گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز- امورمهاجرت

■ 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
____________________________________________

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

شــریف

موسسه مالی

1204

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

1204 شماره21سال
1393  اسفند24

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

Sharif

EXCHANGE
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عیدبرعاشقانمبارکباد

•6170NDG:
Sherbrooke W.

Tel.: 514-485-4744
West Island:

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

ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

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

514 439 8501

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

34 ﺻﻔﺤﻪ

ATWATER

)(خضر
الیت
صرافی

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

ﭘﺎﺭﺱ
ﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژSalle
 ﻟﻮﻟﻪWilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Place-Des-Arts,

مریم خالقی

Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

حمیدصدیقکاغذچی

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

Chartered Real Estate Broker

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

2178 Ste-Catherine W.

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

 امیرسامAmir Sam

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

Montreal Qc H3J 1M8

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

نینوسگیورگیزنیا

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

Cell.: 514-967-5743

Real State Broker
minoo.eslami
@century21.ca

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

5Star I.P.M. Inc.
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

مینو اسالمی

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

_____________________
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

Cell.: (514) 816-4080

:دکتر شریف نائینی

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

Minoo Eslami

DAr ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ

 ستاره5 صــرافی

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

جراحدندانپزشک

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

Designed by:Studiophotobook.com

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

Cell.: 514-702-2309

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

Métro Place-Des-Arts

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

(514) 290-2959

Profusion Realty RF
Agence Immobilière

Show starts at 21:00
ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ
ﺗﻌﻮﻳﺾ

Montreal, H2X 1Y9

GOOGOOSH / x¼¬¼¬

 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
1361 Greene Avenue

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

www.ParsPlumbing.ca
Designed by:Studiophotobook.com

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

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

Pars Plumbing INC

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

1155 Rene Levesque W. #2500

Perspolis Entertainment proudly presents:

 سال سابقه کاری در کانادا18با

6600 Trans-Canada, Suite 750

Show starts at 21:00

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

a

 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی

3

Div

IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

GOOGOOSH CONCERT IN MONTREAL

36 >>

sian

36 >>

5 >>

SATURDAY
APRIL 4th,
بل سنتر

Per

ماریا

شهباز

3 روبروی

The

امــالک
:امیرسام

IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

GUY

مهاجرت

:سیاسی

Métro Place-Des-Arts

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

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

انتقال فوری ارز

Montreal, H2X 1Y9

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

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

Montreal Qc. H3G 1S6

GOOGOOSH / x¼¬¼¬

1449 St. Catherine W

an D

ersi

P
The

SATURDAY APRIL 4th,

GOOGOOSH CONCERT
IN MONTREAL
iva

Perspolis Entertainment proudly presents:

فارکس

انتقـال ارز

عید بر عاشقان مبارک باد
عاشقان عیدتان مبارک باد
عید ار بوی جان ما دارد
در جهان همچو جان مبارک باد
بر تو ای ماه آسمان و زمین
تا به هفت آسمان مبارک باد
عید آمد به کف نشان وصال
عاشقان این نشان مبارک باد
روزه مگشای جز به قند لبش
قند او در دهان مبارک باد
عید بنوشت بر کنار لبش
کاین می بیکران مبارک باد
عید آمد که ای سبک روحان
رطلهای گران مبارک باد
چند پنهان خوری صالح الدین
بوسههای نهان مبارک باد
گر نصیبی به من دهی گویم
بر من و بر فالن مبارک باد

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

39 دیدوبازدیدوضـیافتبزرگنوروزی
پیوند
!  چند نکته مهم:توجه

H3G 1M6
info@expertfx.ca

GUY

جنب دانشگاه کنکوردیا

2
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آژانسمسافرتیکاسپین

کافه و قنادی

www.larouladerie.ca
H2V 1V7

• با انواع شیرینی های ایرانی
و فرانسوی در خدمت شماست
• سفارش شیرینی عید
.پذیرفته می شود
.کالس های قنادی آغاز شد
برای دریافت اطالعات بیشتر
به وبسایت ما مراجعه کند

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

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

Tel:514-421-0111
نرگس
514-708-4722
narges.caspiantravel
@videotron.ca

COROLLA CE 2015
STARTING AT

 قبــل از
هرگونهسفر
با ما متاس
!بگیرید

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

Contact Alex for additional rebates.

17 515 $

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

RAV4 LE AWD 2015
STARTING AT

28 120 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

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

COMPLETELY
REDESIGNED
6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8
Tel.: 514-376-9191

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

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 starting February 3rd till March 31st 2015 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/$28,120 before taxes, dealer fees
of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if
applicable) included.

for certain
cars only

toyota.ca

2

3

PAIVAND: Vol. 21  no.1204  Mar. 15, 2015

er 2 ale
Tow y on s
ntl
r re

cu

1393  اسفند24  1204  شماره 21 سال

www.paivand.ca

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

Model Unit

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

H3G 2T3

GOOGOOSH CONCERT
IN
MONTREAL
iva

Perspolis Entertainment proudly presents:

D
n
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e
P
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SATURDAY APRIL 4th,
IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

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

Métro Place-Des-Arts

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
GOOGOOSH / x¼¬¼¬

Show starts at 21:00

Online tickets: www.placedesarts.com
Designed by:Studiophotobook.com

3

ـــــــــــ
اخذ وام بانكى
با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم
از بانک هاى معتبر كانادا

ـــــــــــ

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:

Ile Perrot Logo_Layout 1 12-02-27 2:51 PM Page 1

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

Ile perrot Toyota
2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7V 0K8

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

www.ileperrottoyota.com

5
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جهـــان...

شهباز خنعی

تهدیـــــد داعش به انفجار کاخ سفید،
برج ایفل و ساعت "بیگبن"

گــروه دولت اســامی در پیامی
صوتی اعالم کرد که کاخ ســفید،
برج ایفل و ســاعت "بیگ بن" را
منفجر خواهــد کرد .در این پیام،
گروه دولت اسالمی از بیعت بوکو
حرام برای پیوســتن به این گروه

اســتقبال کرده و آن را پذیرفته
است.
گروه دولت اســامی (داعش) در
پیامــی صوتی اعالم کــرد که به
واشــنگتن ،لندن و پاریس حمله
خواهد کرد.

ابومحمــد عدنانــی که خــود را
ســخنگوی گروه دولت اسالمی
میخواند در یک پیام  ۲۷دقیقهای
شکســتهای اخیــر ایــن گروه
در عــراق و ســوریه را بیاهمیت
دانست و تصریح کرد که "موفقیت
نیروهای نظامی مخالف" نادرست و
بر پایه "توهمات" است.
عدنانــی گفت« :دولت اســامی
مقاومت خواهد کــرد ،همواره بر
قدرت آن افزوده خواهد شــود و
سرانجام پیروز میشود».
سخنگوی دولت اسالمی بیآنکه
به عقبنشینی از شهر کردنشین
کوبانی و شکست این گروه در این
{>> ادامه در صفحه}13 :

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

@Shahbaznakhai8
gmail.com

«سیلیمحکمبهگوشاوباما»!
 20اســفند :در نظــام
سیاســی ایاالت متحده
امریکا ،خــوار و خفیف
شــدن رییس جمهوری
چیــز بــی ســابقه ای
نیست .این امر تا حدود
زیــادی ناشــی از وجود
نظام دوحزبی در امریکا
اســت که دو حزب عمده ی آن را
برای دستیابی به قدرت مستقیما
رودرروی یکدیگر قرارمیدهد و راه
را بر همکاری ،تفاهم ،مصالحه یا
ائتالف می بندد.
درنظام های سیاســی چندحزبی
مانند فرانســه ،آلمان ،اسراییل،
یونــان و ،...به دلیل این که امکان
همــکاری و ائتالف بیــن احزاب
مختلف وجــود دارد ،کمتر کار به
رودررویی مستقیم ودرگیری های
شدید می کشد.
از میان موارد برخورد شدید بین
دو حزب عمده امریکا ،دموکرات
و جمهوری خواه ،که به از دســت
رفتــن اعتبــار و حیثیت رییس
جمهوری منجرشده ،درزیر به دو
مورد اشاره می کنم:
•

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

Tel.: 514-660-7135

مورد نخست رسوایی "واترگیت"
اســت که به کناره گیری ریچارد
نیکسون رییس جمهوری امریکا
و به محاکمه کشــیده شــدن او
منجرشد:
درسال  ،1972درجریان مبارزات
انتخاباتــی ،مأموران پلیس فدرال
امریــکا ،اف بــی آی ،در ســتاد
انتخاباتــی حزب دموکــرات که
در هتلــی در واشــنگتن به نام
"واترگیت"مستقرشدهبوددستگاه
های شــنود کارگذاشتند و اسناد
و مدارکــی را نیــز دزدیدند .این
اقدامات خالف قانون توسط دوتن
از روزنامه نگاران جســور روزنامه
"واشنگتن پست" افشاء شد و افکار
عمومی را برانگیخت .پیگیری این
افشــاگری حقایق دیگری را نیز
درمورد تکرار این اقدامات درموارد
دیگر برمال کرد و رسوایی بزرگی
برای ریچارد نیکسون به بارآورد.
پس از ماهها کشمکش و جنجال،
زمانی که قطعی شــد که کنگره
به استیضاح نیکسون رأی خواهد

نامۀ سرگشاده  47سناتور
جمهوریخواه به مقامات
جمهوری اسالمی و...
داد ،او درســال  1974از ســمت
خود کناره گیری کرد .نیکسون در
رسوایی "واترگیت" به ارتکاب سه
جرم:
جلوگیــری از اجــرای عدالــت،
سوءاســتفاده از قدرت و اهانت به
کنگره متهم و محکوم شــد؛ ولی
معــاون او جرالد فــورد که پس
از کناره گیری نیکســون رییس
جمهوری شده بود ،او را عفو کرد.
•

مورد دوم ،رســوایی جنسی بیل
کلینتون و رابطــه اش با مونیکا
لوینسکیاست.
درســال های میانی دهه ،1990
افشای رابطه جنسی بیل کلینتون
با یــک زن جــوان کارآموز کاخ
ســفید به نام مونیکا لوینســکی
رسوایی بزرگی برپاکرد و به اعتبار
و حیثیت مقام ریاست جمهوری
لطمه ای جبــران ناپذیر زد .این
افشــاگری و پیگیری آن توسط
حزب جمهوری خواه انجام شد و
اگرچه کلینتون توانست با زحمت
فراوان از استیضاح کنگره و تعقیب
قضایی جان بــه دربرد ،اما بردوره
دوم ریاست جمهوری او اثر منفی
گذاشــت و او را در موضع ضعف
قرارداد .کلینتون ابتدا منکر داشتن
رابطه نامشروع با مونیکا لوینسکی
شد اما براثر افشای مدارک غیرقابل
انکار ناگزیــر دربرابر دوربین های
تلویزیــون به گناه خــود اعتراف
و از مــردم امریــکا عذرخواهــی
کرد .درســال  1999مجلس سنا
کلینتون را به اتهام شهادت دروغ
و تالش برای جلوگیری از اجرای
عدالت پای میز محاکمه کشید اما
بخت با او یار شــد و تنها با تفاوت

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

Cell : (514) 571-6592

5263 boul Cavendish

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

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی

www.masoudnasr.com

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

info@masoudnasr.com

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

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

Courtier Immobilier Agréé

یک رأی توانست از محکومیت و
مجازات جان به دربرد.
شــاید بتــوان گفت که
افشای رسوایی کلینتون
زمینه را برای پیروزی نیم
بند و تقلــب آمیز جرج
دبلیو بوش در انتخابات
ریاست جمهوری نوامبر
سال  2000فراهم کرد.
از ماه نوامبر گذشته که
جمهوری خواهان در هر
دو مجلس نمایندگان و ســنا به
اکثریت دست یافتند ،قابل پیش
بینی بــود که درگیری هایی بین
کاخ ســفید و کنگــره امریکا رخ
خواهد داد و باراک اوباما را ناگزیر
خواهــد کرد که بهــای انفعال و
تعلل های  6سال گذشته خود را
بپردازد .این امر چند هفته پیش
بادعوت رییس مجلس نمایندگان
امریکا از بنیامین نتانیاهو برای ایراد
سخنرانی در نشست کنگره آغاز
شد و به رغم مخالفت کاخ سفید
و شخص باراک اوباما با این دعوت،
نتانیاهو هفته گذشته روز سه شنبه
 3مارسدر کنگره امریکا حاضرشد
و درمیان استقبال و تشویق های
مکرر نماینــدگان دو مجلس به
ســخنرانی پرداخت و صریحا به
دولت اوباما درمورد "توافق بد" با
حکومت جمهوری اسالمیدرمورد
مساله هسته ای هشدار داد.
هنــوز درد این ضربه ســنگین
تســکین نیافته بود که دوشنبه
این هفته 9 ،مارس 47 ،ســناتور
جمهوری خواه  -از مجموع اکثریت
 53تنی جمهوری خواهان در سنا
 با نوشــتن نامه ای سرگشاده بهمقامات جمهوری اسالمی ،ضربه
سنگین دیگری به ته مانده اعتبار
و حیثیت باراک اوباما واردکردند.
با این ضربه حــزب جمهور خواه
ثابت کرد کــه در مخالفت خود
با سیاســت خارجی باراک اوباما
 به ویژه درمورد پرونده هســتهای جمهوری اسالمی  -مصمم و
پابرجاست و تمهیدات دیگری نیز
در چنته دارد.
به گــزارش خبرگزاری حکومتی
"ایســنا" به نقــل از خبرگزاری
امریکایــی "بلومبــرگ" درتاریخ
دوشــنبه  9مــارس 47« :تــن
از ســناتورهای جمهــوری خواه
{>> ادامه در صفحه}29 :

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

Designed by :SH.Parsa

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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عفــو بینالملل :در ایران زنان به
«ماشین کودکسازی» تبدیل میشوند!
«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده»

بسنت اسکلههای غير مجاز

آيا دولت روحانی می تواند ؟!
به گــزارش پايگاه اطالع رســانی بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای
دولــت ،رييــس جمهور حســن مجلس تنها  ۹درصد از گوشیهای
روحانی به ســتاد مبارزه با قاچاق خارجی فروشرفته در کشــور از
کاال و ارز ابالغ کرده است تا اقدام مبادی رسمی و حدود  ۹۱درصد
الزم و هماهنگ برای مقابله با معابر آن از مبادی غيررسمی و از طريق
ورودی و اســکلههای غير مجاز را قاچاق وارد کشــور میشود .آمار
فراهم کرده و از دخالت
رسمی در پنج ماهه نخست
دستگاههای غير مسئول "برادران ســال جاری بالغ بر ۲۵ /۶
در امر واردات جلوگيری قاچاقچی" ميليون دالر گوشــی تلفن
کند ۱۷( .اسفند  )۱۳۹۳سپاهی! همراه به کشــور وارد شده
پيش از اين مهدی کروبی
اســت ۹۱ .درصد باقيمانده
اين اســکلهها را در
بالغ بر  ۲۵۸ /۸ميليون دالر
اختيار سپاه پاسداران قاچاق کاال  2خواهد بود که اين واردات
معرفــی کــرده و برابر کل بودجه قاچاق را نشــان میدهد،
محمود احمدی نژاد عمرانی کشور! جمع ايــــــن دو بالغ بر
نيز با عنوان "برادران
 ۲۸۴ /۴ميليوندالر است".
قاچاقچی" سپاهيان
(همانجا)
رادر فعاليت آنهادخيلدانسته بود .اين پديده به پوشــاک و ارتباطات
آيا دولــت روحانی توان برخورد با محدود نمی شود .رئيس سازمان
قاچاق گستردهی کاال به کشور و غذا و دارو می گويد:
اسکلههای غير مجاز را دارد؟
"برآوردها نشان میدهد  ۵۰درصد
بازار لوازم آرايشــی را در کشــور
قاچاق ،فراگير و ساختاری
کاالهای قاچاق تشکيل میدهند".
پديدهی قاچاق در ايران ديگر يک (فارس  ۱۰اسفند )۱۳۹۳
مجموعه رفتار غير قانونی و منفرد حبيبالله حقيقی ،رئيس ســتاد
کــه درصد کوچکــی از واردات و مرکزی مبارزه با قاچاق کاال ارزش
صادرات را در بر می گيرد نيست .کاالی قاچاق شده به ايران در سال
قاچاق به بخشــی رسمی و قابل  ۹۲را بين  ۲۰تا  ۲۵ميليارد دالر
توجه از اقتصاد کشور تبديل شده اعالم کرد که اين رقم حدود نيمی
و زيرساخ 
تهای خود را شکل داده از ارزش کاالهايی است که درسال
است.
 ۱۳۹۲به صورت رســمی به ايران
اين نکتــه را از زبان افراد متفاوتی وارد شدهاست.
که در حــوزهی واردات و صادرات وی با اشاره به «حجم  ۲۰ميليارد
مســئوليتهايی دارند شنيدهايم .دالری قاچاق کاال در سال »۱۳۹۲
دبيــر اتحاديه توليــد و صادرات گفت ه بود کــه اين حجم از قاچاق
نساجی و پوشاک می گويد:
کاال دو برابــر کل بودجه عمرانی
"صنايع پوشاک و نساجی در ايران کشــور بوده است( .فارس  ۲۲دی
 ۲۵هزار ميليارد تومان بازار دارد که  )۱۳۹۳رييس مجمع کارآفرينان
 ۱۷هزار ميليارد تومان آن مربوط ايران از "رســمی بودن  ۵۰تا ۶۰
به پوشاک و مابقی به پارچه و فرش درصد کاالهای قاچاق" (ايسنا۱۲ ،
اختصاص دارد ۷۰ ...درصد پوشاک اسفند  )۱۳۹۳سخن گفته است.
موجود در بازار ايران ،خارجی است
کــه نزديک به صددرصــد آن به خارج شدن از کنترل رهبر
صورت قاچاق وارد می شود ...ساالنه قاچاق کاال آن چنان در کشور رواج
 ۴.۵ميليارد دالر پوشاک قاچاق به يافته که رهبر جمهوری اسالمی را
بازار ايران وارد می شود .در مقابل نيز نگران ساخته است" :امروز فشار
اين حجم کاالی قاچاق ،تنها حدود واردات ،کشور را دارد از پا درمیآورد
سه ميليون دالر واردات رسمی از و در خصوص ميزان واردات قاچاق
سوی نمايندگی های رسمی برخی به کشــور نيز ارقام بسيار عجيبی
برندهای خارجی انجام می شود ".مطرح است( ".سايت شخصی۴ ،
اســفند  )۱۳۹۳او روزی که مجوز
(ايسنا ۱۷ ،بهمن )۱۳۹۳
از پوشاک به سراغ ارتباطات برويم .اســکلههای قاچاق را به سپاه می
نايب رييس اتاق اصناف ايران می داد تصور نمی کرد که اين اسکلهها
تا اين حد فعال شوند و تا اين حد
گويد:
"در حال حاضــر  ۷۵درصد تلفن کنترل اقتصاد کشــور را به دست
همراه در بازار قاچاق است( ".ايسنا
{>> ادامه در صفحه}10 :
 ۱۷شهريور )۱۳۹۳

سازمان عفو بینالملل 20 ،اسفند
ماه ،گفت قوانین پیشنهادی تازه
در مجلس ایران در مورد زنان که
قرار است به زودیدر صحن علنی
آن به رای گذاشته شوند ،حقوق
آنها را دهها ســال عقب میراند و
زنان را به «ماشین تولید کودک»
تبدیلمیکند.
به گزارش رادیو فردا ،این سازمان
مدافع حقوق بشــر با اشــاره به
طرحهایی برای غیرقانونی کردن
جلوگیری خودخواسته از باروری و
نیز افزایش فشارها برای جلوگیری
از اســتخدام زنان بدون فرزند ،از
آنها انتقاد کرده است.
انتقادها به طرحی باز میگردند که
عنوان آن «طرح جامع جمعیت و
تعالی خانواده» است که در خرداد
ماه سال  ۱۳۹۲مطرح شد.
مجلس ایران قرار است این طرح را
به زودی به رای بگذارد.
در این طرح از جمله از ادارههای
دولتی و غیردولتی خواسته شده
در استخدام نیرو ،اولویت به ترتیب
بــا مردان دارای فرزند و ســپس
مردان متاهل فاقد فرزند و سپس
زنــان دارای فرزند باشــد و آمده
«به کارگیری یا اســتخدام افراد
مجرد» در صورت وجود نداشتن

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 ّ

1204

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

«متقاضیان متاهل واجد شرایط»
ممکن شود.
ایــن قوانین و لوایح جدید پس از
آن مطرح میشــوند که آیتالله
خامنــهای ،خواســتار افزایــش
جمعیت ایران شد.
خبرگزاری آلمان از حسیبه حاج
صحراوی ،معاون بخش خاورمیانه
و شــمال آفریقا ،در سازمان عفو
بینالملــل ،نقل کرده اســت که
مقامهای ایرانی بــا تصویب این
قوانیــن «فرهنگــی خطرناک را
ترویج میکنند که در آن حقوق
کلیدی زنان از آنها سلب شده ،و به
جای انسانی صاحب حق بنیادین
انتخاب در مورد بــدن و زندگی

خود ،به ماشــینی بــرای تولید
کودک تبدیل میشوند».
پیش از این ودر آستانه روز جهانی
زن ،کمپین بینالمللی حقوق بشر
در ایــران نیز گفته بود طرحهای
مجلس ،سیاستهای حکومت و
«بیاناتعمومی»مقاماتحکومتی
و روحانیون عالیرتبه وابســته به
جمهوری اسالمی «فضایی مساعد
برای خشــونت علیه زنان» ایجاد
کردهاند.
این کمپین نیز از قوانینی که به
محدود شــدن حقــوق زنان در
تحصیل ،اشتغال ،بهداشت باروری
و مشارکت آنها در عرصۀ عمومی
میانجامد ،انتقاد کرده بود.
•
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پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

برای تغییر آگهــی ها حداقل
یک هفته پیش از انتشار پیوند،
با ما تماس بگیرید.

■ توضیــح مهم 2

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

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

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

•

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

•

Distributed Free

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

طرح روی جلد :کیوان مهجور

لوگــوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه ...همهجانشینهایآیتاهلل!...

بهار را باور کن!

سعید قامسی نژاد

فریدون مشیری
باز کن پنجرهها را که نسیم
روز میالد اقاقی ها را
جشنمیگیرد
و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است
همه چلچله ها
برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
کوچه یکپارچه آواز شده است
و درخت گیالس
هدیه جشن اقاقی ها را
گل به دامن کرده ست
باز کن پنجره ها را ای دوست
هیچ یادت هست
که زمین را عطشی وحشی سوخت
برگ ها پژمردند
تشنگی با جگر خاک چه کرد
هیچ یادت هست
توی تاریکی شب های بلند
سیلی سرما با تاک چه کرد
با سرو سینه گلهای سپید
نیمه شب باد غضبناک چه کرد
هیچ یادت هست
حالیا معجزه باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمنزار ببین
و محبت را در روح نسیم
که در این کوچه تنگ
با همین دست تهی
روز میالد اقاقی ها را
جشن می گیرد
خاک جان یافته است
تو چرا سنگ شدی
توچرااینهمهدلتنگشدی
باز کن پنجره ها را
و بهاران را
باور کن!

طی سالیان اخیر رهبر جمهوری اسالمی
ققنوس وار به کرات کشته شده ودگرباره
به حیات بازگشته است ،البته به دست
رسانه ها و منتقدان.
هر از گاهی خبر فوت ولی امر مسلمین
جهان منتشر می شود و پس از مدتی با
آفتابی شدن مرحوم مغفور ،خبر تکذیب
می شود .در میان منتشر کنندگان خبر
از هر دســته و طایفه ای می توان سراغ
گرفت :از مخالفین وطنی نظام تا روزنامه
های بین المللی فرنگی.
آیت الله سید علی خامنه ای اما به راستی
یک بار در آســتانه لقاالله بود؛ دســت
راستش را ودیعه گذاشت و از عالم برزخ
بازگشت.
از قضا هم مخالفیــن و هم موافقینش
مدعیند که در جوانی تار می زده است.
اگر هم اینطور بوده است بعد از معامله با
عزرائیل و به ودیعه گذاشتن یک دست،
فقیه کاخ مرمر توفیق اجباری پیدا کرد تا
شریعتمدار باشد و دست به تار نبرد.
جدای از آن واقعه ،رهبر هفتاد و شــش
ســاله نظام که در سراشــیبی قرار دارد
همچون بسیاری همسن و ساالن گرفتار

مشکل پروستات است .اگر چه عمر در
دست خداســت ،اما گفته می شود که
مشکل پروستات معظم له جدی است و
برکاتـه گرفتار سرطان است.
دامت ُ
در نتیجه خداوند تبارک و تعالی ممکن
است مجبور باشــد حضرتش را زودتر
از برنامه از پیش تعیین شــده به
بارگاه الهی احضار کند.
منجـمین و اختربینان
شکست
ّ
در پیش بینی زمان عروج ملکوتی
مقام عظمای والیت به آســمان
هفتم نمی بایست از اهمیت سفر
وضــع نخودیها
بین قاره ای نماینده خدا بر روی
و غیرخودیهــا
زمیــن ،که از قضا از عالقه مندان مقام عظمای والیت تغییراتچندانی
پرو پا قرص موشــکهای بالستیک
حاصل نشود ،اما
امروزصبحـانه
است ،از ارض سفلی به عرش اعلی
بــرای جماعت
چه میل دارند؟
در چشمان ما بکاهد.
پیــاده دیــدن
در ایران آریایی-اســامی زیر نظر
فیلمی اکشن که
روحانیون ،ولی فقیــه عمود خیمه ای در آن دنیای سواره ها کم و بیش زیر و رو
است که بر پول نفت و تا حدودی برای می شود الاقل هیجان انگیز است.
پول نفت بنا شده است؛ هر که به عمود بیهوده نیست که مدتهاست که چهره ها
خیمه نزدیکتر اســت بهره مند تراست .و جناح های مختلف مشــغول نبردی
تغییر عمود خیمــه به معنای تغییرات خونین اما کم سر و صدا بر سر جانشینی
بنیادیــن در توزیع قدرت و ثروت میان رهبر کنونی نظام هستند.
خودیهاســت .اگر چه ممکن است در هاشمی رفســنجانی که دوستدارانش

بهپیشــواز
نوروزبزرگ:

حلظه حتویل سال نو
1394 - ۲۵۷4

پیشتر او را سردار سازندگی و این روزها
اســتوانه نظام می خوانند ،مایل است
تختی را که دود دهه پیش در یک اشتباه
محاسباتی به خامنه ای بفرما زد ،پس از
کفـن کردن معظم له از یار محبوب پس
َ
بگیرد.
حضرت اســتوانه اما چند سالی از مقام
عظمای والیت کهنسال تر است و البته
زیر فشار سنگین مخالفین .به نماز جمعه
راهش نمی دهند ،ریاســت خبرگان را
از کف داد و وقتی به ســیاق همیشگی
جهــت خدمت به ملک و ملت و انقالب
ایثار کــرد و دوباره خــود را کاندیدای
{>> ادامه در صفحه}28 :

خدمات امور مالیاتی لوئی

• متخصص مالیات با  20سال سابقه
برای افراد و شرکت ها
• مشاوره و اظهارنامه مالی
• تلفن با وقت قبلی

Accounting Louie
Tax specialist with 20 years of experience
for individuals and companies
financial statements
by appointment:

_____________________
Tel.: 514-652-7623

 ایران :شنبه صبح اول فروردین 1394
ساعت  2و  15دقیقه و  10ثانیه
 مونتریال :جمعه  20مارس  2015میالدی
ساعت  18و  45دقیقه و  10ثانیه

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ

•
•
•
•

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

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

 MAHZARﺍﻣﻭﺭﮐﻧﺳﻭﻟﯽ
ﺣﻘﻭﻗﯽ ﻭﻣﻬﺎﺟﺭﺗﯽ

MA
H

•
•

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

ZA
R

Voyages Lexus

نسرین پارسا

برخی از خدمات ما شامل:

_________________________

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

ﺩﮐﺗﺭ ﺭﺿﺎ ﭘﺎﺭﺳﺎﻧژﺍﺩ

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

mahzar.ca

info@mahzar.ca

 ﻭﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻁﻼﻕ ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ﻧﻭﺯﺍﺩ ﺩﻋﻭﺗﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺧﻭﻳﺷﺎﻭﻧﺩی - Express Entry-ﻭﻳﺯﺍی ﺗﻭﺭﻳﺳﺗﯽ

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 :
شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

کــــانادا...

·¶zIn¨S ¶vÃdÃI

سیستم سالمت تحت تسلط دولت کانــادا از نظر
مالی تداوم پذیر نیست

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

7ا ســفند-ایرانتو :روزی بــود که
کانادایی ها برای یک تلفن ،ارسال
بسته ای از طریق پست یا مسافرتی
/هوایی هیچ انتخابی نداشتند .همه
مجبور بودند از خدمات شرکتهای
دولتی استفاده کنند .اما امروز ما
نه تنها انتخابهای متعددی را پیش
رویمان داریــم ،خدماتی بهتر با
هزینه ای کمتر در اختیارمان می
باشد.
امــا در بخــش ســامت ،که در
مقایســه بــا دیگر بخــش های
خدماتی از اهمیت بسیار بیشتری
هم برخواردار بــوده و همچنین
هزینه هــای زیادتری را هم در بر
دارد ،کانادا تنها کشوری ست که
رقابــت با دولت در آن ممنوع می
باشد.
در گزارشی که صندوق کشورهای
مشــترک المنافع در سال 2014
تنظیم کرد ،سیســتم ســامت
دولتی کانادا با فاصله بعد از استرالیا،
فرانسه ،آلمان ،هلند ،زالندنو ،سوئد،
ســوئیس و بریتانیا قرار داده شده
است.
همچنین ســازمان همکاریهای
اقتصادی و توسعه در گزارشی که
از بخش سالمت کشورهای عضو
تهیه نموده نتیجــه گیری کرده
کــه با وجود اینکه کانادا %36
بیش از میانگین سرانه بودجه
سالمت کشــورهای عضو در
این بخش مصــرف می کند،
مدت انتظار بیماران کانادایی
برای عمل جراحــی از تمام

دیگر اعضای این
سازمان بیشتر
می باشد.
آلمــان و هلنــد از
جمله کشــورهایی
هستند که سیستم
سالمت آنها پیشتر
در انحصــار دولت
بود ،اما با اجرای اصالحاتی ،اجازه
ورود شرکتهای خصوصی به این
بخــش و رقابت با دولت در زمینه
های درمان و بیمه داده شد.
اکنون می توان نتایج این اصالحات
را در کیفیت باالتر و هزینه کمتر
درمان و دیگر خدمات پزشکی در
این کشورهادید .این نمونه ها نشان
می دهد که سیستم رقابتی ای که
در برگیرنده بخش خصوصی باشد
بسیار کاراتر از سیستم انحصاری
دیوانساالرانه و دولتی می باشد.
امــا نقطه ضعف سیســتم
انحصــاری دولتــی تنها در
کیفیت نیست .مهمتر اینکه
این سیستم از نظر مالی تداوم
پذیر نمی باشد.
در سال  2012کمیسیون استانی
درمانیدر اونتاریودر گزارشی اعالم
کرد هزینه های بخش سالمت ،که
در زمان تهیه گزارش حدود نیمی
از هزینه های استانی را در بر می
گرفت ،طی دو دهه آینده به حدود
 80درصد از این هزینه ها خواهد
رسید.
نویسندگان گزارش آشکارا ازدولت
خواستند که برای بهبود کارائی این

زمان¶£
kt
M oHÁ j– I » jn Ä IÎ S nH Ä §H· ¨T I J
جدید:
57 Westpark D.D.O

یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر
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Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55
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رضا بناساز

عصر

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

های6886-1
اتومبیل62 -)4
انواع لوازم یدکی15( :.léT
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

8

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

بخش و ایجاد سیستمی چاالک
بایســتی درهای این بخش را به
روی شرکتهای خصوصی باز کند.

دســت آوردهای اقتصادی این
آزادسازی چه خواهد بود؟

در گزارشی که در سال  2013از
سوی کالج ســلطنتی پزشکان و
جراحان تهیه شد آورده شده است
که از هر شــش متخصص بخش
پزشکی یک نفر نمی تواند شغل
مناسب خود را پیدا کند.
همچنین بسیاریدیگر از آنان هم
در مشــاغلی که تناسبی با سطح
تخصص آنها ندارد مشغول به کار
می باشــند .اگر به این تعدادی از
این متخصصین اجازه داده شود که
در ساعات آزاد خود بیمارانی را که
مایل به پرداخت هزینه درمان خود
می باشندخدمات دهند نه تنها از
فشار کنونی بر هزینه های دولت
کاسته خواهد شد بلکه زمینه برای
پذیرش بیماران خارجی که هزینه
های خود را شــخصا متقبل می
شوند هم فراهم می گردد.
•

ویزای 10سالهمتقابلبرایکاناداییهاوچینیها برنامهجدیدادارهمالیاتکارتانراراحتمیکند

ونکوورنامه :مناسبات نزدیک کانادا
و چین روی صــدور ویزای کانادا
برای اتباع چینی هم تاثیر بسیار
مثبتیداشته است.
وزیر خارجه چین اعالم کرد کانادا
از  9مــارچ به اتبــاع چین ویزای
چندبــار ورود با اعتبار ده ســاله
میدهد.
به نوشــته روزنامه ســاوتچاینا
مورنینگپســت ،روند مشابهی از
سوی چین برای شهروندان کانادا
دنبال خواهد شــد و ویزای چند
بار ورود ده ســاله چین در اختیار
شهروندان کانادا قرار خواهد گرفت.
چین دومین شریک تجاری بزرگ
کانادا است .صادرات کانادا به چین
در سال گذشــته ارزشی بالغ بر
 ۱۹.۳میلیارد دالر داشت و میزان
واردات از چین به کانادا هم بسیار
باالست.

بر این اساس ،تبعه چینی که ویزای
مذکور را دریافت کرده به مدت ده
سال میتواند از اعتبار آن استفاده
کند اما در هر ســفر نباید بیش از
شش ماه در کانادا بماند.
ایــن در شــرایطی اســت کــه
کشــورهایی مثل کانادا به شدت
به دنبال ســرمایهگذاری توسط
چینیهــا و همینطــور جذب
ی هستند.
توریست چین 
همچنین روند مشابهی از تسهیل
ارائــه ویزا به اتباع چین از ســال
گذشــته توســط آمریکا دنبال
میشود.
هنوز جزئیات زیادی درباره توافق
کانادا و چیــن در مــورد ویزای
دهســاله ارائه نشده است اما گفته
میشــود افرادی که در یک دهه
گذشته به آمریکا و کانادا سفر کرده
باشند ،از اولویت برای دریافت این

ویزا برخوردار خواهند بود.
این خبر در حالی اعالم شده
که دولت اتاوا ســال گذشته
برنامــه ارائه اقامــت دائم به
سرمایهگذاران خارجی را (که
بیشتر آنها ثروتمندان چینی
بودند) لغو کرد .تقاضای حدود
چهل هزار نفــر از آنها بدون
جواب مانده و بررسی نمیشود.
در همین میان ،آمار نشــان
داده که ســاالنه صد میلیون
چینی به خارج از این کشــور
ســفر میکنند .بســیاری از آنها
راهی هنگکنگ ،تایوان و ماکائو
میشوند اما تعداد زیادی از آنها هم
به کانادا میآیند .برخی ثروتمندان
چینی با دســت باز در کانادا پول
خرج میکنند و این مساله کمک
زیادی به اقتصاد این کشور میکند.
پکن و واشــینگتن هــم در ماه
نوامبر گذشــته و به هنگام سفر
باراک اوباما رییس جمهور آمریکا
به چین اعالم کردند اعتبار ویزای
دانشــجویان چینی در آمریکا تا
پنج سال و اعتبار ویزای تجاری و
توریستی تا ده سال افزایش پیدا
خواهد کرد.
سال گذشته  ۱.۸میلیون چینی به
آمریکا سفر کردند که به میزان ۲۱
میلیــارد دالر برای اقتصاد آمریکا
سود داشت.

•

اگر امور مالیاتی شما را هم مثل ما
گیج میکند و حس میکنید که
نیاز به کمک دارید ،خبر خوشی
برایتان داریم :اداره مالیات کانادا
( )CRAچنــد روزی اســت که
برنام ه جدیدی را برای موبایلها
و تبلتهــا عرضه کــرده تا کار
شهروندان را موقع محاسبههای
مالیاتی راحتتر کند.
این برنامــه  MyCRAنام دارد و
البته رایگان است.
به کمــک این برنامه میتوانید به
این بخشها دسترســی داشــته
باشید:
اطالعات مالیاتی ،زمان ســر
رســید مالیاتها ،کمک به
پرکردن اظهارنامه مالیاتی و
بخشهای تخصصی مربوط به

مالیاتکسبوکارها.
ضمنا اگر بــه دنبال معافیتهای
مالیاتی هستید این برنامه لیست
سازمانهای خیریه مورد تایید اداره
مالیات را هم ارائه میکند.
اداره مالیــات به کاربران اطمینان
داده که سطح امنیتی این برنامه

بســیار بــاال (در ســطح امنیت
بانکداری اینترنتی نهادهای مالی
کانادایی) است.
ایــن برنامــه
تمــام
در
اسمار تفو نها
و تبلتها به دو
زبان انگلیســی
و فرانســه قابل
دسترسی است.
البتــه بــرای
استفاده از آن نیاز به اینترنتدارید.
برای اطالعات کامل به سایت زیر
مراجعه کنید :موبایل اپس

http://www.cra-arc.gc.ca/
esrvc-srvce/mblpp/
menu-eng.html

یک بــــــار ،کم است؛ چهـــار بار ،زیادی!

آگهـــی 2 :بار در ماه کافی است!

یکــــــــم و15ماه

  آبونه مان گسترده،
چرا تنها مونتریال؟! 
 پخش ایمیلی وسیع وب سایت قدرمتند

با پیوند ،بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

تلفن مستقیم درج آگهی در پیوند514-996-9692 :
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مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

کبـــک...

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین

سرباز زدن و یا تقلب در پرداخت مالیات،
دستبرد زدن به جیب دیگر شهروندان است

A

حسینصمیمی

فصل مالیــات در راه
است.
بخش چشــمگیری
از افــراد قانونمــدار
در اجــرای وظیفــه
شــهروندی خود درقبال جامعه
ســرگرم آماده کــردن ترازنامه
مالیاتی سالیانه و ارائه آن به دولت به دولتمردان و سیاستمداران می
هستند.
نگرند و این داستان همچنان ادامه
یکی از موارد ســوال برانگیز و گاه مییابد.
نامشــخص که در زمینه منبع و شایان ذکر است که همه ساله با
میزان مالیات بر درآمد ،در اذهان محاسبه ایدقیق مشخص میگردد
بوجود می آید این است
که هر شهروند پس
که چه کســانی -اعم از مالیات بر درآمد از پرداخــت مالیات
حقیقی و یــا حقوقی -و نصف درآمدهای بر درآمــد (مالیات
به چه میزانــی از درآمد دولت کبک را مســتقیم) عمال با
کســب کرده در سال را تشکیل می دهد باقیمانده درآمد خود
بعنوان مالیات بردرآمد به
چه مــدت را برای
صندوق دولت میریزند و
دولت و چه مدت را
امکان ارائه خدمات دولتی را برای برای خود کار کرده است.
سازمان های گوناگون فراهم می در حال حاضر بگونه میانگین هر
آورند.
شهروند از اول ژانویه تا پنجم ژوئیه
ناگفته نماند علیرغم کوشش بسیار هر ســال را برای دولت مجانا کار
و هزینــه ســنگین وزارت دارائی کرده (کل مالیاتــی که پرداخته
کبک ،همواره شــماری از افراد با نسبت به کل درآمدی که در طول
استفاده از راهکارهای غیرقانونی سال ســاخته) و از آن به بعد در
درآمدهای کســب شده را پنهان واقع هرچه ســاخته برای خودش
نمــوده و نه تنها عمال به صندوق بوده است!
دولــت ،که در واقع جیب ســایر آمارهای زیر ترجمه ای اســت از
شهروندان،دستبرد میزنند
بخشــی از مقالــه ای در یکی از
این دسته از شهروندان ،از تمامی روزنامه های کبکی که آن نیز به
مزایای برنامــه های خدماتی نیز نوبه خود از داده های کمیسیون
اســتفاده کرده؛ گاه حتی تحت بررســی مالیات ها بدست آورده
عنــوان بــی بضاعــت از دولت است.
مستمرینیزمیگیرند.
در کنار این روش ناپسند فردی ،مالیاتهای مستقیم بر درآمد
باید اضافه کنیم که بســیاری از کمــی کمتــر از نصف کل
شــرکتها و افراد حقوقــی نیز با درآمدهای دولــت کبک را
استفاده از روشهای حسابداری و تشکیل میدهد و با این حال
حسابداران ورزیده ،قوانین موجود ارزش ســمبلیک باالیی از
را دور میزننــد تا کمترین میزان دیدگاه مالیــات دهندگان
مالیات بردرآمد را بپردازند.
حقیقی (افــراد) ویا حقوقی
لذا دولــت همواره می باید در پی (شرکتها) را به خود اختصاص
یافتن نقایص موجــود در قانون میدهد .
عمومی مالیت ها باشد تا این راهها در عین حال همــواره این قضیه
را برروی حســابداران و روشهای که چه کسانی و به چه میزانی در
«قانونی» مورد استفاده آنها ببندد .کل جمعیت ایالت در پرداخت این
همچنین ناگفته نماند که بدلیل درآمد به صندوق دولت شــراکت
ریخــت و پاش و ســوء مدیریت دارنــد در پــرده ای از ابهام برای
دســتگاه بلند و بــاالی دولتی و عمــوم بوده اســت .اطالعات زیر
هدر دادن بی برنامه بخشی از این از داده های کمیســیون بررسی
درآمدها ،مالیات دهندگان همواره مالیاتها به دست آمده است.
با دیدی پر از شک و تردید و ابهام •

½
½
½
½
½
½
½

 4.8میلیون کبکــی با درآمدی
کمتر از چهل و نــه هزار دالر در
ســال مجموعا  5.5ملیــارد دالر
مالیاتمیدهند.
•
 1.3میلیون کبکی بادرآمدی بین
پنجاه هزار تا نود نه هزار و نهصد
ونود نه دالر درسال مجموعا 9.5
ملیارددالر مالیات میدهند.
•
 195000کبکی با درآمدی بین
صدهزار تا صــدو پنجاه هزار دالر
در سال مجموعا  3.2میلیارد دالر
مالیاتمیدهند؛
•
 111000کبکی با درآمدی از صد
و پنجاه هزار دالر به باالتر مجموعا
 5.2ملیارددالر مالیات میدهند؛
•
در کل شش میلیون و چهارصد و
پنج هزار نفر حقیقی از کل هشت
میلیون ودویست هزار نفر جمعیت
ایالت کبک مجموعا  23.4میلیارد
دالر مالیــات به صنــدوق دولت
میریزند؛
•
 434000شرکت کوچک کبکی
(یــک تا صــد کارمنــد) بعنوان
شخصیتی حقوقیدرسال مجموعا
1.6میلیارددالر مالیات میدهند؛
•
 9500شــرکت متوسط کبکی
(صــد تا پانصد کارمنــد) بعنوان
شخصیتی حقوقیدرسال مجموعا
 0.7میلیارددالر مالیات میدهند؛
•
 4500شــرکت بــزرگ کبکی
(پانصد کارمند و بیشــتر) بعنوان
شخصیتی حقوقیدرسال مجموعا
 2.5میلیارددالر مالیات میدهند
در کل چهارصد و چهل و هشت
هزار شــرکت کوچــک وبزرگ
بعنوان شخصیت حقوقی مجموعا
 4.8ملیارد دالر مالیات به صندوق
دولت میریزند.
•

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
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را بر روی سایت بخوانید

>> 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

ساعت اپل بزودی به کانادا میرسد

 ۱۹اسفند  -ونکوور نامه :شرکت
اپــل دیروز طــی مراســمی در
سانفرانسیسکو با معرفی رسمی
 Apple Watchبه ماهها گمانهزنی
و شایعه پایان داد و قیمت و زمان
فروش ساعت هوشمندش را اعالم
کرد.
با این ساعت (که با آیفون ست
میشود) میتوانید تلفن بزنید،
ایمیل چک کنید ،موسیقی عقب
جلو کنید ،عکسهای اینستاگرا م
را مرتــب کنید ،وضعیت ورزش و
نرمشتان را مدیریت کنید ،پول
ســوپرمارکت را بدهید و در اتاق
هتلتان را باز کنید.
اپــل واچ  Apple Watchهجده
ساعت باتری نگه میدارد.

پیشخرید در کانادا از  ۱۰آوریل تمــام ســاعتها در دو نوع  ۳۸و
آغاز میشــود .قیمت ساعت هم  ۴۲میلیمتری عرضه میشــوند.
با توجــه به جنس بدنهاش تغییر نوع دوم برای دستهای بزرگتر
مناسب است.
ساعتها در سه مدل کلی عرضه
میشوندApple Watch Sport :
که ارزانتر از بقیه به حساب میآید
و بند آن برای پیادهروی و ورزش
مناسب است( .در کانادا بین ۴۴۹
تــا  ۵۱۹دالر)Apple Watch ،
که از نوع اســپورت شیکتر است
میکنــد و بین  ۴۴۹دالر کانادا تا و برای اســتفاده روزمــره کاربرد
 ۲۲هزار دالر در نوسان است( .در بیشتری دارد ( ۶۹۹تا  ۱۴۵۹دالر
آمریکا از  ۳۴۹تــا  ۱۷هزار دالر ).کانادا) و باالخره نوع لوکس Apple
بخشهایــی از ســاعت  ۲۲هزار  Watch Editionکــه از  ۱۳هزار
دالری از طالی  ۱۸عیار ســاخته دالر شروع میشود.
•
شده است:

درکانادا پیتزای  ۸۵۰دالری را یک ایرانی میفروشد
سینــی!

نادر حاتمی صاحب و سرآشــپز
پیتزا استیوستندر شهر ریچموند
بریتش کلمبیا باز هم یک پیتزای
بسیار گران و جدید را عرضه کرده
است!
در آوریل ســال  ،۲۰۰۴حاتمی
یک پیتزای  ۴۵۰دالری را معرفی
کرد که ترکیبی از البستر ترمیدور،
سیاهماهی آالسکا ،سالمن دودی،
میگو و خاویار روسی آسترا بود .این
پیتزای گرانقیمت با پوشش قابل
توجه رســانههای کانادایی مواجه
شد .حتی بحث ثبت این پیتزا در
کتاب رکوردهای جهانی گینس
هم مطرح شد.
اما حاال خبــر جدیدتر و پیتزای

گرانقیمتتــری عرضه شــده:
حاتمی پیتزای سینی را با قیمت
 ۸۵۰دالر معرفی کرده است.
او در توضیــح ایــن قیمت گفته:
«خود پیتزا بــرای من  ۸۰۰دالر
تمام میشود ،چون خاویار روسی
بســیار گران است و قیمت ترافل
ســفید هم بین کیلویــی ۴۰۰۰

تــا  ۵۰۰۰دالر در
نوسان است».
ســینی ()SeeNay
پیتزایی اســت که
با میگــوی پلنگی،
راتاتویــی البســتر،
قــزلآالی دودی
شــیلیایی و خاویار
روســی پر شــده و
ل سفید ایتالیایی
تراف 
هم رویش را پر کرده است.
پیتزای سینی چهار برش دارد که
هر کدام به شکلی متفاوت عرضه
میشوند.
حاتمــی گفته که تا بــه حال دو
بار برای این پیتزا مشتری داشته
است.
•
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خاورمیانه...

«سن دختران فراری در ایران به  ۱۲سال
رسیده است»

جنگ سوریه

« ۱۳هزار نفر» در زندانهای حکومت سوریه
زیر شکنجه کشته شدهاند
گــروه دیدبــان حقوق
بشــر ســوریه میگوید
که از آغــاز اعتراضات به
حکومت بشــار اسد در
سوریه تاکنون حدود ۱۳
هزار نفــر از جمله ۱۰۸
کودک در زندانهای این
کشور زیر شکنجه کشته
شدهاند.
بیانیه این گروه اپوزیســیون روز
جمعه  ۲۲اســفند در خبرگزاری
فرانسه بازتاب یافته است که عنوان
میکند جوانترین این قربانیان که
در مجموع  ۱۲هــزار و  ۷۵۱نفر
هستند ،تنها  ۱۲سالداشته است.
به گفته رامی عبدالرحمان ،رییس
گروه دیدبان حقوق بشر« ،خانواده
برخــی از آنان که زیر شــکنجه
کشته شدهاند با زور و فشار ناگزیر
از امضای ســندی شــدهاند که
بیان میکند عزیز آنها به دســت
شورشیان به قتل رسیده است».
آقای عبدالرحمــان همچنین در
گفتوگو با خبرگزاری فرانســه
تاکید کــرد که این آمار شــامل
 ۲۰هزار زندانی که در زندانهای
حکومت ســوریه ناپدید شدهاند،

نمیشود.
گروه دیدبان حقوق بشــر سوریه
که در بریتانیا مستقر است ،پیش
از این اعالم کرده بود که در چهار
سال گذشته حدود  ۲۰۰هزار نفر
در سوریه در ارتباط با اعتراضات و
جنگداخلی بازداشت شدهاند.
ایــن گــزارش میگویــد کــه
بدنامتریــن بازداشــتگاههای
سوریه ،بازداشتگاههای متعلق به
دستگاههای امنیتی نیروی هوایی
و ارتش سوریه هستند.
بــه گفتــه آقــای عبدالرحمان،
نیروهای امنیتی تا سر حد مرگ
به زندانیان گرســنگی میدهند.
آنها از دادن دارو به زندانیان بیمار
خودداری میکننــد و زندانیان را
تحت شکنجههای روحی و روانی

آســیبهای روانی ناشی از جنگ
داخلی سوریه یک نسل را تهدید
میکند .یونیســف میگوید ۱۴
میلیون کودک سوری تحت تأثیر
این موضوع قــرار دارند و بیش از
پنج میلیون و  ۶۰۰هزار نفر هر روز
ترور و مصیبت را تجربه میکنند.
یونیســف درگــزارش قبلی خود
گفته بود جنگ سوریه زندگی ۳/۷
میلیون کودک را تغییر داده است.
صندوق کــودکان ملــل متحد
(یونیســف) در نیویورک افزون بر
ارائه آمار فــوق ،اعالم کرد که دو
میلیــون کــودک در این منطقه
بهندرت میتوانند کمکی دریافت
کنند.
دو میلیون کودکدیگر نیز بهعنوان
آواره در اردوگاههای پناهندگی در

کشورهای همسایه سوریه بهسر
میبرند .این به نوبه خود بر زندگی
کودکان کشورهای همسایه سوریه
تأثیر میگذارد .سه میلیون و ۶۰۰
هــزار کــودک در اردن ،لبنان و
ترکیه نیز از نتایج جنگ در کشور
همسایهدر رنجاند.
آنتونی لیک ،مدیر اجرایی یونیسف
«کودکان بسیار کوچک
میگوید:
ِ
تنها جنگ را میشناسند».
بهگفتــه لیــک ،نوجوانــان که
ســالهای شکلگیری شخصیت
خود را پیــش روی دارند ،نه تنها
در معرض آسیبهای روانی جنگ
قرار میگیرند بلکه گذشــته پر از
ت و رنج ،آینده آنها را تحت
خشون 
تأثیر قرار خواهد داد .ســوریه در
معرض خطر از دســت دادن یک

قرار میدهند.
او میگویــد که این
زندانیان هم از میان
فعــاالن سیاســی
هســتند ،هــم از
شورشــیان و هم از
کســانی که صرفا در
اعتراضات شــرکت
کردهاند.
بر اساس گزارشی که پیش از این
دیدبان حقوق بشــر سازمان ملل
متحد منتشر کرده بود ،نیروهای
امنیتی سوریه زندانیان را با باتوم و
میله به شدت کتک میزنند و آنها
را از سقف میآویزند.
گزارشــی هم که بــه تازگی ۲۱
ســازمان بینالمللی امداد منتشر
کردهاند ،عنوان میکند تجاوز و آزار
جنسیدر بازداشتگاههای حکومت
سوریه امری رایج است.
آخرین آماری که از قربانیان جنگ
داخلی سوریه منتشر شده است،
شمار آنان را بیش از  ۲۱۰هزار نفر
برآورد میکند.

گيرند .خامنهای که در دو ســال
گذشــته مدام از اقتصاد مقاومتی
سخن گفته قادر نيست فرماندهان
نظامی خود را که بخش عمدهی
قاچاق کاال به کشــور را در اختيار
دارند هم جهت سياستهای مورد
نظر خود سازد.
علت نيز آن است که قاچاق نه تنها
بخشی از هزينهی گسترش طلبی
جمهوری اسالمی بلکه بخشی از
پاداشهای نظاميان برای ادارهی
ماشين سرکوب را تامين می کند.
در چنين شرايطی انتظار زيادی از
دولت در اين محدوده نمی رود.

ريشــه قاچاق فراگير و ساختاری
کاال در ايران
 )۱دشواری کسب و کار مستقل از
دولت و فقدان رونق توليد،
 )۲سرازير شدن رانتهای دولتی و
حکومتی به افراد خودی و با کسب
و کارهای کم دردسر مثل واردات
و صادرات،
 )۳عدم امنيت برای سرمايه گذاری
خارجی به واسطهی سياستهای
تنش زدای حکومت،
 )۴حجم بزرگ دولت و نقش زياد
آن در اقتصاد کشور ،و

ســـــن زنان روسپی
به  ۱۵سال رسیده است

معاون امور اجتماعی بهزیســتی
همچنین خبر داده که سن زنان
روســپی در ایران به  ۱۵ســال
رسیده است .بهگفته او شمار این
زنان در تهران ،خراســان رضوی،
فارس و اصفهان بیشــتر از سایر
شهرهای ایران است.
خردادمــاه ســال جــاری نیــز
دفتــر مطالعات حقوقــی مرکز
پژوهشهــای مجلس ایــران در
گزارشی اعالم کرد سن روسپیگری
در کشور به  ۱۵سال رسیده است.
ســن روســپیگری در ایران طی
دهههای  ۵۰و  ۶۰خورشیدی ۳۰

سال بود.
مســعودی آمار زنان روســپی را
محرمانه میداند که حتی سازمان
بهزیستی نیز آن رادر اختیار ندارد.
آمارهای چند سال پیش از وجود
بیش از چهار هزار زن روسپی در
ایران خبر میدهد.
بهگفته مســعودی ،زنان به دلیل
«فقر و آســیبهای اجتماعی در
خانوادهشان» به روسپیگری روی
میآورند.
ایــن مقام ســازمان بهزیســتی
پیشــنهاد داده که مراکزی برای
خدماتدهی این زنان ایجاد شود
تا «اگر زنی به دلیل مسائل مالی
میخواهددست به تنفروشی بزند
به این مراکز بیاید».
•

تهران ،دویستوسومین شهر برتر جهان برای زندگی!

نسل کامل است.
یونیســف در روزهای پایانی سال
 ،۲۰۱۴با انتشار گزارشی این سال
را سالی «ویرانگر» برای میلیونها
کودکدانسته بود .بهگفته یونیسف
 ۲۳۰میلیون کودکدر کشورهایی
قرار دارند که با منازعههای نظامی
درگیر هســتند .عالوه بر این ۱۵
میلیــون تن از این کــودکان نیز
بهطور مســتقیم در درگیریهای
نظامی بهکار برده میشوند.
یونیســف در آن گزارش نوشته
بــود جنــگ ســوریه زندگــی
۳/۷میلیــون کودک را تغییر داده
است ۷/۱ .میلیون کودک سوری
در کشورهای همســایه پناهنده
شدهاند.

•

>> ادامه از صفحه6 :

ريشهها...

حبیبالله مسعودیفرید ،معاون
امور اجتماعی بهزیستی ایران به
روزنامه شــهروند گفــت در حال
حاضــر  ۴۵۰دختر فــراری که
بین  ۱۲تا  ۱۳ســال ســن دارند
در خانههای ســامت نگهداری
میشوند.
خانه سالمت بــه مراکزی در ایران
گفته میشــود که دختــران در
معرض آســیب اجتماعی و فاقد
حمایتهای خانوادگی و اجتماعی
در آنها نگهداری میشوند.
بهگفتــه مســعودی مشــکالت
خانوادگی مانند «خشونت و اعتیاد
پدر و مــادر» از دالیل عمده فرار
دختران از خانه است.
ایــن مقام ســازمان بهزیســتی
میگوید که آماری از رقم دختران
فراری در ایران نــدارد و چند بار
هم از پلیس امنیت اخالقی نیروی
انتظامی خواسته تا این آمار را به
بهزیســتی اعالم کند اما پلیس از
ارائه آمار خودداری میکند.
آمارهای چند سال پیش سازمان
بهزیستی نشان میدهد که بیش
از ســه هزار دختر فراری در ایران
وجود دارد ،هر چند که بهزیستی
میگویدممکناستتمامدخترانی
که از خانه فرار میکنند به مراکز

بهز یســتی
یا نیــروی
ا نتظا مــی
مر ا جعــه
نکنند و به
همین دلیل
آمارهایــی
کــه در این
رابطــه ارائه
میشــو د ،
تنها مربوط به افراد دستگیرشده
یا مراجعهکننده به مراکز نیروی
انتظامی یا بهزیستی است.

نتیجه یک پژوهش:

یونیسف ۱۴ :میلیون کودک از جنگ داخلی
سوریه رنج میبرند

روحانی و اسکله های غیرمجاز...
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 )۵غير پاســخگو و نظارت ناپذير
شــدن نهادهای نظامی و امنيتی
است .تا هنگامی که نيروی انسانی و
اقتصاد آزاد و درهای باز محوريت را
در سياستگذاری اقتصادی نداشته
باشــند طبعا درامد نفت هزينهی
واردات رســمی و غير رسمیای
خواهد شد که سهم قابل توجهی
از آن نصيب ديوانساالری مذهبی،
ديوانساالری نظامی و ديوانساالری
کشوری می شود.
•

یک مؤسســه
پژ و هشــی
بین ا لمللــی
" "M e r c e r
بــر اســاس
معیا ر ها یــی
چون پاکیزگی،
امنیت ،زیبایی
و وضعیــت
ا قتصــا د ی ،
فهرســتی از
بهترین شــهرهای جهــان برای
زندگی تنظیم کرده است.
در این فهرست در بین  ۲۳۰شهر،
وین اول ،تهران دویستوســوم و
بغداد آخر است.
دفتر مرکزی این مؤسسه پژوهشی
درنیویورکآمریکاست"Mercer".
در حوزه اســتعدادیابی ،بهداشت،
بازنشســتگی و ســرمایهگذاری
فعالیت میکند .این مؤسســه در
بیش از  ۴۰کشور جهان نمایندگی
و بیش از  ۲۰هزار کارمند دارد.
در فهرســت یادشده ،شهر زوریخ
در شمال ســوئیس ،دومین شهر
برتر دنیا برای زندگی معرفی شده
است.

شــهر بندری آوکلند در شــمال
نیوزیلند که از نظر زیبایی و امنیت
همــواره در میان شــهرهای برتر
جهان اســت ،در فهرست ۲۰۱۵
" "Mercerمکان ســوم را کسب
کرده است.
شــهر مونیخ در جنــوب آلمان
برترین شهر آلمان و چهارمین شهر
برتر جهان برای زندگی است.
جایــگاه پنجــم در اختیار
ونکوور ،بزرگترین کالنشهر
غرب کاناداست.
بندر سیدنی استرالیادر فهرستده
شهر برتر جهان برای زندگی ،در
سال  ۲۰۱۵جایگاه دهم را به خود
اختصاص داده است.

رتبــه تهران مؤسســه
" "Mercerدر فهرســت
ســال  ۲۰۱۵خــود ،نام
 ۲۳۰شــهر را ذکر کرده
اســت .از میان شهرهای
ایران تنها نام پایتخت این
کشور در فهرست دیده
میشود .تهران از نظر این
موسســه جایگاه  ۲۰۳را
کسب میکند.
از میان شهرهای منطقه
(نزدیک به ایــران) دبی در امارات
عربی متحده (رتبه  ،)۷۴مسقطدر
عمان ( ،)۱۰۴تلآویو در اسرائیل
( ،)۱۰۵استانبولدر ترکیه (،)۱۲۲
کویت در کویــت ( ،)۱۲۵ریاض
( )۱۶۳و جده ( )۱۶۶در عربستان
ســعودی و اســامآباد (،)۱۹۱
الهور ( )۱۹۹و کراچی ( )۲۰۲در
پاکستان باالتر از تهران قرار دارند.
"بدترین شهر جهان" برای زندگی
پایتخت عراق در فهرست مؤسسه
" "Mercerبدترین شهر جهان از
نظر پاکیزگــی ،امنیت ،زیبایی و
وضعیت اقتصادی است .بغداد در
جایگاه  ۲۳۰گنجانده شده است.

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال
------------------514-

223-3336
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کان ــادا...

ماریاکُـتنه

ایجاد اشتغال در عجیب ترین نقاط در کانادا

ایرانتو :بنا بر آماری که آژانس "آمار
کانادا" منتشر کرده بود ،به نظر می
رســید که بازار کار کانادا در حال
دست و پا زدن باشد .آژانس پیشتر
اعالم کرده بود که کانادا در دسامبر
سال گذشته  4,300فرصت شغلی
را از دســت داده است .اما بررسی
ای که این هفته منتشــر شد این
نتیجه گیری را وارونه کرده و نشان
می دهد کانادا توانسته در این ماه
 21,800شغل ایجاد کند.
نکته قابل توجه اینکه این مشاغل
در زمینه هایی که انتظار نمی رفت
ایجاد شــده است :به عنوان مثال
منابع طبیعی و انرژی.
با وجود فشاری که بر قیمت نفت
و دیگر مواد معدنــی وجود دارد،

دسامبر گذشته در مجموع 1,200
شغل در بخش معدن ،نفت و گاز
به وجود آمــد و در نتیجه تعداد
مشــاغل این بخش در مقایسه با
یکســال پیش از آن  3.1درصد
افزایش یافت.
این رقم سه برابر رشد اشتغال در
دیگر بخش های تولیدی می باشد.
همچنیــن با وجود رکــودی که
اســتان آلبرتا را در بر گرفته ،این
استان همچنان پیشروترین ایالت
در زمینه ایجاد اشتغال در سراسر
کانادا بوده و تعداد این مشاغل به
هفتاد هزار می رسد .البته امکان
تداوم این رشــد مورد تردید قرار
داشــته و حتی وزیر خزانه داری
این استان معتقد است که آلبرتا

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

به دلیل کاهش در قیمت نفت در
ســال جاری  31,800شغل را از
دست خواهد داد.
از سوی دیگر رشــد دستمزد در
اســتان های شــرقی کانادا هم
اســباب تعجب ناظــران گردیده
است .دســامبر گذشته دستمزد
در نیوفوندلنــد نســبت به 4.4
درصد رشــد یافت .نیوبرانزویک
یا نوااســکوتیا هم شاهد افزایشی
بیشتر از میانگین رشد کشور در
دستمزدهابودند.
نرخ رشــد دستمزد کشور در این
ماه ،در مقایسه با سال پیشین2 ،
درصد بود.
•

کاناداییها به آینده بدبین شدهاند!
ونکوورنامه :به نظر میرسد سقوط
چند ماهه قیمت نفت تاثیر خود
را روی کاناداییها گذاشته و باعث
شده آنها نسبت به آینده خود و
وضع اقتصاد بدبینتر شوند.
بنابر نتایج یک نظرسنجی ساالنه
که توسط  Gandalf Groupانجام
شده ۵۵ ،درصد مردم میگویند
اقتصاد کانادا رو به افول اســت و
 ۴۵درصد معتقدند اقتصاد کشور
در حال رشــد است .آخرین باری
کــه در نظرســنجی Gandalf
 Groupنگاه اکثریت مردم کانادا
به اقتصاد اینقدر منفی بوده نوامبر
 ۲۰۰۹بود ،یعنی بعد از ســقوط
بازارهای مالی جهان.
اکثریت پاســخدهندگان گفتهاند
که احساس میکنند وضع اقتصاد
کشــور در رکود است ۶۷ .درصد
گفتهاند که اقتصاد کانادا باید در
مسیر تازهای بیفتد .از هر  ۱۰نفر
کانادایی ۹ ،نفر گفتهاند هزینههای
زندگی ســریعتر از درآمدشــان

باال میرود و یکســوم آنها اعالم
کردهانــد هیچ پسانــدازی برای
دوران بازنشستگی ندارند.
به گزارش هافینگتنپســت ،این
ســومین ســال پیاپی است که
اکثریــت مــردم گفتهانــد قصد
دارند کمتــر از قبل خرج کنند و
اقتصاددانان این را نشــانه مثبتی
نمیداننــد .چون هر چــه مردم
کمتر خرج کنند و بیشــتر دست
به پسانداز بزنند ،خروج کشور از
رکود نسبیدیرتر اتفاق میافتد.
جالب اینجاست که از دید شماری

و تغییر مود ( )moodکنار نیاید و
حالتی شبیه پرواز زدگی ()jet lag
برای فرد پیش بیاید.
اگر شــما از دسته افرادی هستید
که با تغییر ســاعت ،دچار تغییر
مود و بههمریختگی ساعات خواب
میشوند ،به این نکات توجه کنید:
• -۱هر صبح در ساعت
مشخصی بیدار شوید.در غیر این
صورت ،حالت گیجی و تغییر مود
شما بدتر میشود.

•

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

HAQUE

CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque

•

• -۲ســعی کنید به اندازه
کافی بخوابید .اگر ســرتان به
بالش نرسیده خوابتان میبرد
یا اینکه سر کار چرت میزنید،
حتما کمبود خوابدارید .سعی
کنید به انــدازه کافی بخوابید
وگرنه تغییر ساعت روی شما
تاثیر بیشتری میگذارد.
• -۳زیــادی نخوابیــد .اگر
زیــادی در رختخواب بمانید،
ممکن است دچار بیخوابی و
افسردگی شوید.
• -۴بــرای خواب خوب ،حتما
خوب غذا بخوریــد ،ورزش کنید
و در هنگام شــب از کار با وسایل
الکترونیکیاجتنابکنید.
پرسیده می شود این تغییر ساعت
تا چه زمانی ادامه دارد؟ تا نوامبر.
هر سال در اولین یکشنبه نوامبر،
ساعتها در تمام استانهای کانادا
(غیر از ساســکاچوان) به حالت
عادی برگردانده میشود.

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

ازاقتصاددانانبدبینیکاناداییها
آنچنان هم واقعگرایانه نیست.
بر اســاس گــزارش اداره آمار
کانادا ،اقتصاد کشــور در رکود
به ســر نمیبرد و رشد آن در
سهماهه آخر سال  ۲۰۱۴حتی
از چیزی که پیشبینی شــده
بوده ،باالتر بوده است.
رشد اقتصاد کانادا (در مقیاس
ساالنه) در ســهماهه آخر سال
 ۲.۴درصــد بوده ،کــه اگر چه از
سهماهه ســوم کمتر است ،اما از
رشد اقتصاد آمریکا ( ۲.۲درصد)
قدرتمندتر به نظر میرسد.
با این حال گروهی از اقتصاددانان
هشــدار میدهند کــه این روند
دوام نمــیآورد و ایاالت متحده -
دستکم در کوتاهمدت  -از کانادا
جلو میزند .بخصوص که تاثیرات
کاهش شدید قیمت نفت ،احتماال
در آمار ســهماهه اول سال ۲۰۱۵
معلوم خواهد شد.

ساعتها را جلو کشیدند! خواب شما چطور است؟
ونکوورنامــه :بســیاری از
کشورها برای بهینهسازی
مصرف انرژی ،در فصل بهار
و تابســتان ساعت رسمی
کشورشــان را معموال یک
ســاعت به جلو میکشند
تا ســاعات بیشتری از روز
با ساعات کاری همخوانی
داشته باشــد و در ساعات
کمتــری از روز المپهــا
روشن باشند.
یکشــنبه هشــتم مارچ
 ،۲۰۱۵ســاعت  ۲بامداد ،کانادا
ساعتها را یکساعت جلو کشید
و ســاعت  ۲به  ۳تبدیل شد! این
کمک میکند کــه دیرتر غروب
شود و مردم دیرتر چراغها را روشن
کنند.
البته این تغییر ساعت مخالفانی
هــم دارد .آنهــا میگویند تغییر
ساعت درواقع ساعت بدن را وادار
به تغییر میکند و ممکن اســت
بدن به راحتی با مشکالت خواب

PAIVAND: Vol. 21  no.1204  Mar. 15, 2015









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

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
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_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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کانــــادا...

کالهبرداریرایجدرکانادا

باورش ســخت است
اما هکرهــا ،دزدان و
کالهبــرداران ســال
گذشته نزدیک به ۷۰
میلیــون دالرفقط از
مردم بریتیش کلمبیا
دزدی کردهاند (مقایسه
کنید با آمار  ۵۳میلیون
دالری سال .)۲۰۱۳
هر چقــدر هــم که
هوشــیار باشــید  -یا
احساس زرنگی کنید!
 ممکن است یک روزهدف کالهبرداران قرار بگیرید.
این گــزارش را بخوانیــد تا برای
مقابله با آنها آمادهتر باشید.
لیســت ســاالنه رایجتریــن
کالهبرداریهــای انجام شــده
در بیســی که توســط Better
 Business Bureau’sمنتشــر
شده نشــان میدهد هدف اکثر
کالهبرداریهــا ســرقت پول یا
هویت افراد است.
جالب اینجاست همچنان که تعداد
وبسایتها باالتر میرود و دنیا را
هرج و مرج بیشتری فرا میگیرد
کالهبرداریها بیشتر و گستردهتر
میشوند.
اما بیشترین کالهبرداریها به
کدام حوزهها مربوط میشوند؟
خرید و فروش ماشین ،سازمانهای
خیریــه تقلبــی ،دزدی هویت،
شبکههای اجتماعی ،دوستیابی
و همســریابی آنالین ،امور مالی و
باالخرهتبلیغات.

تالش میکنند برنامهای را به شما
بفروشند که اصال بهدردتان نخواهد
خورد .اگر بدشــانس باشید و گیر
حرفهایترها بیفتید شما را مجبور
میکنند برنامهای مشکلداری را
که برایتان ایمیل کردهاند ،نصب
کنید و به همین راحتی هویتتان
 و احتماال اطالعات بانکیتان  -رامیدزدند.
به هیچکس اجازه دسترسی از راه
دور به کامپیوترتان را ندهید.

•۴

کالهبرداری فیسبوکی

کســی که در فیسبوک دوس 
ت
شماســت دوباره از درخواســت
دوســتی میکند( .یا کســی که
هیچ نسبتی با شما یا دوستانتان
ندارد برایتان درخواســت دوستی
ن گروه کالهبردارها
میفرستد ).ای 
به دنبال اطالعات صفحه شخصی
و پسوردهای شما هستند و اکثرا
لینک وبســایتهای مشکوک
کلید مقابله با کالهبرداری ،آگاهی را بــرای شــما میفرســتند تا
است .با  ۱۰کالهبرداری اصلی در کامپیوترتــان را به بدافــزار آلوده
کانادا آشنا شوید:
کننــد .اگر فرد را نمیشناســید
درخواستدوستیاش را نپذیرید.

•۱

کالهبرداری ماشینی

منطق حکم میکنــد که قبل از •۵

خرید ماشــین درباره آن تحقیق
کنیم ،اما خیلیها حوصله این کار
را ندارند :نه ماشین را به مکانیک
حرفــهای نشــان میدهنــد ،نه
قیمتش را کارشناسی میکنند .اما
کمی جستجودر اینترنت ،خواندن
سابقه خرید و فروشهای خودرو یا
خرید از فروشنده معتبر بهترین راه
مقابله با این کالهبرداریهاست.
ســابقه ماشــین را قبل از خرید
دربیاورید .به همین راحتی.

•۲

کالهبرداری خیریه

•۳

کالهبرداری کامپیوتری

در یک کشور دور فاجعهای اتفاق
افتــاده و کالهبــرداران میدانند
در چنیــن مواقعی مردم راحتتر
دست به جیب میشوند .اینجاست
که برای سازما 
ن خیریهای که اصال
ت تقلبی راه
وجود ندارد وبســای 
میاندازند و از مردم احساســاتی
کالهبرداری میکننــد .راه حل
چیست؟ فقط به ســازمانهایی
کمک مالــی کنید که قبال با آنها
ارتباط داشتهاید یا دفترشان را در
شهردیدهاید.
تلفــن زنگ میخورد ،کســی از

هر چه تعداد سایتهایدوستیابی
و همســریابی باالتر میرود تعداد
کالهبرداریهای عاشقانه افزایش
مییابد .این نــوع کالهبردارها به
دنبال پول یا اطالعات شخصی شما
هســتند .چطور این کالهبردارها
تشخیص بدهیم؟ آنها خیلی زود
ایمیل یا شماره تلفنشان را به شما
میدهند و این احساس را در شما
به وجود میآورند که رابطه خیلی
سریع پیش میرود .چه کار کنیم؟
قبل از اینکه شــخص را رو در رو
ندیدهاید هیچ اطالعات شخصیای
به او ندهید.

•۶

کالهبرداری آب و برق

اینیکیازرایجترینکالهبرداریها
در کاناداست .کالهبردار به خانه یا
دفتر شما زنگ میزند و میگوید
از سازمان آب و برق محلی تماس
گرفته .او تهدیــد میکند که اگر
قبض را تا فالن ســاعت پرداخت
نکنید برقتان قطع میشود .نکته
عجیب اینجاست که او میخواهد
شــما قبضتان را بــا Visa Gift
 Cardپرداخت کنید! گولشان را
نخورید.

پشت خط ادعا میکند که کارمند •۷

مایکروسافت است .بعد میگوید که
کامپیوتر شما به ویروس خطرناکی
آلوده شده و باید سریع آن رادرست
کنید .اگر خوششانس باشید آنها

کالهبرداری عاشقانه

کالهبرداری سرمایهگذارانه

ایــن کالهبردارها در چترومها و
شبکههای اجتماعی با شما آشنا
میشــوند .اعتماد به نفس باالیی
دارند،خوشتیپوخوشبرخوردند.

حتی بعدا با شما قرار میگذارند و
رو در رو با شما صحبت میکنند.
از شما چه میخواهند؟
پولتــان را در فــان
پروژه ســرمایهگذاری
کنیــد تــا بــدون
کوچکترین نگرانی و
ریسک ،در کوتاهترین
زمان ممکن ،دو برابر
پو 
ل اولیه را به شــما
برگرداننــد .به گفته
آنها «در این کســب و
کار امکان باختن اصال
وجود ندارد ».آنها حتی
ممکن اســت یک بار
به شما ســود کوچکی برگردانند
تا اطمینانتــان را جلب کنند و
پول بیشــتری بگیرند .حواستان
باشد که سرمایهگذاری تضمینی و
بیریسک وجود ندارد.

•۸

کالهبرداری جایزهدار

تلفنتان زنگ میخورد و صدایی
آرام و ماشینی از پشت خط به شما
خبر میدهد که چون به طور مرتب
مثال با  WestJetســفر میکنید
برنده جایزه  ۱۰۰۰دالری شدهاید
که در ســفر بعدیتان میتوانید
از آن اســتفاده کنید .بعد از شما
میخواهند در صورت عالقمندی
به دریافت جایــزه ،فالن کلید را
فشار دهید تا به مسئول مربوطه
وصل شــوید .مســئول مربوطه
ماجرا را به شما تبریک میگوید
و حس میکنید باالخره شــانس
در خانهتان را زده .اما بعد از چند
دقیقه متوجه میشوید دارید یک
بسته ارزانقیمت سفر به مکزیک
را از آنها میخرید .اصال به صداهای
کامپیوتری که به شما خبر خوش
میدهنداطمیناننکنید.

•۹

کالهبرداری کارت اعتبار

گناه این یکی به گردن شما نیست.
هکرها اطالعــات فروشگاههای
بــزرگ مثــل  Targetو Home
 Depotرا میدزدنــد و بــه رمز
کردیتکارت و دبیتکارت شــما
دست پیدا میکنند .چطور جلوی
سوء استفاده را بگیریم؟ موقع خرید
از این فروشــگاهها از دبیتکارت
استفاده کنید و رمز کردیتکارت
ت کارتتان را به طور منظم
و دبی 
تغییردهید.

•۱۰

کالهبرداری هتلدار

حتما شما هم وقتی میخواهید
هتل یا رســتورانی تازه را امتحان
کنید نقدهای آنالین کاربران در
ســایتهایی مثل Trip Advisor
را میخوانید .اما حواستان باشد
که طبق یک تحقیق در دانشگاه
هــاروارد حــدود  ۲۰درصد این
نقدها تقلبیاند و توسط صاحبان
این کسب و کارها نوشت ه شدهاند.
چطور این را تشــخیص بدهیم و
پولمان را در هتل یا رســتوران
ح پایین هدر ندهیم؟ حتما
ســط 
نقدهای منفی را با دقت بخوانید
و به نقدهای شــدیدا مثبتی که
در آنهــا جمالتی مثل Can’t be
 missedیــا ( Life changingبا
چند عالمت تعجب پشت هم!!!)
دیده میشوند بیتوجهی کنید.
-------------------

•
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سن سی!

دکترعطاانصاری

«با سالم و درود فراوان جوانان
سربلند ایران عزیر،
در این هفتاد و پنجمین سال
زندگیم با حالت تاسف با شما
هســتم ولی جدا از شما هم
نیستم چون تمام تار و پود بدن
من جزئی از شماست».
این آخرین حرف های بزرگ مرد  ،های ایشان به زبان های انگلیسی،
پدر کاراته ایران و پایه گذار استیل فرانسه و اسپانیولی و رایش ایشان
کان -زن -ریو در جهان است.
در کاراته
فرهاد وارسته دارای لقب  -4 Shinanاولین رئیس فدراسیون کاراته
به معنای استاد اعظم تنها ایرانی ایران 1972
که تا بــه حال موفق شــده دان  -5رئیــس برگزاری مســابقات
 10کاراته را داشــته باشد .دارنده قهرمانی اروپــا در ایران .تهران در
 50مدال طــا ،فارغ التحصیل از ســال  1976با شرکت  12کشور
دانشگاه جنوا سوئیس و دکترای اروپائــی و تنها مــوردی که تیم
علوم سیاسی دانشگاه میشیگان .ایران سمت میزبانی و شرکت در
تنها فرد غیر آســیای شرقی که میان تیم های کشورهای اروپائی و
رسما از طرف کاراته ژاپن مجاز به برنده یک مقام اول و دو مقام دوم
ایجاد یک سبک جدید کاراته شده بشود.این استثنائات فقط و فقط
اند.
بخاطر موقعیــت جهانی و اعتبار
 اســتاد وارسته کاراته را در سال فرهاد وارسته در جهان کاراته و به 1966تا  68در ایران تاسیس کرد .کوشش وی انجام شد.
لیست زیر بخشی از کارنامه اوست :ولی همه این ها به آســانی انجام
 ســرمربی کاراته نیروهای ویژه نشد.و نیروهای مســلح ایران  -1967ورود فرهاد وارسته و کاراته به ایران
1978
درســت مانند ظهور یک پیغمبر
 -3نایب رئیــس اتحادیه جهانی جدید و آوردن یک دین تازه بود و
ســازمان های کاراتــه در کنگره از همه طرف مورد حمله از پلیس
جهانی مسابقات قهرمانی جهاندر و ســازمان امنیت گرفته تا سران
سال  1972در پاریس بر اثر نطق ورزش هــای دیگر مانند بوکس و

کشتی و باستانی کاران و اوباش ها
و گردن کلفت ها و کسان دیگری
که در نیروهای ارتشی ورزش های
رزمی کرده بودند گردن کشــی
میکردند که اکثر این مســائل با
اتحاد و همــکاری کاراته کاهای
وارسته که به این ورزش را با نوعی
روح قهرمانــی انجام مــی دادند،
برطرف می شــد و محل ورزش
آنها که از منزل پدر فرهاد ،شروع
شده بود و ســرگردان به مناطق
دیگر پناهنده میشد تا سال 1972
که صاحب دوجو شد و رسما بنام
آکادمی کاراته ایــران («رضایار»)
شناخته شد ،ادامه داشت.
اولین کمربند سیاه ایران مرتضی
کاتوزیان و یکی از بهترین ها بود.
باید اضافه کنم که اولین شرکتدر
مسابقات جهانی با اجازه سازمان
المپیک ولی با بودجه شــخصی
شرکت کنندگان انجام شد.
حمالت به فرهاد وارســته تنها از
خارج کاراته ایران نبود.
بسیاری از کلمه رضایار خوش حال
نبودند و بودند از کمربند ســیاه
هائی که وقتی می خواســتند به
خارج از ایران بروند عقیده داشتند
که کان زن ریو ،عاقبت ندارد و به
شوتوکان پناهنده شدند.
(نگارنــده در ســال  1972عضو
آکادمی کاراته ایران بودم).
پس از انقالب ایشان از همه سمت
هایشان برکنار و ممنوع الخروج از
ایران و تهران شــدند و بارها مورد
الطاف سربازان گمنام قرار گرفتند
تا باالخره با همسر و چهار فرزند
خود به فرانسه رفتند و در
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ایرانیان کبک...
«اتاقبازرگانیجامعۀایرانیکبک»آغازبهکارکرد
هستیم و در گردهماییهای آنها
از زمانی که ایرانیــان بگونه ای گوناگون اقتصــادی و بازرگانی مرتب شرکت خواهیم کرد .عالوه
گســترده در ســه یا چهار دهه فعالند ،به فکر ایجاد اتاق بازرگانی بر آن ،اعضای ما امکان اســتفاده
گذشته به کانادا مهاجرت نموده ایرانیان کبک  CCCIQافتاده اند .از مزایایی کــه در اختیار اعضای
و بعضــا در مونتــرال ســکنی یکی از اهداف این گروه انعکاس این فدراســیون قرار میگیرد را
گزیده اند ،همــواره این نیاز که فعالیت های بازرگانی در جامعه خواهند داشــت .یکــی دیگر از
بتوان صاحبان حرفه و کار را به کبکــی و تقویــت همکاریهای فعالیتهای اصلی مــا ،برگزاری
دور یکدیگر گــردآورد تا با توان نزدیکتر این بازرگانان و صاحبان گردهماییهایی است که در طی
باالتری هدف ها و فعالیت های مشاغل ایرانیدردرون کامیونیتی آنهــا اعضای ما امــکان ارتباط
خود را به پیش برند ،محسوس و کمک به یکدیگر است.
بــا یکدیگــر( )Networkingو
بوده و هست .کوشش هایی نیز گفتنی است از این گروه بعضی همچنین با اعضای دیگر اتاقهای
در ایجاد تشکل های بازرگانی و در ســنین بسیار پایین همراه با بازرگانی و دیگــر جوامع تجاری
اقتصادی و یا حرفه ای در سال خانواده به کانادا مهاجرت نمودند کبــک را خواهند داشــت .از این
های گذشــته بعمل آمد که در و بعضی متولد اینجا هستند .اما راه جامعه ایرانی و مشاغل معرفی
پاره ای مــوارد ناموفق و درچند همگــی تحصیالت خــود را در شــده از طرف ما بیشتر شناخته
مورد نیز با موفقیت هایی نسبی کانادا گذرانیده اند.
میشوند.
همراه بوده است.
برای آشنایی بیشتر با نهاد نوپا با  -لطفا کمی بیشتر از اهداف
از
جوان
ایرانیان
اخیرا شماری از
نشستیم:
گفتگو
به
ایشان
اتــاق و راههــای کمک به
نســل دوم که اینک در مشاغل
صاحبان مشاغل ،بازرگانان و
جوانانبرایمانبگویید:
 با سپاس از این که وقت• به عنوان مثــال ما در
گردهماییهای خود از افراد
خود را در اختیار پیوند
سرشــناس در حوزههای
می گذارید ،لطفا در ابتدا
دولتی و اقتصادی کبک و
کمی از خودتان بگویید:
کانادا دعوت خواهیم کرد
• با ســام ،پیام اسالمی
هســتم .در ســن هشت
و این امکان بــرای اعضا
ســالگی به اتفاق خانواده پیام
وجود خواهد داشــت که
هدا احمدی مدیر
به کانادا مهاجــرت کردم .اسالمی
مسئولاسپانسرشیب
با افراد با نفوذ آشنا شوند،
تحصیالتــم را در رشــتۀ
مســایل خــود را مطرح
اقتصاددردانشگاه  HECتمام
و راهنماییهــای الزم را
کردم و هماکنون سالهاست
بدست بیاورند.
در حوزه مالی و اقتصادی در
در حــوزۀ آموزشــی،
بانک مشغول به کار هستم
دورههای گوناگونی برگزار
و در کنــار تحصیــل و کار
خواهد شــد کــه کمک
الزم برای پیشرفت شغلی
همیشهفعالیتهایاجتماعی علی احمدی مدیر
دیگری از جمله همین اتاق
را در اختیــار هموطنان
مسئول شاخۀ جوانان نگار حجازی
بازرگانی جامعه ایرانی کبک
قرار مــی دهد .همچنین
دبیر اتاق بازرگانی
را انجام دادهام.
کنفرانسهایــی با حضور
 چطور شــد شــما ومتخصصان و کارآفرینان
همکارانتــان بــه فکر
ایرانــی برگزار خواهد شــد
تاســیس اتاق بازرگانی
که به طور قطع مورد توجه
افتادید؟
عزیزان ایرانی ساکن کبک
•
به
بــودم
مایل
همیشــه
قرار خواهد گرفت.
مسر صاحلی مدیر
 آیا افــراد غیر ایرانینحوی به رشــد فعالیتهای مسئول امور اعضا
نسترننایبپناه
اقتصادی هموطنان و انعکاس
مسئول امور بازاریابی هم میتوانند عضو اتاق
صــدای آنهــا در جامعه کمک برگزار میشد.
شوند؟
کنم .در این راستا با چندین نفر از خوشبختانه با
• بله .عضویت بــرای تمام
دوستان ایرانی که هدف مشترکی همت بچهها از تمام موانعی که در افراد عالقه مند امکان پذیر است و
اطالعات مربوط به هزینۀ عضویت
داشتند ،جلسات متعددیداشتیم این مسیر بود عبور کردیم.
و نهایتا تصمیم به تاســیس اتاق  -خوب حاال کمی از اهداف اتاق و مزایای آن در وب ســایت اتاق
بازرگانــی جامعــۀ ایرانی کبک بازرگانی جامعۀ ایرانی کبک بازرگانی در دسترس خواهد بود.
 بودجه این کار چگونه تامینگرفتیم .اکثر افراددرگیر این پروژه برایمانبگویید:
در سنین کودکی و جوانی ایران را • یکــی از اهداف اصلی ما کمک می شود؟
ترک کردهاند و با اینکه در جامعۀ به بازرگانان ،صاحبان مشــاغل و • هــم اکنون بیشــتر بودجه از
کبکیفعالهستند،همیشهتمایل جوانانی اســت که به تازگی وارد طریق حمایت مالی موسســات
به فعالیت در جامعۀ ایرانی را نیز بازار کار شدهاند .به این منظور ما ایرانی و غیر ایرانی تامین میشود.
داشتهاند .ما در این مدت جلسات دورههای آموزشی و کنفرانسهایی در حال حاضر دو حامی اصلی ما
متعددی داشــتیم کــه به دلیل در زمینههــای مختلــف برگزار Montreal Airport Marriott In-
مشــغلههای کاری ،این جلسات خواهیم کــرد .همچنین ما عضو  Terminal Hotelو دیگری آقای
اکثرا قبل یا بعد از ســاعات کاری فدراسیون اتاقهای بازرگانی کبک پوریا انصاری ،مشــاور امالک و
آنجا با پسرشان ،پیروز به
تدریس کاراته می پردازند
و با چند شاگرد فرانسوی
و ایتالیائی به مســابقات قهرمانی
کاراته رم دعوت شده و تیم ایشان
برنده مدال طالی مبارزه؛ و پیروز
برنده مدال طالی کاتای انفرادی
می شود.
ایشان در ســال  1986به کانادا
مهاجرت کردند و برای سومین بار

از ابتدا شروع کردند و با مشکالت
زیادی هم روبرو بودند .در ســال
 2002دو جــوی ایشــان بــرای
هشتمین بار متوالی بعنوان برترین
دوجوی آمریکای شمالی انتخاب
شد.
دختر ایشــان نســیم و پسرشان
پیــروز از قهرمانان کانــادا و بین
المللی هستند .باشد زمانی برسد
که از کسانی که به نحوی به ایران
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عزیز خدمت کردند بطور شایسته
یاد شود.
امروز بیــش از دو میلیون نفر در
سراســر جهان بــا روش کان زن
ریوی اســتاد وارسته تمرین می
کنند و شاگردان ایشان و شاگردان
ایشان مقام های مهمی در کاراته
دارند.
سن سی روحت شاد
و یادت جاودان

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دارای مدرک لیسانس حسابداری
از دانشــگاه کنکوردیا و پنج سال
سابقۀ بانکی هســتند .ایشان در
حال حاضر یکی از مشاوران امالک
موفقدر  Groupe Suttonهستند.
حامیــان دیگــر ما آقــای علی
محمــدی در Global Access
 Groupو خانم الهام سید جواد
در Nat and Eli Photography
میباشند.
اینجا اعالم میکنم که این اتاق با
آغوش باز از کسانی که تمایل به
حمایت مالی از ما دارند استقبال
میکند.
 آیا مایلید سایر اعضای هیاتمدیره را معرفی کنید؟
هدا احمــدی مدیر مســئول
اسپانسرشــیب میباشند .ایشان
دارای لیســانس اقتصاد و چهارده
سال سابقه کاری در بانک هستند.
سایمن داوری صنــدوقدار این
اتاق بازرگانی هســتند .ســایمن
دارای مدرک حسابداری و سیزده
سال تجربۀ کاری در شرکتهای
بــزرگ و معتبر بوده و تخصص او
در زمینۀ مالیات بینالمللی است.
علی احمدی مدیر مسئول شاخۀ
جوانــان اتاق بازرگانی هســتند.
علــی دارای مدرک لیســانس و
فوقلیســانس حقوق است و در
شرکت حقوقی معتبری به عنوان
وکیل مشغول به فعالیت میباشد.
نگار حجازی دبیر اتاق بازرگانی و

دارای مدرک در زمینه آمار
هشت
بیمه هستند .نگار با
گردهمایی آغاز به کار
ســال ســابقۀ کار در این
زمینه ،هماکنون به عنوان اتاق بازرگانی ایرانیان
پنج شنبه  7ماه می
عضو ارشد در یک شرکت
در محل هتل Marriott
معتبر فعال است.
(فرودگاه الیوت ترودو)
نسترن نایبپناه مدیر
از ساعت  ۶بعدازظهر
مسئولاموربازاریابیهستند
برای اطالعات بیشتر :وبسایت
و دارای مدرک مهندســی
www.ccciq.ca
هوافضــا و فوقلیســانس
مهندسی مکانیک و بیش
موفقیت این اتاق بازرگانی تنها با
از پنج سال سابقه کاری در
شرکت های بزرگ صنعت هوافضا همکاریوپشتیبانیایرانیانساکن
کبک میسر است.
میباشند.
سمر صالحی مدیر مسئول امور بنابراین ما از همۀ عزیزان دعوت
اعضا و دارای مدرک مهندســی بــه همکاری به عمــل میآوریم.
مکانیک هستند .ســمر در حال گردهمایی افتتاحیۀ پنج شــنبه،
حاضر مشغول اتمام دوره  MBAهفتــم مــاه مــی در محل هتل
اســت و از هشت ســال پیش به  Marriottفرودگاه ترودو از ساعت
عنوان نمایندۀ فروش قطعات فنی  ۶بعدازظهر برپا میشود .بلیط این
در کمپانیهای بینالمللی تولیدات گردهمایی را میتوانید از وبسایت
الکترونیکی مشــغول به فعالیت  http://www.ccciq.caبه قیمت
بیست و پنجدالر تهیه نمایید.
میباشد.
 در خاتمه اگر صحبت دیگری در انتهــا الزم میدانــم از تمــامدارید بفرمایید و ضمنا تاریخ افرادی که تــا به امروز از این اتاق
و مکان گردهمایی افتتاحیه را بازرگانی پشتیبانی مالی و معنوی
کرده و خدمات بیشماری را به ما
اعالمنمایید:
• جامعۀ پرکار و موفق ایرانی کبک ارائه کردهاند از صمیم قلب تشکر
الیق نهادی در حد و اندازۀ دست میکنم.
آوردهای بزرگیست که تا به امروز  -با تشــکر و آرزوی موفقیت
کسب کرده اســت .اتاق بازرگانی شما.
•
ایرانی کبک میتواند چنین بستری
را برای افــراد فراهــم آورد .ولی

حمله داعش به لندن و...
شهر مســتقیماً اشاره کند ،گفت:
«جنگ در کوبانی برای ما پیروزی
محسوب میشود .زیرا که پنتاگون
برای بازپسگیری این شهر کوچک
شادمانی کرد».
وی افزود در حالیکه آمریکا چشم
به "شهر کوچک کوبانی" دوخته
است ،دولت اســامی بسیاری از
کالنشــهرهای بزرگ جهان را از
جمله اهداف خود میداند .عدنانی
در این پیام صوتی شهرهای گرانادا
(غرناطه) در اســپانیا ،واشنگتن،
لنــدن ،پاریــس و رم را اهــداف
احتمالی حمله اسالمگرایان خواند.
وی گفت« :ما کاخ سفید ،ساعت
بیگ بــن و برج ایفــل را منفجر
خواهیم کرد».
وی تصریح کرد که لشکرکشــی
دولت اسالمی تا تسلط بر تمامی
جهان ادامه خواهد یافت .عدنانی
گفت که مسیحیان و یهودیان دو

>> ادامه از صفحه5 :

راه دارند؛ "به اسالم بگروند یا جزیه
پرداخــت کننــد ".وی گفت ،در
حالت دوم آنها باید تابع حکومت
اسالمی باشند.
پذیرش رسمی گروه بوکو حرام
ابومحمد عدنانی درباره درخواست
پیوســتن بوکو حرام بــه دولت
اسالمی و بیعت با ابوبکر بغدادی،
رهبر ایــن گروه گفــت که این
درخواست و بیعت پذیرفته شده
است.
سخنگوی گروه یادشده افزود« :ما
به شــما این پیام خوب را ارسال
میکنیم که دولت اسالمی تا غرب
آفریقا گسترش یافته است».
عدنانی به طرفداران دولت اسالمی
در سراســر جهان گفــت « :در
صورت وجود مشکالت برای ورود
به سوریه و عراق ،طرفداران دولت
اســامی میتوانند به گروه بوکو
حرامبپیوندند».

ســخنگوی دولت اسالمی تاکید
کرد که پــس از بیعت گروه بوکو
حرام امکانی بوجود آمده است که
طرفداران این گروه "به کشــوری
اسالمی روند و در آنجا به جنگ
ادامهدهند".
هنوز هیچ منبع مستقلی صحت
و اعتبار ایــن پیام صوتی را تایید
نکرده است.
گروه اسالمگرای بوکو حرام در روز
شنبه ( ۷مارس) اعالم کرد که با
رهبر گروه دولت اســامی بیعت
کرده است و خود را گروهی وابسته
به دولت اســامی تلقی میکند.
بوکو حرام کــه عمدتاً در منطقه
شمال نیجریه فعالیت میکند در
هفتههای گذشته حمالتی نیز در
کامرون ،کشــور همسایه داشته
است.

•
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www.paivand.ca
www.paivand.ca

در شهــر

پورزبان فرانسه
آموزش
رایگان
دوره های
فصیح
دکتربهمن
کانادامهـاجرین
برای
  متخصص طب سوزنی از
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک

ظرفیت
بهاری2015 :
محدودنظام ترم
پزشکی ایران
عضو سازمان
 
با کمک طب سوزنی
Tel.: : 514-737-3642

5165 Queen-Mary,
3e étage,
Montréal,
1X7
جهانی)
بهداشت
H3Wسازمان
(مورد تایید

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

•
•
•
•

دکتربهمن فصیح پور

_____________________
Tel : (514) 267-3454

بهروزباباخانی

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

behrooz@babakhani.ca

بهروزباباخانی

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

بهای مناسب
پخــتروز
مشاور رمسی وام مسکن
>> ساعات کار:

 اخذ وام برای افراد خوداشتغال  اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
اخذ6وام
شنبه و یکشنبه 8 :
عصر
صبح تا
جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود
سه شنبه تا جمعه 9 :
متدید وعصر
صبح تا 6

دوشنبه:تعطیل

ـسرا
ک
با
�

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

Maison De Kebab

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

ـسرا
ک
با
�
خدمات امور مالیاتی لوئی

www.shaterabbas.ca

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

820Maison
AtwaterDe Kebab

514

933-0-933

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

La

Montréal, QC H4C 2H1

• متخصص مالیات با  20سال سابقه
Accounting
Louieوکباب های
انواع خورش ها
Tax specialist with 20 years of experience
برای افراد و شرکت ها
خوشمزه ،باکیفیت عالی
for individuals and companies
• مشاوره و اظهارنامه مالی
کانادایی:
>> برگزیدۀ نشریات
financial
statements
• تلفن با وقت قبلی
ها
رستوران
کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما
از بهترین by appointment:
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

933-0-933

514

_____________________
Atwater Tel.: 514-652-7623

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

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

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

کافـــه لیت

(514) 731-1443

www.cafelitt.ca
www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

بنیاد سخن آزاد

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

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

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca
www.ibng.ca

اوتـــاوا

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

 IBNGانتخابات هیات مدیره

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

behrooz@babakhani.ca

اجنمنزنانایرانیمونترال

اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

نان سنگک

اجنمنایرانیانوستآیلند

www.aieaq.com

M E KI C

•
•
•
•

_____________________
Tel : (514) 267-3454

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

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

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

کانون مهندسان و
ایرانی
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

با کمک طب سوزنی

6925 Sherbrooke W.

مدرسه فرزانگان

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

تلفن)514( 626-5520 :

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

نان سنگک

اجنمندفاعازحقوقبشر

کالس های فارسی کودکان:

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

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

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

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

عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
عضو سازمان نظام پزشکی ایران

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

Tel.: 514-485-3652

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

کانادا و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود
سنتی چینی
طببا طب
«آشنایی
جلسات
سوزنی از
متخصص

www.ilsmontreal.org
www.ilsmontreal.org

5206 DECARIE #3

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

محل ثبت نام

اجنمن ادبی مونتریال

کتابخانهنیما

مدرسه دهخدا

جون)روانی
جسمی و
درمان بیماری های حاد
مزمن21 -
(7وآوریل
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جلسه روز چهارشنبه  18فوریه اختصاصداشت به جمع
بندی انجام مسوولیت های هیات مدیره و انتخابات هیات
مدیره جدید که این مهم انجام شد.
WWW.IBNNG.CA
The Iranian Business Network Group
اعضای هیات مدیره جدید عبارتند از:
(IBNG) is a non-profit organization,
خانم ها :گیتی پورمهدی و پروین زرساو؛
which brings together Iranian entrepreآقایان :نیما مختارزاده ،میثاق قربانیان ،نادر بزرگمند،
neuers
professionals
Greater
بازرگانی
(همبســتگی
IBNG
افزایش آگاهی
اعضاء،
در
 andواقع
Eggsfrutti
اعضاءtheدرinرستوران
و
نژاد
رضا
برایآقای
احتمالی
جایگزینی
عضو دیگر ،برای
و دو
Montreal area to help promote and
از
گروهی
از
متشــکل
ایرانیان)
و
قوانین
از
Saint
اقتصاد موجود جامعه  6710خیابــان Jacques
خانم فریده ایزدی ،هیات مدیره جدید را تشکیل میدهند.
support their businesses.
ایرانی است
شــرکتهای
مشاغل و
گســترش
ساعت و
کشید.اثرات مفید گروه بر تشــکیل میشــود ،با اعضاء این
 9/30طول
انتخابات تا
جلسه بعلت
این
که به منظور توسعه شبکه تجاری جامعه مهاجر ایرانی مونترال می گروه آشنا شده و نیازهای خود را
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای باشد.
تامین نمائید .ضمن ٌا شما میتوانید
و قابــل اعتماد بــه جامعه ایرانی ازشــما دعوت می شود با حضور با مراجعه به وبســایت  IBNGبه
مونترال بزرگ بوجود آمده است .در جلســات هفتگی  IBNGکه آدرس  www.IBNG.caو با ثبت
هدف مــا در  IBNGگســترش بطور مرتب روزهای چهارشــنبه نام در آن ،آخرین اخبار و اطالعات
همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی هر هفته از ساعت  8الی  9صبح مربوطه رادریافت کنید.
( IBNGهمبســتگی بازرگانی
ایرانیان) متشــکل از گروهی از
مشاغل و شــرکتهای ایرانی است
که به منظور توسعه شبکه تجاری
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابــل اعتماد بــه جامعه ایرانی
مونترال بزرگ بوجود آمده است.
هدف مــا در  IBNGگســترش
همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی

برای اعضاء ،افزایش آگاهی اعضاء در رستوران  Eggsfruttiواقع در
از قوانین و اقتصاد موجود جامعه  6710خیابــان Saint Jacques
و گســترش اثرات مفید گروه بر
تشــکیل میشــود ،با اعضاء این
koshtaredahe60@gmail.com
http://www.massacreiniran.comآشنا شده و نیازهای خود را
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می گروه
ٌ
باشد.
تامین نمائید .ضمنا شما میتوانید
ازشــما دعوت می شود با حضور با مراجعه به وبســایت  IBNGبه
در جلســات هفتگی  IBNGکه آدرس  www.IBNG.caو با ثبت
بطور مرتب روزهای چهارشــنبه نام در آن ،آخرین اخبار و اطاعات
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح مربوطه رادریافت کنید.

روز جهانی زن

سخنرانی «کمیته یادمان»

به مناسبت روز جهانی زن
جتربیات و دستاوردهای زنان کرد
در جنبش مقاومت مردم کوبانی
____________________

سخنران :پیشمرگه شراره

____________________
این سخنرانی اینترنتی بشکل مستقیم از کردستان
برگزار خواهد شد.
در محل برنامه از شما با چاى و شيرينى پذيرايى
خواهد شد.

زمان :شنبــه  14مارس
ساعت  7شب

از متامی کنشگران و عالقمندان جنبش برابری
طلبانه زنان دعوت میکنیم
که در این برنامه شرکت کنند.

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

«كميتهيادمان»
برنامهسخنرانى
در كتابخانه نيما
______________

نیما
کتابخانه
تشتت
نگاهى به علل

5206 DECARIE
#3
ايران
جنبش كارگرى
در
Tel.: 514-485-3652
______________

سخنـــران:مین
آغاز  28ا ُ
جمشيدى
جمشيد
سال فعالیت
فعال جنبش كارگرى

دوشنبه تا جمعه:
 8:30بعد ازظهر
از  5:30تا
------------شدن
تر
غنی
چه
زمان :در هر
دوشنبه  ٢٣ماه مارس،
نه
٦:٣٠ابخا
ساعت کت
غروب

______________کنید!
به ما یاری
مكان:

• کتاب های خــود را برای
استفاده دیگران به کتابخانه
نیما اهدا کنید.
روید برای
DECARIEمی
•#3اگر به ایران
5206
Tel.:به ارمغان
کتــاب
کتابخانه
514-485-3652
بیاورید.

کتابخانهنیما
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879$

Sectionnel

879$999$

Sectionnel

1393  اسفند24  1204  شماره 21 سال

www.paivand.ca

15

! بشتابید
مان زیادی
ز
!منانده

حراج بی سابقه مبلمان مبل پریلو
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

ن
ی
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وقتی به آخرین روزهای زمستان مینگریم ،گویی
همه چیز بیصبرانه انتظار بهار را میکشد.درختان
عریان ،از خواب زمستانی بیدار شده ،شاخههای
خالی خود را دیده و به این امید هستند که بهار به
آنها هویتی دوباره بدهد.
درختــان را به ســادگی میتــوان از برگها و
میوههایشان شناسایی کرد .آنها خودشان را به
طبیعت سپردهاند و طبیعت ذات خود را در آنان
نهاده است .روییدن برگها ،شکوفهها و در نتیجه
میوهها جزئی از ذات و زندگی درختان اســت و
بدین طریق طبیعت میخواهد به ما بیاموزد که
همانطور که درختان شــکوفهها و برگهای نو
میآورند و میوه و ثمــر میدهند ،زندگی ما نیز
میتواند پرثمر باشد.
شکوفههایدرختاندر فصلی پدیدار میگردند که
نوروز سنتی ما سرآغاز آن است .زمستان به بهار
وداع گفته ،بهار به نوروز خوشآمد میگوید .نوروز
ندای نو و بهار شروع زندگی جدیدی است که در
آن شــکوفهها نمایان شده و نشاط و شادی را به
ارمغان میآورد و خیابانها و خانهها را عطرآگین
میکنند.
نوروز در کشور ما چقدر زیباست .ما بر طبق سنت
قدیمی ،مراســم بسیاری را چه قبل و چه بعد از
نوروز انجام میدهیم ،که در اینجا به چند نمونه از
این سنن اشارهمیکنیم.
خانه تکانی و نو شدن

بر طبق این ســنت همه چیز میبایست شسته
و تمیز شــود تا بهعبارتی بهشــباهت تازگی روز
اول در آید .معموالً تمام قســمتهای خانه مورد
بازدیــد قرار میگیرد و گاهی در حین نظافت به
چیزهایی که دیگر کهنه شــدهاند و یا کاربردی
ندارند برمیخوریم که یا آنها را دور میاندازیم و
یا از نو ترمیم میکنیم.
گرچه نظافت جزیی از وظایف روزانه اســت ،اما
در نوروز این سنت بهطور خاص رعایت میشود،
بهعنوان مثال قالی تکانی عملی نبود که هر روز
انجام شــود .این کار قبل از نوروز و بهخاطر نوروز
انجام میشد .اما در هر حال این تازگی و تمیزی
مستلزم دوری کردن گرد و غبار و دوباره نو شدن
است.
همچنین بر طبق این ســنت ما همه چیز را نو
میکنیم ،حتی لباسهایمان را .ولی یک چیز را
گویی فراموش میکنیم و یا به آن فکر نمیکنیم
و آن این اســت که «باید گرد و غبارها را از قلب
و فکرمان نیز دور ســازیم ».این گرد و غبارها در
حقیقت بذری ناسالم است که در ما زندگی کرده
و به مرور زمان آن را آبیاری کردهایم و شــروع به
نمو کرده ،ریشهدوانده و حالدرختی تنومند شده
و میوۀ ناسالم میدهد.

www.paivand.ca

در انجیــل متــی :۱۲ ۳۳و :۷-۱۷
۱۹عیسای مسیح فرمود:
«اگر میوۀ نیکو میخواهید ،درخت
شــما باید نیکو باشد ،زیرا درخت بد
میوۀ بــد خواهــد آورد ،درخت را از
میوهاش میتوان شناخت .به همین
ســان ،هر درخت نیکــو میوۀ نیکو
میدهد ،اما درخت بد میوه بد .درخت
نیکو نمیتواند میوۀ بد بدهد و درخت
بد نیز نمیتواند میــوۀ نیکو آورد .هر
درختی که میوۀ خوب ندهد ،بریده و
در آتش افکنده میشود».
الزم اســت همانطور که خانهمان را خانهتکانی
میکنیم ،قلب و فکرمان را هم خانهتکانی کرده
و آنچه که قدیمی و کهنه است و ثمر نمیدهد،
دور ریخته و خود را به آن شیوهای نو کنیم که
تازه و جاودانی اســت .اگــر میخواهید درخت
زندگی شــما میوۀ ســالم آورد ،باید از مسیح
بخواهید که قلب و فکرتان را نو کند و این تنها
در شرایطی امکانپذیر است که به او وصل شوید.
در دوم قرنتیان :۵ ۱۷کالم خدا میفرماید:
«پس اگر کسیدر مسیح باشد ،خلقتی تازه است،
چیزهای کهنه در گذشــت .هان ،همه چیز تازه
شده است».
کالم خدادر  ۲۰۰۰سال پیش میگوید که خلقت
تازه تنها در مســیح امکانپذیر است ،چون ذات
ما طبق کالم خدا بیثمر اســت و تنها زمانی که
به عیسای مسیح ایمان میآوریم این خلقت تازه
شروع به نمو میکند ،بنابراین تنهادر مسیح است
که ما میتوانیم درخت تنومند ناسالم را از ریشه
کنده و از خود دور سازیم و از نو بذر سالم بکاریم.
ما به تنهایی قادر به انجام این کار نیستیم ،برای
همین عیسی مسیح فرمود« :من تاک هستم و
شما شــاخههای آن ،کسی که در من میماند و
من در او میوۀ بسیار میآورد .زیرا جدا از من ،هیچ
نمیتوانید کرد .اگر کسی در من نماند ،همچون
شــاخهای اســت که دورش میاندازند و خشک
میشود .شاخههای خشکیده را گرد میآورند و در
آتش افکنده ،میسوزانند» (انجیل یوحنا:۱۵-۵
.)۶
دید و بازدید
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در ایــام نوروز رســم دیگر ما بر این اســت که
کوچکترها به نشانۀ احترام ،به دیدن بزرگترها
میروند .اگر بهدالیلی رابطهای از بین رفته باشد
نوروز دلیل خوبی است برای آشتی و ایجاد رابطۀ
دوباره .یکی از دالیل از هم پاشــیده شدن روابط
عدم عمق ریشهها است .باید به این نکته توجه
کنیم که چه چیزی باعث مستحکم شدن روابط
میشود .روابط از هم پاشیده خواهد شد اگر اولویتی
برای خدا در این روابط نگذاریم .این موضوع حتی
در مورد رابطه شخص با خدای خویش هم صدق
میکند .خیلیها صادقانــه اعتراف میکنند که
رابطۀ صمیمانهای با خدا ندارند و خود را در رابطه
عمیق با او نمیبینند.
خدا انسان را آزاد و شبیه خود آفرید که بتواند با
او رابطه برقرار کند .اما او برخالف دستورات خدا
عمل کرد و گناه ورزیده ،از او دور شد .کالم خدا
میفرماید« :زیرا همه گناه کردهاند و از جالل خدا
کوتاه میآیند» (رومیان:۳.)۲۳
بیایید در آغاز این سال ،از خدا بخواهیم که از ما
بازدید بهعمل آورد .او آماده اســت که برای عید

هموطن ،در این خجســته نوروز و
شکوفه باران بهاری و غرق در دشتی
انباشته از گل های سرخ فام...
بیایید دل به خداوند عالم ســپرده و
بسوی حق و راه راستی رهسپار شوید.
و محبت و صفا را جستجو کنید .فرمان
خداوند و کالم او را به راستی و درستی
اجرا نمائید و توجه به گفته ها و کالم
شیرین مقدس عیسی مسیح داشته
باشیم که به حق نجات دهنده بشری
خواهد بود.
هرگز کالمی جز محبت و صفا و شفا از
زبانش جاری نشده است.
هموطن ،ســال نو را با دعا و نیایش با
قلبی پاک از هر گناه نزد خداوند آغاز
کنید
و با تمام وجود خداوند عیسی مسیح را
پذیرا باشید و بدانید و آگاه باشید خدا
پرستی شایسته انسان های شریف و با
محبت است (خدا محبت است).

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
د
ل

دیدنی به
خانههایمان بیایــد و ما را مالقات
کند و به ما عیــدی بدهد .او وعدۀ
حیات جاودان را به خاصان خود داده
است .کافی است که ما د ِر قلبمان
را بــه روی او باز کنیم و در آن وقت
وارد مرحلــهای جدیــد از رابطه با
خدا گردیم .در این رابطه ما هویت
جدیدی بدست میآوریم که تماماً
بر اســاس فیض و محبت خدا بنا شده است .در
این رابطه جدید ما فرزندان خدا خوانده میشویم.
فرزندخواندگی عالیترین عطیۀ محبت خداست .و
مشارکت با خدای پدر از امتیازات فرزندخواندگی
است .عیسای مسیح از تمامی کسانی که دوست
دارند وارد چنین رابطهای شونددرخواست میکند
که دعوت او را بپذیرند.
تبــدیلدرونی

نکته دیگری که از نوروز میتوان آموخت ،تبدیل
شدن است .درختی که سخت و عریان بود چون
خاصیت تغییرپذیری را دارد شکوفه و برگهای
نو میآورد و میوه میدهد .طوری که این تغییر و
تحول بهوضوحدر آندیده میشود .آن شخصیتی
کــه باید در مــا کار کند و ما را متبدل ســازد
"روحالقدس" است .کتابمقدس نتیجۀ تحول را
"تولد تازه" نام گذاشته است .تولد تازه ،خلقتی نو
و تبدیل درونی شخص است .در نتیجه تولد تازه
ما انسانهای جدیدی میشویم ،به همین دلیل
آن را "از نو زاده شدن" هم مینامند .هنگامی که
از مادرمان زاده میشویم ،برحسب جسم بهدنیا
میآییم .اما در تولد تازه ما از روح مولود میگردیم.
هنگامی که شخص به گناهان خود اعتراف میکند
و به مسیح ایمان میآورد ،خدا وارد قلب او شده،
حیات روحانی نوینی به او میبخشد که میتوان
گفت آن شخص از روح مولود گشته است .بدین
شکل است که ما میتوانیم طبیعتی جدید بدست
آوریم .و این بهخاطر کار عظیم خدا اســت که با
قربانی عیسای مسیح بر روی صلیب کفارۀ گناهان
ما را فراهم ســاخت .او که همذات با خدا بود ،نه
تنها صورت انسان به خود گرفت بلکه حتی خود
را پســتتر از یک انسان معمولی نموده ،خود را
فروتن ســاخت .او حتی اجازه داد که مانند یک
فرد تبهکار مجازات گردد و به صلیب کشیده شود.
در زمان عیســای مسیح بدترین و خفتبارترین
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بت است

داوند مح

خ

نوع مرگ ،مرگ بهوسیلۀ صلیب بود .رومیان تنها
بدترین و خوارتریــن مجرمین را بر روی صلیب
مجازات میکردند و عیســای مسیح بهخاطر ما
و برای پرداختن بهای گناهانمان ،تن به چنین
مجازاتیداد.
او با پیمودن راه صلیب مسیری را برای ما فراهم
کرد که با طی آن نه تنها نجات مییابیم بلکه از
حیات جاودانی برخوردار میشــویم .او برخالف
تمامی انبیا که راه را نشان میدادند ،خود را "راه"
معرفی میکند و میفرماید« :من راه و راستی و
حیات هستم ،هیچ کس جز بهواسطۀ من نزد پدر
نمیآید» (انجیل یوحنا :۱۴.)۶
باید توجهداشته باشیم که ما قادر نیستیم به قوت
خودمان و تکیه به اعمال نیک و یا شــرکت در
مراســم مذهبی ،نجات بیابیم .این تنها و تنها به
کمک فیض خدا کهدر عیسای مسیح نمایان شد،
امکانپذیر است.
کالم خدا در افسسیان :۵ ۸میفرماید که زمانی
ما در تاریکی زندگی میکردیم و بهواسطۀ ایمان
به عیسای مسیح ،اکنون در خداوند ،نور هستیم
و ثمرۀ نور که نیکویی ،پارســایی و راستی است
را بهخــود گرفتیم .چه مقام با ارزشــی که کالم
خدا ما را نور جهان خطاب میکند (انجیل متی
:۵ .)۱۴زندگی ما تنها هنگامی مقبول خدا خواهد
شد که از روحالقدس متولد گردیم .تنها بهواسطه
قدرت روحالقدس است که میتوانیم احکام خدا را
بجا آورده ،زندگیمان مورد پسند خدا واقع شود
(حزقیال :۳۶.)۲۷-۲۵
بیاییــد کمی به آنچه این نوروز برای ما بهارمغان
میآورد بیاندیشیم و دلمان را خانهتکانی کرده ،از
مسیح بخواهیم به مالقات ما بیاید ،تا ما نیز همراه
با طبیعت تازگی دوبارهای را تجربه کنیم.
•

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..

هب یاد یار و دیار

توست دیگر ،بهار را با خودت آوردی
تا فرسنگ ها دورتر" .سرش را پایین
انداخت و زیر لب گفت":کاش تو می
آمدی میرفتیم آنجا ...حداقل برای
عید.،فقط برایدو هفته"...
آرام نشســت کنارم و با
با همــان آه اولش ،تمام
قدم
پا
بخاطر
همان صدای مهربانش
تنم لرزید و دانستم چه در
توست،
گفت:
دلش میگذرد که اینگونه
"برایــت چای دارچینی بوی بهار دیار آشفته گشته ...بردستانش
َدم کرده ام ...بیاورم اینجا را با خودت بوسه زدم و گفتم:
برایت؟"
"تو که موقعیت مرا بهتر
آوردی!
بی آنکه نگاهش کنم،
میدانی قربانت شوم".
قلم مو را زدم توی رنگ
او هم ســرم را بوسید و با
قرمز شرابی و گفتم:
حسرت گفت" :کاش میشد از جهان
"نه قربانت شــوم می آیم توی هال ره و رسم سفر بر اندازم" و آرام آرام
میخورم".
اشک به چشمانش نشست...
رنگ که با غلظت و ابهت روی بوم آن شب آخرین چای دارچینی مادر
جان گرفت .نفس راحتی کشیدم که را خوردم...
ماننددفعه ی قبل ،چنددالر بی زبانم صبــح فردایش ،بــرای اولین پروا ِز
را خرج این رنگ های چینی بی نما قبل از عید ،بلیطی گرفتم و مادر را
نکردم و بیدار ماندن های شبانه ام ،راهی دیار کردم ...راهی خانه پدری...
بر برباد نرفت.
نزد پدر ،که میدانم بدون مادر ،بهار
به خودم آمدم و دیدم هنوز نشسته برایش اتفاق نخواهد افتاد...
کنار دستم و زل زده به چشمهایم ...میدانستم دلش بیش از این طاقت
مثل کسی که دل دل میکند حرفی دوری او را نــدارد و از تو چه پنهان
بزند اما نمیتواند.
لــذت میبرم از دیدن این دوســت
صندلی را به ســمتش چرخاندم و داشتندیرین و اصیلشان ودیرزمانی
پرسیدم:
اســت که دریافته ام ،بهشت بدون
"جانم چیزی شده؟"
یار ،کویری خشک و بی ثمر بیش گذشته با دوستان بروم...
دســتپاچه گفــت" :نــه! مثال چه نیست.
تو این روزها چه میکنی رفیق...
چیزی!" و نگاهش را به تابلودوخت ...اینک من مانــده ام و یک خانه ی تا فرصت هست ،برخیز و راهی شو
گفتم":تا نگویــی که ِولت نمیکنم بی غبار ،پُر از عطر گلهای نرگس و و خودت را به آن دلی برســان که
بگو دیگر" ...لبخند کوچکی گوشه سنبل که برایم از گل فروشی خیابان میدانی بــدون تو بهار برایش اتفاق
لبهایــش آمد و کمی این پا و آن پا شربروک خرید و یک سفره ی هفت نخواهد افتاد...
کرد و آهسته گفت:
سین بی مانند که قبل از رفتن چید مگذار نیامدن بهار به پای تو نوشته
"دیدی امروز چقدر هوا خوب شده! کنار پنجره گوشــه ی اتاق ...همراه شود...
تمام روز بوی بهار دیار می آمد".
یک کارت دعوت برای جشن عید
(راوی)
خندیــدم و گفتم":بخاطــر پا قدم نــوروز ،تا تنها نمانم و مانند ســال

ربخیز هك میرود زمستان
ن
انر ج و بنفشه رب طبق هن

این فوریــه که آمد و رفت؛ یک
سال گذشــت .یکمین سالگرد
خجسته! قلم تازه نفس و نغزی
که ســال پیش به عنوان راوی
(ناشناس) در کامیونیتی ما ،در
عالم مجــاز (فیس بوک) ظاهر
شد ،اینک پخته تر و محبوب تر
از پیش همچنان می نویســد،
روایت می کند.
و ما در این صفحه ،یک ســال
افتخار همکاری با او را داشته ایم.
«راوی» از ما و از زوایای آشکار و
نهان خانۀ نوی ما می گوید؛ نثرش
ساده ،زالل ،روان ،خوش خوان و
آکنده از تصویرهای آشناست.
او نگاهی بکــر بویژه به دنیای
ایرانیان مونتریال دارد و البالی
نوشــته هایش حــس و حالی
عمیق از عشق و مهر به جهان
و آدم های اطرافش جاری است.
اما نمــی د انیم چرا هنوز اصرار
دارد ناشــناس بماند! بسیاری
کنجــکاوان -همچون تحریریه
پیوند -سخت در کندوکاوند تا
هویت واقعیش را بیابند؛ اگر شما
خبری از او دارید ،ما را بی خبر
نگذارید!

بگشای رد سرای بستان

منق
شبس
ل بگذا ر رد ـتان

وین رپده بگوی ات هب یك بار زحمت ببرد ز شیپ ایوان

صب
ربخیز هك باد ح نوروز
بوی گل بامدا د نوروز

مینو اسالمی

{>> ادامه در صفحه}17 :

رد باغچه میكند گل افـشان

و آواز خوش ـهزاردستان

Cell.: 514-967-5743
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جشن نوروز بنیاد نیما

بهارانخجستهباد

جشن و پایكوبى نوروز ١٣٩٤
تهیه و تنظیم موسیقى :تپش دیجیتال
با هنر منایى دى جى آیدین
خوراک هاى خوشمزه و متنوع رستوران
و كیترینگ كبابسرا در مكان بفروش میرسد.
انواع نوشابه هاى الكلى
و غیر الكلى در مكان جشن

زمان جمعه  ٢٧مارس

ساعت  ٧:٣٠شب
تا  ١٢نیمه شب
مكــان:

با
هنرمندی

گروه مو
س
ی
ق
ى
پ
ا
پ
خوا

ماندانا نندگان:
ك روشن و ر
ض
ا
ه
و
م
ن
یبرد :نا
بهمرا صر بالشى
هگی
تاریست:
سعید

Centre Elgar de L’Île-des-Sœurs,
260, rue Elgar

در شهرک نانز آیلند ،مركز فرهنگى الگار،
اتوبوس  ١٦٨از مترو مک گیل
محل فروش بلیط:
ورودى :بزرگساالن  ١٥دالر
تپش دیجیتال
زیر  ١٨سال  ١٠دالر
تلفنآگاهى

ــــــــــــــــــ ٥١٤٩٦١٧٩٧٣
حمایتكنندگان:
استودیو فتو ُرز  -آقاى صادق رضى
مشاور امالك شركت «ساتن» آقاى فیروز همتیان
شركت ساختمانى المبدا  -آقاى مهرداد امیرى
گاراژ وست مونت آقاى خلیل شهرویى
نمایشگاه اتومبیلاُلتیمكس -آقاى حمید پازوكى
مشاور امالك شركت «اگات» آقاى رضا نژاد
شركت تولیدى پوشاك جهان -كلكسیون ویدا
كلینیكدندانپزشكىدكترحمیدشاكرزاده
انجمن دوستداران زرتشت
فروشگاه فیلم و موسیقى تپش دیجیتال

یـن لب
خ
ـن
هب آ ه د زبنید!
بدون رژیم | بدون ورزش

بدون جراحی | بدون نقاهت!

کت بنفش حـج
در ه

ازی

رویای دیرین شما
دست یافتنی است!
بدن ایده آل خود را بسازید!
با روش نوین
«کولاسکالپتینگ»
از شر چربی های موضعی سمج
برای همیشه رها شوید!

سـح
ات رهگ ز کنار تو جوان ربخـیزم!...
•«کولاسکالپتینگ»
چربی ها را منجمد می کند
و از بین می برد.
_________
• کامال بی خطر:
پذیرفته شده از طرف
 FDAاداره غذا و دارو)

for more information please visit www.drhejazi.com

کلینیکپزشکیوزیباییسینا
4084-A Boul. St-Laurent

برای آشنایی بیشتر
به سایت زیر مراجعه کنید:

www.drhejazi.com

برایمشاورهودریافتاطالعاتبیشترهمینامروزقرارمالقاتبگیرید:
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یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

Nowruz
!celebration
Nowruz
!celebration

ك ز ك موی نسیاری مینآید نسی
وروزیار مدد خواهی چراغ دل ربافروزی
وروزی م باد ن از این باد
ز وی یار یآید م باد
روزی نیسمدد ختواحكهم مییرچنراغ
وروزیدل ربافروزی
شیبایازنجنپباد ار
سخن رد رپده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی هكاز
سخن رد رپده میگویم چو گل از غنچه بی
آی
رون
ی زرتشتیان،
انجمن زرتشتیان کبک نوروز را به همه ِ
روزی نیس
ت حكم می
ملل
ایرانیانازوجنپدیگر
حوزهر نوروزی
پارسی گویان به ویژه هك شیب
فرهنگی نوروز شادباش و تبریک میگوید.
زرتشتیان ،پارسی گویان به ویژه ایرانیان
ی
کبک نوروز را
اجنمن
همگانبه همه ِ
خجسته باد!
نوزرتشتیانبر
سال

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

Toll Free: 1877-626-9700
unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.ca

هم خجس
ـت
ه باد!
سال نو  ١٣٩٤رب گان
و دیگر ملل حوزه فرهنگی نوروز شادباش و تبریک میگوید.

پاتوقعموجمال

صرافیالیت

فارکس

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)

به مدیریت یحیی هاشمی پور
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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آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

شهر
مرکز
در
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پزشک خانواده
جراح دندانپزشک



جراح دندانپزشک

louis

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

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

: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

1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

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

Guy

ص ن
تخ
بخ
س
سال و مال و افل و حال و ا ل و ل و ت و ت
بادت اندر شـهرياري ربقرار و رب دوام

، حال خوش، مال وافر، افل نيكو،سال خرم

ص ب ن
تخ
بخ
س
ل
ق
ا
... ت ر م، ت عا ي، ل با ي،ا ل اث ت
،ی همراه با سالمتی
 سال نوی خوش
برکت و موفقیت برای شما و خانواده
.عزیزتان آرزو دارم

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

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

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

بهروزباباخانی

: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
__________________

New

www.clinique-arya.com
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مشاور رمسی وام مسکن

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

Guy Concordia
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خامنها
رای
ب آقایان
و
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

ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح

Assurance
Elegance Insurance

ان

فرارسیدن نوروز و سال نو را شادباش می گوئیم.
ربایتان تـندرستی و نیک روزی رد سال نو آرزو داریم.

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

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

خدماتآرایشـی

باشد هک سالی ـسرشار از شادی و کاـمروایی داشته باشید...

LASER SPA

INSTITUT LEA

Estheticienne & Technicien
LASER | Diplome cidesco
internations du paris

کمپانی بیمهالگانس

------------سوزاندن موهای بدن با لیزر
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ختفیف
ویژه نوروز!
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_________________
6400-A St-Jacques W.

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

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

15%off
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Tel.: 514-482-4500

آژانس
مسافرتی

www.eleganceleasing.com

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

با قیمت های رقابت ناپذیر




































 







































 




assurance@eleganceleasing.com

1118 Ste-Catherine W.,
Suite 504
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Tel: 514-940-1642

514-940-1643
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شیرینی سرا رسید

paivand.montreal
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Ben Omrani

Winning, winter deals

Place Newman
2101, Av. Dollard, Lasalle

514 595-7100
Montreal
Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. W., #236
Place-des-Arts | 514 669-1880

47

$

1

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

>

500 MB OF dATA2

>

Unlimited Canada-wide
anytime minutes3

>

per month

Place du Parc
3575 du Parc
Place-des-Arts | 514 677-8009
Place Alexis Nihon
1500, Atwater Ave., #F-01
Atwater | 514 939-5552

Unlimited messaging4

(international text, picture and video messages)

>

Call display and Voicemail

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

5

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal | 514 439-9934
101, Mont-Royal Ave. W.
Mont-Royal | 514 448-6996

NEW

0

$

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

بهنام عمــرانی

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

درخدمت جامعه محترم ایرانیان مونتریال
___________________________

LG G3

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

برای دریافت اطالعات بیشتر
.همین امروز با ما متاس بگیرید

6

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
Place Bourassa Shopping Center
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14
514 927-6624

Reg.: $100

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

with a 2-year tab24 agreement
after a $100 bill credit.

Centre Commercial Wilderton
2665 Van Horne Ave., #A001-90
514 739-6838
Galeries des Sources
3237, des Sources Blvd., Suite 5
514 542-3436

mobifone... We follow you everywhere!

South-Shore

Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Smart and Max plans available with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Smart plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees
(if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $5/100 Mb, charged in $5 or $10 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Airtime includes calls from Canada to Canadian
numbers only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 4. Plans include messages sent from Canada to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts,
messages related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. Offer available
on new Smart Plan activation with 2-year Tab24 agreements with a minimal monthly fee of $47 on the LG G3 after a $100 credit on the customer’s second bill. Offer ends 03/31/2015. A device savings recovery fee applies in accordance with
your service agreement. If, for any reason, you downgrade to a lower tier plan category during your term, then you will be charged a one-time price plan downgrade fee as set out in your service agreement. TMFido and related names & logos
are trademarks used under licence. © 2015 Fido Solutions

خنستین وختصصی ترین

كتابروانشناسی
وهیپنوتیزمنوین

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

پیتزایی برای فروش

به زبان فارسی منتشر شد

 علیرضا سلیمی:تالیف

:عالقمندان برای دریافت کتاب می توانند با شماره تلفن زیر متاس بگیرند

514-347-4353

) فروشگاه كوه نور ( الول،و یا به فروشگاه های تپش
.و فروشگاه اخوان (وست ایلند) مراجعه کنند

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

SHAHRZAD BEAUTY SALON
سالن ویژه برای خانم های با حجاب

• 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

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

22

رستورانپیتزایی
در ناحیه ریوسود
• با دلیـــوری
 پیک آپ+
-------------- سال سابقه کار16 • با
• با مشتری ثابت
 صندلی20• گنجایش

:تلفنتمــاس

) Tel.: 514-824-6179
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

Cell.: 514-969-2492

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی رایگان  کمک برای اخذ وام
مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در
کانادا  Non residentsبا کمترین پیش پرداخت

نادرخاکسار

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

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

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

شور گل

بهــــــــارآمدبهارآمدسالمآوردمستانرا

زبانسوسن ازساقى کرامت هاىمستانگفت

از آن پيغامبــر خوبــان پيــام آورد مســتان را

شنيد آن ســرو از سوســن قيام آورد مستان را

زاولبـــــــــاغدرمجلسنثارآوردآنگهنقل

چو ديــد از الله کوهى که جام آورد مســتان را

"سقاهم ربهم" خوردند و نام و ننگ گم کردند

چو آمد نامه ســاقى چــه نام آورد مســتان را

زگـــــــــــــريهابرنيسانىدمسردزمستانى
درونمجمـــــــردلهاسپندوعودميسوزد

کــه ســرماى فــراق او زکام آورد مســتان را

درآدرگلشنباقــــــــــىبرآبربامکانساقى
که جــــان ها را بهار آورد و ما را روى يار آورد

ببني کز جملــه دولت ها کدام آورد مســتان را

ز شمــــسالدينتبريزىبهناگهساقىدولت

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

چه حيلــت کرد کز پرده به دام آورد مســتان را

ز پنهــان خانــه غيبى پيــام آورد مســتان را

چو خوبان حله پوشيدند درآ در باغ و پس بنگر

info@loadextransport.com

که ســاقى هر چه دربايد متام آورد مســتان را

به جام خاص ســلطانى مدام آورد مســتان را

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________



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

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

جواد ایراخنواه

عینک فرهت

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

تیمور دوستی

____________________
5655 Sherbrooke W.

____________________
93 Blvd St Jean Baptiste ,
Châteauguay J6J 3H8

Tel.: 514-481-0671

Tel.: (450) 692-2959

H4A 1W6

NDG,

 %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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1394 هب پیشواز نوروز
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

کلیه اقالم نوروزی و
سفره هفت سین
:در سوپراخوان

 و وست آیلندNDG

،با آرزوی سالی سراسر برکت
...بهــروزیوسالمتی
کلیه اقالم نوروزی
:در سوپراخوان
 و وست آیلندNDG

ی
پ
ش
ن
1394 هب واز وروز

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

بهترین

شیرینیجات
و
آجیل
نوروزی
در سوپراخوان
NDG
و وست آیلند

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744
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پس از نتایج ضعیف تیم اصفهانی
در ابتدای فصل ،همگان کار یحیی
گل محمدی را بــه عنوان مربی،
تمام شده می دانستند ولی آذری
مدیر عامل ورزشــی این تیم ،به
مربی خود اعتمــاد کرد و اکنون
ثمره آن اعتماد را می بیند .فوالد
خوزســتان در ادامه نتایج ضعیف
چند هفته اخیــر خود ،در اهواز با
پیکان به تساوی بدون گل رضایت
داد .تیم اهوازی با وجود این نتیجه،
همچنان جز مدعیــان قهرمانی
به حساب می آید .حال باید دید
که یاران دراگان اِسکوچیچ (مربی
فوالد خوزســتان) به ایــن روند
خاتمه خواهند داد یا خیر؟
اســتقالل تهران پس از ارایه یک
بــازی نه چنــدان روان در مقابل
گسترش فوالد تبریز ،این هفته به
مصاف نفت مسجد سلیمانی رفت
که یک هفته به علت مشــکالت
مالی تمرین نکرده بود .با این حال
این تیم جوان ،بازی نسبتاً خوبی
را در ورزشــگاه آزادی انجام داد.
استقالل تهران که همچنان جاسم
کرار را به علت محرومیتدر اختیار
ندارد ،توانست با گل سه امتیازی
رضا عنایتی مهاجم کهنه کار خود،
نفت را کنار بزند و خود را همچنان
در کورس قهرمانی نگاه دارد .این
تیم با اختالف یک امتیازی نسبت
به نفت تهران و هم امتیاز با تراکتور
در رده سوم قرار دارد.
نفت تهران توانســت ناکامی های
جام باشــگاه های آسیا را جبران

کرده و گسترش فوالد
تبریــز را دو بــر یک
شکست دهد و دوباره به
صدر جدول برگردد .در
مهمترین بازی هفته هم
تراکتور سازی در تبریز
توانســت پرسپولیس
تهــران را یک بر صفر
شکست دهد .پرسپولیس علی
رغم ارایه بازی هــای خوب در
جام باشگاه های آسیا همچنان
در لیگ می بــازد و جز فانوس
به دستان برای بقا در لیگ برتر
مبــارزه می کند .کارشناســان
نداشتن انگیزه در بین بازیکنان و
کادر فنی این تیم را دلیل کسب
ایــن نتایج می داننــد .مدیران
این تیــم باید فکــری به حال
پرســپولیس بکنند زیرا با ادامه
این روند ،سقوط به دسته پایین
تر دور از انتظار نمی باشد.
روز دوم جام باشــگاه های آسیا
هم پیگیری شــد کــه طی آن
پرسپولیس توانســت با نتیجه
یک بر صفر از سد میزبان خود
بنیادکار ازبکستان بگذرد و با 6
امتیــاز در صدر گروه قرار گیرد.
نفت تهران هم در خانه به نتیجه
یک بــر یک در برابر العین امارات
رضایت داد تا با  1امتیاز در جایگاه
چهارم گــروه خود قــرار گیرد.
فوالد خوزســتان هم در خانه ی
لوکوموتیو تاشکنددر ازبکستان به
تســاوی یک بر یک رسید تا با 2
امتیاز ،پله سوم گروه خود را اشغال
کند .تراکتور در تبریز توانست یک
بر صفر از سد االهلی امارات عبور
کند و با  3امتیاز ،تیم ســوم گروه
لقب گیرد.
مزایــده دوم واگــذاری تیم های
استقالل و پرسپولیس نیز برگزار
نشد .دلیل این امر نرسیدن هیچ
گونه پاکت پیشــنهادی به دست
سازمان خصوصی ســازی اعالم
شد .هیأت واگذاری تشکیل جلسه
خواهد داد تــا راهکاری برای این
موضوع بیابد .این سازمان ،کاهش
قیمــت واگــذاری را رد کرد ولی
اطمینانداد که شرایط آن تسهیل
خواهد شد .با این شرایط و اوضاع،
بعید به نظر می رســد که کسی
برای خرید این دو تیم پیش قدم
شود .حال باید دید که دولت چه
راهکاری برای فروش اســتقالل و
پرسپولیس می اندیشد.
شرح عکس ها:

 -1نشان واره (لوگو) لیگ برتر
 -2عبدالله ویسی
 -3یحیی گل محمدی
 -4دراگان اِسکوچیچ
 -5رضا عنایتی

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

برجن مرغـوب پری

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

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

َمجال این هفتــه را به بازیهای
هفته 22لیگ برتر -جام خلیج
فارس ،روز دوم بازیهای آسیایی
نماینده های ایــران و واگذاری
تیــم های پر طرفــدار پایتخت
اختصاص میدهیم.
تنور لیگ در بازیهای یک ســوم
پایانی حســابی داغ شده و تیمها
در تالشند تا هفته های پایانی را
با موفقیت پشت سر بگذارند .آنها
خوب می دانند که هر امتیاز در
این روزهــا در تعیین قهرمان و
یا تیم های سقوط کننده تاثیر
گذار خواهد بود .لذا تیم ها نهایت
تالش خود را بــکار می گیرند
تــا بتوانند به هــدف خود نایل
آیند .این تالش چه در تیمهای
باالی جــدول و چه در تیمهای
پایین جدول کام ً
ال محســوس
می باشــد .در بــاالی جدول 5
تیم نفت تهران ،تراکتور سازی
ِ
تبریز ،استقالل تهران ،سپاهان
اصفهان و فوالد خوزســتان در
کورس قهرمانی قرار دارند و در
تیم راه آهن
انتهای جدول هم ِ 8
شهر ری ،نفت مسجد سلیمان،
گسترش فوالد تبریز ،استقالل
صنعتی خوزستان ،پیکان تهران،
ملوان بندر انزلی ،پدیده مشهد
و پرسپولیس تهران برای سقوط
نکردن می جنگند.
در ابتدا دو تیم پدیده مشــهد و
اســتقالل صنعتی خوزستان به
مصاف هم رفتند که هر دو تیم به
تساوی یک بر یک رضایت دادند.
تیم خوزستانی علی رغم داشتن
مربی جوان و موفق خود -عبدالله
ویسی -نتوانسته نتایج قابل قبولی
کسب کند و لی همچنان مدیران
این تیم به ویسی اعتقاد دارند .در
دیگر بازی ،صبای قم یک بر صفر
از ســد راه آهن شهر ری گذشت.
راه آهن پس از بردی که هفته قبل
با مربی جدید خود ،فرهاد کاظمی،
به دست آورد طرفداران اندک خود
را به بقا در لیگ برتر امیدوار کرده
بود ولی با این شکست نشان داد
که همچنان راه سختی تا ماندن
دارد .ملــوان بنــدر انزلی هم نوار
پیروزی هــای خود را حفظ کرد
و توانســت یک بر صفر سپاهان
اصفهان را شکســت دهــد .این
چهارمین برد متوالی پس از حضور
فیروز کریمی روی نیمکت این تیم
شمالی می باشد .ملوان با این برد
از انتهای جدول فاصله گرفته ولی
همچنان خطر سقوط را احساس
می کند.
ذوب آهن اصفهان توانست چهار بر
یک سایپای کرج را درهم بکوبد و
یک برد شیرین را به دست آورد.
این تیم با این برد به جمع مدعیان
کسب سهمیه آسیایی اضافه شد.

www.paivand.ca

الـهی های جهان متحد شوید!
فوتبال ّ
ُ
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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www.paivand.ca
www.paivand.ca

فریبرزرجبیان:مونتریال

facebook.com/fariborz.rajabian
f1970f@yahoo.com
twitter: @freddyra

داستان خسته کنند ٔه
انتقالنیمار
ی او نیمار دا
نیمار ،که نام واقعــ 
سیلوا سانتوس جونیور است ،در
روز  ۵فوریه  ۱۹۹۲در شهر مشی
ی از شــهرهای
داس کروزس یک 
ایالت ســائو پائولو برزیل چشم به
جهان گشود .نیمار که خیلیها او
را با پله مقایسه میکنند از همان
ســنین نوجوانی این پتانســیل
ی از
کــه بتواند همچون پله به یک 
ستارگان کهکشان فوتبال تبدیل
شود را در خود مهیا میدید .نیمار
ی که فقط
در ســال  ۲۰۰۹زمان 
 ۱۷سال بیش نداشت ،همچو پله
افسانهای به تیم سانتوز پیوست و از
هما آنجا بود که خود و فوتبال خود
را به جهانیان شناسند.
او همچنان پلههای ردههای ملی
را از ردههای زیر  ۱۷ســال تا تیم
بزرگساالن به سرعت پیمود و در
ی برزیل
ی خود با تیم مل 
ی بعض 
اول 
در مقابل ایالت متحدٔه آمریکا به
گلزنیدست پیدا نمود.
نیمــار در حال 
ی در هــر دو تیم
باشــگاهی و مل 
ی روزهای طالی
خود را هر چند با سن کم سپری
میکرد کــه روزانه پیشــنهادات
رووسوسه انگیزی از اروپا به سوی
او روانه میشــد که وی در نهایت
بارســلونا را به عنــوان اولین تیم
اروپای 
ی خود انتخاب نمود.
با ورود نیمار به بارســلونا در سال
 ۲۰۱۳کــه در آن زمان ســاندرو
راســل ریاست این باشــگاه رابه
ی از
عهده داشــت شــروع یکــ 
پرجنجالتریــن و پیچیدهترین
داستانهای نقل و انتقالتدردنیای
فوتبال رقم خورد که در نهایت با
استعفای راســل در ساله ۲۰۱۴
هنوز به سر انجامی نرسیده است .
ی بود که در ماه گذشته
این در حال 
با وجود ادعای ســاندرو راســل،
باشگاه بارسلونا ،پدر نیمار و جوزپ
ماریا بارتومئو رئیس کنونی باشگاه
بارسلونا ،این باشگاه هنوز نتوانسته
خود را از دست جنجالهای انتقال
نیمار نجاتدهد.
تا اینجا داستان به این شکل است
که رئیس باشگاه بارسلونا تمامی
قراردادها را به خاطر پســت خود
در باشــگاه امضا کرده اما او واقعا
نمیدانست ه که چه چیزی را دارد
امضا میکند .قبال گفته شد پروسه
آوردن این بازیکن  57میلیون یورو
خرج برمیدارد امــا اداره مالیات
اسپانیا دیروز تخمین زده که این
انتقال نزدیک بــه  94.8میلیون
یورو خرج داشته است .با اینحال
ماموران مالیاتی کشف کردهاند که
این باشــگاه هنوز به اداره مالیات
بابــت این انتقال بدهکار اســت؛
مسئلهای که به استعفای ساندرو
راســل هم منجر شــد .بارتومئو
تالش کــرد با یک توضیح بهتر و
پرداخت 13میلیون یورو اضافه به
اداره مالیات ،این مســئله را حل

کند .حاال به نظر میرســد حتی
این 13میلیون یورو هم جوابگوی
بدهکاریهای باشگاه بارسلونا به
اداره مالیات نیســت و از این اداره
خبر میرســد کــه  2.8میلیون
یوروی دیگر هــم تخلف صورت
گرفته است .راســل و بارسلونا به
ی متهم شدهاند و
کالهبرداری مال 
راسل هم به خاطر این ادعا که این
انتقال فقط  57میلیون یورو خرج
داشــته ،قوانین را دور زده است.
رقمیکه حاال با توجه به مدارک
ثابت شده،بسیار پایینتر از مبلغ
خرج شده است.

افتخارات

(این تنها نمونه ای از جوایز نیمار
است)

باشگاهی

سانتوس
•Campeonato Paulista
۲۰۱۲ ،۲۰۱۱ ،2010
• جام حذفی برزیل ۲۰۱۰
جام حذفی برزیل ۲۰۱۱
• کوپا لیبرتادورس ۲۰۱۱
بارسلونا
•سوپرکاپ اسپانیا ۲۰۱۳
ملی
• مسابقات قهرمانی جوانان آمریکا
جنوبی ۲۰۱۱
• مدال نقره المپیک ۲۰۱۲
• قهرمانی جام کنفدراســیونها
۲۰۱۳
فردی

• بهترین بازیکن مسابقات قهرمانی
جوانان آمریکا جنوبی ۲۰۱۱
بهترین بازیکن مسابقات قهرمانی
جوانان آمریکا جنوبی ۲۰۱۰
• بهترین بازیکن کوپا لیبرتادورس
۲۰۱۱
• بهترین بازیکن Sudamericana
2012 Recopa
• بازیکن جوان سال۲۰۱۱ :
• کفش طال ۲۰۱۲ ،۲۰۱۱ ،۲۰۱۰
(بیشــترین گل در همه رقابت در
برزیل)
• بهترین گلزن جام حذفی برزیل
۲۰۱۰
• بهترین گلــزن جوانان قهرمانی
آمریکای جنوبی ۲۰۱۱
• بهترین گلزن مسابقات قهرمانی
۲۰۱۲
• بهترین گلزن کوپا لیبرتادورس
۲۰۱۲
• بهتریــن بازیکــن جــام
کنفدراسیونها۲۰۱۳
بهترین گلزن کوپادلری اســپانیا
۲۰۱۴

چلسی و اولین جام
فصل در ویمبلی

چلسی ۰-۲تاتنهام
روز یک شــنبه اول مــاه مارس،
چلسی توانســت در اولین فینال
فصل در جام کپیتال وان با  ۲گل
جان تری و کاســتا اولین عنوان
قهرمانی این فصــل را از آن خود
نماید.
ی پرتغالی تیم
حوزه مورینیو مرب 
چلسی پس از پیروزی دو بر صفر
این تیم در فینال مقابل تاتنهام و
قهرمانــی در این رقابتها مصمم
است که عناوین بیشتری رادومین
دوره حضور خــود در این تیم به
دست بیاورد.
چلسی با گلهای جان تری و گل
به خودی کیل واکــر دو بر صفر
تاتنهــام را در ورزشــگاه ویمبلی
مغلوب کرد.
ژوزه مورینیو پس از کسب اولین
جــام در دومین دوره حضور خود
در چلسی گفته است" :من مثل
کودکی هستم که برای اولین بار
برنــده جایزهای شــده ،برای من
زندگی بدون کسب افتخار سخت
اســت به همین دلیل من تشنه

کسب قهرمانی هستم".
مورینیــو در دوره اول حضور در
باشــگاه چلســی ،بین سالهای
 ۲۰۰۴تــا  ۲۰۰۷پنــج عنــوان
قهرمانی با آبیپوشــان به دست
آورده بود.
ســرمربی پرتغالی آبیپوشان در
سال  ۲۰۰۵اولین قهرمانی خود به
همراه چلسی را در جام اتحادیه به
دست آورد و در ادامه همان فصل
جام قهرمانی لیگ برتر انگلستان را
هم باالی سر برد.
بازیکنــان ژوزه مورینیو در حال
حاضر با یک بازی کمتر در صدر
جدول قرار دارد و پس از شکست
منچسترســیتی مقابل لیورپول
شانس قهرمانی این تیم در انتهای
فصل افزایش پیدا کرده است.
جــان تری کاپیتان چلســی هم
پس از قهرمانــی در جام اتحادیه
انگلستان گفته اســت" :این آغاز
اتفاقی ویژه اســت ،مــا همواره
همیشــه میگفتیم که ما برای
رقابت بــا دیگر تیمهای طراز اول
بایددر رقابتهای مختلف قهرمان
شویم".
او در ادامــه با اشــاره به قهرمانی
چلســی در ســالهای  ۲۰۰۴و
 ۲۰۰۵گفت ":در سالهای ۲۰۰۴
و  ۲۰۰۵کســب جــام در میانه
فصل ،باعث ایجاد انگیزه و قهرمانی
در لیگ برتر شــد ،امیدوارم این
قهرمانی در نهایت باعث قهرمانی
ما در لیگ برتر شود".

پزشکانبدونمرز :کمککنید!

•
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«««« سالمت »»»»

راه تضمینی برای
سوزاندن سریع
چربی شکم

بخاطر میــزان باالی که نشــان میدهد که پروتئین
فروکتــوز اســت ،برای کاهش چربیهای شکم نیز
میتوانــد موجــب بسیار موثر است.
انباشــته شــدن یک تحقیق نشان داده است که
چربی در ناحیه میزان و کیفیت پروتئین مصرفی
شــکم شود .با میزان چربی شکم رابطه عکس
برخی باور دارد .یعنی افرادی که پروتئین
د ا ر نــد بیشــتر و بهتــری میخوردند،
کــه این چربی شکم کمتریداشتند.
مکا نیز م تحقیق دیگری که در کشــور
ا صلــی دانمارک انجام شده است نشان
تاثیرات میدهد کــه کربوهیدراتهای
زیانآور تصفیه شده و روغنهای گیاهی
قند برای با افزایش چربی شکم در ارتباط
سالمتی بوده اما میوهها و ســبزیجات با
ا ست  .کاهش آن در ارتباط است.
چر بی تحقیقات متعددی نشــان داده
اضافه وزن داشــتن همیشه به شــکم و کبد را افزایــش داده اســت که برای بهره بــردن از
معنی سالم نبودن نیست.
و موجب مقاومت انســولین و پروتئین مصرفی ،باید میزان آن
افراد چاق زیادی هستند که در مشــکالت متعدد گوارشــی و  ۲۵-۳۰درصد از کالری مصرفی
سالمت کامل به سر میبرند.
متابولیکمیشود.
روزانه باشد.
از آن طــرف ،خیلیها که وزن تحقیقــات نشــان میدهد که بنابراین ســعی کنیــد میزان
ســالم دارند دچار مشــکالت نوشــیدنیهای قنددار با  ٪۶۰تخممرغ ،ماهی ،غذاهای دریایی،
متابولیــک مربوط بــه چاقی خطر چاقیدر کودکاندر ارتباط گوشــت ،مرغ و لبنیــات را در
هستند.
است.
برنامهغذاییتانبیشترکنید.اینها
دلیل آن این است که چربی زیر کافی اســت که تصمیم گرفته بهترین پروتئینهایی هستند که
پوست مشکل اصلی نیست (البته و میــزان قنــد مصرفــی در میتوانید در رژیمهای غذاییتان
از نقطهنظر سالمتی نه زیبایی) .رژیمغذاییتــان را بــه حداقل استفادهکنید.
چربی موجود در حفره شکم رسانده و نوشیدنیهای قنددار •
است که مشــکل اصلی را مثــل آبمیوههــای مصنوعی .۳ ،مصرف کربوهیدرات را در
نوشیدنیهای انرژیزا و همچنین برنامهغذاییتانمحدودکنید.
ایجادمیکند.
اگــر در ناحیه کمرتــان چربی قهوهها و چایهای قنددار را به محــدود کــردن کربوهیدرات
روشی بسیار موثر برای کاهش
زیادی داریــد ،حتی اگر خیلی کلی حذف کنید.
ســنگینوزن نباشید ،باید برای بــه خاطر داشــته باشــید که چربی اســت .این را تحقیقات و
خالص شدن از شر آن دنبال راه هیچیــک از این مشــکالت به مطالعات متعددی اثبات کردهاند.
میوههای تازه که حاوی فروکتوز وقتی مصــرف کربوهیدرات در
چاره باشید.
چربی شکم را میتوانید خیلی هســتند برنمیگردد .میوههای برنامه غذاییکاهش یابد ،اشتها
راحــت با انــدازه گرفتــن دور تازه کام ً
ال ســالم بوده و میزان نیز کمتر خواهد شد و وزن فرد
قابلتوجهی هــم فیبر در خود پایین میآید.
کمرتان ارزیابی کنید.
اگر ســایز دور کمرتان باالتر از دارند که تاثیرات منفی فروکتوز مطالعات مختلفی ثابت کردهاند
کــه رژیمهــای غذایــی کــم
 ۱۰۲سانتیمتر (در مردها) و  ۸۸را جبران میکند.
سانتیمتر (در زنها) باشد ،به آن دقت کنید کــه اگر میخواهید کربوهیدرات ۲-۳ ،مرتبه بیشتر
مصرف این نوع قندیجات را در از رژیمهــای غذایــی کمچربی
چاقی شکم میگویند.
راهکارهای اثباتشدهای وجود رژیمغذاییتان پایین بیاورید باید وزن فــرد را پاییــن میآورند.
دارد کــه بتوانیــد چربیهای به برچسبهای روی موادغذایی این حتــی زمانی که افرادی که
رژیمهــای کمکربوهیــدرات را
شکمتان را هدف قرار داده و آنها دقت کنید.
•
دنبــال میکردند تــا جایی که
را بسوزانید.
 .۲مصرف پروتئین بهترین
•
میخواســتند در روز کالــری
کاهش
برای
درازمدت
راهکار
حتی
جات،
ی
شیرین
مصرف
از
.۱
مصــرف میکردنــد هم صدق
است.
شکم
های
ی
چرب
نوشیدنیهای قنددار ،خودداری
میکرد .این در حالی اســت که
کنید.
پروتئین مهمترین مادهمغذیدر رژیمهــای کم چربــی در این
قند اضافه شــدیداً ناسالم است ،کاهش وزن است .مطالعات نشان مطالعه کالری بسیار محدودی
تحقیقات نشان میدهد که قند داده اســت که مصرف پروتئین داشته است.
اضافه میتواند تاثیرات مخرب و اشــتها را تا  ٪۶۰کاهش داده ،رژیمهــای کمکربوهیدرات وزن
زیانآوری بر سالمت متابولیک متابولیسم را تا  ۸۰-۱۰۰کالری آب را نیــز به ســرعت کاهش
بدن داشته باشد.
در روز افزایــش داده و کمکتان میدهد که باعث میشود نتیج ه
قند نیمی گلوکز و نیمی فروکتوز میکند تا  ۴۴۱کالری کمتر در سریعتریبگیرید.
اســت و فروکتوز ،هر مقدار که روز مصرف کنید.
تحقیقات مختلفی نیز به مقایسه
باشــد ،فقط توســط کبد قابل اگــر هدفتــان کاهــش وزن رژیم کمکربوهیدرات و کمچربی
گوارش است.
باشــد ،اضافه کــردن پروتئین انجام گرفته که نشان داده است
وقتــی مقــدار زیــادی قنــد بــه برنامهغذاییتــان میتواند رژیمهای کمکربوهیــدرات به
تصفیهشده مصرف کنید ،کبد موثرترین تغییری باشــد که در طور خاص بر چربیهای شــکم
انباشــته از فروکتوز میشود و زندگیتان ایجاد میکنید .این اثر میگذارند .این یعنی میزان
مجبور میشــود که همه آن را کار نه تنها کمک میکند وزنتان قابلتوجه چربی که با این رژیمها
تبدیل به چربی کند.
را کم کنیــد ،میتواند کمکتان از بین میرود ،چربی خطرناک و
مطالعات مختلفی نشــان داده کند دوباره وزنتان باال نرود.
{>> ادامه در صفحه}28 :
اســت که قند اضافه ،که اکثراً همچنین شــواهدی وجود دارد

هنگامي كه انس��ان به وس��يله دعا با بزرگان و خداوند ارتباط برقرار
هنگامي كه انس��ان به وس��يله دعا با بزرگان و خداوند ارتباط برقرار
ميكن��د ،تأثيرات و بركات��ي بهوجود ميآيد كه زندگ��ي او را متحول و
ميكن��د ،تأثيرات و بركات��ي بهوجود ميآيد كه زندگ��ي او را متحول و
دگرگون ميس��ازد يكي از مهمترين و اساسيترين آثار ،آرامش روحي و
دگرگون ميس��ازد يكي از مهمترين و اساسيترين آثار ،آرامش روحي و
رواني است كه براي انسان بهوجود ميآيد.
رواني است كه براي انسان بهوجود مي
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ب��ا ياد خدا قلب و دل انس��ان آرامش ميگي��رد .همچنين ارتباط با
ب��ا ياد خدا قلب و دل انس��ان آرامش ميگي��رد .همچنين ارتباط با
خداوند از طريق دعا ،از بروز بس��ياري مش��كالت در زندگي پيش��گيري
خداوند از طريق دعا ،از بروز بس��ياري مش��كالت در زندگي پيش��گيري
ميكند و صبر و ش��كيبايي را در او تقويت ميكند .هنگامي كه انس��ان
ميكند و صبر و ش��كيبايي را در او تقويت ميكند .هنگامي كه انس��ان
با توس��ل جس��تن و دعا از خداوند متعال تقاضا و درخواس��تي داش��ته
با توس��ل جس��تن و دعا از خداوند متعال تقاضا و درخواس��تي داش��ته
باش��د ،خداوند در او اعتمادبهنفس و اميد ايجاد ميكند تا بتواند در برابر
باش��د ،خداوند در او اعتمادبهنفس و اميد ايجاد ميكند تا بتواند در برابر
مشكالت مقاومت كند.
مشكالت مقاومت كند.
است.
مشكالت
براي
انديشي
چاره
و
درمان
دعا
مش��هود
از آثار بارز و
از آثار بارز و مش��هود دعا درمان و چارهانديشي براي مشكالت است.
در
را
این
چون
شود.
وقتی به خودتان و مکانی که با شــما در میان میگذارم و
شده
حل
انسان
كوچك
مشكالت
شود
مي
حاصل
ارتباط
هنگامي مكهیاين
هنگامي كه اين ارتباط حاصل ميشود مشكالت كوچك انسان حل شده
ام،س��ايه آن از ورود به مشكالت بزرگ
کــردهدر
کشــفيابد كه
دس��ت مي
تواني
به
او
و
و او به تواني دس��ت مييابد كه در س��ايه آن از ورود به مشكالت بزرگ
خودم
در آن زندگی میکنید توجه قطعا شما تا حاال بهترین نوع
وقتی
مهم دع��ا ميتوان به توانافزايي و باال
اینکــهرو از
كند .از اين
ممانع��ت ميكند .از اينرو از آثار مهم دع��ا ميتوان به توانافزايي و باال
برایآثاراین
مي از
ممانع��تقبل
نکنید ،آشفته میشوید .این شــوینده محل زندگیتان را شیشهها
بردن توانايي انس��انها اشاره كرد زيرا دعا باعث رشد و رسيدن به كمال
بردن توانايي انس��انها اشاره كرد زيرا دعا باعث رشد و رسيدن به كمال
احساســات منفی دنبال
احساس آشــفتگی ناشی از کشف کردهاید!
متیز
و در نهايت كماليابي انسان ميشود.
و در نهايت كماليابي انسان ميشود.
جذب انرژیهای منفی است •
بگردم
ای
ه
پیچید
دالیل
شوند
ی
م
هنگامي كه انس��ان به ماوراء وصل ميش��ود در پرت��و اين ارتباط ،به
هنگامي كه انس��ان به ماوراء وصل ميش��ود در پرت��و اين ارتباط ،به
متیزی
خوب
حال
که در گــرد و غبار و کثیفی
اي می
جــارو
خانه را
آمسان
کنم،خواهد يافت .اگر انس��ان مدتي را در
دس��ت
فوقالعاده
قدرت و توان
قدرت و توان فوقالعادهاي دس��ت خواهد يافت .اگر انس��ان مدتي را در
ریزمبسيار باالست سپري كند در اثر اين
ش��خصيتي
كنار فردي
ریخته
هم
ه
ب
چیز
همه
وقتی
حسابی جا خوش میکنند.
لحاظدور می
كهلازها را
آشغا
كنار فردي كه از لحاظ ش��خصيتي بسيار باالست سپري كند در اثر اين
قشنگتر
بنابراين يكي ديگر از آثار دعا پااليشهاي
كند
مي
الگوپذيري
معاش��رت،
معاش��رت ،الگوپذيري ميكند بنابراين يكي ديگر از آثار دعا پااليشهاي
انرژیهای منفــی خیلی راحت اســت مغــزم درســت کار است! و خــودم را غرق در بوی
زيرا در اث��ر ارتباط با دعا و خداوند رحيم،
ميیآيد
خوشش��مار
اخالقي افراد به
اخالقي افراد بهش��مار ميآيد زيرا در اث��ر ارتباط با دعا و خداوند رحيم،
رشد میکنند؛ در گرد و غبار روی نمیکند .وقتــی میخواهم
کنم.
محیط م
انس��انها از رذايل اخالقيش��ان مانند كينه ،عداوت ،خشم ،بدرفتاري و
انس��انها از رذايل اخالقيش��ان مانند كينه ،عداوت ،خشم ،بدرفتاري و
كماالتکافی
هنوزبهانگیزه
دوراگر
بدگوييهم
پنجــره و پردههــا ،در کتابهای بهتر فکر کنم و حالم خوب باشد ،شــما
انساني دست پيدا ميكنند و ارزشهاي
ش��ده و
بدگويي دور ش��ده و به كماالت انساني دست پيدا ميكنند و ارزشهاي
روشن
عود
یک
ندارید،
شروع
آشفته کتابخانه ،میان لباسهای برای تمرکز بیشــتر ،همه چیز را برای
اخالق��ي ش��ان افزايش يافته و تداوم مييابد .از اي��نروي يكي از اهداف
اخالق��ي ش��ان افزايش يافته و تداوم مييابد .از اي��نروي يكي از اهداف
سوي را به
بخورمعطر
دســتگاه
تلانبار شــده و اشیای بیمصرف مرتب میکنم .این کار چیزی بیش کنید
ابديت است و در قرآن كريم آمده است:
حركت به
خلقتیاانسانها
خلقت انسانها حركت به سوي ابديت است و در قرآن كريم آمده است:
همتا به بي
تالش كني
خواهيم كه تو
بیندازیدماومي
اي انس��ان
پر،و خدا
برس��ي
های به بي
كني تا
دســتمتو تالش
خواهيم كه
انس��ان ما مي
چیزی از
اياگر هم
برس��ي وهمخدانتیجه میریزم.
نهايت است و
منصفانهتر
انواع
نهايتو لب
شکسته
ظرف
بگیرید که
تصمیم
و فراموش شــده انبــاری .خیلی از شستن ساالنه فرشها و مرتب کار
كني.
مالقات
را
كني.
مالقات
را
وقتها حواسمان نیست که با چه کردن کتابخانه و آشپزخانه است
همین امروز به محیط زندگیتان بهتریدارد.
دربرود ،میماند برای خانه تکانی شیشــههای ســس و ماست که
از آثار ديگر دعا اين اس��ت كه انس��ان بدينوسيله به مقامات اخروي
اخروي
مقامات
به
وسيله
بدين
انس��ان
كه
اس��ت
اين
دعا
ديگر
آثار
از
برای اینکه انگیزه بیشتری داشته آخر ســال .چیزهایی که در طول جمع کردهام ،کتابهایی که هرگز
چیزهایی احاطه شــدهایم ،چون چون فکر میکنم نظم باید به یک سروسامانبدهید.
خواهد رسيد و امكان حضور
خواهد رسيد و امكان حضور
ائمهبه آنها
گذشته
خودمان را به آنها وابسته میدانیم عادت روزانه تبدیل شود.
احتیاجی قرار نیست آنها را بخوانم ،مجلهها
معصومين(ع) است.
ائمهتا نوروز نمانده
زیادی
چیزجوار
در
معصومين(ع)
سال جوار
باشم ،کارم را از جایی شروع کردم یک در
•
بصر
لذت
نوع
هیچ
و
ام
ه
نداشت
نظافت
یک
و برای رها کردن همه چیز به حال خانه تکانی عید فقط
محسوس
آن
در
تحول
و
تغییر
که
یای و روزنامههایی که تلنبار شدهاند را
كس��ب
را
خ��دا
اولي��اي
و
و اولي��اي خ��دا را كس��ب
همگانی
بسیج
و
بیدارباش
ديگر
نكت��ه
ك��رد.
خواهد
نكت��همی
ام ،دور
نبــرده
باشد .در خانه من بههمریختگی هم از آن
کلی اســت برای اینکه اگر کاری
خود ،توجیههای فراوانیداریم.
ریزم .دور میریزم و در عوض ،کلی فضا
ديگر
ك��رد.
خواهد
توج��ه و
خانهاين
در
است.
خص��وصسختی
تکانی کار
خص��وصبگذارید
در تراينستان را
کتابخانه یا کثیفی آشــپزخانه شما هم
برای جذب انرژیهای مثبت را به هر دلیلی عقب افتاده ،انجام
توج��ه وکنار را برای چیزهای تازه باز میشود.
معصومين
اجراي
بیفتیــد(.ع)
راه معصومين
مــنسيره
(ع)را نداشته کامال محسوس هستند .بنابراین و دنبالاجراي
اجازه •
ساده
سيرهیک کار
انتظار
باید هر هفته ،هر ماه و هر سال شــود .توجه دائمــی به محیطی اصال
دعا
اس��ت،
الهي
اولي��اي
و
و اولي��اي الهي اس��ت ،دعا
خلوت آشپرخانه انبار نیست
برای
که
من
باشــید.
خانه تکانی از مرتب کردن کتابخانه شــروع بدهید محیــط زندگیتان
برنامهای برای نظافت و زدودن کــه در آن زندگــی میکنیم ،به
و
مستمر
هاي
سيره
از
يكي
يكي از سيرههاي مستمر و
جاری موقع تمیز کردن آشپزخانه ،عالوه
معصومين(ع)بیدار
امســال از  ۶صبح
هــای مثبت در
آلودگیهای اطراف داشــته سازماندهی ذهن کمک میکند و
پيوسته
معصومين(ع)آناست.
است.شــدم و کردم وبعد رفتم سراغ شستن گاز و انرژیپيوسته
بر پاکســازی ،ظرف و ظروف و
صبحانه
قبلش یک
باشیم .این همان چیزی است که به آدم یاد میدهد که همه چیز را البته
مناس��بت
ائمه (ع) در
هاي حسابی آشپزخانه و یخچال و تمیز کردن شود .ائمه (ع) در مناس��بتهاي
داش��تند
دعاهايي
گوناگون
داش��تند
دادن مــواد غذایی را هم از هم تفکیک
داشــته
انرژی
خوردم تا
هم
دعاهايي دست
گوناگونترس از
Puzzleوابســتگی و
نظم پیش ببرد.
41یکنم،
(Hard,کار م
 difficultyوقتی دلی
باشم .کابینتها.
خانه تکانی می
)0.71آن آیین
به
rating
)0.61
Puzzle
طبق 42
گویند(Hard,.
difficulty
rating
دعايي
كه
هنگامي
و انسان
دعايي
كه
هنگامي
انسان
و
را رها کنید و بــه این فکر کنید میکنم .آشپزخانه محیطی است
قرار نیســت من در این یادداشت من که خیلی تحت تاثیر محیطی
راســتش تنها بودم و کسی را هم کمتر خسته میشوم.
را آغاز ميكند به هر زباني
هر زباني
ميكند به
که را
کند .امادر •
دارید تا که همه با آن سروکار دارند .موقع
نداشتم که به من کمک
قدرت را
آغاز این
همیشه
چیزیدرباره بهترین روش سابیدن هستم که در آن زندگی میکنم.
براي اقت��دا و پيروي كردن
براي اقت��دا و پيروي كردن
پیش رفت .دورریختنیها و دلکندنیها
دارید آشپزی ،اگر آشــپزخانه منظم و
خوب
چیز
همه
نهایت
نیاز
آن
بــه
واقعا
که
چیزی
افسردگی،
کف آشپزخانه یا بهترین راه شستن بســیاری از حالتهای
از س��يره معصومي��ن (ع)
از س��يره معصومي��ن (ع)
کنیــد .مثال من انباری را تمیز باشــد ،لذت کار چند برابر
پردههای دودزده چیزی بگویم.
رخوت ،تنبلی و تغییرات خلقی به امااست.
شــما اگر همزی و بچه دارید ،من نه فقط موقع خانهتکانی ساالنه را تهیهاست.

13

13

نبايدهاياينروشدرمانيمي
گويدآئینخانهتکانیباعشق!
بزرگ:
دو بهپیشوازنوروز

زم
بين علم

5

1

4

8

6

4

1

3

دهید .کار  3که هرچند وقت7یک بار چیزهای2
این کار را گروهی4انجام 5

زندگی و انرژیهای
من فقط2چند تا از نکتههایی را که  8خاطر سبک 4
شرحهام منفیای اســت کــه دورم جمع گروهی هم سریعتر پیش میرود،
آنها رسید
یکخانه
در آیین
تکانیبابهدو
جدول

7
دنيا
لب

یک جدول با دو شرح

 5140 6جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در 3
«شرحجواب
پاکدوکردن
سپس با
حل کرده
5140با مداد
صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از2شرحها را
شرحويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
عادی و
دارای
8و ايران
روزنامه
جدول
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
ويژه
جدول
7جدول عادي
جدول
عادي 3
8
6
جدولهای 2
____________________
وعادی
____________________ ویژه


3

افقي:
-1پيشغ��ذا -يك��ي از رش��تههاي
1
صنايع دس��تي كه طي ساليان اخير
2
در گيالن رواج يافته است
ساسانيان-
 -2آزاد -از نوازندگان عهد
3
فرمانروايان
4
 -3ويراي��ش -ب��ه معن��ي لق��ب-
5
تباهيها
 -4س��نگ زينتي -دوستي ،محبت-
6
گيرنده تلويزيوني
7
 -5نوع��ي س��از -س��رايت -امپراتور
8
ديوانه -ضمير جمع
 -6بنياس��رائيل -ب��دكار -م��اده
9
بيهوشي
10
 -7اهل��ي -هدايتگ��ر -حركت زير
11
حرف و عالمت آن
 -8ندادهن��ده -جاي��ز -زي��ر دريا را 12
سياحت ميكند
.
رفتارهاي درس��ت شيوه رفتاري صحيح
با تكرار 13
 -9چگونگي انج��ام گرفتن يك كار،
دنياي
قلب
«دين
شناس
جامعه
ك
فرهنگسازي و نهادينه ميشود و اشاعه
فرد
در
14
فرايند و جريان -كابوس -ستايش
» اگر بخواهيم براي دنيا يك قلب فرهنگ رفتار درست نه تنها در ماه رمضان بلكه
 -10بل��ي -ت��وده غل��ه -راهرفت��ن
15
د دين را معرفي كرد و در جامعه در ماههاي ديگر س��ال رعايت ميشود چون هر
كودك
ت كه به نوعي دين نداش��ته باشد .ف��رد خود را مس��ئول رفتارهاي��ش ميداند و با
 -11خط��اب بيادبان��ه -پناه��گاه-
ر يك��ي از عوام��ل بازدارنده مهم پذيرفتن رفتار ناپسند سعي در تغيير آن دارد.
تابناك -عريان
 -8برومند ،رستگار -شنيدن -دعوا براي
بهاي اجتماعي جلوگيري ميكند
دكتر قراي��ي مقدم در ادامه ميافزايد :اصول
 -12ب��رزن -حرف هش��تم -خوبيها و خيرات آن نيست
ت كه انس��ان را به باورهاي ديني درس��ت در زندگي را ك��ودكان از والدين خود
نيكوييها
بيزاري از چيزي-
(Hard,اي براي بيان
 -9واژه
Puzzle
difficulty
)0.60هاي انساني
ث رشد ارزش
الگ��وي تربيتي
44بهترين
آموزن��د و والدي��ن
ratingميشود .مي
 -13ص��داي درهم -يار بي��ل! -آماده و بهنجار ،عادي -مجسمه لباس
كنند در طول س��ي روز
ايراني-و
ش��دن
دور
براي
بنابراين
رون��د
مي
ش��مار
به
س��عي ميفراهم
 -10كم مانده آدم ش��ود -نژاد
و
ذهن
فكر،
تمام
و
كنند
گفتنتربيتي بايد در
نادرست
هاي
روش
از
دورماندن
را كنترل -14با گفت آيد -از سرداران اسكندر -مركز يونان -امر به
تغييرودر
اي
دشنامتا
غنيمت -كنند
جمعخود آغاز
درخشان -را از
اين مس��ئله
البشر
اب
رفتارها به كار گيرند .ابتدا والدين-11
در
دهد
مي
نشان
ش��ناختي
امعه
هاي
شيوه
والدين
رفتارهاي
مش��اهده
با
كودك
 -15كش��وري در آس��ياي مركزي كه  -12س��اخت طرح يا جع��ل ماهرانه
آن باخود
رفتارهاي
ك رمض��ان
ذهن-ديگران به كار
برخورد با
ايرانرا درست
افرادفرهنگ
تاريخ و
كجاس��ت؟-
آموخته وب��هدركمك
اش��تراكات را چيزي
با
و
ي قرار داده
بخش عمده آموختن
گيرد.
بسياري دارد -سخن يا شعري كه بدون دلسوزي و آمرزش
درس��ت
دين��ي
و
مذهب��ي
مس��ائل
صول انديشه قبلي بيان شود
 -13فرصت -نامها -خطاب بيادبانه
رلوحه زندگي
كال از
مقابلو اگر
راه-است
والدين
برعهده
عمودي:
 -14اسب -چشم به
صحيح
تربيت
كودكي
دوره
-1نگهب��ان خان��ه -فيلم��ي از مهدي  -15مراسم بزرگداشت -اثري از همام
روزه دار در تبريزي پايهريزي ش��ود ن��ه تنها در
س صباغزاده (روي پردهفرد
سينما)
م��اه رمض��ان از رفتاره��اي
ميالن��ي
از
مقصده��ا-
ب��ي -2
نش��انهها واينمدت
5139بلكه در
شمارهش��وند
عادیدور مي
شش-فرصتحل جدول غلط
س��بب
رمضان ش��عراي نامدار س��ده
اصول
با
زندگي
ط��ول
تمام
رد روزه دار
از
تا
كند
مي
پيدا
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
در در خانه خدا
محلي
1
ت
كنند .ا
مي ن
رشد و
ن
پسنديده ا
ق
ي ه
م س ا
ه
كند
مع��روف-
صت پيدا -3س��زاوار -ب��رد
هاي
عادت
2
ب ر
ا
و
ت و ن س
و
غلطم ت ر
معن��اي
داري اب��ه
روزه
ي غلط دوري
هيجانآور
ع ب و س
ي ت
س ا
ا
ن
ا
م
ه
بلكه اتمام
نيس��ت
گرسنگي
دري��ج با-4خود
كرده و 3به
طعام سفر-دوري
و
ك
د ت
ا
ع
ن ل
 4چ د ن
درنده -گلي
روزه
ترل
بايد ل
فرد ز ي
جوارح ر
ب
اعضا وت
ب
ا
ج
ا
 5ي ن
خوشبو
آگاهي
رفتارهاي تدريجباخود
6
س��يو
ق
طولم ل
باش��د درر ي
ه
م
ا
د
ا
ا
مدت
در
كن��د.
دام
 -5خ��رس فلك��ي -نظريه-
7
ز
ا
ن
ر ي
ب ك ا
ا
ه ب
ا
ر
رفتارهاي
كنترل
به
اي
ويژه
هاي
آموزش
فرد
روز
نوع
يك
داري
ه
خواهر مادر
8
ا س ن
م ح
ز
ر
ه
ن
ا
و ي ر
فرد
و
اس��ت
س
روشه
م
گيريد
ب��ه لكار ص
براي د
ه
را ا
ا گ
 9م ي م
مقدس
 -6صدم��ه -كت��اب
اقدامكند.
ناپسند
ميآموزدب
م
درس��ت ا
ج س
تربيت��ي ا
و ن
ر
د
 10ه ن
ميزان مصرف
چاشني
هندوان -عضو گوش-
11
ر
ر
ا
و
پ ر
م
ا
روزه
حقيقت
در
غل��ط را ادور
ه��اي
داري ر و دو عادت
خود
دار
ت ميكندادويه
د
ج غ
ج ي
ن ر س ي
 12ن ك ا
نفس
تزكي��ه
ريخت��ه وق ب��ا
از
ت��ا
بيس��ت و
اص��ل
طب��ق
يس��ازد -7
13
ا
ر
و
ا
ز
ر
و
ز
ه
نفسل
ب
تزكيه ا
جلوگيري يكنوع
هرگون��هر
ا
مب��را ازس ي
ن
روح��يا
ر ي و س و ي و
 14م
رها س��وم تفتيش عقايد ...است-
زندگ��يي
ق
ا
جامع��هف
ت
ا
ا
ل ن
ا
 15ه ي
شيطان -اسلحهاست
خط��ا ز در
ي باعث تغيير
كمري
ميكند.
ارها ميشود و
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بیمصرف و انباشــته شده را دور

از اشیای کهنهای که هیچ ارزش
تاریخــی ندارند خالــی میکنم.

میشود.

{>> ادامه در صفحه}32 :
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جدول ويژه
>>حل در صفحه 35

افقي -8 15 14 13 12 11:آشاميدني شفابخش-
سرسرا -در -8 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6آشاميدني شفابخش -سرسرا -در
10 9 8
5 4 3 2 1
-1پيشغ��ذا -يك��ي از رش��تههاي پناه
پناه
1
صنايع دس��تي كه طي ساليان اخير  -9از درختان تنومند جنگلي -نوعي
 -9از درختان تنومند جنگلي -نوعي
2
هواپيماي جنگي -چادر زيرپوش
در گيالن رواج يافته است
هواپيماي جنگي -چادر زيرپوش
 -2آزاد -از نوازندگان عهد ساسانيان 3-10 -خوب و خ��وش -چاهي متبرك
 -10خوب و خ��وش -چاهي متبرك
درجنوب مدينه -فقرالدم
فرمانروايان
درجنوب مدينه -فقرالدم
 -3ويراي��ش -ب��ه معن��ي لق��ب 4-11 -ع��دد پيش��تاز -خويش��اوندي
 -11ع��دد پيش��تاز -خويش��اوندي
5
مستقيم -آرزوي خيالي -واحد وزن
تباهيها
مستقيم -آرزوي خيالي -واحد وزن
آداليد
از
اث��ري
چي��زي-
بني��اد
 -12بني��اد چي��زي -اث��ري از آداليد
 -4س��نگ زينتي -دوستي ،محبت6-12 -
كلرمونت تونز ( -)2010بزرگداشت
گيرنده تلويزيوني
كلرمونت تونز ( -)2010بزرگداشت
 -5نوع��ي س��از -س��رايت -امپراتور  7-13دختر كوروش -ارتباط -يار عذرا
 -13دختر كوروش -ارتباط -يار عذرا
 8-14فالن��ي -ياق��وت س��رخ -جانور
ديوانه -ضمير جمع
 -14فالن��ي -ياق��وت س��رخ -جانور
هندي
 -6بنياس��رائيل -ب��دكار -م��اده
هندي
9
 -15از نشريات معروف و صاحب نفوذ
بيهوشي
 -15از نشريات معروف و صاحب نفوذ
10
فرانسه -ماشين حساب قديميها
 -7اهل��ي -هدايتگ��ر -حركت زير
فرانسه -ماشين حساب قديميها
11
عمودي:
حرف و عالمت آن
عمودي:
-1پ��در س��لطان محم��ود غزن��وي-
-1پ��در س��لطان محم��ود غزن��وي-
را
دريا
زي��ر
جاي��ز-
 -8ندادهن��ده-
12
مسجدي در ش��رق مسجدالشمس و
مسجدي در ش��رق مسجدالشمس و
سياحت ميكند
13
جنوب مدينه
جنوب مدينه
 -9چگونگي انج��ام گرفتن يك كار،
فرايند و جريان -كابوس -ستايش 14-2
ض��رب شمش��ير -نوع��ي خوراك
 -2ض��رب شمش��ير -نوع��ي خوراك
گوش��ت -از نژاده��اي زردپوس��ت
از گوش��ت -از نژاده��اي زردپوس��ت
 -10بل��ي -ت��وده غل��ه -راهرفت��ن از 15
آسيايي
آسيايي
كودك
 -11خط��اب بيادبان��ه -پناه��گاه -3 -نوعي ن��ان -بجا گذاش��ته -كج و
 -3نوعي ن��ان -بجا گذاش��ته -كج و
افقي:
مايل
تابناك -عريان
افقي:
مايل -8برومند ،رستگار -شنيدن -دعوا براي
نيستمرغاب��ي -زخ��م
مايع��ات-
خوبيها و -4واح��د
فيروزه
حرف نوع��ي
اس��توا-
-1درخت��ي در
-1درخت��ي در اس��توا -نوع��ي فيروزه  -4واح��د مايع��ات -مرغاب��ي -زخ��م
هش��تم-
ب��رزن-
-12
خيرات آن
آبكشيده
 Puzzleشفاف
43از چيزي-
بيزاري
اي براي بيان
كشيدهواژه
شفافنيكوييها ) rating 0.63آب -9
(Hard,
difficulty
مع��روف
مردمآماده و -5رودي در
تجربه-يارزبان
 -13چوبي-
 -2قاي��ق
 -2قاي��ق چوبي -بيتجربه -زبان مردم  -5رودي در فرانس��ه -ب��ازي مع��روف
بي��ل!-
ص��دايبيدرهم-
ب��ازيلباس
فرانس��ه-مجسمه
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ازنازی بپرس!...

جانشینان خامنه ای و...

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

• گله نکنید که چرا فالنی
با شما درســت رفتار نمی
کند .اگر میدانید لیاقتتان
بیشتر است ،چرا با او رابطه
دارید؟
• دنبال کسی نباشید که
همه مشــکالت شما را حل کند.
دنبال کسی باشید که نگذارد به
تنهایی با آن مشکالت روبرو شوید.
• از اینکه خودم هستم خوشحالم.
شــاید کامل نباشــم اما صادق،
دوست داشــتنی و خوشبختم.
ســعی نمی کنم کسی باشم که
نیستم و تالش نمی کنم که همه
را تحت تاثیر قرار دهم .من خودم
هستم.
• ســکوت همیشــه به معنای
"رضایت" نیست.
گاهی یعنی" ،خســته ام از اینکه
مدام به کسانی که هیچ اهمیتی
برای فهمیدن نمی دهند ،توضیح
دهم".
• خــدا می داند چه کســی به
زندگی شما تعلق دارد و چه کسی
ندارد .اعتماد کنید و بگذرید .هر
که قرار باشد بماند ،همیشه خواهد
ماند.
• وقت تان را صرف کسانی کنید
که شــما را در همه حال دوست
دارند .آن را بیهوده تلف افرادی که
فقط هرگاه منفعت شان میطلبد
دوستتاندارند ،نکنید.
• با کسی باشید که از شما کینه
به دل نگیرد ،حرف نزدن با شما را
طاقت نیاورد ،و بترسد از روزی که
شما را از دست بدهد.

• بخشیدن کسی آسان است ،اما
اینکه بتوان دوباره به او اعتماد کرد،
داستان کامال متفاوتی است.
• حسادت؛
خاموش کردن شمع فردی دیگر،
باعث نخواهد شــد شــمع شما
درخشانتر نور افشانی کند.
• هیچ گاه به قدرت واقعی خود
پــی نخواهید برد مگر اینکه قوی
بودن ،تنها گزینه باقی برای شما
باشد.
• کتاب زندگیتان را فقط به روی
اندکی بگشایید.چون در این دنیا
افراد بسیار اندکی هستند کهدرک
فصلها برایشان اهمیتدارد .مابقی
فقط کنجکاوند بدانند.
• خوشــبخت باشــید .همــان
کســی باشــید که می خواهید.
اگر دیگران آن را دوســت ندارند،
بگذارید نداشته باشند .یادتان باشد
«خوشبختی یک انتخاب است».
زندگی ،راضی نگه داشــتن همه
نیست.
• اگر کسی با شما مشکل دارد،
یادتان باشد که آن مشکل اوست،
نه شــما … انرژی خود را تسلیم
منفی گرایی نکنید… ارزش شما
خیلی بیشتر از آن است…
• یکی از ســاده تریــن راه های
خوشــبخت مانــدن این اســت

کاهش چربی شکم و ...
بیماریساز شکمی است.
فقــط کافی اســت کــه مصرف
کربوهیــدرات خــود (مثل برنج،
پاســتا ،نان و امثال آن) را محدود
کنید ،مخصوصاً اگر میزان پروتئین
مصرفی خودتان را باال بردهاید.
امــا اگر الزم اســت کــه خیلی
ســریع وزن کم کنید ،میتوانید
کربوهیدرات مصرفــی خود را تا
 ۵۰گرم در روز پایین بیاورید .این
باعث میشود اشتهایتان کم شده و
بدنتان برای سوخت موردنیاز خود
به سراغ چربیهای بدنتان برود.
البته رژیمهــای کمکربوهیدرات
فواید مختلف دیگری جز کاهش
وزن برای سالمتیتان دارد .بعنوان
مثال برای افراد مبتال به دیابت نوع
 ،۲بسیار مفید است.

•

 .۴از موادغذایی پرفیبر بیشتر
استفادهکنید.
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کــه چیزهایی کــه باعث
ناراحتیتان می شود را رها
کنید.
• یــک رابطه خوب زمانی
اســت که کســی پذیرای
گذشته ،پشــتیبان امروز و
مشوق فردایتان باشد.
• وقت خود را بیهوده تلف توضیح
دادن ها نکنید؛ مردم فقط آنچه را
کهدوستدارند بشنوند ،میشنوند.
• هدف اصلی ما در زندگی کمک
کردن به دیگران اســت .اگر نمی
توانید کسی را یاری کنید ،الاقل
صدمه ای به او نرسانید.
• گاهی خراب کردن پل ها چیز
بدی نیست… چون باعث می شود
نتوانید به جایــی برگردید که از
همان ابتــدا هرگز نباید قدم می
گذاشتید.
• جایی نمانید که مجبور باشند
شما را تحمل کنند ،جایی بروید
که بودنتان را جشن بگیرند!
• گدای عشق نباشید ،بخشنده
عشــق باشید ،انســان های زیبا
همیشه خوب نیستند ،اما انسان
های خوب همیشه زیبایند.
• عیوبدیگران را نبینید.
به هر چیزی که به شما گفته می
شــود گوش ندهید .اگر کالمتان
نامهربــان اســت آن را نگویید.
همیشــه به دنبــال خوبی های
دیگران باشید .هر چیزی واقعیت
نیســت .فقط حرف های محبت
آمیز بزنید.
•

>> ادامه از صفحه26 :

ژل ضخیمی ایجاد میکنند که در
دستگاه گوارش مینشیند .این ژل
حرکت موادغذایی را در شکمتان
به طور قابلمالحظهای کند کرده
و گوارش و جــذب موادمغذی را
کندتر میکنــد .نتیجه نهایی آن
احساس سیری طوالنیتر و کاهش
اشتهاست.
در یک مطالعه مشــخص شد که
اضافه کردن  ۱۴گرم فیبر در روز
بــه برنامهغذایی بــا  ٪۱۰کاهش
مصرف کالــری و کاهش وزن ۲
کیلوگرم طی  ۴ماه همراه است.
در یک تحقیقی که  ۵سال به طول
انجامیده مشخص شد که مصرف
 ۱۰گرم فیبر محلول در روز با 3.7
درصد کاهش چربیدر ناحیه شکم
همراه بوده است اما هیچ تاثیری بر
چربی زیر پوست نداشته است.
این نشاندهنده آن است که فیبر
محلول میتواند در کاهش چربی
شکم بسیار موثر باشد،
بهترین راه بــرای افزودن فیبر به
برنامهغذایی مصرف زیاد سبزیجات
و میوهجات است .غالت و حبوبات
هم منبع بســیار خوبــی از فیبر
هستند.

احتماالً شنیدهاید که مصرف فیبر
میتواند به کاهش وزن کمک کند.
بله ،کام ً
ال درست است .اما خیلی
مهم است که به خاطرداشته باشید
که همه فیبرها مثل هم نیستند.
به نظر میرسد که فقط فیبرهای
گرانرو (ویســکوز) هستند که بر •
وزنتان اثــر دارند .اینها فیبرهایی  .۵مترینات هوازی و ایروبیک
ی شکم بسیار موثر
هســتند که به آب میچسبند و برای کاهش چرب 

است.

ورزش به دالیل مختلف برای شما
مفید اســت .این ازجمله بهترین
کارهایی است که میتوانید برای
داشتن عمری طوالنیتر ،زندگی
سالمتر و پیشگیری از بیماریها
برای خودتان انجام دهید.
اینکــه بخواهیم به همــه فواید
ورزش اشــاره کنیــم فراتر از این
مقاله است اما تحقیقات متعددی
نشان دادهاند که ورزش کردن برای
از بین بردن چربیهای شکم مفید
است .اما به خاطر داشته باشید که
منظورمــان ورزشهای مربوط به
شکم نیســت .الغری موضعی به
تقریبا مقدور نیست و انجام تعداد
بیشمار درازونشست هم نمیتواند
چربیهای شکمتان را از بین ببرد.
در یک تحقیق ،شش هفته تمرین
متوالی تمرینات شکم هیچ تاثیر
قابلتوجهی بر اندازه دور شــکم
شرکتکنندهها نشان نداد.
اما نگران نباشید ،تمریناتدیگری
هستند که میتوانند در این زمینه
کمکتانکنند.
تمرینات هــوازی مثل پیادهروی،
دویدن ،شنا کردن و از این قبیل،
در تحقیقات مختلف تاثیر شگرفی
بر کاهش سایز دور شکم داشتهاند.

ریاست کرد ،باقی آیات دست رد
بر سینه اش زدند .به حکم طبیعت
و علم آمار شــانس اینکه حضرت
اســتوانه پیش از مقــام عظمای
والیت به دیدار امام راحل بشتابد
شاید بیشتر باشد .در همان حوالی
حســن خمینی ،که می کوشــد
مجتهــدی "کــول" و باب طبع
جوانان سســت ایمان باشد ،می
خواهد در کاخی که ارث پدریش
می داند جاگیر شود.
مرحوم پدرش ،سید احمد خمینی،
دست یاری به هاشمی و خامنه ای
داد تا زیر پای فقیه عالیقدر ،لقبی
خنده دار کــه طرفداران آیت الله
منتظری در دهه اول انقالب به او
داده بودنــد و با منش خاکی و به
دور از تکلف آن مرحوم همخوان
نبــود ،را خالی کنند و مملکت را
پس از امام راحل بین خود تقسیم
کنند .جایزه اش این بود که افتخار
یافت پیش از دو شــریک دیگر به
دیدار پدر سفرکرده برود .بسته را
سعید امامی پست کرد اما اینکه
چه کســی هزینه پست پیشتاز
کردن مرحــوم را پرداخت هنوز
روشن نیست.
زامبی های نشســته در خبرگان

رهبری بعید اســت نــوه آن پیر
سفر کرده را برای استمرار سلسله
"خمینیان" به تخت بنشانند.
این سو و آن سودر محافل خصوصی
شنیده می شود که حسنروحانی
نیز گوشه چشمی دارد که ریاست
جمهوری را به سکوی پرشی برای
فردای پساخامنه ای بدل کند ،با
استانداردهای نظام مقدس چنین
پرشــی برای کلیددار امنیتی اما
شاید کمی بیش از حد بلندپروازانه
باشــد .اگر چه آدمی اگر از نیمه
خــواب و بیدار در بیابــان در پی
هودج پرنده بودن و روضه خوانی
به دبیری شورای عالی امنیت ملی
و ریاســت جمهوری رسیده باشد
حقدارد همه چیز را ممکن ببیند.
پرفروغ شدن ســتاره حاج قاسم
ســلیمانی هم بی ربط به دعوای
جانشینینیست.
در ایران مدتی اســت که از قاسم
ســلیمانی همچون ســتاره های
موسیقی و هنرپیشه های هالیوود
و بالیووددر اوج محبوبیت استقبال
می شود .سردار ماخوذ به حیاست
است واال امت همیشه در صحنه
نــه از گروپی های کنســرتهای
فرنگی چیزی کــم دارند و نه در
ریا و چاپلوســی اهل کم فروشی
هستند .عکسهایشدر شبکه های
اجتماعی دست به دست می شود
و طرفداران قربان صدقه "سردار"

>> ادامه از صفحه7 :

می روند.
در نظــر بســیاری اگر بــه دیگر
سرداران ســپاه به خاطر کشتار و
شــکنجه "ایرانیها" انتقاداتی وارد
است ،ســردار فرنگی کار مربوطه
عربها و یهودیها را می کشد ،که از
نظر جمع قابل توجهی از هموطنان
نه تنها عیب و ایــرادی ندارد که
فضیلتی هم محسوب می شود.
در سویدیگر مجتبی خامنه ای که
بنابر حدیث متواتر افسار امنیتی ها
و نظامی ها در بیت را ،تا جایی که
افسار زدن به نظامیها و امنیتی ها
امکان پذیر اســت ،در دست دارد
مشغول تدریسدروس خارج است
و پیغام می فرســتد که بر خالف
پدر تاجدارش در هنگام تاجگذاری
پیش شرط های مذهبی برای تکیه
زدن بر تشکچه رهبری را دارد.
چه کسی می داند اگر رفسنجانی
و خامنــه ای روز ی تصمیــم به
تقسیم عصرپساخمینی گرفتند
شاید سلیمانی و مجتبی خامنه ای
هــم بتوانند تصمیم به تقســیم
عصرپساخامنهایبگیرند.
هاشمی شاهرودی شــاید بــرای
بسیاری مطلوبترین گزینه رهبری
در عصــر اعتدال باشــد :مردی
در میانه :به قــدر کافی پیر اما نه
فرتوت ،نه اصالح طلب و نه تندرو،
میاندار و وسط باز .این همه اما اگر
اعتدال سرابی زودگذر و مصنوعی
باشد شــاید چنان سرمایه ای هم
نباشد .مخالفینشدر حال تحقیق
و تفحص درباره فساد اقتصادیش
هستند و رسانه ها مجاز شده اند با
ایما و اشاره پایش را وسط بکشند.
اینکه در مملکت امام زمان سران
سه قوه بیت المال را در جیب خود
بگذارند امر غریبی نیست ،اینکه
قوه قضائیه پیگیر قضیه باشــد و
رسانه ها از متهم عالیرتبه نام ببرند،
گیرم به ایما و اشاره ،جای تعجب
دارد .تعجب امــا رخت می بندد
وقتی در نظــر بگیریم که پرونده
را دستگاه قضای صادق الریجانی
پیگیری می کند ،مردی که خود
چشــم به تخت ســلطنت دارد.
پرونده فســاد اقتصادیش تا اینجا
به قیمت ریاست مجلس خبرگان
برایش تمام شده است .نشانه ای
از اینکه ستاره بختش رو به افول
اســت و احتماال باید نان و ماست
خودش را بخورد.
در سوی دیگر مجلس تحت نظر
علی الریجانی بادو فوریت بهدنبال
تحقیق و تفحــص درباره مقامات
دوتابعیتی است .ترکش اول طرح
البته به ســوی مقامــات دولت
روحانی روانه شــده است ،ترکش

یک تحقیق دیگر نشان داده است •

که این تمرینــات از اضافه کردن
مجدد چربی در این نواحی بعد از
کاهش وزن نیز جلوگیری میکند،
این یعنــی ورزش کردن در زمان
حفظ وزن سالم هم اهمیت زیادی
دارد.
ورزش به کاهــش التهابات بدن،
سطح قندخون و سایر مشکالت
و اختــاالت متابولیک بدن که با
چاقی ناحیه مرکزی بدندر ارتباط
است ،کمک میکند.
نکته آخر اینکه اگر ســعی دارید
چربیهای شکمتان را از بین ببرید،
ورزش یکی از بهترین روشهاست.
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 .۶چیزهایی که در روز میخورید
را ارزیابی کنید.

تقریباً همه شما میدانید که اینکه
چه بخورید خیلی مهم است .اما
جالب اســت بدانید که اکثر افراد
نمیداننددقیقاً چه میخورند.
تصورمیکنندغذایی«پرپروتئین»
و «کم کربوهیدرات» میخورند اما
معموالًارزیابیدرستی از آن ندارند.
اگر برای مدتی ،هرچند کوتاه ،همه
چیزهایی که میخورید را یادداشت
کنید خیلی کمکتان خواهد کرد.
این به آن معنا نیست که مجبورید
تا آخر عمرتان هر چه میخواهید

دوم اما شــاید صورت هاشــمی
شاهرودی را که روزگاری با شدت
و حدت تاکید کــرده بود عراقی
اســت و نه ایرانی زخمی کند .به
نظر می رسد الریجانی ها شمشیر
را برای رئیس سابق مجلس اعالی
انقالب اسالمی عراق از رو بسته اند.
بسیاری از مقامات ایرانی از جمله
الریجانــی هــا زاده عراقند اما به
فارســی و در ایران قســم و آیه
خوردن که من ایرانی نیســتم و
عراقی هستم از عقل سلیم به دور
است.
صــادق الریجانی همه شــروط
رهبری را دارد:
روحانی ای به غایت عالیرتبه است،
در صدر دستگاه قضا نشسته است
که برای کله پاکــردن رقبا جای
مناســبی اســت؛ چنانکه با دار و
دسته احمدی نژاد کرد و اینک با
یک پرونده فســاد اقتصادی دیگر
برای هاشمی شاهرودی پیام می
فرستد .خودش حتی اگر خورشید
منظومه تندروها نباشد ،اما محبوب
قلوب آنهاست .محافظه کاری تام
و تمام است از خانواده ای روحانی
و بدنه روحانیــت او را می پذیرد.
پدرزنش آیت الله وحید خراسانی،
که دوستدارانش او را نهنگ حوزه
های علمیه نــام نهاده اند ،تمثال
بی مثال سنت است؛ مرتجعی که
گهگاه گوشه کنایه ای هم به ولی
فقیه می زند اما از حدود مربوطه
خارج نمی شــود و ســرش گرم
دفاع از خاندان عصمت و طهارت
است ،فرمولی مناسب برای دست
و پا کردن طرفدارانی نه چندان کم
شمار در هر سو در بیابانی که ملت
لنگه کفشی پاره پوره را هم نعمتی
میدانند.
آقاصادق برادری بالنسبه معتدل
دارد تا اعتدالیون را پشــت خود
بــه صف کند .آقا جوادشــان هم
اگر چه گهگاه بیشتر به دلقکهای
سیرک می ماند و میل غریبی به
زمین خواری دارد اما انگلیسی را
خوب حرف می زند و برای گپ و
گفت با فرنگیها مناسب است.
یک بار چارلــی رز به جواد گفت
که شما را کنـِدی های ایران می
خوانند ،از چهــره جواد الریجانی
می شود خواند که سخت مشعوف
شده است.
صــادق الریجانی قواعــد بازی را
خوب بلد است و سهم سپاه را هم
بی کم و کاست میدهد .چه کسی
می داند ،شاید او وقتی در آینه نگاه
می کند از خود می پرســد :مقام
عظمای والیت امروز صبحانه چه
میل دارند؟ •
بخورید را وزن کرده یا کالریهایش
را بشمارید اما همین که هر چند
وقت یکبار این کار را انجام دهید
کمکتــان میکند بفهمید در چه
قســمتهایی از برنامهغذاییتان
باید تغییر ایجاد کنید .اگر بخواهید
همانطور که در باال اشــاره شــد،
پروتئین مصرفیتــان را به اندازه
مطلوب  30-25درصد کالریهای
مصرفیتان باال ببرید ،اینکه فقط
غذاهای با پروتئین باالتر بخورید
کافی نیست .برای اینکه بتوانید به
این هدف برسید ،باید این غذاها و
پروتئین آنها را اندازهگیری کنید.

•
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فرهنگ...

ـچراغ خاهن ما خاموش شد...

یاشار کمال ،نویسندهای که کردی اندیشید،
ی شد
ترکی نوشت و جهان 

روز  9اســفندماه  ،۱۳۹۳کانالهای

جرقههای تولید فکری شد که بعدها

تلویزیونی ترکیه،در حالی
در فضــای ســخت و
کامل
یاشار
برنامههای عادی خود را
امنیتی ترکیه ،در قالب
قطع و به خبر درگذشت که بود و از
خیال و رمان نگاشت.
آنطور کــه خود گفته
یاشار کمال پرداختند ،که چه گفت که
آنســوتر ،آقای ثریا اُوندر،
بود ،نخستیندغدغهای
شرق
مردمان
نماینده ترک زبان حزب
کــه از دوران کودکی،
کردی صلح و دموکراسی را شیفته خود ذهنش را بــه چالش
در مجلس ،پیام عبدالله
کشیده ،مســاله زبان
کرد...
اوجــاالن ،رهبــر دربند
گفتــاری بود کــه تا
حزب کارگران کردستان ،خطاب به سال  ۲۰۰۰در ترکیه ،چالش بزرگ
چریکهای این سازمان را قرائت کرد ملیتهای مختلف ســاکن ترکیه با
که از آنان خواست ،سالحهایشان را به حکومت این کشور بود.
نشان احترام به صلح ،زمین بگذارند.
اینگونــه بود که کمــال گوکچه لی،
گویــ 
ی جریــان رو به جلــو تاریخ ،مســئولیت نگارش دردها ،احساس
مهرههای بازی سیاست در سرزمین و آالم مردمــان آنتولــی را بر عهده
آناتولی را باز چین 
ی باشد که با
ی میکند .ســالها گرفت تا نخستین کس 
زندانی
رهبر
اوجاالن،
پیش ،عبدالله
داستانهایش ،سیستم حکومتی را نه
حزب کارگران کردستان ،نگرش یاشار با سیاست ،بلکه با قلمش به چالش
کمال به مساله کرددر ترکیه را خیالی بکشد.
و دور از واقعیت دانسته و از وی انتقاد کمــال گوکچه لــی ،قبــل از آنکه،
کرده بود .اما این رهبر ســمبولیک محصول فکری و احساســ 
ی خویش
کردها در ترکیه ،در روز درگذشــت را در قالب رمان بنــگارد ،در روزنامه
یاشار کمال ،گام در مسیری نهاد که جمهوریت قلــم زد .مطالبش ،بنیان
خالق «اینجه ممد» ،سالها پیش ،آن را جسارت نوشتندر ترکیه آن روزگاران
ی کرده بود.
پیش بین 
ی که نویسنده،
را پایه ریزی کرد تا جای 
ی اش ،عابدین
طغیان علیه اربابان ،قهرمانان برخاسته هنرمند و دوست قدیم 
از تودههــای مردم ،روایت حال و روز دینو ،لقب یاشــار کمال را برای وی
دهقانان و مکانی چون کوهســتان ،برگزید.
شناسههای مشخص نوشتههای یاشار اینگونه بود که تعریف جدید هویت
کمال بودند که بازخوردشــان ،تولید کمال گوکچه لی ،به یاشــار کمال،
هراس ذهنی ،در میان حاکمان ترک بر روی جلد رمانهایش آمد تا نســل
در ترکیه بود.
طغیانگــر و معتــرض به سیســتم
گفت
چه
از
و
بود
که
کامل
اما یاشار
حکومتی ترکیه ،دلشان به حضورش
که مردمان شرق را شیفته خود کرد .گرم باشد.
ســال  ۱۹۲۳همزمان با تاســیس محصول رهائی فکر و احساس یاشار
جمهوری ترکیه در روستای گوکچه کمال و حس همــذات پنداری وی
لی کودک 
ی بــه دنیا آمد که نامش را با مردمان زیر یــوغ مانده در ترکیه،
ممد،
کمال گوکچه لی گذاشــتند .یعنی بیســت رمان از جمله ،اینجه ّ
کمالــی که اهل کوگچه لی اســت .زمین آهن است و آسمان مس ،گیاه
شاید آن فضای فقر و تنگدستی که بی زوال ،جنایت بازار آهنگران ،اربابان
خانواده کمال با آن دست و پنجه نرم آکچاســاز ،درخت انار روی تپه و سه
کرد ،نخستین کالسهای اندیشیدن گانه قصه جزیره بود
برای وی بود .تضادهای 
ی که در دوران عــاوه بر رمــان وی ده ها مجموعه
کودک 
ی دید و حس کرد ،نخســتین داســتان دیگر از جمله "سه افسانه

شهباز :سیلی محکم...
امریکایــی درنامه ای سرگشــاده
به مقامات ایران هشدار دادند که
هرگونه توافق هسته ای میان امریکا
و ایران تنها تا پایان دوره ریاســت
جمهوری باراک اوباما دوام خواهد
داشت» .در بخشی از این نامه آمده
است« :با توجه به مذاکرات هسته
ای تیم مذاکره کننده ایران بادولت
امریکا ،به نظر می رســد مقامات
ایرانی با سیســتم قانونی امریکا
به درستی آشنا نیستند .هرگونه
توافقی درصورت عدم تأیید کنگره
عملی نخواهد شــد و تنها درکاخ
ســفید باقی خواهد ماند ...رییس
جمهوری بعدی به راحتی می تواند
این توافق را به طور کلی لغو کند و

آناتولی ،افســانه کوه آگری ،افسانه
هزار گاور نر ،چوکوروا سوزان ،کلید
چوکورووا" را نیز به رشته تحریر در
آورد کــه به ده ها زبان دنیا ترجمه
شدند.
اینجه ممد ،که یاشــار کمال را به
ی رساند،داستان جوانی
شهرت جهان 
روستایی است که به قول سیستم
حکومتی ،طغیان میکند و دهقانان
و رعیت را علیه اربابان میشــوراند.
بسیاری از نظامیان در ترکیه یکصدا
خواهان ممنوعیت چاپ رمانهای
یاشار کمال بودند ،چون بر این باور
بودند که جوانان کرد متاثر از تفکرات
وی ،بــه حزب کارگران کردســتان
میپیوندند ،امــا وی این اظهارات را
ی از ضعف حکومت عنوان کرد
ناشــ 
ی کــه به خاطر دفاع از حقوق
تا جای 
اقلیتها و آزادی بیان ،در سال ۱۹۹۵
ی طلبی متهم و به بیســت
به جدای 
ماه زندان محکوم شد .فشارهای بین
المللی بر سیستم قضایی ترکیه ،سبب
لغو حکم شد .یاشار کمال پیشتر در
ســال  ،۱۹۵۰به دلیل انتقاد از نوع
ی را در
رفتار با اقلیتها در ترکیه ،مدت 
زندان سپری کرده بود.
اینجه ممد ،بارزترین اثر یاشار کمال،
نامزد جایزه نوبل شد اما این جایزه در
سال  ،۲۰۰۶به رمان نویس نسل دوم
ترکیه ،اورهان پاموک رسید.
یاشار کمال رمانهایش رادر قالب ذهن
مردمان نگاشت اما اورهان پاموک ،از
تکرار شدن یاشــار کامل در خویش
دوری جســت و تجربه و احســاس
شــخصیاش را نگاشــت تا دو قالب
نگارش فکر فردی و جمعی ،در رمان،
ی ترکیه را در جهان
ادبیات داســتان 
نمایندگیکند.
یاشار کمال ،در کودک 
ی چشم راست
خود را از دست داد ،اما تا لحظه مرگ،
دیدن پیرامون با یک چشم ،از وسعت
نگاهش نکاست .در همان کودکی ،با
دیدن صحنه کشته شدن پدرش در
مسجد ،دچار لکنت گفتاری شد ،اما
آنجا که راحت نگفت ،آسان نوشت.
ل دوکا
نوشــتاری که جوایز سینه د 
( ،)۱۹۸۲لژیــون دونــور ( )۱۹۸۴و
جایزه صلح ناشران آلمان ( )۱۹۹۷را
برای وی به همراه داشت.
قلب خالق قهرمانــان رهائی بخش
داستانهای شرق ،و یاغیان شکست
ناپذیری چون اینجــه ممد ،روز ۲۸
فوریه  ۲۰۱۵یا  ۹اســفند ۱۳۹۳از
تپیدن باز ایستاد ،تا خیال ،آرزو و رمان
در سوگ نبودنش سیاه پوش شوند.
•

>> ادامه از صفحه29 :

کنگره نیز می تواند مفاد این توافق
رادرزماندلخواه تغییردهد».
ســخنگوی کاخ ســفید انتشار
این نامه را ادامــه رویکرد حزبی
جمهوری خواهــان برای تخریب
مذاکرات هسته ای توصیف کرد.
محمدجــواد ظریف ،وزیــر امور
خارجه گوش به فرمان ولی مطلقه
فقیه نیز به سناتورهای جمهوری
خواه درس حقــوق بین الملل و
قانون اساسی امریکا داد« :به اعتقاد
ما این نامه هیــچ ارزش حقوقی
ندارد و صرفا یک ترفند تبلیغاتی
است ...سناتورها نه تنها با مقررات
حقوق بین الملل بیگانه اند ،بلکه
حتی به طــور کامل با ریزه کاری
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های قانون اساســی خود درمورد
اختیارات رییس جمهوری امریکا
دراجرای سیاست خارجی نیز آشنا
نیستند»!
سناتور تام کاتن ،که تنظیم کننده
نامه سرگشاده است ،در پاسخ به
ظریف گفت« :مقامات رژیم ایران،
که به گفته بسیاری از کارشناسان
مسایل ایران فهمی از نظام قانون
اساســی امریکا ندارند ،باید این را
بدانند که توافقی که توسط کنگره
تأیید نشود مورد قبول واقع نخواهد
شــد ،چه االن و چــه در آینده».
کمترین چیزی که دراین باره می
توان گفت این اســت که به فرض
درست بودن ادعای آقای ظریف،

تقدری و سـپاس
امادر عزیزمان بزرگ خانوادهی ما،

بانو فاطمه عسگری

روز سهشنبه  24فوریه جهان فانی را در ایران ،ترک
گفت ،فرشتهای که نازل شده بود به سرای آسمانی
بازگشت.
غم از دست دادناش همچون سنگی بر سینهمان
سنگینی میکند ،و تنفس را سخت ،گرچه یقینداریم
رفتن آرامش آرزوی هر انسانیست.
زندگی با عزت و ِ
در این روزهای دشوار دوستان و عزیزان بسیاری با حضور خود ،تماسهای تلفنی
و ایمیلی و یا انتشار پیامهای محبت آمیز در «پیوند» ،هفته ،فیس بوک و ،...
حمل بار عظیم غم مرگ مادر را بر ما آسان تر کردند،
از همه شما عزیزان سپاسگزاریم.
برای تدارک و اجرای برنامه بزرگداشت روز شنبه  28فوریه در مونترال جمع بزرگی
با تالشهای از دل و جان ،و جمع بزرگتری با حضور خود مونس و غمخوار ما شدید از
شما عزیزان متشکریم .اجرای برنامه بزرگداشت بدون همیاری خانم بهاره احسانی و آقایان
سعید دور اندیش ،بابک سرانیآذر ،علیرضا فخاریان ،بابک نامور ،مهران یزدیزاده
و نعیم نوزاد مقدور نمیشد.
خانمها هستی تهرانی ،نفس تهرانی ،الهام اسکندریان ،مهرناز سعیدزاده ،پگاه موسوی ،و
آقایان مجید جوانی ،مهدی رجبی ،سهیل صائبنیا ،و حسین میرزاخانی ،در تدارکات و
آماده سازی برنامه نقش ویژه داشتند .از شما سپاسگزاریم.
دوستانی عزیزی که با دستههای گل به این روز سیاه ما رنگ بخشیدند ،خانم حمیرا
و آقای اسد صالحی ،همکاران هفته ،جناب آقای کریم زیانی ،دکتر راضیه رضوینیا و
خانواده ،سیما و سیامک و سارینا و سارای ،گروه ساواالن ،گروه  ،IBNGدکتر بهروز شریف
نائینی ،آقای محمد رحیمیان ،آقای محمد راد و آقای نیما از شما ممنونیم.
با سپاس ویژه از آقای وحید امیرنیا LinkFlower
و آقای حسین پورشفیعی از فرهنگسرای سینا

خانوادههایشمیرانی،
ثابت و عسگری
توافقی کــه او این همه به آن دل
بسته است چیزی جز یک منبع
جدید ایجاد تنش و تشنج نخواهد
بود در صورتی که ظاهرا هدف از
این مذاکرات پایان بخشــیدن به
تنش و تشــنج های موجود بوده
است!
تارنمــای "عصرایران" گزارشــی
تحلیلــی از وبســایت "وکس" را
منتشرکرده اســت .در بخشی از
این تحلیل آمده اســت« :به نظر
می رسد با امضای این نامه ازسوی
اکثریت قریب به اتفاق سناتورهای
جمهوری خــواه ،محافظه کاران
امریــکا ازهم اکنــون رژیم ایران
را دشــمن شــماره یک خود در
انتخابات ریاســت جمهوری سال
 2016قــرارداده انــد» .در بخش
دیگری ازاین گزارش تحلیلی هم
نوشته شده« :رژیم ایران تنها یکی
از مســایل در سیاســت خارجی
جمهوری خواهان نیســت ،بلکه
تبدیل به مســأله اصلی سیاست
خارجی آنها شــده است .برآیند
مشــترک و نظر غالب جمهوری
خواهــان امریــکا این اســت که
سیاســت خارجی دولت اوباما به
تقویت و توانمندی رژیم ایران در
منطقه منجرشده است .این نگرانی

جمهوری خواهان حتی از توافق
احتمالی هســته ای فراترمی رود.
امتناع اوباما از مداخله جدی علیه
رژیم بشار اسد در سوریه  -که یکی
از مهــم ترین متحدان منطقه ای
رژیم ایران است  -ازنظر جمهوری
خواهان به تقویت جایگاه منطقه
ای حکومت ایران انجامیده است»
و سرانجام نتیجه گیری می کند
که« :چه اوباما با رژیم ایران توافق
کند و چه توافق نهایی هسته ای
صورت نگیرد ،جمهوری خواهان با
انتشار این نامه ،شمشیرها را ازرو
برای رژیم ایران درعرصه سیاست
خارجی امریکا بسته اند».
کوته بینی و خــود نابغه پنداری
خصلت ذاتــی حکومت آخوندی
اســت که طبعا در رفتــار آن به
نمایش گذاشــته می شود .توافق
اولیه درمورد پرونده هســته ای با
 5+1در پاییز سال  2013امضا شد
و از ابتدای سال  2014گفتگوهای
مربوطه  -به مدتی که  6ماه پیش
بینی شده بود  -آغاز گردید.
اگر رهبر معظم که خود را سکان
دار کشتی -درحال غرق  -سیاست
خارجی می داند ،پس از "نرمش
قهرمانانــه"اش آنقــدر ادا و اطوار
در نمــی آورد و اجازه می داد که

مذاکرات بدون تمدیدهای بیهوده
به نتیجه برســد ،و دست کم به
اندازه آیت الله خمینی شهامت و
جسارت می داشت که جام زهر را
یک باره سربکشد ،توافق نامه این
چنین به دست انداز نمی افتاد و
می توانست در نیمه سال 2014
امضاء شــود و با این ســد سدید
مخالفت ،تهدید ،تنش و تشــنج
روبرو نمی گردید .دریغ و افسوس
که سرنوشت کشور دردست های
بی کفایــت حکومتی کوته بین و
ناکارآمد گرفتار شــده که جز به
بقای خسارت بار خود نمی اندیشد،
دورتر از نوک دمــاغ خود را نمی
بیند و منافع ملی برایش مفهومی
ندارد.
درسوی دیگر معادله ،همین ایراد
به باراک اوباما نیز به دلیل تردید،
بی تصمیمــی و تعلل هایش وارد
است و کم و بیش ســزاوار رفتار
خشــن و توهین آمیزی است که
جمهوری خواهان با او می کنند.
رفتار تحقیر کننده ای که به نقل از
روزنامه امریکایی "پولیتیکو" ،رهبر
دموکرات های مجلس سنا آن را
به مثابه «سیلی محکمی به گوش
اوباما» خوانده است!
•
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آش کشک
تو دانی
خالته ...تقدیمدولت محترمه کنند!
میپرسی اگه مالیات ندی چی
مالیاتچیست
میشه؟ راستیاش ،دقیقا معلوم
اسداهللخان؟!
نیســت ،آخرین نفری که مالیات
پا شــو برو اون متکا و بالش و هر نداد رفته دنبال نی عربه میگرده.
چیز دیگه ایی کــه پولها رو قایم شــما هم بیا و یــه آقایی بکن و
کردی بردار و بیار که بهار نزدیکه و اگه خواســتی امتحــان کنی ،یه
وقت خراج دادن به  Big Brotherوصیتنامه بنویس بعد.
رسیده.
تا اونجایــی که بنده
ببین اسدالله خان ،اگه پسر خاله میدونــم ،اگه تا قبل
بازاری شــما (که حتی نمیدونه از آخر آوریل حسابت
مالیاط رو با کدوم ت مینویسند) رو بــا دولــت صاف
ازت پرسید عمده ترین فرق ایران نکنی ،تنهــا چیزی
و کانادا چیست؟
که نصیبت میشــه
فقط میگی مالیات با ت دو نقطه .یه صورت حســاب گنده تره که
آره عزیــز ،این مملکت رو مالیات توش عالوه بر اصل مالیات ،بهره و
میچرخه و سیستم حسابرسیش جریمه هم اضافه شده.
هم اینقده قویه که ملت داوطلبانه تازه اسمت هم میره تو لیست بدها
بــدو بدو صف میکشــن تا نصف و از ایــن به بعد هر ســال Audit
بیشتر درآمدشــون رو دو دستی (حسابرسی)میشی.

تا یادم نرفته اینم بگم اسدالله خان،
اگه به دولت بدهکار نباشــی ،اگه
بعد از آوریل هم فرمهای مالیاتی
رو پر کنی چیز خاصی نمیشه.
فرقی هم نداره که سال قبل درآمد
داشتی یا نه ،باید فرمهای مالیاتی
رو پر کنی.
گفتی فرم مالیاتی
و کــردی هالکم.
اگه نمیدونی چی
بــه چیــه و کجا
به کجــاس! از یه
حســابدار خبــره
کمک بگیر.
بعضی پولها رو بایــد داد .صورت
حساب حسابدار هم یکی از اوناس.
مالیات همون آش کشــک خاله
اس اسدالله خان ،عادت که کردی
همچین خوشتم میاد!

اسداهللخان،یهدلمیگهبروبرو،یهدلتمیگهنرونرو؟!
میفهمم چی میگی عزیز ،دردت
حالیمه ،مونــدی راهی که آمدی
درســته یا نه؟ حاال کــه تا اینجا
رسیدی ،کدوم شهر بهتره که توش
شروع کنی؟
ببین اسدالله خان ،این سوالیه که
جوابش تو دست خودته و خودت.
هیچکس جواب قرص و محکمی
واسش نداره چرا که شرایط زندگی
خصوصی شــما را فقــط خودت
میدونــی و تاج الملــوک خانم،
ضعیفه محترمه .کاری که ازدست
من بر میاد دادن همین اطالعات
نیمبنده ،وگرنــه از قدیم گفتن
صالح کار خویش خسروان دانند.
حاال اگه میپرسی کدوم شهر کانادا
بهتره؟
ببین عزیز اگه این جواب راست و
درســتی داشت االن کل جماعت
مهاجر اونجا بودن .شهرهای کانادا
کال خیلی فرقی با هم ندارن ،اگه
هم داشــته باشن  10درصده .اگه
بیشتر بود االن حاجیکت از اونجا به
شما گرا میداد که بدو بدو بیا اینجا
ور دل من چرا که بهترین اسدالله
دنیایی.
جونم واست بگه اسدالله خان ،کال
هر جا کار داری و پول در میاری،
اونجا بهترین جــای کاناداس چرا
که اینجا المصب (المذهب) پول
رو تــو آبکش نگه میدارن ،همین
جــور ازش میریزه .ولی حاال برای
اینکه یه کوچولو موچولو از خوبیها
و بدیهای شهرهای اینجا بگم:
 اینجاهم مثل ایــرا ن خودمونشــهرهای بزرگ گرونــن اما کار
توشون بهتر پیدا میشه .برعکس
شهرهای کوچیک ارزونترن ولی
کار هم نایابه.
 مونترال نسبت به شهرهای دیگهقشنگتره ،شبهاش با حالتره و خونه
تــوش ارزونتره ،ولــی حتی برای
کار جنرال هم حتما زبان فرانسه
الزمه .تنها جاییه که به مهاجر تازه
وارد پول میده که زبان بخونه .یه
خوبی دیگه مونترال اینه که تنها
شهر بزرگ کاناداس که فسقلیهادو

رســتورانهای شهر
زبونه ( )bilingualرشد
می پرسی کدوم
هــم ســاعت ٥
میکنن.
شهر کانادا بهتره؟!
تورنتو
ببندن بــرن ور دل
 ،تــوش پر از
چلو کبابی و ســیراب
عیالشــون بشینن.
شــیردونیه ،همچین فکر میکنی فکر کنم شــلوغترین جای شهر
هنوز تو ایرونی که بعضی ها باهاش مهد کودکاش باشــه .کار دولتی
خیلی حال میکنــن و بعضی ها توش زیــاده .خب پایتخته دیگه.
همچین نه ،خوششون نمیاد .یه جون میده واسه آدمهای با کالس
کمی از مونترال گرونتره و کار هم خانواده دار.
توش خوب پیدا میشــه ولی باید  -شــهرهای دیگــه میافتند تو
زبان انگلیسی رو بلد باشی تا بتونی قسمت شهرهای کوچیک که قبال
کار مورد عالقه خودتو پیدا کنی .خدمتتون عارض شدم.
شبها هم خیلی حوصلت سر نمیره مــن که هنوز گیج میزنم ،شــما
ولی خب به پای مونترال نمیرسه .چطور اسدالله خان؟
 ونکوور ،مــال از ما بهترونه ،هم اسدالله خان ،گوش کن جان برادر!گرونه و هــم کارتخصصی نایابه .گیریــم تو ایــران رییس الرســا
ولی زمســتوناش همچین مالیم بودی ،برو بیایی داشتی ،آبدارچی
و مهربونه .بخاطر همین طبیعت اختصاصی صبح به صبح چایی تازه
زیبایی داره .البته به جای برف تا دم قند پهلو جلوت میذاشت .اصال
دلت بخواد بــارون رو کله مبارک برای همین کالسها بود که کانادا
میریزه .شبهاش هم سوت و کوره .فرش قرمز جلو پاهات پهن کرد و با
اسدالله خان اگه پشتت به کوه قاف سالم و صلوات به استقبال خودت
وصل نیســت و از ایران پول اجاره و تــا ج الملوک خانــم (ضعیفه
امالک و  Businessنمیاد و شبها محترمه) وفسقلیهای عزیز اومد.
بیشــتر از دو ساعت نمیتونی تاج ولی خوب ،اینجا که اومدی اسمش
الملوک خانــم رو تو خونه تحمل کاناداس .رییســش هــم یکی از
کنی ودعواتون میشه .فکر یه جای همون ضعیفه هاس که عکسش رو
دیگه رو بکن.
بیستی هاس و تو انگلیس نشسته.
 کلگری ،هر چی در بــاره اش واســه همینه که شما با  ٣٥برگشــنیدم فعال خوبه ،بجــز اینکه رزومه هیچ جا کار بهت نمیدن ولی
زیادی جدیده و هنوز پا نخورده که واســه تا ج الملک خانم کار فت و
امتحانشو پس بده .شبهاش هم اگه فراوونه .باید بسوزی و بسازی.
از ونکوور ساکتتر نباشه ،شلوغتر اسدآلله خان ،گوش کن جان برادر
هم نیست .همچین میگن تکزاس اینجا رییس عیاله ،بعد ایشون هم
کاناداس و پر از  Cowboyیه توش .فسقلیان  .تازه شانس آوردی هنوز
یه کوچولو هم کار غیر مرتبط به پای اون جماعت پشمالو و واق واقو
نفت توش کم پیدا میشــه .ولی به خونت باز نشده .نکنه یه دفعه
اگه کارت مربوط به نفته که جات صدات بره باال ،یا دستتو ببری باال
همون جاســت .هر چند مملکته از رو کمد چیزی بــرداری ؟ این
هارپره و اونم بــا ایرونی جماعت همسایه ها خیلی فضول تشریف
همچین جورش جور نیست .ببین دارن و یــه دفعه دیدی زنگ زدن
اسدالله خان اگه از Taxبدت میاد ،پلیس و خشونت خانوادگی و برو و
جات تو کلگریه چرا که اونجا  Taxبیا .از ما گفتن بود اسدآلله خان .ما
بی .Tax
که سر بزیر بودیم ،سرمون رفته تو
اوتــاوا
 ،شهر تمیز و خوشگل زیرزمین  .شما هم راه ما رو برو آخر
موشگل و با کالســیه ،اما تا دلت و عاقبتش خیره.
•
بخواد ســاکته .فکر کنم بار ها و
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ورزشی...
اسکیاکروباتیک
در ژاپــن
آقای کینس بری  22ساله که در
ماه ژانویه  2015در مسابقات بین
المللی اتریش برنده مدال طالی
این مسابقات شده بود ،مجددا در
مسابقات اسکی اکروباتیک ژاپن با
کنار گذاشتن حریفان خود برنده
مقام قهرمانی شد.
وی در جمــع کلیــه حــرکات
اکروباتیک در هوا و ســرعت زیاد
در زمین توانست با بدست آوردن
 88,17امتیاز مقام اول را بدست
آورد .در این مسابقات آقای ژرمی
بلوم از آمریکا بــا  86,33و آقای
الکســاندرا
از روســیه با
 81،61امتیاز
مقــام های
دوم و ســوم
را بدســت
آوردند .قبال
مقام اول این
مسابقات در
اختیار آقای
ژرمی از آمریکا بود.
آقای کینس بری اشاره می نماید
که برای اولین بــار با آقای ژرمی
رقابت تنگاتنگداشته ولی کوشش
بسیاری برای بدست آوردن امتیاز
در هنگام سرعت در مسیر ناهموار
به عمل آورده اســت و برنده کاپ
گرد کریستال شد .وی تاکنون 6
مدال طال را در اسکی اکروباتیک
نصیب خود نمود.

اسکی بادبانی
آقــای فردریک دیون موفق ترین
شــهروند کبکــی که توانســته
بــود مســیر  4382کیلومتری
 Antartiqueقطــب جنوب را با
اســکی بادبانی در مدت  54روز
طی نمــود ،در تاریــخ  17فوریه
سال  2015با هواپیما به مونترال
آمد برای اجرای چند کنفرانس تا
خاطرات این سفر ماجراجویانه را
برای عالقمندان خود بیان بکند.
او در سخنرانی خود اظهار داشته

که اولین فرد کبکی توانسته قطب
جنوب را در شــرایط مشکل را با
موفقیت تمام بکند.
وی در اولیــن کنفرانس خود در
ســالن تئاترکورونا در الوال مورد
اســتقبال عالقمندان خــود قرار
گرفت واز طرف فرمانــدار کانادا
مدال افتخار را دریافت کرد.
در این کنفرانــس آقای دیون به

30

یوسفتیزهوش

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

شرایط بســیار سخت این سفر و
سرمای شــدید منهای  30درجه
اشــاره نمود و اظهار داشــت که
تحمل این شــرایط با استفاده از
لبــاس های گرم و وســایل الزم
چندان مهم نبوده است.
لیکــن آنچــه کــه کم داشــته
زندگــی عادی در کنــار خانواده
و غذاهــای متنــوع بــوده .آقای
دیون کنفرانس های متعددی در
شهرهای تروآریویر ،کبک سیتی،
شربروک ،لک سن ژان و چندین
مدرسه برگذار نموده است.

دو مطلب کوتاه

پاتیـناژ هنری

دوشیزه الیزا وتا 18 ،ساله از کشور
روسیه قهرمان پاتیناژ هنری ،پس
از مدتی کنــاره گیری از بازیهای
 2014بــه علت شکســتگی مچ
پا مجددا با انجــام تمرینات الزم
توانست در مسابقات بین المللی
 2015در سوئد شرکت نماید.

هاکی روی یخ
جوانان

آقــای ُرنه فاضل ،رئیس
فدراســیون بین المللی
هاکــی جوانــان اعالم
کرده که مسابقات هاکی
جوانان که قــرار بود در
ســال  2017در استان
کبک انجام شود ،به علت
حاضر نبودن اســتادیوم
بزرگ کبک تا دو ســال
دیگر برگزار نخواهد شد.
آقای تام رونی رئیس فدراســیون
هاکی کانــادا در این رابطه اظهار
داشته است که هاکی جوانان در
کانادا اســتاندارد خوبی برخوردار
است و شهر مونترال یک بازار داغ
برای اینگونه مسابقات است.
بــازی های هاکــی جوانان بطور
متوسط  10000تماشاچی دارد
و اســتادیوم ســانتر بل ظرفیت
 22500تماشــاچی را دارد .بازی
هاکی جوانان که از ســال 2009
تــا  2012برگذار شــده بیش از
 385000تماشــاچی داشته که
درآمدی معادل  20میلیون دالر
کمک به هاکی جوانان تامین کرده
است.
در مســابقات بین المللی هاکی
جوانان مجموعا  30مســابقه در
شهرهای مونترال و تورنتو برگذار
خواهد شــد .در مســابقات سال
 2017پیش بینی می شــود 20
تا  30هزار نفر بازیکن مسئولین
فدراســیون هــا ،داوران ،فامیل
قهرمانــان ،توریســت و روزنامه
نگاران ورزشــی برای دیدن این
مســابقات به استان کبک و شهر
زیبای توریســتی مونترال بیایند.
درآمد حاصله از این مسابقات برای
هاکی بازان جوان مفید می باشد.
به دنبــال مذاکــرات نهایی بین
فدراســیون هاکی بین المللی و
فدراسیون هاکی کانادا ،سرانجام
روز  6مــارس ،کــه مصــادف با
 150امین سالگرد کاپ استانلی
و صدمین سال لیگ هاکی کانادا
اســت ،مســابقات هاکی جوانان
 2017در شــهر مونتریال (375
امیــن ســالگرد پیدایش شــهر
مونتریال) ،برگزار خواهد شد.

در این مســابقات که از  2ژانویه
تا  17فوریه در اســتادیوم بزرگ
پاتیناژ اریکســون برگذار گردید،
دوشیزه الیزا وتا با اجرای بهترین
فیگورهای پاتیناژ هنری توانست
با بدســت آوردن  209,54امتیاز
مقــام قهرمانی را بدســت آورد و
مدال طالی این مسابقات را نصیب
خود کند .وی در مســابقات سال
 2013نیز برنده مدال طال و عنوان
قهرمانی بوده است.

مسابقاتشیرجه
بانوان

مسابقات شیرجه بانوان در تاریخ
 28فوریه  2015در کشور آلمان
زیر نظر فدراســیون شنا برگذار
گردید .در این مسابقات دوشیزه
مِــگان  26ســاله و روزلین 24
ساله ،دو شناگر ماهر از شهر الوال
توانستند با شــیرجه همزمان و

هماهنگ  synchronizeاز سکوی
 10متری عنوان قهرمانی و مدال
طالی این مســابقات را بدســت
آورند.
دو نفر از شــناگران چینی از سال
 2009تــا  2002عنوان قهرمانی
این مسابقات را در اختیار داشتند.
دو شناگر کانادائی در سال 2014
در چین با در برداشتن تمرینات
عنوان نهمین رده بندی را بدست
آوردند .این دو شناگر امیدوارند با
تمرینات پی در پی بیشتر بتوانند
در المپیک آینده در مســابقات
شیرجه هم آهنگ همچنان عنوان
خود را حفظ نمایند.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

>>

مهدی اخوان ثالث شاعر همدوره
فــروغ فرخزاد دربــاره این کتاب
بخش 2
گفته اســت "من معتقدم تولدی
از  3بخش
دیگر نه تنها برای فروغ تولد تازهای
بود ،بلکه مولود همایون شعر زنده
و پیشرو امروز ما و تولد تازه برای
شعر پارسی است".
فروغ فرخزاد
فروغ بــا این کتــاب و مجموعه
شاعر و فیلمساز
بعدیاش به نــام «ایمان بیاوریم
تولد  ۸دیماه  ،۱۳۱۳تهران به آغاز فصل ســرد» ،نامش را در
مــرگ  ۲۴دیمــاه  ،۱۳۴۵فهرست بزرگترین شاعران معاصر
تهران
ایران ثبت کرد .هرچند آنقدر زنده
پیــش از فــروغ نماند که تأثیر صداقت و جسارت
فرخزاد ،شــاعران نگاهش رادر نسلهای بعد ببیند.
و نویســندگان  ۳۲ســال بیشــتر نداشت که در
زن آثار بســیاری تصادفی در تهران کشته شد.
خلــق کردهاند ،اما
فــروغ تاثیرگذاری فرخ رو پارسا
بیماننــدی
رد اولین وزیر زن ایران
ادبیات و نگاه زنان در
تولد اول فروردین ۱۳۰۱
جامعه گذاشت.
او دیماه  ۱۳۱۳در تهران به دنیا اعدام در  ۱۸اردیبهشت ۱۳۵۹
آمد ۱۶ .ســالگی با عشق ازدواج فرخرو پارسادر خانوادهای فرهنگی
کرد و چند سال بعد از همسرش به دنیا آمد.
جدا شــد در حالی که یک پسر فخرآفاق پارسا ،مادر فرخرو پارسا
مدیر مجله جهان زنان و از فعاالن
کوچکداشت.
در فاصله  ۱۷تا  ۲۳ســالگی سه حقوق زنان بود .او چهار شــماره
نشــریه را یک سال بعد از به دنیا
کتاب شعر چاپ کرد:
آمدن فرخرو پارسا منتشر کرد .در
اسیر ،دیوار و عصیان.
نام مجموعه اشعار نیمه اول زندگی شماره آخر ،انتشار دو مقاله درباره
شــاعرانهاش نشــان میدهد که "ضرورت تحصیــل دختران ،آالم
یکی از محورهای مهم شعرهایش روحی زنان و ضرورت بازنگری در
بیتابــی ،خشــم از محدودیت و قانون ازدواج" بــرای او و خانواده
اســارت ،نارضایتــی و تقال برای دردسرســاز شــد .نتیجه خشم
روحانیان ،تبعید خانــواده آنها
رهایی بوده است.
هرچند خودش گفته بود که این به اراک بود .به خاطر شــرایط آن
مجموعهها را در سالهایی نوشته روز اراک و ترس از حمله آنها به
که هنوز به مرحله تفکر نرسیده و قم رفتند .تا بعد که با میانجیگری
رشــد نکرده بود ،اما صداقت او در نخســت وزیــر وقت بــه تهران
بیان ظرافتهای زنانه و جسارتش بازگشتند.
او را متمایز میکرد؛ جسارتی که فــرخرو پارســا ســال  ۱۳۲۹در
حتی سالها بعد هم پذیرش آن رشته پزشــکی از دانشگاه تهران
بــرای جامعه محافظــهکار ایران فارغالتحصیل شــد .امــا به جای
پزشــکی ترجیــح داد به فعالیت
دشوار بود.
چهار دهه بعد از مرگش ،ســال
 ۱۳۸۹آیتالله علی خامنهای رهبر
ایران در جمعی از شــاعران گفت
"این را بدانید شعری که آن وقت
فروغ فرخزاد میگفت ،در دنیای
روشــنفکری آن زمان هم کسی
قبول نداشت".
آیتاللــه خامنهای شــعر "باز و
گزارش بزرگداشت
عریان" فــروغ را تقبیح کرده و از
شاعران جوان خواسته بود در بیان
عواطف حد و مرز را نگه دارند.
از فروغ فرخزاد نقل شده که سال
 ۱۳۳۲در نامهای گفته است:
"من به رنجهایی کــه خواهرانم
در ایــن مملکت در اثر بیعدالتی روز زن در مونتــرال بــا قرن تالش کــرده اند که
مردان میبرند ،کام ً
ال واقف هستم موفقیت برگزار شــد .روز مراسم بزرگداشت این روز
و نیمی از هنرم را برای تجســم 7مارس خانم هایده مغیثی را با اعالم نیازها و مطالبات
دردهــا و آالم آنها به کار میبرم .در باره بنیاد گرائی ،اسالم شان و رساندن آن به گوش
آرزوی مــن ایجاد یــک محیط هراسی و چالش های زنان مسئولین برگزار کنند ،اگر
سخنرانیداشت.
چه همــواره با محدودیت
مســاعد برای فعالیتهای علمی روز  8مــارس همــراه با های متعدد درگیر بوده اند.
هنری و اجتماعی زنان است".
زنان دیگــر تبار ،فرومی با امسال در شــرایطی قرار
شهریور  ۱۳۳۷با ابراهیم گلستان شــعار "دنیائی را بسازیم گرفتــه ایم کــه جنگ و
نویسنده و فیلمساز پیشرو آشنا و که میخواهیم " و ســپس تفرقه و نسل ُکشی و قتل
در شرکت او به نام گلستان فیلم راهپیمائی انجام شد که در عام بیگناهــان در منطقه
مشغول کار شد .این آشنایی مسیر آن مردان ایرانی جوانی هم خاورمیانه بیداد می کند و
شرکت داشــتند .پیام روز طبعاَ بیشترین فشار بر زنان
زندگی فروغ را تغییر داد.
زن به شرح زیرباطالع جمع و کودکان است .گروه ،گروه
او پاییز  ۱۳۴۱فیلم «خانه ســیاه رسید:
از زنان ایزدی و مســیحی
اســت» را از زندگــی جذامیان زنان ایــران همانند زنان و آشوری توسط نیروهای
آسایشگاه تبریز ساخت .فیلمی که کشورهای دیگر و تا جایی داعش اســیر و به صورت
شــهرت او را به خارج از مرزهای کــه شــرایط اجــازه می برده در بــازار فروخته می
داد طــی ســالیان دراز از شوند .سونامی خشونت با
ایران برد.
تکبر ،فضای
یک سال بعد مجموعه شعر تازه او برگزاری مراســم این روز سرمســتی و ّ
کوتاهی نکــرده اند .زنان منطقه ما را در می نوردد و
به نام «تولدی دیگر» منتشر شد .ایرانی طی نزدیک به یک در مقابل ،نهادهای مستقل

زنانی که تاریخ ایران را تغییر دادند

مهرانگیزدولتشاهی
اولین سفیر زن ایران

تولد  ۱۲۹۶خورشیدی ،اصفهان
مرگ  ۳۰مهر  ،۱۳۸۷پاریس
مهرانگیز دولتشــاهی اولین زن
ایرانی بود که به عنوان سفیر ایران
در کشوری دیگر منصوب شد.
او ســال  ۱۲۹۶خورشــیدی در
خانــوادهای تحصیلکرده به دنیا
آمد .مادرش از اقوام صادق هدایت
بود و پدرش از مشاوران رضاشاه.
برای تحصیل بــه آلمان رفت و با
دکترای علــوم اجتماعی به ایران
بازگشت.
ســال  ۱۳۲۵در سازمان خدمات
اجتماعــی و انجمــن حمایت از
زندانیان مشغول به
کار شد و در همین
ایام «جمعیت راه
زن» را تاســیس
کرد.
این گــروه اولین
نمایشــگاه بیــن
المللــی «فعالیت
زن» را با شــرکت
 ۳۰کشور آسیایی
و اروپایی در ایران
برگزار کرد.
سهدوره به عنوان نماینده کرمانشاه
در مجلس شــورای ملی حضور
داشــت .در دوران نمایندگــی از
طراحان «قانون حمایت خانواده»
بود که حق طالق را برای زنان به
رسمیتمیشناخت.
و همچنین داشــتن همسر دوم
را مشــروط به اجازه همســر اول
میکرد.
مهرانگیــز دولتشــاهی بخــش
عمــدهای از عمر خــود را صرف
بهبود زندگــی زنان ایرانی کرد .از
جمله فعالیتهایش تالش برای
آموختن سواد به زنان جنوب شهر
تهران بود.
خانم دولتشــاهی ســال ۱۳۵۴
به عنوان اولین ســفیر زن ،عازم
ســفارت ایران در دانمارک شد و
تا زمان پیروزی انقالب اسالمی به
این ماموریت ادامه داد.
رضا قاسمی از سفیران ایران پیش
از انقالب اسالمی میگوید که این
انتصاب از تبعات انقالب ســفید
محمد رضا شاه بود که در جریان
آن از برابری حقوق زن و مرد نیز
سخن میگفت.
بــه گفته آقای قاســمی در دوره
ماموریــت خانم دولتشــاهی در
دانمارک بســیاری از رسانههای
اروپایی به آن واکنش
مثبت نشان میدادند.
خانم دولتشاهی پس
از انقالب راهی پاریس
شد و تا هنگام مرگ
در این شــهر اقامت
داشت.
کتــاب «جامعــه،
دولت و جنبش زنان
ایران» یکی از آخرین
نوشتههای خانمدولتشاهی است.

قمر امللوک
وزیری
خواننــده

تولد  ۱۲۸۴خورشیدی،
قزوین
مرگ  ۱۴مرداد ۱۳۳۸
قمرالملوک وزیری با اسم اصلی
قمرخانم ســید حسینخان،
یک سال پیش از صدور فرمان
مشروطیت در ســال ۱۲۸۴
خورشــیدی در قزوین به دنیا
آمد .او اولین خواننده زن ایران
در دوران معاصــر بود که بدون
حجاب کنسرت اجرا کرد.
قمرالملــوک وزیــری از طریــق
مادربزرگش خیرالنسا با موسیقی
آشنا شد .خیرالنسا
کــه سرپرســتی
قمرالملوک یتیم
را به عهده داشت،
ر و ضهخــو ا ن
سفرههای مذهبی
زنانه بود.
در نوجوانــی در
یکــی از محافــل
خصوصــی بــه
درخواستمهمانان
آوازی خواند که توجه مرتضی خان
نیداوود ،نوازنده برجســته تار را
جلب کرد .او در کالسهای آقای
نیداوود شرکت کرد و گوشههای
موسیقی ایرانی را فرا گرفت.
فضای مردانه موسیقی آن دوران
با قمرالملوک وزیری دگرگون شد.
او که حدود  ۲۰سال بیشتر نداشت
در اولین کنســرت خود در گراند
هتل خیابان الله زار تهران ،قاعده
ســنتی را بر هم زد و سال ۱۳۰۳
در فضای مردانه موسیقی ،بدون
حجاب در کنسرت خواند.
خودش میگوید در زمانهای بدون
حجاب کنسرت داد که "هر کس
بدون چادر بود به کالنتری جلب
میشد".
محمود خوشــنام ،کارشــناس
موسیقی مینویسد :قمر با این کار
دیوار تــرس را از پیش پای زنان
هنرمند دیگر برداشت و راه را برای
گام نهادن آنــان بر صحنه هموار
کرد.
با گشــایش رادیو در سال ۱۳۱۹
صدای قمرالملوک وزیری به گوش
همه رسید.
آوازها و تصنیفهای قمر از لحاظ
شــعری و ادبی هــم قابل توجه
است .شاعران تصنیفها و آوازهای
قمر شاعران مشهوری چون علی
اکبرخــان شــیدا،
میرزادۀ عشقی ،عارف
قزوینــی ،ایرج میرزا
و ملک الشــعرا بهار
بودهاند.
قمر عالوه بر قطعات
بیشــمار آوازی،
نزدیــک بــه ۲۰۰
تصنیــف در زندگی
 ۵۴ساله خود ضبط
کرد که بســیاری از آنها از میان
رفته است.

جلسه اجنمن زنان

فرهنگی و آموزشــی
ادامه دهد.
او سال  ۱۳۳۳انجمن
از ساعت  ۱۱صبح تا 14
بانوان فرهنگی را برای
سخنی چند در باره هانا آرنت،
دبیرستانهایدخترانه
نظریه پرداز سیاسی
تأسیس کرد.
همه شما
با امید به دیدار ٔ
او کــه ســالها در
8043 St Hubert,
Montréal, QC H2R 2P4
دبیرستانهای تهران
)(Metro: Jarry
درس داده و مدتــی
Tel.: 514-516-3007
مدیردبیرخانهدانشگاه
ملی ایران بود ،ســال
بر اســاس گفتههای فرخرو پارسا
 ۱۳۴۷اولیــن وزیــر آمــوزش و در دادگاه ،محمدجــواد باهنــر،
پرورش ایران در کابینه هویدا شد .نخســتوزیر بعــد از انقــاب از
هــر چند بعضی از پژوهشــگران مشــاوران او در تهیه کتابهای
حوزه زنان معتقدند تحوالتدوران درسی وزارت فرهنگ بودند.
محمدرضا شاه بیشتر ظاهری بود او پیش از بازداشت از محمدجواد
و شــاه سعی داشت
باهنر که از معتمدان سران
ویتریــن زیبایی از
انقــاب بود درخواســت
جامعه زنان ایران به
کمک کرد.
نمایش بگذارد ،اما
در خاطراتش نوشــته که
بعضیدیگرمعتقدند
آقای باهنر به او گفته بهتر
فــرخرو پارســا در
است از کشور خارج شود.
وزارت فرهنــگ
در تدارک خروج قاچاقی
ایــران نقش مهمی
از ایران بــود که مأموران
در توســعه آموزش
دستگیرشکردند.
دخترانداشت.
محاکمه او  ۹جلسه طول کشید و
عباس میالنی ،مــورخ ایرانی در درنهایت به جرم افساد فیاالرض،
دانشگاه استنفورد آمریکا در کتاب همکاری با ساواک برای بازداشت
«ایرانیان نامدار» نوشــته است او فرهنگیان و غــارت بیتالمال به
نه تنها بعد از انقالب اعدام شــد ،اعدام محکوم شد .او گفته بود که
بلکه قبل از انقالب هم هدف حمله در محاکمه ،وکیل و حق تجدید
مخالفانی بود که بــه دنبال ترور نظر نداشــته اســت .در آخرین
شخصیت او بودند .به گفته آقای صحبتهایــش گفتــه بــود که
میالنی ،بارها به او درباره فســاد دادگاهش نشان ه تبعیضی است که
مالی ،فساد جنســی و اخالقی و میان زنان و مردان روا داشته شده
مقامپرســتی تهمت زدند و این و امیدوار است که آیندهای بهتر از
شایعه را رواج دادند که بهایی شده امروز در انتظار زنان باشد.
است.
فرخرو پارسا  ۱۸اردیبهشت ۱۳۵۹
خانم پارســا بعد از انقالب از ایران تیرباران شد.
خارج نشــد .بعد از آنکه مأموران (دادگاه فرخرو پارســا بعد انقالب.
برای دستگیری به خانهاش رفتند عکس از موسســه پژوهشهای
و او خانه نبود ،دوره کوتاه زندگی سیاسی)
•
نیمه مخفیانــه او در خانه اقوام و
دوستان آغاز شد.
زمان :یکشنبه  5آوریل ۲۰۱5

روز زن
در مونترال

زنان و جامعه مدنی هر روز
ضعیف تر می شوند.
در ایران روز بروز سختگیری
برای حجاب اجباری بیشتر
میشــود  .حتی از اســید
پاشی بر صورت زنان دریغ
نکردنــد آنان از بســیاری
از رشــته های دانشگاهی
محروم میشوند؛ برعکس به
داشتن فرزند بیشتر تشویق
میشوند.
با این که اکثر قریب به اتفاق
مردم آگاه در هر کشوری
می دانند که تالش و زمینه
سازی برای عدالت و برابری
انسانها ،در هر نقطه ای از
دنیا که صــورت گیرد بذر
امید را می پراکند و جهان
را برای زندگی شرافتمندانه،
امن تر و دوست داشتنی تر
می کند.
با وجود همه ی محدودیت

ها و فشارها و خشونت ها،
ما زنان به باورهای قلبی و
تخیل زنانه مان رجوع می
ّ
کنیم کــه در فضایی آزاد
و بدون واهمــه از ضرب و
شتم و دســتگیری ،کنار
یکدیگر خواســته هایمان
را تکرار می کنیم تا روزی
که به یاری انبوه تشــکل
های مستقل مان عمال به
خواسته هایمانبرسیم.
زیرا ما زنان زمانی می توانیم
شر تبعیض و خشونت و
از ّ
ظلم رها شویم و به حقوق
مان دست یابیم که بتوانیم
تشکل های قانونی خود را
به وجود بیاوریم و پیوسته
و همبسته در جهت احقاق
حقوق مان فعالیت کنیم .ما
کم نیستیم ،ما بی شماریم،
ما نیمی از جمعیت جهان
هستیم! (االهه)
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گنج ادب...
خانه ما

فریدون مشیری

من دلم می خواهد
خانه ای داشته باشم پر دوست
کنج هر دیوارش
دوستانم بنشینند آرام
گل بگو گل بشنو
هر کسی می خواهد
داخل خانه پر مهر و صفا مان گردد
یک سبد بوی گل سرخ به ما هدیه کند
شرط وارد گشتن
شستشویدل ها
شرط آن
داشتن یک دل بی رنگ و ریاست
به درش برگ گلی می کوبم
روی آن با قلم سبز بهار
می نویسم ای یار...
خانۀ ما اینجاست
تا که سهراب نپرسددیگر
خانهدوست کجاست.

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 21  no.1204  Mar. 15, 2015

32

به اهتمام

محمد فرحی

(مونتریال)

ادامه دار

موسیقی..

شیـدا
قره چه داغی

شوخی با حافظ
شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش
نوشتم آنچه را باید ولی کردند سانسورش!
--------------صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی آرزوی خامه و سرشیر کنم!
--------------بی تو ای سرو روان با گل گلشن چه کنم
پدرت نیست موافق تو بگو من چه کنم!
--------------دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم
گفت من با عاشقی همچون تو هالو چون کنم!
--------------یادباد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد
چرخ ماشین مرا از سر لج باد نکرد!

موسیقــیچگونه
بچــه هایونزوئال
را نجات داد؟

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

دکتر ابرو طی مدت 35
سال موفق شده است با
 15دولت مختلف وقت
هوشــمندانه و پیگیرانه
مذاکــره کــرده ،برنامه
آموزش موسیقی را بطور
رایگان تثبیت کند .وی با
مهارت و هوشمندی این
برنامه را از روند و تحوالت
سیاسی کشور دور نگه داشت.
ارکستر جوانان ونزوئال به رهبری
خوزه ابــرو در جشــنوار جهانی
ارکســتر جوانان در اسکاتلند در
سال  1976موفقیت چشمگیری
پیدا کرد .ابرو در سال  1983وزیر
فرهنگ و هنر ونزوئال شد و از سال
 1995نماینده جهانی یونســکو
برای پیشــبرد و تشویق ارکستر
جوانان و نوجوانان در جهان شد.
او معتقد است« :موسیقی وسیله
بســیار موثــری بــرای آموزش
ارزش های واالی انســانی ،مانند
همکاری ،همیــاری ،همدلی و...
است؛ موسیقی قادر است افراد یک
جامعه را به هم پیوند دهد».
وی موسیقی کالسیک را هنریی
واال میداند که روح انسان را تعالی
می بخشد.
دکتر ابرو با تمام وجود معتقد است
که یک ارکســتر بهترین فضای
فرهنگی اســت کــه در آن یک
کودک می تواند رشد کند.
در شــهرهای متعــدد آمریکای
شــمالی ،آمریکای التین ،کانادا،

ال سیستما  El Sistemaنام برنامه
آموزشی موســیقی رایگان برای
بچه ها در ونزوئال ســت که دولت
دور مجنون گذشت و نوبت ماست.
مخارج آن را تامین می کند .در سا
هر کسی پنج روز نوبت اوست
ل  1975این برنامه توســط Jose
اشعار نغز از شعرای بزرگ
 Abreuدکتر خوزه ابرو پایه گذاری
هزار مرتبـه سعدی تـــو را نصیحت كرد
مرو به هند و برو با خدای خویش بساز
شد.
كه حرف محفل ما را به مجلسی نبری
به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است
امروز ال سیســتما شــامل 102
ارکســتر جوانــان 55 ،ارکســتر
چو تو خود کنی اختر خویش را بد
مه فشاند نور و سگ عو عو کند
کودکان و نوجوانــان 270 ،مرکز
مدار از فلک چشم نیک اختری را (ناصر خسرو)
هر کسی بر طینت خود میتند
آموزشی موسیقی با  15هزار استاد
تحصیل کرده اســت کــه حدودا
من آنچه شرط بالغ است با تو می گویم
دنیـا و آخرت به نگاهی فـروختیم
 250هــزار جوان و نوجــوان را
خواهی از سخنم پند گیر و خواهی مالل (سعدی)
سودا چنین خوشست که یکجـا کند کسی
آموزش میدهند.
هدف این برنامه این اســت که تا
فریاد مردمان همه از دست دشمن است
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
آخر سال 2015این رقم را به 500
فریاد سعدی از دل نا مهربان دوست
خمیر مایهدکان شیشه سنگ است
هزار برساند.
برنامه هفته گی ،شامل  4ساعت
آن که چون پسته دیدمش همه مغز
آموزش و تمرین ارکستر می باشد
عشـاق و عشق در شعر سعدی
ّ
پوست بر پوست بود همچو پیاز (سعدی)
که بعد از ســاعات مدرسه و آخر
فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد		
هفته ها برنامه ریزی شده است.
دودش به سر درآمد و از پای درفتاد خوزه ابرو سال  1939در ونزوئال
کودک و خزان شهریار
		
مجنون ز جام طلعت لیلی چو مست شد
متولد شــد .او پیانیســت ،رهبر
مادری بود و دختر و پسری
فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد ارکستر ،اقتصاددان ،استاد دانشگاه،
پسرک از می محبت مست
		
رامین چو اختیار غم عشق ویس کرد
فعال اجتماعی و سیاستمدار است.
دختر از غصه ی پدر مسلول
یک بارگی جدا ز کاله و کمر فتاد دکتر ابرو اول آموزش موسیقی را با
پدرش تازه رفته بود از دست
		
وامق چو کارش از غم عذرا به جان رسید
 11شاگرد در یک گاراژ شروع کرد.
یک شب آهسته با کنایه طبیب
کارش مدام با غم و آه سحر فتاد بچه های فقیر را از خیابان ها جمع
گفت با مادر ،این نخواهد رست
		
زین گونه صد هزار کس از پیر و از جوان
کرد و از اعتیاد ،جرائم و جنایات و
ماه دیگر که از سموم خزان
مست از شراب عشق چو من بیخبر فتاد بزهکاری دور نگه داشت.
برگها را بود به خاک نشست
بسیار کس شدند اسیر کمند عشق		
گفتنی است که65درصد جمعیت
صبری ای باغبان که برگ امید
تنها نه از برای من این شور و شر فتاد کشور ونزوئال علیرغمداشتن منابع
خواهد از شاخه حیات گسست
		
روزی به دلبری نظری کرد چشم من
بزرگ نفتی ،در فقر به سر می برند.
پسر این حال را مگر دریافت
زان یک نظر مرا دو جهان از نظر فتاد
بنگر اینجا چه مایۀ رّقت است
		
عشق آمد آن چنان به دلم درزد آتشی
صبح فردا دو دست کوچک طفل
کز وی هزار سوز مرا در جگر فتاد
برگها را به شاخه ها می بست
		
بر من مگیر اگر شدم آشفته دل ز عشق
کســی که میتواند از آن استفاده ضرری نــدارد :یک جای خالی در
مانند این بسی ز قضا و قدر فتاد کند .گوشوارهای که یک لنگهاش زندگیتان ایجاد کنید و ببینید که
		
سعدی ز خلق چند نهان راز دل کنی
را گم کردهام ،ســاعتی که از کار چطور چیزی به سرعت آن جای
کامل ضرب املثل ها
چون ماجرای عشق تو یک یک به درفتاد افتاده است ،شیشه خالی عطرها خالی را پر میکند.
از تنگی چشم فیل معلومم شد،
و لباسهایی که از مد افتادهاند را تجربه چند ســال خانه تکانی به
آنانکه غنی ترند محتاج ترند...
دور میریــزم و به خودم یادآوری من نشــان داده کــه خانهتکانی
میکنم که مطابق با نیازم خرید فقط نظافت خانــه و دور ریختن
کنم.
اشیا نیســت .هر بار ممکن است
نوروز و خانه تکانی >> ...ادامه از صفحه27 :
بقیه لباسها را بر اســاس نیاز و موقع خرید عید وسوسه شوم که
ایــن یعنی یک یخچــال ایدهآل مرتبدر یخچال بگذارید ،یک قدم آشپزخانه متوقف میشود و انگار میزان استفادهدستهبندی میکنم چیزهای تازهای بخرم بدون اینکه
که وقتــی درش را بــاز میکنی بزرگ برداشتهاید .من هیچ وقت گرد و غبار و آلودگی به سمت آنها تا هر بــار برای انتخاب یک لباس واقعا نیازی به آن داشته باشم .اما
خوشحال میشوی!
مواد غذایی آلــوده را در یخچال میرود.
همه کمد و کشــو بــههم نریزد .این نکته را از من داشــته باشید
ایدههــای خالقانه زیــادی برای نمیگــذارم .خوراکیهــا را هم با •
بک بار در یک کتاب فنگشویی که وقتی چیــزی را الزم نداری و
ت و زندگی
دســتهبندی و تفکیــک ظروف توجه به میــزان مصرف نگهداری رابطه کمد خلو 
خواندم که اگــر دنبال یک رابطه میخری ،انگار خودت را به انباشتن
آشپزخانه وجود دارد که هربار یکی میکنــم .خیلی وقت اســت که عاشقانه!
عاشقانه در سال جدید هستید ،به اشیای بیکاربرد تشویق میکنی.
از آنها را یاد میگیرم ،کلی تغییر عادت انبار کردن مــواد غذایی را یک مرحله جذاب دیگر در نظافت وضع کمد لباسهایتان توجه کنید خریدن یک رفتار لذت بخش است
در زندگیام ایجاد میشــود .مثال کنار گذاشتهام و بر اساس نیازهای خانه ،خلوت کردن کشــو و کمد و یک جای خالی برای شروع این اما آیا اصال ضرورت هم دارد؟
شــاید زیاد حواستان به به نظم هفتگی یــا ماهانه خرید میکنم .لباس اســت .لباسهای پــاره را رابطه باز کنید .خب ظاهرا به نظر اگر دل کندن از اشیا و دور ریختن
مواد غذایی در یخچــال و فریزر خوراکیها وقتی انبار میشــوند ،دور میریزم .کفشــی را که به هر میرسد که لباس ربطی به رابطه چیزهای اضافی برایتان کار سختی
نباشد اما اگر همه چیز را شسته و حرکت و جابهجایــی در محیط دلیلی نمیپوشــم ،میبخشم به عشقی نداشته باشد ،اما امتحانش اســت ،از دیگران کمک بگیرید

ail.com
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انگلیس ،اســپانیا
و ...مراکز آموزش
موسیقی به روال
ال سیســتما و
نظارت و راهنمایی
دکتر ابرو مشغول
به کار هستند.
آقای ابــرو جوایز
و تقدیرنامــه های
پرشــماری تاکنون دریافت کرده
است؛ از جمله جایزه موسیقی از
آکادمی سلطنتی سوئد می باشد
که ســال  2009توسط پادشاه به
او اهدا شد.
Gustavo Dudamel
گوســتاو دودامــل ،متولد 1981
ویولنیســت و رهبــر ارکســتر
فیالرمونیــک لــوس آنجلس و
ارکستر «سیمون بولیوار» ارکستر
جوانان ونزوئالســت که از برنامه
های ال سیستما بهره برده است.
وی می گوید« :موسیقی زندگی
مــرا نجــات داد ،چنانچه زندگی
هزاران بچه محروم و فقیر ونزوئال
را؛ موسیقی هم باید مانند خوراک،
پوشاک ،پزشک و دارو و تحصیل
حق هر فرد باشد!»
دودامل با ارکستر های بزرگ دنیا
کنسرت و ضبط سی دی داشته
است.
قره چه داغی،
 15مارس 2015

چون انها وابســتگی و تعلق شما
را ندارنــد .من همیشــه در مورد
لباسها از خواهرم کمک میگیرم.
او بــه من میگوید کــدام لباس
زیادی مستعمل شده و کدام دیگر
به من نمیآیــد .بعد هم خودش
همه را جلوی چشمم میریزد توی
یک کیسه تا ببریم و به جایی که
استفاده بهتری از آنها میکنند یا
بازیافت میشوند ،تحویل بدهیم.
•

چیدنقشنگها

جذابترین بخش خانه تکانی که
بعدازهمهکثیفکاریهاودستمال
کشیدنها باالخره نوبتش میشود،
چیدمان و تغییر دکوراسیون خانه
است .من به این بخش خیلیدقت
میکنم .وسایل را طوری میچینم
{>> ادامه در صفحه}37 :
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سراسری معلمان،
اعتصابات
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دموکراسی شورایی

گسستازگرایشاصالحطلبی

با تجمعات اعتراضی و ســه
اعتصاب سراسری معلمان در
فاصله  ۳۰دی تا دهم اسفند،
جنبش اعتراضی این قشــر
زحمتکش و محروم جامعه وارد
مرحله جدیدی گشته است.
اعتراضاتــی که عــاوه بر مناطق
تهران و شــهرهایی چون شهریار،
رباط کریم ،شــهر قدس ،مالرد،
ورامین ،پاکدشت ،رودهن ،بومهن،
اغلب شهرها و استانهای کشور از
جمله گیالن ،خوزستان ،خراسان
(رضوی ،شمالی ،جنوبی) سیستان
و بلوچســتان ،فــارس ،اصفهان،
همدان ،کردســتان ،لرستان ،یزد،
آذربایجان ،کرمان ،سمنان ،قزوین و
هرمزگان را نیز دربرگرفت و هزاران
معلم و فرهنگــی را به اعتصاب و
خیابانکشاند.
به گزارش ســایت "حقوق معلم و
کارگر" این اعتراضات و اعتصابات
سراســری حتا در شهرستانهای
کوچک و کــم جمعیت نیز مورد
اســتقبال گســترده معلمان قرار
گرفت.
گســتردگی اعتراضات ،مشارکت
فعال توده معلمان و هماهنگی میان
تشکلها و فعاالن جنبش اعتراضی
معلمان و باالخره سراسری بودن
اعتصابــات ،حاکــی از وجود یک
سازماندهی بالنسبه قوی ،ارتباط
فعال میان تشکلها و جمع های
متشکلیســت که بخش آگاهتر
معلمان ایجاد کردهاند ،همچنین
بیانگر ارتباط زنده این تشکلها و
جمعها با توده معلمان است.
بیثمــری تالشهــا و تحرکات
آندســته از تشــکلهای صنفی
معلمان که به معجــزات روحانی
امید بسته بودند ،تشدید فشارهای
متعدد و فزاینــده برگردهی توده
معلمان و بیپاسخ ماندن مطالبات
آنها ،زمینههــای عینی و ذهنی
شکلگیری اعتراضات و اعتصابات
اخیر شــد .معلمان زحمتکش و
مبارز ،با استفاده از تجارب گذشته
و افتوخیزهــای مبارزاتی الاقل
در طول پانزده ســالی که از ایجاد
تشکلهای صنفی آنها میگذرد،
به مبارزهای مســتقل و متشکل
روی آوردند و بیآنکه اقدام آنها
حالتی رسمیت یافته داشته باشد،
در مقیاسی گسترده و سرتاسری
دست به اعتراض و اعتصاب زدند و
با طرح مطالبات خود  ،قیدوبندهای
مهارکننده و بازدارنــده ای را که
گرایش اصالحطلبی بر دستوپای
معلمان بسته بود ،از هم گسستند.
توده معلم با اعتصــاب و اعتراض
خیابانــی ،بر یــک دوره خمودی
جنبش اعتراضــی معلمان نقطه
پایان گذاشت .دورهای که محصول
مشترک اختناق و سرکوب خشن
و عملکرد همین گرایش بازدارنده
بوده است.
اعتراضات گســتردهی معلمان در
نیمه اول دهه هشــتاد و سال ۸۶
که در شــکل تجمعات ،اعتصابات
سراســری و تظاهــرات خیابانی
دهها هزار نفره تبلور یافت و ثمره
اتحــاد و هماهنگی میان معلمان
و تشــکلهای آنــان در مقیاس

سراسری بود ،بهطرز وحشیانهای
در دوره خاتمی و ســپس در دوره
احمدینژاد ســرکوب شد .بعد از
سرکوب خشن جنبش اعتراضی
معلمان ودستگیریها و اخراجهای
گســترده فرهنگیان ،تحرکات و
فعالیت علنی معلمان نیز به شدت
کاهش یافت .تشــکلهای صنفی
معلمــان نیز گرچه محــو و نابود
نشدند ،اما پراکنده و بسیار تضعیف
شدند.
بــا روی کار آمــدن روحانــی و
وعدههایــی که کــه او در زمینه
بهبود وضعیت معیشتی و آزادی
تشکل و بیان و امثال آن داده بود،
دور جدیــدی از فعالیت معلمان
و تشکلهای صنفی آنان نیز آغاز
شد.
آغاز فعالیت این تشــکلها اما با
توهمی غلیظ نسبت به روحانی و
امید بستنهای واهی به برنامههای
وی همراه بود" .امید" به باال البته
از روی توهمی که اساسا از سوی
گرایش اصالحطلب غالب در برخی
تشکلهای صنفی معلمان دامن
زده میشد .این تشکلها و فعاالن
آن کهدردوره احمدینژاد مورد آزار
و پیگرد دستگاه امنیتی و قضایی
قرار گرفته بودند ،بیمعطلی خود را
بهدامان روحانی افکندند .نسبت به
محدودیتها و فشارهای امنیتی
که علیه آنها اعمال شــده بود به
رئیسدولت "تدبیر و امید" شکایت
بردند و بر این پندار بودند که دوران
کنترلها ،محدودیتها و فشارهای
امنیتی به پایان رسیده است .آنها
بر این تصور بودند که تشکلهای
صنفی و مستقل معلمان و فعالیت
آزادانه آنها به رســمیت شناخته
میشــود و روحانی شــعار آزادی
تشــکل ،آزادی اجتماعات ،آزادی
بیان و سایر وعدههای انتخاباتیاش
را که بسیاری را با همین وعده ها
و شعارها به حمایت از خود کشانده
بود ،عملی خواهد کرد.
در حالیکه این گرایش درصدد
آن بود که از طریق نشســت و
برخاست با مسئولین حکومتی
راهی را به سوی تحقق مطالبات
معلمان بگشــاید ،در پائین اما
مشــکالت فزاینده ،در حال از
پای درآوردن توده معلمان بود
و آنها را بیتابتر میساخت.
اگر چنیــن تالشهایی در باال
برای گشودن راهی که راه نبود
و بیراهه و بنبســت بود ،برای
توده معلمان چندان ملموس
نبود ،بیتوجهی کابینه روحانی
به خواستهای معلمان ،پوچی
وعدههــای وی کــه به تجربه
آن را دریافتــه بودند ،از همه
مهمتر وخیمتر شدن وضعیت
حقوقــی و معیشــتی کــه با
گوشت و پوست آن را احساس
میکردند ،بسی ملموس بود .از
همین جاست که گردانندگان
تشــکلهای صنفــی بهویژه
گرایش اصالحطلب آن از سوی
بدنه و توده معلمان تحتفشار
قرار میگیرند .در نشستی که
این تشکلها به تاریخ هفتم تیر
 ۹۳با فانی وزیر آموزشوپرورش

و پرورش روحانی داشتند ،نماینده
یکی از این تشکلها خطاب به وزیر
گفت" :مــا از "حامی -منتقد" ،به
"مستقل  -منتقد" تبدیل شدهایم.
چون فشــار معلمان روی ما زیاد
است".
ایــن ســخن ،گرچه بــه معنای
دلکنــدن آنها از بــاال نبود ،اما
وضعیــت پائیــن را خیلی خوب
ترسیم میکرد .توده معلم خواهان
تحقق خواســتها و حق و حقوق
خویش اســت و خواهــان اقدام و
حرکتــی جدی بوده اســت تا در
رویارویی با ســلبکنندگان حق
خویش اراده و جدیت خود را نشان
دهد و حق خود بســتاند .گرایش
اصالحطلب اما ترمز اســت و مانع
جدی چنین حرکتی بوده است و
به شیوهها و عناوین مختلف بر آن
مهار زده است .این کشمکشیست
که از همان آغاز تشــکیل کابینه
روحانی خود را عیان می ســازد.
کشمکشی که اگر در آغاز استقرار
کابینه روحانی و ناروشنی کارنامه
مفــری نمییافت ،کمی
آن هنوز
ّ
پس از اســتقرار و وضــوح برنامه،
مفری
مفری را پیدا میکندّ .
چنین ّ
که مشــخصه اصلی آن گسست
و عبــور از گرایش اصالحطلبی و
مبارزه مستقل توده معلمان است.
نخستین جرقه اعتراضی چشمگیر
معلمان اواسط شــهریور ماه زده
شد .نزدیک به هزار نفر از معلمان
پیش دبســتانی که به نمایندگی
 ۴۰هزار تن از همــکاران خود از
شــهرهای مختلف به تهران رفته
بودند ،به مــدت چند روز در برابر
مجلس ،دفتر ریاستجمهوری و
وزارت آموزش و پرورش تجمعات
اعتراضی برپا کردند و خواســتار
تعیین تکلیف و استخدام رسمی
در آموزشوپرورش شــدند .اوائل
آذرمــاه در یک اقــدام هماهنگ،
بیانیه مشترک  ۱۷تشکل صنفی

معلمــان پیرامــون قتــل معلم
بروجردی به دست یک دانشآموز
انتشــار یافت کــه در آن هر دو،
قربانی نظام نابســامان فرهنگی،
اجتماعی و آموزشی حاکم شناخته
شده بودند .آنگاه طومار اعتراضی
هشــدارگونه  ۶هزار معلم خطاب
به رئیس مجلس انتشار یافت که
معلمــان به زندگی زیر خط فقر و
ناتوانی خود در تامین هزینههای
زندگی اشاره نموده و خواستار رفع
تبعیض پرداخت حقوق کارمندان
دولت و افزایش حقوق شده بودند.
این اقدامات اعتراضی گرچه گویای
نارضایتی شــدید معلمان از وضع
موجــود و مبین وجــود تالطمی
در اعمــاق توده معلمــان بود ،اما
هنوز هیــچ تبایــن و تخالفی با
نحوه حرکت گرایش اصالحطلب
نداشت .تخالف زمانی عیان گردید
که معلمان با اعتصــاب دو روزه و
سراسری خود در روزهای  ۳۰دی
و اول بهمن ،مرحلــه جدیدی از
مبارزات و جنبش اعتراضی معلمان
را کلید زدند و آنها را شگفتزده
ســاختند .این نخستین اعتصاب
سراســری معلمان در سالجاری،
زمانی سازماندهی و محقق شد که
برخی تشکلهای صنفی با گرایش
غالب اصالحطلبی ،کماکان در باال
با مقامات حکومتی سرگرم گفتگو و
بحثهای بیفایده فرسایشی بر سر
وضعیت معلمــان بودند .اینان که
سرانجام مجبور شدند بر بیپاسخ
ماندن رایزنیهای خود با دولت و
مجلس اعتــراف کنند ،تازه بعد از
اعتصاب سراسری معلمان بود که
متوجه میشوند "جامعه معلمان
در التهاب و نگرانی به سر میبرد"
برخی از اینها که جرأت نداشتند
اعتصاب سراســری معلمان را به
صراحت نفی کنند ،به برخوردی
دوگانــه روی آوردنــد .بدین معنا
که از یک ســو بر حضور مستمر و
پافشــاری معلمان بر حقوقشان
تاکید کردند و از ســوی دیگر اما
بــا طرح این موضــوع که حرکت
صنفی موفق "در قالب تشکلهای
شناسنامهدار تحقق خواهد یافت"
سازماندهندگان اعتصاب را به زعم
خود زیر سوال بردند .اما همینها
در خاتمه بیانیــهای که به همین
مناســبت صادر کردند ،عاجزانه
از رئیسجمهــور تقاضای مالقات
نمودند تا خواستهای معلمان را به
آگاهی روحانی برسانند!
تو گویی روحانی یکسالونیم بعد
از تکیه زدن بر صندلی ریاســت
قــوه اجرائی ،هنــوز از وضعیت و
خواستهای معلمان مطلع نیست!

امــا موضعگیری کانــون صنفی
معلمان ایــران (تهران) ،از این هم
افشاگرانهتر بود .این "کانون"در آغاز
در برابر نخستین اعتصاب سراسری
معلمان و فراخوان اعتصابات بعدی
به کلی سکوت پیشــه کرد .اما از
آنجا که اعتصابی بزرگ توســط
معلمــان در مقیاس سراســری
سازماندهی شده بود و اعتصابات
دیگری در حال ســازماندهی بود،
کانونــی که نام معلمــان بر خود
داشــت ،حتــا اگر میخواســت،
نمیتوانســت در برابر آن ساکت
بماند مگر آنکه پیه ایزوله شدندر
میان معلمان را به تن خود بمالد.
این "کانون" اما در بیانیهای که در
این رابطه صــادر نمود ،قبل از هر
چیز بر تعهد خود به فعالیت قانونی
تاکید ورزید تا با اعتصابکنندگانی
که بیاذن و جواز قانونی دست به
اعتصاب زده بودند ،مرزبندی کند
و از نخســتین اعتصاب سراسری
معلمان و هر اعتصاب دیگری که
تبری جوید.
بعدا سازماندهی شودّ ،
بعد همدر پوشش این گفته که "در
فقدان فضای آزاد و مناســب برای
فعالیتهای قانونی و آرامشبخش"
"تشــکلهایی میتواننــد زمینه
شکلگیری حرکتهای هیجانی
و تودهوار بیشــکل و شناسنامه را
فراهم نماینــد" به بهترین نحوی
ناخرسندی عمیق خود را از بسیج
توده معلمــان ،نقشآفرینی آنها
در اعتراضات و اعتصابات و خارج
شدن روند اعتراض از قید و بندهای
قانونی و از دست و اراده نخبهگان
ثناگــوی روحانــی را بــه تصویر
کشید و سعی کرد با کوبیدن مهر
بیشناســنامگی بر آن ،از اهمیت
اعتصابات سراسری بکاهد!
گرایش راســت و اصالحطلب که
همواره تالش کرده است معلمان و
جنبش اعتراضی آنها را به سیاهی
لشــکر و عقبهی سیاسی جناحی
از حکومت مبدل ســازد و اکنون
میکوشد مشکالت معلمان را صرفا
به دوره خاص احمدینژاد خالصه
و محــدود ســاخته و ناکارآمدی
دارودسته روحانی را توجیه کند ،با
"سیاسی" خواندن حرکت اعتراضی
معلمان تالش کرد مانع اعتصاب
سراسری و حرکت مستقل معلمان
شود.
افزون بر این موانع و محدودیتها،
نیروهای امنیتی و حراستیها نیز
هر جا که توانســتند بــه ارعاب و
تهدید مدیران و معلمان پرداختند
تا هر طور شده مانع حرکت مستقل
و اعتصاب سراسری معلمان شوند.
بهرغم تمام ایــن موانع ،تهدیدها

Demo.shorai@gmail.com

و ترفندهــا و در حالیکه گرایش
اصالحطلــب در کریدورهای کاخ
ریاســتجمهوری در به در دنبال
روحانی بود تا مشــکالت معلمان
را به اطالع وی برساند ،اما معلمان
مبارز ،جمعهای متشکل معلمان
و تشــکلهایی که خــود را از زیر
نفوذ اصالحطلبان خارج ساختهاند،
مســتقال وارد عرصه مبارزه شدند
و اعتصاب دوم را ســازمان دادند.
ســوم اســفند معلمان در سراسر
کشــور دوباره وارد اعتصاب شدند
و در برخی شــهرها نیــز در برابر
اداره آمــوزش و پرورش دســت
به تجمــع زدنــد و بدینترتیب،
"آرامش" "شناسنامه داران"ی که
در خیال خود با "فعالیت قانونی و
آرامشبخش" دلخوش بودند ،بر
هم زدند و بر شگفتی آنان افزودند.
معلمان ایران که سنتاً اعتراضات
و اعتصابات خود را بهطور معمول
بــا فاصله و در چنــد نوبت انجام
میدهند ،این بار نیز به همین شیوه
عمل کردند.درحالیکهدو اعتصاب
سراسری را ســازمان داده بودند،
فراخوان اعتصــاب و تجمع دهم
اسفند را نیز صادر کرده و به تدارک
آن شتافتند .پیگیری توده معلمان
و ســازماندهندگان اعتصابهای
سراسری ،مخالفین و مانعتراشان
از نــوع "کانــون" را به کلی عاجز
ســاخت .ایــن بار حتــا از جانب
آن تشــکلهایی که دو اعتصاب
سراسری قبلی را به سکوت برگزار
تبری جسته بودند،
نموده و یا از آن ّ
اعالم شد که در تجمع دهم اسفند،
گرچه تحتعنوان "تجمع اعتراضی
سکوت" شرکت خواهند کرد.البته
میشــد تجمع اعتراضی سکوت
برگزار کرد ،اما ســکوت بیشتر از
این در برابر اعتراضات و اعتصابات
سراســری دیگر امکان نداشــت.
چراکه کمتریــن عواقب آن،ایزوله
شدن بیشتر و ریزش بدنه بود.
بدینترتیــب فعــاالن جنبــش
اعتراضــی معلمان ،تشــکلها و
جمعهایمتشکلیکهخودمعلمان
ایجاد کردهاند و توده معلمان که به
مبارزهای جــدی روی آوردهاند و
توانسته بودنددو اعتصاب سراسری
را سازماندهی و با موفقیت برگزار
نمایند ،سومین اعتصاب و تجمع
سراســری را نیز با موفقیت پیش
بردند و تمام مر ّددین و کســانی
را که نســبت به حرکت مستقل
معلمان و اعتصاب سراسری روی
خوش نشــان نمیدادند ،به دنبال
خود کشاندند.
در ایــن اجتماعــات و اعتصابات
سراســری ،معلمان از مشــکالت

خود ســخن گفتند ،برای بهبود
وضعیــت آمــوزش و پــرورش
راهحلهای خود را ارائه دادند و به
طرح خواستهای خود پرداختند.
افزایش الاقــل  ۳۰درصد حقوق
برای ســال  ۹۴و ســالهای بعد
متناســب با نرخ واقعی تــورم از
مهمترین خواســتهای معلمان
اســت .افزایش بودجــه آموزش و
پــرورش و ســرانه دانشآموزی،
برخــورداری از امتیازات و مزایای
شغلی مشــابه ســایر کارمندان
دولت ،افزایش حقوق بازنشستگان،
پرداخــت اضافهکاریهای معوقه،
رفع مشکالت فضاهای آموزشی و
نوسازی مدارس ،از دیگر مطالبات
معلمان اســت .معلمان همچنین
خواســتار آزادی همکاران زندانی
خود ،لغو احــکام قضایی پیرامون
منع تدریــس و تبعید ،حق ایجاد
تشکل مســتقل ،مشــارکت در
تصمیمگیریهای کالن آموزشی،
مشــارکت در انتخــاب مدیران
و مســئولین آمــوزش و پرورش
میباشند.معلمانباخصوصیسازی
مدارس و آموزش و پرورش و طرح
دولــت مبنی بر اخــراج  ۲۰۰الی
 ۳۰۰هزار معلم شــدیدا مخالف
هستند .خواهان استخدام رسمی
معلمان حقالتدریسی و شرکتی،
آزاد و پیمانی هســتند ،خواهان
کوتــاه شــدن دســت مذهب و
آخوندهــا از مدارس هســتند که
تحت عناوین مختلفی چون معاون
پرورشــی ،معاون آموزشی ،مبلغ
مذهبــی و پیشــنماز در مدارس
جا خــوش کردهاند .معلمان ایران
در آخریــن اعتصاب سراســری
خود هشــدار دادهانــد چنانچه
به خواستهایشــان رســیدگی
نشود ،در اردیبهشت ماه ،اعتصاب
سراسریدیگری را سازمان خواهند
داد.
تردیدی در این مساله وجود ندارد
که سه اعتصاب بزرگ و سراسری
معلمان در ظــرف  ۴۰روز ،چون
برگهای زرینی در تاریخ جنبش
مبارزاتــی معلمان ثبــت خواهد
شد .اعتصاباتی که نه فقط یادآور
اعتراضــات و مبارزات پرشــکوه
معلمان در نیمه اول دهه هشــتاد
اســت ،بلکه در عینحال زایندهی
مرحله جدیدی از ایــن مبارزات
است که شاخص اصلی آن ،عبور از
جریان اصالحطلبیست و استقالل!
زنده باد مبارزه مستقل
توده معلمان،
زنده باد اعتصاب سراسری!
______
نشریه کار شماره ۶٨٨

روز جها نی زن ،روز مبارزه با بهره کشی از زنان ،روز به چالش کشیدن مردساالری

مبارزه برای خودرهایی انســان ،مبارزه برای
از بین بردن اســتثمار انسان از انسان بدون
به چالش کشــیدن فرهنگ پدر -مردساالر
ناممکن ســت .در دنیایی که سرمایه حاکم
است،دردنیایی که انباشت سو ِد بیشتر ِ
غایت
تولید اســت ،بازتولی ِد نیروی کار بدون کار
بی مزد و مواجب خانه ،بدون دستمزد پائین
نیروی کا ِر بخــش خدمات که عمدتا
برای
ِ
بعهده زنان ســت ،ممکن نیست و این تنها
با حفظ ستم جنسیتی و تداوم مردساالری
امکانپذیر می شود.
در دومین دهه ی قرن بیست و یکم سیستم
جهانی ســرمایه داری تالش مــی ورزد با
دستبرد به شــعارهای رهایی طلبانه زنان،
با برپایی مراسم و اهدای جوایز به مناسبت
روز جهانی زن ،هژمونی ایدئولوژیک خود را
با تحمیل برداشــت های محافظه کارانه بر
گفتمان فمینیستی مســلط کند .نیروهای
جنبش کارگری  -کمونیستی که خواهان
استقرار بدیل سوسیالیستی ،خواهان ساختن
امکانات گسترده و برابر برای شکوفایی انسانند
تنها با شرکت فعال در مبارزات همه سویه ی
نیروی کار است که می توانند به این تسلط
ایدئولوژیک سرمایه پایان دهند .به حرکت در
آمدن طبقه بدون توجه مبارزین این طبقه به

33

دستدردست زنان آمریکای
نیروهای گوناگون درون طبقه
کارگر ،بدون دیدن ستمی که عدم تغییر وضعیت التین ،اروپــا و آمریکا علیه
زنــان این طبقه صورت می زنان ایران تأییدی ســتم و بهره کشی جنسی،
بر
ِ
این ستم مضاعف بر زن ،به
هایی
آسیب
دیدن
بدون
گیرد،
ست بر پیوند
پا خاسته اند.
که تعاریف رایج جنســیتی بر
ایــن بخش از طبقــه وارد می مستقیموضعیت
زنان ایران کــه اولین زنگ
زنان و حیات
هشــدار علیه قدرت گیری
کند ،ناممکن ســت .مبارزه با
مردساالری از مبارزه علیه تسلط جمهوری اسالمی .اسالم سیاســی را در هشت
مــارس  ۱۳۵۷بــه صدا در
ســرمایه جدایی ناپذیرســت.
آوردنــد ،بیــش از ســی و
همچنانکه نمی توان به جنگ
سیســتم ســرمایه داری رفت و فمینیسم شش سال اســت که علیه آپارتاید جنسی
سوسیالیستی ،به معنای دفاع از انسان عاری حکومت اسالمی مقاومت می کنند .طرحها
از تعاریف رایج جنسیتی،عاری از نگاه ابزاری و قوانین متعدد زن ســتیزانه ،از جمله طرح
تعالی جمعیت ،تحدید رشته های تحصیلی،
به زن را ،درونی نکرد.
در سالهای اخیر با تشدید بحرانهای اقتصادی افزایش طرح های تفکیک جنســی ،طرح
در کشورهای پیرامونی سرمایه داری زمینه عفاف و حجاب ،سپردن مقابله با "بدحجابی"
ی رشــد نیروهای واپســگرا بیش از پیش به نیروی بسیج ،بازداشتها ،به زندان انداختن
فراهم آمده اســت .بنیادگرایان اسالمی در ها ،اسیدپاشــی ها ،تشدید ناامنی و در واقع
شمال آفریقا و خاورمیانه با تکیه بر نارضایتی اعمال آپارتاید جنسی که در دوران روحانی
عمومی و ناکفایتی سیســتم سرمایه داری ،نیز پی گرفته شد نتوانسته زنان را از مبارزه
پرچم بازگشت به عقب را برافراشته اند .رشد برای رهایی بازدارد .عدم تغییر وضعیت زنان
بنیادگرایی اسالمی و گسترش اسالم سیاسی ایران تأییدی ست بر پیوند مستقیم وضعیت
زنــان را بیش از پیش به مبــارزه ای نابرابر زنان و حیات جمهوری اسالمی.
کشانده است .زنان تونس ،زنان شمال آفریقا ،مبارزه با زن ستیزیدر جامعه ایران به مبارزه
زنان هندوســتان ،زنان کوبانی و زنان ترکیه برای براندازی رژیم گره خورده است .جنبش

زنان و جنبش کارگری -کمونیستی هر دو
برای پیشبرد مبارزه به پیوندی عمیقتربا زنان
کارگر و زحمتکش که اکثریت زنان را تشکیل
می دهند ،نیاز دارند .زنان به پا خاسته برای
ساختندنیایی عادالنه نباید تنها بمانند .باید
که از تجربه ها آموخت و با تمام توان در میانه
ی این میدان نبرد همدوش زنان آواز رهایی
سرود.
 ۸مارس روز بلندشدن طنین گام هایی
که با آوای نان و گل سرخ نوید دنیایی
بهتر را در جانهای خسته از بی عدالتی و
جنگ دمیدند بر زنان مبارز جهان بویژه
زنان سوخته جان ایران مبارک باد!
درود به نیروی طغیانگر زنان برای رهایی ،
پرتوان باد همبستگی نیروهای عدالتخواه
در مبارزه علیه سیستمدرهم تنیده ی
سرمایه داری و مردساالری
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری
اسالمی
زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم
هفدهم اسفند  1393برابر با هشتم مارس
2015
شورای نمایندگان احزاب ،سازمان ها و
نیروهای چپ و کمونیست

34

 سال  21شماره  24  1204اسفند 1393

آموزش پیانو

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

514-996-1620
azfeb1514

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

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

بسکتبـا ل

عالقمندان به شرکت در
بازی های دوستانه بسکتبال
ساعت  9.5صبح
 یکشنبه هر هفته -در سالن ورزشی سان هانری
مترو سن هانری
(خیابان نتردام غربی)
به ما بپیوندید.
تلفناطالعات:

Tel.: 514-951-4721
samimi

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

www.paivand.ca

PARTICIPATE in our
CO

فروشبیزنس بدن سازی

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

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

personal trainer

MOBILE Franchise

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(

فروشاستثنائی

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

514-430-0430

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

514-994-1976

azfeb01U



Tel.: 514-336-5666
ازدسامبر1

استخدام

آمـــوزش
زبانفرانسه

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

خدمات
آرایشی

514-996-9692

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

azfeb01free

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

Fax:514-500-1188
از مبتدی تا پیشرفته
Email:
توسط استاد دانشگاه
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
info@paivand.ca
ارائه کلیه خدمات
متخصصآمادگی
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
نگهداریازساملند
www.paivand.ca
ی شامل؛
ی زیبای 
آرایش 
آزمون های
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
به یک نفر خانم،
پیونددرونکـــــوورهرهفته
کوپ ،الیت ،امبره،
TCFQ،TEFaQ، TFI
و...
جهت نگهداری از مادر
منتشرمیشود:
براشینگ و سایر خدمات
514-623-7075
سالمند ایرانی در ناحیه
کنید!
استخدام
را
آنـان
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Ramin
Mahjouri
'Nuns
Island
منطقه
در
ٔ
نیازمندیم.
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
Tel.: (604) 921-IRAN,
لطفا جهت تعیین وقت
تلفناطالعات:
صفحه
در
خود را
استخدام
آگهی
هستید،
765
GREENWOOD
Rd.,
تماسبگیرید:
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514-882-9273
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
کنید.
درج
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514-660-7792
----------------------- جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
tillnov1Pd

صرافی
 5ستاره

azjan15U

naghdiazfeb01U

514 585 - 2345

 SUBLETاستخدام
راننده کامیون
aznov15U

سابلتآپارتمان
یک خوابه با کلیه امکانات
از 15مارس تا  26آوریل
 1200دالر
Tel: 438-345-6647
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آموزشانگلیسیحرفهای

Truck drivers




























)wanted (class one
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.

ایران
@info

ی



ا












Home
everyday.
س
ت

خ


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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

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



 •

 TOEFLبا
• آماده سازی برای امتحانات IBT , IELTS
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تپش،
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Majmohammadi2003@yahoo.com









یاس ،عموجان ،شیراز ،کوپلی2:و،1
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فتوشاپ ،کلینیک آریا،
 فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،NDG auto ،
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آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
ریوسود:
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مراکزفرهنگی
آریا،
مارشه










5780 Sherbrooke
)W., Tel.: 369-3474(FISH
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به یک نفر برای انجام
کار های خانه
وقت
نیمه
بصورت











نیازمندیم:






























(نزدیک مترو :پاپی نو)



Tél.: (514) 223-6408
 514-527-8944
Tél.: (514) 561-6408
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نیـازمنـدی هـای پیوند
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پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
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737-6363
..................................
هادی
افخم








کارواش

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

 
یونی گلوب(نسرین)  849-7711..................مسعودهاشمی 298-4567 .........................
رستــوران
هما 484-2644 ..................................................
تبلیغات
5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369
مینواسالمی 967-5743................................
933-0-933
.....................................
کبابسرا
کلینیککایروپرکتیک
مریم خالقــی  983-5415 ..........................پیوند 996-9692 ...............................................
آموزش رانندگی
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال 933-8866...........................کلینیکابنسینا849-7373.........................
تدریس خصوصی
نینا  513-5752 ..............................................حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
کتابفروشی
آموزش موسیقی
نینوس گیورگیزنیا  816-4080.....................ریاضیاتوفیزیک 827-6329..........................فاروس 270-8437 ..........................................
سیامکنصر 653-5107...................................مسعودنصر 571-6592...................................
یاس  483-0303 ............................................تپش 223-3336 .................................
ترجمه
قره چه د اغی (پیانو) 484-8748 ................رضانژاد  865-7146...........................................دارالترجمه یکتا  439-8501 .....................کارتیه.پرس488-6367..................................
کلیسا
483-0000
نغمه سروران  889-8765 .............................کوپولی
 989-8580 ........................................انجیلیفارسیزبان999-5168......................
آموزش نقاشی
................................
کوپولی()2
اجنمن ها و سازمانها
خاطره یکتا  675-0694 ................................بیبلوس 523-9596...........................................مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............
حمیرامرتضویCSAI 938-8066............................کمک به مهاجرین  932-2953 .........محمودایزدی 745-0318 .............................
گاراژ (درب)
انجمنادبیمونترال ilsmontreal.org.......شهریاربخشی 624-5609 .............................
آموزشگاهحتصیلی
روانشناسی  /روانکاوی
249-4684 ............................. UNI-TECK
مدرسهفارسیدهخدا 484-2098..................انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
چاپ
دکتر بیتــا 999-2482 ................................
گرافیک و طراحی
مدرسهفرزانگان 775-6508............................انجمنزرتشتیانکبک ( LITH COM www.zaq.org .......صمیمــی)951-4721...
سوپر و فروشگاه
مدرسهفارسیوستآیلند 626-5520........مکیک373-5777.............................................
پیوند996-9692.................................................
حسابداریومالیاتی
اخــوان 485-4744 ......................... NDG
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
گرانیت
اتومبیل-تعمیر
620-5551
...............................
W.
Isl.
اخوان
735-0452
انصاری............................
حسن
info@addhi.net
حقوق بشر .......................
مهتاب ثقفی  567-3169 ..............................ماهیسنلوران 369-3474.............................گرانیت آیل 952-7400 .................................
637-5321
...................................... Auto RJ
249-4684 ........................................ IBNG
گلفروشی
ســرورصدر  777-3604 .............................نیـلو)450( 812-9991...................................
931-2888 .............................. Westmount
 486-9994 ........... Pieces D'auto NDGانجمن زنان مونترال......................................
حسینخردبین 242-6034...........................کوهنور )450(672-2324................................وحیــد 983-1726 .................................
728-4744
...................................................
بینو
iwamontreal@gmail.com
عینک سازی
حمل و نقل
اتومبیل :خرید و فروش
ALIXتویوتا 376-9191.................................دانشجویان:کنکوردیا  848-2424 ...............مونتریال  442-8056 ........................................آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
شیرینی پزی و قنادی
المپیک935-3300...........................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
وام مسکن
آلتیماکــس 487-0009 ..............................موسسهخوئی  341-2235..............................مونترال/تورونتو  887-0432...........................سروین 562-6453............................................
بیمه اتومبیل
بهروزباباخانی 606-5626 ...........................
عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)
خشکشویی
ازدواج
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www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
وسیع
 پخش











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







 

































 



























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

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

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

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

محضر

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

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

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

www.paivand.ca

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

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
عکسپاسپورتی
since 1990
کانادایی:اندازهسرحتما

رز

نیازمندیهای

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

نی

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

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

Tel.: 514-933-0-933

اجاره صندلی

Tel.: 514-967-9909

Chair Rent

نی
ایرا ام

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

خد
است ید!
کن

Tel.: 514-489-6901

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخـدام

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

بهیکخــانم
برایهمصحبتیو
نگهداریازبانوی
سالمنددرخانه
فورانیازمندیم.

برایاطالعاتبیشترلطفابا
تلفنزیرتماسبگیرید:

Tel.: 514-965-1358

جویایکار

aug-oct60PD

Tel.: 438-937-9382

پرستــار

جواهری باکمن از مارس 1

شیـرینی

نگهداری از عزیزان شما،
توسط خانم با تجربه،
در خانه یا بیمارستان
همراه با رفرنس
 5سال سابقه کار
دیپلمهدستیارپرستار
(زویــا)

رزپاسترىبابهترین
شیرینىها
و دسرهاى ارگانیك
براى جشن هاى شما
با٢٠سال سابقه

freeazmar

Tel.: 514-458-5220

شیرینی
سـرو

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...

amirrezazmar01

35 X 45

توجه توجه
اوکازیونعالی

رستوران در مرکزشهر

برای فـروش
با تــــراس بزرگ
نزدیکبهکنکوردیا
• با کرایه ارزان
• با مشتری ثابت
• به علت مسافرت
تلفنتماس:

Tel.:438-994-1194

• 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

5253 DECARIE, # 204
MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.:514-482-9494

Toll free: 1-844-482-9494

Cell: 514-953-8013

شریف سابلــت
آپارمتـان

ارز

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

بهعلتمسافرت
 از اول مارس -نزدیکمتروسووه
 460دالر

Tel.: 438-994-8669
azdec15free

مترجم رمسی

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

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

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
• تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها
• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

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

ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﻛﺒﻚ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

0 1396, Ste Catherine O,

#425, Montreal, H3G 1P9

" 514 691 4383

% rezadavoudi78@yahoo.fr
farhangtranslation85@mail.com

توسط :رضا هومن

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ f

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

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

azoct15mromrani

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
از صفحه 27

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

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

Station Guy-Concordia

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

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

نغمه سروران

مترجم رمسی

514-889-8765

esfahaniazdec01

مهدکودک

مترجم رمسی

nsarvaran@hotmail.
com

Facebook:Rose pastry

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

Tel.: 514-824-6179

35 X 45

Rose pastry

514-503-7391

فنگویندگی

• با دلیـــوری
 +پیک آپ
• با مشتری ثابت
• گنجایش 20صندلی
تلفنتمــاس:

بهترینموقعیتشغلى
براى مهاجران

jamal az feb15

آموزش فرانسه

azoctfri

برای فروش
رستورانپیتزایی
در ناحیه ریوسود

pteojune2015

toendofmay2010P

Tel.: (438)401-8546

پیــتزایی

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

223-3336
حلیـم مخصوص

514-

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

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

گله
 -4ع��دد روس��تا -زمان
مرگ -رود آرام -منسوب
به آخرت
 -5جايزه -اثر سوختگي
بر پوست -همسر مرد
 -6جبه -كوتاه نيست!-
پارسنگ ترازو
 -7در بر روي آن حركت
ميكند -سهولت -غذاي
شب
 -8درن��گ -آم��اده ،ب��ا
استعداد -توانايي
 -9اثر ابن س��ينا -كاسه
درويشان -قطاع الطريق

استخدام

helia_1984@yahoo.com

514-827-6329
514-620-3255

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

ازدسامبر1

Tel.: 514-996-1065

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

سفـارش
كیک

Tel.: 514-336-5666

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

College,University
High-Shool

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

با  15سال سابقه فعالیت
مشتریثابت
در ناحیه شلوغ
نزدیک مترو

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

(آرش کشوری)

Tel.: (514) 775-6508

SNOWDON

تدریسپیانو

>> کلیه مقاطع:

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

50 X 70

Professional Truck Driving School

تاريخ ابالغ اين قانون ،اس��امي توليدات و
اماكن خود را به نامها و واژههاي غيربيگانه
برگردانند.
يكي از نكات بارز اين قانون آن اس��ت
ك��ه قانونگذار به صراحت ب��ه مغازهداران
اجازه ميدهد تا از اسامي و نامهاي محلي
و قومي مربوط به محل سكونت خود نيز
اس��تفاده كنند؛ موضوعي ك��ه در برخي
استانها نمود عيني يافته است.
براساس ماده يك آئيننامه اجرايي اين
قانون افرادي كه عالوه بر زبان فارس��ي با
گويشهاي محلي و قومي رايج در بعضي
مناطق كش��ور س��خن ميگويند ،مجاز
هس��تند از اس��امي خاص متعل��ق به آن
زبان يا گوي��ش در نامگذاري محصوالت،
مؤسسهها و اماكن مربوط به همان مناطق
استفاده كنند.

فرزانگانمونتریال

سالن آرایش
برای فـروش

(نبش دکاری )

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

مدرسهفارسیزبان

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

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

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

بایستیرعایتشود
_______
عکسسیتیزنی
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
بایستیدقیقباشد
_______
عکس
کارتPR

آموزشگاهحرفهایرانندگی
کامیون«دیان»

باپیوندهمکاریکنید
نویسندگان ،مترجمان ،روزنامه نویسان
جوان و تازه وارد ،حتی شما...
اگر دستی به قلم دارید ،اگر عالقه مندید،
ذوق دارید ،در گزارش نویسی ،ترجمه و...
با ما
داوطلبـــانه-همکاریکنید.
توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها
با ما هماهنگی کنید:

Tel.: 514-996-9692

سن لوران
با گوشت بره

ك��ه حتي فرهنگ غني و نامهاي زيبا و با
مسماي ايراني نيز آنها را راضي نميسازد.
از اين رو ،در نامگذاري مغازههايشان به
نامهاي خارجي ،تابع هيچ قاعده و اصولي
نيستند تا آنجا كه بسياري از اين اسامي،
براي بسياري از شهروندان نامأنوس و حتي
غيرقابل تلفظ است.
نامهاي عجي�ب و غريب خارجي
براي جلب مشتري
يك��ي از ش��هروندان هم ب��ا انتقاد از
استفاده بيحد و حصر از نامهاي خارجي
در نامگذاري مغازهه��ا ميگويد« :برخي
از مغ��ازهداران معتقدن��د وقتي از نامهاي
خارجي و كلمات انگليس��ي براي اسامي
مغازههاي خود اس��تفاده ميكنند بيشتر
ش��بيه مغازههاي اروپايي ميش��وند و به
قولي كالسشان باال ميرود! در حالي كه
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514 369 3474

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

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

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

www.amirsam.ca

امیرسام

مشاورامالکواهمیتآندرمعامالتامالک
ی از مهمترین
خرید خانه یک 
سرمایهگذاریهایهر
فرداست ،این امر را به دست
افراد حرفهای بسپارید.

آیا تا به حالدر سطح شهر به تبلیغات
در مورد امالک بر خــورد کردهاید؟
تبلیغاتینظیر
Pas d`agent= Plus d`argent

و یا

No commission =No Protection.

کــدام یــک از اینهــا بــه حقیقت
نزدیکترند؟
آیا واقعا بدون داشتن مشاور امالک در
هنگام خرید و فروش ملک میتوان از
ی صرفه جوئی نمود؟
لحاظ مال 
آیا خرید و فروش امالک کاریســت
که بتوان آنرا بدون کمک شــخص
حرفــهای انجام داد و از لحاظ قانونی
حمایت بود.
اساسا مشاور امالک کیست و اهمیت
اســتفاده از این افــراد در معامالت
امالک چقدر مهم میباشد؟
کار کردن با مشاور امالک به معنای
محافظت شــدن از لحــاظ قانونی
میباشد .حرفه مشــاورین امالک را
قانونهای مربوط به معامالت امالک و
سازمانهایمتعددیتنظیمومراقبت
می نمایند تا بتوانند به مصرف کننده
سرویس عادالنه و درست ارائه نمایند.
ی قوانین معامالت امالک
هدف اصل 
حمایت از مصرف کننده میباشد و
برای به اجرا گذاشتن آن ،این قانون
ی رادر
دستورها و ضابطههای مشخص 
مورد فروش ملک مشخص کرده است
که مشاورین و آژانسهای امالک باید
طبق این قوانین عمل نمایند .دولت
برای به اجــرا در آوردن این قوانین
و حمایت از مردم ســازمانی را به نام
 *OACIQتاســیس کرده است که
هدف آن نظارت بر کار مشــاورین و
آژانسهای امالک و اطمینان یافتن
از این امر میباشــد که مشاورین و
آژانسهای امالک حرفهشــان را بر
اســاس ضوابط و قانونهای مربوط
به امالک انجام دهند .همچنین این
ســازمان وظیفه نظارت بر دورهها و
مفاد آموزشی این دورهها و امتحانات
مربــوط به اخذ مدرک مشــاورین و
آژانسهای امالک را داراست و در کل
صدور پروانه کار این افراد و آژانسهای
مســکن از طرف دولت بر عهده این
سازمان نهاده شده است.
با اســتفاده نکردن از مشاور امالک،
خریداران و فروشــند گان خودشان
را در معرض ریسکهای زیادی قرار
ی از
میدهند .طبــق اظهار نظر برخ 
وکالی مربوط به امــور امالک ،افراد
ی کرده اند به تنهایی
زیادی که ســع 
اقدام به انجام معامالت امالکنمایند
به آنها مراجعه کرده و خواهان کمک
و راهنمای 
ی هســتند چــرا که دچار
ی در هنگام انجام این
مشکالت قانون 
معامالت شده اند.
در  ۱۵-۱۰ســال قبــل تعــداد این

دسته از مراجعین به یک نفر در ماه
ی در  ۳-۲سال گذشته
میرســید ول 
تعداد آنها به  ۴-۳نفر در هفته رسیده
است.
ی از بزرگترین و
خرید خانــه یکــ 
مهمترین سرمایه گذاریهای هر فرد
میباشد بنا براین باید که این امر را به
کمک افراد حرفهای به انجام رسانید.
ی در مورد
خرید ملک فقــط چانه زن 
قیمت نیست و دارای مراحل زیادی
میباشد که هر کدام ضوابط و قوانین
مخصوص به خود راداراست .مشاورین
ی را
امــاک دورههای الزامــی مهم 
در رابطه بــا امور امالک میگذرانند،
ی نظیرقوانین و اسناد متعدد
دورههای 
مربوط به ملک ،فرم ها ،شرایط و مفاد
ی که در فرمهــا میتواند اضافه
قانون 
شــود و ....فرمهای مربوط به خرید و
فروش امالک نیز دارای مفاد بسیاری
میباشند که هر کدام بر اساس شرایط
خریــدار و فروشــنده و ملک تغییر
مینماید.
در صــورت عالقــه منــدی به یک
ملک،مشــاور امالک میتواند حتی
قبل از ارائه پیشــنهاد خرید ،خریدار
ی ملــک مورد نظر
را از مــوارد قانون 
آگاه ســازد .به عنوان مثال اگر ملکی
 Family Residenceباشــد ولــی
فروشنده آنرا کتمان نماید و شخصی
عالقه مند به خرید آن بشود و تمام
مراحل خرید بصورت عادی به انجام
برسد و مدارک به محضردار تحویل
داده شــود ،و چنــد روز قبل از امضا
کردن ســندها محضردار به خریدار
اطــاع دهد که این ملــک Family
 residencهســت و امضــای زن و
یا شــوهر فروشنده باید که در تمام
فرم ها و اسناد باشد ،میدانید که چه
ی پیش خواهد آمد .فروشنده
مشکالت 
و خریدار تمام برنامه ریزیهایشــان
ی انجام داده اند،
را برای اســباب کش 
فروشنده خانهدیگری خریداری کرده،
ی خود را فروخته و
خریدار خانه قبل 
یا اگر مستاجر باشد،تاریخ تخلیه خود
را به صاحب خانه داده اســت و او نیز
مستاجر جدید برای ملک پیدا کرده
و ...که تمام اینها مانند زنجیر به هم
متصل است که حل کردن این مشکل
ی و قانونی
در این مرحله از لحاظ مال 
ی گران تمام خواهد
برای طرفین خیل 
ی اگر این معامله توسط مشاور
شد ول 
امالک صورت میگرفت میتوانست
ایــن مشــکل را پیش از گذاشــتن
پیشنهاد خرید پیدا کند تا اگر قابل
حل بود در اسرع وقت آنرا حل نماید
و اگر هم غیر قابل حال بود خریدار را
از ارائه پیشنهاد خرید منصرف سازد.
هم چنین فروش ملک فقط گذاشتن

ش در مقابل
یک عالمــت فرو 
ملک و قــرار دادن اطالعات و
چند عکس از ملک در یک وب
سایت نیست.
چگونه یک فروشــنده ملک
که دورههای حرفهای مربوط
بــه امالک را نگذرانده اســت
میتواند خریداران واجد شرایط
را تشخیصدهد؟
چگونه میتواند به غریبهای که
قصد بازدید از خانه اش را دارد
اطمینانکند؟
چگونه میتواند فرمهای مربوط
به به امالک را از هم تشخیص
دهد؟
چگونه بــا مفاد موجود در فرمها
برخورد کنــد؟ این فرمها و مفاد
ی هستند
موجود درآن همه قانون 
و اشتباه پر کردن و یا پر نکردن
آنها ممکن اســت که ضررهای
جبران ناپذیری برای فروشنده و
یا خریدار داشته باشد .هم چنین اگر
در هنگام فروش ملک چند نفر به طور
همزمان قصد خرید ملک مورد نظر را
داشته باشند و همزمان پیشنهادهای
خرید بدهند ،چگونه باید به آنها جواب
ی درست باشد
داد تا هم از لحاظ قانون 
و هم بهترین خریدار را انتخاب نمود.
مشاورین امالک دارای این تخصص
هستند که به فروشندگان راهنمایی
هــای الزم را ارائه دهنــد که به چه
ترتیبی این پیشــنهادها را بررسی و
قبول نمایند تا هــم از لحاظ قانونی
درســت عمل کرده باشند هم اینکه
بهترین خریدار را انتخاب نمایند و در
عین حال خریداران دیگر را از دست
ندهند.
بعض 
ی از خریداران نیز بدون داشتن
مشــاور امالک (که هیــچ هزینهای
ی میکنند که
برایشان ندارد) ســع 
با مشــاور امالک فروشــنده به طور
مســتقیم وارد مذاکره شوند چرا که
بر این باورند که ممکن اســت از این
طریق تخفیف بیشتری از فروشنده
دریافت کنند! همانطور که گفته شد
ی در مورد
خرید ملــک فقط چانه زن 
قیمت نیست .مشاور امالک فروشنده
توسط فروشنده استخدام شده است
ی نماید
ی و قانون 
تا از وی حمایت مال 
یو
بنابراین مشــاور امالک تمام سع 
تالش و تجربه خود را به کار میبرد تا
ملک را به باالترین قیمت و کمترین
درد سر به فروش برساند تا فروشنده
ی نــگاه دارد و خرید
را از خــود راض 
ملکش را نیز به او واگذار کند ،بنا بر
این در تمام مراحل منفعت فروشنده
را در نظر میگیرد.
معامالت امالک شامل مراحل پیچیده
و ریزه کاری های فراوانی ســت که
نیازمند دانش و اطالعات کافی از بازار
امالک و همچنین مهارت و استعداد
ی باال میباشــد .در هنگام
چانــه زن 
فروش ،مشاور امالک آنالیز کاملی از
محله شما انجام خواهند داد تا قیمت
دقیق ملک تان را مشــخص نماید
ی به سیستم
و با استفاده از دسترس 
 MLSملک شــما را در دســترس
 ۱۵۰۰۰مشاور امالک دیگر که عضو
سازمان مشــاورین امالک مونترال
ی که
بزرگ هستند قرار میدهد .زمان 
پیشنهاد خریدی برای ملکتان ارائه
شد به یک مذاکره کننده حرفهای نیاز
پیدا خواهید کرد که مشاورین امالک
به واقع دراین زمینه حرفهای هستند،
بعد از آن هم شما را در تمام مراحل
دیگر نظیر امور مربوط به وام ،برانداز
کردن خریدار ،شــرایط پیشنهادی
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EID-E- shoma
!!mobarak
Spring is around the corner, what a
sweet word “Spring” the rebirth of
nature, with the rebirth of nature
brings in Nowrooz, it makes so
much sense starting the new year
on the first day of spring.
!It’s just the way it should be
To all the beautiful Iranian people
celebrating Nowrooz, wishing you
all a great end to the year, may the
new year bring in sunshine, laughter, joy, peace, love, an abundance
of good health and lots of success.
May you all be surrounded by
loved ones and dear friends.
From our home to yours we wish
you and your dear families
!EIDEHTOON MOBARAK
Keep safe, stay healthy, and make
sure laughter is in your everyday
life.

and Immigration website,
there have been no news
release or speeches or statements made on this subject, I
really don’t know where this
news originates from.
I am only mentioning this
because of the many calls
I have been receiving from
concerned Iranians who are
now free to visit their home
country even though they
have entered Canada as
refugees and are worried that
there is truth to what they
have heard.
I personally have not heard
anything, nothing has been
mentioned by the government of Canada, nothing has
been implemented, could
?this only be rumors
I don’t know, but I can tell
you there is no mention of
this on the CIC website.
_________
Maria Cottone
Regulated Immigration
Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

OBLIGATIONS OF A
PERMANENT RESIDENT

R

residency in Canada is
a long process which
may take years before
given the chance to
appear before the
Immigration Appeal
Division.

REFUGEES:

?Who are refugees
Refugees are categorized in 2 categories:
One is Convention Refugees, convention refugees
are people who are outside
their home country or the
country where they normally live, and who are
unwilling to return because
of a well-founded fear of
persecution based on: race,
religion, political opinion,
nationality, or membership
in a particular social group
such as women or people of
a particular sexual orientation.
Second is a Person in need
of protection, a person in
need of protection is a person in Canada who removal
to their home country or
country where they normally live would subject them
personally to: a danger of
torture, a risk to their life, or
a risk of cruel and unusual
treatment or punishment.
Now with all this said, there
has been talk on several
Persian news networks
that refugees who acquired
refugee status in Canada, no
matter what your nationality
is, will not be able to go
back to their home country.
I have not read this anywhere on the Citizenship

emoval orders
against permanent
residents:
Notwithstanding the general principle that permanent
residents have the right to
enter and remain in Canada,
those rights are not absolute. Removal orders may
be made against permanent
residents if they are found
inadmissible on any of the
number of grounds: security, violating human or
international rights, serious criminality, organized
criminality, misrepresentation, failure to comply with
any conditions imposed by
the regulations or failure to
comply with the residency
obligation.
A permanent resident may
be ordered removed only by
the Immigration Division
and not by the Minister, except in the case of a breach
of residency obligation.
permanent resident
who has not met his/her
residency obligation may
be issued a removal order at
the time of entry back into
Canada, although there are
reasons that a permanent
resident may not meet their
residency obligations, one
of them is working for a
Canadian Company abroad,
which will also allow the
spouse to accompany including children.
It can also be a humanitarian
and compassionate reason
why the permanent resident
has not met his/her residency obligations, nevertheless
the person returning to
Canada after not meeting
their residency in Canada
may be issued a removal
order, and under the act you
have 30 days to appeal the
decision made by the immigration officer at the port of
entry. Always keep in mind
that an appeal for lack of

A

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه
ی ساختمان ودیگر
خریدار ،بازرسی فن 
ی شــما را یاری خواهند
موارد قانون 
نمود.
نقــش دیگر مشــاورین امــاک در
واسطه بودن
معامالت،نقش میانجی و
ٔ
آنهاســت چرا که این افــراد با تمام
افرادی که در طــ 
ی انجام معامالت
امالک به سرویس آنها نیاز است مانند
بازرس فنی ســاختمان ،محضردار،
مشاورین امور وام مسکن ،بانکها و ...
در ارتباط هستند .همچنین با استفاده
ی که
از مشاور امالک از حمایت قانون 
توســط قوانین امالک و مستغلالت
( )real Estate Brokerage Actارائه
شده است بر خوردار میشوید.
مشــاورین امالک هر ساله مبلغی را
به صندوق پرداخت غرامت معامالت
امالک

را بر روی سایت بخوانید

(Fond d’indemnisation du
)courtage immobilier

پرداخــت مینمایند.اگــر در طــی
معامالت امالک که از طریق مشاورین
ی به
امالک صــورت پذیرد مشــکل 
وجود بیاید کالهبــرداری و یا انجام
معامله نادرســت و  ،...این صندوق بر
ی به
اساس شواهد موجود و ادله کاف 
متضررین پرداخت غرامت مینماید.
(بــرای اطالعــات بیشــتر در این
مــورد میتوانید به ســایت www.
indemnisation.orgمراجعهنمایید)
همچنین مشاورین امالکدارای بیمه
مسئولیتحرفهایمیباشند.
(.)liability insurance
ی معامالت امالک خطا و
اگر در طــ 
یا ســهل انگاری از مشاور امالک سر
بزند ،این بیمــ ه از طرفین متضرر از

ی حمایت و ضرر آنها جبران
لحاظ مال 
خواهند نمود .این بیم ه شامل ادعا و
دادرسی های مدنی میشود.
برای اطالعات بیشتر در مورد اهمیت
استفاده از مشاورین امالک میتوانید
به سایت زیر رجوع کنید:
www.thinkbroker.ca

شاد و سربلند باشید
 ۱۲آوریل ۲۰۱۲
__________

OACIQ: Organism
D’autoreglementation du
courtage immobilier
du quebec
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جایگزیندیگر ،استفاده از
ای شمع بزم! دوش چرا میگریستی؟ ابدال اصفهانی
پروانه عاشق است تو سرگرم کیستی؟ یک «تیوب اکستنشن»
هســت که بــا نصب آن
و ایجاد فاصله بین لنز و
عکــس برداری از
بدنه دوربین ،میتوانیم از پروانه ها
پــــروانه ها در باغ
تصاویر ماکرو و با بزرگنمایی باال
گیاهشناسیمونترآل
تهیه کنیم و هزینه خرید آن نیز
این روزها در باغ گیاهشناســی
اقتصادی تر است.
مونتـــرآل نمایشگاه جالبی برپا
ویژگی این نمایشــگاه این است
ست به نام
کــه پروانه ها در اثــر مجاورت و
Papillons en liberté
همزیستی با انسانها ،به اصطالح
که در زبان پارسی امروزی باید آن
«دستی» شــده و از انسان نمی
را به «آزادیهای یواشکی پروانه ها»
هراسند .بنابراین میتوان با خیال
ترجمه کنیم! البته کامال هم آزاد
راحــت و تا فاصله چند ســانتی
نیستند ولی حداقلدر یک فضای
متری به آنها نزدیک شد و عکس
ســر بســته بزرگ ،آزادانه پرواز
گرفت.
میکنند و از آنها با قطعات میوه،
البتــه خواننــدگان محتــرم به
در کنار نهرهای مصفا و حوریان
خوبی میدانند که با لنز ماکرو و
زیباروی پذیرایی میشود! درست
همچنین نزدیک شــدن زیاد به
مثل همان تصویری که از بچگی
سوژه« ،عمق میدان» به کمترین
تا به حال به ما از بهشت گفته اند!
حد خود رسیده و یک ارتعاش و
البتــه این فضا میتواند برای افراد
لرزه بسیار ضعیف دست و
دیگــری نیــز در حکم بهشــت دادن زوایــای پنهــان «آزادیهای بدن خودمان ،باعث کاهش
باشد :بازدید کنندگان ،کودکان و حشــرات در تصویر ،آن یواشکی
وضوح تصویر و خروج از
همچنینعکاسان!
هم با کیفیت باال ،به یک پروانه ها»! وضعیت «فوکس» خواهد
مطالعه ایــن مقاله و توصیه های لنز ماکــرو و همچنین
شد .بسیاری از «خداوندان
موجــود در آن ،به خواننده کمک فالش ماکــرو نیازمندیم .فالش عالم عکاسی» در وضعیت ماکرو،
خواهد کرد که عکسهای جالبتری ماکرو هم همانطور که از اسمش از سیستم «اتو فوکوس» استفاده
تهیه کرده و از قبل بداند که دارد بر میآید ،فالشی مخصوصی است نکرده و لنز را به صورت دســتی
به چه فضایی پا میگذارد.
که نور بسیار محدود و کنترل شده یا  Manualفوکوس مینمایند که
عکاسی از حشرات هم یکی دیگر ای را تولید کرده و کل ســوژه را نتیجهدقیقتری بدست آید.
از انواع عکاسی هست که طرفداران نورافشــانی میکند .فالش ماکرو همچنین بــرای راحت تر کردن
خاص خود را دارد .با عکسبرداری معمــوال به صورت دوقلــو بوده و کار ،میتــوان در زمان عکاســی،
از این موجودات ،میتوان تصاویری در دو طــرف لنز قرار میگیرد تا از به جای نگاه کردن در چشــمی
را بوجود آورد و زوایایی را نشان داد بوجود آمدن ســایه در کنار سوژه دوربین ،مانیتور کوچک پشــت
کهدر زندگی روزمره به آنها برخورد جلوگیریکند.
دوربین را روشن کرد و با استفاده
نمیکنیم .عکاســی از حشــرات بهترین گزینه برای چنین سبکی ،از کلید بزرگنمایی ،از فوکس بودن
دشــواری های خاص خود را دارد اســتفاده از یک لنــز ماکرو  1:1تصویر ،قبل از فشردن دکمه شاتر
که مهمترین آن تکانهای ناگهانی میباشد.
اطمینان حاصل کرد.
این موجودات و تارشــدن تصویر لنزهای ماکــرو معموال بســیار در فضاهایی مثل نمایشگاه پروانه
و همچنین کوچک بودن نســبی گرانقیمــت بوده و تهیــه آن به ها ،استفاده از سه پایه و حتی تک
آنها اســت .تقریبا از هر دوربینی راحتی و برای هر کســی مقدور پایــه ممنوع بوده و مزاحم رفت و
برای چنین سبک عکاسی میتوان نمیباشد .در صورتی که لنز ماکرو آمد بقیه بازدید کنندگان است.
اســتفاده کرد ،حتی دوربینهای نداشته باشیم ،میتوان با استفاده بنابراین نتایــج چنین تصاویری
کامپکت جیبی ولی برای نشــان از تکنیک فالش معکوس و نصب نهایتا معمولــی بوده و به کیفیت
حلقه مخصوص آن بر روی عکســهای حشــرات در محیط
تلفناستودیوفوتوبوک:
لنز ،عکسهایی با بزرگنمایی اســتودیو با نورهــای مصنوعی
باال تهیه کرد .چنانچه این نخواهد بود .بسیاری از عکسهای با
(514) 984-8944
 WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COMامکان نیز برایمــان وجود کیفیت از حشرات ،مثال آنهایی که
پیج استودیو فوتوبک در فیسبوک:
نداشته باشد ،میتوان از یک چشمان حشره ،کل کادر تصویر را
WWW.FACEBOOK.COM/
لنز «تله» به جــای ماکرو پر کرده اســت ،در موقعیت هایی
STUDIOPHOTOBOOK1
اینستاگرام:
اســتفاده کــرد و از فاصله گرفته میشوند که با استفاده از یک
STUDIO.PHOTOBOOK
دورتری ،عکاسی کرد .مورد اسپری مخصوص گاز دی اکسید
کربن ،حشــره را کامال بی توقف
کرده تا عکسهای جالبی تهیه شود!
البته عکاســان با وجدان ،توصیه
فردوسی ،شاعر پر آوازه پارسی را
سرلوحه کارهایشــان قرار داده و
Infos pratiques sur Montréal
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
از آزار رســاندن به «مورهای دانه
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کش» و «میوه خــور» خودداری
ندارد.
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبی
می نمایند! بنابراین ،سر به نیست
کردن حشرات ،مورد تایید خیلی
از عکاسان نبوده و به دالیل
رعایــت حقوق جانــوران،
توصیه نمیگردد .یعنی تا این
حد رعایت میکنند!
موقعیتهای زیادی در زمان
بازدید از باغ پروانه ها بوجود
می آید که پروانه ها به سمت
انســانها آمده و حتی روی
بدن آنها مینشینند که این
میتواند ســوژه جالبی برای
عکسبرداری باشد .نکاتی که
در زمان عکاسی از پروانه ها
باید مد نظرداشته باشیم این
www.facebook.com/studiophotobook1
است که با باال بردن شاخص

«همهچیزدرموردمونترآل»
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فرارسـیدن نوروز را
هک همراه با نویداهی آزادی از سراسر جـهان است
هب شما شادباش می گویم
و تـندرستی و شادکامی شما وخانواده را
رد سال نو آرزومـندم.
پـیروز باشید!

مح
ـم
کی
ش
د ب نیا

Wishing you Healthy,
Happy and Prosperous New Year
__________________________
Levy Pilotte
Comptables Agréés
700-5250 boul Décarie
Montreal, QC H3X 3Z6
Tel.: (514) 487-1566

ادامه...

>> ادامه از صفحه32 :

کــه مانع جریان انرژی نباشــند ،شروع کنم.
جلوی نور طبیعی را نگیرند و باعث •
احساس ناراحتیتان نشوند .مثال قدم نهایی :دوش آب گرم
چرا باید یک مبل را جایی گذاشت ممکن است تمز کردن دستشویی
که هربار رد میشوم ،یک جایی از و حمام به نظرتان کار چندشآوری
تنم بخورد به آن و تنم کبود شود؟ برســد و آن را به تاخیر بیندازید.
اشیای تزئینی هم خیلی خوبند؛ خب من هم همینطورم .این کار
من عاشق تابلوهای زیبا ،گلدانها را میگذارم برای آخری مرحله که
و مجســمههای هنری هستم .اما وقتی کارم در آنجا تمم شد ،یک
برای اینکه چیــزی را به تزئینات دوش هم بگیرم و شســته و رفته
خانهام اضافه کنم خیلی وسواس بیایم بیرون! خیلی از شستنیها
دارم .مثال ممکن است یک تابلوکه را همزمان بــا دوشگرفتن انجام
جــزو مجموعهای دربــاره جنگ میدهم .مثال ســطلهای زباله و
در فلسطین اســت بر دیوار یک پادریهای کوچــک را در حمام
گالری خوب بنشیند اما آیا خوب میشویم و البته حواسم به میزان
اســت همین تابلو را هر روز موقع مصرف آب هم هست.
صبحانه خوردن هم ببینم؟ تابلوها خیلیها فکر میکنند در حمام و
و مجســمهها بار معنایی دارند و دستشویی و اتاق خواب بسته است
احساسی را منتقل میکنند .شاید و مثال مهمان از آنچه پشت درهای
به نظرتان جالب باشد که تفنگ بسته میگذرد خبر ندارد .جدا از
شــکاری اجدادیتان را به دیوار اینکه هرآن امکان دارد کســی از
بزنید یا تصویر یک مرد خسته یا دستشویی استفاده کند و دستتان
زن محزونــی را آویزان کنید اما رو شــود ،انبار کــردن چیزهای
تفنگ یا چهره محزون یک زن یا بیمصرف و تجمع گرد و غبار اجر
کودک ،واقعا چه احساسی در شما خانهتکانی پر زحمتتان را کمرنگ
و دیگران ایجاد میکند؟ انتخاب میکند .خود من از وقتی بعضی از
من یک شاخه گل طبیعی است عادتهای قدیمی را ترک کردهام،
که باعث میشود روزم را پرانرژی تمیز کردندستشویی برایم خیلی
حساســیت نور « ،»ISOسرعت
شــاتر را باال برده تــا تصویرمان
واضحتر باشــد .برای ایجاد افکت
«بوکه» نیز طبق معمول ،دیافراگم
را باز میکنیم که زمینه تصویر ،تار
گردد و توجه بیننده بر روی سوژه
اصلی باشد .برعکس ،برای داشتن
تصویری که تمام قسمتهای سوژه

واضح و «شارپ» باشد ،دیافراگم
را تا حد ممکن میبندیم تا نتیجه
مورد نظر را بدست آوریم.
تراکم و تعداد نسبتا زیاد پروانه ها
باعث میشود که در هر کجای این
بهشت مصنوعی که باشیم ،همواره
چندین ســوژه در اطرافمان برای
عکاسی موجود ،و فقط باید مترصد

ســادهتر شده اســت .قوطیهای
خالی شــامپو را فورا دور میریزم.
حولهها را مرتب میشویم و موقع
تمیز کردن کشوها ،هر چیزی که
بیشتر از شــش ماه مصرف نشد ه
دور میریزم.
•

موسیقی و خانه متیزتر!

برای حفــظ حال خوبی که موقع
خانــه تکانی پیــدا میکنید یک
موســیقی پخش کنید ،گلهای
تــازه تهیه کنید و بــا یک عود یا
اســپری خوش بو فضا را پر انرژی
کنید .شک نکنید با ایجاد تغییرات
اساســی ،حالتــان خیلی خوب
خواهد شــد؛ همانطــور که حال
محیط زندگیتان خوب ودگرگون
میشود.
من این یادداشت را بعد از سه روز
خانهتکانی برایتان نوشــتم؛ وقتی
داشــتم کار میکردم ،این آهنگ
گروه ایندو را گوش میکردم .کار
نفسگیر تی کشیدن و تمیز کردن
شیشهها که تمام شد ،برای خودم
یک چای قندپهلو ریختم و با کیف
به منظره بی خط و خش آسمان
نگاه کردم .میدانستم دستکم تا
باران بعدی دوام دارد!
•
شکار لحظه ها بود.
با توجه به دمای نسبتا باالی سالن
پروانه ها در باغ گیاهشناسی ،بهتر
است که کاپشــن ،پالتو و وسایل
متفرقه را بــه رختکن مجموعه
ســپرد تا در زمان عکاسی ،راحت
تر باشیم.

•
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AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Open 7 Days

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

AVOCADOS

کی
فیتعالی

PRÊT À MANGER

4 Chicken Brochettes de Poulet
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

CLEMENTINES WITH LEAVES

AVOCATS

Take out only
Pour emporter
seulement

EA.
CH.

EA.
CH.

READY TO EAT

READY TO EAT
PRÊT À MANGER

POTATOES

GREEN PEPPERS

CELERI

GINGEMBRE
$3.28 kg

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

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

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

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

URUMADA PICKLED
CUCUMBERS

AKHAVAN CHICK PEAS

POIS CHICHES AKHAVAN
750 g

EA.
CH.

EA.
CH.

BULGHUR SALAD

SALADE DE BOULGOUR
16 oz.

SPECIAL
EA.
CH.

AKHAVAN BULGHUR

COUSCOUS SALAD
SALADE DE COUSCOUS
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN COUSCOUS

COUSCOUS AKHAVAN
Fine-Medium / Fin-moyen
750 g

EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.58 kg

AKHAVAN PITA BREAD

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

AKHAVAN PITTED PRUNES

PRUNES DÉNOYAUTÉES AKHAVAN
454 g

EA.
CH.

LB.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

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

514 343-4725 ext: 2245

Halal
Halal

Halal LB.

GRAIN FED
CHICKEN BREASTS

CUBES DE BOEUF EXTRA MAIGRE
$15.38 kg

AKHAVAN SULTANA RAISINS

POITRINES DE POULET DE GRAIN
BONELESS, SKINLESS/DÉSOSSÉES, SANS PEAU
0.98 kg

LB.

Halal
Halal

LB.

GRAIN FED WHOLE CHICKEN

RAISINS SULTANES AKHAVAN
454 g

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

Franchising available

jonathan@doublepizza.ca

MAZOLA CORN or
CANOLA OIL

Halal

EXTRA LEAN BEEF CUBES

EA.
CH.

HUILE DE MAÏS ou CANOLA MAZOLA
2.8 L

EA.
CH.

Halal
Halal

LAIT AU CHOCOLAT BEATRICE
1L

EA.
CH.

LB.

$10.98 kg

BEATRICE
CHOCOLATE MILK

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
40 lbs. / 18.16 kg

LB.

Halal
Halal

SHISH TAOUK
TANDOOR & SAFRAN

EA.
CH.

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

PISTACHES RÔTIES, SALÉES
$15.38 kg

LB.

RIZ BASMATI BRUN INDIEN
ÉLÉPHANT 817
40 lbs. / 18.16 kg

EA.
CH.

PISTACHIOS
ROASTED, SALTED

Halal

$10.98 kg

ELEPHANT 817 INDIAN
BROWN BASMATI RICE

PÂTE DE POMMES GRENADES
300 ml

LB.

KAFTA KEBAB

BOEUF HACHÉ
$10.98 kg

EA.
CH.

CORTAS
POMEGRANATE PASTE

AMANDES RÔTIES, NON-SALÉES
$13.18 kg

GROUND BEEF

TARTINADE DE FIGUES
750 ml

EA.
CH.

ALMONDS ROASTED,
UNSALTED

BOULGOUR AKHAVAN
Fine-Medium / Fin-moyen
750 g

CORTAS FIG SPREAD

THÉ EARL GREY TWININGS
100 tea bags/sachets

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

TWININGS EARL GREY TEA

CONCOMBRES MARINÉS
URUMADA
700 g

SPECIAL

LB.

Halal
Halal
Halal Halal LB.
Halal

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

514 485-4887

Repas
ULTIME

SHERBROOKE

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!

DECARIE

EA.
CH.

CAVENDISH

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

GINGER

PATATES
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

POIVRONS VERTS
$2.84 kg

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

CITRONS

Size / Grandeur 113

LB.

CELERY

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

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

LEMONS

ORANGES

CLEMENTINES AVEC FEUILLES
$3.28 kg

قیم

تمناسب

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

قیمت مناسبTO
، 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
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1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692
 با پارکینگ وسیع رایگان

مندایرشفعرنگ!

من

روسکی
بسیار زی
با و جذاب
(در سالن
پرنسس)

ت

وجه توجه

با اجرای هنرمندانه:
غزالهمرادیان،مجتبیمعاف
قطعاتفولکلوریک:مرتضیاحمدى
(خیمه شب بازی یکی از قدیمی ترین
نمایش های سنتی ایران است که بیش از
هزار سال قدمت دارد و مبارک ،عروسک
باهوش و همیشه حاضر جواب ،معروفترین
شخصیت قصه های آن است که به عنوان
عروسک ملی ایران شهرتی جهانی دارد.
مرشد ،قصه گوی خیمه شب بازی است
و با عروسکها و تماشاگران حرف می
زند .داستان همیشگی خیمه شب بازی،
درگیری های بین مرشد و مبارک است)...
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ن مقصود
ای

رگی برای
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 Mailing Address:

باباخانی

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

Email:

مشاور رمسی وام مسکن

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






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

کیفیت عالی و قیمت مناسب

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

کلینیک مدیکال آلفامدیک

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
:ساعات کار
.و پاکستان پذیرفته میشود
 شب10 صبح تا9  انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا
همه روزه
در اندازه های مختلف
... افغانی تازهDVD  وCD 

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

روز7
هفته

 2550 Lapiniere (Brossard)

دکتر ریموند رضایی

Tel.: (450) 676-9550

 398 boul. Curé-Labelle (Laval)

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: (514) 933- 8383

فروشگاهکوهنور

Tel.: 450-934-7744

انــواع
کارتتلفن

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

1253 Rue Guy (Metro: Guy)

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech

UNION MONDIALE

ﻓﺮﺯﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮی

آرﺷﯿﺘﻜﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﻚ
 ﺻﻨﻌﺘﯽ-  ﺗﺠﺎری-  ﺍدﺍری- ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ

Farzin Asgari, Architect, OAQ
Tel. 514.803.5240
info@constartech.com

GOOGOOSH CONCERT
IN MONTREAL
a
iv

Perspolis Entertainment proudly presents:

The

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

Tel.: 514-937-5192

|

Cell.: 514-944-3279

an D
i
s
r
Pe

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

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551
Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Montreal, H2X 1Y9

GOOGOOSH / x¼¬¼¬

>> NDG:

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

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

