﺪﻩ
ﺍﯾﻨﺘﺮﻧت
اینجا
CHROMOSOME
وقتی میخواد فحش بده نظر
ﻣﺜﻠﻪ ﺁﺏ ﺣﻤﻮﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ
خودمم می پرسه!
ﺩﻡ ﺻﺒﺢ ﺑﺮﯼ ﯾﺎ ﺁﺧﺮ
People born before 1946
are called - The Greatest Generation.
مثال میگه:
ﺷﺐ ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﻩ!
People born between 1946 and 1964
میخوای بهت بگم نفهم؟ میخوای 
are called - The Baby Boomers.
بهت بگم شعور نداری؟!
وقتی پنج ثانیه قبل
People born between 1965 and 1979

بیدار
موبایل
آالرم
از
are called -Generation X.
یه بار عاشق شده بودم رفتم تو
می شم و اونو خاموش
And people born between 1980 and
اتاق درو رو خودم بستم...
میکنم احساس می
2010 are called -Generation Y.
بعد از یک ساعت صدام کردند که کنم بمب خنثی کردم!
Why do we call the last group
بیا شام بخور داره سرد میشه!

!?Generation Y
گفتم مندیگه هیچی نمیخورم،
بگی شنیدم با آرنج
?Y should I get a job
میخوامبمیرم!
لوزوالمعدت!
تو
میام
Y should I leave home
ِ
گفتند :شام ماکارونیه ،تهدیگ
مناجات شاسگول با
?and find my own place
سیب زمینی هم داره كه دوس
خدا:
Y should I get a car
?when I can borrow yours
داری!
خدایا ،من اگه بعضی
?Y should I clean my room
لـامصبا نقطه ِ
ضعف منو پیدا کرده وقتا نماز نمیخونم ،به
Y should I wash and iron
بودند!
خاطر خودته ،میخوام
?my own clothes

گلم..
نشی
وابسته
بهم
?Y should I buy any food
یادش به خیر زمانی كه راهنمایی 
But perhaps a cartoonist
بودیم یه دبیر داشتیم هر موقع از ﺗﻮ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻻﯾﯽ
explained it most
eloquently below...
دست ما عصبانی میشد
ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺯﺍﻧﺘﯿﺎ
میگفت :گوساله ها خجالت بكشید ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﻡ.
من جای پدرتون هستم!
ﮔﻔﺖ :ﺩﺍﺭﯼ ﻻﯾﯽ ﻣﯿﮑﺸﯽ؟

ﮔﻔﺘﻢ:ﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽﻣﯿﺮﻗﺼﻢ!
بزرگترین حرف های کینه توزانه
ﮔﻔﺖ« :ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس»ام!
ﺑﺰﻥ ﺑﻐﻞ ،ﺷﺎﺑﺎﺷﺘﻮ ﺑﺪﻡ!

ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩﻡ ،ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺧﯿﻠﯽ
ش فوت
زن
ﭼﺎﺩﺭﯼ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺍﯾﻪ ﺷﻮ ﺑﺪﻩ،
مشهدیه قدر گریه
ون
ا
ﺑﺎﭼﺎﺩﺭﺵ ﻟﺒﻪ ﯼ  500ﺗﻮﻣﻨﯽ ﺭﻭ
میکنه ....دلداریش
ان
ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻫـﻤﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﺸﻮ
میکنه ،می مو با این
ه:
گ
ﺁﻭﺭﺩ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ.
بدن ،می روم ،اول
م
نُ
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﮑﺮﺩ ،ﺍﺯ ﺗﻮﯼ
حرفا خر ُرن بذارن
ا
ـ
بیـ
ه هر ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﯾﻪ ﺍﻧﺒﺮﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻮ ﭘﻮﻝ
یکی عد جنازش
جاش ،ب ن ببرن!...
هنمی ِم ِخ
ج

در تاریــخ  10نوامبر  2014آقای
فردریک دیــون Frederic Dion
 37ساله از کبک تصمیم گرفت به
تنهائی مساحت  4832کیلومتری
را از قطب شمال تا قطب جنوب

طی نماید .او با داشــتن وسایلی
چون اسکی ،لوژ و غذاهای کنسرو
شده و لباس های گرم و مناسب
سفر تاریخی خود را آغاز نمود.
در  22روز از سفر خود با مشکالت
زمین های ناهموار روبرو گردید،
که مانع سرعت راهپیمائی و حمل
وســایل مورد نیاز وی می شد .در
روزهائی که هوا مناسب بود
او مــی توانســت با اســتفاده از
بادبادک بزرگ با طناب های نازک
به دور کمرش بسته بود ،از وزش
باد سرعت خود را تا  40کیلومتر
افزایشدهد.
آقای دیون موفق گردید در  24روز
سفر خود  1851کیلومتر را طی
کند و علیرغم هوای  37درجه زیر
صفر به مسیر خود ادامه دهد.
او در تاریخ  8دسامبر  2014موفق
شــد برای اولین بار در یک هوای
بدون باد و آفتابی مدتی در چادر
خود استراحت کند.
در طی این مسیر خود یک بار در
زمین های ناهموار به شدت زمین
خورد و دچار درد شــدید در مچ
پای خود شــد؛ اما با اراده قوی و
توانائی جسمی خود موفق گردید
ســفر خود را در تاریــخ  6ژانویه
 2015به پایان برساند و برای اولین
رکــوردی بنام خــود ثبت نماید.
هزینه  150000دالری این سفر
بوسیله مردم ورزش دوست کانادا
و ســازمان های ورزشی مونترال،
کبــک و تروا  ریور جمــع آوری و
تامین گردید.
در طی این مدت خانم شــانتال
دیون مسئول روابط عمومی مرتبا
با آقای دیون در تمــاس بود .در
پایان ســفر خانم دیون به همراه
فرزندان ودوستانش از شوهر موفق
خود استقبال نمود و دسته گلی را
به شکل مدال به وی تقدیم کردند.

یوسفتیزهوش

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

خانم بوشــارد در اولین مســابقه
اســترالیا اوپــن  ،2015که روز
دوشنبه 19ژانویه آغاز شد ،موفق
شد حریف ایتالیائی خود به راحتی
مغلوب نماید .در مســابقه بعدی
بازیکن معروف آمریکائی خانم سرنا
ویلیامز با نتیجه  6-3و
 6-4شکســت داده و
خود را به مرحله بعدی
 1/4فینال برساند.
متاسفانه اوژنی در دور
بعدی در مصاف ماریا
شــاراپووا به ســختی
شکست خورد.
این بار دومی اســت که
بوشار زمین را به شاراپووا
واگذار می کند.
در این بازیها سه نفر زن
دیگر از کانادا در دور اول
رقابت ها از جدول بازی
ها حذف شدند.
اوژنی شدیدا مورد توجه
مردم ،خبرنگاران و رسانه
های جمعی استرالیا قرار
گرفته و امیدداشت بازی
ها را با موفقیت کامل به
پایان برساند.
ضمنا وی در جستجوی
یک مربی جدید است که
بتواند او را در بازیهای بعدی یاری
دهد.

کیلومتــری  Terre-Neuveتــا
کلومبی بریتانیک و ونکوور را در
مــدت  9مــاه و  15روز به پایان
برساند .او با وجود بیماری دیابت
نوع یک ،این مســیر طوالنی را با
روحیه باال و اراده قوی طی نمود.
در طی مســیر ده ها هزار نفر وی
را مورد تشــویق قرار دادند .آقای
ســاس ویل در چندین کنفرانس
تشکیل شده توسط سازمان های
مختلف اظهار نمــود که همواره
بدنبــال ایده های ورزشــی خود
میباشد.
هــدف اصلی سباســتین در این
ماراتن افزایش آگاهی
مردم در مورد ورزش
و ســامت جســم و
مقاومت بدن خود می
باشد.
او در مســیر راه خود
بسیاری از مشوقین،
تحت تاثیــر روحیه
ورزشــی و اراده قوی
وی قــرار گرفتــه و
حتی بسیاری از افراد
سیگارهای خود را زیر
پا لــه کردند و عادت
سیگار کشیدن خود را
ترک نمودند.
آقای ساس ویل قبال به قله اورست
نیز صعود نموده است.

توپ طالئی برای
رونالدو!

راجــر فدرر ،تنیس باز  37ســاله
سوئیسی تاکنون  18بار قهرمانی
دنیا را بدســت آورده و  1000بار
در مسابقات تنیس حریفان خود
را مغلوب نموده است .وی  83در
مسابقات انفرادی و تیمی صاحب
عنوان قهرمانی شــده است .فدرر
در فینال بازی های استرالیا موفق
شد آقای میلوس رونیک کانادائی و
بازیکن شماره  7دنیا را در  3ست
شکستدهد.
در حال حاضر آقای نواک یوکویچ
از کشور صرب ،عنوان شماره یک
را در اختیار دارد.
ماریا شــاراپوا تنیس بــاز و مدل
تبلیغات بزرگ شــناخته شده در
بازیهای تنیس بانوان؛ پردرآمدترین
ورزشکار در سال  2014شناخته
شده است .شاراپوا مبلغ  6میلیون
تورمننتتنیس
دالر از طریق تورنمت های تنیس
استرالیا2015 :
و  26میلیوندالر از طریق کمپانی
تنیس باز جوان مونترالی ســاکن های عظیم تبلیغاتی بدست آورده.
وست مونت ،دوشیزه اوژنی بوشارد
بــرای اولین بار در ســال  2014دونده ماراتن کبکی
بعنوان یک تنیس باز برجســته
مطرح گردید و بنا به پیش بینی ها Sebastien Sasseville ،سباستین
مفسرین ورزشی از وی بعنوان یک ســاس ویل ،دونده ماراتن کبکی
بازیکن برتــر در بازی های کاپ توانســت با اراده قوی و استقامت
فوق العاده فیزیکی مسیر 7200
هوپمن استرالیا یاد کرده اند.
www.ausopen.com

فدراســیون فوتبــال بین المللی
 FIFAدر ســوئیس شهر زوریخ
برای ســومین بار آقــای رونالدو،
فوتبالیست 29ساله پرتغالی ،کهدر
حال حاضر برای تیم رئال مادرید
بازی می کند ،برنده توپ طالئی
شناخته شد .وی قبال در سال های
 2008و  2013ایــن جایزه مهم
سازمان فیفا را بدست آورده بود.

در رای گیری هیات ژوری رونالدو
بــا  37/6درصد عنــوان نفر اول
آقای مســی از آرژانتین با 15/76
درصد و آقای مانوئل نوئر ،بازیکن
آلمانی با  15/72درصد به ترتیب
نفر دوم و سوم شــناخته شدند.
رونالدو تاکنوندر  60مسابقه لیگ
 61گل بدست آورده .ضمنا آقای
هیروشــی ژاپنی  89ساله یکی از
اعضاء هیئت فدراســیون فوتبال
بین المللی نیز برنده جایزه بزرگ
فیفا گردید.
الزم به ذکر اســت که آقای مسی
فوتبالیست آرژانتینیدر سال های
 2009و  2010و  2011و 2012
صاحب توپ طالئی گردیده است.

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه
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Tel.: 514-516-3007

iwamontreal@gmail.com
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کسروی و شارلی ابدو

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
ما مسئول این وضعیتایم!...
اعتراض دسته جمعی:
"در برابر تاریکی ها"...
"ما همه شارلی هستیم"،
شارلی به معنای ...
در برابر تاریکی ها ،خودسری
ها ،سیاهی ها،
در برابر ناشکیبائی،
تعصب ،ظلمت،
ما همه "شارلی" هستیم!

ک
ودکان ما
ب
ر
ا
د
ر
ا
من
کش
ان را
ت هاند .ترا
ژ
د
ی
ا
ی
ن
چ
جاست!
گونه به این
ج
ا
ر
س
ی
د

هایم؟

نامهی چهار معلم

پذیرفتهایــم کــه «آزادی
َسندُنی
هدایتگر مردم» و «کاندید
(سادهدل)» میراث بشری به
(حومۀمسلماننشین
شمار میآیند.
پاریس)
به ما گفته خواهد شد که این
حق است که همگانیست،
ارتکاب عمل ،و خواهند
حیف بود اگر نامه این چهار معلم نه
ِ
را در باره شــارلی ابــدو را که در پرســید مگر چنــد نفر از
حومه مسلمان نشین پاریس بنام ساکنین این سیاره ولتر را
سن دونی تدریس میکنند ،با شما میشناسد؟
تقسیمنکنیم
خواهند گفت که وقتاش رسیده
که این «گروه جاهل» پا به تاریخ
ما در َســ 
ن ُدنی معلم هســتیم .بگذارند:
روشنفکر ،دانا ،بالغ و آزادیخواهیم ،پیشــاپیش ســخنرانی داکار
از خدا درگذشتهایم و آموختهایم [سخنرانی ســارکوزی دربارهی
که از قــدرت و لذتهای منحرف ســاکنین قارهی آفریقــا] به آنها
آن بیزار باشــیم .مــا هیچ اربابی تفهیم شده است:
نداریم به جز دانش .این گفتمان آنها کــه اینجا با ما یــا دور از ما
را باور داریم چرا که آن را عقالنی زندگی میکننــد ،باید خاموش
مییابیــم و جایگاه اجتماعیمان بمانند و مطیع باشند.
تأییدیست بر آن.
اگر جنایتی که این قاتلین مرتکب
آنها که در شــارلی ابدو بودند ما شدهاند ،چنین نفرتانگیز است،
را بــه خنده میانداختند و با آنان مسئلهیهولناکاینجاستکهآنها
ارزشهای مشترکداشتیم.
به زبان فرانسه و با لهجهی جوانان
بنابراین ما نیز هدف این سوءقصد حومهی پاریس حرف میزدند.
بودهایم.
آنها شبیه به شاگردان ما بودند.
هرچند که هیــچ یک از ما هرگز شــنیدن این آوا ،لهجه و واژهها
شــهامت آن همه گســتاخی را روان ،زخمیست برای ما و همین
نداشت ،ولی ما نیز مجروحیم؛
موضوع ،احساس مسئولیت ایجاد
پس شارلی هستیم.
میکند .دوستانی که به تعهدات
اما بیایید ســعی کنیم از منظری هرروزهی خــود دل بســتهاند،
دیگر به مســئله بنگریم و تالش خواهند گفت:
کنیم همانند شــاگردانمان نگاه روشن اســت که ما در این قضیه
کنیم.
شخصن نقشی نداشتهایم.
ما خــوب لبــاس میپوشــیم ،اما با توجه به اعمالی که مرتکب
موهایمان آرایش شــده و مرتب شــدهایم هیچکــس نمیتواند
است ،کفشهای راحت میپوشیم شانههایمان را از بار این مسئولیت
و صاحب آن چیزهایی هســتیم برهاند.
که ما را از حســرت دیگر مادیات مــا کارمنــدان رســمی دولتی
بینیاز میکنند؛ اما شاگردانمان را ورشکسته،
به این رؤیا میکشانند که آنها نیز ما معلمین مدرسهای که آندو نفر
میتوانستند مصرفکنندهی این و خیلیهای دیگر را در حاشیهی
کاالها باشند.
ارزشهای جمهوریخواهانه رها
ما به تعطیالت میرویم ،در میان کرد،
کتابهــا زندگی میکنیــم و با ما شهروندان فرانسوی که وقتمان
آدمهای مؤدب ،ظریف ،شــیک و را به شــکایت از افزایش مالیات
تحصیلکرده رفت و آمد داریم.
میگذرانیم،
ما مالیاتدهندگانی که
همــواره در پی فرار از
مالیاتایم،
مــا که کار سیاســی
زمان :یکشنبه  1فوریه ۲۰۱5
نمیکنیم و به آنها که
آن را انجام میدهند،
از ساعت  ۱۱صبح تا 14
مرتب غر میزنیم،
بحث در باره تاریخچه زن ستیزی

جلسه اجنمن زنان
وقوانین ازدواج و طالق در کانادا
همه شما
با امید به دیدار ٔ
8043 St Hubert,

Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry
Tel.: 514-516-3007

مــا مســئول این
وضعیتایم.

آنها که در شارلی ابدو
بودند برادران ما بودند،
ما ســخت برای آنها

گریستهایم.
قاتلین آنها یتیم بودند:
ِ
کودکان صغیر تربیتشدهی
کانونهای پرورشــی دولتی.
آنها فرزندان فرانســه بودند.
کودکان مــا برادرانمــان را
کشتهاند .تراژدی اینجاست.
در هر فرهنگی ،این موضوع
احساســی را برمیانگیزد که
کسی این روزها از آن سخنی
نمیگوید :احساس شرم.
ما تصمیم گرفتهایم که دربارهی
این شــرم حرف بزنیم .دربارهی
شرم و خشم :وضعیتی روانی که
آزاردهنده تر از اندوه و خشم است.
اگر دچار اندوه و خشــم باشــیم،
میتوانیمدیگری را متهم کنیم .اما
چه باید کرد آنگاه که دچار شرم و
خشم میشویم؟
چه باید کرد در رویارویی با قاتلین
و در رویارویی با خویشتن؟
در رسانهها هیچکس حرفی از این
شرمسارینمیزند.
بهنظــر میرســد هیچکــس
نمیخواهــد این مســئولیت را
بپذیرد.
آن دولتیست
مســئولیتی که از ِ
که اجازه میدهد نادانان و روانیها
در زندانها نابود و بازیچهی دست
منحرفین شــوند .مسئولیتی که
متوجه مدرسهایست که آنها را از
امکانات و حمایت محروم میکند،
مسئولیت سیاستهای شهری که
بردگان را به بند میکشد.
بردگان :همانها کــه نه مدرک
شناسایی دارند ،نه کارت رأی و نه
نام ،آنها که دندان نیز ندارند.
روشنفکران،متفکران،
دانشگاهیان،هنرمندان،
روزنامهنگاران!
ما شــاهد مرگ افــرادی از میان
خودمان بودیم .کسانی که آنها را
کشتند فرزندان فرانسه بودند.
پــس چشــم بــه روی وضعیت
بگشاییم تادریابیم چگونه به اینجا
رسیدهایم ،برای آنکه بتوانیمدست
به کنش بزنیم و جامعهای الئیک
و با فرهنگ بســازیم ،جامعهای
منصفتــر ،آزادتــر ،عادالنهتر و
برادرانهتر.
ما شارلی هستیم.
می توان این لباس را وارونه پوشید.
باید پذیرفت که همبســتگی با
ِ
مسئولیت شرکت
قربانیان ،ما را از
دســتهجمعی در این قتل معاف
نمیکند.
ما والدین آن سه قاتل نیز هستیم.
کاترین روبر ،ایزابل ریشه،
والری لویی و دامیان بوسار

.......
ماجرای شارلی ابدو درد مشترک
و تکرار واقعه ننگین ترور کسروی
است با این تفاوت که جهان امروز
بیدار اســت و روشنفکران جامعه
جهانی راه خود را یافته و راه ارعاب
دیگر دســت کم برای بخشی از
جهان سرانجامی نخواهد داشت.
اگر چه بنیادگرایان برای پیشبرد
باورهای خود از راه وحشت آفرینی
مرزی نمی شناســند و همچنان
ارزش های حیاتی بشر در تهدید
است .بنیاد دستآوردهای شگرف
کنونی ،فرآورده جنبش روشنگری
چند صد ســال اخیر بشــر است
که پایه اش آزادی اندیشه ،قلم و
بیان است و شارلی ابدو نمونه بارز

آن اســت  .آنان همچون
فدائیان اسالم که باورهای
خود را لــرزان می دیدند
اکنون جامعه باز را دشمن
خود می شمارند .از همین
روست همبستگی جهانی
در پشتیبانی از هفته نامه
شارلی ابدو نه تایید هر آنچه
که در آن چاپ می شود که اعالم
دفاع از سنگر آزادی در برابر آنانی
است که شــالوده آزاد اندیشی را
هدف قرار داده اند تا بار دیگر آدمی
را به دوره سیاه تاریخ باز گردانند.
از آن روســت کــه ایــن رویداد
دردناک نیز برای روشنفکران ایرانی
کهدر  ۷۰سال گذشته آسیب های
بسیاری از حکومت اسالمی دیده
اند
اسالمی دیده اند  ،پندهایی دارد و

من الئیک هستم!..

طی یک هفته شــارلی ابدو ،این
روزنامــه خداناشــناس ،بیش از
مجموعــه قدیســان و پیامبران
معجزه کرده است!...
اعجازی که ما بیش از همه به آن
مفتخریم همین روزنامهای ست که
شما در دســت دارید و ما همواره
آنرا انتشار میدادیم با کسانی که
هموارهدر این امر با ما همراه بودند.
آنچه ما را بیش از هرچیز دیگری
خندانید ،ناقوسهای نوتردام بودند
که به افتخار ما به صدا درآمدند.
طــی یــک هفتــه شــارلی در
سراســرجهان سربرافراشــت
سربلندتر از همهء کوهساران.
باوجود این ما خواهیم کوشید تا
خوشــبین بمانیم ،هرچند فصل،
فصل خوشبینی نباشد.
ما خواهیم کوشید تا امیدوار بمانیم
که بعد از این هفتم ژانویه ۲۰۱۵
دفاع بیچون و چرا ی الئیســیته

برای همگان یک امر طبیعی باشد.
به شــکلی که ســرانجام همگان
بپذیرند که به نام موقعیت خاص و
با حسابگریهای و یا به انتخاباتی
امــت گرایی یا به نســبی گرایی
فرهنگیمشروعیتنبخشند
آری ،کشــمکش اســرائیلی ـ
فلسطینی یک واقعیت است.
آریدر فرانسه وضعیت اجتماعی ـ
به قول معروف ـ «مردمان مسلمان
تبار» همچنان ناعادالنه باقی مانده
است.
آری بیوقفه میباید با نژادپرستی و
تبعیض پیکار کرد.
خوشبختانه ابزار و اسباب فراوانی
برای کوشــش در گره گشایی از
این مشکالت خطیر وجود دارد اما
همه این ابزار فاقد کارآیی هستند
اگر الئیسیته زیر بنای اجتماعات
نباشد.
تنها الئیسته است که راه گشاست

من هر روز یک انسانم!

باید موجب آگاهی بیشتر و کوشش
ســازمان یافته تر و همدلی و هم
زبانی آنان شود تا با آگاهی بخشی
و روشــنگری به مــردم و تقویت
پایگاه اجتماعی خود  ،ناکامی های
گذشته را جبران کنند و مانع از آن
شوند که جریان سازمان یافته ترور
حکومتی ،جامعه ایران را مرعوب
ایدئولوژی خشونت کند.
مجید کریمی (گویا)

زیرا اوســت کــه بــا همگانی و
جهانشمول بودن حقوق انسانی س ِر
آشتی و مهر دارد و به تمرین آزادی
و برابری و برادری و خواهری مجال
میدهد.
تنها الئیســیته بــه آزادی کامل
وجدان مجــال میدهد :آزادیای
که کمابیش همــۀ مذاهب از ان
بهره مند میشوند .
تنها الئیسته است که به مؤمنان
و به دیگران فرصت زیســتن در
آرامش و صلح را ارمغان می دارد.
ملیونها انســان ناشــناس ،همۀ
نهادها ،همۀ ســران کشــورها و
دولتها شخصیتهای سیاسی،
روشنفکران و اهل رسانهها همهء
رهبران ادیان کهدر این هفته اعالم
داشــتند که «من شارلی هستم»
باید بداننــد که معنای آن عبارت
اینست
من الئیک هستم!
_________
بخش هائی از سرمقاله شارلی ابدو
(روزنه :با ترجمه سحر)

صداخفهکن هم اگر گیر آوردی بگیر!
میخواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب،
شعری از غاده السمان
برچسب فاحشه میزنندم
(شاعری توانا از سوریه)
بغضم را در گلو خفه کنم!
یک کپی از هویتم را هم میخواهم
اگر به خانهی من آمدی
برای وقتی که خواهران و برادران دینی
برایم مداد بیاور مداد سیاه
به قصد ارشاد ،فحش و تحقیر تقدیمم میکنند،
میخواهم روی چهرهام خط بکشم
به یاد بیاورم که کیستم!
تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم
ترا به خدا  ...اگر جایی دیدی حقی میفروختند
یک ضربدر هم روی قلبم تا به هوس هم نیفتم!
برایم بخر  ...تا در غذا بریزم
یک مداد پاک کن بده برای محو لبها
ترجیح میدهم خودم قبل از دیگران حقم را بخورم !
نمیخواهم کسی به هوای سرخیشان ،سیاهم کند!
سر آخر اگر پولی برایت ماند
یک بیلچه ،تا تمام غرایز زنانه را از ریشه درآورم
برایم یک پالکارد بخر به شکل گردنبند،
شخم بزنم وجودم را ...
بیاویزم به گردنم ...
بدون اینها راحتتر به بهشت میروم گویا!
و رویش با حروف درشت بنویسم:
یک تیغ بده ،موهایم را از ته بتراشم ،سرم هوایی بخورد من یک انسانم
و بیواسطه روسری کمی بیاندیشم!
من هنوز یک انسانم
نخ و سوزن هم بده ،برای زبانم
من هر روز یک انسانم
میخواهم  ...بدوزمش به سق
 ...اینگونه فریادم بی صداتر است!
قیچی یادت نرود،
میخواهم هر روز اندیش ه هایم را
سانسور کنم!
پودر رختشویی هم الزم دارم
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
برای شستشوی مغزی!
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
مغزم را که شستم ،پهن کنم روی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
بند
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
تا آرمانهایم را باد با خود ببرد
به آنجایی که عرب نی انداخت .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.
میدانی که باید واقعبین بود!
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بایادوخاطرهخوبانسانیسراسر
مهرومحبتکهدیگردرمیانمانیست

باورتان میشود یکسال از رفتن فاضل عزیزمان گذشت
و چه سخت و دردناکتر ،کورش هم در پی او روان شد
تا در آن الیتناه و بی پایان ابدیت در سرزمین ورجاوند
نور و مهروروشنایی ،آنجایی که گویا بهشت اش خوانند ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی
روانهای پاکشاندر کنار هم به آسایش و آرامش جاوید
نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی
دست یابند ،اما:
اش صحبتــی نمی کرد و من هم
شد آه منت بدرقه راه و خطا شد
چه گویمت که دلم از جداییت ُچون است
به خــودم اجازه ندادم از او چیزی
کز بع ِد مسافر نفرستند سیاهی
بپرسم و علیرغم اینکه میدانستم
دلم جدا زتو ،دل نیست قطره خون است آهسته که تا کوکبه اشگ دل افروز
تو کرده ای دل من خون تا زغصه ُکنی
برای مدت کوتاهــی در کنارمان
سازم به قطار از عقب قافله راهی
خواهد بود ،ســعی کردم طبیعی
دوباره خون به دلم ،پُرسیم دلت چون است؟ آن لحظه که ریزم چو فلک از مژه کوکب
زلف ُ
نه ُ
خال و رخ لیلی ،آن دگر چیز است
برخورد کنم  -که بی نهایت مشکل
بیدار کسی نیست که گیرم به گواهی
بود.
که آفت دل و صبر و قرا ِر مجنون است چشمی به رهت دوخته ام باز که شاید
ز مور کمترم و می کِشم به قوت عشق
وقتی با دکتر قدیریان عزیز  -که
باز آیی و برهانی ام از چشم به راهی
روحش شاد باد -صحبت میکردیم،
به دوش باری کز حد پیل افزون است دل گرچه مدامم هوس خط تو دارد
ز من بریدی اگر مه ِر بی سبب دانم
مرتب صحبت از مینا بود و برایش
لیک از تو خوشم با کر ِم گاه به گاهی
ِ
آرزوی سالمتی می کردیم.
که این نه کا ِر تو این کار ،کار گردون است تقدیر الهی چو پی سوختن ما است
این شــاید بیش از همه زبان حال کتی دخت عزی ِز
االن کــه مینا دیگــر در جمع ما
ما نیز به سازیم به تقدیر الهی
نیست بسیار دشــوار است اما از
فاضل و همسر و فرزندان کورش خوبمان و بعد برادران تا خواب عدم کی رسد ای عمر شنیدیم
و خواهر و دوســتان آن بهشتی روانان باشد ،اما برای
اینکه این ســعادت را داشتم او را
افسانه این بی سر و ته قصه واهی
که انسان واالئی بود مالقات کنم
کسانی چون من هم که بدوستی با ایشان خو داشتم مهر و محبتی خاص به من داشــت .نمیدانم چه بود
این زخم کماکان باز است و التیامش بس دراز
و خاطرات قشــنگی را برایم بجا
اما یک نزدیکی دلپذیری بود در صدایش وقتی تلفن
بگذاردخوشحالم.
"آقای صمیمی چطوری؟ از ما خبری
مرگ در ذات و واقعیتش پدیده ای ناگوار ،ناخواسته و میزد و میگفت ِ
خــوش به حال خود مینا که یک
دردناک است اما در عین حال واقعه ایست که از آن نمی گیری؟"
گریزی نیست ،می آید و با خود میبرد
انســان بود؛ یک مــادر بود ،یک
ودرپس خود و من می افتادم به دســت و پا و عذرخواهی و بهانه
ِ
همسر بود ،یک دوست خوب بود.
فقط آهی وخاطره ای میگذارد .تلخی جدایی ناشی های بچگانه آوردن .با بزرگواری حرفم را قطع میکرد
گفتن کلمه تســلیت به همسر و
ازمرگ و نیستی آن زمان تلخ تر و پذیرایش دشوارتر و میگفت:
فرزندان و خانواده و دوستان مینا
می شود که ناگهانی و غیرمترقبه باشد ،مثل میهمان "عوضش من وقت داشــتم زنگ زدم حال و احوالی
ناخوانده و ناخواسته
کافی نیست اما همدلی و همدردی
کنم .میدانست عاشق پیگیری رخدادهای سیاسی و
من و دوستان مینا با شما عزیزان
و یک سال پیش  22ژانویه از این نوع جدایی ها بود ،خبری هستم .به هم که میرسیدیم پرسش ها شروع
خواهد بود.
حدود نیمروز بود که یکــی از عزیزان زنگ زد و می میشد .منهم که او را مشتاق و عالقمند میدیدم ،بال و
خوش به سعادت شــما که او را
گریست و شاید بیست ثانیه طول کشید تا پاسخ سوال پری میگرفتم و به حرف زدن میافتادم و از آن رضایتی
تجربه کردید.
مداوم مرا که میگفتم چی شــده چی شده چرا این کهدر چهره اش میدیدم که با چهدقتی به تفسیرهایم
ناهیـد م.
چنین میکنی را داد ،فاضل رفت فاضل مرد و من بهت گوش می داد ،شادی ام دوچندان میشد.
زده که در آن لحظه کودن هم شده بودم ،می پرسیدم حقیقتــا جایش به شــکل تلخ و ســیاهی در میان
کس دیگر هم دوســتانش خالی اســت؛ حرفش را نمی زنیم چون
فاضل؟ کدام فاضل! مگر جز آن عزیز ِ
بود ....
میخواهیــم زندگانی به روال عادیــش ادامه یابد .اما
فروریخت،
سرم
بر
غصه
و
درد
از
سهمگین
آواری
و بعد
و
است
حاضر
پنداری
کنید
باورم
ولی
نیست.
میدانیم
به سوی خودباوری >> ...ادامه از صفحه26 :
آری این بار مرگ صدای ناهنجا ِر طبلش را زیر گوش هست؛ از خودش در خاطره هایمان اثری گذاشته که
من و ما و خیلی نزدیک به صدا درآورده بود ،و منهم زدودنی نیست و به این راحتی ها فراموش نخواهد شد .میشــد .اما برای خیلیها اینطور به تنهایی به یک سفر بروید .یک میتوانید به آنچه در ذهنتان است
نیست .خیل 
ی وقتها حتی وقتی کار یا تجــارت جدید را شــروع و برای آن تالش میکنید ،برسید.
زدم زیر گریه و با آن عزیز گریستم ،ولی او که حالش یاران موافق همه از دست شدند
پای اجل یکی یکی پست شدند بچــه هســتیم نمیتوانیم حرف کنید .کاری انجام دهید که شما را •
خوب بود سالمت بود ،ورزشکار بود ،آری میدانم که
در ِ
 .۹با توقعات خودتان زندگی
دیگــران را درمورد خودمان قبول میترساند.
شراب در مجلس عمر
تمام وجودش غم بود ،میدانم چون شمعی از این که خوردیم ز یک ُ
کنید ،نه توقعات دیگران.
دوری دو سه پیش تر ز ما مست شدند کنیم و به همیــن خاطر مجبور •
حال آب شدن
می دید عزیزترین اش ،کورش اش ،در ِ
ادامه
رشد
و
یادگیری
به
.۷
خیلیاوقات،نداشتناعتمادبهنفس
میشویم خودمان یاد بگیریم که
بود از درون خودش آب می شد و
دهید.
از این واقعیت ناشی میشود که به
چطور خودمان را باور کنیم.
از برون هنوز نشان میداد ،پا بر جا
" یاد من باشد فردا حتما
•
هرچه بیشتر بدانیم و درک کنیم ،دنبال اهدافدیگران برای خودمان
و استوار ایستاده است ،اما اینطور
باور این را بکنم،
 .۵مترکزتان را تغییر دهید.
بهتر میتوانیم بــا موقعیتهای هســتیم ،نه هدفهــای اصلی
هم نباید رفت پس چاره آنها که
کهدگر فرصت نیست
روی چیزی که در زندگیتان کم یا مختلف کنار بیاییم .این شــامل خودمان .این وظیفه شما نیست
می مانند چیست؟
و بدانم که اگر دیر کنم،
اشتباه است تمرکز نکنید.درعوض ،یادگیــری درمــورد خودتــان که انتظارات دیگران از خودتان را
و امروز یکســال پــس از آن روز
مهلتی نیست مرا
ســعی کنید برای چیزهایی که هم میشــود :به دســت آوردن برآورده کنید .وظیفه شما این است
تلخ هنــوز هم وقتی با رفقا که او
و بدانم که شبی خواهم رفت
دارید و همه قســمتهای خوب خودآگاهی.
که برای توقعات خودتان زندگی
شــمع گردهمایی ما بود دور هم
و شبی هست ،که نیست،
زندگیتان شکرگزار باشید.
برای این منظور باید زیاد بخوانید ،کنید ،آرزوهای خودتان را دنبال
جمع میشویم گویی آنجاست و
پی آن فردایی"
فریدون مشیری هربــار که احســاس میکنید به کالسهای مختلــف بروید و در کنید و از استعدادها ،مهارتها و
حاضر است چرا که نتوانسته ایم
من این احساس را دارم که امشب چیزی منفی فکر میکنید ،آن را ســمینارها و کارگاههای مختلف نعمتهایی که دارید برای خدمت
مرگش را به آنگونــه که رخ داد
آن باال توی آســمان دوتا ســتاره با یک چیز مثبت و چیزی که برای شرکت کنید .نوشــتن خاطرات بهدنیا استفاده کنید.
بپذیریم چون دوستش داشتیم
دیگر اضافه شده اند ،حتی و با اینکه آن شــکرگزارید جایگزین کرده و روزانــه هم ابزارهایــی عالی برای •
چون مرکز محبت و مهر بود چون
 .۱۰از مقایسه کردن خودتان با
خیلی از ما دورند اما روشنایی شان لبخندبزنید!
کشف خودتان است.
بی نیاز و بزرگوار بود چون انسان
کشف کنید که شــما چطور کار دیگران دست بکشید.
و گرمایشاندر اینجا به ما میرسد و •
بود رفیق بود و برایت بود و حاال
از تاریکی شب کاسته و آن را کمی  .۶وارد چالش شوید.
میکنیــد و آدمها بــه طور کل ظاهر ،موفقیتها ،داشتهها و همه
می بایست می پذیرفتی که دیگر
فرصتهایی ایجاد کنید که بتوانید چطور کار میکنند .ایندانشتان را چیزهــای دیگر ،بــرای خودتان
نیست اما یک لحظه به خود گفتم
روشن تر می کند....
دو دوست خوبم ،روان تان شاد و به خودتان ثابت کنید بیشتر از آن باال بــرده و میتوانید از این دانش است .شما همه ابزارهای الزم برای
نتوانست بیش از این شاهد باشد و
در شادی ابدی باد چیزی هستید که باوردارید .کسی در موقعیتهــای مختلف زندگی رسیدن به اهداف خودتان را دارید،
اگر حساب و کتابی در دفتر تقدیر
ایدون باد ایدون ترج باد .که االن باور دارید هستید ،احتماالً اســتفاده کنید .با این کار تجربه نه اهداف دیگران.
و سرنوشت باشــد پس بهتر که
توسط دیگران تعریف شده و نظر کسب میکنید و تجربه نیز علم و برای باور کردن خودتان ،بهترینها
رفت تا نباشد که مرگ و مصیبت
آنها بوده است.
خرد شما را باال میبرد .این علم و را برایتان آرزو میکنیم .مطمئن
میتوانید از کم شــروع کنید؛ در آگاهی هم اعتمادبهنفستان را باال باشید تالش برای به دست آوردن
این باور ،بسیار ارزشمند است.
یک کالس جدیــد ثبتنام کنید میبرد.
یا در کارگاهی شــرکت کنید که •
وقتی خودتان را باور داشته باشید،
چیزی به شما آموزش میدهد که  .۸هدف تعیین کنید.
همه چیز ممکن میشود!
•
هدفهایی کوچک ،قابل دستیابی
در آن ضعف داشتید.
و کوتاهمــدت بــرای خود تعیین
چیز بزرگتری میخواهید؟
یک چیز کام ً
ال جدید یاد بگیرید .کنید تا به خودتان ثابت کنید که
جگرگوشه اش را ببیند چه خوب شد ،گو اینکه همه
آنهایی را که دوستت داشتند در غم نشاندی.

از تجربه های من و شــما در این
ســال های غربت زده می دانیم
که استفاده از کلمه انسان معنای
خاصی دارد و نمی توان خیلی از
اشخاص را در این تعریف جای داد.
سال ها پیش با انســانی به اسم
مینا صالحی به دلیل کارم آشــنا
شــدم و این آشنایی برای من که
بنا به تجربیات تلخ ،نمی توانم همۀ
انسان ها را خوب ببینم ،نیاز بود.
صدای مهربانــش؛ لبخند زیبا و
دلنشینی که مصنوعی نبود و پر از
عشق بود و احترام.
طی این ســال ها کــه او را می
شناختم او را در فضاهای مختلف
فرهنگی و اجتماعی مالقات می
کــردم و اگر رفــت و آمد زیادی
نداشتیم اما همان چند ساعتی که
با هم بودیم خوش می گذشت.
حضورش صمیمــی و پر از انرژی
بود .مثل اینکه او را ده ها سال می
شناسی و می توانی به او اطمینان
کنی.
وقتی حدود دو سال پیش او را در
دفتر حسابدار مشترکمان دیدم؛ و
پریشــان حالی ام را از اینکه پدرم
در ایــران بیمار اســت و تصمیم
گرفتن برای رفتن بــه ایران و به
او ســر زدن مناسب است یا نه با
چشمان مهربانش که از غمدل من
 ،اشــک در آن جمع شده بود ،بی
درنگ گفت :بهتر است که بروی.

بروی پــدر را ببینــی و در کنار
خانواده باشی و مطمئن باش وقتی
برگشتی ،پشیمان نمی شوی.
و بعد از مدتی
کــه او را بعد
از برگشــتم از ایــران و دیدار پدر
دیدم به طرفم آمد و احوال پدر و
خانواده را پرسید و خوشحال بود
از تصمیمی که گرفته بودم .از او
بخاطرصمیمیتوهمدلیشتشکر
کردم و بوسیدمش.
وقتی برایم از خانواده و ارزش پدر و
مادر حرف میزد انگار کسی دارد از
زبان خود من می گوید.
حضــور خاص و پرمهر او بســیار
در دلــم نشســت .بعدها همین
تجربه خوب خودم را با او ،از زبان
دیگران هم شنیدم .مهر فراوان مینا
بسیاری را «تاچ» کرده بود.
وقتی شنیدم که بیمار است ،دلم
به اندازه تمام ابرهایدنیا سیاه شد.
دوباره برایم همه چیز زیر سئوال
رفت که چــرا باید انســان های
خوب بیمار شوند ،سختی بکشند
و خانواده اش ،دوستانش و امثال
من نتواند از حضورشان لذت ببرد.
چندیــن بار بعد از بیمــاری او را
دیدم؛ مثل همیشه خودش بود -
مهربان و دوست داشتنی.
به نظر می آمد که نمی خواســت
کســی برایش دل بســوزاند و به
همیــن دلیل راجع بــه بیماری
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(مونتریال)

ادامه دار

شوخی با حافظ
بنال بلبل اگر با منت سر یاری است
که فرش و دیگ و چراغم گرو به سمساری است!
---------------زان یار دلنوازم شکری است یا شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
کردیم هی تقاضا با ناله و شکایت
تا منتقل نمایند ما را از این والیت
گفتند باشد اما باید بسان حافظ
قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت!
---------------------ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
باور نمی کنی بزنم توی فیس بوک!

قصاید و قطعات انوری

•
بهوش باش دلی را به سهو نخراشی
به ناخنی که توانی گره گشایی کرد
•
از مدرسه بر نخاست یک اهل دلی
ویران شود این بنا که دارالجهل است
•

•

کامل ضرب املثل ها

سایه حق بر سر بنده بود
«عاقبت جوینده یابنده بود»
دست ما کوته و خرما برنخیل
«پای ما بس لنگ و منزل بس دراز»

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
)1
حد و شمار آخر شد
شکر کان محنت بی ّ
)2
قصه غصه که در دولت یار آخر شد
)3
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد
)4
گو برون آی که کار شب تار آخر شد

راوی مونتریال...

پنج سال پیش ،محسن پهلوان
مدیر شرکت پدیده شاندیز ،تنها
صاحب یک کبابی در شــاندیز
مشهد بود .امروز اما نام او بهعنوان
مظنون بــه  ۹۴هــزار میلیارد
تومان اختالس در کنار متهمان
پروندههای بزرگ اقتصادی قرار
گرفته است.
برخی رســانههای ایران از قول
غالمعلــی صادقی ،دادســتان
مشهد ،خبر از اختالس  ۹۴هزار
میلیارد تومانی شــرکت پدیده
شاندیزدادهاند؛ شرکتی که ریاست برای این شرکت ،ظن دولتی بودن
آن بر عهده محسن پهلوان است .آن را بیشــتر کرد .گفته میشود
غالمحسین محسنی اژهای گفته پنج درصــد از کل درآمد صدا و
است که مبلغ دقیق این اختالس سیما در بخش تبلیغات متعلق به
هنوز در دســت بررســی است .پدیده شاندیز است.
آقای پهلوان هنوز دستگیر نشده روزنامه فایننشال تایمزدر گزارشی
و تمامی ایــن اتهامات را رد کرده که از این موضوع منتشر کرده از
قول جواد قدوسی کریمی نماینده
است.
محسن پهلوان که اینک  ۴۳سال مشهد در مجلس شورای اسالمی
دارد ،در شــهریور  ۱۳۸۸شرکت نوشته تخلفات این شرکت تنها به
دلیل جمعآوری پول از مردم نبوده،
پدیده شاندیز را تاسیس کرد.
این شرکت در اصل زیرمجموعه بلکه بسیاری از مقامات دولتی در
شــرکت بزرگتر "گردشــگری این پروژه شریک هستند.
پدیده شاندیز" بود و قرار بود یک این روزنامه از قول منابع غیررسمی
شرکت سهامی خاص با مسئولیت نوشته که محســن پهلوان عضو
محدود باشــد ،اما پس از مدتی سابق سپاه پاسداران بوده ،وی اما
فعالیتهایشدرردیفشرکتهای این موضوع را رد کرده است.
تحلیلگران معتقدند چنین
سهامی عام قرار گرفت.
ظن دولتی بودن پدیده شاندیز
حجمیازاختالسنمیتوانسته
تبلیغات گسترده در صدا و سیما بدون کمک مقامهای سیاسی

محمد فرحی

گفتم سخنت گفت شنیدندارد
گفتم که لبت گفت مکیدندارد
گفتم به چه ات اشارع است
گفت شراب
گفتم پس مستی ات چه
خندید که خواب
گفتم که تو خفتی چه مرا باید کرد
گفتا همه حرف ها ندارند جواب
•
دوستی گفت صبر کن زیراک
صبر کار تو خوب زود کند
آب رفته به جوی باز آید
کارها به از آنکه بود کند
گفتم ار آب رفته باز آید
ماهی مرده را چه سود کند

این مصراع با کدام مصراع زیر
یک بیت کامل می شود :

کبابیسابقمتهمبه ۹۴هزارمیلیاردتوماناختالس

به اهتمام

گنج ادب...

«بـرد با آمد کار است نه دانستن کار »
ُ
نـراد است
کس
همه
نشیند
نیک
گر
مهره
ّ
«با سیه دل چه سود خواندن وعظ »
نرود میخ آهنین بر سنگ

>> ادامه از صفحه17 :

" فیلــم مضحــک و مزخــرف
بدبختی در غربت"! هراس غریبی
به دلــم افتاد ...نمیدانســتم چه
اتفاقــی توانســته او را اینگونه از
پای درآورد ...چشمانش دیگر آن
نشاط همیشگی را نداشت .لحن
صدایش خسته و عصبی بود و سر
و وضعش هیــچ به آن آدم خوش
لباس گذشته که ســاعتها وقت
صرف خرید میکرد ،نمیخورد! هزار
ســوال در ذهنم نقش بسته بود و
نمیدانستم از کدام شروع کنم...
از حال همســرش پرسیدم .آهی
کشید و گفت:
"مصیبت و بدبختی یعنی خود او".
و زیر لب ناســزایی گفــت که با
شنیدنش حال کســی را داشتم
که ناغافل آب ســردی بر سرش
ریخته باشند! خود را کنترل کردم
و گفتم":من را بگو خیال کردم چه
شده! این اختالفات زن و شوهری
که همیشگی است برای هرکسی
پیش می آید" ...با عصبانیت زل زد
به چشمانم و گفت ":اما هر کسی
بابــت این اختالفات جزیی با یک
تلفن همســرش را تحویل پلیس
نمیدهد"! هرکلمه ای که ازدهانش
بیرون می آمد مرا شوکه میکرد و
باور همه آنچه به یکباره می شنیدم
برایم سخت بود...
نیم ســاعتی برایم حــرف زد از
تلخ تریــن تجربه ی زندگیش در
کوتاهترین زمان ...از دو روزی که

صورت بگیرد.

"هیچ اتفاقی نیفتاده است"

روزنامه اعتماد روز سهشــنبه ۱۸
دی مصاحبــهای را با محســن
پهلوان منتشر کرد .ویدر سرتاسر
این مصاحبــه اصرار دارد که هیچ
تخلفی مرتکب نشده و هیچ اتفاقی
روی نداده اســت و پدیده شاندیز
مانند قبل به فعالیتهایش ادامه
میدهد.
او تایید کرده که "برخی اتفاقات"
باعث شد قیمت سهام شرکت از
 ۱۰هزار تومــان به  ۷۵۰۰تومان
کاهش پیدا کند امــا خود وی با
خرید  ۴۰۰تا  ۵۰۰میلیارد تومان
ســهام ،قیمت را به حالت اولش
بازگردانده است.
{>> ادامه در صفحه}34 :

T he w o rl d ACCOR D IN G t o ALI-ASGHAR

چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید
«گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست»

در بازداشت بوده به اتهام خشونت
و تهدید به ضرب و شتم از جانب
عزیزترینش ...از نداشتن حق ورود
به منزل برای جمع کردن وسایل
اش ...از نامعلومی وضعیت پرونده
اقامتش تا مشخص شدن نتیجه
ی دادگاه ...از آواری از غربــت که
توسط کسی که زمانی عزیزش بود،
بر ســرش هوار گشت ...و تطبیق
همه ی این نامهربانیها با تصورم از
او ،سخت ترین کار عالم...
حال این من بودم که نگاهم را می
دزدیدم مبادا شرمنده ی اینهمه
بی خبری شوم ...با دلخوری گفتم:
"چرا یک زنگ نزدی! چرا نیامدی
سراغم!" سرش را چند بار تکان داد
و آهسته گفت" :چه میگفتم ...از
کجا برایت میگفتم".
بعد از آن دیدار ،به اصرار من چند
روزی مهمانم شد تا توانست جای
کوچکی را دست و پا کند.
وکیلــی ارزان برایــش گرفتیم و
آنقدر به سهولت ادله از بی آزاری
و سالمت روحش جمع شد که روز
دادگاه بی گناهیش اثبات گشت...
بعــد از آن ماجرا رفت به کلگری
و خبــر دارم که کار آبرومندی به
دست آورده و روزگار دوباره بر وفق
مرادش است...
اما تو بگو جانم؟
چه میشود که به اینجا میرسیم! که
اینگونه آسان از این قانونی که برای
رهایی از افراد خطرناک است ،سود

PAIVAND: Vol. 21  no.1198  Feb. 01, 2015

33

جسته و شریک زندگیمان را ،کسی
که در خصوصــی ترین زمانهای
زیبای زندگــی همراهمان بوده و
یک عمر برای رسیدن به این دیار
با هم همدل و همراه بودیم را ،یک
شبه به دست پلیس و زندانی می
سپاریم که هیچ از سختی قوانین
داخلی اش نمیدانیم!
امیــدوارم هرگز گــذرت به آنجا
نیفتد .اما نمیدانم اگر آن اتاق سرد
و بــی روح اداره پلیس را که اگر
نیم ساعت آنجا باشی زبان مادری
هم فراموشت میشود؛ چه رسد به
فرانسه و انگلیسی ،باز هم به توصیه
دوستان نامهربان ،گوشی تلفن را
برمیداری و همســرت را تحویل
غربتی مضاعفدهی!
مبادا گمان کنی قضاوتت میکنم!
نه! فقط به عنــوان یک راوی که
از این دست پرونده ها زیاد دیده،
خواستم بدانی که راه ها و قوانین
آرام دیگری برای رهایی از تلخی
همراهی با شــریک زندگی وجود
دارد...
فراموش مکن اینجا عجیب ترین
جزیره ی عالم اســت ...هر بذری
که در آن بکاری درخت تنومندی
میشــود و ریشــه اش پای بست
هرخانه ای خواهد شــد که در آن
سکنیگزینی.
صبــور باش و بذرت را با مهر بکار
ای هم دیار عزیز...
•

ای خدای که نامت هست سرآغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز
گویند جز راســت نباید گفت وهرراست
نشاید گفت ،یعنی دروغ نگوئید زیرا دروغ
اگرمکررشود آتش جان شود.
خدایی را ســتایش میکنم که جمال بی
مثالش رادرآینۀ آفرینش جلوهداد وازهمۀ
جهان دردل ،دلشکســتگان خانه کرد و
مستمندان را بهدوستی پذیرفت.
با سالمی گرم به شما خوانندگان محترم
پیوند شــهرمونترال و درودی بی پایان
به شــما دارندگان چشم بصیرت ،دراین
زمستان سرد....
 ....بعدازدوسه ماه نگاهی به روزنامۀ پیوند
انداختم .ناگهان نگاهم به مقاله ای خورد
و شــخصی که خود را فضولباشی محله
مونترال وحومه معرفی کرده بود ،درمورد
این حقیرمقاله ای نوشــته و از سردبیر
پیوند خواســته بود که اگــر لیوانی آب
دردســت داری کنار بگــذار و یک زنگ
به این ســرباز گمنام بزن و بگو نظرش
را دربارۀ تروریســت های اخیردرفرانسه
ودیگرکشــورهای اروپائی بنویســد که
اسالمیان چه کشتاریدرفرانسه بنامدین
ودفاع ازپیامبراسالم انجام داده اند.
 .....خیلی کوتاه جواب این دوست گرامی
(فضول محله شهرلوط وحومه) را بگویم؛ با
اسالم انقدرکینه توزی نکنید وبا مسلمانان
دشــمنی مورزید زیرا همۀ مســلمانان،
مســلمان نیســتند وهمۀ تروریستها،
تروریست نیســتند .ا ّما همۀ جهادگران،
مسلمانند.
برادرفضول باشی ،درقضاوت نیندیشیده
و در شــهادت ندیده و در انتقاد از اسالم
نسنجیده وارد نشوید که ازعدالت نیست
داوری کردن از روی گمان.
عیب اسالم مکن ای فضول پاکیزه سرشت
که گناه تروریستها برتونخواهند نوشت
......
ماجرای شارلی و...

این روزهادراروپا وآمریکا ودیگر کشورهای
دست نشــاندۀ غرب ،بگیربگیرمسلمان
است.
ازنگاه این حقیر وجمعی از مســلمانان
وعاشــقان راه ّحق ،پشت این توهین به
پیامبراسالم دســتهای کثیف و افکاری
پلید و قلب هایی بســیار سیاه وتاریک،
مرموزانهدرکارمیباشد.یقیناًصهیونیستها
و کشورهای پیرو صهیونیسم پشت این بی

حرمتی به رسول اکرم ( ص) هستند.
بی حرمتــی وتوهین به پیامبر ،یعنی
توهین به حضرت جبرئیل وخداوند.
خردمندان عالم آگاه میباشــند که
صهیونیســت ها ازچه ق ُومی وچه
قماشی ریشــه دارند .اینان همان
ق ُوم گوســاله پرســت هستند که
می خواستند موســی« کلیم الله »
پیامبرعظیم الشــان خداوند را به قتل
برسانند....
بعــد ازحملۀ تروریســتی که در
پاریس انجام شد ،بنجامین نتانیاهو
نخست وزیر اســرائیل به پاریس
رفته بود تا به جمع رهبران جهان
به پیوندد.
او در یک ســخنرانی که ازکانال CNN
زنده پخش می شــد مستقیم به اسالم
توهیــن کرد و دین اســام را ،یک دین
تروریست خطاب کرد.
همین مرد به دعوت کنگرۀ آمریکا ،بزودی
عازم آن کشورخواهد شد.
تف برشما کشورهای اسالمی نمای غرب
زبان که در برابر سخنان این صهیونیست
سکوت کردید.
خدا پدراین پاپ مســیحی را بیامرزد که
جرات کرد بگوید ،توهین در هر شرایط به
ادیان محکوم است.
بعد ازســخنان پاپ ،دیویــد کامرون ،با
بیشرمی و وقاحت توهین به پیامبراسالم
را آزاد اعالم کرد.
آیا میشــود در کشور خراب شدۀ شما به
کوئین الیزابت ،ملکه انگلستان توهین کرد
و تصویر او را به شکل های مختلف ترسیم
کرد؟
رسول خدا کجا.
و
کجا
ملکه
تازه
ّ
در ســایت بی بی ســی می خواندم که
حسن روحانی رهبر فتنه گران و ...ا ّولین
عملیات درپاریس را به
شــخصی بود که ّ
سران فاسد فرانســه و انگلیس تسلیت
گفت .بعد ازآن رئیس مجلس ایران آقای
الریجانی وسپس حسن نصراله رهبرحزب
الله ،این عملیات را تروریستی خوانده و
محکوم کردند.
ازحسن روحانی و امثال او انتظاری بیش
ازاین نباید داشــت ؛ ا ّما ازشــیح حسن
نصراله بعید به نظرمی آمــد ،زیرا غرب
و صهیونیســم تا همین ساعت و همین
لحظه ،حسن نصراله و جنبش حزب الله
را تروریست می دانند.
دولت فاسد آل سعود و شاه اردن و دولت

مصر ،نیز این عملیاتدرپاریس
را محکوم کردند.
ا ّما هیچ دولتی شــهامت
نداشت توهین به رسول
خدا را پاســخگو باشد.
مومنــان هرگزفراموش
نکننــد کــه خداونــد
دشــمنان خود و شــما
مسلمین حقیقی را از ابلهان
و نادانان قرارداده میباشد.
و شرایط ج ّوی...

ازسیاســت که بگذاریم
آب وهوا درسراسرآمریکا
وکانــادا ،مخصوصــاً
مونتــرال و حومه ،کوالک
کرده است وخسارتهایی عظیم
بر اقتصاد کشورها وارد کرده ،و هنوزهم
ادامه دارد .کوچه وبازارهای شــهر را که
براندازمیکنم ،می بینم زن و مرد به جبر
زمان و سوز ســرما ،زیر پوشش حجاب
اجباری فرورفته اند .براثریخبندان کوچه
وخیابانها ،اورژانس های بیمارســتانها از
پذیرش این همه مردم سرشکسته،دست
وپا شکسته ویا لگن باسن شکسته عاجز و
درمانده بودند .بیشترمردم به این حقیقت
رسیدند که هنگام حوادث طبیعی دولت
هیچکاره اند .بنازم به قدرت پروردگاری
که قادرمطلق است.
ژانویۀ  2015سخت ترین وسردترین ماه
درچند سال گذشته تاریخ کانادا بی سابقه
بوده است واین نشان دهنده این است که
کرۀ زمین دیگرروزخوش نخواهد داشت.
بارالها مادراین عالم برتو تو ّکل میکنیم که
درعالم غیب یارویاورما باشی وازهمۀ خلق
روبه درگاه تو آوریم ومیدانیم که بازگشت
تمام خلق بسوی توست.
ســخن را کوتاه کنم ووقت گرانقدرشما
خوانندگان عزیز را بیــش ازاین نگیرم،
درپایان همگی شما دوستداران پیوند را
به خدای مهربان می سپارم.
ناحق گفته شود،
درآنجا که ســخن به ّ
سکوتسزاوارنیست،
اصغرمحمدی وجمعی
ازطرف علی
ّ
ازمسلمانان وپیروان راه ّحق.
زمستان  .2015حق نگهدارتان.
«مشکل دنیا این است که احمق ها
دریقین مستمر ودانشمنداندرتردید به
سرمی برند»
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 عکس های پاسپورت ،سیتی زن،
مدیکال کارت ،و کارت PR
 عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی

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

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

مدرسهفارسیزبان

فرزانگانمونتریال

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

College,University
High-Shool

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

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

Tel.: 514-933-0-933

اجاره صندلی
Chair Rent

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

Tel.: 514-489-6901

Tel.: (438)401-8546
azoctfri

جویایکار

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

Tel.: 514-967-9909

نی
ایرا ام

خد
است ید!
کن

esfahaniazdec01

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی
با شهریه مناسب  :برای مهاجرین
Conversation -IELTS -TOEFL

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts

یونسحــامتی

Tel.: 514-833-3848

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

تدریسپیانو

آموزش فرانسه

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

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

دارای کارشناسی ارشد زبان
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
به کودکان،
امکان تدریس به زبان های
فرانسه ،انگیسی و فارسی
نیم ساعته  10دالر
 45دقیقه  15 :دالر
یک ساعته 20 :دالر

Tel.: 514-965-1358
aug-oct60PD

Tel.: 514-996-1065

نگهــداری
ازساملندان

helia_1984@yahoo.com
pteojune2015

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

شیرینی
سـرو

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

(514) 675-0694
(438) 390-0694
azsept'11

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

Tel.: 514-675-4405

گلفروشی
وحید

نغمه سروران

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

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

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

ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ

توسط :رضا هومن

" 514 691 4383

0 1396, Ste Catherine O,

#425, Montreal, H3G 1P9

rezadavoudi78@yahoo.fr
farhangtranslation85@mail.com
ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ f

%

azmay2013hoomanfree

azdec15free

از صفحه 27

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایالتی و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

باایرانی
کــار
کنید!

شهریاربخشی
دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

514-624-5609
514-889-3243

مترجم رمسی

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

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

223-3336

514-

کبابی شاندیز و اختالس...

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

Tel.: 438-994-8664

Station Guy-Concordia

514-983-1726

514-833-8684

بهعلتمسافرت
از اول ژانــــــــویه
نزدیکمتروسووه
 460دالر

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


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

ارز

مترجم رمسی

abaee:azsepfree

azoct15mromrani

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

شریف سابلــت
آپارمتـان

• 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 :

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

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

freeazmar

Toll free: 1-844-482-9494

Cell: 514-953-8013

مترجم رمسی

مهدکودک

514-717-9117

Tel.:514-482-9494

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

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﻛﺒﻚ

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

MONTREAL (QC) H3W 3C3

خاطرهحتویلدارییکتا

توسط شادی

toendofmay2010P

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...

TESOL CANADA/TESOL
USA/TESOL TRINITY London

az mai2014 25eachPendofjuly

514-827-6329
514-620-3255

فنگویندگی

با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
عضو رسمی

5253 DECARIE, # 204

وی سرمایه شرکت پدیده
شاندیز را باالی  ۲۰هزار
میلیارد تومان اعالم کرده
است .پهلوان در پاسخ به
این سئوال که این شرکت
چگونــه در عــرض پنج
ســال توانسته به چنین
سرمایهای دســت پیدا
کند میگوید« :كشــور
در سال بيش از صد روز
تعطيلی دارد اما ما بدون
تعطيلــی كار میكنيم.
اصال تعطيلی نداريم٢۴ ،
ساعته هم كار میكنيم.
وقتی ســه برابر ديگران

>> ادامه از صفحه33 :

كار كنید و تعطيلی هم
نداشته باشيد ،سه برابر
ديگران رشد میكنيد».
محســن پهلوان معتقد
است که شــرکت او در
منطقه شــاندیز مشهد
ارزش افزوده ایجاد کرده.
او به اعتمــاد میگوید:
«مــن شــانديز زمين
خريدم متــری  ٣٠هزار
تومــان ،امــروز در اين
منطقه زمين متری  ٧تا
 ١٠ميليون تومان داد و
ستد میشود .مغازههای
مــا را بــاالی متری ۵۰

ميليون تومان خريداری
میكنند .در اين منطقه
كار شــده ،ارزش افزوده
ايجاد شده».
وی در ایــن مصاحبه به
شــغل قبلــیاش که به
نوشــته فایننشال تایمز
صاحب یک کبابی شاندیز
بوده اشــارهای نکرده و
گفتــه ما جــد اندر جد
در کار ساختمانســازی
بودیــم .شــرکت پدیده
شاندیز به گفته صاحبش
در افغانســتان نیــز
پــروژه دارد و او "اولین

در روز عي��د فط��ر ،مردم
بع��د از خوان��دن نم��از صبح
ب��ه مس��اجد رفت��ه و بعد از
پذيراي��ي ،نم��از عي��د فط��ر
ميخوانن��د .صندوقهايي نيز
جهت تحوي��ل گرفتن فطريه
در محل وج��ود دارد .پس از
خوان��دن دعا ب��ه نمازگزاران
صبحان��ه داده ميش��ود و در
اكث��ر نقاط يزد م��ردم بعد از
خوان��دن نماز ،به قبرس��تان
رفت��ه و نم��از عي��د را در آن
محل برگزار ميكنند.

ازدسامبر1

Facebook:Rose pastry

35 X 45

• 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

* مدير كل ميراث فرهنگي استان يزد

Tel.: 514-336-5666

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

Tel.: 514-458-5220

35 X 45

آمــوزش زبان انگلیسی

درمانكننده
 -4عص��ر -جاي كش��تن-
يادداشت -خاطر
 -5پرداخت با قلم -نمونه
ساختمان -جامد
 -6واژه ترس��اندن -م��وي
گ��ردن اس��ب -تمري��ن
نظامي
 -7قاعده ،ش��يوه -شفاي
بيمار -هميشه
 -8مؤسسه نيكوكاري -نام
فردينان��د مداف��ع كليدي
منچستر يونايتد -استقرار
هرگون��ه پاي��گاه نظام��ي
خارجي در كشور ...است
 -9نيك��وروي -عالق��ه،

با  15سال سابقه فعالیت
مشتریثابت
در ناحیه شلوغ
نزدیک مترو

رزپاسترىبابهترین
شیرینىها
و دسرهاى ارگانیك
براى جشن هاى شما
با٢٠سال سابقه

(آرش کشوری)

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

سالن آرایش
برای فـروش

Rose pastry

>> کلیه مقاطع:

Tel.: (514) 775-6508

سفـارش
كیک

شیـرینی

بهترینموقعیتشغلى
براى مهاجران

خارجی اســت که برای
ســرمایهگذاری وارد
افغانستان شده است".
محســن پهلــوان در
پاســخ به این سوال که
آیا نمیترســد آیندهای
همچون بابک زنجانی در
انتظارش باشد میگوید:
«نه نمیترسم .پديده را
از پرورشگاه نياوردم ،اين
پــروژه را خودم زاييدم و
با توجه به اينكه فرزند
خودم اســت نمیترسم
كسی آن را از من بگيرد».

•

و

ایرانی
ب
خرید!

(نبش دکاری )

SNOWDON

Professional Truck Driving School

عيد فطر

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

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

50 X 70

آموزشگاهحرفهایرانندگی
کامیون«دیان»

زناني كه يك
مريضدرخانهدارند
ويابچهدارنميشوند
بهفكردوختنپيراهن
مرادميافتند.براي
تهيهپارچهآن،زني
كهنذرداردبههفت
خانهروبهقبلهكه
صاحبخانهآناز
ساداتبودهرفتهو
طلبكمكميكند

نیازمندیهای

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

اه
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آموزش پیانو

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

514-996-1620
azfeb1514

خدماتکامپیوتری

انواع خدمات مشاوره و
پشتیبانی /نصب و راه اندازی
سیستم های کامپیوتری
و شبکه در منزل و محل کار
با نازل ترین قیمت
داود شهریاری

Tel.: 514-616-6681
aznov1512104paypalU

آموزشگاهموسیقی
دنیــــای هنر

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

جلسه اول رایگان

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزشگیتار
سبک پاپ
(وست آیلن د )
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

استخدام
اخوانوستآیلند

آموزشختصصی

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

خدماتساختمانی
احمــــد
کلیهخدماتساختمانی
بازسازی،بهسازی
کیفیتعالی نرخمناسب

Tel.: 514-298-1393
Tel.:514-265-0973
aznov15U

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

صرافی
 5ستاره

PAIVAND: Vol. 21  no.1198  Feb. 01, 2015

www.paivand.ca

PARTICIPATE in our
CO

فروشبیزنس بدن سازی

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

personal trainer

MOBILE Franchise

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

فروشاستثنائی

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

فرانچایز تلفن های همراه
 بدلیل تغییر محل اقامت واقع در یکی از بهترینمراکز خرید
 با درآمد و فروش ثابتبرای اطالعات بیشتر با
شماره زیر تماس بگیرید:
بن عمومی

azjan’12paid60+120ak

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

MMUNITY

مربی بدنسازی ،دارای
مدرک بدن سازی از
فدراسیونآسیایی
درخصوص بدن سازی و
فیتنس؛ تغذیه چاقی و
الغری و آموزش تکنیک
های ورزشی ،با سال ها
تجربه ،برای خانم ها و
آقایان در همه سنین
)حسام(

514-430-0430

514-994-1976

آمـــوزش
زبانفرانسه

خدمات
آرایشی

azfeb01U



azfeb01free

Tel.: 514-336-5666
ازدسامبر1

استخدام

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

Fax:514-500-1188
ارائه کلیه خدمات
از مبتدی تا پیشرفته
Email:
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
ی شامل؛
ی زیبای 
آرایش 
دانشگاه
توسط استاد
info@paivand.ca
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
نگهداریازساملند
کوپ ،الیت ،امبره،
آمادگی
متخصص
www.paivand.ca
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
براشینگ و سایر خدمات
به یک نفر خانم،
آزمون های
پیونددرونکـــــوورهرهفته
و...
با قیمت مناسب
جهت نگهداری از مادر
TCFQ،TEFaQ،
TFI
منتشرمیشود:
منطقه Nuns' Island
در
ٔ
سالمند ایرانی در ناحیه
کنید!
استخدام
را
آنـان
514-623-7075
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«ریوسود»مونتریال 
Vancouver:
وقت
تعیین
جهت
لطفا
 ----------------
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Ramin
Mahjouri
بگیرید:
تماس
نیازمندیم.
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
Tel.: (604) 921-IRAN,
514-660-7792
تلفناطالعات:
ی
صفحه
در
خود را
استخدام
آگهی
هستید،
765
GREENWOOD
Rd.,
یران
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514-882-9273
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
ت
کنید.
درج
پیوند
های
نیازمندی
پرتردد
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ازا ـا ی
ا
ی
----------------------- جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
اس رانی
حم ید!
پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
ت
خ
کن
د
ا
هم صحبتهستید؟
م
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
کنی
د
!
پیوندنیست.
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
tillnov1Pd

naghdiazfeb01U

azjan15U

استخدام

آموزشانگلیسیحرفهای

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
Fax: (514) 334-9850

















in province
of Que.

@info

















Home
everyday.



انگلیسی حرفه ای را با مجید محمدی بیاموزید
مدرس انجمن ایران-آمریکا
مدرس انگلیسی مدارس مونترال
• برگزاری کالسهای خصوصی و گروهی مکالمه به روش
 CLPو استفاده از نرم افزارهای چند رسانه ای
• برگزاری کالس های مکا لمه بازرگانی (Email,

•
•
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
• نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.
--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

 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؟...

















¯


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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Majmohammadi2003@yahoo.com









یاس ،عموجان ،شیراز ،کوپلی2:و،1
رستوران
پرشیا،
کافه
£

ª






³








825-3170
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فتوشاپ ،کلینیک آریا،
 فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،NDG auto ،
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£
جواهری
نور،
المیزان،
سوپرفردوس،
ارزخضر،
آلفامدیک،
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پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...
صوفی،
کافه
صادق،
آذین،

¡








برنامه
بلیت
کلیه
فروش


















هاو کنسرتها






















و...
موروالتوس،
آدونیس،
اخوان،
:
آیلند
وست
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آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
ریوسود:











 







و...
مراکزفرهنگی
آریا،
مارشه










5780 Sherbrooke
)W., Tel.: 369-3474(FISH

شریف

ارز
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خ
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• )Telephoning, Negotiation, socializing, Meeting
جای شما در این صفحه
داروخانه








با
TOEFL
IBT
,
IELTS
امتحانات
برای
سازی
آماده
•



•

®



akhavanfood.com
خالی است! 




¯


and
)Inc accepted


زاده
لوئیزداداش
°

(Payroll

 30دوره امتحان آزمایشی • تصحیح رایتینگ امتحانات
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TOEFL
IBT
,
IELTS
)(514
991-9626




بگیرید.
تماس
ما
با






























































زمان کوتاه 


و
کنید
فکس
به ما
را
خود
نسخه
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-----------------------

deepemploi@aol.com


در
ترجمه
آموزش فن
 •

info@paivand.ca
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بگیرید:
حتــــویل
را
تان
داروی


تمام کالس ها به روش  paperlessبرگزار میشود.








پیوند®
®لوگوی
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مجری








و
اشکال
رفع
و
لمه
مکا
کالسهای
شما
به
من
هدیه
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4084
St
Laurent
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دسترسی به کتابخانه مجازی هزاران کتب زبان به صورت


کار استاد علی اصغر معصومی
مراکز پخش پیوند
مراسم




Tel.: (514) 288-4864


¥


«

باشد.
می
رایگان
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معاصر)
نقاش
و
(هنرمند


ایرانی
عقد
Fax:
(514) 288-4682
مرکز شهر مونتریال:
514-817-2628
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

azjan’15


¥
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همــه روزه در تپش دیجیتال


¥
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80
Sherbrooke
¯

°
) 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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 ما متاس بگیرید.
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آرایشـــــگاه
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 937-8296........................................... VIVAشریف223-6408..............................................
فـرش

£











داروخانه


296-9071
....................................
پاکنژاد
علی






481-6765
........................................
EVE



¥
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لی لی صمیمی 825-3170 ...........................
984-8944
.........................................
 فتوبوک
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889-7392
.................................
اکســپرس
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488-7121
...............................................
ز
ر
فتو
مالی
مشاور
و
بیمه


ارز
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پزشک
شهرزاد  5 489-6901 ..........................................استار 585-2345............................................
772-5787
...........................................
فاطی
















£









دندانپزشک
933-8383
..........
¨......
کلینیک......
آلفامدیک
Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH
خضر989-2229 ................................................







شهروزرضانیا (آریا)  933-3337 ..................شادی 678-6451 .............................................



288-4864
.............................
حجازی..
 937-5192...........................بنفشه
£

ª
موندیال
یونیون






³
















آژانس مسافرتی

کامپیوتر

¡
شریفنائینی 731-1443................................
844-4492................................. Expert-FX
تابلوسازی









842-8000
فرنازمعتمدی................................

224-0-224.................................... KamNic




مسکن
امالک و



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









¥



¸







 مهری 940-1642 ............................. T.A.M





(کلینیک)
دندانسازی


 







827-6364
.......................
فیروزهمتیان،





تاکـسی










«
¹

§
388-1588
اسکای.الن ...................................




کارواش



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









485-8585
یونایتد  416-225-5509 ............................امیرســام  702-2309 ....................................اطلس .............................................

 
هما 484-2644 ..................................................
یونی گلوب(نسرین)  849-7711..................مسعودهاشمی 298-4567 .........................
رستــوران
تبلیغات
5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369
کلینیککایروپرکتیک
مینواسالمی  967-5743................................پیوند  996-9692 ...............................................کبابسرا 933-0-933 .....................................
آموزش رانندگی
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
کلبهعموجان 484-8072.................................کلینیکابنسینا849-7373.........................
تدریس خصوصی
نینا  513-5752 ..............................................حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
933-8866
...........................
عموجمال
پاتوق
کتابفروشی
آموزش موسیقی
نینوس گیورگیزنیا  816-4080.....................ریاضیاتوفیزیک 827-6329..........................فاروس 270-8437 ..........................................
یاس  483-0303 ............................................تپش 223-3336 .................................
سیامکنصر 653-5107...................................مسعودنصر 571-6592...................................
ترجمه
کلیسا
قره چه د اغی (پیانو) 484-8748 ................رضانژاد  865-7146...........................................دارالترجمه یکتا  439-8501 .....................کارتیه.پرس488-6367..................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................

«
کارگاهفرش739-4888...............
 288-4864قالیشویی



«
¹

............................
لوئیزداداشزاده



 















§

















 

فـال
5780

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











---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!







 



























آموزش نقاشی

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

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بشر info@addhi.net .......................
249-4684 ........................................ IBNG
انجمن زنان مونترال......................................

نغمه سروران 889-8765 .............................
خاطره یکتا 675-0694 ................................
محمودایزدی 745-0318 .............................
شهریاربخشی 624-5609 .............................

کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2
بیبلوس523-9596...........................................







 


























آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................

ازدواج

شــیخ صالــح 366-1509 .......................

iwamontreal@gmail.com

دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه اتومبیل

اتو الگانس 482-4500 ....................................

چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
ســرورصدر 777-3604 .............................
حسینخردبین242-6034...........................

حمل و نقل

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیتــا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................
نیـلو)450( 812-9991...................................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

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

سروین 562-6453............................................

فرویوو 694-7036 ..........................................

فتوشاپ 846-0221 ........................................

خشکشویی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

گاراژ (درب)

249-4684 ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی

پیوند996-9692.................................................

گرانیت

گرانیت آیل 952-7400 .................................

عینک سازی

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

وام مسکن

بهروزباباخانی 606-5626 ...........................

وکیل دعاوی

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

ویدیو

انی
ر
ای د

ری
خ ید!
کن

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

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................

موسیقی (جشن ها)

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

36
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Immigration

Federal Investor Program
I

ایران :کودکان معتاد...
علیرضا جزینی ،قائم مقام دبیرکل
ستاد مبارزه با مواد مخدر ،به تازگی
در مورد تعداد دانشآموزان معتاد
در ایــران گفته اســت که «یک
درصد دانشآمــوزان مواد مخدر
مصرف میکنند که قب ً
ال این میزان
نیم درصد بوده است».
به نظر میرسد رواج اعتیاددر میان
کودکان و دانشآمــوزان در ایران
تنها به دلیل داشتن خانواده معتاد
نیست.
به گفت ه مصطفی اقلیما ،کودکان
کار (خواه دارای والدین غیرمعتاد
و یا کودکان یتیمی که مجبور به
کاردر حاشیههای شهرها هستند)
در معرض اعتیاد قرار میگیرند و به
دلیل فرصتهای تجاری و امکان
سوءاستفاده از آنها ،دچار اعتیاد
میشوند.

>> ادامه از صفحه36 :

در حال حاضر نــوزادان متولد از
مادران معتاد در بیمارستان سینا
تحت درمان قــرار میگیرند ،اما
اینکه چرا در میان استانها ،استان
سیستان و بلوچســتان به عنوان
نخستین استان دارای مرکز ترک
اعتیاد انتخاب شــده و در آن دو
مرکــز نیز راهاندازی شــده ،تٔامل
برانگیز است.
به نظر میرسد این استان به دلیل
اینکه یکی از مهمترین مسیرهای
ترانزیت مواد مخدر اســت ،افراد
زیادی را درگیر قاچاق مواد مخدر
و در نهایت اعتیاد کرده است.
به گفت ه مصطفــی اقلیما« ،فقر،
کمبود امکانــات ،نبود تفریحات
و خانــواده معتــاد» از جملــه
مهمترین دالیل گرایش کودکان
و دانشآموزان این استان به مواد

شهباز :جنایت بی مکافات...

دوسال پیش دولت های جمهوری
اسالمی و آرژانتین توافق نامه ای
امضــاء کردند که بــه موجب آن
جمهوری اسالمی با تشکیل یک
کمیته حقیقت یاب درباره "آمیا"
موافقت کرده بود .آلبرتو نیسمان
با این کار مخالف بود و آن را لوث
کــردن پرونده و لغو حکم تعقیب
بیــن المللی مقامــات جمهوری
اسالمی می دانست.
آلبرتو نیســمان که ازسال 2004
مســئولیت پیگیری پرونده بمب
گذاری درمرکز همیاری یهودیان
"آمیــا" را پذیرفته بود ،درســال
 2013گروهی از مقامات بلند پایه
جمهوری اسالمی را متهم کرد که با
ایجاد شبکه تروریستیدر امریکای
جنوبی ،به بمب گذاری در "آمیا"
دســت زده اند .درســال ،2006
دادســتان کل آرژانتین لز اینترپل

مخدر است.
ایران نــرخ باالیی در مصرف مواد
مخدر در جهان دارد.
بنابر اعالم رسمی وزیر کشور ایران،
تعداد معتادان به مواد مخدر یک
میلیون و  ۳۵۰هزار نفر است.

در این میان بیــش از  ۹۰درصد
جمعیت معتادان به مواد مخدر در
کشور را مردان و کمتر از  ۱۰درصد
آنان را زنان تشکیل میدهند.
تعداد معتادان بــه مواد مخدر در
ایران میتواند بیشــتر از این هم
باشد ،چنانچه ســعید صفاتیان،
مدیرکل پیشــین درمان در ستاد
مبارزه با مواد مخدر گفته که آمار
واقعی معتادان در کشــور بیش از
سه میلیون و  ۵۰۰هزار نفر است.
سعید جعفری (رادیوزمانه)
•

>> ادامه از صفحه36 :

(پلیس بین المللی)درخواست کرد
که بــرای یک متهم لبنانی (عماد
مغنیه) و  8متهم ایرانی این پرونده
حکم جلب صادر کند :هاشــمی
رفسنجانی(رییسجمهوریوقت)،
علــی اکبر والیتــی (وزیر خارجه
وقت) ،علی فالحیان (وزیر اطالعات
وقت)،محسنرضایی(فرماندهسپاه
پاسداران) ،احمد وحیدی (فرمانده
وقت سپاه قدس) ،هادی سلیمان
پور (ســفیر جمهوری اســامی
در آرژانتیــن) ،احمدرضا اصغری
(دبیرسوم سفارت) و محسن ربانی
(رایزن فرهنگی سفارت) متهمانی
بودند که صدور حکم جلبشــان از
اینترپلدرخواست شده بود.
قتلفجیعآلبرتونیسمانزمینلرزه
ای سیاسی در آرژانتین پدیدآورده
و اعتــراض های گســترده ای را
برانگیختهاست.

you meet the education
requirement. If you can
demonstrate that you have
a personal net worth of $50
million or more acquired
through lawful, private
sector business or investment activities, you can
request an exemption from
the education requirement
when you apply.
Citizenship and Immigration Canada will accept a
maximum of 500 applications under the IIVC Pilot
Program from January 28,
2015 to February 11, 2015.
Applications will be randomly selected up to 60 applications will be approved
for the IIVC Fund. The
above information may be
found on the CIC website.
Personally, I don’t know
how successful this new
pilot program will be, it
seems a little harsh to me,
and the requirements are
strict and demanding.
---------everyone looking
forward to spring, I
am, winter just drags, our
Canadian winters are too
long, and they seem to get
longer as we get older. As I
write this article there is 52
days left for the first day of
spring, less than 2 months
?that is an incentive, right
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.
----------------Maria Cottone

Is

agreement with CIC committing a sum of $2 million
Canadian to the IIVC Fund
for approximately 15 years.
• The Investment would
be at-risk, meaning there
would be no guarantee of
a return and the possibility
that you could lose some or
all of your investment. You
could also receive proceeds
from IIVC Fund, based
on the performance of the
investments fund.
• Other requirements are
you must prove your proficiency in English or French
in all four language abilities
(Speaking, Reading, Listening and writing) through
a language test approved
by CIC, meet the minimum
language levels of 5 in
either English of French for
all 4 language abilities.
• You must have completed a Canadian post-secondary degree, diploma or
certificate of at least one
year or a foreign equivalent
as validated by an original
Educational Credential
Assessment (ECA) report
from a CIC designated
organization. The ECA
report must indicate that
your completed foreign education credential is equal
to a completed Canadian
post-secondary education
credential of at least one
year.
An original ECA report is
required from all applicants
with a foreign education
credential and will be
used to determine whether

با آن که قوه مجریه آرژانتین نشان
داده که تا حدی زیاد به فساد آلوده
است ،اما دستگاه قضایی مستقل
این کشور ،که حمایت افکار عمومی
را نیز با خود دارد ،تاکنون ثابت کرده
که شریک این فســاد گسترده و
فراگیر نیست و به اجرای عدالت ارج
می گذارد .اکنون که این دستگاه ،نفت بشکه ای  30دالر >> ...ادامه از صفحه5 :
در جنایتی هولناک ،یکی از شجاع
ترین و شریف ترین اعضای خود را خبرگزاریهای بينالمللی جهان صادرات نفت خام آمريکا فشــار
ازدست داده ،باید منتظر ماند و دید به نقل از منابع تجاری با انتشــار آوردهاند .در هميــن حال ،وزارت
آیا همکاران نیســمان  -که اکنون گزارش هايی اعالم کرده اند :پس بازرگانی آمريکا نيز در ماه دسامبر
انگیزه ایدوچنداندارند  -راه او را تا از قرارداد ســاالنه شــرکت خط با شکستن سکوت يک ساله خود
مجازات جنایتکاران ادامه میدهند لوله اينترپرايز پروداکتز پارتنرز با بــا چند درخواســت فروش نفت
یا این جنایت هم مانند بســیاری دستکم دو شرکت بزرگ تجاری سبک فرآوریشده به خارج کشور
دیگر به فهرست جنایات بی مکافات برای فــروش نفت خام ســبک ،موافقت کرده است.
صادرات ميعانــات آمريکا افزايش بر اســاس اين قرارداد ،شــرکت
افزوده می شود!
___________________ قابلتوجهیداشته است.
اينترپرايز روزانه ٤٠هزار بشکه نفت
• از ايــن رو توليدکننــدگان نفتی سبک صادر میکند .اين شرکت
برای لغــو ممنوعيت  ۴۰ســاله بايد پيش از اين که شــرکتهای
Regulated Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

f you are an international investor with the
skills and abilities needed
to integrate into Canadian
society and contribute to
our economy, you may
be eligible to apply for
permanent residence under
the Immigrant Investor
)Venture Capital (IIVC
Pilot Program.
Before applying you must
meet all the requirements
to be eligible under the
IIVC Pilot Program.
• You must also plan to
live outside the province
.of Quebec
• You must have a
personal net worth of $10
million Canadian or more.
Your net worth must have
been acquired through lawful, private sector business
or investment activities.
Personal net worth acquired by inheritance or in
the value of your primary
residence will not count
towards the personal net
worth requirement.
• Once Citizenship and
)Immigration Canada (CIC
has deemed the applications
complete, CIC will require
selected applicants to obtain
a due diligence report at
their expense from one
of the designated service
provides.
The due diligence report is
an independent examination and validation of your
past business or investment
experience, source of funds
and personal net worth.
The report includes the service provider’s opinion as
to whether your wealth was
acquired through lawful,
private sector business or
investment activities.
Their report would also flag
any potentially negative information for a CIC officer
to consider.
(Only Selected applicants
will need to obtain a due
diligence report at the
)request from CIC.
If you are one of the immigrant investors selected under this program, you will
be required to enter into an

ديگر مجــوز صــادرات ميعانات
توليدشــده از ذخاير شيلاويل را
دريافت کنند ،فروش اين محصول
را آغاز کند.
ازسویديگرشرکتاينترپرايزدرسال
 ٢٠١٥ميالدی ماهانه  ١,٢ميليون
بشکه ميعانات آمريکا را به شرکتهای
پترو-داياموندسنگاپور،بخشتجارت
نفت شرکت ميتسوبيشی ،و شرکت
ويتول ،معاملهگر مســتقل نفتی،
میفروشد.
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آموزشعکاسیبهزبان ...
فالش های

استودیویی
یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود
کیفیت و زیباتر شدن عکسهایی
که در اســتودیو گرفته میشوند،
اســتفاده از منابع نــور حرفه ای
اســتودیو هســت .این منابع در
یک اســتودیو میتوانند نور ثابت
پروژکتور(اسپات) و یا نور لحظه ای
فالش های مختلف باشند.
حتمــا در زمــان مراجعــه بــه
استودیوهای مختلف ،به فالشهای
بزرگی که در قسمتهای مختلف
استودیو وجود دارد توجه کرده اید.
این فالشــها با توجه به تشخیص
و هنر عــکاس ،میتوانند نورهای
متمرکز و یا نورهای پخش شده و
کامال یکنواخت و یا ترکیبی از هر
دو باشند.
اگر بخواهیم در مورد نورپردازی در
استودیو صحبت کنیم باید حداقل
یک کتاب  200صفحه ای بنگاریم
کــه از حوصله ایــن بحث خارج
اســت .بنابرایــن در این بخش از
سلسله داستانهای دنباله دار «هزار

www.paivand.ca

خطبه

و یک عکس!» به ذکر چند مورد
محدود از فالشهای استودیو بسنده
میکنیم؛ تا صاحب این جریده نیز
از ما راضی باشد!
•
معمول ترین نوع فالشدر استودیو،
«سافت باکس» بوده که فالشهایی
هستند که برای یکنواخت کردن
نــور ،در یک محفظــه پارچه ای
خاصی که استخوان بندی فلزی و
سبکی دارد ،جاسازی شده اند.
«ســافت باکس» باعث میشــود
که نور فــاش از چند الیه پارچه
رد شــده تا مقدار زنندگی آن به
حداقل رسیده و به جای متمرکز
کــردن نــور ،آن را کامال پخش
نماید .جنس نور حاصل از «سافت
باکس» به گونه ای است که سایه
ی بسیار کمی تولید کرده و بسته
به زاویه قرار گرفتن فالش نسبت
به بدن سوژه ،بخش عمده چین و
چروکهای صورت و بدن ســوژه را
به گونه اعجاب انگیزی محو میکند.
طبیعتا برای سوژه های مختلف و
بسته به نوع کاری که میخواهیم
انجامدهیم ،ممکن است از یک و یا
چندین فالش استودیویی مختلف
استفاده کنیم .معموالدر عکسهای
مدلینگ و ســبک  ،High Keyاز

فالش هم در جلو و هم در پشت
ســوژه و با زمینه سفید عکاسی
میکنیم تا تمرکز بیننده فقط بر
روی سوژه باشد.
عکس های زیبایــی ،پرتره های
شــاد ،تبلیغات لباس و عکسهای
کودکان را معموال با این تکنیک
تهیه میکنیم .طبیعتا نوری که به
صورت سوژه میتابد باید ضعیف تر
از نوری باشد که به زمینه سفید
پشت سر تابانده میشود و اال خود
سوژهدر تصویر کامال سفید خواهد
شد.
گاهی اوقات عــکاس برای ایجاد
جنبه های نوستالژیک به عکس
خــود ،فقط از یک فــاش با نور
محدود استفاده میکند تا بخشی
از صورت ســوژه که مقابل فالش
است ،روشن و بخش دیگر آن در
تاریکی باشد .معموال برای تشدید
چنین افکتی ،از زمینه مشــکی
اســتفاده میکنیم تا سوژه در یک
محیط تاریک ،غرق شــود .گاهی
اوقات در چنین ســبکی مجبور
هســتیم از نور تکمیــل کننده
دیگری هم اســتفاده کنیم .مثال
چنانچه موهای سوژه ،تیره رنگ
هســت ،ترجیحا نور کنترل شده
دیگری را فقط به سمت سر سوژه
و از باال می تابانیم تا بخش باالیی
موهای ســوژه ،روشن تر از زمینه
مشــکی دیده شــده و از آن جدا
گردد.
به این نوع نــور در اصالحHair ،
 lightگفته میشود -با «هایالیت»
اشتباه نشود!
نورهایی که مستقیما و بدون عبور
از هیچ الیه دیگری به روی سوژه
ارســال میگردند ،باعث ایجاد
ســایه های تیــزی بر روی
سوژه شــده که با توجه به
سبک و نوع کار هر عکاس،
مورد استفاده قرار میگیرد.
گاه عــکاس با اســتفاده از
فیلترهای «النه زنبوری» که
جلوی فالش نصب میکند،
مقدار تابش و زاویه پرتوهای
خاصی را کنترل کرده و نور
مستقیم فالش را محدودتر
مینمایدکهجنبهنوستالژیک
عکس تشدید گردد.
بنابر تشــخیص عــکاس،
میتوان در جلــوی فالش،

را به تعويق بيندازد و درباره بعضی
قراردادها دوباره مذاکره کند.
اين مقام ســعودی بــا اعالم اينکه
عربستان بايد خود را با واقعيت های
امروز تطبيق دهد ،اظهار داشــت:
انجام برخــی از پروژه ها را به آينده
موکول می کنيم ،تعدادی از پروژه
ها را آهسته تر از برنامه های تعيين
شــده جلو می بريم ودر باره بعضی
از قراردادها دوباره مذاکره می کنيم.
او با يادآوری اينکه فکر می کنم که
نفت  ١٠٠دالری ما را بد عادت کرده
است ،به قدری تمرکزمان روی ايجاد
ظرفيت باالتر رفته بود که نتوانستيم
ساختارهایمالیمانراتقويتکنيم،
تاکيد کرد :عربستان راهبردی دارد
که به وسيلهدولت و از راه وزارت نفت
اين کشور تعيين می شود ،آنها نيز
اعالم کرده اند که عربستان به تنهايی
در بازار توازن ايجاد نکند.

در ادامه ســقوط آزاد قيمت جهانی
نفت گری کوهن رئيس بانک گلدمن
ساکس از احتمال کاهش قيمتهای
نفت به  ٣٠دالر در هر بشــکه خبر
داده است.
کوهــن با بيان اينکــه افت قيمت
های نفت ادامه میيابد و میتواند
به  ٣٠دالر در هر بشکه نيز برسد،
معتقــد اس :خريد و فــروش کاال
بسيار بسيار جدی است زيرا موضع
مصرفکننــدگان و کشــورهای
توليدکننــده نفت با موضع آنها در
چند سال گذشته متفاوت است.
اين در حالی است که بانک گلدمن
ساکس پيشــتر اعالم کرده بود که
قيمت نفت برای مدت بيشــتری
پايين خواهد ماند تا توليد کاهش
يابــد و عرضــه بيــش از حد اين
محصول به بازار متوقف شود.

www.facebook.com/studiophotobook1

با وجــود کاهــش قوانين
ممنوعيت صــادرات نفت
آمريکا ،به دليل رقابت عرضه
نفت اين کشور با نفت خاورميانه که با
تخفيف زيادی عرضه میشود ،فروش
محمولهها در خارج آمريکا آســان
نيست.
سقوط آزاد طالی ســياه پس از
ماهها با واکنش مقامات عربستان
ســعودی روبرو شد و مدير عامل
آرامکوی سعودی نسبت به کاهش
بيش از اين قيمت جهانی نفت خام
هشدار داده است.
خالــد الفالح مدير عامل ســعودی
آرامکوی عربستان با بيان اينکه اين
مجموعه بهدليل کاهش قيمت های
نفت در اجرای بعضی از طرح های
نفتی عربســتان بازنگری می کند،
گفته است :بهدليل افت قيمت نفت
مجبور است بعضی پروژه های خود
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خاموشی صدای طالیی و
جاوانۀهنرمندجهانوطن!

دمیــس روســوس ،خواننــده
سرشناس یونانی در  ۶۸سالگی
در بیمارستانی در آتن درگذشت.
دمیس روسوس در اسکندریه ،از
پدری یونانــی و مادری ایتالیایی
متولد شده بود .در بحران سوئز در
سال  ۱۹۵۸خانواده او که در آن
زمان در مصر زندگی میکردند،
دار و ندارشان را از دست دادند و
ناگزیر به یونان بازگشتند .دمیس
روســوس در یونان پیانو و گیتار
فراگرفت و به دنیای موســیقی
عالقمند شد.
در ســالهای دیکتاتوری نظامی
در یونــان ،او به پاریس پناه آورد
و بــا هنرمندی به نام «وانگلیس
پاپاتاناســیو» گــروه «افرودیت
چایلدز» را بنیان گذاشــت و با
ترانههایــی ماننــد «Rain and
 »Tearsبه ســبک پاپ در میان
یونانیان تبعیدی به شهرت رسید.
دمیس روسوس به تدریج سبک
«افرودیت چایلــدز» را متحول
کرد و آن را به ســمت و ســوی
«پراگرسیو راک» هدایت کرد.
آلبوم « »۶۶۶از دمیس روسوس
نخســتین بار در ســال ۱۹۷۲

فیلترهای رنگی نیز نصب کرد
و به زمینه کار و یا حتی خود
ســوژه ،پرتوهای رنگی تاباند
و افکت جدیــدی در تصویر
بوجود آورد.
گاهی اوقات برای تاباندن مقدار
خیلی کمی نور به بخشــی از
صورت و یا بدن ســوژه که در
تاریکــی قرار گرفتــه ،از یک
رفلکتــور اســتفاده میکنیم.
همانطور که میدانید رفلکتور
نــور را بــه ســمت خاصی
انعکاس میدهد .با توجه به زاویه
قرار گرفتن رفلکتور میتوان مقدار
بازتاب نــور را کامال کنترل کرد.
چنانچهدراستودیورفلکتورنداشته
باشیم ،میتوانیم از یکدیوار سفید
به عنوان رفلکتور استفاده کرده و با
دور و نزدیک کردن سوژه به دیوار،
مقدار بازتاب نور را کنترل نماییم.
در استودیو ،بسته به نوع کار ،ادوات
زیادی مورد استفاده قرار میگیرند.
مثال چترهای سفید و مشکی رنگی
که بر روی فالش نصب میگردند.
نور از چتر سفید رد و فیلتر شده
در حالی که نور در چتر مشــکی،
به صورت غیر مستقیم بازتاب می
یابد.
وسیله ی دیگری نیز در استودیو
داریم کــه به آن «»Beauty dish
گفته می شود که شبیه یک آنتن
ماهواره ای کوچک بوده و نور را به
صورت غیر مستقیم بازتاب میدهد
ولی شدت نسبی آن نسبت به نور
«سافت باکس» بیشتر است.
گاهــی در اســتودیو مجبور
هستیم فقط
بــه بخــش بیشاز
بسیار کوچکی
از ســوژه نــور
بتابانیم و فقط به
یک رشته کامال محد و د
و کنترل شــده نوری احتیاج
داریم .در ایــن صورت باید از

منتشر شــد .از این آلبوم در
تاریخ موسیقی جهان به عنوان
یکی از آلبومهــای معیار در
عرصه موســیقی «پراگرسیو
راک» یاد میشود.
«افرودیت چایلدز» سه آلبوم
دیگر هم منتشر کرد ،اما بعد
اعضای آن از هم جدا شدند.
دمیس روسوس از آن پس به
تنهایی به فعالیت هنریاش
ادامه داد.
ثمــره این دوره ترانههاییســت
مانند «»My Friend the Wind
و «»Someday Somewhere
و نیــز «Happy To Be On An
.»Island In The Sun
آلبومهــای دمیــس روســوس
طرفــداران زیادی داشــت و در
مجموع  ۶۰میلیون نسخه از آنها
تاکنون در سراسر جهان به فروش
رسیده است.
روسوس در ســالهای پیش از
انقالب در ایران هــم طرفداران
پرشماریداشت.
گفته میشــود که شــاه ایران
موســیقی او را میپســندید و
کنسرتی هم در ایران برگزار کرد

که از نظر مالی کمتوفیق بود.
دفتر فرح پهلوی خسارت مالی او
را جبران کرد.
 ۱۴ژوئــن  ۱۹۸۵حزبالله یک
هواپیمایی خــط هوایی یونان را
ربــود که در آن زمــان از آتن به
مقصد تلآویو در پرواز بود.
یکی از مســافران ایــن هواپیما
دمیس روسوس بود .حزبالله اما
چهار روز بعد او را در بیروت آزاد
کرد .روسوس درباره گروگانگیرها
گفته بــود« :آنها با من مهربان
بودند و به من عالقه داشتند».
سایر مســافران این پرواز ۱۷روز
بعد آزاد شدند.
دمیس روسوس خود را شهروند
جهان میدانست.
•

«اسنوت» استفاده کنیم که شبیه
لوله ای اســت که بر روی فالش
قرار گرفته و یک رشــته پرتوهای
نوری موازی و کنترل شده را بدون
پخش نور در جاهای دیگر تصویر،
به سوژه می تاباند.
تمام فالشهایی که در استودیو قرار
دارند ،در زمــان ثبت تصویر باید
به طور همزمان فعال شــده و نور
الزم برای عکاسی را تامین کنند.
بــرای انجام این مهم ،عکاس باید
دستور شــلیک را به یک فالش
ارسال کند .در گذشته ،برای اینکار
از کابلهای دست و پاگیر استفاده
میکردنــد امــا اخیرا،
فرمان «شلیک فالش»
تلفناستودیوفوتوبوک:
با یک سیگنال رادیویی
(514) 984-8944
ارسال میگردد که کار
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
را ساده تر میکند .این
پیج استودیو فوتوبک در فیسبوک:
وسیله« ،تریگر» نامیده
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
میشود و در استودیو و
اینستاگرام:
حتی محیــط خارج از
STUDIO.PHOTOBOOK
استودیو مورد استفاده

قرار میگیرد .فالشــهای استودیو،
مجهــز به به یک سنســور نوری
بســیار حساسی هســتند که به
محضدریافت نور یک فالشدیگر
در محیط استودیو ،فعال شده و در
زمانی کمتر از یک ده هزارم ثانیه،
به کار می افتند و در نتیجه ،همه
ی فالشها تقریبا به صورت همزمان
نور را شلیک میکنند.
نورسنج یا «فوتومتر» نیز وسیله
اندازه گیری و تنظیم شــدت نور
فالش است.
•

17هزار «همهچیزدرموردمونترآل»

عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو!

Infos pratiques sur Montréal

مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل

اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل
اینگروهفعالبانزدیک به16هزارعضو ،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبک
بوده و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.

PAIVAND: Vol. 21  no.1196  Feb. 01, 2015
AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

Open 7 Days

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

GALA APPLES

کی
فیتعالی

PRÊT À MANGER

4 Chicken Brochettes de Poulet
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains
Take out only
Pour emporter
seulement

EA.
CH.

PRÊT À MANGER

ROMA TOMATOES

PATATES
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

AIL
3 bulbs / 3 gousses

GREEN PEPPERS

TOMATES ROMA
$2.18 kg

POIVRONS VERTS
$2.18 kg

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

EA.
CH.

EA.
CH.

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

HUMMUS
425 g

AKHAVAN CHICK PEAS

WALNUTS

POIS CHICHES AKHAVAN
750 g

NOIX DE GRENOBLE
$15.38 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

BULGHUR SALAD
SALADE BOULGOUR
16 oz.

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

SALADE DE COUSCOUS
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

AKHAVAN COUSCOUS

COUSCOUS AKHAVAN
Fine, medium / Fin, moyen
750 g

EA.
CH.

EA.
CH.

FIVE ROSES FLOUR
FARINE
20 kg

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

Franchising available
Double Pizza and Roasters Express have come together to offer two strong
concepts under one roof at one great price.
Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are waiving this fee
for a limited time, Pay no franchise fee.
Investment Level: Approximately $250,000 - $280,000
Capital required: Approximately $100,000 - inludes working capital
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

HUILE DE TOURNESOLS
1L

514 343-4725 ext: 2245

Halal LB.

Halal

GROUND BEEF

HALVA DIETÉTIQUE CORTAS
454 g

BOEUF HACHÉ
$10.98 kg

EA.
CH.

Halal

Halal LB.

Halal

PARI SMOKED
BASMATI RICE

PARI ORIGINAL
BASMATI RICE

GROUND LAMB

AGNEAU HACHÉ
$13.18 kg

RIZ BASMATI FUMÉ
10 lbs. / 4.54 kg

RIZ BASMATI ORIGINAL PARI
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

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

Halal
Halal

CORTAS DIET HALVA

EA.
CH.

LB.

AKHAVAN PITA BREAD

EA.
CH.

BLVD.
PIERREFONDS

PISTACHES RÔTIES, SALÉES
$15.38 kg

LB.

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

EA.
CH.

TRAKIA SUNFLOWER OIL

Halal

GRAIN FED WHOLE CHICKEN

GRAINES DE LIN ENTIÈRES
750 g

EA.
CH.

PISTACHIOS
ROASTED, SALTED

Halal

AKHAVAN
WHOLE FLAX SEED

BRIKS DE PÂTE MALSOUKA
500 g

LB.

POITRINES DE POULET DE GRAIN
$10.98 kg

EA.
CH.

MALSOUKA
BRIK PASTRY SHEETS

AMANDES CRUES
$10.98 kg

BOULGOUR AKHAVAN
Fine or Medium / Fin ou moyen
750 g

EA.
CH.

COUSCOUS SALAD

RAW ALMONDS

AKHAVAN BULGHUR

GRAIN FED CHICKEN BREASTS

DATTES FATIMAH
600 g

EA.
CH.

LB.

LB.

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

FATIMAH DATES

CITRONS MARINÉS AKHAVAN
700 ml

SPECIAL
EA.
CH.

AKHAVAN
PICKLED LEMONS

LB.

EA.
CH.

Halal
Halal
Halal Halal LB.
Halal

Halal

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

514 485-4887

Repas
ULTIME

SHERBROOKE

DECARIE

EA.
CH.

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

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-JEAN

BANANES
$1.08 kg

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

BANANAS

LB.

POTATOES

GARLIC

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

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

ORANGES

PAMPLEMOUSSES

LB.

READY TO EAT

READY TO EAT

GRAPEFRUIT

POMMES GALA
$2.18 kg

قیم

تمناسب

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

38

1393  بهمن12  1198  شماره 21 سال

www.paivand.ca

CAVENDISH

38

1 Medium Pizza

(all dressed or 3 toppings)

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

19

99

Traditional Pizza Special
1 Medium Traditional
Italien Pizza,

Pepperoni, Even More Pepperoni,
Green Peppers and a Premium Blend of Cheese
MC

+ Small Fries OR CheesyBread

19

99

Large 2499
X-Large 2999

NEW!

39

 سال  21شماره  11  1198بهمن 1393

www.paivand.ca

برنده جایزه بهترین منایش سال ،١٣٩١
پس از  ١٣٠اجرا در ایران ،آملان ،سوئد و
تركیه اكنون در مونتریال كانادا

/ (514) 952-9535
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فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

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

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
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...

انــواع
کارتتلفن

) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550

Email:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






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

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

  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


همه روزه در تپش دیجیتال

223-3336

514-

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

باباخانی

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

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: 450-934-7744

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

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
نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
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با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

www.akhavanfood.com
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Tel.: 514-937-5192

