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Sharif

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

2015

EXCHANGE

Cote vertu, Bus 121 E

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

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.SharifExchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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«رقصهایایرانی
غنی و یگانه است
ونمونۀافتخار
آفرینیازفرهنگ
و هویت ملی
ماست!»
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شورای پول و اعتبار نرخ سودبانکی را در ایران کاهش داد

7

29

الیت
صرافی
(خضر)

کمبودآب؛عاملمهاجرتبزرگآیندهایرانیان

 >> 12اپیالسیون! :سقوط حکومت اسالمی به قعر دره ابتذال
سیاسی:
کبک/کانادا
روبروی  3کلینیکمدیکالآلفامدیک

بل سنتر

currently o

ع.ا.شادپور

1253 Guy (514) 933- 8383

دکتررضایی

>> 11

شهباز
>> 5

به قیمت های رقابت ناپذیر

!We Sell Laptop Accessories

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتــام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

2178 Ste-Catherine W.

حمیدصدیقکاغذچی

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

GUY

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

Cell: (514) 827-6364

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

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

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

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

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

Profusion Realty RF

مشاور امالک در مونتریال

GUY

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Montreal Qc. H3G 1S6

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

و South shore

www.sutton.com

انتقال فوری ارز

1449 St. Catherine W

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

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

Office: 514-507-0773

فیروزهمتیان

انتقـال ارز

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

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

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

فارکس

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

صــرافی  5ستاره

ﺻﻔﺤﻪ 34

ATWATER

فرهنگ
هالکویی
درمونترال
 23می

صدایجاودانه:

39

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

514-223-3336

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

2
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Dr. Farhang Holakouee’s Conferences

کنفرانسهایدکترفرهنگهالکویی
|||||||||||||||||||||

 می۲۳ شنبـه

1394  اردیبهشت11  1210  شماره 21 سال

www.paivand.ca

آژانسمسافرتیکاسپین

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

مونتـرآل

______________________

 عصر۵  تا۲ : می۲۳ • شنبه

چگونه می توان به
امنیت و آرامش رسید
 شب۹  تا۶ : می۲۳ • شنبه
ی در شخص ّیت
 نقش رابط ٔه جنس

بهترینسرویس
نازل ترین بها

___________________________________

________________
Sat. May 23rd, 2 - 5 pm
• How to attain a state of Calmness and Security
Saturday May 23rd, 6 - 9 pm
• Role of Sexuality in Personality

____________

Concordia University
J.A. De Seve Cinema
1400 de Maisonneuve West
McConnel Building Local LB-125
Metro: Guy-Concordia
_________________________
Tickets can be purchased
at the door and Tapesh Digital
Tel.: 514-223-3336
Info: 310 926 5026
214 402 5133
note2doctor@gmail.com
www.drholakouee.com

 دالر۴۰ :بلیت برای هر جلسه
________

تهیه بلیت در محل برنامه و یا تپش دیجیتال

• 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.
• CARGO

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

Tel:514-421-0111

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

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2015
STARTING AT

قبل از هر
گونهسفر
با ما متاس
بگیرید

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
•بیمهمسافرت
• حمل و نقل از طریق هوا و دریا
 به سراسر جهان با بهترین قیمتCARGO •
• حج عمره و پکیج های مکه
:• سرویس ویزا
دوبی و عربستان سعودی

514-814-7700 :آزیتا

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
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• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque W

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
ساعات کار:

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on

•باشگاه ورزشی
ی
•استخر داخل 
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
•سالن پذیرای 
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
•نگهبان ۲۴ساعته و...

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

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.

Model Unit
H3G 2T3

قابل توجه عالقمندان به سرمایه گذاری
درامور مسکن و ساخت و ساز خانه های لوکس درتورونتو
فـرزاد زاهدی

Farzad Zahedi
Luxury Custom Home
Consulting in Toronto

Direct: 647-801-8193
Email: farzad_zahedi@yahoo.com

7

6

در صورت متایل به سرمایه گذاری در امور مسکن،
خرید و فروش ،اجاره در بهترین مناطق تورنتو با ما متاس بگیرید

بهارهبهاریـان

Bahareh Baharian
Broker
مشــاور ارشد امالک

قابل توجه هموطنان گرامی
در صورت متایل به امور ساخت و ساز
تیم ما به شمـــا کمک می کند:
 )1زمین مناسب را در بهترین مکان تورنتو خریداری نمایید.
 )2وام مورد نیاز را با بهترین نرخ بانکی دریافت نمایید.
 )3نقشه و کلیه مجوزات الزم را از شهرداری دریافت نمایید.
 )4در بهترین شرایط وام مورد نیاز ساخت و سازتان را دریافت نمایید.
 )5مبلغ قابل توجهی را در ساخت و ساز صرفه جویی نمایید.
 )6خانه لوکس خود را با باالترین قیمت بفروش برسانید.

4 5

3

RE/MAX ULTIMATE REALTY INC,

1739 Bayview Ave
Toronto ON M4G 3C1

bbaharian@remaxultimate.com

Tel.:(416) 509-2773
office:(416) 487-5131

2

1

3
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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

PAIVAND: Vol. 21  no.1210  May 01, 2015
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ایران...

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

جایگاه در شاخص فالکت!

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
با ضمانت بهترین
قیمت ها برای ایران
و از ایران
به متامی نقاط جهان

 2اردیبهشــت -کــــار ،کــه
فردوســی بزرگ آن را "ســرمایه
جاودانی" خوانــده ،جوهر وجود
انسان و از جمله مهم ترین نیازها
و حقوق انسان است .براساس کار
اســت که خانواده یعنی نهاد پایه
ای سازماندهی جامعه دوام و قوام
می یابد .مطالعات جامعه شناسی
تأیید می کند که در بســیاری از
آسیب های اجتماعی :بزه ،جرم،
جنایت ،اعتیاد ،طالق ،خودکشی
و ...بیکاری ســهم و نقشی عمده
دارد .اهمیت داشتن کار تا حدی
است که منشور جهانی حقوق بشر
یکی از مواد سی گانه خود را به آن
اختصاص داده است.
ماده  23این منشور می گوید:
«هر انسانی حق دارد که صاحب
شغل بوده و آزادانه شغل خویش را
انتخاب کند» .حتی قانون اساسی
ارتجاعی و استبداد محور حکومت

خود ،به آمارهای راست
یــا دروغ ایجاد
اشتغال استناد
می کنند و حتی
کاهــش یــک
دهم درصد در
میــزان بیکاری
را دلیل درستی
و کارآمــدی
سیاست های خود می نمایانند.
درحــال حاضر جز در مورد چند
کشــور ،که شــوربختانه میهن
نگونبخت ما نیزدرشمار آنها است،
نرخ بیکاری بیشــتر کشورهای
دنیا یک رقمی است .خبرگزاری
حکومتی "مهر" در گزارشــی که
درتاریخ  19آوریل منتشر شده نرخ
بیکاری در برخی از کشورها را به
شرح زیر اعالم کرده است:
«تایلند  9دهم درصد ،ســنگاپور
 1.8درصد ،مالــزی  3.3درصد،
هنگ کنــگ  3.4درصــد ،کره
جنوبــی  3.5درصــد ،چین 4.1
درصد ،تایــوان  4.2درصد ،ژاپن
 4.3درصد ،اتریش و مکزیک 4.8
درصد ،استرالیا  5.6درصد و امریکا
 7.6درصد».
نکته درخور توجه این اســت که
هرقدر نرخ بیکاری پایین تر باشد،
مدیریت و ساماندهی آن آسان تر
اســت زیرا افراد شاغل با پرداخت
حق بیمه بیــکاری راحت تر می
تواننــد از عهده تأمین حقوق ایام
بیکاری افراد بیکار برآیند و زندگی
بیکاران دســتخوش نابسامانی و

آخوندی نیز این حق را به رسمیت
شناخته و برای دولت در تأمین آن
وظیفه تعیین کرده است.
اصــل  28این قانــون می گوید:
«هرکس حق دارد شــغلی را که
بدان مایل اســت و مخالف اسالم
و مصالح عمومی و حقوق دیگران
نیست برگزیند.دولت موظف است
با رعایت نیاز جامعه به مشــاغل
گوناگون ،برای همــه افراد امکان
اشتغال به کار و شرایط مساوی را
برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
اهمیت داشتن کار به حدی است
که درکشــورهای مردم ســاالر،
احــزاب گوناگون بــرای رقابت با
یکدیگر ودستیابی به قدرت ،بیش
از هر موضوع دیگر بر مسئله ایجاد
اشتغال تکیه می کنند تا آراء مردم
را کسب نمایند .حتیدر کشورهای
استبدادی نیز خودکامگان حاکم،
برای توجیه مشــروعیت نداشته

{>> ادامه در صفحه}12 :

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

Head Office:

مشاور رمسی
درامور خرید و فروش مسکن

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

______________
Alireza Zavareh

Tel.: 514-660-7135

Certified Real Estate Broker
Cell: 514-712-2615
Office: 514-683-8686
alireza.zavareh@ramier.ca

علیرضا زواره
Courtier Immobilier Agréé

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

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

5

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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جمهوری اسالمی...
برای عالی پیام (هالو)
کف می زنیم.چرا؟!

هادی خرسندی
هالو ،شاعر شــجاع طنزپرداز در
ویدئویشمیگوید:
«گفتــم آقــای قاضی ایــن امر
مختومه اســت؛ برای یک شعر
نمیشود یک نفر را دو بار محاکمه کرد .گفت اون بار شاکیت سپاه بود ،این
بار شاکیت پلیس امنیت است .گفتم که اینطور که نمیشود… من بابت
یک شعر چند بار باید بروم زندان؟  ...گفت همینه که هست!  .....و حاال که
همینه که هست ،من میرم اوین دربست!» این را گفت و پرید توی یک
اتومبیل و رفت...
-------مسعود بهنود در فیسبوک ،زیر ویدئوی عالی پیام «کامنت» گذاشته است
و من آن را به دو خاطر اینجا میآورم :یکی اینکه زیباتر از آن چیزی برای
گشایش اینجا ندارم و دیگر ،که مشاهیر اهل قلم ،بدانند کامنت گذاشتن
در بعضی جاها ،نه تنها ایراد ندارد ،بلکه مورد تشویق من هم قرار میگیرند!
بهنود مینویسد« :همین می ماند به تاریخ .همین فیلم .باور نمی کنید؟ هزار
شعبده به کار آورید و هزار لطف و رحمت کنید و هزار بار از خود و خدای
خود قدردان باشــید که به شما چنین شان و مقامی داد تا انعام دهید و
صدقه ،شاعران را صله دهید و خادمان را زر و سیم ،تاریخ هیچ کدام را در
خاطر نخواهدداشت اما شاعر را به بند کشیدید می ماند .همه نیروگاه های
هسته ای عالم را تصاحب کنید و همه لشکریان آالن را به وردی شکست
دهید ،اگر تاریخ بخوانید کمی .روشن می شود برایتان .این فیلم می ماند.
خاطره به بند کردن شاعری برای شعر می ماند».

همینه که هست!

گفت قاضی حسن :همینه که هست با هزار فوت و فن ،همینه که هست
جرم تو ،حکم من ،همینه که هست تازه در این میانه خوب آمد
قانون چهارده معصوم
فال تو واقعاَ ،همینه که هست
طبق ِ
ماده پنج تن ،همینه که هست
ورنه بر گردن تو میبستند
همچنین روی وزن شعر شما
در بیایان رسن ،همینه که هست
فاعلن مفعلن ،همینه که هست
مثل پوینده ،مثل مختاری.
در قبال دموکراسی دین!
پسدیگه زر نزن! ،همینه که هست
هرکه گوید سخن ،همینه که هست گردوباره ببینمت هالو
یا که لوفرض چهچهی بزند
باز کردی دهن ،همینه که هست
بلبلیدر چمن ،همینه که هست
*****
تو اهانت به رهبری کردی
هست
که
توی آن انجمن ،همینه
هموطنــان!
زده ای طعنه بر کالم الله
چونکه معلوم شد «همینه که هست»
آیه لم یکن ،همینه که هست
میشوم راهی اوین دربست
لرزه انداختی به روح امام
ایهاالناس این منم هالو
در میان کفن ،همینه که هست
شاعر نغزگوی طنزآلو!
انتخابات را زدی لطمه
شدهایصفشکن،همینهکههست میروم حبس ،پانزده ماهی
جرم من انتقال آگاهی
از گرانی مرغ گفتی تا
تخم مرغ و لبن ،همینه که هست جرم من ،عشق من به آزادی
انتشار نشاط و دلشادی
نگذشتی خالصه حتی از
کار من بود عقده بگشودن
آفتابه لگن ،همینه که هست
آمپلی فایر شما بودن
چند جا گفتی از حقوق بشر
همچنین حق زن ،همینه که هست در چنین روزگار هیساهیس
جلوی چشم منکرات و پلیس
در جنایت ،نوشته ای تهران
بد تر است از پکن ،همینه که هست از دل حادثه زدم فریاد
بیخ گوش طرف کشیدم داد
شعرهای تو میرود سردست
همه جای وطن ،همینه که هست روی در روی با خشونت و زور
خانه مشرف به النه زنبور
از فریمان به یزد و رفسنجان
از ســولوقون به کــن ،همینه که نه به پاریس بودم و لندن!
لبه تیغ می نشستم من
هست
با شهامت نموده ام رفتار
دخترم هم نوشته در یوتیوب
رفته ای تا وین ،همینه که هست پا نهادم سر دم کفتار
هرچه بوده سر زبان شما
باز هم گر نوشتی و خواندی
شعرهای خفن ،همینه که هست هر غمی بوده در نهان شما
جمله را قصه و مثل کردم
قاطی ش ّکر و عسل کردم
حضرت رهبری به تو دارد
اندکی سوظن ،همینه که هست
{>> ادامه در صفحه}8 :
از شب شعر او شدی غایب

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

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم 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 :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:باقالیپلو باماهیچه
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه

_________
 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

لوگــوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)

www.aliasgharmassoumi.net
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ق پیغا م
داد معشوق ه ب ه عاش 
ن جنگ
ك ه كند مادر تو با م 
هركجا بیند م از دور كند
ن پر آژنگ
ن و جبی 
چهر ه پرچی 
ب آلود زند
با نگا ه غض 
ن تیر خدنگ
كم 
ل ناز 
بر د 
ت تا زند ه است
مادر سنگ دل 
ت شرنگ
ن و تس 
شهد در كا م م 
گ ترا
ل و یكرن 
نشو م یكد 
ن رنگ
ل او از خو 
ید 
تا نساز 
م برسی
ی ب ه وصال 
گر تو خواه 
ف و درنگ
ی خو 
تب 
ن ساع 
باید ای 
ش بدری
ی و سین ه تنگ 
رو 
ن سین ه تنگ
ی از آ 
ن آر 
ل برو 
د
ش باز آری
ن ب ه من 
گر م و خونی 
م زنگ
تا برد زآین ه قلب 
ی خرد ناهنجار
قب 
عاش 
ت و ننگ
ی عصم 
قب 
ن فاس 
لآ 
ن ه ب 
ی از یاد ببرد
حرم 
ت مادر 
خیر ه از باد ه و دیوان ه زبنگ
رف 
ت و مادر را افكند ب ه خاك
ل آورد ب ه چنگ
سین ه بدرید و د 
ق نمود
ل معشو 
قصد سرمنز 
ن نارنگ
ش چو 
ل مادر ب ه كف 
د
از قضا خورد د م در ب ه زمین
ی سود ه شد او را آرنگ
و اندك 
ت هنوز
ن داش 
ل گر م ك ه جا 
ند 
وا 
ی فرهنگ
نب 
فآ 
اوفتاد از ك 
ت نمود
ن باز چو برخاس 
از زمی 
ن آهنگ
نآ 
ی برداشت 
پ 
ل آغشت ه ب ه خون
ند 
دید كز آ 
ن آهنگ:
ن ای 
آید آهست ه برو 
ت خراش
ت پسر م یاف 
آ ه دس 
ی پسر م خورد ب ه سنگ!
وای پا 

نرخ ســود بانکی در ایــران ،بعد از اختالف
نظرهای بسیار تعیین شد .شورای پول و اعتبار در جلسه پنچ
ساعته شب گذشته (هشتم اردیبهشت) ،نرخ سود بانکی را هم
برای سپردهها و هم برای تسهیالت کاهش داد.
شورای پول و اعتبار که مرجع تصمیمگیر برای نرخ سود بانکی
است ،متشکل از  ۱۱عضو دارای حق رای و دو نماینده مجلس
به عنوان ناظر است که به غیر از روسای اتاق بازرگانی و اتاق
تعاون ،سایر اعضای آن مقامهای حکومتی و یا منتخباندولت
هستند.
بر اساس تصمیم تازه شورای پول و اعتبار ،حداکثر نرخ سود
سپردههای بانکی متناســب با طول دوره سپردهگذاری و با
حداکثر سررسید یکســاله ۲۰ ،درصد تعیین شد .این نرخ
پیش از این  ۲۲درصد بود.
نرخهای جدید از  ۱۵اردیبهشت اعمال میشود.
 ۳تاثیر کاهش نرخ سود بر شهروندان ایرانی

تصمیم جدید شورای پول و اعتبار به نفع متقاضیان
دریافت تسهیالت است و از منافع سپردهگذاران بانکی
میکاهد .در حالی که عمده هزینهها در سالی جاری ،ا ز
دســتمزد نیروی کار تا نرخ انرژی افزایش خواهد داشت ،اما
کاهش نرخ سود ،هزینه تامین مالی را کاهش خواهد داد.
آن دســته از افراد حقوقی و حقیقی کــه موفق به دریافت
تســهیالت از شــبکه بانکی شــوند ،از این فرصت بهرهمند
میشــوند .در مقابل ،آن دسته از متقاضیان وام که موفق به
دریافت وام نمیشوند از فرصت ایجاد شده بیبهره میمانند.
سپردهگذاران بانکی که تا پیش از این و طبق نرخهای رسمی
تا ۲۲درصد برای سپردههای خود سود دریافت میکردند ،از
این پس ســود کمتری به آنها پرداخت خواهد شــد و از این
جهت از منافع آنها کاسته میشود.
نرخ سود تسهیالت بانکی نیز ،برای عقود مشارکتی  ۲۴درصد
و برای عقود مبادلهای  ۲۱درصد تعیین شــد که به ترتیب ۴
درصد و  ۱درصد کاهش را نســبت به نرخهای پیشین نشان
میدهد .عقود مشارکتی معموال برای وامهای بلندمدت و عقود
مبادلهای برای وامهای کوتاهمدت است.
نرخ ســود تسهیالت لیزینگ نیز همانند عقود مبادلهای ۲۱
درصد تعیین شد و در متن مصوبه شورای پول و اعتبار بهطور
جداگانه تاکید شد که دریافت هرگونه وجه دیگری از سوی
شرکتهای لیزینگ ممنوع است.
تعداد شرکتهای لیزینگ در ایران طی یک دهه گذشته رشد
قابلتوجهی داشته و تسهیالت اعطایی آنها با استقبال مواجه
شده است ،اما بخ 
ش عمدهای از این شرکتها تحت نظر بانک
مرکزی فعالیت نمیکنند و ساماندهی آنها ازدغدغههای اصلی
مقامهای پولی ایران است.
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چه کسانی برنده و بازنده در ایران خواهند بود؟

براســاس اطالعات منــدرج در
وبســایت بانک مرکزی ،تا اوایل
زمستان گذشته تنها  ۳۲شرکت
لیزینگ دارای مجــوز فعالیت از
ســوی این بانک بودهانــد ،اما به
گفته مدیران انجمن شرکتهای
لیزینگ ،بیش از  ۳۰۰شــرکت
لیزینگ در سراسر ایران فعا ل
هستند و برخی
گزارشهــای
غیررســمی کــه رد
خبرگزاریهای ایــران بازتاب
پیدا کرده ،این رقم را بین
 ۴۰۰تا  ۵۰۰شرکت برآورد
کرده است.

دفاع دولت از کاهش اداری نرخ
سود

ولیالله ســیف ،رییسکل بانک
مرکزی ایران که ریاســت شورای
پــول و اعتبار را هم بر عهده دارد،
بعد از پایان جلســه شورا در دفاع
از تصمیمهــای اتخاذ شــده به
خبرنگاران گفــت« :پیش از این
نرخ سود بانکی واقعی نبود و یک
واگرایــی بین نرخ ســود بانکی و
اقتصاد کشور ایجاد شده بود».
آقای سیف گفته «از طرف دیگر
وضعیــت تســهیالت تکلیفی و
معوقات بانکهــا و فعالیتهای
نامنضبط بانکها ،منجر به بررسی
و تعیین نرخ سود بانکی و تعیین
تکلیف آن در جلسه شورای پول و
اعتبار و در نهایت تصویب ساختار
جدیــدی برای نرخ ســود بانکی
شد».

تعیین تکلیف نرخ سود بانکی در
حالی انجام گرفــت که مخالفان
تعیین دستوری نرخ سود بانکی،
طی هفتههای گذشته ،مقاالت و
مصاحبههای مختلفــی در انتقاد
به روش تعیین نرخ سود در ایران
منتشر کرده بودند.
این افراد ،تعیین نرخ سود خارج از
ســاز و کار بازار را اقدامی برخالف
{>> ادامه در صفحه}10 :
روال بانکداری متعــارف روز دنیا
میدانند .مخالفان
تعیین دستوری
اجرای شگفت انگیز ترین
نــرخ ســود،
همچنین عنوان برنامه منایش هیپنوتیزم توسط
میکننــد کــه
کاهش مصنوعی
علیسلیمیهیپنوتراپ
هزینــه دریافت
با بیش از  40سال سابقه در علم هیپنوتیزم
تســهیالت ،پیام
زمان :شنبه  9ماه می ساعت  6و نیم
غلط و غیرواقعی
Baha'I Foi Centre D'Information1
بــه فعــاالن
177 DES PINS AVE E,
اقتصادی میدهد،
Montréal, QC H2W 1N9
زیرا فعالیتهای
(514) 849-0753
اقتصــادی را
ورودی برای کلیه افراد رایگان می باشد
بــا هزینههــای
با شرکتدر این جلسهدانشجویان از تخفیف
غیرواقعی تنظیم
ویژه برخوردار خواهند شد
میکند.
تلفــن (سلیمی)
در مقابل ،موافقان
(514) 347-4353
نرخ سود بانکی نیز با تاکید براینکه
بنگاههای اقتصادی ،به ویژه بخش
تولید ،از کمبــود منابع مالی رنج
میبرند ،کاهش نرخ سود را برای
کمک بــه تامین مالــی ارزانتر
بنگاهها ،موثر میدانند.
در میــان اعضای دولــت ،افرادی
همچون وزیر صنعــت ،معدن و

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

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

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

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

Tel.: (514) 697-0225
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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
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Voyages Lexus

نسرین پارسا

برخی از خدمات ما شامل:

_________________________
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info@mahzar.ca
mahzar.ca
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فارسیزبان
مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :
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Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

نخستین نشانههای اثربخشی
تفاهم هستهای ایران و غرب
دانستند.در بیانیهای که وزارت
خارجه استرالیا منتشر کرد نیز
اعالم شد که «وزیر خارجه این
کشوردرباره مسٔاله هستهای و
دیگر مسائل مهمی که استرالیا
نسبت به آنها دغدغه دارد با
همتای ایرانی خود گفتوگو
خواهد کرد».
با توجه بــه پیشزمینههای
این ســفر اما بسیاری انتظار
داشــتند که خانم بیشاپ درباره
موضــوع پناهجویــان و مســٔاله
خــود قــرار
حقوق بشر مواضع
داده اســت .او پس از
محکمی داشــته
به قدرت رسیدن ،به
باشــد .دیدهبــان
ســرعت برنامههایش
حقوق بشر از جولی
را اجرا کــرد :راه ورود
بیشاپ خواسته بود
قایقهــا را بســت و
که به مقامات ایران
پناهجویانــی را که از
برای رفــع موارد
این راه وارد اســترالیا
نقضکننده حقوق
میشدندبهجزیرههای
شهروندان که باعث
دورافتــاده در
فــرار آنها از
اقیانــوس هنــد
ایران میشود،
من
واقــع،
«در
شــاپ:
بــی
فرستاد.
فشار بیاورد.
در نتیجــه ایــن خــودم هم گاهی روســری ،از سوی برخی
برنامهها ،آمار ورود کاله یا ســرپوشهای دیگر از فعاالن مدنی
قایقها  ۸۷درصد را در زندگی روزمرهام بر ســر هم این تقاضا
پایین آمــد ،اما میگذارم!»
مطرح شــده
سرنوشت بسیاری
بود کــه خانم
که در جزیرههــا و در کمپها و بیشاپ نسبت به حجاب اجباری
بازداشــتگاهها گیر افتاده بودند ،زنان اعتراض کند؛ اما خانم بیشاپ
پیچیده شد .شــرایط غیرانسانی اعتراض که نکرد هیچ ،بلکه گفت
این بازداشتگاهها تاکنون عوارض روسری و حجاب اجباری نیست:
وحشــتناکی داشــته؛ بیماری« ،در واقع ،من خودم هم گاهی
افسردگی،خودکشی و شورش.
روسری ،کاله یا سرپوشهای
تاکنون دو ایرانی در این اردوگاهها دیگر را در زندگی روزمرهام بر
جان خــود را از دســت دادهاند :سر میگذارم!»
حمیدخزائی و رضا براتی.

زمان¶£
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جدید:
57 Westpark D.D.O

 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

مذ
اکرات نامتام درباره
بازگرداندن پ
ناهجویان به ایران

رضا بناساز

عصر
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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

نعیمهدوستدار
 ۰۳اردیبهشت :صدها

 Kقای
1که با
ایرانــی
ناامن )utreV etoC
هــایorte
4ق( M
-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
ماهیگیری و کشتیهای چوبی
زهوار در رفته ،جانشــان را به
دست گرفتند و با عبور از آبهای
اقیانوس هند خودشــان را به
استرالیا رساندند ،فکر میکردند
که مشــکلترین بخــش این
مهاجرت ماجراجویانه را از سر
گذراندهاند.

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

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

رتبه ۱۹۱ایران از نظر آزادی مطبوعات
ســازمان خانه آزادی ،که در
واشنگتن مستقر است ،ایران
را از جمله کشورهایی دانست
که بدتریــن وضعیت آزادی
مطبوعات در جهان را دارند.
در گزارش «آزادی مطبوعات
سال  »۲۰۱۵ســازمان خانه
آزادی که وضعیت آزادیهای
سیاسی و مدنی در جهان را
بررسی کرده است ،ایران در
میان  ۱۹۹کشــور جهان در

رتبه  ۱۹۱قرار گرفته است.
بالروس ،کریمه ،کوبا ،گینه
استوایی ،اریتره ،کره شمالی،
ســوریه ،ترکمنســتان ،و
ازبکستان دیگر کشورهای و
مناطقی هستند که بدترین
وضعیت آزادی مطبوعات در
جهان را دارند.
این گزارش در مورد ایران می
نویسد که «ایران به این دلیل
که یکی از کشورهایی است که

هادی خرسندی :همینه که هست!...

بیشترینتعدادروزنامهنگاران
زندانــی را در دارد ،در میان
بدترینهای این لیست قرار
دارد .بــرای نمونه میتوان از
جیسون رضائیان ،خبرنگار
روزنام ه واشینگتنپست نام
برد که بدون تفهیم اتهام از
ژوئیه ســال  ۲۰۱۴در زندان
است».
VOA

>> ادامه از صفحه6 :

هموطن ،کف زدی و خندیدی
چیده ام توی مجمع و سینی
من همینجا که توی سلولم
چند تا هم خریده ای سی.دی
پخش کردم مثال شیرینی
با همان جد و جهد مشغولم
دین خود را به من ادا کردی!
توی سالن همیشه غوغا بود
پس توهم هموطن ،قدم بردار
لیک بهر وطن چها کردی؟
شعرهایم نشاط افزا بود
نتوانی زیاد ،کم بردار
نکند آنچه کرده ای با من
یا اگر فیلم های من دیدید
کف زدن در فضای سربسته
بگذاری همه به پای وطن!
خوشتان آمد و پسندیدید
دشمنان را نمیکند خسته!
حال هم که فتاده ام زندان
لطف ها ،کاغذی و ایمیلی
توی انظار و خارج از سالن
میفرستی مرا گل و گلدان
به من ابراز میشود خیلی
حد خود تالشی کن
در همان ّ
جان من این عطا و این ایثار
کارهایم در این دو سه هفته
گر بیاید برون صدای همه
به حساب مبارزه نگذار!
ظاهراَ رفته ،خوب هم رفته
جا ندارد اوین برای همه
خوب ،ممنونم از شما جمعاَ
من اگر بوده ام صدای شما
-----------------------چه کنم بیش ازین به جای شما؟
لیک با غصه ها چه سازم من؟
منبع:فیسبوکهمگانی
خوش بود هرکسی به نوبه خویش
در رژیم کثیف و آدمکش
هادی خرسندی
•
کی توان بود لحظه ای دلخوش؟ بگذارد یکی دو گامی پیش
نه هدف که ،وسیله ام بنده
در رژیمی که شعر در بند است
خلق جان ،کو دلی که خرسند است؟ حالیا پشت میله ام بنده

اما آنها که از موجهای سهمگین
گذشــتند و قایقشان غرق نشد،
در ساحل اشتباهی پهلو گرفتند.
آنجا که کشتی سرنوشتشان لنگر
انداخت ،نه اســترالیا که ساحلی
دوردســت در گینه پاپوا یا جزیره
کریسمس و مانوس بود.
پایوا گینهنو new guinea papua
رویای اســترالیایی نبــود؛ جایی
بود در ناکجای جهــان .به جای
سرزمین رویاها ،پرت شدند به یکی
از فقیرترین و توســعهنیافتهترین
کشــورهای دنیا .پایان سفر ،آغاز
دربهدری و اجبار به زندگی در یک
جزیره بود ،رابینسو 
ن کروزوئههایی
که کسی برای نجاتشان نمیآمد
مگر اینکه بپذیرند در پاپوا گینهنو
زندگــی کنند یا به کشورشــان
برگردند.
رضا براتی ،یکی از آن صدها نفر بود
که پیش از آنکه حتی تصمیمیدر
موردش گرفته شود ،در بازداشتگاه
مانوس جان داد.
روایت شــده که بــه دنبال یک
شورش در بازداشــتگاه ،رضا را از
روی پلکان به پایین انداختند و زیر
مشت و لگد کشتند.
رضا دوباره به شهر لومار در استان
ایالم بازگشت ،جایی که هشت ماه
پیش از مرگ ،آن را به امید زندگی
بهتر به سوی استرالیا ترک کرده
بود.
بر اساس آمار رمسی که اواخر ماه
مارس  ۲۰۱۴منتشر شده ،از هزار
و  ۸۴۸نفری که در بازداشتگاههای
مهاجرتی استرالیا زندگی میکنند،
 ۲۰درصد ایرانیاند.

همچنیــن چندین هــزار ایرانی
نیز با روادید موقت در اســترالیا
ب ه ســر میبرند و منتظر پاســخ
نهایی درخواست پناهندگی خود
هستند .گفته میشود که از هر سه
پناهجوی ایرانی ،پرونده دو نفر از
آنان از سوی اداره مهاجرت استرالیا
رد میشود.
تونی ابوت ،رهبر حزب لیبرالهای
استرالیا که از سال  ۲۰۱۳نخست
وزیــر این کشــور اســت ،تغییر
قوانین مهاجرتی و مبارزه با ورود
پناهجویانــی را که با قایق به این
کشور میروند ،در صدر برنامههای

توگو درباره سرنوشت پناهجوها
گف 
یا آغاز فصلی جدید در روابط؟

 ۱۰سال بود که مقامات بلندپایه
استرالیا به ایران سفر نکرده بودند
اما این فاصله  ۱۰ســاله ،با سفر
وزیر امورخارجه استرالیا به ایران
از میان برداشته شد .جولی بیشاپ،
وزیر امور خارجه استرالیا چند روز
پیش از سفرش اعالم کرد که به
دعوت وزیــر خارجه ایران به این
کشور میرود.
یکی از دالیل این سفر که روی آن
بسیار تبلیغ شد ،گفتوگو درباره
وضعیت پناهندگان ایرانی بود که
درخواست پناهندگی شان از سوی
دولت استرالیا رد شده است.
تونی ابوت ،نخست وزیر استرالیا
هم پیشتر گفته بــود که ایران
باید اجازه دهــد پناهجویانی که
درخواســت پناهندگیشــان در
استرالیا رد میشود ،به کشور خود
بازگردند.
در مقابل اما طرف ایرانی چندان
تٔاکیدی بر این موضع نداشــت.
ســفیر ایران در استرالیا پیش از
انجام ســفر گفته بود که مسٔاله
پناهندگان ایرانی جزو اولویتهای
برنامه دیدار وزیر خارجه استرالیا با
مقامات ایران نیست .او سفر خانم
بیشــاپ به تهران را فرصتی برای
ایجاد روابطی جدید میاندو کشور
دانسته بود.
در ایران هم بســیاری این سفر را

داعش از پناهجویان جذابتر
است

موضوع پناهجویان ایرانی ه ر چند
در صحبتهای جولی بیشــاپ با
مقامهــای ایرانی مطرح شــد اما
موضوع اصلی نبود.
خانم بیشاپ در کنفرانس خبری
خود پــس از دیدار با محمدجواد
ظریف گفت:
«ما برای ایرانیهــا  ۱۰هزار ویزا
صادر میکنیم و هفت هزار ویزا به
طور موقت برای اهداف توریستی
و آموزشی صادر میشود که اینها
البته میتوانند تمدید هم بشوند.
همچنین برای خانوادههای افرادی
که در استرالیا به سر میبرند نیز
ویزا صادر میکنیم».
وزیر خارجه اســترالیا همچنین
گفت که با ظریفدرباره گروههایی
که قاچاق انسان میکنند صحبت
کرده و سیاســت جــاری دولت
اســترالیا ،بازگرداندن پناهجویان
غیرقانونی به کشورشــان است.
بنابراین گفتوگو ،قرار شده است
مذاکرهها در این زمینه در سطح
کنسولی ادامه یابد.
او همچنین از گفتوگو با همتای
ایرانی خود درباره حقوق بشر خبر
داد ،اما بــه محتوای این بخش از
گفتوگوها اشاره نکرد.
موضوع اصلی و جــذاب برای دو
طرف اما داعــش و مذاکره ایران
با غرب بــود .تا جایــی که وزیر
{>> ادامه در صفحه}14 :
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ایران و خاورمیانه...
گل سوریه و سبزه یمن!

شهباز خنعی

 26فروردیــن :درمــاه ها و هفته
های گذشــته ،به خاطر درصدر
قرارگرفتن خبرها و حاشیه های
مســئله غم انگیز و خســارت بار
هســته ای ،خبر ماجراجویی ها و
فتنه انگیزی های دیگر حکومت
آخوندی در منطقه تاحدودی به
حاشیه رانده شده است .از میان
این خبرهای به حاشیه رانده شده،
از ســه مورد عراق ،سوریه و یمن
می توان یادکرد.
درمــورد عراق ،پــس از هفته ها
رجزخوانــی ،تبلیغــات توخالی
و قهرمان ســازی هــای واهی از
سردار قاسم ســلیمانی ،سرانجام
نیروهای تحت امر این ســردار از
طرح بازپس گیری شــهر تکریت
کنار زده شدند و همه رجزخوانی
ها ،تبلیغات و قهرمان ســازی ها
دود شد و به هوا رفت و حکومت
آخوندی عمال سنگ روی یخ شد.
درمورد سوریه ،که بی گزافه گویی
می توان آن را "بزرگ ترین فاجعه
انســانی قرن بیســت و یکم" نام
داد و ســازمان ملل متحد نیز آن
را "جنایت علیه بشریت" نامیده،
فاجعــه در ابعــادی حیرت انگیز
تداوم یافته و وارد پنجمین ســال
خود شده اســت .آمار رسمی از
شمار تلفات سوریه به بیش از 220
هزارتن رسیده و شمار مجروحان،
پناهندگان ،آوارگان و بی خانمانان
آن سربه چندین میلیون تن می
زند .با آن که نقش منفی و انفعالی
بــاراک اوباما ،رییــس جمهوری
امریکا در این فاجعه بزرگ را نمی
توان نادیــده گرفت ،اما اگر روزی
دادگاهی برای رســیدگی به این
"جنایت علیه بشریت" برگزار شود،
متهم ردیف اول آن نه باراک اوباما
و نه حتی بشار اسد ،بلکه شخص
سید علی خامنه ای به عنوان ولی
مطلقه فقیه و آمر اصلی تداوم این
جنایت اســت و دادستان چنین
دادگاهی مشــکل چندانی برای
تنظیمکیفرخواستعلیهاونخواهد
داشت زیرا بدون حمایت های همه
جانبه مالی ،نظامی ،تســلیحاتی،
لجستیکی ،مستشــاری و حتی
نیروی انسانی نظام والیت مطلقه
فقیه ،بشار اسد نمی توانست بیش
از چندماه دربرابر امواج خروشان
مخالفت های مسالمت آمیز مردم
سوریه تاب بیاورد و بی تردید مانند
همتایان تونسی ،مصری و لیبیایی
خود سقوط می کرد.
با وجود شــمار بــاالی تلفات و
آسیب های انسانی و میزان گزاف
خسارت های مادی ،آیا سیاست

جنون آمیز "حفظ محور مقاومت و
عمق استراتژیک نظام"دستاوردی
نیز داشــته و توانسته از تزلزل رو
به فروپاشی رژیم دست نشانده و

"بزرگ ترین فاجعه
انسانی قرن بیست و یکم"

جنایتکار بشار اسد جلوگیری کند؟
شوربختانه حتی در این مورد نیز
پاسخ منفی است زیرا نه تنها روز به
روز قلمرو تحت تصرف رژیم بشار
اسد کوچک و کوچک تر می شود
و همین ســه هفته پیش کنترل
شــهر بزرگ ادلب ،مرکز دومین
استان بزرگ ســوریه ،را ازدست
داد و آن را به بنیادگرایان اسالمی
جبهه النصره واگذاشت ،بلکه هفته
گذشته نیروهای سازمان خالفت
اســامی (داعش) اردوگاه بزرگ
پناهندگان فلسطینی "یرموک"
در نزدیکــی دمشــق را از چنگ
نیروهای رژیم سوریه درآوردند و
آن را تصرف کردند.
در این میان ،ماشین جنایت رژیم
سوریه  -که ســوخت آن توسط
حکومت آخوندی تامین می شود -
دمی ازحرکت بازنمی ایستد.
به گزارش تارنمای "رادیو زمانه":
«دیده بان حقوق بشر اعالم کرده
که دولت ســوریه درماه مارس در
بمباران شــهر ادلب از بمب های
بشکه ای محتوی "مواد شیمیایی
سمی" اســتفاده کرده است .به
گفته ندیم حوری ،معاوندیده بان
حقوق بشر خاورمیانه:
مقام های سوری باردیگر به درد و
رنج انسان ها بی توجهی کردند و
قانون ممنوعیت استفاده از سالح
های شیمیایی را نقض کرده اند».
مــورد ســوم از ماجراجویی های
فتنه انگیزانه نظام والیت مطلقه
فقیــه وضعیت بحرانــی در یمن
است :چندماه پیش ،نیروهای شبه
نظامی شــیعه حوثی ،با حمایت
پنهان و آشکار حکومت آخوندی
از محل استقرارشــان در شمال
یمن به سوی صنعا پایتخت این
کشور هجوم بردند .درماه ژانویه،
عبــد ربه منصور هــادی ،رییس
جمهوری یمن پــس از محاصره
پایتخت توســط نیروهای حوثی
وادار به استعفا شد و پس از چندی
از صنعا به بندر عدن گریخت و در
آنجا استعفای خود را پس گرفت و
سازمان ملل و کشورهای غربی و
عربی نیز دولت او را به عنوان دولت
رسمی و قانونی یمن به رسمیت
شــناختند .با پیشروی نیروهای
حوثــی و نیروهای هــوادار علی
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عبدالله صالــح ،رییس جمهوری
برکنارشده پیشین به سوی عدن،
منصورهادی به عربستان رفت و
ازدولت آن برای مقابله با حوثی
ها کمــک خواســت .دوهفته
پیش ،عربستان سعودیدر رأس
ائتالفی شامل کشورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس -
بجز عمــان  -و مصر به مواضع
حوثــی ها در یمن حمله کرد و
این حمله که بنابر آمار سازمان
ملل تاکنــون حداقل  776تن
کشــته و  2700تــن مجروح
داشته همچنان ادامه دارد.
بیشتر کنشــگران منطقه ای و
جهانی بر نقــش مخرب پنهان و
آشکار حکومت آخوندی در یمن
تأکید دارند .منصور هادی رییس
جمهوری یمن ،در مطلبی که روز
دوشــنبه  13آوریل در روزنامه
نیویــورک تایمز منتشرشــده،
نوشــت« :کشــور مــن ،یمن،
درمحاصره نیروهای شبه نظامی
رادیکال حوثی اســت که کمپین
وحشت و نابودی شان پشتیبانی
سیاسی و نظامی رژیم ایران را دارد
که با وسواسی بیمارگونه به دنبال
سلطه منطقه ای است».
رییس جمهــوری یمن دربخش
دیگری از این مطلب نوشته است:
«ایران نمی تواند با هزینه به خطر
انداختــن یکپارچگــی و امنیت
کشــورهای دیگر ،نفوذ خود را در
منطقه گسترشدهد».
تارنمــای "رادیو زمانــه" نیز در
تحلیلی درتاریخ  12آوریل نوشت:
«جنگ سرد تهران و ریاضدرحال
تبدیل کردن یمن به کشــوری با
جنگ فرقه ای اســت و این می
تواند آینده خاورمیانه را بی ثبات تر
از وضع فعلی اش کند».
به گزارش تارنمای "بی بی ســی
فارسی"« :روز سه شنبه  14آوریل،
شورای امنیت سازمان ملل  -با 14
رأی موافق و رأی ممتنع روســیه
 به تحریم تســلیحاتی نیروهایشبه نظامی حوثی و متحدان آن
رأی داد» .درپی تصویب قطعنامه
شــورای امنیت درمــورد یمن،
ســخنگوی وزارت خارجه امریکا
گفت« :رژیم ایران باید به تحریم
تسلیحاتی جدید سازمان ملل که
امروز تصویب شــد احترام بگذارد
و حمایــت از حوثی ها را متوقف
کند».
"بی بی ســی فارســی" درهمان
روز سه شــنبه خبرداد که «وزیر
امور خارجه عربســتان سعودی
درخواســت ایــران بــرای توقف
حمالت هوایی بــه خاک یمن را
رد کرد و درمقابل از ایران خواست
درامــور داخلــی یمــن حمایت
[دخالت] نکند .سعود الفیصل در
نشستی خبری با لوران فابیوس،
وزیر امور خارجه فرانســه که به
ریاض سفرکرده ،گفت :ایران با چه
توجیهی خواهان توقف عملیات ما
در یمن است؟ ...ما به یمن رفتیم
تا به دولت مشــروع این کشــور
کمک کنیم .اختیــار امور یمن
دست ایران نیست» .ازسویدیگر،
حسین امیرعبدالهیان ،معاون امور
عربی و افریقایی وزارت امور خارجه
گفت که عربســتان «با تجاوز به
یمــن امنیت منطقــه را به بازی
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>> خــدمات ما شامل:

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

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

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

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

صادرات نفت ایران
در آوریل  ۵۰۰هزار
بشکه باال رفت

تفاهمنامه اتمی بین ایران و
قدرت های جهانی و امکان لغو
تحریم های اقتصادی موجب
شده اســت بر صادرات نفت
خام ایران افزوده شود.
به گــزارش رویتــرز ،ایران
که زمانی پس از عربســتان
سعودی دومین تولید کننده
نفت اوپک بود ،امیدوار است
در صورتی که در مورد برنامه
اتمی با قدرت های جهانی به
توافق برســد ،صادرات نفت
خام را تا یک میلیون بشکه
دیگر در روز افزایش دهد.

گرفته اســت  ...دشمنان منطقه
برای تجزیه و تضعیف ســعودی
تالش مــی کنند و تجاوز به یمن
و تبعات آن نقطه آغاز این نقشــه
شوم است»" .رادیو فردا" نیز روز
سه شــنبه  14آوریل گزارش داد:
«محمد جواد ظریــف ،وزیر امور
خارجه یک طرح صلح چهارمرحله
ای را بــرای برقراری صلح دریمن
ارائه کرد ...طرح آقای ظریف شامل
آتش بــس ،کمک های انســان
دوستانه ،گفتگوی گروه های یمنی
با یکدیگر و تشکیل دولتی فراگیر
برای پایــان دادن به درگیری ها
است».
واقعیــت این اســت کــه حمله

یک منبع
گفــت
صادرات نفت ایــران در ماه او گفت هرچنــد تحریم ها
آوریل حدود  ۵۰۰هزار بشکه هنوز برجا است ،اما نشانه ها
باال رفت و به یک میلیون و حاکی است که صادرات نفت
 ۱۸۰هزار بشکه در روز رسید .ایران بیشتر خواهد شد.
یک عضو ارشــد اندیشکده ایران می گوید افزایش تولید
بنیاد دفاع از دموکراسی ها در و صادرات موجب ســقوط
آمریکا ،گفت تفاهمنامه اتمی قیمت ها نخواهد شد.و انتظار
هم اینک به افزایش صادرات دارد دیگر اعضای اوپک تولید
نفت ایران منجر شده است ،خود را کاهش دهندVOA.
•
زیرا خریداران می خواهند از
سهولتی که فراهم آمده است
استفادهکنند.

عربستان ســعودی ،در رأس یک
ائتالف سرهم بندی شده ،به خاک
یمن را نمی توان اقدامی خردمندانه
توصیف کرد .این اقدام به ویژه با
ماهیت فوق العــاده محافظه کار
نظام پادشاهی سعودی در تناقض
و تضاد اســت و نتیجــه آن نیز
معلوم نیست که به سود عربستان
سعودی باشــد .توجیهی که می
توان کرد این است که این کشور
چنان از ماجراجویــی ها و فتنه
انگیزی های حکومت آخوندی به
ستوه آمده و نگران حفظ امنیت
خود شده که زمام محافظه کاری
و احتیاط را ازدســت داده و خطر
افتادندردام یک جنگ فرسایشی

را به جان خریده است.
ماجراجویــی خطرناک حکومت
آخوندی در یمن ،نه اولین دسته
گلی است که به آب می دهد و نه
آخرین آن خواهد بود .سرشت و
ذات این حکومت با بحران سازی
عجین است و سرانجام نیز روزیدر
یکی ازاین بحران های خودساخته
ازبین می رود .دســته گل به آب
داده در یمن ،درحالی که تا گلو در
باتالق سوریه فرورفته ،یادآور زبانزد
«گل بود به سبزه نیز آراسته شد»
است .گل سوریه و سبزه یمن!
•
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مهاجران با میانگین اندوخته ای  47هزار دالری
به کانادا می آیند

کان ــادا...

پیمــانۀ
ویزای "کار
درتعطیالت"
کانادا ظرف 12
دقیقهسررفت!

ایرانتو :ظرفیت مرحله اول اعطای
ویزای "کار درتعطیالت" امســال
کانادا ظرف تنها  12دقیقه تکمیل
شد.
البته از پیش هم چنین انتظاری
می رفت ،چرا که ســال گذشته
این مدت فقــط  7دقیقه بود .در
این مرحله  3,850ویزای کار برای
شهروندان ایرلندی ای که سن آنها
بین  18تا  35سال باشد ارائه شده
بود .امسال ،همچون سال گذشته،
قرار است رویهمرفته  7,700ویزا
برای ایرلندیها صادر گردد و مرحله
دوم تقاضای آنالین پنج شــنبه
خواهد بود که ســاعت دقیق آن
چهارشنبه اعالم خواهد گردید.
این ویزا بهدارنده آن اجازه میدهد
کهدر هر جای کانادا و تقریبادر هر
شغلی می خواهد به کار بپردازد.
آنها نیازی به پیشــنهاد استخدام
پیش از کســب ویــزا نخواهند
داشــت و قادر خواهند بود همسر

و فرزندانشان را هم همراه خود به
کانادا بیاورند .همه افراد با هر گونه
تجربه و مهارتی خواهند توانست
تقاضای صدور ویزا را نمایند.
ســخنگوی آژانــس "مهاجرت و
شــهروندی کانادا" می گوید که
این برنامه بویژه در ایرلند بســیار
محبوب می باشد .کتی مورفی از
مرکز ایرلندی -کانادایی مهاجرت
معتقد اســت که این محبوبیت
بخاطر مدتدوساله این ویزاهاست
که به افراد زمان الزم برای کسب
کار و تجربه انــدوزی را اعطا می
کند .او اضافه می کند که "بیشتر
این ایرلندی ها به تورنتو یا دو شهر
بزرگ استان آلبرتا ،یعنی ادمونتون
و کلگری می روند.
پیشتر بسیاری به ساسکاچ وان یا
فورت مک موری می رفتند اما با
کاهش فرصتهای شــغلی اکنون
این روند تغییر کرده است .ونکوور
هم به دلیل اســلوب زندگی اش

کاهش نرخ سود بانکی...
تجارت ،که در شورای پول و اعتبار
نیــز عضویت دارد ،جــز موافقان
کاهش سود بانکی هستند .خواسته
آنها تامین تسهیالت با نرخ سود
ارزانتر بــرای واحدهای اقتصادی
است.
سهم ناچیز بخش خصوصی از
اعتباراتبانکی

برخی پژوهشهــای انجام گرفته
نشــان میدهد ،طی ســالهای
گذشته بخش کمی از تسهیالت
بانکــی بــه بخــش خصوصی و
واحدهــای کوچــک اقتصــادی
پرداخت شده است و سهم بزرگی
از وامهای بانکی به شــرکتهای
بزرگ تعلق گرفته که بهطور عمده
دولتی و یا شبهدولتی هستند .این
موضوع باعث ایجــاد این نگرانی
شده که کاهش سود تسهیالت باز
هم به نفع بنگاههای بزرگ دولتی
تمام شود و دوباره بخش بزرگی از
تسهیالت به آنها پرداخت شود.
از جملــه فرهــاد نیلــی ،رییس
پژوهشکده پولی و بانکی که تحت
نظر بانک مرکزی فعالیت میکند
در جلسهای در اتاق بازرگانی ایران
گفته بــود ۱۰« :درصد بنگاههای
اقتصادی  ۷۰درصد تســهیالت
را دریافت میکند و آمار نشــان
میدهــداینها همــان بنگاههای
بزرگ هســتند که بهرهوری آنها
کمتر از سایر بنگاهها است».
وزیر راه و شهرســازی نیز که در
زمره منتقدان عملکرد نظام بانکی
ایران قــرار دارد ،به تازگی در یک
میزگرد مطبوعاتی گفته« :وضعیت
پرداخت تسهیالت نشان میدهد
که در ســال  ۱۹۹۴نظام اعتباری
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محبوبیتدارد".
این برنامه در سال  2003آغاز شد
و شامل  32کشــور می شود که
برنامه های دوجانبه ای را در دست
اجرا دارند.
نکتــه جالــب آن که بــا وجود
محبوبیــت زیاد ویــزای "کار در
تعطیالت" ،اما اســتقبال از دیگر
برنامه های مشابه چندان چشمگیر
نیست.
به عنوان مثال هر سال  2500ویزا
برای "جوانان متخصص" ایرلندی
صادر می شــود ،اما از آغاز فرآیند
صدور این ویزا تنها  100تقاضانامه
برای صدور ویزا ارســال گردیده
شده است .تنها تفاوت این برنامه
با ویــزای "کار در تعطیالت" در
آن اســت که تقاضا کنندگان می
بایستی دارای پیشنهاد استخدام
هم باشند.
•

>> ادامه از صفحه7 :

که عمدتا در ایران متکی به نظام
بانکی و بازار پولی اســت معادل
 ۲۱درصــد تولید ناخالص داخلی
بــه بخش خصوصی تســهیالت
پرداخت کردهانــد و در یک روند
صعــودی این ظرفیت در ســال
 ۲۰۰۸به  ۳۷درصد افزایش یافته
اما به یکبــاره در یک روند نزولی
شدید در سال  ۲۰۱۳به  ۱۲درصد
سقوط کرده است .در سال ۲۰۱۳
مقدار این شاخص برای کشورهای
کمدرآمد  ۲۸درصد ،کشــورهای
بــا درآمد متوســط  ۸۶درصد و
کشورهای توسعهیافته ۱۵۹درصد
بوده است»
وزیر راه و شهرســازی همچنین
دســتیابی دولت به هدف رشــد
اقتصادی  ۸درصدی و ایجاد یک
میلیون شــغل در ســال را با این
نسبت پایین پرداخت وام به بخش
خصوصی غیرممکندانسته است و
گفته «همین  ۱۲درصد هم محل
بحث است به این دلیل که طبق
اعالم بانک مرکزی ،بیش از نیمی
از تســهیالت اعطایی در هر سال
مربوط به تجدید قراردادهاست و
در واقع پول واقعی ،سهمی کمتر
از  ۶درصد دارد».
هماهنگی یا تبانی؟

فــارغ از اینکه کاهش دســتوری
نرخ سود تا چه میزان در عمل ،به
نفع واحدهای کوچک و خصوصی
خواهد بود ،روال طی شــده برای
تعیین ایــن نرخ ،ابهامــات قابل
توجهی ایجاد کرده است .جلسه
مشــترک مدیران عامل بانکها
و سپس جلســه شــبانه آنها با
رییسکل بانک مرکزی ســه روز

پیش از جلســه شــورای پول و
اعتبار ،مجموعه بانکی ایران را در
معرض اتهام تبانی قرار داده است.
مدیران عامل بانکها در تاریخ ۲۹
فروردین جلسهای تشکیل دادند و
نسبت به کاهش سود سپردهها تا
 ۲۰درصد اعالم آمادگی و توافق
کردند .پس از آن و درتاریخ پنجم
اردیبهشت ،مدیران عامل بانکها
بعد از ساعت اداری به بانک مرکزی
رفتند و با رییسکل بانک مرکزی
جلسه «هماندیشی» برگزار کردند.
برگزاری این جلســات باعث شد
تا برخی عنوان کنند این اقدامی
خالف قواعد اقتصادی است ،چون
ارایهدهندگان خدمات بانکی باید
در رقابت با هم به عرضه تسهیالت
و خدمات بپردازند نــه در توافق
باهم.
از جملــه افراد معتــرض به این
موضوع پــدرام ســلطانی نایب
رییس اتاق بازرگانــی بود که در
مقالهای با اشــاره بــه خبر توافق
بانکها برای پرداخت ســود ۲۰
درصد نوشــت« :اگر این خبر در
جراید یکی از اقتصادهای آزاد دنیا
منتشر میشد بالفاصله نهادهای
ضدانحصار آن کشور دست بهکار
میشدند و بانکها را به جرم تبانی
و تثبیت قیمت ( )price fixingبه
پرداخت جرایم سنگینی محکوم
میکردند».
توافق از قبل برای اعطای ســود
یکسان ،برای دومین سال پیاپی
اســت که رخ میدهــد و نتیجه
رویکرد بانک مرکــزی در دولت
حسن روحانی است.
رفتار اداری بــا اقتصاد و کاهش
دســتوری نرخ ســود ،از جمله

ایرانتو :بر مبنای یافته های مطالعه
ای که اخیرا منتشــر شده است
مهاجــران به هنگام ورود به کانادا
به صورت میانگیــن پس اندازی
47هزار دالری را در اندوخته خود
دارند.
البته یک پنجم آنها هم بدون هیچ
پس اندازی وارد کانادا می شوند.
آنهــا پس از ورود بــه کانادا طبعا
مبالغی را صرف اســکان خود می
کنند کــه در نتیجه میانگین این
پس انــداز پس از طــی مراحل
اسکان به حدود بیست هزار دالر
کاهش مــی یابد .این مطالعه ،که
با نظر ســنجی هم همــراه بوده،
توسط بانک مونترال منتشر شده
و با بررسی صورت حسابهای مالی
این نوآمدگان طی ده سال گذشته
تدوین گردیده است.
این ســاکنین جدید کانادا از این
سرمایه در درجه اول برای مصرف
در دوران بازنشستگی ( 53درصد)،
سپس هزینه آموزش فرزندان (49
درصــد) و در درجــه بعدی برای
خریدهای بزرگ همچون خانه و
اتومبیل استفاده می کنند.
همچنین دو سوم پاسخ دهندگان
می گویند که بخشی از درآمدشان

را به قصد کمک
بــرای خانواده یا
دوستانشــان در
موطنشان ارسال
می کنند؛  40درصد آنها
هرماه و بقیه چند بار در
سال.
از سوی دیگر  67درصد
پاسخ دهندگان احساس
می کنند که سطح زندگی اشان
پــس از ورود به کانادا بهبود یافته
اســت ،که از میان آنان  27درصد
معتقدند این بهبود چشمگیر می
باشد.
جولی بیکر ،مدیر اینوســترالین
این بانک می گوید "جابجایی به
کشــوری دیگر و فرآیند اسکان و
آغاز یک زندگــی جدید بالقوه با
فشارهای روحی و مالی متعددی
همراه اســت .بنابراین همین که
بخشی از این مهاجران پس از طی
این مراحل هم همچنان اندوخته
ای را دارنــد خــود امــری قابل
مالحظه می باشد.
میدانیم که نسبت متولدین خارج
از کشــور در میان ساکنین کانادا
بیشتر از دیگر کشــورهای عضو
گروه هفت است.

این امری اتفاقی نیست .مردمانی
از سراسر جهان کانادا را به عنوان
محل زندگی خانــواده و پرورش
فرزندانشان انتخاب می کنند ،چرا
که فرصتهای قابلدسترسی ایدر
این سرزمین برای خود می یابند".
از میاندیگر یافته های این مطالعه
می توان اشاره کرد که مهاجرانی
که بــه ایالت بریتیش کلمبیا می
آیند با  86,270دالربیشــترین،
و مهاجران به آلبرتــا با 28,784
دالر کمترین میانگین پس انداز را
دارنــد .پس از جا افتادن در کانادا
مهاجران به کبک با  7,388دالر
میانگین پس انداز کمترین میزان
اندوخته را دارند .این در حالیست
که میانگین پس انداز آنها به هنگام
ورود به کانــادا  36,527دالر می
باشد.

•

این کار بیمه خان ه را باطل میکند

آیــا قــرارداد بیمهتــان را
خواندهاید؟ منظور صفحه به
صفحه و خط به خط است.
در اکثر قراردادهای بیمه خانه
بندی وجود دارد که طبق آن
بعد از بازسازی ،خان ه از چتر
حمایتی بیمه خارج میشود.
چطور؟
اگر موقع نوســازی حمام و
توالت در طبقه دوم ،لولهای
ترکید و مثال سقف طبقه اول
از این بابت صدمه دید ،نمیتوانید از
بیمه خسارت بگیرید.
البته حتما ماجرا مورد به مورد فرق
خواهد داشت ،اما واقعیت اینجاست
که شرکت بیمه حق قانونی دارد که
خسارت شما را ندهد ،بخاطر همان
بند کذایی.
شما میتوانید به شرکت بیمه زنگ
بزنیــد و از قبل خبر نوســازی خانه
را بدهید ،اما فکــر نکنید این باعث
میشود آنها موقع خرابی به کمکتان
بیایند .مطلع کردن شــرکت بیمه از
این تصمیم فقط باعث میشود آنها
ماجــرا را به اطالع  Actuaryیا مامور
احصاییهبرسانند.
مامــور احصاییه فــرد متخصص در
بــرآورد اثرات مالــی مخاطره و عدم
قطعیت بــر تجــارت ،فعالیتهای
اقتصادی و مالی ،بیمه ،و بانک است.

همین مامور اســت که به شــرکت
بیمه میگوید بازســازی خانه شما
بنیادی ( )substantialیا مهمتر از آن
ساختاری ( )structuralهست یا نه.
اگر نوسازی جزئیتر از اینها باشد (نه
بنیادی باشد نه ساختاری) بیمهنامه
تغییر نمیکند .البته ممکن است سال
بعد کمی به مبلغ بیمهنامه اضافه شود.
امــا اگر مامور احصاییه به این نتیجه
برسد که بازســازی خانه بنیادی یا
بدتر از آن ساختاری است ،به احتمال
زیاد خانه شما از پوشش بیمه معمول
خارج میشود و اینجاست که باید به
دنبال بیمههای تخصصیتر بروید که
البته پول خیلی بیشتری باید خرج
کنید.
ی بــرای
شــبیه چنیــن ماجرایــ 
جیکوب جــی ،.طــراح داخلی اتفاق
افتاد .او خانه دو طبقهاش در کبجتاون

انتقادهای کمپین انتخاباتی حسن
روحانی به عملکرد دولت محمود
احمدینژاد بود و هنوز هم برخی
نزدیکان و اعضای دولت نسبت به
این رویه انتقاد دارند .بانک مرکزی
تحت فشار این انتقادها ،به دنبال
آن است تا نشان دهد اگر دستوری
صادر کرده ،پیشــتر درباره آن با
شبکه بانکی توافقداشته است.
اینکه «توافق داوطلبانه» چگونه به
صورت یک «بخشنامه الزماالجرا»
ابالغ میشــود و برای سرپیچی از
مفاد آن ،جریمه گذاشته میشود،
بحثی حقوقی است که بیش از هر

چه تسلطدولت ایران بر بازار پول و
نظام بانکی را نشان میدهد.
آنچهدر مصوبه جدید شورای پول و
اعتبار درخصوص نرخ سود مشهود
است ادامه روند سالهای گذشته
در تعیین این نرخ کلیدی اقتصادی
است .از این پس باید منتظر آمارها
رسمی بود تادر پایان سال مشخص
شود ،کاهش هزینه دریافت وام ،به
نفع چه کسانی تمام شده است و
کدام شرکتها توانستهاند وامهای
بیشتریدریافت کنند.
همچنین باید دید منابع موجود
در جامعه تا چه میزان در بانکها

تورنتو را با گرفتن مجوزهای
معمــول بــه دو خانه مجزا
تبدیل کرد و بعد به شرکت
بیمه زنگ زد و از آنها درباره
تغییرات ســوال کرد« .من
میدانســتم که خانهام حاال
بیشتر میارزد و خودم آماده
بودم که پول بیشتری برای
بیمهاش بدهم ».اما او دیگر
تحــت قوانین معمول بیمه
قرار نمیگرفت« .بیمه قبلیام
سالی هزار دالر آب میخورد ،اما آنها
گفتند باید بیمه تخصصیتری بگیرم
که سالی ۴هزار دالر آب میخورد».
جیکوب البتــه تصمیم گرفت ماجرا
را فعال به شــرکت بیمه اطالع ندهد
تا ببیند بعدا چه میشود .این کاری
است که خیلی از صاحبخانهها بعد از
بازسازی انجام میدهند که من به دو
دلیل با آن موافق نیستم:
اول اینکه صادقانه نیست .و
دوم اینکه اگر بدشانســی بیاورید و
ناگهان به بیمه نیاز داشته باشید به
احتمال خیلی زیاد شرکت بیمه اعالم
خواهد کرد تحت پوشش قرار ندارید.
انتخاب با خودتان.
رومانا کینگ ،روزنامهنگار کاناداییدر
حوزه اقتصاد خانواده
(منبعونکوورنامه)

•

ســپردهگذاری میشــود و تا چه
اندازه به بازارهای موازی از جمله
مسکن میرود .اتفاقی که اگر ابعاد
آن گسترده باشــد ،نه تنها باعث
رشد قیمت مسکن میشود ،بلکه
بانکها را خالــی از منابع و توان
وامدهی آنها را کاهش میدهد.
واضح است که کاهش توان بانکها
بــرای وامدهی ،بیــش از هر چیز
وامگیرندگان بــدون حامی را در
صف دریافت وام منتظر میگذارد.
•
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ویژه مهاجران و
تازهواردان
یادداشت مترجم:

 )1این شماره:

خطسبــز

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

_______

با درنگی بر
ایستگاههای
متـرو مونترال،

یادآوری خاطره ها و ایجاد یادواره
ها از شــاخص ها و عوامل اصلی
انسجام جامعه و تحکیم وابستگی
های فرهنگی و نزدیکی دل ها به
همدیگر هستند .چنین یادواره
هائی برای به خاطر آوردن واقعه ای
تاثیرگذاردر جامعه و یا بزرگداشت
اشخاصی اســت که خدمات آنان
به نفع مردم آن جامعه بوده است.
طیف این اشــخاص از شــعرا و
نویسندگان گرفته تا سیاستمداران
و مسئوالندولتی رادربر می گیرد.
در کشــورهای دموکراتیــک که
در آنجاها سیاســت زدگی کمتر
و آزادی اندیشــه فراهم تر است،
ایجاد یادواره ها و تشکیل مراسمی
در روزهای تولــد و مرگ بزرگان
بسیار متداول است .اما در جوامع
استبدادی ،سیاست زدگی و گاهی
ایدئولوژی پرســتی مانع بزرگی
هستند در مقابل چنین مراسمی
یا بنای چنین یــادواره هائی .اگر
هــم در دوره ای از اشــخاص یا
وقایعی که مورد پسند قدرتمندان
وقت هســتند ،یادی می شــود،
به محض تغییر اوضاع سیاســی
همان اشخاص یا همان وقایع یا به
فراموشی سپرده می شوند و یا بدتر
از آن لجن مال می گردند.
خوشــبختانه کبکی ها علیرغم
تاریخ کوتاه خود در بزرگداشــت
خادمان خود دســت و دلبازتر و
حق شناس ترند و از درجه باالیی
از اغماض هم برخوردارند.
به همین دلیل نــام خیابان ها و
ایستگاه های مترو با نام بزرگان و
خادمان و مسئوالن قدیمی مزین
شده است ،ولو اینکه بعضی از آن
اشــخاص در دوران خدمت خود
مرتکب اشتباه یا لغزشی هم شده
باشند ،نه اینکه در بررسی کارنامه
ی یک نفر ،به محض مشاهده یک
خطای احتمالــی ،تمام هیکل او
لجن مال شود.
اینک وجه تسمیه بعضی خیابان ها
و ایســتگاه های مترو مونترال از
نظر خوانندگان پیوند می گذرد،
تا ضمن آشنائی مختصر با تاریخ
کبک ،قدری هم به تفکر بپردازیم.
این هــم گفتنی اســت که این
اطالعات توســط مدیر مســئول
پیوند ،از وب سایت مترو و از سایر
منابع گردآوری و توسط نگارنده،
علی اشرف شــادپور -برگردان وضمن افزودن بعضی توضیحات،
نگارش شده است.

www.paivand.ca

______
علی اشرف
شــادپور

ی گذرا به
گاه
ن یخ معاصر
تار
ان کبک،
است
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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










































فارسی
شیرین
زبان
به
من
مــوازی در  quartier de Mercierبه شیرینی صحبت میکنم
داده شده است.
ساعات تماس  ۱۲تا 18

Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
& Resident Visa
Citizenship Applications

Immigrate to
Canada

Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.
---------------with appointment
only













Honore- Beaugrand

Langelier

1849-1906

این نام شــخصی اســت که بعد
از شــرکت در لشکرکشی ارتش
ناپلئون سوم در مکزیک ،در اروپا
و ایاالت متحده آمریکا به روزنامه
نگاری مــی پرداخــت .او بعد از
مراجعت بــه مونترال ،در ســال
 1879روزنامــه  La Partieرا
تاســیس نمود .وی در سال های
 1887-1885شهردار مونترال بود.
خیابانی کــه قبــا Rue Elize
نامیده می شــد در ســال 1914
بــه  Rue Beaugrandو ســپس
در ســال  1973به Rue Honore
 Beaugrandتغییر نام یافت.
نام ایســتگاه مترو هــم از همین
خیابان گرفته شده است.

Radission

Pierre-Esprit Radisson

)حدود )1710-1640
در ســال  1651توسط ایروکواها
 Les Iroquoisدستگیر و از سوی
خانــواده ای از همــان قبیله به
فرزندی پذیرفته شده و Oninga
نامیده شد.
(ایروکواهادسته ای از جنگجوترین
سرخ پوستان هستند که بعضی از
بقایای آنــان هم اکنون در آمریکا
و کانــادا ،حتی در اطراف مونترال
زندگی می کنند).
دوره طوالنی اسارت  Oningaاین
فرصت را بــرای او فراهم آورد تا
زبان و فرهنــگ  Les Iroquoisرا
یاد بگیرد.
از سال  1657تا Radisson 1687
در ناحیــه  Grands Lacsو در
نواحی خلیج هودســون la baie
 d'hudsonماموریت ها و خدماتی
انجام داده اســت ،به همان اندازه
برای فرانسه که برای انگلیس.
Medard Chouard Des
 Groseilliersشوهر خواهر ناتنی
او در اغلب ســفرهای دریائی او را
همراهی کرده است .هر دوی آنان
در ایجاد شرکت Baie d'hudson
نقش مهمی ایفا کرده اند.
در ســال  Radisson 1687یقینا
به انگلستان برگشته و سال های
پایانی عمر خود را بــه آرامی در
همانجا سپری کرده است)1710( .
در سال  1954نام های Radisson
و  Groseilliersبــه دو خیابــان













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

Sir Francois-Charles
Langelier

()1915-1838
وکیل دعــاوی و قاضی عالی مقام
کبک  1906در زندگی سیاســی
خود نقش های مهمی ایفا نموده
است:
در مقــام وزیر زمین هــا و وزیر
خزانــه داری کبــک (-1878
 )1879در مقام شــهرداری شهر
کبــک  1890-1882و بعنــوان
 Lieutenant-Gouverneurاستان
کبک .1911
خیابان  Langelierدر سال 1914
به نام او نامیده شــد که در سال
 1968به Boulevard Langelier
تغییر نام یافت.

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













Cadilac

خیابــان «کادیــاک» یــادآور
خاطــره Antoine Laumet dit
 de Lamothe Cadillacاســت
که شــخصیت برجســته تاریخ
( Nouvelle Franceفرانســه نو)
می باشــد ،کــه از وی با نام آقای
 Cadilacهم یاد می شود.
او در سال  1683در Port-Royal
واقع در  Acadieاز کشــتی پیاده
شــد .فرماندار وقت  frontenacاو
را درجه ستوانی  Lieutenantداد
و سپس در سال  1893به درجه
کایپتان  Capitaineارتقاء داد.
در ســال بعد او به سمت فرماندار
منطقه ای بنام Michilimackinac
در محل اتصالدودریاچه Hudson
و  Michiganتعیین گردید.
در سال  1697زمانی که به موجب
یک فرمان سلطنتی تجارت پوست
محدود گردید ،کادیالک به کانادا
برگشت .او منطقه Grands lacs
را در یک حالت بحرانی رها کرده
و با یک کشــتی مملو از پوست
ســگ آبی «(بی ور»  /کاستور) به
ارزش  176000لیره ،به کشــور
بازگشته بود.
در ســال بعد ،او با کشــتی عازم
فرانســه شــد تا صدراعظم وقت
فرانسه را درباره مفید بودن پروژه
خود متقاعد کند ،یعنی تشکیل
یک کلنی جدید در دیترویت.
{>> ادامه در صفحه}36 :

CONSULTANTS













ریاض حق
Riaz Haque









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
nd
efu le
R
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ter
Fas ugh E
o
thr

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

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

www.paivand.ca

29
رو آوریـل:
ز جه
انی رقص

«رقص های ایرانی
غنی و یگانه است
ونمونۀافتخار
آفرینیازفرهنگ
و هویت ملی
ماست!»

گفتگو با آرام
بیات ،مدیر
گروه رقص
خورشیدخانوم
مونتریــال

ســال  1982ســازمان یونسکو
 29آوریــل را روز جهانــی رقص
نامگــذاری کــرد و از آن تاریــخ
ِ
موسسات در رابطه با
ســازمانها و
نمایش و آموزش رقص این روز را
جشن می گیرند و مراسمی اجرا
می کنند 29 .آوریل روز تولد ژان
ژرژ نوویر ،رقصنده و اســتاد باله
فرانسوی در قرن نوزدهم و خالق
(بالهدو اَکشن  -بالهداستانی) است
که به آن باله مدرن یا پیشرو هم
می گویند البته نباید آن را با رقص
مدرن اشتباه کرد.
به این بهانهدر زیر گفتگو خانم آرام،
مدیر گروه رقص خورشیدخانوم را
با نشریه ایرانشهر می خوانیم:
•

خانــم بیــات عزیــز ،از ســابقه
فعالیتهای تحصیلی ،اجتماعی
و هنــری خود در ایــران و کانادا
بگویید.
 با درود و سالم آرام بیات هستمسر پرســت و مسئول گروه رقص
خورشــید خانوم در مونتــرال .از
کودکی می رقصیدم و به کالسهای
محدودی کــه در آن زمان وجود
داشت میرفتم ولی به طور جدی
رقص رادر هنرستان رقصهای ملی
و محلی سازمان فولکلور ایران زیر
نظر استادانی ،چون رابرت دوارن
آموختم .در زمانی که من وارد این
هنرستان شدم موسیقی و نقاشی
هم به ان اضافه شد و به دانشسرای
هنر تغییر نام داد .این مدرسه زیر
نظر وزارت فرهنــگ و هنر قبل
از انقالب کار می کرد .متاســفانه
این هنرســتان و کلیه موسسات
آموزش رقص با انقالب اســامی
تعطیل شــد و رقص بعنوان هنر
(رقص صحنه) که در ایران بسیار
جوان بود از صحنه خارج شد ...بعد
از اتمام هنرستان مدتی در ایران
نبودم و بعد از بازگشــتم به ایران
با سمت معلم رقص در دبیرستان
های تهران مشغول به کار شدم تا
رقصهای سنتی و محلی ایران را به
نوجوانان و جوانان آموزش دهم.
البته در همان زمان هم رقصهای
را که به هنرجویانم برای اجرا در
جشنها و مناســبتها آموزش می
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دادم طراحی می بی دلیل نیست به عقلم می رســید و از
کــردم .این دوره کهجمهوری دستم بر می آمد.
کاری من بسیار اسالمی از باالخره در ماه می 1988
کوتــاه بــود و با همانابتدا در مونترال ساکن شدم و
انقالب اســامی رقص را ممنوع در سپتامبر همان سال
به همراه مدیران می کند و به آموزش رقــص ایرانی را
موســوم به ســاواکی و همیندلیل برای بچه ها شروع کردم
است که ما
رســتاخیزی کار خود را
و تا به امروز این کالسها
وظیفهداریم
از دســت دادم .در خارج
به کار خودش ادامه داده.
رقص ایرانی
از ایــران برای آشــنائی را با آموزش البته در طول این مدت
با ســبکها و روش های به نسل آینده تغییراتی هــم به وجود
مختلــف و بــاال بردن حفظکنیم .آمده .کالسها دیگر فقط
آگاهی های تکنیکی در
برای بچه ها نیســت و
زمینه رقــص دوره های متعددی کالســهای جوانان و بزرگساالن
را گذرانــده ام .در یک ســالی که هم داریــم و غیر ایرانی ها هم در
دراســپانیا بودم مدرک تدریس کالسها شرکت می کنند.
فالمینکو را گرفتــم ،در مونترال •
جاز باله ،تپ دنس ،سوشال دنس تاثیر فعالیتهای هنری و فراگیری
و کال ســهای کوراگرافی مدرن .و رقص در رشد کودکان و نوجوانان
همچنین دوره هایی برای مسائل چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ
تکنیکی و شناخت صحنه و ...در روحی چیست؟
کنار این ها در کانادا عکاسی حرفه  -آنچه از کاربرد هنر در ذهن اکثر
ما هست مورد تفریحی و سرگرمی
ای را هم تمام کرده ام..
•
آن است و متاسفانه به موارد بسیار
دلیل تاسیس گروه خورشیدخانوم مهمی از جمله نقــش تربیتی و
چه بوده اســت و تــا کنون چه آموزشی هنر کمتر توجه می شود.
اقداماتی در راســتای اهداف این در مــورد کودکان مهاجران نقش
موسسه به انجام رساندهاید؟
هویتی هنر هم بسیار برجسته می
ج -از همان اوایل بعد از انقالب با باشد  .آشنایی با هنر قدرت تخیل
روند اقدامات و موضع گیری های و تحلیل را در کو دکان باال می برد.
رژیم اسالمی در مورد هنر به ویژه در هنر همه چیز امکانپذیر است
هنر رقص و نقش زنان در جامعه و باالتــر از همه ،آفرینش زیبایی.
می شد حدس زد که این مسیر به آفرینش از راه تخیل و همانطور که
کجا ختم خواهد شد .ولی همیشه میدانیم همهدستاوردهای علمی
وقتی مصیبتی رخ می دهد زمان و هنری و انسانی بشر در ابتدا رویا
می خواهد تا انســانها واقعیت را و تخیلی بیش نبوده.
بپذیرند.شایددلیلش اینست که از رقــص یعنــی نظــم و ترتیب و
دست دادن امید سخت است .به رقصنده کسی است که تمرین می
هر حال من زمانی که دریافتم که کند و یاد می گیرد با نظم و ترتیب
رقص نــه تنها از صحنه نمایش و حرکت کنــد ،و اثر مثبت این یاد
آموزش بلکه از ذهن نسلهای بعد گیری در تمام عرصه های زندگی
هم پاک خواهد شد .و همچنین همیشه با رقصنده خواهد بود.
از امکان برپایی کالسهای آموزش در رقصهــای گروهــی کودکان
رقص در ایران نا امید شدم این فکر احساس تعلق داشــتن و امنیت
به ذهنم آمد که باید این کالسها با گروه بودن (دســت در دســت
را در جایی دیکر که امکانش باشد رقصیــدن) را همــراه بــا رعایت
تشــکیل داد . .به هر حال شرایط حقوق دیگران ،توجه به دیگران و
روز به روز ســخت تر می شد و ما هماهنگ کردن خود با دیگران (با
هم مثل بسیار ایرانیاندیگر به این یک ریتم حرکت کردن) و خیلی
نتیجه رســیدم که با ید ایران را مسائلدیگر را تجربه می کند.
ترک کنیم .تصویری که از زندگی بر روی صحنه رفتن و اجرای رقص
در مکان جدید که نمی دانســتم در مقابل تماشاچیان به کودکان و
کجا خواهد بود  ،این بود که هر جا نو جوانان اعتماد به نفسی را می
که بروم و در هر شرایطی باید آنچه دهد که در شکل گیری شخصیت
را که بلدم به بچه های ایرانی یاد آنها بسیار موثر است.
بدهم .این تنها راهی بود که برای
{>> ادامه در صفحه}29 :
فراموش نشــدن رقصهای ایرانی
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

_______________

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

Tel.: 514-574-4540

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

شهباز :شاخص فالکت...
تالطم نمی شود.
درگزارش منتشرشــده توســط
خبرگزاری "مهر" نرخ بیکاری در
ایران  20.25درصد ذکر شده اما
به آن افزوده شده است که:
«با این حــال ،طبق آخرین اعالم
مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری کشور
درپایان سال گذشــته به میزان
 12.2درصد بوده است»!
اگــر خواننده کنجــکاو و درعین
حال مبهوت از این تفاوت فاحش
آماری ،درصدد برآید که با مراجعه
به منابعدیگردریابد کدام یک ازدو
رقم درست است ،به جدول انتشار
یافته از سوی تارنمای خبرگزاری
"مشــرق" برمی خــورد که نرخ
بیکاری را  18.5درصد اعالم می
کند و به بهت و ســردرگمی اش
افزوده می شود!
این مخدوش بودن آمارهادر زمینه
اشتغال و بیکاری  -و حتی شمار

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

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

>> ادامه از صفحه5 :

جمعیــت فعال  -چیــز جدیدی
نیست و ســال ها است که کشور
از این آفت در رنج است .درواقع،
مسئوالن حکومت آخوندی  -که
بی لیاقتــی و ناکارآمدی ویژگی
از صدر تا ذیلشــان اســت  -برای
پوشــاندن ناتوانی هــای خود در
رفــع یا کاهش مشــکل بیکاری
بــه دســتکاری در آمارها ،تغییر
معیارهای تعریف "بیکار" و حتی
گفتندروغ های وقیحانه و شاخدار
می پردازند.
درحالی که در معیارهای جهانی
اشتغال با دو وجه نیمه وقت و تمام
وقت تعریف می شــود که میزان
ساعت کار آن به ترتیب حدود 15
تا  30ساعت درهفته است ،پایوران
حکومــت آخوندی بــرای آن که
میزان بیکاری را کمتر از آنچه که
هست جلوهدهند ،ترفندی مکارانه
به کار می بندند.

Fax: 1-855-698-8872

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

بنا بر
گزارش تیر  1392تارنمای "بولتن
نیوز"« :تاسال  1383شاخص نرخ
بیکاری اینگونه تعریف می شد که
در آن هر شــخصی که دو روز در
هفته مرجع را کار می کرد [یعنی
 16ســاعت کار در هفته] شاغل
محســوب می گشــت .درسال
 1384تعریف نرخ بیکاری تغییر
یافت .بســیاری معتقد بودند که
این تغییر برای کمتر نشان دادن
نرخ بیکاری در کشور توسط دولت
نهم صورت گرفته است ...درحال
حاضر براســاس تعریــف دولت
هرکس حداقل یک ساعتدرهفته
کار کند شاغل محسوب می شود»!
طرفه این که این تعریف دغلبازانه
در دولت "تدبیر و امید" نیز تغییر
نیافته است.
در بخش دیگری از گزارش "بولتن
نیوز" آمده است:
«براســاس آمار رســمی ،تعداد

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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جمهوری اسالمی
برای چی نمی روند؟!
ابراهيم نبوی
من نمی دانم این ملت چرا وقتی
کارشان تمام می شود نمی روند
خانه شان؟
•

طرف رئیس جمهور است ،هشت
ســال هم رئیس جمهــور بوده،
هشت بار هم رفته در هشت سال
نیویورک ،تمام اعضای خانواده اش
را هم از ته جوب جمع کرده و به
بهترین هتلهای شهرهای بزرگ
دنیا برده و خورده و چریده ،آخر
کار هم  ۸۶میلیارد دالر پول را
گم کــرده ،هدایای دولتی
را بــا چهارتــا تریلی از
دفتر ریاست جمهوری
بیرون برده ،ماشین
درب و داغانــش را
به قیمت میلیاردی
به یــک دزد دیگر
فروختــه ،همــه
همکالســی هایش
وام بانکــی گرفتند
و پــس ندادند ،تمام
اعضای خانــواده اش را
کــه دالک حمام هم نمی
توانستند بشــوند وزیر و وکلی
کرده ،بعد از هشــت سال هم که
کارش تمام شــده دلش نمی آید
برود خبــر مرگش توی خانه اش
که با پول و امکانات دولتی ساخته
بتمرگد مردم نفس راحتی بکشند.
•

طرف دو دور کیلومتر صفر کرده،
 ۳۷سال اســت که عضو شورای
نگهبان اســت ،زن و بچه و نوه و
نتیجه اش مرحوم شده ،و خودش
هر روز اضافی زنده اســت و نمی
میــرد .المروت یــک نگاهی هم
به متوسط ســنی نمی کند که
بفهمد که باید ده سال قبل غزل
خداحافظــی را مــی خواند ،فکر
کن در این دنیای زشــتی که هر
روز که بیدار می شوی می فهمی
هنوز بشار اسد و فیدل کاسترو و
عمرالبشیر زنده است .آخر این هم
شد زندگی؟
المصب هــا رعایت نمی کنند به
موقع مرحوم بشوند ،ملت باید یا
انقالب کنند و زندگی شان ضایع
شــود یا بریزند طرف را تکه تکه
کنند مثل عراق و لیبی و آخرش
هــم طرف بمیــرد و هــم مردم
بدبختبشوند.
•

توشــان ما را کشته است و بیرون
شــان خاورمیانــه و جهان غرب
و شــرق را .با این همه مصیبت و
بدبختی زبان شــان هم مثل برج
ایفل دراز اســت و تمام نمی شود
افاضاتشان،فرماندهسپاهمملکت،
برادر جعفری که نه سیاست گذار
کشــور اســت ،نه به دیپلماسی
مربوط اســت ،یک فرمانده ارتش
است که باید روسای مملکت به او
بگویند باید چه بکند ،دیروز گفته
که "مســئوالن مالحظات درباره
عربستان را کنار بگذارند ،".یعنی
چه؟
یعنی طرف نمــی فهمد که این

حرف یعنی ورود
به جنــگ با یک
کشور که دومین
قــدرت منطقــه
اســت .آن هــم
قدرتی که آگاهانه
از درگیری با
ایران

خودداری
می کند .المروت ها
خیلی حال شان خوب است،
هی تبلیغات خودشان را هم می
کنند.
•

طرف یک مثقــال "پی پی" توی
شکمش نیســت ،می خواهد به
اهرام ثالثه مصــر گند بزند ،آخر
برادر من!
شــما که توی یخچال تان سه تا
خیــار داری و دو تا گوجه فرنگی
و نیم کیلو کاهو ،برای چی صد تا
مهمان دعــوت می کنی به خانه
تان؟
•

تمام کشــورهای اســامی از آن
دیوانه هایی مثل عربستان سعودی
و ترکیه و قطردارند رسما شمشیر
می کشــند به روی ایران ،رفقای
ســابق ایران که با پول تو جیبی
ایران می رفتندددر و ساندویچ می
خوردند مثل حماس و افغانستان
و سودان خودشان را چرب کردند
و به اعماق عربستان سعودی فرو
رفتند تادر حمله عربستان به یمن
از این کشور حمایت کنند ،بحرین
و امــارات و کویت و اردن و لبنان
هم که بطور جدی با ایران مشکل
دارند.
اصال نــود درصد دنیای اســام
هر روز دارند نقشــه می کشــند
که ایــران را نابود کنند ،بعد برادر
جعفــری فرمانده ســپاه فرموده
که "کشورهای اســامی باید از
جمهوری اسالمی الگو بگیرند".
بگو آخه برادر! با همین ریش می
خوای بری تجریش؟
هر روز رهبر معظم به ملک سلمان
می گوید مرتیکه جعلق! بیا بریم
پشــت تپه های لبنان می خوام
دهنتو ...آسفالت کنم.
آخر بگو به این زبان خوش ات که
همه را دشمن خطاب می کنی؟
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به پول زیــادت که هر
روز ارزش اش نصف می
شود؟ به راه نزدیکت که
تا خشتک آفریقای سیاه
هم انگشت می رسانی؟
یــا بــه کاری که می
خواهی با طرف بکنی؟
این دنیای اســام برای
چی بایــد از ایران الگو
بگیرد؟
رکــورددار بی دینی که در
دنیای اســام هستیم،
رکــورددار مصرف
مشروب که در دنیای
اسالم هســتیم،
رکورددار خشونت
که در دنیای اسالم
هستیم ،تولید انبوه
فاحشه و جی جی را
هم که در دنیای اسالم
داریم ،بیشترین کفار و
دشمنان اسالم هم
که همه از ایران
برمــی خیزند
الحمداللــه،
رکــورددار
مصرف تریاک
و سیگار و همه
خالف ها هم
که هستیم ،آخر
از چه چیزی باید
الگوبگیرند؟
بعد از  ۳۷ســال حکومت
اسالم ناب محمدی از کله صبح
تا بوق سگ علمای اعالم دارند از
حجاب زنان مســلمین در کشور
گله میکنند و از فقر و فحشا ناله
میکنند و از بیعدالتی و تبعیض
میگویند و از بیدینی ملت عذاب
میکشند ،آخر این مسلمانان باید
از چی ما الگو بگیرند؟
تازه!
بعد از  ۳۷سال ســردار جعفری
اظهار لحیه کرده که:
"اکنون زمان اسالمی کردن علوم،
جامعه و نهادهای کشور است".
 ۳۵سال قبل دانشگاههای کشور
دو سال تعطیل شــد ،بخشی از
دانشــجویان و اســتادان اخراج
شدند ،علمای اســام را ریختند
توی دانشگاه و  ۳۵سال است دارند
مثل خوکچه آزمایشگاهی هر سال
چهار تا تجربه جدید برای مسلمان
سازیدانشگاه میکنند.
کال تاریخ علوم غربی  ۳۵ســال
نیســت ،بعد این آقایان ۳۵سال
اســت می خواهنــد آن را از بین
ببرند و موفق نمی شــوند .یعنی
اگر ایــن قدر که در ایــران برای
مسلمان کردن ملت ایران تبلیغات،
فشار ،سرمایه گذاری ،مخ کوبی و
شستشــوی مغزی صورت گرفته
بود ،اگــر در چین تبلیغات کرده
بودند اآلن تمام چینی ها مسلمان
شــده بودند و نماز جمعه پکن با
حضور صد میلیون نفر برگزار می
شد .آدم اصال نمی فهمد چرا این
جمهوری اسالمی موفق نمی شود
هیچ کدام از برنامه هایش را اجرا
کند؟ فقط از صبح تا شبدهانشان
را بــه قطر دو متر بازکــرده اند و
الینقطع نظریه پرتاب می کنند
وسط چشم جهانیان .بابا بی خیال،
می میری ها!
•

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
ینک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

سقوط حکومت اسالمی به قعر دره ابتذال
ف .م .سخن
کوهنــوردان می دانند که صعود،
هميشــه دشوار اســت و سقوط
آسان؛ آن ها همچنين می دانند
که صعود با زحمت و مهارت و صبر
صورت می گيرد و سقوطدر لحظه
ای کوتاه ،با شتابی باور نکردنی.
کوهنوردی که ســقوط می کند،
لحظه به لحظه شتاب می گيرد؛
هر چه سرعت سقوط بيشتر شود،
جلوگيری از سقوط دشوارتر می
شود؛ از حدی معين هم که بگذرد،
جلوگيری از سقوط غير ممکن می
شود.
در کوهنوردی گروهی ،کسی که
رهبری گروه را برعهده دارد ،و به
عنوان نفــر اول و راهنمای گروه
حرکت می کند ،اگر سقوط کند،
ديگــران را هم به دنبال خود می
کشد و جان آن ها را به خطر می
اندازد .اگر نفرات دوم و ســوم نيز
اتکایشان به نفر اول باشد ،آن ها
هم به دنبال او کشيده می شوند
و بقيه را هم بــه دنبال خود می
کشند .در چنين حالتی به سختی
می توان مانع از سقوط تمام افراد
گروه شد.
نحوه ی عمل حکومت اســامی
ايران را می توان با عملکرد گروه
کوهنوردی مقايسه کرد؛ گروهی
که به دنبال رهبری بی لياقت ،در
حال ســقوط به قعر ابتذال است؛
ابتذال از هر نظر :ابتذال سياسی،
ابتــذال اخالقی ،ابتــذال علمی،
ابتذال ادبی ،و هر ابتذال قابل تصور
ديگر.
سقوط جامعه ،با رهبری خامنه ای،
لحظه به لحظه شتاب بيشتر می
گيــرد و به جرات می توان گفت،
امروز ســرعت ســقوط به حدی
رسيده اســت که ديگر نمی توان
مانع از ادامه ی آن شد.
زمانی که کل اين گروه اجتماعی،
به قعر دره ابتذال رســيد ،آن گاه
لحظه ی سکون فرا می رسد .شايد
فرق افراد جامعه با کوهنوردان در
اين باشد که آن ها به طور فيزيکی
نمی ميرند ،و می توانند دوباره از
نو ،صعود خود را به رهبری کس
ديگر آغاز کنند ،ولی زمانی که بايد
صرف اين صعود -که موفقيت آن
هم تضمين شــده نيست -گردد،
زمانی بس طوالنی است.
با شنيدن خبر مقابله ی حزب الله
قزوين با اپيالســيون خانم ها ،و
کشيده شــدن اين بحث توسط
نماينــده ی قزويــن به مجلس

هلل قزوين
با
«معظم» ،حز من ها...
سيون خا
و اپيال

شورای اســامی ،سرعت سقوط
حکومت بــه دره ابتذال به خوبی
آشــکار می گردد .حتی می توان
مشــاهده کرد اين سقوط تا چه
عمقی از دره صورت گرفته است.
اين تنها نمونه ی به ابتذال کشيده
شــدن جامعه و سياست نيست؛
وقتی رييــس بی يــال و کوپال
جمهور ،در سخنرانی خود خطاب
به نيــروی انتظامی می گويد که
وظيفه ی آن ها اعمال قانون است
و نه اعمال قوانين اســام ،آيات
عظام ،فرياد وااسالما سر می دهند
و او را از چنيــن گفتاری نهی می
کنند! تو گويی آن ها فرق قوانين
مشــخص و مکتوبی که توســط
ماموران حکومت بايد اعمال شود،
با قوانين اســامی که بايد و نبايد
و واجب و مستحبات بسيار دارد و
امر و نهی ها در آن از ديد فقها هر
يک به صورتی است ،نمی دانند،
و بلبشوی اجتماعی که اين نادانی
به وجــود خواهــد آورد به ذهن
فرسودهشان هرگز راه نمی يابد.
فرق خمينــی با خامنــه ای ،نه
در اســتفاده از قدرت ســرکوب
و خونريــزی در برابــر مخالفان و
منتقدان ،بلکــه در درک تفاوت
های حفظ اســام با حفظ قدرت
سياسی و اجتماعی است .خمينی
به محض قبضه کــردن قدرت و
به دســت گرفتن سکان کشتی
جمهوری اسالمی ،متوجه شد که
رهبری يک کشور ،با رهبری يک
عده ی محدود آدم متشــرع ،که
شامل خود او و خانواده اش نيز می
شد ،فرق دارد.
بــه همين دليل ،تعصبــی را که
پيش از انقالب نســبت به همسر
ســالخورده اش داشــت ،بعد از
انقالب ،نســبت به دختران جوان
خانواده اش نداشت.
در اجتهاد دينی نيز کار را به جايی
رساند که حتی می شد برای حفظ
قدرت و حکومــت ،پايه ی دين،
يعنی نماز را تعطيل کرد.
بــه موارد سياســی و اجتماعی و
هنری کــه هرگز به آن ها معتقد

نبــود ،مثل حضور
زنــان در انتخابــات
(هــر چند فرمايشــی و
نمايشی) ،مثل کار کردن
زناندر خارج از خانه ،مثل استفاده
از آالت موسيقی ،مثل سينما ،مثل
مجسمه ســازی و نقاشی ،مثل
خوردن خاويار و بازی شــطرنج،
تــن در داد و هر کســی را که بر
سر راهش ايستاد -حتی اگر عالم
دين و آيت الله بود ،-با اخم هايی
در هم و قيافه ای عبوس کنار زد.
کسانی را که ،وی را متصل به امام
زمان می دانســتند ،با تمسخر از
خود دور کرد ،و اشــخاصی را که
می خواستند به دور سر او هاله ای
نورانی بگذارند به نزديکی خود راه
نداد.
با مرگ او ،راه برای کســانی که او
متحجر می ناميد باز شــد و آنان
مثل آبی که پشت سد جمع شده
باشــد ،در اثر شکستن سد ،سيل
آســا به بدنه حکومــت و جامعه
کوبيدند .تالش نافرجام خاتمی و
اصالح طلبان و نوانديشان دينی
برای دوباره ســاختن سد منطق
حکومت
سيل
ْ
حکومتی ،در براب ِر ِ
بــر اندا ِز تحجــر و خرافات دينی
ناکام ماند و ســيل ،خود آن ها را
نيز با خود برد .خامنه ای ،عنصری
ضعيف و ترسو در برابر غول های
تحجــر مذهبی و اراذل مســلح
حکومتی بود ،و توانايی مقابله با آن
ها را نداشت.
سقوط سياسی و اجتماعی که از
سال  ۵۷آغاز شد ،با نفوذ و گسترش
سرطانی تحجر و خرافات هر لحظه
سرعت بيشتری گرفت تا امروز که
کار پرداختن به موضوع اپيالسيون
زنان به صحن مجلس کشيده شده
است! حکومت خودکامه ای که به
امر خمينی می توانست با تعطيل
نماز بر سر پا بايستد ،امروز حتی
تحمل اپيالسيون زنان را هم ندارد
و آن را خطــری برای اضمحالل
خود می بيند!
بايدمنتظربمانيموصدایشکستن
استخوان های حکومت و جامعه را
در اثر برخورد با تخته سنگ های
کف دره بشنويم؛ شکستنی که به
شدت دردناک خواهد بود.
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در شهــر

دکتربهمن فصیح پور

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

مدرسه دهخدا

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

با کمک طب سوزنی

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

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

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

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

مدرسه فرزانگان

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

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

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

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

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا

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

اجنمن دفاع از حقوق بشردر ایران – مونترال

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

اطالعیه دعوت برای شرکت در مجمع عمومی ساالنه

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

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

پناهنده ها در اقیانوس...

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

تلفن)514( 626-5520 :

بهروزباباخانی

نان سنگک
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>> ادامه از صفحه8 :

خارجه اســترالیا پس از دیدار با
همتای ایرانیاش گفــت« :ما در
رابطه با مسائل جهانی ،دو جانبه
و منطقــهای صحبــت کردهایم.
داعش از جمله موضوعاتی بود که
درباره آن صحبت کردیم چرا که
معتقدم این گروه تروریستی یک
نوع پیچیده و خطرناک از تروریسم
جهانی است».
در ادامه این گفتوگوهای جذاب
دربــاره تروریســم در منطقه و
درگیریهای یمــن ،وزیر خارجه بازگشنت یا ماندن؟
استرالیا با علی شــمخانی ،دبیر بازگشت به ایران چیزی نیست که
شورای عالی امنیت ملی ایران هم بسیاری از پناهجویان جان به کف
دیدار کرد .در این دیدار که بخش بخواهند .بسیاری از آنها به تمام
بزرگی از آن به مبارزه با تروریسم زندگی خود چوب حــراج زدهاند
اختصاصداشت ،موضوع مهاجران به این امیــد که زندگی بهتری را
ایرانی هم مطرح شــد و شمخانی در آن ســوی آبها تجربه کنند.
گفت« :هموطنان ما در هر جایی در مقابل و با وجود ســفر بیشاپ،
باشند مسائل و دغدغههای آنها ایران از پذیرش بازگشت اجباری
برای ما مهم اســت و اگر کســی پناهندگان خودداری کرده است.
مرتکب جرمی نشده باشد یا شاکی پیش از این ســفر هــم مرضیه
خصوصی نداشته باشد ،با آغوش افخــم ،ســخنگوی وزارت

باز از او استقبال خواهیم کرد».
جولی بیشاپ با علی اکبر والیتی،
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمع تشــخیص مصلحت نظام
هم دیدار کــرد اما گزارشــی از
گفتوگوی آنهــا درباره موضوع
پناهجویان منتشر نشده و به نظر
میرســد آنها تنها درباره امنیت
منطقه و مســٔاله داعش گفتوگو
کرده باشند.

خارجه ،اعالم کرده بود که هر چند
ایران کسانی را که بازگردند تنبیه
نمیکند اما مســٔاله بازگرداندن
اجباری پناهجویان اقدامی اصولی
نیست و ایران همچنان با این کار
مخالف است .افخم اما تٔاکید کرد
توگو
کــه دولت ایــران ادامه گف 
با اســترالیا به منظور حل مشکل
پناهجویان ایرانــی را پذیرفته و
احتماال در آینده هیٔاتی از ایران به
توگو با دولت استرالیا
منظور گف 
راهی کانبرا خواهد شد.
حاال که منافع مشــترک ایران و
استرالیا این دو کشــور را به هم
نزدیک کرده اســت ،شاید برای
کسانی که از آوارگی در جزیرههای
بینام و نشــان خســته شدهاند
بازگشت بهترین راه باشد اما هنوز
هم برخی از آنها ماندن در کنار
قبائل ســاکن در این جزیره را به
بازگشت به ایران ترجیح میدهند.
تمام این ترس و بیمها هم باعث
نشده که فکر مهاجرت به استرالیا

هموطــن ،انجمــن طبــق روال
همیشگی مجمع ساالنه عمومی
خود را به منظور بررسی فعالیت ها
و انتخاب شورای هماهنگی جدید
برگزار مینماید .انجمن از شــما
دعوت مینماید که با شــرکت در
این جلسه ما را در پیشبرد موثرتر
اهدافمان یاری نمایید.

دستور جلسه:

 مــروری برفعالیت های ســالگذشته وارائه تراز مالی
 رای گیــری جهت انتخاب اعضااصلی و جایگزین
 -پیشنهادات و پرسش و پاسخ

یکشنبه  10ماه می
ازساعت  2:30تا 5:30
-----320 Sainte Catherine E.,
Pavilon: DS, J-A-De Seve,
Salle: DS-3375

زمان و محل برگزاری:

ُ 150امیــن سالگرد

رونمایی از لوگوی تولد کانادا
 ۱۰ارديبهشت -ونکوورنامه
 :همانطور کــه میدانید،
سال  ۲۰۱۷مصادف با صد و
پنجاه سالگی کانادا است و به
همین مناسبت ،برنامههای
زیادی در کانادا در راه است.
طراحــی لوگو بــرای این
جشــن از مدتها پیش مورد
توجه بــود و در نهایت هم
مســابقهای بــرای طراحی
لوگوی تولد کانادا برگزار شد
که دانشجویان میتوانستند
طرحهــای خــود را در آن
شرکت بدهند.
لوگوی برنــده و طراحش حاال در که چهار شــکل میانی طرح که
رسانههای کانادا معرفی شدهاند .رنگ قرمز-نارنجی دارند نماینده
آریانا کووین نوزده ساله توانستهدر چهار استان حاضردر کانفدریشین
این رقابت اول شود .او دانشجوی در سال  ۱۸۶۷هستند و  ۹شکل
تجارت و هنرهــای دیجیتال در دیگر هم نماینده سایر استانها و
دانشگاه واترلو است.
مناطق کانادا .او با رنگارنگکردن
 ۳۰۰طــرح در مســابقه طراحی ایــن قســمتها تالش داشــته
لوگوی تولد  ۱۵۰ســالگی کانادا گوناگونــی جمعیت کانــادا را به
شرکت کردند و در نهایت ،جایزه  ۵نمایش بگذارد.
هزار دالری به کووین رسیده است .انتخاب لوگو برای جشــن صد و
طرح او رنگارنگ است و در قسمت پنجاه سالگی کانادا با جنجالهایی
قرمز میانی به برگ افرای معروف نیز همراه بوده.
پرچم کانادا شباهت پیدا میکند .بنیاد هریتج کانــادا عمال کار این
کووین در توضیح طرح خود گفته طراحــی را به انجمــن طراحان
از ذهــن صدها جــوان ایرانی که
در ایران آینده روشنی برای خود
نمیبینند یا به دالیل سیاســی و
امنیتی در فشــار هستند ،خارج
شود .حتی همین امروز هم اگر به

گرافیک کانــادا که نهادی
تخصصی اســت نســپرد،
احتمــاال به ایــن دلیل که
میخواســت هزینه کمتری
برای این طراحی بپردازد.
حــاال طراحــان حرفــهای
گرافیک بــه اقــدام دولت
اعتــراض کردهانــد و آن را
بهرهکشــی از دانشــجویان
خواندهاند.
در ســال  ،۱۹۹۲طراحی به
نام پیتر گوگ لوگوی ۱۲۵
سالگی کانادا را طراحی کرد
و بابت این لوگو برای خودش
و شرکتش  ۱۰۰هزار دالر گرفت.
مقایسه این هزینه با هزینه لوگوی
 ۱۵۰ســالگی کانادا بــه خوبی
میتواند علت این جنجال را نشان
دهد.
جالب اینجاســت که پیشتر هم
بنیاد هریتج کانادا چهل هزار دالر
صرف لوگوهایی برای تولد کانادا
کرد که در نهایت هیچ کدام مورد
پسند هم واقع نشدند و اکثرشان به
لوگوی باشگاههای ورزشی شباهت
داشتند.
•

سایتهای مهاجرتی که برخیشان استرالیا؟»
پوششی برای ارتباط با قاچاقچیان آنها شماره تلفنهای خود را هم
هستند سر بزنیم ،به پیامهایی از گذاشتهاند.
•
آنها برمیخوریم که پرسیدهاند:
«چطوری میتوانم قاچاقی بیایم
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Magasins

www.prillo.ca
TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT.

STORES
حراج بی سابقه مبلمان مبل پریلو

ختفیف های ویژه بهار
!برای جامعه ایرانی

65

%

Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau BlvM
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
jusqu'a
15757, Gouin Ouest 514 259-1890
6025, Jean-Talon450
Est 688-1891
1877, boul. Curé-Labelle
34
514 620-1890
450 466-1892
514 620.1890
514 259.1890
450 688.1891
51
* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Pu
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

Sectionnel

879

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

999

$

$

Sectionnel

Canapé

699$

Meubles prillo

Mega
$ 1899

vente

Galen

Sectionnel

Sectionnel

999
1399

$

$

65

%

jusqu’à

de
rabais

tous les Meubles doivent être
vendu!

la qualité au plus bas prix

disponible en Beige

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa
partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ /
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas
et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

Dépêchez-vous!

7 mcx

1699

Sectionnel

$ 999
Sectionnel

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

1099

Sectionnel

$ 1699

Lilyanne

disponible en noir

2299$

Prillo liquide

Eastern
Beaucoup de pièces uniques,
etc.
charcoal
$ 999

Venus

7 mcx

1899

Ridge
chacolate

Canapé

999$
879$
699$

$ 1499

______________________
:برای آگاهی از اسپشیال های بسیار متنوع و عالی و همچنین دریافت آخرین فالیرها و بروشورها به سایت زیرمراجعه کنید

Magasins

STORES

Centres de liquidation
www.prillo.ca
TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..
LIQUIDATION CENTERS

Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Montreal
Vaudreuil-Dorion
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montréal
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
3400 Crémazie Blvd. Vaudreuil-Dorion
E. 501 Harwood Blvd.
15757, Gouin Ouest 514 259-1890
6025, Jean-Talon450
Est 688-1891
1877, boul. Curé-Labelle
3400, boul.
501, boul.
514 620-1890
450 466-1892
514 Crémazie
722-1890E.
450Harwood
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, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. 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. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

>6007343
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ّ
داستان کتاب مقدس  

س داســتان محبت خداوند
مقد 
کتاب ّ
نســبت به مردان و زنان ،و خواست او
برای فدیه ایشان از اسارت گناه و احیای
ایشان در داشتن ارتباط با خودش است.
این داستان با خود خداوند آغاز میشود.
ن را آفرید
در ابتدا ،خدا آسمانها و زمی 
(پیدایش .)۱ :۱

س اولین و مهمترینداستان
مقد 
داستان کتاب ّ
س به ما تعلیم میدهد
مقد 
خداوند است .کتاب ّ
که قبل از هر چیزدیگری خداوند وجودداشته
است .وقتی او جهان را آفرید ،او آن را از هیچی
آفرید.
از اینــرو او از هر آن چیزی که آفریده اســت
جدا میباشد؛ او ماورای طبیعت است .خداوند
و طبیعــت نمیتوانند با هم ترکیب شــوند؛
پرستش هر چیزیدر طبیعت یا هر اشیایی که
خلق شده باشد بت پرستی محسوب میشود.
انسان در راس خلقت خداوند قرار دارد .بویژه
اینکه خداوند مــردان و زنان را بصورت خود
آفرید (پیدایش )۲۷ :۱؛
او آنها را آفرید تا به شــباهت او باشند ،تا با او
ارتباط داشــته باشند ،تا آنها را دوست داشته

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

>> بخش 1
از دو بخش

باشد و در واکنش به این محبت ،آنها نیز او را
دوستداشته باشند.
خداوند همچنین مردان و زنان را مخلوقاتی
آزاد و مستقل آفرید؛ این شامل این میشود که
او آنها را با قابلیت گناه کردن و حتی طغیان بر
علیه خالق خود یعنی طغیان بر علیه خود خدا
آفرید .چرا خداوند باید چنین کاری میکرد؟
چرا او فقط انسان را طوری برنامه ریزی نکرد
که همواره پاک و بی گناه باقی بماند؟
یک دلیل قابل عنوان وجود دارد.
خداوند به راحتی میتوانست مردان و زنان را
به شــباهت آدم آهنی و برنامه ریزی شده و
بدون هر گونه استقالل و آزادی خلق کند.
اما آیا او از ارتباط با یک چنین موجوداتی واقعاً
لذت میبرد؟
آیا او از پرســتش و خدمت ایشــان خشنود
میشد؟
بسیار بعید به نظر میرسد.
س مردان و زنان
مقد 
خداوند در سراسر کتاب ّ
را فراخوانده تا طالب او باشند و وی را با تمامی
قلب خود محبت نمایند؛ فقط مخلوقات آزاد
میتوانند اینچنین عمل کنند .آفرینش یک
موجود مستقل حقیقی ،کار بسیار عظیمتری
نسبت به آفرینش یک آدم آهنی است.

مقد 
س به ما عواقب انتخاب
کتاب ّ
خداوند را بازگــو میکند :اولین
مرد و زن در گناه ســقوط کردند
(پیدایش .)۶-۱ :۳
آنها رابطــه صمیمی خــود را با
خداوند از دست دادند و از حضور
او رانده شدند .نسلهای آتی ایشان
نیز از کارهای آنها پیروی کرده و
بشر گناهکار گردیدند و از برکات
قدو 
س محروم
و ارتبــاط با خدای ّ
شدند.
این وضعیت قلب خداوند را محزون ساخت.
قدو 
س و عادل است ،او نمیتواند
زیرا خداوند ّ
گناه انســان را نادیده بگیرد .از اینرو خداوند
تصمیم گرفت تا گناه بشــر را فدیه دهد ،تا
راهی را به بشر برای فرار از تاثیرات گناه و برای
زندگی پارسایانه در حضور خداوند نشان دهد.
عهد قدیم و جدید بازگو کننده داستان فدیه
خداوند برای انسان سقوط کرده است .او ما را
فدیهداد زیرا ما رادوستداشت .او ما را همانند
پدری دوست دارد که فرزندش را دوست دارد،
همانند شوهری که همسرش را دوست دارد.
خداوند آنقدر ما را دوست دارد که سرانجام به
منظور آزاد ساختن ما از قدرت گناه و شیطان،
پســر خودش را به دنیا فرستاد تا مجازات
ی محبت
گناهان ما را بر خودش بگیرد.کس 
ن خود را بجهت
ن ندارد ک ه جا 
بزرگتر از ای 
دوستا 
ن خود بدهد
(یوحنا .)۱۳ :۱۵
خداوند برای به انجام رساندن نقشه فدیه
خود ،خواست خود را به هیچ کسی تحمیل
نکرد .در عوض ،او تصمیم گرفت تا از طریق
افرادی عمل کند که کامل نیستند ،و طالب
زندگی عادالنه هستند ،و توکل خود را بر
او قرار دادهانــد .خداوند نوح و خانواده او را
برگزید تا یک کشتی بسازند ،از اینرو که کل

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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نژاد بشر در سیل نابود نشود .خداوند ابراهیم و
نسلهای آتی او یعنی اسرائیلیها را برگزید تا قوم
جدیدی را شکل دهد که مشخصه آن عدالت
و پارســایی باشد .خداوند موسی را برگزید تا
آنها را هدایت کند ،و از طریق موســی به آنها
شریعت خود را داد تا آنها را قادر به اجتناب از
گناه بسازد و بدین وسیله از برکاتی بهره ببرند
که او مشتاق دادن آن به ایشان بود .او عهدی با
ایشان برقرار ساخت ،و موافقت کرد که خدای
ایشــان باشد و آنها را قوم خود بسازد البته تا
زمانی که از فرامین او اطاعت کنند .این «عهد
قدیم» بود
(خروج .)۸-۳ :۱۹
قــوم خدا در اغلب مــوارد از فرامین خداوند
سرپیچی میکردند؛ آنها حقیقتا توکل خود را
بــر او قرار نداده بودند؛ او به آنها وعده برکاتی
عظیم داده بود فقط اگر آنها از او اطاعت کنند،
اما آنها در عوض تصمیــم گرفتند که به راه
خودشــان بروند .و بخاطر سرکشی آنها ،گناه
آنها ،بت پرســتی آنها ،کل ایشــان در تحت
داوری خداوند قرار گرفتند .گرچه تعداد کمی
از اســرائیلیها ،صرفا "بقیتی" اندک از ایشان
به خداوند توکل کردند؛ و در سراســر تاریخ
اسرائیل باســتان ،خداوند از این بقیه اندک
حفاظت و حمایت کرد.
بخش  2پایانی در شماره آینده
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اگر دخترتان به سن بلوغ نزدیک می شود...
Talking about
menstruation...

مانند هر خصوصیت جســمی در
انســان ،پدیده ی بلوغ نیز در بین
کــودکان از ملت ها و شــهرهای
مختلف حتی در بین فرزندان یک
خانواده ،متفاوت اســت .بسته به
تغذیــه و آب و هوا و فعالیت های
بدنی و عوامل ژنتیک ...این فرایند
متغیر است.
لذا نباید نگران بود و فرزند خویش
را با دیگران مقایسه کرد .بر فرض
در آب و هوای سرد این تغییرات
کندتــر و در آب و هــوای گرم با
تغذیه ی مخصوص آن مناطق ،این
فرایند زودتر رخ خواهد داد.
پس اگــر فرزند دختری دارید که
به سن بلوغ نزدیک میشود ،با علم
به همه ی این عوامل باید بهترین
و صحیح ترین شیوه را برای آماده
ساختن فرزندمان برای رویارویی
با این تغییر بزرگ و اساسی بکار
ببریم ما اکثرا این دوره را در کشور
خویش گذرانــده ایم .با فرهنگی
متفاوت و با شیوه های برخوردی
متفــاوت تر و باید درک کنیم که
این روند ممکن است در کشوری
دیگــر با وجــود فرهنــگ های
گوناگون و شــرایط تازه به همان
نحو برای فرزند ما پیش نرود...
شاید ساده و سطحی به نظر برسد!

زده شدن ،حتی مورد تمسخر قرار
گرفتن...
دوران بلــوغ در دختران معموال از
ســن  8و  9سالگی شروع شده و
تا  16سالگی به تکامل میرسد .لذا
اگر فرزندی پیش از این سن نشانه
هایش را ببیند و یا پس از سن 16
سالگی این فرایند را سپری نکرده
باشد ،باید بررسی شود.
با شروع اولین عالیم ایندوران باید
با آگاهی کامل خویش ،کودکمان
را از نظر جســمی و روحی آماده
کنیم .بهترین شیوه ،صحبت کردن
به زبان خود اوســت .در محیطی
آرام بنشینید و برایش
به کودکان تان از تغییرات بدنش حرف
آرامش دهید ،بزنیــد .اتفاقاتی را که
ممکن اســت در این
آرامش،
اما زمانیکــه فرزند ما
مدت برایش رخ دهد با
بایــد ایــن دوره را در آرامش...
هم بررسی کنید و راه
مدرسه ای سپری کند
کارهای الزم برای اینکه
که تفکیک جنسیت ندارد و بخاطر او در این مدت خصوصا در مدرسه
وجود مهاجران فراوان ،ممکن است در آرامش باشد و معذب نماند را
بچه هایی با سنین کمی باالتر یا بسنجید .وسایل مورد نیازش را با
پایین تر همکالس فرزند ما شوند ...بهترین کیفیت برایش تهیه کنید.
احتمــال وقوع هــر اتفاقی عادی همواره یک دست لباس اضافه در
اســت .آن زمان نوع برخورد ما و کیف مدرسه اش بگذارید.
آگاه سازی فرزندمان آنقدر اهمیت برایش اهمیت استفاده از ویتامین
می یابد که چه بسا اگر بی تفاوت های مکمل برای عدم کم خونی
از کنارش بگذریم آثار روحی بدی طبق نظر پزشک را توضیحدهید.
در دراز مدت بــر روح کودکمان در صورت داشــتن درد فراوان از
باقی خواهد گذاشت ...آثار تلخی
{>> ادامه در صفحه}36 :
چون انزوا ،طرد شــدن ،خجالت
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کافه و قنادی

︋︀ ﹞︡︣️ ︻﹚︀︐﹞ ﹩ری
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺣﻘﻮق

Canpars Immigration Services Inc.

ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼى ﺗﻬﺮان و ﻋﻀﻮ رﺳﻤﻰ ICCRC

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﮐﺒﮏ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰﮐﺒﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺮوى ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺒﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻗﺎﻟﺐ  EXPRESS ENTRYﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه
اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺷﯿﭗ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﮋه و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﭘﻰ آر و اﻗﺪام ﺑﺮاى ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و اراﯾﻪ ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ورود در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،وﻧﮑﻮور و ﻣﻮﻧﺘﺮآل
آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﻣﻘﺎﻻت را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا در وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎى ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را در وﺑﻼگ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ

La Rouladerie
1205 Ave Bernard, W.
Outremont, QC, H2V 1V7

Tel.: 438-384-3377

ﺑﺮاى ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﺎن در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

اﯾﻤﯿﻞinfo@canpars.ca :
ﺗﻠﻔﻦ5146992383:
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮىwww.parscanada.com :
ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﻰ ﺷﺮﮐﺖwww.canpars.ca :
وﺑﻼگ ﻣﺎmokhtari.canparsblog.com :
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ را در ﻓﯿﺴﺒﻮك ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪhttps://www.facebook.com/ParsCanada :

وب ﺳﺎﯾﺖwww.parnianmagazine.com :
ﻧﺸﺎﻧﻰ داﻧﻠﻮد/http://www.parnianapp.com:
ﺑﺮاى ﺳﻔﺎرش آﮔﻬﻰ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ  ads@parnianmagazine.comﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ را در ﻓﯿﺴﺒﻮك ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ/https://www.facebook.com/Parnianmagazine :

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا
ﻧﴩﯾﻪ ﭘﺮﻧﯿﺎن را ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﻬﺎی اﭘﻞ و اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺮﻧﯿﺎن را روی ﺗﺒﻠﺖ و ﯾﺎ اﺳررت ﻓﻮن ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

• با انواع شیرینی های
ایرانی و فرانسوی
در خدمت شماست
• سرویس کیترینگ
• آخر هفته :برانچ
• کالس های قنادی آغاز شد.
______________________

برای دریافت اطالعات بیشتر
به وبسایت ما مراجعه کنید:
www.larouladerie.ca

www.parnianmagazine.com

شهباز :شاخص فالکت...
بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم
میلیون نفر است ،اما کارشناسان
آمار بیکاران را بیش از چهار میلیون
نفر برآورد می کنند .هرسالهدست
کم حدود هشتصد هزار نفر وارد
بازار کار ایران می شــوند و کشور
توان کافی برای پاسخگویی به این
حجم از متقاضیــان کار را ندارد»
و در نتیجه هرسال چندصد هزار
تــن به انبوه بیــکاران افزوده می
شود .چاره ای که دولت محبوب و
مورد حمایت رهبر درزمان ریاست
جمهوری محمود احمدی نژادبرای
حل مشکل روزافزون بیکاری یافته
بود ،سرهم کردن دروغ های بزرگ
و شــاخدار درمورد میزان ایجاد
شغل بود.
احمــدی نــژاد در  24فروردین
( 1390به نقل از تارنمای "مردم
ســاالری") درســفر سیستان و
بلوچســتان گفت« :دو میلیون و
چهارصد هــزار بیکار از دوره های
گذشــته وجود دارد و سالی یک
میلیون ودویست هزار جوان جدید
وارد بازارکار می شوند که اگر سالی
فقط یک میلیــون و پانصدهزار
شــغل ایجاد کنیم ،چندین سال
طول خواهد کشید که نرخ بیکاری
به حد اســتاندارد برسد .ازاین رو
دولت تصمیم گرفته است بادو گام
بلند ،بیکاری را از ایران ریشه کن
کند .دولت همه امکانات و شرایط
را فراهم کرده تا امســال دو و نیم
میلیون شغل ایجاد کند»!
او چند ماه بعد در سفر به همدان
نیز دروغ وقیحانه خــود را تکرار

www.paivand.ca

>> ادامه از صفحه12 :

کرد« :امسال و سال آینده هرسال
 2.5میلیون شغل در کشور ایجاد
خواهیم کرد به طوری که تا پایان
ســال آینده پدیده زشتی به نام
بیکاری نخواهیم داشــت» و چند
ماه بعد در اسالمشــهر نیز بر این
وعده غیرعملی خود تأکید نمود.
گوبلز ،وزیــر تبلیغات آلمان نازی
(نقل به مضمون) می گفت برای
باورپذیر بــودن ،دروغ باید آنقدر
بزرگ باشد که مخاطب احتمال
دروغ بودن آن را ندهد.
کسی که ادعای ایجاد  2.5میلیون
شغل در یک سال را  -آنهم به طور
مکرر  -از احمدی نژاد می شنید،
با خود مــی گفت این آدم هرقدر
هم کــه در دروغگویی وقیح و بی
حیا باشد ،دست کم به یک دهم
ادعایش کــه عمل می کند و این
خود ایجاد  250هزار شغل در یک
سال می شود.
آیا چنین شد؟
تارنمای "جهان نیوز" درتاریخ 22
مهر  1392نوشت« :علی ربیعی،
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه دولت
یازدهم رســما اعــام کرد که در
بهترین حالت در  8ســال دولت
احمدی نژاد تنها ساالنه  75هزار
فرصت جدید شغلی ایجاد شد که
سرجمع  8ساله  600هزار شغل
می شود»!
در بیشتر کشورهای دنیا ،آموزش
راهــکاری بــرای کاهش شــمار
بیکاران است و دولت ها بخشی از
بودجه ایجاد اشتغال خود را صرف
آموزش بیکاران می کنند تا بخت

یافتن شغل آنان افزایش یابد .در
حکومتشترگاوپلنگآخوندیاین
وضعیت وارونه است یعنی هرچه
متقاضی کار بیسوادتر باشد ،بخت
یافتن شغل برایش بیشتر است و
هرچه تحصیالت عالی تر داشته
باشــد این بخت کاهش می یابد.
بنابر گزارش خبرگزاری حکومتی
"مهر"« :مهم ترین معضل فعلی
کشور دربخش اشتغال و بازارکار،
بیکاریفارغالتحصیالندانشگاهی
اســت که عموما پس از فراغت از
تحصیل و آماده شدن برای ورود
به عرصه کار و تولید ،با مشکالت
جدی روبرو می شــوند ...ازحدود
 11.2میلیون نفر جمعیت دارای
تحصیالت عالی یادرحال تحصیل
در کل کشــور ،متاســفانه 5.7
میلیون نفر (51.4درصد) غیرفعال
هستند».
تارنمــای "صراط نیــوز" نیز می
نویسد« :برخی از زنان دستفروش
مترومدرکتحصیلیفوقلیسانس
دارند و به دلیل نداشتن کار اقدام
به دستفروشی می کنند» .وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هم (به
نقل از خبرگزاری "مهر") می گوید:
«نرخ بیکاری در فارغ التحصیالن
دانشگاهی  10برابر کسانی است
که در کشــور تحصیالت دیپلم و
زیر دیپلم دارند»!
آنچه که تا اینجا گفته شد ،بیشتر
کمی
در زمینه آمار و ارقام و جنبه ّ
مسئله بیکاری بود.
آیادرعرصه کیفی وضع به گونه ای
هست که تاحدودی کاستی های

هر یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

کمی را جبران کند؟
جنبه ّ
شوربختانه نه تنها چنین نیست،
بلکه درعرصه کیفی وضع بدتر نیز
هســت .از یک سو ،دستگاه های
دولتی و شــبه دولتی ،که بزرگ
ترین کارفرمایان هستند ،به شدت
دچار تورم نیروی انسانی و عوارض
مخرب آن هستند و ازسوی دیگر،
چنان که تارنمــای "انتخاب" در
تاریــخ  31فروردین  1391اعالم
کرده« :ســرانه مفید کار در ایران
ساالنه  800ساعت است .درحالی
که ایــن میزان در ژاپــن 2420
ســاعت ،در کره جنوبــی 1900
ساعت ،پاکستان  1100ساعت و
افغانستان  950ساعت است».
آیــا دولت "تدبیر و امید"  -یا هر
دولــت دیگری در نظــام والیت
مطلقه فقیه  -قادر خواهد بود به
این نابسامانی فاجعه بار لگام بزند؟
به گزارش تارنمــای "ایران پرس
نیوز"« :علی ربیعی (وزیر کار) در
روزهای ابتدایی سال جاری ...گفت:
«هدف گــذاری وزارت تعاون ،کار
و رفاه ایجــاد  400الی  500هزار
شغل جدید است که این موضوع
نشــان می دهد دولت درســال
جاری نیز بین  4تا  5درصد رشد

اقتصادی پیش بینی کرده است.
کارشناســان مــی گویند هریک
درصد رشد واقعی اقتصادی 100
تا  110هزار شغل جدید ایجاد می
کند».
پیش بینی آماری آقــای وزیر را
راستی آزمایی کنیم تا دریابیم تا
چه حد واقع بینانه است .نخست
این که او نمی گوید که درشرایط
وحشتناک بلبشوی اقتصادی ،که
بیش از نیمی از واحدهای تولیدی
تعطیل شده و بقیه نیز با کمتر از
نیمی از ظرفیت خود کار می کنند،
دربرابر این  400تا  500هزار شغل
فرضی ایجاد شده ،چه تعداد شغل
از دست می رود .دودیگر ،آیا پیش
بینی رشد واقعی اقتصادی  4تا 5
درصدی از قماش همان ادعاهای
بی پایه احمدی نژاد نیست؟
برای دریافت پاســخ به تارنمای
"اقتصاد نیــوز" ،تیر  1393رجوع
می کنیم که می نویســد« :بانک
جهانی پیش بینــی کرد که نرخ
رشد اقتصادی ایران در سال های
 2015و  2016بــه ترتیــب 1.8
درصد و  2درصد برســد و درسال
های  2013 ،2012و  2014رشد
اقتصادی به ترتیــب منفی 2.9

درصد ،منفــی  1.5درصد و یک
درصد بوده است» .این را نیز باید
درنظر داشت که پیش بینی های
بانک جهانــی برمبنای داده هایی
است که کشورها در اختیار آن می
گذارند و با توجه به عیاردرستکاری
حکومت آخوندی احتمال اغراقدر
آن را نمی توان منتفی دانست.
یکــی از عرصه هایی که حکومت
آخوندی بخــت آن را دارد که در
آن به رده های باالی جدول برسد
"شــاخص فالکت" است .پایگاه
خبری آموزشی "عصربانک"درباره
این شاخص می نویسد:
«شــاخص فالکت ،حاصل جمع
درصدهای بیکاری و تورم ،درسال
 1384که محمــود احمدی نژاد
زمام امور اجرایی کشور را به دست
گرفــت  21.9درصد بــود که با
افزایــش  28.6درصدی اکنون به
 50.5درصد رسیده است».
افســوس که نظام پلید و ویرانگر
والیت مطلقه فقیه چنان بالیی بر
سر میهن غنی و ثروتمندمان آورده
که باید نگــران باال و پایین رفتن
جایگاه خود در شــاخص فالکت
باشیم!

•

19

 سال  21شماره  11  1210اردیبهشت 1394

PAIVAND: Vol. 21  no.1210  May 01, 2015

www.paivand.ca

پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز
7626 Yonge Street, Unit 5
Thornhill, ON L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720

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

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

514-933-8866

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

_______________
www.khoei.ca
7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1

T: 514-341-2235
Maison De Kebab

Montréal, QC H4C 2H1

514

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

820 Atwater

933-0-933

La

با مدیریت بهنوش مسعود
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جراح دندانپزشک

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

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

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



:پزشکان متخصص























 
















 













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
Tel.: (514) 933-8383










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com




هفته





















1253
Rue Guy
Guy Concordia
Montreal, Qc. H3H 2K5































































 
 زیر نظر استاد علی سلیمی:هیپنوتیزم





Lumineers
Veneer























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

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

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









New

Orsay

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

www.clinique-arya.com

ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭی ﻋﺮﻭﺳﯽ

orsaystudio.com

Stephan: 514-559-4197
English Français

ﻓﺎﺭﺳﯽ

بافراگیری دنیای دوم هیپنوتیزم می توانید به راحتی بر تمام مشکالت خود غلبه کنید

• اگر از مشکالت روحی رنج می برید • اگر دچار فشارهای روانی و استرس هستید
 وسواس های فکری می باشید،• اگر دچار میگرن های حاد
Guyترس می باشید و یا هر گونه ناراحتی های بی دلیل،• اگر دچار دلشوره و هیجان و اضطراب
.دیگر می توانید با فراگیری سلف هیپنوتیزم بر مشکالت خود غلبه کنید
American board of بـرد تخصصی هیپنوتراپیست از
ُ  با،زیر نظر استاد علی سلیمی
 و عضو انجمن متافیزیک نیوجرسیhypnotherapist
 امریکا و کانادا، سال تجربه در ایران40 با
Center medicale colombus: 1140 Jean Talon E. Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

)اتومکانیک وست مونت (سیروس اتو
 سرتیفای اتومبیل  تون آپ
... ترانسمیشن و
 سال سابقه20 با
در خدمت ایرانیان عزیز

کلیهتعمیراتاتومبیلهای
ژاپنی،اروپایی،آمریکایی
 تعویضروغن
باالنسچرخها، تعویضالستیک

برای بهترین قیمت تعمیر
و ضمانت با ما مشورت کنید
Westmount 2000
(CYRUS AUTO)

Tel.: 514.931.2888

WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

 ستاره5 صرافی
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا

__________________

8151, boul Montréal-Toronto, door 104
Montréal-Ouest, QC H4X 1N1

20

 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

خلیل
)(سیروس
شهروئی

2178 Ste-Catherine W.

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

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

ozhdeh

مژده مژده

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مژده مژده

بشتابید
بشتابید

مسکونی و جتاری

21

بشتابید
بشتابید

 ارزیابی رایگان









¹

º

»


¼















½










¦








¦


½



 تهیه وام های مسکن و جتاری
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تازه واردین و غیرمهاجران

آچــار اتو

آمـــاده ارائه خدمات فنی به شما

Cell.: (514) 880-8900
Jaleh Hafezi: Real Estate Broker

ژاله حافظی

GROUPE IMMOBILIER AGATE
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262
jaleh.hafezi@gmail.com

با کادری ورزیده

ranjaam entezarha besar reseed…darha goshoodeh shod
باشد.
می
خودرو
مدل
هر
¦با
ª
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ni beh shoma ba har model
khodro
ACHAR
AUTO mibashad
6 Ronald Drive Montreal West, QC H4X 1M8

Telefon: (514) 508-5008
Address: No. 6 Ronald Drive Montreal-West

Tel.: 514.508.5008

www.agaterealtygroup.com

T.A.M Travel
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مسافرتی
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انواع ماهی و فرآورده های دریایی



















































































اسالمی و بابهترین کیفیت برش
ذبح
با
گوساله،
گاو،
گوشت
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با قیمت های رقابت ناپذیر  
 


















































مشاور مجرب شما :مهری صدوقی
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در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال 


1118
Ste-Catherine W.,
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تهران،
شهرهای
   پرواز به




)Montreal, Qc (Metro: Peel


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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..
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514-940-1642
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514-940-1643
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Cell:
514 834 2166
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514-868-1115
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Email: maryagency@gmail.com
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کاناداییهاواقعابدهکارند!
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 ۱۰ارديبهشت  -ونکوورنامه :
 ما به
ف
کر
س
ال
مت
ش
ی
ما








ه
ستیم؛
میزان بدهــی خانوادههای
شماچطور؟!
ی در طول
بدهکار کانادایــ 
یکدهه گذشته با  ۶۴درصد
افزایش به  ۶۰هزار و  ۱۰۰دالر
رسیده است.
طبق گزارش جدید اداره آمار کانادا،
بیــن ســالهای  ۱۹۹۹تا ۲۰۱۲
متوسط بدهی خانوادههای بدهکار
در کانــادا  ۲۳هــزار دالر افزایش
داشته اســت .تعداد خانوادههای
بدهکار هم باال رفته از  ۶۷درصددر
سال  ۱۹۹۹به  ۷۱درصد در سال
 ۲۰۱۲رسیده است .طبق گزارش
هافینگتنپست،اینبدهیهاشامل
وام مســکن ،قسط خرید ماشین،
بدهــی کارت اعتبــاری ،بدهی
دانشــجویی و باالخره بدهیهای
شخصی میشود.
با این حال طبق گزارش اداره آمار،
میــزان داراییهــای خانوادههای
کاناداییدر طول مدت زمان مشابه
بیشــتر از  ۸۰درصد افزایش پیدا
کرده و از  ۱۷۹هزار و  ۸۰۰دالر به
 ۴۰۵هزار  ۲۰۰دالر رسیده است.
منظور از داراییها هم داراییهای
مالــی مثل ذخیره حســابهای
بانکــی ،ســرمایهگذاریها و پول
جمع شدهدر صندوق بازنشستگی
اســت و هم داراییهای غیر مالی
مثل ملک.
جالب اینجاست که افزایش
همزمان بدهیها و داراییها
را میتوان به افزایش قیمت
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)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH

مداوم ملک در کانادا مربوط
دانست:
همچنان که در طول ســالهای
اخیر خانهها روز بــه روز گرانتر
شدهاند کاناداییها برای خرید آن
زیر بار قرض بیشتری فرو میروند.
پس به طور همزمــان هم میزان
بدهیهای آنها بــاال میرود و هم
ی آنها ،یعنی
ارزش بزرگتریندارای 
خانه ،افزایش مییابد.
اقتصاددانان و مقامات دولتی بارها
نسبتبهافزایشبیرویهبدهیهای
خانوادهها در کانادا هشدار دادهاند.
در ســال  ۱۹۹۹کاناداییها باید
حدود  ۷۸درصد درآمد ماهانهشان
را صــرف پرداخــت بدهیهــا




























میکردند ،اما در سال  ۲۰۱۲این
رقم به  ۱۱۰درصد رسیده است.
بدتر اینکه بدهی ماهانه یک سوم
خانوادههــای کانادایــی به ۲۰۰
درصــد درآمد ماهانه آنها (پس از
کسر مالیات) بالغ میشود.
با این همه چون ارزش داراییهای
این خانوادهها به طور منظم افزایش
یافته وضعیت مالی آنها پرثباتتر از
آنی است که انتظارداریم .البته سه
گروه بودهاند که در این سالها رقم
رشد بدهیشان از رشد داراییشان
پیشی گرفته :مستاجران ،مجردها
و خانوادههایی که نانآور خانه در
آنها  ۱۵تا  ۳۴سالهاند.

•

کمک
مرز:
بدون
پزشکان





کنید!















affected by the crisis in Syria or to
other emergencies around the world by
completing the form below.
To help MSF respond to emergencies
as soon as they happen, join our Partners Without Borders monthly giving
program by clicking here:

www.msf.ca

Donation
Two years after the start of the conflict, Syrians are caught in a humanitarian catastrophe. Despite significant
challenges and insecurity, MSF is on
the frontlines of the emergency, providing care to those in need.
Please donate now to assist those
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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

$

per month

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

>

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

6

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

برای دریافت اطالعات بیشتر
.همین امروز با ما متاس بگیرید

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 04/04/2015. 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

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

الین-آموزشگاهرانندگیکامیونای
کالس یک و پنج

Professional Truck
Driving School

3E2ND8ISH5# 645

CAN
(QC)
REAL
MONT 2L9
H4B
1&5)
(class

• برگزاری کالس های تئوری و عملی
در چهار بسته آموزشی
• برگزاری آزمون های منظم آموزشی
،• استفاده ازمربیان مجرب مسلط به فارسی
 فرانسه و عربی،انگلیسی
• مشاوره و کمک به ایجاد موقعیت های شغلی
با بهترین شرکت های حمل و نقل کانادا
• انجام کلیه امور اداری از قبیل ترجمه
SAAQ گواهینامه و فرم معاینه پزشکی
• ارسال دعوتنامه شغلی برای اقوام شما
در اروپا و ایران که گواهینامه پایه
یک و بیش از پنج سال سابقه کار دارند

3755

BOU
ST-MA L
RTIN
W.
# 103
LAVA
L, (Q
H7T 1A C)
7
(class
5 only)

)

Tel.:514483-3774
---------Tel.:514953-8013

• سرمایه گذاری در شرکت
الین-ترانسپورت ای
1حتا بدون داشتن گواهینامه پایه
• ایجاد موقعیت شغلی برای
رانندگانی که به تازگی گواهینامه
کالس یک دریافت کرده اند
)• فروش کامیون(همراه با شغل ثابت
بدون پیش پرداخت در کمپانی

• اگر خواهان درآمد
 در ماه هستید$8000  تا$5000 بین
 کانادا یا پایه دو5 • اگر گواهینامه کالس
ایران را بیش از سه سال است که گرفته اید
:• اگر به دنبال کار ثابت هستید
الین را-ما آموزشگاه رانندگی کامیون ای
:به شما پیشنهاد می دهیم

22
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6

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

Cell.: 514-969-2492
2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

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

______________
Nader Khaksar

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

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

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

info@loadextransport.com

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________



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

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

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

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

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca
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AKHAVAN N.D.G.
Tél.: 514.485.4887 Fax: 514.485.7009
)6170, Sherbrooke Ouest (N.D.G.
Montréal, Québec H4B 1L8

RED APPLES

Two Views,

هر دو را خریدم.
یکی برای آن عزیز مسافر و یکی
برای تو.
یکی از بســته هــای كوچك آبی
رنگ را از جیب كت درآورده و به
دستش دادم .مانند همان گذشته
كه از دیدن هر هدیه ای هیجان
زده میشد ،جیغ كوتاهی كشید و
بی درنگ به آغوشم پرید...
نگاه عابرین كمــی معذبم کرد.
خواهش كردم بعدا امتحانش کند.
اما بی فایده بود .ســریع جعبه را
باز كرده و با دیدن گوشــواره ها،
خنده ی سرمستانه یدیگری كرد
و دوباره به آغوشم پرید.
همان حلظه ،پیرزنی با عجله به
سمتمان آمد و عصبانی با لهجه ای
فرانسوی ،خطاب به او گفت:
"متاسفم برایت! چطور به خودت
اجازه میدهی برای همســر من
مســیج دهی! تمام نوشته هایت
هنوزدر موبایلش هست!"
کمی مکث کرد.
چند ناسزا زیر لب گفت و به سمت
دیگری رفت.
او بی اعتنا به ناســزاها ،همچنان
خندان و ســرخوش ،در حالی كه
گوشواره ها را از جعبه درآورده بود
و همانجا سعی داشت در گوشش
بیندازد ،گفت":طفلیدیوانه شده".
من هم لبخند تلخی زدم و گفتم:
" ...و بدون شــك روزی عاشــق

”One Essence
will be a collaborative
exhibition that will take
place at Seyhoun Gallery
in Los Angeles,
California.
The director of the gallery, Maryam
Seyhoun, has chosen
two Iranian-Canadian
artists to show their
works in conjunction
with the celebration of
the achievements of her
parents Mme Massoumeh Seyhoun (19342010), a premier leader
of modern art in Iran
 and a patron to Iranianمنایشگاهآثارنقاشی
 artists for over 40 years:استاد علی اصغر معصومی
as well as Houshang
و حمیرا مرتضوی
هوشنگ سیحون SeyhounAugust 22, 1920 – May
در گالری سیحون ،لس آجنلس
26, 2014 architect,
www.seyhoungallery.net sculptor, painter, scholar
and professor

دلخسته ای بوده!"
گوشواره ها به گوشش بود و تركیب
رنگ آبی اش ،با پوست گندمگون
او ،میتوانست سوژه ی نابی باشد
برای خلق یک تابلوی ماندگار آنهم
در اردیبهشت ماه.
دستش رادور بازویم حلقه كرد و به
سمت در ورودی مترو راه افتادیم،
كه ناگهان دو دختر جوان ،خندان
با دوربین فیلمبــرداری و كاغذ و
میكروفن به ســمتمان آمدند -و
در كمال حیرت ما -تبریك گفتند

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

YELLOW MANGOES

AVOCADOES

EA.
CH.

EA.
CH.

MINI CARROTS

POTATOES

RED PEPPERS

مرغ،سوسیس و...
انواعگوشتکوساله،
گوسفندMEATS،
• VIANDES
THÉ MÉLANGÉ JAHAN
300 g

EA.
CH.

Halal

COFFEE BEANS

MARINATED LAMB CHOPS

GRAINS DE CAFÉ
Colombian, Moka, Java
$13.18 kg

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
$19.78 kg

2 Chicken Brochettes de Poulet
3 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

ONIONS

OIGNONS
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

EA.
CH.

Take out only
Take out only
emporter
PourPour
emporter
seulementseulement

Take out only
Pour emporter seulement

EA.
CH.

Take out only
Pour emporter seulement

حبوبات ،خشکبار و...
انواع اقالم
GROCERY
خواربار•،
ÉPICERIE
JAHAN BLENDED TEA

MARINATED BEEF
FLAP MEAT

READY TO EAT

EA.
CH.

EA.
CH.

BAVETTE DE BOEUF MARINÉE
$19.78 kg

TOقیمت مناسب
EATعالی ،
ایرانی :کیفیت
خورش های
انواع کباب ها و
READY
• PRÊT
À MANGER

CANTALOUPES

PATATES
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

EA.
CH.

LB.

See stores for more specials

PRÊT À MANGER

CAROTTES MINIS
Sac 12 oz. bag

POIVRONS ROUGES
$3.28 kg

•

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Open 7 Days

برای رفتار آرام و دوستانه مان با آن
پیــرزن؛ كه از قرار دوربین مخفی
بوده است.
گویا مهربانی عیــان رابطه ما که
اجــازه نداد تا پیــرزن را برانیم و
متقابال ناسزایی بگوییم ،برایشان
بس جالب بوده.
سپس خواستند تا فرمی را پر كرده
و اجازه دهیم كه تمام آن لحظات
از یک شــبکه معروف تلویزیونی
پخش شود.
او نگاهی به مــن كرد و فهمیدم

دلش نمیخواهد؛ در كمال حیرت
آنها ،نپذیرفتیم.دستی برای پیرزن
تكان داده و وارد مترو شدیم.
دست بردم در جیب کت .گوشواره
ی آبی دیگری هنوز در جیبم بود.
خاطرت هست گفته بودم مونترال
شهر عجیبی است؟
نمیدانم زمانی که بخواهم آن را به
تو دهم ،چه کسی ثبتش خواهد
کرد...

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

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

MANGUES JAUNES

LB.

LB.

دو نگاه یک گوهر...

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

POMMES ROUGES
$1.74 kg

Halal

www.paivand.ca

...
ست
بی ا

رســتوران ایرانی نزدیك ایستگاه
واندوم ،خلوت بود .جایی دنج كنار
پنجره را انتخاب كرد و نشستیم.
از ســال گذشــته كــه صاحب
رســتوران ،بابت به هــم خوردن
محکم در ،بر سر كارمندش فریاد
ِ
كشید،دیگر به آنجا نرفته بودم.
اما چه كنم كه غذایش هنوز هم
لذیذترین اســت و وقتی مهمان
عزیــزی از راه میرســد و دلــش
هوس غذای ایرانی میکند ،انتخاب
دیگری نمی ماند.
آرام بود و مهربان.
همانند همان آخریــن بار که در
کافه نادری دیدمش سالها پیش.
معجزه ای اســت این لبخند ،كه رسید و صبح فردایش هم دوباره
گذر زمان حتی قادر نیست خطی بازمیگشــت به دیار غریبی دیگر.
كمرنگ رویش بینــدازد ...و هنوز باران دوباره نم نم شروع به باریدن
هم با همان لبخند گرم و دوست كرد .جلو در مترو ،یك مرتبه یادم
داشتنی اش روحم تازه می گشت .افتاد هدیه اش را نداده ام.
آنقدر اســیر گفتن از گذشــته و مغازه ی کوچکی است در خیابان
خاطرات دیرین آن دانشکده شده شربروک که فروشش خوب است و
بودیم كه نمیدانــم زمان چطور میشود با خیال آسوده از آنجا هدیه
گذشت.
خرید و مطمئن بود که هرکسی از
به خود آمده و دیدم پسرك تازه کار گرفتنش لذت خواهد برد .صبح که
و خوش چهره ی رستوران ،كنارم از کنارش میگذشتم ،چشمم افتاد
ایستاده و آرام میگوید:
به یک جفت گوشواره زیبا که در
"چای هایمان هم بس دلچســب ویترین گذاشته بود .بی اختیار وارد
است ،برایتان بیاورم"؟
مغازه شدم و رفتم سراغش.
ســهم من از داشــتنش در این رنــگ آبــی اش خاص بــود .دو
جزیره ی عجیب ،ســه ســاعت جفت هم بیشتر باقی نمانده بود.
بود .بایــد به قرار مهــم اش می نمیتوانستم همانجا رهایشان کنم.

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux
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BEATRICE BUTTERMILK

BABEURRE BEATRICE
1L

PISTACHIOS,
ROASTED, SALTED

PISTACHES RÔTIES, SALÉES
$15.38 kg

EA.
CH.

DORIC FETA CHEESE

FROMAGE FETA DORIC
700 g

AKHAVAN GREEN THYME

ZAATAR AKHAVAN
250 g

ALMONDS ROASTED SALTED

AMANDES RÔTIES, SALÉES
$13.18 kg

425 g

SPECIAL
EA.
CH.

LB.

HUMMUS

AKHAVAN FALAFEL MIX
MÉLANGE POUR FALAFEL
907 g

EA.
CH.

EA.
CH.

BEET SALAD

SALADE DE BETTRAVES
350 g

SPECIAL
Halal LB.

LB.

Halal
Halal

Halal

AKHAVAN PITA BREAD

KAFTA KEBAB

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

$10.98 kg

LB.

Halal

Halal

Halal

EA.
CH.

SHANGRILA MANGO JUICE

SHISH TAOUK
& TANDOOR
SAFRAN

JUS DE MANGUES SHANGRILA
1.5 L

$10.98 kg

EA.
CH.

Halal
Halal
Halal Halal LB.
Halal

DECARIE

CAVENDISH

514 485-4887

CORTAS GREEN or
BLACK OLIVES

OLIVES NOIRES ou VERTES CORTAS
1L

LB.

WALNUTS

CONCOMBRES MARINÉS KAMY
700 ml

EA.
CH.

FARINE DE RIZ AKHAVAN
454 g

NOIX DE GRENOBLE
$15.38 kg

EA.
CH.

KAMY PICKLED
CUCUMBERS

AKHAVAN RICE FLOUR

EA.
CH.

LB.

SYRIAN PISTACHIO
KERNELS

PISTACHES SYRIEN SANS ÉCAILLES
$28.58 kg

LB.

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

AKHAVAN CHICK PEA FLOUR

FARINE DES POIS CHICHES AKHAVAN
454 g

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

GREEK TZATZIKI
TZATZIKI GRECQUE
$8.78 kg

LB.

ADAR SMOKED SALMON

SAUMON FUMÉ ADAR
400 g

EA.
CH.

BLVD.
PIERREFONDS

SHERBROOKE

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

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

ST-CHARLES
ST-JEAN
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www.paivand.ca
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امتیاز ایــن تیم را واگذار
می کنند و یــا چاره ای
برای این امر می اندیشند.
در گــروه ب هم
ســیاه جامگان
مشهد بعنوان تیم
اول به لیگ برتر
صعود کرد .دو تیم
دوم هــر دو گروه
یعنی مس کرمان و مس
رفسنجان هم به پلی آف
صعود کردند تا برنده بازی
بین آنها طی یک بازی با
تیم چهاردهم لیگ برتر که
احتماالً پیکان تهران می
باشد ،تیم سوم صعود کرده
به لیگ برتر را مشــخص
کنند.
چهارشنبه نهم اردیبهشت
 ،1394مزایــده ســوم
واگذاری ســرخ-آبی های
پایتخــت انجام شــد .در
این روز پاکتهای ارســالی
باز شــدند و قرار است که
نهایتاً تا ســه شنبه آینده
باالترین پیشنهاد دهنده
مشخص شــده و پس از
بررســی اهلیت شرکت یا
شخص پیشنهاد دهنده،
این واگذاری انجام شود.
برای پرسپولیسدو شرکت
بهنام پیشــروی کیش و
اســتیل آذین تهران مورد
بررسی قرار می گیرند.
البتــه پرســپولیس یک
خریدار دســت به نقد به
مبلغ  300میلیارد تومان به
نام معظمی نیا هم داشت
که به علت پرداخت نکردن
پیش پرداخت و همچنین
دیر رســیدن به مزایده از
لیست رقبا خارج شد.
برای استقالل هم شرکت حفاری
شورایکو وارد مزایده شد.
البته این شــرکت یک اشــتباه
مرتکب شده و مبلغ پیش پرداخت
را پرداخت نکرده بــود و مبلغ را
بــه همراه نمایند خــود به محل
برگزاری مزایده فرستاده بود .حال
باید دید که واگذاری اســتقالل
انجام می شود یا به مزایده چهارم
موکول خواهد شد.

•

___________

شرح عکس ها:
 ) 1تراکتورسازی تبریز
 )2نفت تهران
 )3سپاهان اصفهان
 )4فوالد خوزستان
 )5ذوب آهن اصفهان

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

س
و
پ
اسپ ر

ش
ی
ا
ل
های

 

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

در مجال این شــماره به بررسی
هفته  27لیــگ برتر-جام خلیج
فارس ،ادامه همــکاری کارلوس
کی روش با تیم ملــی و انتخاب
دســتیارانش ،نتایــج لیــگ
قهرمانان آسیا ،هفته آخر لیگ
یک و مزایده سوم سرخ-آبی ها
می پردازیم؛
هفته بیســت و هفتم ،هفته
تساوی های صفر بر صفر بود.
سه بازی گسترش فوالد تبریز
در برابر صبا قم ،نفت مســجد
ســلیمان در مقابل استقالل
خوزســتان و پدیده مشهد در
برابر استقالل تهران به تساوی
صفر بر صفر رسیدند.
اســتقالل تهران همچنان بر
روی نوار ناکامی گام بر میدارد
و بد شانســی دست از سر این
تیم بر نمیدارد .آبی های تهران
بازی روانــی را ارایه دادند ولی
هرگز نتوانســتند دروازه تیم
مشهدی را باز کنند و تا رتبه
ششم تنزل پیدا کردند.
ســپاهان اصفهان توانست با
نتیجه  3بر صفر راه آهن شهر
ری را شکست دهد و همچنان
که خــود را به صــدر جدول
نزدیک کــرد ،راه آهــن را به
سقوط روانه کرد.
نفت تهران هم توانست با نتیجه
 2بر صفر ملــوان بندر انزلی
را شکســت دهد تا ملوان هم
همچنان برای سقوط نکردن
دست و پا بزند.
تراکتور سازی تبریز هم با برد
 2بر صفر در برابر پیکان تهران
به صدر جدول نقل مکان کرد.
اما فوالد خوزستان در خانه از
پس ذوب آهن اصفهان برنیامد
و بــازی را با نتیجه  2بر صفر
واگذار کرد .ذوب آهن که انگار
خیال باختن ندارد ،با این برد
باالتر از اســتقالل در رده پنجم درجه یک آیا می تواند تغییری در
ایستاد و به سهمیه آسیا نزدیکتر فوتبال خســته و دفاعی ما ایجاد
کند؟!
شد.
پرســپولیس تهران هــم در برابر یک هفته مانــده به پایان مرحله
سایپا کرج به تساوی  2بر  2رسید .گروهی لیگ قهرمانان آسیا فقط
البته سایپا در دقیقه  94بازی یک دو تیم پرســپولیس و نفت تهران
گل سالم به ثمر رساند که با اشتباه شانس صعود به مرحله بعد را دارا
داور بازی (محسن ترکی) این گل می باشند و دو تیم تراکتور سازی
مردود اعالم شد تا پرسپولیس با تبریز و فوالد خوزستان متاسفانه از
این تساوی  30امتیازی شده و از گردونه رقابتها حذف شدند.
در گــروه الف لیگ یــک ،فوالد
سقوط به لیگ یک بگریزد.
کارلوس کیروش به مدد عادل و اهواز بعنوان تیم اول به لیگ برتر
تیم رسانه ای او ،نظر وزارت ورزش صعود کــرد .البته این امر در هاله
و فدراســیون فوتبال را به سمت ای از ابهــام قــرار دارد .زیرا طبق
خود چرخانــد و آنها را مجبور به قانــون لیگ برتــر ،دو تیم با یک
ادامه همکاری با خود کرد.
هیات مدیره نمی توانند در لیگ
در این هفته ،وی در جلسه هیات برتر حضور داشته باشند (به همراه
رییسه فدراسیون ،جواد نکونام را فوالد خوزستان).
به عنوان دســتیار خود و افشین حال بایــد دید که مدیــران این
پیروانــی را به عنوان سرپرســت تیم از خیر این موضوع گذشته و
انتخاب کرد .حال باید منتظر ماند
و دید که کارلوس با این همه اقبال
عمومی ،کمک رسانه ها،دستیاران
و سرپرست به انتخاب و بازیکنان

الـهی های جهان متحد شوید!
فوتبال ّ
ُ

ای
ران
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نیم نهایی جام
قهرمانان اروپا
ادامــه مســابقات جــام
در
ٔ
هفته گذشته
قهرمانان اروپا ٔ
 ۴تیم یونتوس ،بایرن مونیخ،
رئال مادرید و بارسلونا با غلبه
مرحله
به حریفان خــود به
ٔ
نیمه نهایی ایــن رقابتها راه
پیدا کردنــد که در این میان
رئال مادرید با نتیجه  ۰-۱و با
تک ًگل خاویر هرناندز بازیکن
مکزیکی االصل این تیم ملقب
به چیچاریتو توانســت از سد
اتلتیکو مادرید گذر کند.
نتیجه بازیهای دیگر در 1/4
نهایی این رقابتها  ،بارسلونا با
 ۲گل ستارٔه برزیلی این تیم
نی مار از ســد پاریس سنت
ژرمن گذشــت ،یوونتوس با
ی با برتری ًگل
نتیجه  ۰-۰ول 
ٔ
بهتر موناکو فرانســه را پشت
سر گذاشت.
همچنیــن تیــم بایرن
مونیخ که در بازی رفت
این رقابتهادر مقابل پورتو
با
نتیجه  ۱-۳شکســت
ٔ
خورده بود توانســت در
استادیوم آلیانز آرنا مونیخ
با  ۶گل حریف پرتغالی
ادامــه این رقابتها حذف
را از
ٔ
نماید.
•

مراســم قرعه کشــی لیگ
قهرمانان باشــگاه های اروپا
روز جمعه برگزار شــد که بر
این اســاس رئال مادرید باید
به مصاف یوونتــوس برود و
شاگردان گواردیوال هم باید با
بارسلونا رقابت کنند.
بر اســاس قرعه کشی انجام
شــده تیم های بارســلونا و
یوونتوسدر بازی رفت میزبان
هستند.بازی های دور رفت در
روزهای پنجم و ششم می ماه
انجام می شــود و بازی های
برگشت هم در روزهای  ۱۲و
 ۱۳همان ماه انجام می شود
فینال این دوره از رقابت های

لیگ قهرمانان باشــگاه های
اروپــا در ورزشــگاه المپیک
برلین انجام خواهد شد

نیم نهایی جام
باشگاههای اروپا

ادامــه جام
همچنیــن در
ٔ
باشــگاهی اروپا  ۴تیم ناپولی
و فیورنتینا از ایتالیا  ،دنیپرو
از اوکراین و ســویا از اسپانیا
با شکســت حریفان خود به
عنوان  ۴تیم نیمه نهایی این
مســابقات برای رســیدن به
فینال این جام که امسال در

ورشو لهستان برگزار میشود به
رقابت خواهند پرداخت.
این در حالی اســت که امروز
قرعه کشی مرحله نیمه نهایی
لیــگ اروپا هم برگزار شــد
که چهار تیم ســویا ،ناپولی،
فیورنتینا و دنیپرو به ترتیب
زیر با هم بازی خواهند کرد.

قـــرعه کشی لیگ اروپا به
شرح زیر است:

ناپولی -دنیپرو
سویا  -فیورنتینا
فصل گذشته سویا قهرمان
این جام شد.

آنچلوتی :یووه را به
خوبیمیشناسم!
سرمربی رئال مادرید میگوید
یوونتوس به هیچ وجه حریف
آسانی نیست و تیم ایتالیایی
تــاش خواهد کــرد تا پس
از مدتهــا به فینــال لیگ
قهرمانانبرسد.
رئــال مادرید مدافــع عنوان
قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا
بایــد در مرحلــه نیمهنهایی
این رقابتهــا برابر یوونتوس
بــه میــدان بــرود .رئالیها
میخواهند به اولین تیمی در
لیگ قهرمانان تبدیل شــوند
که از قهرمانی خودشان دفاع
کرده باشند.
کارلو آنچلوتی سرمربی رئال
مادرید در واکنش
به قرعه تیمش در
مرحله نیمه نهایی
لیــگ قهرمانــان
گفت :معلوم است
هیچ بازی آســانی
در مرحلــه نیمــه
نهایی لیــگ قهرمانان وجود
ندارد .کسانی که فکر میکنند
مــا در برابر تیم آســانی قرار
گرفتهایم ســخت در اشتباه
هســتند .یوونتــوس پس از
مدتهاست که به این مرحله
رســیده و انگیزه زیادی دارد
تا بتوانــد خودش را به فینال
برساند .آنها بازیکنان بزرگ
و باکیفیتــی نظیــر بوفون،
پوگبا و توس دارند که همگی
خطرناک هســتند .طبیعی
اســت برای من که ایتالیایی
هستم بازی با تیمی از کشورم

آسانتر باشد .من
یــووه را به خوبی
میشناسم .در این
تیم بــازی کردم و
میدانــم که آنها
چه شرایط خوبی
دارند .صدرنشینی
در سری  Aبا اختالف امتیاز
دیوانهکننده و حضوردر فینال
جام حذفی نشان میدهد که
آنها این فصل فوقالعاده عمل
کردهاند .آنها بعد از  12سال
به نیمهنهایی لیگ قهرمانان
اروپا آمدهاند و قطعا سراســر
انگیزه خواهند بود تا بتوانند ما
را شکست دهند.
سرمربی رئال مادرید ادامه داد:
من و همه اعضــای خانواده
رئال مادرید فقط به یازدهمین
قهرمانی در اروپا میاندیشیم.
بایددر بهترین فرم خود باشیم
تــا بتوانیم یووه را شکســت
دهیم .به همان روحیه
تیمی نیــاز دارم که
توانســت آتلتیکــو
مادرید را از ســر راه
خود بردارد.
سرمربی رئال مادرید
درباره نقش هواداران
تیــم مادریــدی در
این مرحله گفت :مطمئنا جو
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو یک
پوئن مثبت بــرای ما خواهد
بود تا بتوانیم به فینال برسیم.
برای تیمی مثل رئال مادرید
باید طبیعی باشد که هر سال
در فینال لیگ قهرمانان حاضر
باشــد چرا که رئــال مادرید
همیشــه از مدعیان قهرمانی
بوده است .در حال حاضر تنها
نگرانــیام ،بازیکنان مصدوم
است .تیم من در حال حاضر
ناقص اســت و تالش زیادی
میکند تا صدر جــدول را از
بارسلونا پس بگیرد .در لحظه
بســیار حساسی از فصل قرار
داریم .کوچکترین اشــتباه
فصل را از ما میگیرد 4 .تیمی
که در این مرحله حضور دارند
هنوز هیچ قهرمانی کســب
نکردهاند و میخواهند در ادامه
فصل مزد بازیهایشان را در
کل فصل بگیرند .پس از اینجا
به بعد فصل جدیدی برای این
چهار تیم است.
همچنیــن آلــوارو موراتــا
مهاجم اســپانیایی یوونتوس
در شرایطی برابر تیم سابقش
قرار میگیرد که رئالیها قصد
دارند بند جدیدی در قرارداد
این بازیکن جا بدهند تا موراتا
برابر رئــال به میــدان نرود.
رئالیها قرار است بندی با نام
بند ترس در قرارداد موراتا با
یوونتوس قراردهند .این همان
بندی بود کــه حضور کورتوآ
دروازهبان آتلتیکو مادرید برابر
چلسی را منع کرده بود ولی با
مخالفت یوفا روبهرو شد.
•

www.paivand.ca
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را بر روی سایت بخوانید
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چیـزی که بخاطــر

رابطه تان نباید قربانی کنید

رابطه هم می تواند رشــد و
شادی متقابل ایجاد کند و هم
بعد از مدتی خســته کننده،
خفه کننده و آســیب رسان
شــود .هر رابطه ای ،چه چند
هفته طول بکشــد و چه یک
عمر دوام پیدا کند ،هدف خود
را دارد .مسئله مهم این است
که رابطه باید از شما حمایت
کرده ،تشویقتان کند و برای
تبدیل شدن به انسانی بهتر
شــما را به چالش بکشد نه
اینکه همه انــرژی تان را گرفته و تان میشود و باعث میشود احساس
باعث شود احساس بدی نسبت به بدی نســبت به خودتان و زندگی
پیدا کنید ،زمان آن رسیده که آن
خودتان پیدا کنید.
اگر مجبور هستید به خاطر رابطه رابطه را ترک کنید .شما به کسی
ای که در آن هستید ،یکی از موارد نیاز دارید که با ارتعاشــات انرژی
زیر را قربانی کنید ،زمان آن رسیده شــما همخوانی داشته باشد و به
که ایــن رابطه را دوبــاره ارزیابی زندگی تان شــور و هیجان بدهد
نه اینکه همه انرژی زندگی شما را
نمایید.
•
بگیرد.
 .۱آزادی تان...
•
اگر به طور مداوم باید گزارشــات  .۴تفریح و سرگرمی تان...
کارهــای خودتــان را به طرفتان آیــا از بودن کنار آن فرد لذت می
بدهید یا از اینکه با یکی از دوستان برید؟
یا اعضای خانواده تان جایی رفتید ،آیا میتوانید با هم مثل بچه ها از ته
احساس گناه کنید ،نشان میدهد دل بخندید و چیزهای جدیدی را
که آن فرد اعتماد به نفس ندارد .امتحانکنید؟
رفتارهای مالکیت جویانه معموالً در همه روابط هرازگاهی اختالف
بخاطر احســاس عــدم امنیت و پیش میآید اما حتی بعد از مدتی
اعتماد درونی افراد است که بخاطر طوالنی کنار هم بودن ،هنوز هم
اتفاقاتی که در کودکی برایشــان باید بتوانید فعالیتهایی را در کنار
افتاده ایجاد شده است .حتی اگر هم انجــام دهید که کودک درون
این فرد بسیار مهربان بوده و لیاقت شــما را بیرون بیاورد ،هیچوقت
دوست داشتن را داشته باشد ،باید نباید قید تفریح و لذت در رابطه را
ارتباطتــان را بــا او قطع کنید تا بزنید .بدون این تفریحات ،زندگی
بتواند زخم های خودش را درمان بسیار خسته کننده خواهد شد و
کند .رفتارهای کنترل کننده نشان تنها چیزی که برایتان باقی خواهد
میدهد که فرد با خودش احساس گذاشت استرس است.
راحتی نمیکند و چنین فردی قبل •
از اینکه وارد یک رابطه جدی شود ۵ ،آرزوهایتان...
باید مشکالتدرونی اش را برطرف یــک رابطه ایــده آل از دو فردی
تشکیل میشود که هدفی مشترک
کند.
•
داشــته و همدیگر را در هر قدم
 .۲خودتان...
برای رســیدن به آن هدف یاری
هیچوقت خودتان را برای کســی کنند .یا دو نفر با آرزوهای متفاوت
دیگر تغییر ندهید.
که همدیگر را برای رسیدن به این
فــردی که واقعاً بایــد در زندگی آرزوها تشویق میکنند .اگر طرفتان
کنار شــما باشد ،شما را همانطور در مسیر مشــابه شما نیست ،بی
که هستید دوست خواهد داشت ،درنــگ از آن رابطه بیرون بیایید.
هیچوقت هم از شــما نمیخواهد اینکــه از زندگی چه می خواهید
که خودتــان را تغییر دهید چون قسمت عمده ای از شما را تشکیل
از خود واقعی شــما لذت میبرد .میدهد و مطمئنــاً در زندگی تان
البته همه روابط به کمی مصالحه به کسی که مانع رسیدن شما به
نیاز دارد ،مثل اینکه در رستورانی اهدافتان باشد نیاز ندارید.
غذا بخورید که او دوســت دارد نه •
رستورانی که خودتان واقعاً دوست  .۶آرامش درونی تان...
داشتید بروید اما نباید شخصیت کسی که در زندگی کنار شماست
و هویت واقعی خودتــان را برای باید حس آرامش عمیقی به شما
کسیدیگر عوض کنید .بدون هیچ بدهد که هرج و مرج و مشغله های
رودربایســتی و خجالت خودتان زندگی را از یاد ببرید.
باشد و اگر طرفتان نمی تواند آن را اگر او باعث اضطراب ،عصبانیت و
قبول کند ،مشکل از اوست نه شما .استرس شما میشود .فقط انرژی
•
شما را تحلیل برده و شما را دربرابر
 .۳خوشبختی تان...
انرژی منفی آسیب پذیر میکند .او
اگر کسی نمی تواند زندگی شما را باید درون خود آرامش داشته باشد
ارتقا داده و به لذت هایتان اضافه و این آرامش را به شما هم منتقل
کنــد ،واقعاً به چه دلیل باید کنار کند.
•
شما باشد؟
اگر طرفتــان فقط باعث ناراحتی  .۷میل تان به اکتشاف...

زندگی یعنی تجربیــات جدید،
بنابراین اگر طرفتــان به امتحان
کــردن چیزهای جدیــد تمایل
ندارد و شما را هم از این کار منع
میکند ،مطمئناً مدت زمان زیادی
نمیتوانید با او احساس خوشبختی
کنید .طرفتان باید شما را به خطر
کردن تشویق کند ،چون این خطر
کردن ها اســت که باعث رشد و
پیشرفت شما خواهد شد.
•
 .۸روابط دیگرتان...

رابطه شما با دوســتان و خانواده
نباید بخاطر نامزد یا همسر شما
قربانی شــوند .کســی که چنین
چیــزی از شــما میخواهد حس
مالکیت دارد .طرف شــما باید به
شما این امکان را بدهد که بتوانید با
دوستان و خانواده خود بدون اینکه
کنترلتان کند ،وقت بگذرانید.دقت
کنید که کســی را انتخاب کنید
که برای شاد و راضی بودنش نیاز
نداشته باشد که همیشه و در همه
جا شما کنارش باشید.
•
.۹اعتقـــاداتمعنوی/مذهبی
تان...

خیلی ها بخاطر طرف مقابلشان
اعتقادات خود را عوض میکنند اما
اینکه واقعاً بخواهید به آن اعتقادات
روی بیاورید تااینکه به خاطر فردی
دیگر خودتان را مجبور به پذیرفتن
آن کنید ،خیلی فرق میکند .هیچ
رابطه ای اینقــدر ارزش ندارد که
بخاطر آن اعتقادات درونی خودتان
را از دســت بدهید .طرفتان باید
بتواند تقویت کننده زندگی معنوی
شما باشد و همراه با شما رشد کند.
•
 .۱۰معاشرت تان...

هر رابطه نیاز به تعهدی عمیق به
گــوش دادن به حرف های طرف
مقابل و درک افکار و احساسات او
دارد .یک رابطه دوستانه و آزاد از
دو فردی تشکیل میشود که برای
نظرات همدیگــر ارزش قائل بوده
و همدیگــر را قضاوت نمی کنند.
اگر به طور مداوم احســاس می
کنید که طرفتان برای گفتگوی
راحت و آزاد با شــما تالشی نمی
کند ،به او بگویید که در رابطه تان
نیازهای شما برآورده نمی شود .اگر
میخواهید رابطه ای موفق و شاد
داشته باشید ،خیلی مهم است که
طرفتان از نظر احساسی همیشه
برای شما آماده باشد.
منبع :مردمان
•
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امروز ديگر كسي را پيدا
نخواهيد كرد كه س��خن از
آرام��ش نگوي��د ،تحصيل،
www.paivand.ca
 4 1433آگوست 2012
تفريح،ماه  15 1391رمضان
14مرداد
شماره
شنبهسفر،
5143ازدواج،
اشتغال،
عبادت و هر كار ديگري كه
بش��ر انجام ميدهد ريش��ه
در آرامش��ي دارد ك��ه در
جس��توجوي آن اس��ت،
همي��ن امر نيز باعث ش��ده
ت��ا در روزگار اخير تمايل به
باالكند
دمایپيدا
افزاي��ش
معنويت
اکســیده
هــا در
روغن
پیداعمر رنسانسي وي ميگذرد فهميده انقطاع
بــدیكه از
خواص دوراني
انسانو با تجربه
كه
می
چراشــوند
كامل از آس��مان و بيخدا بودن نه تنها آرامش بخش نيس��ت بلكه اضطراب و
.
د
کنن
می
تشويش را به ارمغان خواهد آورد.
ســبزیجات را
تمايلاســت
بهتــر
معنويتدراز سوي برنامه ريزان بيپاسخ نمانده است،
بش��ر امروزي به
معنويتهاي
استفاده از ش��يوه
س��الهاي
تشــکیل
آرامبخش،باعث
هاي این کار
نگذارید.
گسترشنارگیل
اخير روغن
گیاهی یا
طيهای
کره
بشر
براي
سياستگذاران
كه
است
اي
برنامه
همان
كاذب
هاي
عرفان
و
جايگزين
مــوادی نامطلوب میشــود که
سرخ کنید.
در نظر گرفتهاند تا جايي كه حتي كوچكترين اجزاي زندگي انس��ان را با اين
ممکن است عملکرد غدد درونریز
•شيوهها در بر ميگيرند.
حتی به
کند
مختل
بــدن
سه:مديتيش��ن يكي از اين شيوههاس��ت كهرا در
ميوخواهد
است و
ذهني
تكنيكي
باشید
مراقب
ريشه در
روشها
جس��م انس��ان را آرام كند،
مایکروویوذهن
طريق آرامش
از
خواهید
بيشترمی
شود .اگر
سرطاناينمنجر
هاي
ريزي
برنامه
حقيقت
در
دارد،
هند
و
ژاپن
چين،
بخصوص
شرقي
كشورهاي
انتخاب
مایکروویــو
از
اســتفاده
ســبزیجات را داخــل مایکروویو
صورت گرفته بدين سو مديريت شده است تا عرفانهاي موجود در اين كشورها
كاذبایــن
معنويتامــا
هاســت.
خیلی
پوشــش و
ش��ود.را بدون
بگذارید ،آنها
بوديسم و مذاهب
روشخداانگاري بش��ر
جايگزين
عنوان
به
باعثنيزپخته
دهید.
ایبهقرار
زیادیدارد .اينروی
ظرف شیشه
سالمتي و
رس��يدن
ش��يوهها
شــدنبر عهده
همين كار را
اينچنيني
• انسانهاي تشنه به آرامش را به
تبليغ كرده و
اضطراب را
دوري از اس��ترس و
شود و
سبزیجات می
خود جلب ميكند.
چهار:
خواص مغذی آنها
مديتيشن به حساب
 ،TMمديتيشن تنفسي و
انواعنکنید
تمركزيرااززیاد
مديتيشن شعله
را کــم میکنــد.
ميآيند .در روش اول فرد «مانترا» كه يك صوت يا كلمه است را در طول مدت
خواهید
داریــد و می
وقتی
ريلكسيشن
عجلهبه مرحله
رسيده و
دیگــر ،به تمركز
طــرفميكند تا
زمان مشخصي ازدائم تكرار
کنید،روشن
كمك به
بازدم ،براي
تنفس��ي ،تمركز
برس��د .مديتيشن
احتماال
ســرو
باشــدبر فرايندغذادمراو زودتر
حواستان
روي
تمركز
(،)mindfulness
يا
تمركزي
مديتيشن
و
باشد.
شعله گاز را هم باال میبرید .در این
ش��دن ذهن ميســبزیجات را با
زمان حال ،قدرداني از افكاري كه به سطح ميآيند و مشاهده آنها بدون قضاوت
حالت اگر از روغن زیتون استفاده
پوششپالستیکی
است.
خواهد
طعم بدی
ه��اغذا
باشید،
تأثير مثبتکرد
مایکروویــو
آزمايشهاي
دائم از
اينهروش
محقق��ان غربيدرب��راي تبليغ
ســریعا
زیتون
چون روغن
گرفت
آزمايشات
استفاده از
آورده و با
صورت گرفته روي اين شيوهها سخن به ميان
تقويت
را
انس��ان
ايمني
سيس��تم
تجربي تأكيد ميكنند كه روشهاي مذكورحالت سوختگی به خود میگیرد.
ميكند و از اين طريق آرامش در فرد ايجاد ميش��ود .اين محققان ميگويند:
سوختن
در عین حال ،شعله زیاد و
«مديتيش��ن با كاهش س��طح هورمونهايي مانند « »epinephrineمقدار
شــود
ميی
باعث م
روغن
نمايد،
زیتونكمك
شريانها
كلسترول را در خون كاهش ميدهد و به باز ماندن
باشند رامهم
اکســیدامينهای
اين تكنيك ش��دت امواج آلفا را كه بيانگر حالت آنت
آرامشیو پذيرش
به سطحي حتي باالتر از زمان خواب افزايش ميدهد».
موجود در روغن زیتون از
اما نكته قابل تأمل آن است كه اين شيوهها صرفاً
به
و
است
ذهني
هاي
شيوه
بین بروند.
احساس و چيزي كه به اصطالح آن را «دل» مينامند كاري ندارد و از آنجايي
اگــر از
كه دل آرام نميگيرد دوباره افكار پريشان به سراغ انسان ميآيد.
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این بالها را سر سبزیجات نیاورید!

این بالها را سر سبزیجات نیاورید
هر هفته ســبد خریدتان را پر از
ســبزیجات میکنید و به خانه
برمیگردید.
اما آیا بلدید که بهترین استفاده را
از آنها ببرید؟
اصوال گفته میشــود که روزانه
انسان
فرعي براي رسيدن
بایــد به انــدازه دو فنجان و نیم
سبزیجات تازه خورد .اما ممکن
است نحوه پخت و استفاده شما
از آن سبزیجات کامل و مناسب
نباشد و بخشــی از فواید آنها را
کــم کند .برای آنکــه در پخت
سبزیجات اشتباه نکنید این نکات
را به نقــل از  Yahoo Healthدر
ذهنداشته باشید:
•

بسیاری از مواد مغذی سبزیجات
در آب حل میشــوند و از دست
میروند.اگرمیخواهیدسبزیجات
را بپزید ،حتمــا آب باقیمانده را
هم مصرف کنیــد .در عین حال
میتوانید از بخارپز کردن یا استیر-
فرای (سرخکردن سریع در ووک
به آرامش 1 -
به شیوه چینی) استفاده کنید.
•

بشراستفطري بشراست
مطالبه
یک:
سبزیجات را زیادی نپزید

خیلیها این اشــتباه را مرتکب
میشــوند و خاصیت سبزیجات
را از بیــن میبرنــد .پختن زیاد
باعث میشود ســبزیجات رنگ
و طعم خود را از دســت بدهند.
از آن بدتر اینکه خاصیت غذایی
آنها هم از بین میرود .پختن
سبزیجات عمال بدترین راه
برای اســتفاده
آنهاســت،
چو ن

دو:
از هر روغنی استفاده نکنید

«اســتیر-فرای» کردن (تفت
دادن) ظاهــرا راه خوبــی
بــرای حفــظ خواص
سبزیجات اســت ،اما
حواستان باشد که از
روغنهایی مثل کانوال
یا آفتابگردان برای این
کار اســتفاده نکنید.
چربیهــای
غیراشباع
در این

یک جدول با دو شرح

5143

سبزیجات را در روغن و سسهای
مختلف غوطهور کنیم .اما واقعیت
این است که گریل باعث خشکی

ر و غــن
زیتــون

یک جدول با دو شرح

امروز ديگر كسي را پيدا
نخواهيد كرد كه س��خن از
تحصيل،
نگوي��د،
27
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اشتغال ،ازدواج ،سفر ،تفريح،
عبادت و هر كار ديگري كه
بش��ر انجام ميدهد ريش��ه
در آرامش��ي دارد ك��ه در
جس��توجوي آن اس��ت،
همي��ن امر نيز باعث ش��ده
ت��ا در روزگار اخير تمايل به
معنويت افزاي��ش پيدا كند
چرا كه انسان با تجربه دوراني كه از عمر رنسانسي وي ميگذرد فهميده انقطاع
كامل از آس��مان و بيخدا بودن نه تنها آرامش بخش نيس��ت بلكه اضطراب و
تشويش را به ارمغان خواهد آورد.
تمايل بش��ر امروزي به معنويت از سوي برنامه ريزان بيپاسخ نمانده است،
هاي
آرامبخش،
هاي
استفاده از ش��يوه
گسترش
س��ال
معنويتاگر
خصوص
یشود ،به
سبزیجات م
شعله
اخيرکنید
هايسعی
اید
طي کرده
استفاده
بشر
براي
سياستگذاران
كه
است
اي
برنامه
همان
كاذب
هاي
عرفان
و
جايگزين
گاز را در حالت متوسط قرار دهید پوست آنها روی گریل سیاه شده
در نظر گرفتهاند تا جايي كه حتي كوچكترين اجزاي زندگي انس��ان را با اين
قطره روغن باشد.
و آخر ســر هم چند
شيوهها در بر ميگيرند.
سبزیجات
گریل
برای
بهترین راه
بریزید
زیتون روی
خواهد
است و مي
ذهني
تكنيكي
شيوهتاهاس��ت كه
ســبزیجات اين
مديتيش��ن يكي از
احتیاط
روش را
که آنها
خودشان را
آرامش کار
اکســیدانها
ريشهودر
ها بابيشتر
اســتاين
اینآرام كند،
انس��ان را
ذهن جس��م
آنتیاز طريق
هاي
گریلريزي
زیادبرنامه
حقيقت
دارد ،در
در هند
كشورهاي شرقي بخصوص چين ،ژاپن و
کنیم
چندان
شعله نه
انجامدهند.
• صورت گرفته بدين سو مديريت شده است تا عرفانهاي موجود در اين كشورها
و حتــی از ســبدهای مخصوص
به عنوان معنويت كاذب جايگزين خداانگاري بش��ر ش��ود .بوديسم و مذاهب
پنج:
رس��يدنکاربهاستفاده
برای این
ســبزیجات
سالمتي و
ش��يوهها
اينچنيني نيز همين كار را بر عهده دارد .اين
نگیرید
پوست
را
سبزیجات
دوري از اس��ترس و اضطراب را تبليغکنیم
كرده .و انسانهاي تشنه به آرامش را به
كند.
دت مي
خودعاجلب
همهسبزیجات •
دارند
خیلیها
تمركزي از انواع مديتيشن به حساب
مديتيشن
و
تنفسي
مديتيشن
،TMسیبزمینی یا خیار را هفت:
مثل هویج یا
نریزیداست را در طول مدت
زیاديا كلمه
روغنصوت
ميآيند .در روش اول فرد «مانترا» كه يك
تكراردرميغذا
مشخصيبعددائماز آنها
زمانبگیرند و
پوست
كند تا به تمركز رسيده و به مرحله ريلكسيشن
خورید
برگ م
بازدم،کلم
بروکلی یا
تمركز بروقتی
پوست
مديتيشنکندن
کنند .اما با
استفاده
روشن
ی به
كمك
براي
فرايند دم و
تنفس��ي،
برس��د.
روي
بسیارتمركز
(،)mindfulness
عمالباشد .و
ذهن مي
این ش��دن
مفیدی
تمركزي ميایکنید غذای
مديتيشن حس
بخشی از مواد
سبزیجات
قضاوت
بدون
آنها
مشاهده
و
آيند
مي
سطح
به
كه
افكاري
از
قدرداني
حال،
مغذیزمانآنها راهی ســطل آشغال خوردهایــد .چنین ســبزیجاتی
است.
سرشار
البته
کالری و
اينو کم
چرب
حاویتأثيرکم
سبزیجات
میشود .پوست
هاي
آزمايش
دائم از
روشه��ا
مثبت
ب��راي تبليغ
محقق��ان غربي
حواستان
انــد .اما
ميانمغذ
شيوههاگاهسخنازبهمواد
است و
صورتمواد
ویتامین،
آزمايشات
استفاده از
آوردهیو با
معدنیاين
گرفته روي
تقويت
را
انس��ان
ايمني
سيس��تم
مذكور
هاي
روش
كه
كنند
مي
تأكيد
تجربي
خواصــی دارد که فقــط در الیه باشد که اضافهکردن کره یا روغن
گويند:
آنها مي
محققان
افزایــشاين
باعث ميش��ود.
آرامش در فرد ايجاد
پوستاين
ميوكند و از
خواهد
کالری
طريقیشود.
یافت م
بیرونی
«مديتيش��ن با كاهش س��طح هورمونهايي مانند « »epinephrineمقدار
•
اســتميبرای
بنابراین
شــد.
نمايد،
بهترها كمك
شريان
باز ماندن
كلسترول را در خون كاهش ميدهد و به
ســبزیجاتی
چنین
پختن
آب را
ميازباشند
آرامش و پذيرش
حالت
شش:اين تكنيك ش��دت امواج آلفا را كه بيانگر
حتيباشد
سطحيگریل
ستان به
دهد».
مي
افزايش
حوا به
باالتر از زمان خواب سبزیجات ،ســرکه یا آب استفاده
ً
است ورابه
ذهني
هاي
شيوه
ا
صرف
ها
شيوه
اين
كه
است
آن
تأمل
قابل
نكته
اما
«گریل»  BBQاز نظر خیلیها راه کنید .همچنین میتوانید آنها
احساس و چيزي كه به اصطالح آن را «دل» مينامند كاري ندارد و از آنجايي
آيد.کمی روی
آخرميسر
سالمی است چون مجبور نیستیم بخارپز کنید و
كه دل آرام نميگيرد دوباره افكار پريشان به سراغ انسان
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ن زیتون بریزید.
آنها روغ 

•

حلدوکرده و
ایرانمداد
روزنامه را با
جدول شرحها
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول
ويژهعادي
جدول

جدول عادي

 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________

افقي:
كه
چ��وگان
و
گوي
بازي
نوع��ي
-1
1
در روي ميز انجام ميش��ود – كشور
2
ممتاز در روابط بينالملل
 -2سرمشق – ناخن خشك – وسيله 3
وزنهبرداري
4
 -3روزگار – پرن��دهاي خوانن��ده –
5
بزرگوار
 -4ايستگاه پيكها – سودن – ناطق 6
– اما
7
 -5اش��اره به دور – چراغ نفتسوز –
8
همسر زن
پسوند
–
كاس��تن
–
نهايي
 -6بازي
9
شباهت
 -7موازن��ه – خانم خان��هدار – خط 10
آهني
11
جاده
و
راه
–
نيكوكار
–
كدر
-8
12
 -9پ��در ع��رب – پول��ي را پنهاني و
بدون حق از صندوق ادارهاي برداشتن 13
– كشيده شده
14
 -10خ��وب – از ميوههاي درختي –
15
ثروتمند
 -11جوانم��ردي – تخت��ه س��تبر –
كلنگ – فرمانروا
زينت سر خانمها
 -9شهري در استان آذربايجان شرقي –
 -12ن��ام – كبوتر دش��تي – به همان
نوعي دسر – ذكاوت
شكل و ترتيب – بيرمق و شل
 -10س��وم شخص جمع – خستگي –
 -13خ��وش اندام – كادو – س��اكنان
بندگي
محل
 -11طري��ق كوتاه – تصديق بيادب –
 -14نگهبان چماقدار – مطالعه اجمالي
قابله
– نژاد ايراني
 -12كوه سيمرغ – ترمز چارپا – حيوان
 -15نوعي سنگ نازك كه با شن و ماسه
بدبو – تاالر بزرگ
و س��نگهاي رنگين و س��يمان ساخته
 -13رنجيده و اندوهگين – حالتدهنده
ميشود – از معجزات پيامبر(ص)
مژه – دزد
عمودي:
 -14حشره سمي – سنت و خلق و خو
 -1چيزي را دوباره به دس��ت آوردن –
– گردن نهادن
پيامبر بتشكن
 -15معادل پايانه – خوشبخت
 -2ضرب شمشير – درجه ،مقام – نور
كم
حل جدول عادی شماره 5142
 -3دهنه – سازمان خواربار
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
و كش��اورزي مل��ل متحد –
ر
ز ش ي ا
م و
ا
 1م ن ا ج ا ت
برجسته و برگزيده
2
م ج و
ن ا
ل ك
ا
م
و ن س
ا
–
مفيد
اشعه
 -4ذره باردار –
3
ر ش
ا
م
ر ب ا ب
و
ر
ه
ا
ر
واحد سطح – از دستگاههاي
 www.tapeshmontreal.comا ن
ن
ا
ت ن ه
د
ا
ا
د
 4و
ا
ر س م ي
ه
ا
ا ك ر
 5پ ر
موسيقي سنتي ايران
س ي
پ ه ن ه
دیس و م
تب ر
م
 6ل
ل
 -5اش��اره ب��ه دور – مركز
سی
ست
م
ها
ی
م س ي
ب ا
ل ف
ا
د
ه
د
 7ه
ويتنام – گام يك پا
8
و س ت
د
ز ش ا ك ر
ل ن ا
ا
وی
دی
وئ
ی
 -6چهره شطرنجي – ماهي
د ن ي ا
د
ا
ز
ب ه
 9گ ش ت
فروش – پايان
ن
ك ا ش ا ن
ت و ق ف
 10ر ت
پ ت
دیسک ،ب د
ر
کامپکت ا
ب
ا
ت ز
 11گ
کاست رو
 -7عضو فع��ال – از بناهاي
ب ر گ
ي ن
ا
ل
ب ا
ا ي
 12و
تاريخ��ي اس��تان آذربايجان
کتاب ،کارت تلفن
ر
م و ت و
ه
ن ي ز
ا ت
 13م ل
6162
Sherbrooke
w.
شرقي – مترسك
و ي ا
ر
ت د ي ن
 14ي ك ت ن ه
Tel.: 514-223-3336
 -8ورزش ذهن��ي – ي��ار
م ت ز ل ز ل
ه
 15ش ي ر ي ن ت ر
1

2

3

4

5

تپـشدیجیتال

6

7

خدمات6
ش��ركت 5
آش��پزخانه –2ي��ك4 3
1

افقي15 14 13 12 11:
10 9 8
 -1نوع��ي بازي گوي و چ��وگان كه اينترنتي معروف
1
در روي ميز انجام ميش��ود – كشور  -9ب��ا داد آيد – ش��هري در اس��تان
2
گيالن – ثروت
ممتاز در روابط بينالملل
 -10كلمه ش��گفتي – پوش��اننده –
 -2سرمشق – ناخن خشك – وسيله 3
كتاب مان��ي ،يكي از ش��خصيتهاي
وزنهبرداري
4
شاهنامه
 -3روزگار – پرن��دهاي خوانن��ده –
5
 -11گلي��م – دفتر معامالت ملكي –
بزرگوار
خطكش مهندسي
 -4ايستگاه پيكها – سودن – ناطق 6
 -12س��گال – عم��ق – لغزيدن پا –
– اما
7
دين و آئين
 -5اش��اره به دور – چراغ نفتسوز –
 -13آرام خودمان��ي – اث��ر ج��وزف
8
همسر زن
 -6بازي نهايي – كاس��تن – پسوند اونيل( – )2008فرشته مغضوب
9
 -14تأثي��ر – ص��وت – نوع��ي م��ار
شباهت
 -7موازن��ه – خانم خان��هدار – خط 10
خطرناك
 11ميمون كوچكي به اندازه سنجاب
-15
آهني
ب��ا دم بلن��د پش��مالو – از جاذبههاي
جاده
و
راه
–
نيكوكار
–
كدر
-8
12
گردشگري خراسان جنوبي
 -9پ��در ع��رب – پول��ي را پنهاني و
بدون حق از صندوق ادارهاي برداشتن 13عمودي:
-1ش��هري در تركي��ه – نمايش��نامه
– كشيده شده
14
 -10خ��وب – از ميوههاي درختي – آلبركامو
15-2طفل��ي كه تازه به دني��ا آمده – از
ثروتمند
Skill:
 -11جوانم��ردي – تخت��ه س��تبر – غزوهها – شيپور بزرگ
افقي:
92 -3كلنگ –
فرمانروادرخت��ي ش��بيه
س��انتيمتر –
فيزيك��دان خانمها
 -1زينت سر
فرانس��وي و مخت��رع
چاقآذربايجان شرقي –
استان
در
شهري
-9
 -12ن��ام – كبوتر دش��تي – به هماندرخت انار – گوسفند
نخس��تين ماش��ين بخار پيس��توني –
ذكاوت
نوعي–دسر –
بريدن رگ – از
جنبش –
 -4ان��درز
داوينچيبيرمق و شل
شكل ورمزترتيب –
بازيگر فيلم
الفبا س��وم شخص جمع – خستگي –
حروف-10
س��اكنان
–
كادو
–
اندام
خ��وش خال��ص – محصول
-13چي��ن –
 -2پ��ول
بندگي
 -5نقدكننده – مقدار فشار الكتريكي –
گون محل
طري��ق كوتاه – تصديق بيادب –
-11
 -14نگهبان چماقدار – مطالعه اجمالينمايش تلويزيوني
 -3رنجاندن – برتري – نگهبان
 -6قابله
بنابراين – حاال – كالم نارسا
نژاد –ايراني
– -4
نيم��ه قامت – بيمار –
جوانمرد
دش��تحيوان
ترمز–چارپا –
–
سيمرغ
كوه
-12
 -15نوعي سنگ نازك كه با شن و ماسه -7نيكش به جا ماند – مكار
اغما
هموار– تاالر بزرگ
بلند و بدبو
س��يمان ساخته
رنگين و
پيشهاي
س��نگ
 -5و
قانون – بدكار
نويس
چاره –
حالتدهنده
–
اندوهگين
و
رنجيده
-13
ميشود – از معجزات پيامبر(ص)  -8پرونده – مشت تودهني – خانم
 -6كنايه از الغر و ضعيف – پانصد هزار  -9مژه
بخش��ي– ازدزدبدنه يك خودرو – تونل
– رنجوريعمودي:
سمي – سنت و خلق و خو
حشره
-14
 -1چيزي را دوباره به دس��ت آوردن –جاده چالوس – كمند
 -7اسرار – كميسر – ستايش ،وصف
نهادن
نوعيگردن
– -10
آستين كوتاه – شهر
پيراهن
پيامبر بت
شكن – تهويهكنن��ده
فل��زي!
 -8مرك��ز
خوشبخت
–
پايانه
معادل
-15
 -2ضرب شمشير – درجه ،مقام – نورخراسان رضوي – پسوند مولد
 -11زوبي��ن – مورد نياز –
كمحل جدول ويژه شماره 5142حل جدول عادی شماره 5142
شبنم
 -3دهنه – سازمان خواربار
جنبش 15 14
13 12 11– 10
پرده9 8
7 -12
6 5 4 153 142 131 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
دريدن
كش��اورزي ممل��ل متحد –
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 2ر
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ا
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س��ازمان
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 4و
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د
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د
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د
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ن
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ك
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و
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فع��ال – از
 11و  -7عضو
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ن و
 12ز ي ب
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ي
ا
 -15ل
ب ا
تركيب
آذربايجان
اس��تان
تاريخ��ي
ه ل ي
ا
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 13ب ا
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م و ت و
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م ا د ي اس��يدهاي فلزي – مجلس
ا ك د
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 14ا
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آلمان
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جدول ويژه
>>حل در صفحه 35

 15 14 13 12 11 10 9 8آش��پزخانه – ي��ك ش��ركت خدمات
اينترنتي معروف
 -9ب��ا داد آيد – ش��هري در اس��تان
گيالن – ثروت
 -10كلمه ش��گفتي – پوش��اننده –
كتاب مان��ي ،يكي از ش��خصيتهاي
شاهنامه
 -11گلي��م – دفتر معامالت ملكي –
خطكش مهندسي
 -12س��گال – عم��ق – لغزيدن پا –
دين و آئين
 -13آرام خودمان��ي – اث��ر ج��وزف
اونيل( – )2008فرشته مغضوب
 -14تأثي��ر – ص��وت – نوع��ي م��ار
خطرناك
 -15ميمون كوچكي به اندازه سنجاب
ب��ا دم بلن��د پش��مالو – از جاذبههاي
گردشگري خراسان جنوبي
عمودي:
-1ش��هري در تركي��ه – نمايش��نامه
آلبركامو
طفل��ي كه تازه به دني��ا آمده – از
24. -2
Sep 2013
Part B
غزوهها – شيپور بزرگ
افقي:
 92 -3س��انتيمتر – درخت��ي ش��بيه
 -1فيزيك��دان فرانس��وي و مخت��رع
درخت انار – گوسفند چاق
نخس��تين ماش��ين بخار پيس��توني –
 -4ان��درز – جنبش – بريدن رگ – از
بازيگر فيلم رمز داوينچي
حروف الفبا
 -2پ��ول چي��ن – خال��ص – محصول
 -5نقدكننده – مقدار فشار الكتريكي –
گون
نمايش تلويزيوني
 -3رنجاندن – برتري – نگهبان
 -6بنابراين – حاال – كالم نارسا
 -4جوانمرد – نيم��ه قامت – بيمار –
 -7نيكش به جا ماند – مكار – دش��ت
اغما
بلند و هموار
 -5چاره – پيشنويس قانون – بدكار
 -8پرونده – مشت تودهني – خانم
 -6كنايه از الغر و ضعيف – پانصد هزار
 -9بخش��ي از بدنه يك خودرو – تونل
– رنجوري
جاده چالوس – كمند
 -7اسرار – كميسر – ستايش ،وصف
 -10نوعي پيراهن آستين كوتاه – شهر
 -8مرك��ز فل��زي! – تهويهكنن��ده
خراسان رضوي – پسوند مولد
 -11زوبي��ن – مورد نياز –
حل جدول ويژه شماره 5142
شبنم
 -12 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1پرده دريدن – جنبش
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ازنازی بپرس!...
الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

برگزیده :فتنه چوپان عتیق مراغه

نطنـز...


یــه چوپــان میــره
خواستگاری ...پدر عروس
میگه شــغلتون؟ میگه
مهندسدامپروری؛ واحد
حراست!

به استادم میگم استاد! ما
نسل سوخته ایم به خدا!
گفت نسل سوخته ماییم!
شما نسل پدرسوخته اید!
هیچیدیگه تا حاال اینقد
تو زندگیم قانع نشــده
بودم!

موقع خشمده ثانیه صبر
کنید حتما فحش های
بدتری یادتون میاد!

تبلیغ جدید سایپا:
حادثــه و هیجان را با ما
تجربه کنید ،شاد بروید،
شادروان برگردید!

اتوبــوس تو بــرف گیر
میکنه راننده میگه پیاده
شــید تازنجیــر بزنیم!
طرف میگه بیرون سرده
ماداخل سینه میزنیم!

توقعمردایرانی
ازهمسرایدهآلش:

علی صاحلی

حاال خودش چیه:

قد  :محمدرضا شریفی نیا
قد و قواره :ریحانا!

هیكل :گروهبان گارسیا
هی
کل:
جنی
فرل
وپز
رن
گ
پ
هیچــگاه بــرای
وست :علیرضا خمسه
شخصی که از دور رنگ پوست :نیک
ول
کید
من
لب
و
د
هن:
ﺷﻴﺮ
ﻋﻠﻲ ﻗﺼﺎﺏ
برات دست تکون لب ودهن :آنجلینا جولی
قیافه ظاهری :ابوبکر بغدادی
و اما
اخالق :خانم فاطمه ی (داعش)
مــی ده دســت
زهرا!...
و
اما
اخ
تکون نده ...چون
الق :یزید ابن معاویه!
در اکثر مواقع با
تو نیست با پشت سریته!
ها به جان شــما! ینی
ضایع شدم که دارم اینو
میگم هااااااااااا
ش
ـ

ــوهر !
این پفک جدیدا رو تف
نوج
میزنی نمیچسبن به هم.
وانی آمــــــد ان
در منزلی از بهر کار
از قصد اینجوری ساختن
گف
ت
خانم ،چیست نامت؟
گف
ت
ا
سم
م
اک
بر
ا
تا تفریحاتمونــو ازمون
ست
گف
ت در اینجا اگر خواه
بگیــرن .کار آمریکاس
ی شوی مشغول کار
از
زبا
ن
بای
د
تو
با
ش
کامالمشخصه!
ی الل
و گوشانت کراست
گفت
رو
ی
چ
ش
م،

هر
ا
مر
ی که تاصــادر شود
ﭘﺸﻤﮏ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﺭﻭﺵ
من
اطاعت میکنم از هر
که اینجاسرور است
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ
گف
ت
خانم ،هر چه اینجابش
نوی ازنیــک و بد
ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺣﺎﺟﯽ
گوشهایت یک ب
ود
دی
وار
و
آ
ﻋﻠﯽ ﻭ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺴﻦ!
ن
دی
گر در است
هرغذای
ی
را
که
خو
رد
ی
خ
ﻭﺟﺪﺍﻧﺎً ﺭﺍﺿﯽ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺍﯾﻦ
ام و پخته تند و شور
حق ن
ﻫـﻤﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﻮ ﺯﺣﻤﺖ
داری تا بگویی کاین
بد و کان بدتراست
گر
ز
ﺑﯿﻮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ســاختن
دم
یک لنگه کفشی بر
سرت از روی خشم
پشمک!
نوش جان

راستیچرا؟!
 وقتی برق میره کجا میره؟ چرا تخم مرغ فحش نیست ولی تخم سگفحشه؟
 استامینوفن از کجا میدونه ما کجامون دردمیکنه؟
 وقتی میگن بگیر بخواب ،ما چی رو بایدبگیریم؟
 وقتی میگن به افتخارش دست بزنید ،دقیقا بهکجاش باید دست بزنیم؟
 چرا ازشنبه تا دوشنبه اینقدر کم طول میکشهولی از دوشنبه تا جمعه اینقدر طول میکشه؟
 این که میگن بین خودمون باشه دقیقاکجامونباید باشه؟
 پس کی این حقوق بشر رو میریزن بهحسابمون؟
 پلیس 10+چند میشه؟ دفتر مقام معظم رهبری چند برگه؟ آیا میشه رو میز ناهارخوری شام هم خورد؟ پشم شیشه دقیقا کجای شیشه در میاد؟ چرا جعبه پيتزا مربعه ،خودش گرده ،موقعخوردنمثلثه!؟
 آیا برای آزمایش الهی باید ناشتا بود؟ آیا برای گرفتن شناسنامه المثنی ،اصلشناسنامه هم الزمه؟


کن ،باش ساکت
کاین روال نوکراست
نوج
وان با خنده از منزل
برون گردید و گفت
اینکه می
خواهی تو ،نوکر نیس
ت
ن
ام
ش
شو
هر
ا
س
ت!

دلمیرودزدستم!...

(تضمینی بر شعر حافظ)
ادیب بیضایی
بوی پلو بر آمــــد یا عطر ُ
مشک سارا
دل میرود ز دستم صاحبدالن خدا را
پرخواری من و شیخ ،از خلق بود پنهان
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
گردیده است تهدیگ ،نرم از وفور روغن
ســــــاقی بشارتی ده پیران پارسا را
ای شیخ چون نشینی ،پهلوی قاب بریان
با دوستــان مر ّوت ،با دشمنان مدارا
وقت غذا نشاید ،حفــــــظ ادب نمودن
ای شیــخ پاکدامن ،معذور دار ما را
هنگام سفره بگذشت ،از دل ربودن خلق
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
از نان جو پلو را ،مــن بیش دوست دارم
مدعا را
هر کس به قدر فهمش ،فهمیده ّ
ای خواجه وقت خوردن ،بر صدر چون نشینی
تفقــــــدی کن ،درویش بینوا را
گاهی
ّ
رو جام جم رها کن ،بر ظرف قرمه بنگر
تا بر تو عرضــــه دارد ،احوال ُملک دارا
آن سرخرو که نامش حلوای زعفرانی است
اشهی لنــــا و احلی مِن ُقبلة العذارا
(ما را خوشتر و شیرینتر است از بوسه دوشیزگان)

از شام تا سحرگاه خوردیم دوغ و شربت
السکارا
هات ّ
الصبوح هبو یا ایّها ّ

(ای مستان ،بیدار شوید و شرابها را [به من] بدهید)

بیضایی از خورشها ،مشتاق قرمه سبزیست
گر تو نمیپسنــدی تغییر ده قضا را
جباری ،ص)39-40
(خرنامه ،تألیف بهروز ّ

سالم!
حال همهی ما خوب است
شدن گاه به گا ِه
ماللی نيست جز گم ِ
خيالیدور،
شادمانی بیسبب
که مردم به آن
ِ
میگويند
با اين همه عمری اگر باقی بود
طوری از کنا ِر زندگی میگذرم
آهوی بیجفت بلرزد و
زانوی ِ
که نه ِ
دل ناماندگا ِر بیدرمان!
نه اين ِ
---------اشتباهمیکنندبعضیها
که اشتباه نمیکنند!
بايد راه افتاد،
مثل رودها که بعضی به دريا میرسند
بعضی هم بهدريا نمیرسند.
رفتن ،هيچ ربطی به رسيدن ندارد!
---------چقدر این دوست داشتن های بی دلیل
خوب است
مثل همین باران بی سوال
که هی می بارد ...
---------بیا بی خبر به خواب هفت سالگی بر گردیم
غصه هامان گوشه گنجه بی کلید
مشقهاماننوشته
تقویم تمام مدارس در باد
و عید یعنی همیشه همین فردا
نه دوش و نه امروز ...
---------نامهام بايد کوتاه باشد
ساده باشد
بی حرفی از ابهام و آينه،
از نو برايت مینويسم
حال همهی ما خوب است
اما تو باور نکن!
---------وقتیدستمان به آسمان برسد
بلندی بنفش بنشينيم
وقتی که بر آن
ِ
ديگر دست کسی هم به ما نخواهد رسيد
مینشينيم برای خودمان قصه میگوئيم
کبوتران کوهی از دامنهی روياها به النه
تا
ِ
برگردند
---------ِ
دوست من!
گوش کن
َ
او که شمشيرش به ابر میرسد،
در زندگی هرگز هيچ ُگل سرخی نبوييده است...
---------ندشت
در اين دنيای َد َر َ
هر چيزی به نحوی باالخره زندگی میکند.
باران که بيايد
بيد هم دشمنیهای خود را با اَّره
فراموش خواهد کرد.
---------سادگی را
خواب يک پرنده
من از ِ
در سايهی پرندهيی ديگر آموختم...
---------ديروز را دانسته آمديم
امروز ندانسته عاشقيم
دوراهی دريا و
و فردا روز را  ...ای ِرن ِد مانده بر
ِ
دايره
خدا را چه ديدهای!
----------

سید علی صالحی متولد ،1334
خوزستان؛ از ســال  1358در
تهران اقامت دارد.
برخی از اشــعار او بــه زبانهای
انگليســی ،ايتاليايــی ،آلمانی،
فرانسه ،سوئدی ،ارمنی ،عربی،
ترکــی و کــردی نيــز ترجمه

شدهاند.
وی سال  1369تا  1379دبير سرويس ادبی
و صفحه شعر مجله "دنيای سخن" بود ،در
ســال  1382به عنوان سردبير ،يک شماره
مجله "معيار ادبی" را منتشر کرد؛ متعاقبا
ممنوعالمصاحبه و از ادامــه کار در مجله
محروم شد.
کتابهای سید علی صالحی:
ســمفونی ســپيدهدم ،از آوازهای کوليان
اهــوازی ،دريغا مال عمــر ،...دعای زنی در
راه که تنها میرفت ،آســمانیها ،روياهای
قاصدک غمگينی کــه از جنوب آمده بود،
آخرين عاشــقانههای «ریر»ا ،سفر بخير
مسافر غمگين پاييز پنجاه و هشت ،ساده
بودم ،تو نبودی ،باران بود ،نشانیها ،عاشق
شــدن در دیماه ُمردن به وقت شــهريور،
پيشگو و پياده شطرنج  ،منظومهها و...
به هر که گفت
تعبير زندگی شکل صبور همين شقايق است
شک خواهم کرد
---------بيداری دريا دعا کنيم
از هر که گفت بيا برای
ِ
پرهيز خواهم کرد،
يا پا به پای زائری که بگويد بالی ستاره دور،
شب از خواب اين زاويه به روز خواهد رسيد،
همسفر نخواهم شد.
---------پناه بر تو ای فهم فراموشی!
حاال بيا برای رسيدن به آرامش
نزديکترين نامهای کسان خويش را بياد آوريم!
---------دل مرا در باد ،کسی گشوده نخواهد
سفرهی ِ
يافت.
خواب يک ستارهی صبور
من ِ
زير بالش ابرهای راحله ديدهام،
يا باد میآيد و آسمان را خواهد ُرفت،
يا شايد کرامتی شد و باران آمد...
---------تنها محض خاطر تو ،به تو میگويم
خواهان خاکستر اين سمندری اگر
ِ
در بادهای رو به شمال و بر بام گريه تماشايم
کن!
تابی تماشا،
من با هزار چشم تشنه از بی ِ
شب آسمانی پر ستارهام...
بدهکا ِر ِ
---------برای من
دوستداشتن
آخرین دلیل دانایی است
اما هوا همیشه آفتابی نیست
عشق همیشه عالمت رستگاری نیست
و من گاهی اوقات مجبورم
به آرامش عمیق سنگ حسادت کنم
چقدر خیالش آسوده است
چقدر تحمل سکوتش طوالنی ست
چقدر ...
-----------

•
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محیط زیست...

ه
مدردی

دوستان ارجمند
سرکا رخامن فریبا بنکدار،
جناب آقای شاپور بنکدار،

کمبود آب عامل مهاجرت بزرگ آینده ایرانیان
«اگر برداشت بی رویه آبهای ایران
کاهش نیابد ،هفتاد درصد مردم
کشور را ترک می کنند».

این هشدار جدی وزیر کشاورزی
سابق و کارشناس برجسته حوزه
آب در ایران است.
آیا این هشــدار بــزرگ نمایی در
حوزه چالش آب است ،یا تلنگری
به حاکمیت ،برای دســتیابی به
راهکاری بلندمــدت برای کاهش
بحران کمبود آب در ایران؟
همه کارشناسان حوزه های محیط
زیست و کشــاورزی ایران براین
نظرند که بحران بــزرگ کمبود
آب پدیده ای شناخته شده برای
مردم و محیط زیست ایران است.
به قول کارشناسان این یک پدیده
سرطانی است به نام کمبود آب که
جان مردم و محیط زیست ایران را
نشانه گرفته است.
در همین زمان بخش کشــاورزی
ایران مصرف کننــده بیش از ۹۰
درصد آبهاست و به دلیل آبیاری
سنتی بیش از  ۴۰درصد این آبها
به هدر می رود.
این مصرف باالی آب کشــاورزی

به کاهش ســهم آب آشامیدنی
شهروندان ایرانی منجر شده است؛
به حدی که سهم آب آشامیدنی
مردم به  ۸درصــد کاهش یافته
است .از این روست که اسماعیل
نجــار ،رئیس ســازمان مدیریت
بحران ایران می گوید هم اکنون
 ۵۵۰شــهر همراه با  ۱۳کالنشهر
ایران دچــار کمبود جــدی آب
آشــامیدنی اند و عبــاس رجایی
رئیس کمیســیون کشــاورزی
مجلس شورای اسالمی گفته است:
یک سوم روستاهای ایران فاقد آب
آشامیدنی اند.
گزارش رســمی مقام های دولتی
نیــز از کاهش  ۲۲درصدی حجم
آب ورودی به پشت سدها خبرداده
اند و بنیاد منابع جهانی می گوید
ایران بیســت و چهارمین کشور
دچار تنش آبدر جهان است که با
خطر جدی کمبود آب روبروست.
حاال عیسی کالنتری وزیر پیشین
کشــاورزی و رئیس کنونی خانه
کشــاورز ایــران می گویــد :اگر
وضعیت کمبود آب در ایران به این
شیوه ادامه یابد ۷۰ ،درصد مردم

آرام بیات :روز جهانی رقص...
در هنر رقص وسیله هنرمند بدنش
اســت در واقع یکی از مهمترین
کارهایی که رقصنده انجام میدهد
ســاختن این وسیله و حفظ آن با
تمرینات پیوسته و ویژه می باشد.
می شود گفت رقصنده ورزشکاری
هنرمند است .یا به عکس.
در تمرینات رقص جســم و جان
تواماً کار می کنــد و به آرامش و
شــادی می رسند .نقش رقص در
تکامل و کمک به رشد طبیعی و
ســامتی کودکان و نوجوانان هر
روز بیشتر شناخته شده و توصیه
می شــود .در واقع تــا بی نهایت
می توان از مزایــای رقصیدن در
رشد جســمی و روانی کو دکان و
نو جوانان و تاثیرات مثبت آن در
زندگی اجتماعی و فردی آنها در
آینده گفت.
•

آشنایی با رقص تا چه اندازه حافظ
هویــت و فرهنگ ملــی کودکان
ایرانی تبار در کشورهای آمریکای
شمالی و اروپا است؟
 اریکســون روان شناس معروفقرن حاضر می گویــد« :هویتی
که نوجوان می خواهد به روشنی
با آن مواجه شــود این است که او
کیست؟» انسان احتیاج دارد که

29

ایــران ناچار به ترک کشورشــان
هستند.
آقای کالنتری ریشه مشکالت را
در تصمیم گیری های سیاســی
حاکمیت دانســته و افزوده است:
ط
«امور سیاســی ،اقتصاد و محی 
زیســت کشــور را به خاک سیاه
نشــانده و صحبت از خودکفایی
کشاورزی نادرست است».
این هشدار زمانی مطرح می
شــود که آیت الله خامنه ای
رهبر جمهوری اســامی بر
افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰
میلیون تاکید کرده است.
هشدار عیسی کالنتری با واکنش
تنــد مقام های حکومتــی روبرو
شد و رئیس کمیسیون کشاورزی
مجلس شــورای اســامی آن را
جوک سال و شماری دیگر آن را
دروغ ســال خوانده اند؛ اما همین
مقام ها نیز بحران بزرگ کمبود آب
را بزرگترین چالش مردم و محیط
زیست ایران دانسته اند.
•

>> ادامه از صفحه12 :

خود را بشناسد و شناسانده شود.
سرزمین ،نژاد ،زبان ،فرهنگ و هنر
و آداب و رســوم بخشی از هویت
ماست.
نقــش هویت در ســامت روانی
کودکان و نوجوانانی که در خارج
از ایران زندگی می کنند با وجود
دوگانگی فرهنگی به ویژه با تضادی
که در فرهنگ این دوره خاص در
تاریخ ایــران و دنیای غرب وجود
دارد ،حتا بــرای بچه هایی که در
خــارج از ایران به دنیــا آمده اند
"دوگانگی فرهنگ خانه و جامعه"
با پیچیدگی همراه است.
حتی کودکان نســل دوم و سوم
هم با قسمتی از هویت ایرانی خود
شناخته می شوند.
انســان همچنین احتیاج دارد به
هویت خود افتخار کند .اینجاست
که فرهنگ و هنر به کمک ما می
آید .به باور مــن رقص هر ملتی
بهترین وســیله برای شناخت آن
مردم است رقص هم در فرم هنری
و هم آئینی آن تصویری اســت از
هویت یک ملــت .مجموعه ای از
موزیک ،لبــاس ،حرکت ،آرایش،
ریتم ،حالت صورت ،تاریخ ،اسطوره
و خیلی عوامل دیگر را می توان در
یک رقص دید کــه هر یک از آن

گوشه ای از هویت یک ملت است.
و باز به باور مــن رقصهای ایرانی
آنچنان زیبا ،غنی ،گوناگون و یگانه
اســت که می تواند نمونه افتخار
آفرینی از فرهنگ و هویت ملی ما
باشد .و کودک و نوجوان ایرانی با
ارائه آن می تواند به هویت ایرانی
خود افتخار کند.
به همین دلیل است که جمهوری
اســامی از همان ابتــدا رقص را
ممنوع می کند و به همین دلیل
اســت که ما وظیفه داریم رقص
ایرانی را با آموزش به نسل آینده
حفظ کنیم.
•

از برنامه ها ی آینده ودستاوردهای
پیشــین گروه خورشــید خانوم
بگویید؟
 گــروه رقص خورشــید خانوماز رقصندگانی که در کالســهای
خورشید خانوم آموزش دیده اند
تشــکیل شده اســت .و همراه با
آموزش ،نمایش های رقصی راهم
در کانــادا آمریــکا و اروپا بر روی
صحنه برده اســت .این رقصها دو
گروه هســتند .رقصهایی که ما با
عنوان نماینده گروه رقص ایرانی
در فســتیوال ها و جشن ها انجام
مــی دهیم که در ایــن برنامه ها

خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن

زنده یاد بانو فریـده سرشار (بنکدار)

در مونتریال ،خود را شریک می دانیم.
برای شما عزیزان صمیمانه آ رزوی شکیبایی و بهروزی داریم.
ما را در کنار خود بدانید.

__________________
لوئیز داداش زاده ،محمدتقی حجازی،
بنفشه حجازی ،مهرداد نیکی راد،
بابک حجازی ،پریسا سرندی

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه
چون هدف معرفــی رقص ایرانی
به تماشاچی کانادایی و ایرانی می
باشد ســعی می کنیم رقصهای
سنتی و محلی ایران را با کوراگرافی
های به روز شده به نمایش بگذاریم.
گروه دوم رقصهای بلندی است که
معموال داستان دارد و یا موضوعی
ر ا مطرح می کند و آنرا مســتقال
انجام می دهیــم .در این رقصها
فرم کلی رقص معاصر می باشد با
هویت ایرانی و قدمها و حرکات بر
پایه قدمها و حرکات رقص ایرانی
بنا به ضرورت داستان به روز شده و
گاه از حرکات رقصهای دیگر برای
درک بهتر داستان استفاده شده.
در رقصهای داستانی در مواردی از
رقصندگان و نوازندگان مهمان هم
دعوت می کنیم .
ســوژۀ طراحی های مــن اکثراً
مسائل اجتماعی ،انسانی و هویت،
بخصوص زنان می باشد.
از رقص های بلنــدی که در این
سالها طراحی کرده ام که اجراهای
متعددی در آمریکا و اروپا داشته
اند:
پرواز  ،1991قصــه مارال ،1998
رویای ترمه آبی  ،1999از عشــق
صلح و شــادی  ،2002ســنگ،
خاکســتر و حســرت ،2005
بی.بی باف  2007و رقص در امتداد

را بر روی سایت بخوانید

به همه ایرانیان است با هر باوری.
جاده ابریشم  2011می باشند.
•
متاسفانه اسمها هم بعد از انقالب از
دلیل انتخاب نام خورشید خانوم این آسیب در امان نماند و هر یک
برای این گروه و موسسه آموزشی بار سیاسی ویژه ای به خود گرفت.
•
شما چه بوده است؟
 تصویر خورشــید با صورت گرد در پایان از شــما برای این گفتگومهربان زنی زیبا با چشــمهای سپاســگزارم .روز جهانــی رقص
و
ِ
درشــت و ابروان پیوسته و تاجی ( 29آوریــل) ایــن روز را به همه
بر ســر از دوران کودکی برای من دوســتداران رقص ،به ویژه رقص
ســنبل ایران و همــه خوبی ها ،ایرانی تبریک می گویم .درود من
روشنایی ،گرما ،وقار ،در دور دست بر همه کسانی که در یادگیری و
و نزدیک ،فرا گیر و بخشنده بوده اجرای رقص ایرانی در راه زنده نگاه
اســت .خورشید در فرهنگ غرب داشتن این هنر یگانه که در خانه
مرد است ولی در باور ایرانیان زن خود مورد بی مهری فراوان است
اســت .و به درستی زن است .زیرا زحمت کشیدند .خوب است یادی
خورشــید به زمیــن زندگی و به کنیم از آنهائــی که دیگر در بین
ما نیستند؛ کسانی که هنر رقص
زندگی گرما می بخشد.
در کنار همه اینهــا من به دنبال حرفه شــان بود در زمان انقالب
اسمی بودم که بار سیاسی نداشته و ســالهای بعد از آن بسیار لطمه
باشــد .اگرچه به بــاور من همه دیدند .چون این کار با جانشــان
انسانها سیاسی هستند و هر عمل اجین بود و هســت و متاســفانه
و حرکتــی که ما انجام می دهیم بعضی ازدوستان نتوانستند اینهمه
و یا حرفی که می زنیم ،نهایتا در بی مهری را تحمل کنند و خیلی
جایی به نفع گروهــی یا ایده ای زود از میان ما رفتند.
____________
و به ضرر دیگری اســت .من هم
منبع :مصاحبه آرام بیات با
باور های خــودم را دارم  .ولی می
مجله ایرانشهر -لوس آنجلس
خواستم که این گروه رقص برای
به مناسبت روز جهانی رقص،
همه باشد اســمی که هر کس با
هر باوری بتواند آنرا خودی بداند ،مصاحبه کننده  :مهدی آقا زمانی
•
همانطور کــه رقص ایرانی متعلق
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دکتر رضا پارسانژاد

www.paivand.ca

شهر پر از
 Hockeyو جشنه
اسداهلل خان!

www.mahzar.ca

2015

هنوز که تو خونه
نشســتی پــای
تلویزیــون ایرانــی
داری فیلمهای عهد
دقیانــوس رو نــگاه
میکنی .بــزن بیرون
ببین چــه خبره .دو تا
تیم کانادایــی افتادن
به جون هم دارن همدیگه رو خوب
میکوبن .از بس که خوش میگذره آدم
نخورده مسته.
ببین اســدالله خان اگــه نمیدونی
 Hockeyچیه و چه جوری باهاش
حال میکنن ،حاجیکت در خدمته تا
چراغونیتکنه:
بــازی  Hockeyرو بابــای بابابزرگه
 Pierre Trudeauدرست کرده .از بس
که هول بود ،ســرعتش رو پنج برابر
فوتبال گذاشت ،یادش هم رفت بگه
"آقا جون مادرت ،یار روبرو رو نزن!"
حاال باید بزنی خب بزن ،ولی دیگه
ادای محمــد علی کلی رو در نیار .تو
بازی ،یه توپ دارن از بس که کثیفه و
سیاهه بهش میگن پاک! ( .)puckیه
گلر دارن از بچگی هر چی تنش کرده
هنوز در نیاورده .مثــل این Carey
 Priceتو تیــم مونترال خودمون .تو
زمین ،پنج نفر اینورن ،پنج نفر اورن.
دنبال همون چیز سیاهه خودشونو
به اینور و اونور و به همدیگه میزنن.
راســتی اگه  puckرو نمی بینی ،یه
هورت دیگه به اون آبجو بزن تا روشن
بشی .بعد لیواندوم حتما می بینی!
البته همه تیمها خوبن اسدالله خان
ولی تیم  Canadiensمونترال سرورته!

مواظب چک
بیمحلهستی
اسداهللخان؟!
به به Businessجدید
مبارک باشه! ماشاالله
هزار ماشاالله داری جا
میافتی ها؟ شنیدم تاج
الملوک خانم هم که به
سالمتی شاغل شدند.
همجین حساب بانکی
داره پر مالت میشه ها.
شــیرینی ها رو جمع
کن یه دفعه همه رفیق
رفقا رو دعوت کن  ،ARËMکاباره
جدید ایرونی .هم مدیریتش خوبه
و همین که غذاش حرف نداره.
حرف پول و  Businessشد ،شما
حتما میدونــی اینجا چک یعنی
کشک! نه اینکه اینجا کشک گیر
نمیاد ،ملت چک که میگیرن اگه
برگشــت بخوره ،خرد میکنن جا
کشــک میریزن تو آش حالشــو
میبرن .البته میگن اگه ریا نشه و
لذت  +18هم نبرن جایزه و میشه
رو بادمجون هــم ریخت .یه عده
دیگه هم چک برگشتی رو گذاشن
دم کوزه ،شیر فلکه آب خونه شون
رو هم چند وقتیه بســتن .البته
میگن آبش هم کشکیه!
ها ،همچین گیج میزنی .میپرسی
یعنی چی؟
ببین اســدالله خــان اینجا مثل
ایــران نیســت ،چک
ارزش آنچنانی نداره.
اگه بی محل باشــه،
تنها چیــزی که بهت
میماســه ،یه هزینه 25
دالری بانکــه که چک
بی محل رو گذاشــتی به
حســاب .یه دفعه راه نیفتی بری
 RCMPبگی آقا دو تا آجان بدین
یارو جنس خریده ،چکش برگشته!
اینجا کسی رو بخاطر نداشتن پول
و برگشت چک تو زندون نمیندازن.
ایکاش تو ایران خودمونم اینجوری
بود .خداییش اگه بود آمار زندون و
زندونی نصف میشد.
ولی خب اســدالله خان ،حاال که
 Businessزدی ،یادت باشه "نسیه
بی نســیه ،حتی به شما دوست
عزیز!" ،تــا اطالع ثانوی هم چک
بی چک! یا نقد میگیری یا Credit
 .Cardوالسالم!

ببینم  Creditساختی
اسداهلل خان؟!

آره داشــتم میگفتم ،این Credit
 Scoreیــه چیز مهمیــه در حد
تیم ملی .یعنی اگه میخوای تکون
بخوری باید حواست باشه کهداری
 Creditمیسازی یا داری Credit
محترمه رو کله پا میکنی.
میپرسی اصال این Credit Score
چی هست و به چهدردی میخوره؟
اینجا موسسات مالی و اعتباری بر
اساس سابقه اعتباری افراد به آنها
وام میدن و خیلی مواقع هم روی
بهره وام تاثیر مستقیم میذاره.

ولی خب ،ســاختنش مثل
ساختن برج میالد و آش شله
قلم کار ،زمان بره و یه سری
مصالح و مواد میخواد که اگه
خدا بیامرز رزا منتظمی بود
اینجوریمیگفت:
 نــام آشCredit :Score
 مصالح :انواعThe Bay Card,
Canadian Tire
Card, Sears Card،
Credit Card,

فاکتــور تلفــن ،برق،
اینترنت ،اجاره و غیره.
 طرز تهیه :اســتفاده از انواع Creditکارتها و پرداخت به
موقع آنها و پرداخت فاکتور و
اجاره خانه قبل از سررسید و
هــم زدن این آش تا از کت و
کول بیافتی .نپرداختن حتی
یک فاکتور ،آش را به شدت
شــور کرده و Credit Score
را به شــدت پایین آورده به
طوری که حتی عمه جنابعالی
هم بخاطر شوری آش وامی
به شما نمیدهد ،چه برسه به
موسسات اعتباری که پول به
جونشون بسته اس.
ببین اســدالله خــان ،حاال
مواظب بــاش از حول حلیم
نیفتی تو دیگCredit Card .
از هروئین بدتره ،همچین آدم
رو معتاد میکنه که یه وقت به همه رو یه جورهایی اذیت کردن.
خــودت میای کــه خیلی دل همه از دستشون خونه.
دیرشــده و تا گــردن تو اضال میدونستی که کانادا باالترین
نرخ تلفن رو در تمام کشــورهای
قرض فرو رفتی.
شــما بیا یه آقایی بکن پیشرفتهداره؟ مثل وزیرهای کشور
و به محض اســتفاده خودمون ،یه تعداد معدودین که
از ایــن  Credit Cardاز در بیرونشون میکنی از پنجره
لعنتــی  Balanceرو همون
موقع پرداخت کن.
نکنه بزنی  Credit Cardرو Max
کنی با حســاب بانکــی که پر از
خالیه؟ این یعنی اول دردسر .پس
یادت نره "پــول داری خرج کن،
برمیگردن .هیچ جوری نمیشه از
نداری نکن!" ،به همین راحتی.
ایــن جماعــت  Creditکارتــی ،شرشون خالص شد .یا وزیر نفته
ایــن امپراتــوری رو از بهره های یا صنایــع .اینجاهم یا  Rogersیا
20درصــدی که از من و شــما  Telusیا  Bellیا ( Videotronتازه
این یکی فقط تو  Quebecهست).
میگیرنساختن.
البتــه میتونــی بگــی اصال من ولی خب ،هــر کاری راهی داره و
عطاشون رو به لقاشون بخشیدم هر قفلی کلیــدی .این جماعت
و وامشون رو هم نمیخوام .اونوقت تلفن چی ،یه مبصر دارن که ازش
باید اینقده صبر کنی تا موهات هم بد جوری میترسن ،طوری که تا
مثلدندونهات سفید بشه تا بتونی چوب رو میاره باال ،دست به سینه
یک خونه ایی ،ماشــینی یا چیز ردیف میشینن و با کلی معذرت و
دیگه ای بخری ،تازه شــاید نه مو چایی و شیرینی ،به حرفت گوش
داشته باشی نه دندون ،از پول هم میدن و اگه پولی باید پس بدن دو
دستی پس میدن .میپرسی اسم
خبری نباشه.
اسدالله خان ،ببینم چی کار میکنی مبصر کالس چیه؟ اسمش هست
 .CCTSاینم لینکش:
با  Credit Scoreخودت!
www.ccts-cprst.ca

از شرکت های تلفن
ناراضی هستی
اسداهلل خان؟!
نمیخواد بگی عزیز ،خودم میدونم،
این جماعت تلفــن چی تو کانادا

ولی اسدالله خان گوش کن عزیز،
همین جوری الکی نیســتا ،فکر
نکنی میتونی این جماعت رو دو
دره کنی و پولشــون رو بخوری.
دوباره گذر پوســت به دباغ خونه
{>> ادامه در صفحه}32 :

ورزشی...
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یوسفتیزهوش

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

بزرگان تنیس جهان
• در سال  2015چهار تورنمنت
بزرگ تنیس با شــرکت بانوان و
آقایان تنیس باز برگزار می شود.
این بازیها در اســترالیا -فرانسه-
آمریــکا (یو اس اوپــن) و لندن
(ویمبلدون) انجام خواهد گرفت.
همچنینچندینتورنمنتکوچک
و بزرگ انجام خواهد گرفت.
• پیــش بینی میشــود بیش از
یک میلیارد تماشاگر این بازی ها
باشند.
این بازیها در شــرایط آب و هوای
مناسب و در زمین های کوبیده و
ســفت ،چمن کوتاه و آسفالت به
اجرا گذاشته می شود.
بیشتر شرکت کنندگان ،بازی های
آمریکا و کانادا را بخاطر آب و هوای
مناسب ترجیح میدهند.
• عالوه بر  4بــازی مهم دنیا ،در
این سال تنیس بازان ماهر 1000
امتیــازی بــه انجام یک ســری
مســابقات در شهر سین سیناتی
خواهند پرداخت.
در مسابقات قهرمانی روی زمین
سخت و خاک رس ،جوکوویچ از
شانس بیشتری نســبت به نادال
برخوردار بود.
• سرنا ویلیامز ،آمریکائی ،برترین
تنیس باز بانوان دنیــا ،به تازگی
از مرز  700امتیاز گذشــته است.
وی تا بحال برای هشتمین بار در
 14مسابقه گذشته قهرمان اوپن
میامی شده است.
سرنا اولین قهرمانی خود در جوانی
مدیون تشــویق های پدرش می
داند .او تابســتان امسال  34سال
خواهد داشــت .از دوران جوانی تا
بحال توانســته  17بازی پیاپی را
ببرد.
• در قســمت
آقایان ،چهره های

مهم شرکت کننده
در مســابقات
آقایــان واوانیکا و
فدرر (ســوئیس)،
جوکوویچ (صرب)
انــدی مــری
(انگلیس) و نیشی کوری (ژاپن) از
چهره های مهم و بااستعداد دنیا به
چشم می خورند.
بازیکــن جــوان آقــای Vasek
Pospisilپوس پی ســیل تقریبا
پنجاهمین انفرادی مردان و پنجم
دوبل مردان از کانــادا با پرداخت
هزینه ای معــادل 300هزار دالر
برای مربــی و 100هزار دالر برای
مسافرت خود در این تورنمت ها
شرکت خواهد کرد.
• همچنین خانم اوژنی بوشــار از
وست مونت (مونتریال) برای حضور
در مسابقات هزینه های سنگینی
خواهد داشت .وی توانسته است
در رده بندی قهرمانان مقام هفتم
بانوان را بخــود اختصاص دهد و
مبلغی معادل یک میلیون و پانصد
هزاردالر نصیب خود کند .کمپانی
لباس های ورزشــی نایک ،بانک
ناســیونال و بورس سازمان های
ورزشی کمک های مالی زیادی به
این قهرمانان جوان پرداخت می
کند.
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یادآوری ،سپاس و بدرود!
جام جهانی
فوتبال قطر

کهنسالی دورانی است که انسان زمان الزم
را برای انجام آنچه دوست می دارد بدست
می آورد و فرصت آنرا می یابد که تجربیات
خود را به رشته تحریر درآورد.
از آنجائی که ورزش در تمام عمر مورد عالقه
و عشق من بوده ،در  13ماه گذشته کوشش
کــردم که با جمــع آوری خبرهای متنوع
ورزشی مطالبی خواندنی ،برای خوانند گان
و عالقمندان به ورزش روزنامه پیوند تهیه
نمایم ،تا از یک ســو دوستان ایرانیم را در
جریان اتفاقات ورزشی قرار دهم و از سوی
دیگر عشــق و عالقه همیشــه گی خود را
دنبال نمایم.
در این مدت عالقه و استقبال ایرانیان یکی از
زیباترین خاطرات زندگی من را تشکیلداد.
متاســفانه در  3ماه آینده ،به دلیل مشغله
های فراوان در خدمت شــما نخواهم بود.
امیدوارم بتوانم پــس از تعطیالت مجددا
بتوانم به تهیه مقاالت ورزشی ادامه بدهم.
در اینجا از ســردبیر محترم روزنامه پیوند
تشکر و قدردانی می نمایم که چنین فرصت
با ارزشمندی را در اختیار من قرار داد.

• علیرغم نظرات بسیار
منفیدر مورد واگذاری
جام جهانــی فوتبال
 2022در قطــر و
گرمای شدید و تحمل
ناپذیر ،آن باالخره قطر
با حذف انگلســتان،
امتیاز میزبانی برگذاری
بــازی ها را بدســت
آورد .از آنجائــی کــه
فوتبــال قطر در فصل
گرما تماشاچی زیادی
نخواهــد داشــت ،از
هــم اکنــون مقامات
ورزشــی قطــر اقدام
به تبلیغات وســیع و
تشــویق تماشاچیان
برای حضــور در این
مسابقات نموده است و
امتیازی برابر 10دالر تخفیف برای
هر تماشاچی در ورزشگاه پرداخت
می کنند.
• بر اساس شــایعات کم و بیش
تائید شــده ،ســازمان فیفا برای
واگذاری این دوره از مسابقات به
قطر مبلغی معادل 2میلیون دالر
رشوه دریافت داشته است.
آقای گــری لینکر فوتبالیســت
مهاجم انگلســتان اظهار داشته
که فســاد در میان مدیران فیفا
وجود دارد و سیســتم قضاوت و
تصمیم گیری آنان یک سیستم
دیکتاتوری ست.
• از طرف دیگر
در ســال 2014
تعــداد  36نفر
کارگران نپالی و
هندی در خدمت
بازی های فوتبال
جان خــود را از
دســت داده اند و این امر موجب
نگرانــی فدراســیون بین المللی
فوتبال گردیده است.
سازمان بین المللی کار از سیاست
هــای قطــر در عــدم اقدامات
حفاظتی و حقوقی کارگران انتقاده
کرده است.
• روزنامــه گاردیــن تاکید کرده
است که کمیته سه جانبه متشکل
از نماینده چین ،نپال و امارات در
حال بررسی می باشند تا حقوق و
اقدامات حفاظتی کارگران را تحت
کنترل قرار بدهند.
الزم به تذکر اســت که کارگران
خارجی 96درصد نیروی کار قطر
را تشکیل میدهند.
• هزینــه ایجاد چند اســتادیوم
فوتبال ،جاده های
ارتباطی و اردوی
قهرمانان به مبلغ
 123میلیــارد
پوند برآورد شده.
جــام جهانــی
 2014برزیــل
پرهزینــه ترین
جام جهانی تاریخ

بوده  -رقم  14میلیارد دالر!
طبق گفته آقای حوسه موخیگا،
رئیس جمهور اروگوئه  73ساله ،که
با فیفا رابطه چندان خوبی ندارد،
اشاره نموده جام جهانی  2030که
قرار بود آرژانتین و اروگوئه مشترکا
در اروگوئه که برگذار کنند ،به علت
فسادهای فیفا انجام نخواهد شد.
• ســال  2030صدمین سالگرد
برگــزاری جام جهانی فوتبال می
باشد.

کریکت

• کریکــت یک ورزش دســته
جمعی و محبوب می باشــد که
بعد از فوتبال حــدود  2میلیارد
تماشاچیدارد.
در این بازی هر گروه از  11بازیکن
تشکیل شده که روی چمن کوتاه
بــازی را انجام می دهند .در بازی
یک بازیکن پرتــاب کننده توپ
گردی ســفید رنگ به وزن 155
گرم و قطر  7سانتیمتر؛ و بازیکن
دیگر از گروه مقابل ،با در دســت
داشتن یک باتون چوبی به طول
 96سانتیمتر و عرض 10سانتیمتر
مانع برخــورد توپ با «بیس» می
باشد.
وی چنانچه بتواند تــوپ پرتاب
شــده را به فاصله  90تا  150متر
بفرستد ،تیم خود را صاحب امتیاز
خوبی خواهد کرد .زمین بازی بین
دو نفــر 20متر طــول و  5/3متر
عــرض دارد .بازیکن مدافع از یک
کاله حفاظتــی با پنجره توری در
مقابل صورتش جهت جلوگیری از
برخورد توپ به او استفاده می کند.
• ورزش کریکت در انگلســتان،
{>> ادامه در صفحه}37 :
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جلسه اجنمن زنان

>>

زمان :یکشنبه  3ماه مه ۲۰۱5

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
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مسیح علی نژاد در دانشگاه کالیفرنیا:
صدای زنان ایرانی به دنیا رسیده حاال نوبت
سیاستمداران زن دنیاست
ایرانشــهر :مرکز مطالعات ایرانی
دانشــگاه ایالتــی کالیفرنیــا در
لسآنجلــس با همــکاری مرکز
مطالعــات خاور نزدیــک ،برنامه
ســخنرانی خانم علینــژاد را در
دانشــگاه  UCLAو CSUN
میزبانیکردند.
دکتر نيره توحيدى(استاد دانشگاه
نورثريج كاليفرنيا) در آغاز نشست
گفت :مســیح علی نــژاد در يك
خانواده مذهبى در يك روســتای
كوچك به دنيا آمده که فاصله خانه
تا مدرسه را تنها ناحيه آزادیاش از
چادر اجباری نامیده؛ چرا كه همدر
خانه و هم در مدرسه از او خواسته
ميشــد تا حجاب داشته باشد .او
مهمترين بخش كارش را تحقيق
و افشاگرىدر مورد قربانيان گمنام
و بيگناه حوادث پس از انتخابات
ســال 1388ميداند ،حوادثى كه
جمهورى اســامى آنهــا را فتنه
مينامد و همواره از پذیرش نقش

عوامل خود در کشتن مردم طفره هركجاى ديگر که زنان را همراهی
رفته است.
کردهاند توجه كند.
این استاد دانشــگاه می گوید :از
ديگر فعاليتهاى مسیح علینژاد اعتراض به حضور مسیح علی نژاد
نگارش چند جلد كتاب از جمله در ایــن نشســت همچین یک
«تــاج خار»« ،من آزاد شهروند ایرانی ساکن لس آنجلس
«تحصن»،
ِ
هستم»« ،قرار سبز» و همچنين از میــان حاضران بــه دکتر نیره
مصاحبههــاى تلفنى با ســران توحیدی به خاطر دعوت از مسیح
جمهورى اسالمى است که تاپیش علی نژاد به دانشــگاه یوسیالای
از این کوشیده بودند خود را دست اعتراض کرد .این شهروند ایرانیتبار
همچنین خطاب به این مســیح
نیافتنی جلوهدهند.
بيشتر حضار مسيح علینژاد را به علینژاد روزنامه نگار ایرانی گفت
خاطر رفتار مهربانانه و شجاعتش کــه اگر االن آنقدر بــا قدرت و با
در برخورد با حملههاى بيشرمانهاى صدای بلند حرف میزند به خاطر
انقالب و بــه خاطر همان حجاب
كه به او شده بود ،تقدير کردند.
همچنیندر پاسخ به چندين سوال اسالمی است .این شهروند ساکن
انتقادی كه در مورد عدم حمايت لسآنجلس به مسیح علینژاد گفت
مردان از حق انتخاب زنان پرسيده به چه حقی از انقالب و اسالم بد
شــد ،او به تعداد زيادى از مردان میگوید و زنان ایرانی را تشویق به
حاضر در جمع اشاره كرد و افزود قانون شکنی و در آوردن روسری
كه ترجيح ميدهد به حضور مثبت می کند؟ حجاب قانون آن کشور
مردان چه در صفحهاش و چه در است و این آزادی یواشکی مثل این

دکتر هایده مغیثی؛
زن برجسته آکادمیک
سال 2014

راهپیمائی جهانی زنان
علیه فقر و خشونت

کنفدراسیون اتحادیه های استادان
ِ
دانشــگاه های اونتاریو()OCUFA
جایزه زن برجسته آکادمیک سال
 ۲۰۱۴را به دکتــر هایده مغیثی،
اســتاد دانشــگاه یــورک و عضو
آکادمیک بنیاد ترودو اهدا کرد.
در تقدیرنامه مربوطه ازدکتر مغیثی
به عنوان پژوهشــگری پیشــتاز و
شناخته شده در عرصه ملی و بین
المللی در عرصــه مطالعات زنان و
اسالم یاد شده و از شهامت و تعهد
ایشاندردفاع از حقوق زنان ستایش
شده است انجمن زنان مونترال این
موفقیت را به ایشان تبریک گفته،
آرزوی سالمت ،شــادی وموفقیت
های بازهم بیشتراو را دارد.

اطــالعاتحقوقی
در بــاره ازدواج و
طــالق در کانادا
چهارشنبه22آوریل طی مراسمیدر
سالن شهرداری پارک اکستانسیون،
بوکلیه آتنا ضمن پــرده برداری از
سایت جدید «اطالعات حقوقی در
باره ازدواج و طــاق» در کانادا که
به  10زبان ،ازجمله فارسی ترجمه
شده ،از نهادهای قومی که در آگاهی
رســانی به جامعه خــود در زمینه
خشــونت خانوادگی آنــان را یاری
کرده اند ،قدردانی شد.
از سه ســال پیش این نهاد کارگاه
هائــی به زبانهای مختلــف در باره
خشــونت بر زنان ،ازدواج اجباری،
قتل های ناموســی و دسترسی به
قوانین و منابع مختلف برگزار کرده
اند.
در این برنامه لوح سپاســی هم به
انجمن زنان ایرانی اهدا شد.
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اســت که به جمعی از شهروندان
بگوییم علیــه قوانین راهنمایی و
رانندگی اعتراض کنند.
مســیح علی نژاد در پاسخ به این
شــهروند معترض در دانشــگاه
یوسیالای گفت:
قوانینی که حقوق انسانی را نقض
می کنند مثل برده داری است و
اگر کســی به برده داری اعتراض
نمیکرد از کجا معلوم شــما االن
مجبور نبودید برده باشید؟
این روزنامه نگار همچنین خطاب
به این ایرانــی معترض گفت اگر
من و شما با هم تصادف کنیم بر
اساس همان قوانینی که شما آن
را با قوانیــن راهنمایی و رانندگی
مقایســه می کنید دیه من نصف
شماست ،من و شما هر دو انسانیم
ولی شــهادت من بــه تنهایی در
دادگاه اعتبــاری نــدارد ،ارث من
نصف است ،شما حق انتخابدارید
من ندارم ،شــما میتوانید قاضی
شوید من نمیتوانم ،اگر من حامله
باشم و تصادف کنمدیه فرزند پسر
به دنیا نیامــدهام دو براب ِر دیه من
به عنوان مادر است .اینها قوانینی
است که حقوق ســاده مرا نقض
میکند و شــما را از من برتر می
کند ،قوانین باید در راستای تامین
امنیــت ،آرامش ،رفــاه و نظم در
جامعه باشد ،نه نقض کننده حقوق
انسان ها .هر کسی به چنین قوانین
ظالمانه و تبعیض آمیزی تندهد و
اعتراض نکند فاقد شعور الزم برای
رسیدن به حقوق انسانی خود است

آکسیون هائی از  8مارس  2015در
کادر راهپیمائی جهانی زنان علیه فقر
و خشونت آغاز شده است.
یکی از آنها همبســتگی بــا زنان
بنگالدش اســت که در تاریخ 24
آوریل 2014در آتش سوختند.
در این تجمــع اعتراضی در مقابل
وال مارت پالزا کت دو نژ ،با شرکت
فدراسیون زنان کبک ،سندیکاهای
معلمیــن ،پرســتاران و کارگران،
دانشجویان ودیگر نهادها شرکت
داشتند.
یادآوری می شــود یکســال پیش
در پــازا «رعنا»ی بنگالدش بیش
از  1000کارگــر در آتش ســوزی
کارخانه جــان باختنــد و هزاران
زخمی بر جای ماندند .در بنگالدش
 4میلیون کارگر در صنعت پوشاک
شاغلند که  % 85آنان را زنان تشکیل
میدهند.
صاحبــان اصلــی ایــن صنعــت
زمین داران محلــی ،کمپانی های
چندملیتی دوزندگــی (وال مارت،
گپ  ،آیکیا  ،اچ و ام و..و )..میباشند.
در راس آنــان وال مارت اســت که
بهیچوجه حاضر نیســت ضررهای

از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
به نمایش فیلم مستند
سیمین دانشور و
نقد و بر رسی زندگی
زناشوئی او خواهیم
نشست
همه شما
با امید به دیدار ٔ
8043 St Hubert,

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

و این خود زنان ایرانی هستند که
دارند اعتراض می کنند .من فقط
انعــکاس دهنده صدایشــان در
رسانههاهستم.
نقش شبکه های اجتماعی در رفع
سانسور از جامعه

مســیح علینژاد در بخشــی از
سخنانشدردانشگاه یوسیالای با
اشاره به نقش شبکههای اجتماعی
در تحمیل صدای سانســور شده
زنان به رســانههای معتبر دنیا به
ذکر چند مثال پرداخت.
این روزنامــه نگار گفت :به عنوان
نمونه درســت زمانی که حســن
روحانی رییس جمهوری اسالمی با
شبکه سی ان ان مصاحبه میکند،
ما شاهدیم که سی ان ان تصاویر
زنانی از زنجان و شیراز را هم پخش
میکند به همراه سخنان آنها در
مورد اینکه در کشورشان حجاب
اجباری است و آنها آزادی ندارند.
یا نمونهدیگر ،جواد ظریف مقالهای
در روزنامه واشنگتن پست نوشت،
همان روزنامه همزمان به انتشــار
عکسها و سخنان زنان معمولی
ایرانــی پرداخت کــه از صفحه
آزادیهای یواشکی دریافت کرده
بود این زنان میگفتند که آنها هم
میخواهند شنیده ودیده شوند اما
در کشورشان سانسور میشوند.
یا اینکه حتی سید محمد خاتمی،
مقالــهای بــه روزنامــه گاردین
میفرستد تا این روزنامه صدایش
را منتشــر کند .همیــن روزنامه

جانی و مالــی مصدومین را جبران
نماید؛ قدم ناچیزی کهدر همبستگی
با آنان میتوان برداشت اینکه از خرید
در وال مارت خودداری کنیم.
هرچند چندرغازی ارزانتر باشد ولی
بدانیم که آنرا از حلقــوم کارگران
بیرون کشــیده اند  ،شرائط کاری
آنان خوب نیست وکمپانی علیرغم
سود های کالن چند صد میلیاردی
از تشکیل سندیکا جلو گیری میکند

حق رای زنان در کبک
 25آوریل هفتاد و پنجمین ســال
گــرد حق رای زنــان در کبک بود
.هرچنــد کــه آنــان از  1918در
انتخابات کانادا شرکت کرده بودند،
ولی پس از  22سال تالش زنان این
امر بوقوع پیوست و دوباره  21بعد
بود کــه اولین زن به مجلس کبک
راه یافت.
او کسی جز خانم ترز کاسگرن نبود،
ولی برای اجاره آپارتمانی در کبک
باید همسر او قرارداد اجاره را امضا
میکرد .امروز پس از  75سال هرچند
که نیمی از جمعیت هستیم اما فقط
 % 26کرســی هــا در اختیار زنان
کبک است.
•

گاردین تا کنون ســه بــار صدا و
تصاویر زنان معمولــی ایران را از
صفحه آزادیهای یواشکی شنیده
و منتشر کرده.
مسیح علی نژاد خطاب به حاضرین
در دانشگاه یو سی ال ای میگوید:
در تمام این ســالها جنبش زنان
و فعاالن سیاســی بســیار تالش
کرده اند و صدای زنان بودهاند اما
این بار زنان معمولی خودشان به
میدان آمدهاند .ایــن مثال را زدم
تا به شــما بگویم :بسیاری از زنان
ایرانی هیچگونــه ارتباطی با این
ســه رســانه مذکور ندارند اما هر
سه این رسانهها به واسطه صفحه
آزادیهای یواشــکی بــه بازتاب
صدای آنها پرداختند .میخواهم
بگویمدیگردوارنی که بشود زنان را
در داخل ایران سرکوب و سانسور
کرد به ســر آمده و شــبکههای
اجتماعــی بازوهــای قدرتمندی
هستند که روزنامه نگاران باید یاد
بگیرند تا از طریق همین شــبکه
های اجتماعی صداهای سانســور
شده را بلند تر و بلند تر به گوش
دنیابرسانند.
وی ادامــه داد :ایران امروز همانند
ایــران  30ســال پیش نیســت،
شــبکههای اجتماعی بــه مردم
توانایی شنیده شدن دادهاند .امروز
نظام دیگر توانایی فریبکاری بدون
دردسر و چالش را ندارد.
کامل این گزارش را در سایت زیر
بخوانید:
www.iranshahrnewsagency.com

حقوق خانواده و سیستم
قضایی در کانادا

جلســه اطالع رسانی با همکاری سازمان آتنا و انجمن زنان
ی مونترال برگزار می گردد .این برنامه
ایران 

در تاریخ  ۸می۲۰۱۵ ،
از ساعت  ۶:۳۰تا ۸:۳۰

واقع در  ۱۳۷۵خیابان گـِرنت،سن لوران میباشد .
ی و دانشجویان
در این برنامه پلیس ،مشــاور اجتماعی ایران 
حقوق از دانشگاه مونترال و مک گیل حضور دارند و با شما در
رابطه حقوق خانواده و سیستم قضایی در کاناداسخن خواهند
گفت.
ی (خانم ها و آقایان) میتواننددر این گردهمایی
هموطنان ایران 
شرکت کنند.
ی و فرانسه خواهد بود.
این برنامه به زبان فارسی ،انگلیس 
برای اطالعات بیشــتر میتوانید با شــماره تلفن آتنا تماس
بگیرید .به امید دیدار شما در این برنامه
Tel.: (514) 274-8117
Address:1375 Rue Grenet,
St-Laurent,QC,H4L 5K3
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به اهتمام

محمد فرحی

(مونتریال)

ادامه دار

بگو بخند با حافظ !

گفتم غمت تو دارم ،گفت غمت سر آید
گفتم بد است وضعم ،گفتا که بدتر آید!
گفتم که جیب خالی ،ما را به آرزو کشت
گفتا :بمان در این غم ،تا روز محشر آید
گفتم که پولداران کی می شوند منصف؟
گفتا :ز دم کلفتان این کار کمتر آید
گفتم که دزد آخر ،شد بسته راه دزدیش
گفتا :مواظبش باش ،از راه دیگر آید
گفتم :سراندنیا خواهان صهیونیزم اند
گفتا :همیشه قلدر ،نسناس پرور آید
تنـک شد از غم
گفتم که کارمندی ،مویش ُ
گفتا که سال دیگر با کله ی گر آید
گفتم خیال دارم امسال زن بگیرم
گفتا :بگیر اما ،بابای تو درآید!

شوخی با حافظ

اگر رفیق شفیقیدرست پیمان باش
اگر رئیس و مدیری بیا و انسان باش
----------------فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
عجبی نیست شتر خورده شود با بارش
----------------طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به دست
شـرب مدام و چنگ و دف
بوسه ز یار ماهرو ُ
----------------افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن
حاجی ارزانی نیامد عاقبت در این وطن
----------------گلیم بخت کسی را بافتند سیاه
سفید کردن آن نوعی از محاالت است!
||||||||||||||||||

اشعاری نغز از بزرگان

سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست
در میان این و آن فرصت شمار امروز را
----------------به روزگار سالمت شکستگان دریاب
که جبر خاطر مسکین بال بگرداند
(جبر :شکسته بندی کردن)

----------------تواضع گر چه محبوب است و فضل بیکران دارد
نباید کرد بیش از حد که هیبت را زیان دارد
----------------فریاد که از شش جهتم راه ببستند
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت
----------------غلط است این که گویند به دل رهست دل را
دل من ز غصه خون شد ،دل تو خبر ندارد

غزلی از ملک
الشعرای بهار
شمعیمودلیمشعلهافروز
و دگر هیچ
گریه جانسوز و دگر هیچ
شب تا به سحر ٔ
افسانه بود معنی دیدار ،که دادند
در پرده یکی وعدٔه مرموز و دگر هیچ
حاجی که خدا را به حرم جست چه باشد
از پارٔه سنگی شرف اندوز و دگر هیچ
خواهی که شوی باخبر از کشف و کرامات
مردانگی و عشق بیاموز و دگر هیچ
روزی که دلی را به نگاهی بنوازند
از عمر حساب است همان روز و دگر هیچ
زین قوم چه خواهی؟ که بهین پیشهورانش
گهوارهتراشاند و کفندوز و دگر هیچ
زین مدرسه هرگز مطلب علم که اینجاست
لوحی سیه و چند بدآموز و دگر هیچ
خواهد بدل عمر ،بهار از همه گیتی
دیدار رخ یار دلافروز و دگر هیچ
----------------این مصراع با کدام مصراع یک بیت کامل می شود

گر ز دست زلف ُمشکینت خطایی رفت رفت
 )1ور میان جان و جانان ماجرایی رفت رفت
 )2هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت
 )3ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت
 )4گر میان هم نشینان ناسزایی رفت رفت
--------------------

«باجگــزاری»وتاجگذاری»!!

دوستی می پرسید:
به چه دلیل باید «باجگزاری» با «ز» و تاجگذاری» با
«ذ» نوشته شوند؟
گفتم به دلیل این کــه این دو مصدر هر یک معانی
خاص خود را دارند.
زیرا «گزاردن» به معنی انجام دادن ،پرداختن ،به جا
آوردن است
مانند :سپاســگزاری ،خدمت گزاری ،نمــاز گزاری،
شکرگزاری ،برگزاری ،و..
معنی گذاردن ،نهادن ،قرار دادن است.
مانند قیمت گذاری ،پایه گذاری ،سیاســت گذاری،
بنیان گذاری ،تاجگذاری ،سیاست گذاری ،نرخ گذاری،
ســرمایه گذاری ،مین گذاری ،عالمت گذاری ،پایه
گذاری و...
و افزودم :دوست ارجمند ،نه تنها برای جنابعالی این
پرسش پیش آمده است ،بلکه این مطلب مبتالبه اغلب
رسانه ها و نویسندگان است.

(عـرفی شیرازی)

اسداهلل خان...

موسیقی..

میافتــه .اینا کال چها رتا بیشــتر
نیستن و با هم رفیقن و جنگشون
زرگریه .این قضیه که بهت گفتم
مال موقعیه که واقعا حق با شماس
و دارن پولتو هاپولی میکنن.
میپرسی راهش چیه؟
خوب گوشتو بده بیاد:
• اول اون تلویزیــون ایرونــی رو
خاموش کن تا حواست پرت اون

اخیــرا مجلــه بســیار معتبــر
«کالسیکا»  Classicaدر فرانسه
از خوانندگان خود خواسته است
که محبوب ترین پیانیست خود را
انتخابکنند.
شــمار باالیی رای دادند .از میان
تعــداد زیادی از پیانیســت های
معــروف دنیــا 10 ،پیانیســت
فوق العاده  Legendبه ترتیب زیر
انتخاب شدند:
1) Sviatoslav Richter,
)Russian (1915-1997
2) Alfred Brendel,
) Austira, (1931-...
3) Glen Gould, Canada,
)(1932-1982
4) Martha Argerich,
) Argentine (1941-
5) Arthur Rubinstein,
)Poland, (1882-1982
6) Claudio Araw,
)Chile, (1903-1991
7) Maurizio Pollini,
)Italy, (1942- ...
8) Vladimir Horowitz,
American, Russian,
)(1903-1989
9) Clara Haskil,
)Rumania, (1895-1960
10) Georges Cziffra,
)Hungary, (1921-1994
---------------

الیور بالمی منتقد معتبر مجله
می نویسد:
آراء کثیر خوانندگان به حقانیت

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

>> ادامه از صفحه30 :
رقص عربیه نشه.
• دوم اینکه ،وقتی به Customer
 Serviceزنــگ میزنــی یه کاغذ
و یه قلم دم دســتت باشــه ،اسم
طرفو یادداشــت میکنی ،میتونی
حتی بگی هجی ()Spellکنه .نگه
میداری واسه روز مبادا.
• ســوم اینکه ،اگــه نفهمیدی
چی میگه ادای دانشــمندا رو در

نمیاری و پشت هم تکرار نمیکنی
 ،YES ، YESمثــل بچه آدمیزاد
میگی که حالیت نشده تا دوباره
تکرار کنه! اگه افاقه نکرد ،گوشی
رو میدی تاج الملوک خانم ،شاید
ایشــون یه چیزی دست گیرش
بشــه ،وگرنــه داد میزنی یکی از
فســقلیها بیاد( .در این مورد داد
زدن آزاده) .پس مطمئن میشی

ی
ن
س
ایپ ت

شیـدا
قره چه داغی

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

ایــن هنرمندان
افسانه ای گواهی
داد.
ail.com
Sheida.g@hotm
که هر کــدام از
آنان حقیقت هنر،
روح و زندگی را دریافته اند.
العاده ایست که برای آینده جامعه
در ضمن شــرکت خوانندگان بی انسانی.
شــمار در این انتخابــات گواهی تصــور کنید مثال النــگ النگ،
سخن نیچه است:
پیانیست جوان چینی در مقام اول
بدون موســیقی زندگی یک انتخاب می شد!
اشتباه است.
البته کسی منکر استعداد و هنر او
نیست .اما در نهایت فرق فاحشی
------میان والت دیزنی و «هومر» وجود
دارد!
اس .ریختــر فردی بــا فضیلت و
اندیشــمند بود .شکسپیر و واگنر
اســتادان مورد عالقه او بودند .در
پس از  100سال که او تولد او می اواخر عمرش فقــط با کتاب نت
گذرد ،هنوز عاشقان موسیقی پیانو در مقابل چشــمش می نواخت،
را مسحور خود می کند
ترس از فراموشی نداشت ،بلکه به
و این به این معناست که او یکی خود یادآور می شد که فقط یک
از بزرگ ترین هنرمندان مجموع پیانیست است نه یک معجزه گر،
هنرهای قرن بیســت می باشد ،نه پیغمبر ،بلکــه یک راهب و در
مانند پیکاسو یا بکت و...
یک صومعه دورافتاده زیر آسمان
او هیچــگاه قطعه ای موســیقی بیکران است.
نساخت ،اما خالق دنیایی است که دیگــر در پایتخــت هــای دنیا
برداشت ما را تغییر داده است.
کنسرت نمی داد ،هرچه بیشتر در
مانند ماریــا کاالس (خواننده بی دهکده های کوچک اغلب با پیانو
جانشــین یونانی االصل اوپرا) یا های بدون کوک می نواخت! جایی
مایلز دی ویس (نوازنده پرآوازه جاز که بیشتر نیاز به موسیقی بود.
آمریکایی) و..
به قول شاعر بزرگ هاینریش هاینه
اس .ریختر هنرمندی اســت که «موسیقی آخرین کالم هنر است
دوســتاران موســیقی او در صدر چنانچه مرگ آخرین کالم زندگی
صدها پیانیست برجسته دنیا قرار است!»
•
داده انــد؛ این خود بشــارت فوق

Sviatoslav
Richter

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!

بیخودی یــه هزینه گزاف رو پات
که با چی توافق کردی.
• چهارم اینکه ،هیچ وقت بهشون نوشتن ،اول زنگ میزنی به قسمت
اجازه نمیــدی که مســتقیم از  Customer Satisfactionشرکت،
حسابت برداشت کنن ،یعنی چی؟ اگه نتیجه گرفتــی که چه بهتر،
یعنیاینکهاجازه Pre-Authorizedوگرنه یه زنــگ میزنی به مبصر
 paymentنمیدی .میذاری صورت کالس ( ،)CCTSکه با اون چوب
حساب بیاد .نگاه میکنی اگه ایرادی گندش بیاد و زور گو رو بشونه سر
نداشت ،پرداخت میکنی.
جاش.
حاال اگه دیدی این اونی نیست که تا یادم نرفتــه اینم بگم ،یه دفعه
توافق کــردی و دارن زور میگن و گول این بچه شرکتها رو نخوری
3:01 PM

2/21/13

ها ،این جوجه شرکتها همشون به
همون چهار تا شرکت اصلی وصلن.
یه دفعه فکر نکنی اونا گلی به اون
سر خوشــگلت میزنن .نه عزیز ،از
این خبرها نیست.
آره اسدالله خان مملکت حساب
کتاب داره .شما باید راهشو بدونی!
تا شماره بعد
•

1
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زنده باد اتحاد و همبســتگی جهانی کارگران،
همبستهترباداتحادکارگران،معلمان،پرستاران
و نهادها و تشــکلهای مستقل کارگری ،پیش
بسوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان
دادن به ستم معیشتی.
این فراخوان ما تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به
مناســبت اول ماه مه به عموم مردم زحمتکش ایران
است.
ما امروز در حالی به مناسبت روز جهانی کارگر دست
در دســت هم نهاده ایم که بیش از هر زمان دیگری،
جنبش عظیم و یکپارچــه ای از کارگران ،معلمان،
پرستاران و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران بر
سر معیشــت و پایان دادن به فقر و فالکت در حال
شکل گیری است.
وقوع دهها اعتصاب کارگری در جای جای کشــور،
تجمعاتبیوقفهمعلمان،اعتراضاتمتحدانهپرستاران
و گسترش مبارزات کارگران از همراهی خانواده های
کارگری در اعتراضات گرفته ،تا طومار نویسی و تجمع
در مقابل مجلس و وزارت کار و اعتراضات در صنایع
کلیدی همچون صنایع پتروشیمی و معادن و خودرو
سازی ها که بطور روزمره ایدر جریان هستند ،همگی
تنها گوشه هایی از بروز عینی این جنبش اجتماعی
اســت که میرود با خلق صحنه هــای قدرتمندی از
اعتراضات متحدانه و سراســری ،بساط تحمیل بی
حقوقی مطلق و ســتم معیشتی بر میلیونها خانواده
کارگری را به چالشی تعیین کننده بکشاند.
این جنبش در شرایطی هر روزه ابعاد گسترده تری به
خود میگیرد که ســرمایه داری حاکم بر ایران ،چنان
غرق در چپاولگری و کشــمکش بر سر سهم خواهی
از غارت دسترنج ما کارگران و زحمتکشان است که
نــه می تواند و نه می خواهد نقطه پایانی بر وضعیت
مشقت بار موجود بگذارد .به همین دلیل نیز هست که
با تصویب حداقل مزد  ۷۱۲هزار تومانی ،تعیین چنین
مزد تحقیر آمیزی را بی شرمانه به ما کارگران تبریک
میگویند و ســبعانه تر از آن ،با عدم پرداخت بموقع
همین مزد ،تداوم قطع سوبســیدها ،افزایش هر روزه
قیمتها ،آزاد سازی قیمت نان و اعمال ۹درصد ارزش
افزوده بر مایحتاج زندگی ،دست به غارت و چپاول بی
رحمانه ای از این دســتمزد ناچیز و خفت بار میزنند
و با سرکوب بر حق ترین اعتراضات کارگری،
محاکمه دســته جمعی کارگران معترض و
محکوم کردن آنان به شالق و زندانهای طویل
المدت در صدد به تمکین واداشتن طبقه کارگر
ایران به وضعیت موجود و شــرایطی مصیبت
بارتر از این هستند.
بدون تردیــد تحمیل فقر و فالکت روز افزون
بر میلیونها خانواده کارگری و سیاست تشدید
سرکوب اعتراضات کارگری ،نه تنها مفری برای
ســرمایه داری حاکم بر ایران نخواهد داشت
بلکه ما کارگران و عموم مردم زحمتکش ایران
را به مصافی تعیین کننده با وضعیت موجود
خواهد کشاند و دیری نخواهد پائید که خشم
در حــال فوران ما کارگران و مردم زحمتکش
ایران از اینهمه بی حقوقی ،سرکوب و استیصال
و درماندگی بــرای گذران زندگی ،زمین را بر
زیر پای عاملین و مسببین چنین وضعیتیداغ
خواهد کرد .لذا ما امضا کنندگان این قطعنامه
با هشدار نسبت به تداوم سیاست تحمیل فقر و
فالکت و تشدید کم سابقه سرکوب اعتراضات
کارگــری و اعــام انزجــار از تــداوم چنین
سیاستهایی ،خواســتهای خود را به شرح زیر
اعالم و مصرانه بر تحقق آنها پای می فشاریم.
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•

جنبش اجتماعی و سراسری میدانیم و خواهان تحقق
 -٨ما تصویب هر گونه قوانین ضد کارگری تحت هر
فوری همه مطالبات معلمان و پرستاران هستیم
•
عنوان و مصوبه ای را قویا محکوم میکنیم و با تاکید بر
 -٣ما تالشــهای دولت و خانــه کارگر برای تحمیل وجود مواد ضد کارگری در قانون کار موجود ،خواهان
تشکلهای فرمایشی بر طبقه کارگر ایران را که از باال و تغییر آن بادخالت نماینده های واقعی کارگران هستیم
به شکل سازماندهی شده ای از طریق ایجاد انجمنهای •
صنفی و اتحادیه های دســت ســاز بــه پیش برده  -۹ما گسترش روز افزون سوانح شغلی منجر به فوت و
میشود قویا محکوم میکنیم و با فراخوان به کارگران جرح را ناشی از زیاده خواهی و سود جوئی کارفرمایان
در محیطهای کار برای برپائی ســندیکاها ،شوراها و و نتیجه سرکوب و پایمال شدن بدیهی ترین حقوق
تشکلهای مستقل کارگری ،خواهان پایان دادن به هر انسانی و اجتماعی کارگران میدانیم و خواهان اعمال
گونه ممنوعیت و محدودیتی در ایجاد این تشــکلها فوری باالترین استانداردهای ایمنی در محیطهای کار
هستیم
بدون دخالت دولت و کارفرمایان هستیم
•

•

 -۱۰اخراج و بیکار سازی کارگران به هر بهانه ای باید
متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا به سن
اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه
بیکاری متناسب با یک زندگی مطابق با استانداردهای
امروزی برخوردار شوند

 -۱ما با محکوم کردن تعیین حداقل مزد ۷۱۲
هــزار تومانی که با خیمه شــب بازی دولت،
کارفرمایان ،نماینده های دست ساز کارگری
و فضا ســازی ریاکارانه رســانه های رسمی و
حکومتی بر طبقه کارگر تحمیل شد ،مصرانه
خواهــان تجدید نظر فــوری در حداقل مزد
مصوب و افزایش آن به ســه میلیون تومان بر
اساس سبد هزینه ی مطابق با استانداردهای
زندگی امروزی هستیم
•

 -۲مــا با حمایت قاطعانه از اعتراضات بر حق
و بی وقفه معلمان و پرســتاران ،یگانه راه حل
پایان دادن به ستم معیشتی موجود را اتحاد
و یکپارچگی مبارزات عموم مردم زحمتکش
ایــران و بروز بیش از پیــش آن به مثابه یک

دموکراسی شورایی

Demo.shorai@gmail.com

تلویزیون دمکراسی شورایی

اطالعیه

برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی از
اول اگوست ١٠ ،مرداد ماه از کانال تلویزیونی
دیدگاه بر روی ماهواره یاه ســت پخش
میشود.
ســاعات پخش برنامههــای تلویزیون
دمکراسی شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته:
ســاعت نه و نیم شب بهوقتایران ،ساعت
هفت شب بهوقت اروپای مرکزی به مدت
یک ساعت پخش میشود.
تکرار برنامهها در روزهای  ٣شنبه و  ۵شنبه
هر هفته ساعت نه و نیم صبح بهوقتایران،
ســاعت هفت صبح بهوقت اروپای مرکزی
خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهوارهای دسترسی ندارید،
میتوانید از طریق آدرس اینترنتی سایت
دیدگاه و جی ال ویز بهطور زنده و همزمان
برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی را
مشاهدهکنید:
http://www.didgah.tv/fa

 -۴ما هرگونه سرکوب اعتراضات کارگری و مردمی،
اعدامهای گســترده ،صدور احکام شــنیع شالق و
زندانهای طویل المــدت بر علیه کارگران معترض و
تحمیل شرایط غیر انسانی بر فعالین کارگری دربند و
دیگر زندانیان را قویا محکوم میکنیم و خواهان توقف
فوری اعدامها ،لغو مجازات اعدام و شــاق از قوانین •
قضائی کشــور ،آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه  -۱۱کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان فورا لغو
کارگران و زندانیان سیاسی و توقف پیگردهای قضایی و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان
در تمامی عرصه هــای زندگی اجتماعی ،اقتصادی،
بر علیه آنان هستیم
•
سیاسی ،فرهنگی و خانوادگی باید به رسمیت شناخته
 -۵آزادی بی قید و شرط اعتصاب ،اعتراض ،راهپیمائی ،شود
تجمع ،اندیشه و بیان ،احزاب و مطبوعات باید به عنوان •
حقوق مسلم و خدشه ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم  -۱۲ما خواهان برخورداری تمامی بازنشســتگان از
یک زندگی مرفه و رفــع هرگونه تبعیض و نابرابری
مردم ایران به رسمیت شناخته شوند
•
در پرداخت مستمری و حقوق و مزایای بازنشستگان
 -۶دســتمزدهای معوقه کارگران باید فورا و بی هیچ هستیم و با تاکید بر اجرای بهداشت و درمان رایگان
عــذر و بهانه ای پرداخت و تاخیر در پرداخت مزد به به عنوان یکی از حقوق اساســی مردم ایران به مثابه
مثابه یــک جرم قابل تعقیب قضائی به قانون تبدیل یکی از وظایــف اصلی دولت ،خواهان باز پس گیری
گردد و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود طرح ادغام صندوق تامین اجتماعی در بیمه سالمت و بهداشتی یکسان و رایگان جدا از جنسیت ،موقعیت
•
همگانی ،محاکمه علنی و فوری غارتگران این صندوق اقتصادی و اجتماعی خانوادگی و وابستگی های ملی،
 -۷ما خواهان تامین امنیت شــغلی ،بر چیده شدن و ســپردن اختیار آن به دست نماینده های منتخب نژادی و مذهبی برخوردار شوند
قراردادهای اســارت بار موقت و ســفید امضا ،حذف مجامع عمومی کارگران شاغل و بازنشسته بدون هر •
شرکتهای تامین نیروی انســانی و پیمانکاری ،قرار گونه اعمال نفوذی از سویدولت و کارفرمایان هستیم  -۱۴ما خواهان رفع هرگونه تبعیض از کارگران مهاجر
گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاههای کوچک تا •
افغانی و سایر ملیتها در ایران ،توقف فوری اخراج آنان
کارگران مناطق آزاد تحت پوشش کامل قانون کار و  -۱٣هرگونــه کار کودکان مطلقا باید لغو و آنان می و اعطای حقوق شهروندی به این دسته از هم طبقه
باید از تامین اجتماعی کامل ،امکانات آموزشی رفاهی ای های خود هستیم
اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی هستیم

زبرگداشت روز جهانی کارگر

•

رد مونترآل

 -۱۵ما با تاکید بر ماهیت استثمارگرایانه نظام
ســرمایه داری در همه جای دنیــا و قدردانی
از حمایت تمامی ســازمانهای کارگری جهان
از مبارزات کارگران ایران ،پشــتیبانی خود را از
اعتراضــات کارگری در سرتاســر جهان اعالم
میداریم و بر همبســتگی بین المللی کارگران
تاکید می کنیم
•

سخنراانن :

•
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مسعود صنیع ( از اتحاد سوسیالیستی کارگری )
محمد اشرفی ( فعال جنبش کارگری و کمونیستی )
حسین بهاردی ( فعال جنبش کارگری و کمونیستی)
یکی از فعالین جنبش دانشجویی رد کبک
و
موزیک

اتحاد چپ اریانیان رد خارج از کشور – مونترال
فعالین سازمان فدا ئیان (اقلیت ) -مونترال

شنبه  ٢ماه می
ساعت  ٦بعدا زظهر
Centre communauitaire
de St-Raymond
5600 chemin Upper Lachine
Montreal, QC H4A 2A6
Tel: 514-569-2233

مح
غذا رد ل بفروش میرسد

 -۱۶ما بــا محکوم کردن جنــگ و جنایت و
گسترش هر روزه آن در منطقه خاورمیانه ،پیش
آمدن این وضعیت هولناک و عروج بی ســابقه
جریانات تروریستی و سیاست وحشت آفرینی
در کشــورهای این منطقه را حاصل بن بست
مناســبات ســرمایه داری در پاسخ به نیازهای
بشر امروز و سیاستهای ضد انسانی دول غرب و
منطقه میدانیم و با فراخوان به کارگران و مردم
آزادیخواه در سرتاســر جهان برای اعتراض به
جنگ و ویرانگری در منطقه خاورمیانه ،خواهان
توقف فوری آن هستیم
•

 -۱۷اول مــاه مه روز جهانی کارگر باید تعطیل
رسمی اعالم و هر گونه ممنوعیت و محدودیت
برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.
________________
اسامی تشکلها و نهادهای کارگری امضا
کننده قطعنامه به ترتیب حروف الفبا:
 -۱اتحادیه آزاد کارگران ایران
 ٢انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
 -٣سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه
 -٤سندیکای کارگران نقاش استان البرز
 -٥کانون مدافعان حقوق کارگر
 -۶کمیتــه هماهنگی برای کمــک به ایجاد
تشکلهایکارگری
 -۷کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری.
اردیبهشت ۱٣۹۴
•
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آموزش پیانو

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

514-996-1620
azfeb1514

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
رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
و یا فکس کنید:

Fax: (514) 334-9850
@info
akhavanfood.com

بسکتبـا ل

قابل توجه هموطنان عزیز

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

azjan’12paid60+120ak

شیـرینی

514-663-0001
647-771-5742

Rose pastry

ansaripour azapr01P

رزپاسترىبابهترین
شیرینىها
و دسرهاى ارگانیك
براى جشن هاى شما
با٢٠سال سابقه

آموزشختصصی

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

استخدام
آشپز ایرانی

Persian Chef Wanted
به یک نفر آشپز ایرانی
با تجربه ،برای اداره
آشپزخانه یک رستوران
جدیدایرانینیازمندیم:

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

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

esfahaniazdec01

کیتــرینگ

sep13fulyr

لطفا رزومه خود را به نشانی زیر
ایمیلکنید:

از اینپسمهمانیهاومراسم
خودرابهمابسپارید!
خوشمزهتریناغذیهایرانی
وکانادایی
• با هر بودجه
• برای هر مناسبت

خدماتساختمانی
احمــــد
کلیهخدماتساختمانی
بازسازی،بهسازی
کیفیتعالی نرخمناسب

Rahimi.Maryam
@gmail.com
az1apr’15P

صرافی
 5ستاره

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

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

Tel.: 514-963-5179

aznov15U

514 585 - 2345

azapr2015khadijeU

Tel.: 514-336-5666
ازدسامبر1

azfeb01U

آرایشـــــگاه

937-8296........................................... VIVA
481-6765 ........................................ EVE
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
کاســپین 814-7700 ................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 849-7711..................

آموزش رانندگی

نینا 513-5752 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامکنصر653-5107...................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................
شــیخ صالــح 366-1509 .......................

abaee:azsepfree

ای
اس رانی
تخد
کنید!

ام

freeazmar

آموزش زبــان فرانسه

از مبتــدی تا پیشرفته
متخصص آزمون های TCFQ،TEFaQ، TFI
• کالس های تقویتی برای
دانش آموزان ابتدایی  -دبیرستان
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس
مجتبی فــالح
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 13سال سابقه تدریس

مجری
مراسم
عقد ایرانی

514-430-0430

Tel.: 514-675-4405

514-503-7391

از
ایرانی
ب
خرید!

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

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

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

با  15سال سابقه فعالیت
• مشتری ثابت • در ناحیه
شلوغ • نزدیک مترو

MOBILE Franchise

تدریس فارسی

پرستــار

سالن آرایش
برای فـروش

514825-3170

MMUNITY

یک فرصت استثنائی
جهت شروع یک بیزینس مستقل
(بدون تجربه کانادائی
و بدون نیاز به سرمایه گذاری)
_____________
جهت وقت مالقات با ما تماس بگیرید:

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

samimi

PARTICIPATE in our
CO

استخدام  0استخدام

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

Tel.: 514-951-4721

فروشبیزنس

ازدواج

www.paivand.ca

خدماتمالیاتی

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:
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Tel. 514-965-1358

Published Since 1993
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(Montreal, Toronto, Ottawa,
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باایرانی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

خدمات
آرایشی

514-996-9692
Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

ارائه کلیه خدمات
ی شامل؛
ی زیبای 
آرایش 
کوپ ،الیت ،امبره،
براشینگ و سایر خدمات
با قیمت مناسب
منطقه Nuns' Island
در
ٔ
لطفا جهت تعیین وقت
تماسبگیرید:
514-660-7792

ارز

naghdiazfeb01U

شریف 223-6408 ..........................................
آپادانا 933-1719 ..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Expert-FX

آموزشانگلیسی •
•
حـــرفهای
•
مجیدمحمدی
مدرس انجمن ایران-
آمریکا | مدرس •
انگلیسیمدارس •

مونترال • برگزاری
کالس های خصوصی و
گروهی مکالمه به روش
 CLPو استفاده از نرم
افزارهای چند رسانه ای

514-817-2628
azjan’15

پیــتزایی

برای فروش
رستورانپیتزایی
در ناحیه ریوسود
• با دلیـــوری
 +پیک آپ
• با مشتری ثابت
• گنجایش 20صندلی
تلفنتمــاس:

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

®لوگوی پیوند®

info@paivand.ca

کار استاد علی اصغر معصومی

مراکز پخش پیوند

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

ارز

امالک و مسکن

تبلیغات

تدریس خصوصی

فیروزهمتیان827-6364 ....................... ،
امیرســام 702-2309 ....................................
مسعودهاشمی 298-4567 .........................
مینواسالمی 967-5743................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
نینوس گیورگیزنیا 816-4080.....................
مسعودنصر 571-6592...................................
رضانژاد 865-7146...........................................

چاپ و تابلوسازی

اجنمن ها و سازمانها

حسابداریومالیاتی

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بشر info@addhi.net .......................
249-4684 ........................................ IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه اتومبیل

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

ریاضیاتوفیزیک827-6329..........................

ترجمه

دارالترجمهیکتا439-8501..........................
نغمه سروران 889-8765 .............................
محمودایزدی 745-0318 .............................
شهریاربخشی 624-5609 .............................

با ما تماس بگیرید.

amirrezazmar01

دندانپزشک

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

فـرش

قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............

فـال

شادی 678-6451 .............................................

کامپیوتر

224-0-224.................................... KamNic
507-0773 ........................... Laptop FSO

کــــارواش

هما 484-2644 ..................................................

کلینیککایروپرکتیک

کلینیکابنسینا849-7373.........................

کتابفروشی

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

کلیسا

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

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق 362-0382 ...................................
ســرورصدر 777-3604 .............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
حسینخردبین242-6034...........................

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

گرافیک و طراحی

وحیــد 983-1726 .................................

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

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

پـارس 290-2959 ........................................

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتوبوک 984-8944 .........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................

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

لوئیزداداشزاده288-4864............................

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

خشکشویی

داروخــانه

نیست؟

گان پیوند )

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

حمل و نقل

شما
ره شما در این لیست

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

گاراژ (درب)

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران ،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ،
کلینیک آریا ،آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،صادق ،پاسیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...
وست آیلند  :اخوان ،آدونیس ،شاتوکباب ،و...
ریوسود :آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

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

اطلس 485-8585 .............................................
پیوند 996-9692 ...............................................

شریف

Tel.: 514-824-6179

کبابسرا 933-0-933 .....................................
شومینه 564-9790 .........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2
بیبلوس523-9596...........................................

تاکـسی

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
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؟...

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.

علیپاکنژاد296-9071....................................

پزشــکی

آنـان را استخدام کنید!
----------------

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

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریفنائینی 731-1443................................
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی 737-6363 ..................................

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و...

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

نیـازمنـدی هـای پیوند

لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

tillnov1Pd

بیمه و مشاور مالی

نیازمنــدیها



کــار
کنید!

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

)

34

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

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

249-4684 ............................. UNI-TECK
پیوند996-9692.................................................

گرانیت

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

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت
محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
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www.paivand.ca

عکاسی

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

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

رز

نیازمندیهای
نی

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9
(نبش دکاری )

فرزانگانمونتریال

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

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

(آرش کشوری)

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

SNOWDON

تدریسپیانو

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

مدرسهفارسیزبان

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

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

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!
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>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

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

Tel.: 514-996-1065

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

embauche

فال قهـوه
و ورق

• طراحی صفحات وب
• آموزش کامپیوتر از مبتدی تا حرفه ای
• تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ
(ویندوز و اپل)
• ویرس کشی بدون از دست رفتن اطالعات
• بازیابی سیستم وا مکان تهیه و نسخه پشتیبان
 • Back up and Recoveryارائه خدمات نرم افزاری،
نصب انواع ویندوز ،نصب برنامه های کاربردی • مشاوره
در انتخاب و خرید کامپیوتر و لپ تاپ مورد نیاز شما
• با بیش از  25سال تجربه salesandservice.ca

توسط شادی
(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

maintenant
Gérant & personnels
demandes
SVP envoyez
votre CV par fax au
514-482-4900
ou Par e-mail:
@info
eleganceleasing.com

Tel.:438-994-1194

Tel.: 514-489-6901

Tel. 438-998-3095
roseazmay01

شریف

فــــروش
سالن آرایش

ارز

در ناحیه وست آیلند
با  11سال سابقه فعالیت
• مشتری ثابت
• به دلیل مسافرت
• در ناحیه شلوغ

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

Tel.: 514-292-6688
زری

• 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 :

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

خاطره حتویلداری یکتا
•عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران
•ترجمهرسمیکلیه
مدارک و خدمات مربوط به
ترجمه

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

• تغییر و تعمیر کابینت آشپزخانه
• نصب شیرآالت و سرویس
• نصب و تعمیر کاشی و لمینیت
• حمل و مونتاژ وسایل IKEA
• نقاشی جزیی و کلی
و لکه گیری و غیره
(اشــرفی)

Chair Rent

35 X 45

jamal az feb15

مترجم رمسی

کلیه امور جزئی ساختمان

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

-------------برای ازاطالعات بیشتر باشماره تلفن
زیر تماس بگیرید:

pteojune2015

azapr’15

اجاره صندلی

نبش دکاری و کوئین مری

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

helia_1984@yahoo.com

Tel.:438-238-3316

Tel.: 514-933-0-933

35 X 45

برای فـروش

امور کامپیوتر

قابلتوجهخامنها

 -یـــک یا دو اتاق -->> ایده آل برای بیزنس <<
در منطقه بسیار عالی
در یکی از بهترین خیابان های مونتریال
------------------

اوکـــازیونعالی

toendofmay2010P

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

50 X 70

رستوران در مرکزشهر

514-827-6329
514-620-3255

Tel.: (514) 775-6508

اجاره د فتر

توجه توجه

DQ

مترجم رمسی

مترجم رمسی

نغمه سروران

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

محمودایزدی

Bureau de Traduction Farhang
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
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■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ
تضمین تائید ادارات و سازمان های
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
محل:مرکزشهرمونترال
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﻛﺒﻚ
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
باایرانی
Call, text or e-mail for an
appointment
کــار

ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

" 514 691 4383

0 1396, Ste Catherine O,

514-812-1020

#425, Montreal, H3G 1P9

azapr’15U
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% rezadavoudi78@yahoo.fr
farhangtranslation85@mail.com
















































































تدریس فنون گویندگی







 




برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
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ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ f

Station Guy-Concordia

مترجم رمسی

شهریاربخشی

رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

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

514-624-5609
514-889-3243
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مصاحبه های کاری و یا رادیو




از
را
دلبندتان
کوچولوهای






¶


¶


·
³


ها 

تلویزیون ،فنون شعر خوانی و




514-562-6453




محیط خانه به محیط

ها و کنسرت
برنامه
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خانه
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه



£
تحویلدهید!



دکلمه و...

توسط :رضا هومن

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

از  4ماهه تا  5ساله
در قلب کت سنت لوک

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

514-833-8684

azmay2013hoomanfree
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 حل جدولهای ویژه و عادی:
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ساعــاتکار:













همکاریکنید.
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Tel.: 514-366-1509
















شنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
ها
سوژه
گزینش
برای
پیش
از
لطفا
توجه:



514-247-1732


























 از ساعت  11لغایت 17





(450) 638-7078
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توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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هماهنگی قبلی الزم است.
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514-996-9692
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واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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سن بلوغ دختر...

تجویز خودسرانه مسکن خودداری
کنید و حتما با پزشــک مشورت
نمایید.
ممکن اســت در مدرسه خصوصا
در ســنین کمی باالتر دوستانش
توصیه هایی کنند برای استفاده
از وسایل جانبی موجود در بازار...

کادیالک فرمانــداری این کلنی
جدید را از ســال  1701تا 1710
حفظ کرد .هنگامی که او به مقام
فرمانــداری لوئیزیانا نامزد شــد،
ترجیــح داد به فرانســه بازگردد.
باالخره در سال  1713به لوئیزیانا
آمد و چهار سال بعد بطور نهائی به
فرانسهبرگشت.

Assomption

www.paivand.ca

>> ادامه از صفحه17 :
حتما برایش توضیــح دهید که
اســتفاده از هر وسیله ی جانبی
اضافه ،باید با نظر پزشــک باشد
و در غیــر ایــن صــورت ممکن
است صدمات جبران ناپذیری به
جسمش وارد شود.
با کودکانتاندر غربت آنقدر مهربان

شادپور :مترو مونتریال...













در سال  1951بود که نام خیابان
 Poulinبــه  Assomptionتغییر
یافت.
این تغییر نام به منظور یادبود بیانیه
مربوط به اعتقاد راسخ کاتولیک ها
در مورد نوع تولد عیســی مسیح
می شد ،که در سال  1950صادر
گردید.
این بیانیه در زبان فرانســوی Le
Dogme de L'Assomption
نامیده می شود.
خیابان  Assomptionدر ســال
 1954لقب بولوار را به خود گرفت.

و صمیمی باشید که همه ی این
مراحل را بــا آرامش در کنار خود
شــما ســپری کنند و راهنمایی
هــای مادرانه و پدرانــه تان را به
جان بخرند ...به کودکانتان آرامش
دهید ...آرامش ...آرامش...
در این ســایت یک قسمت کلی

>> ادامه از صفحه11 :

یادبود Charles- Theodore Viau
) )1898-1843نامگذاری شد که
وی بنیانگذار بیسکویت ســازی
مشهور و یکی از نیکوکاران منطقه
 Saint-Clementبود .او در حوالی
ســال  ،1890آنجا را خریداری و
به سه قسمت تقســیم کرده که
در شــرق  Maisonneuveکنونی
واقع اســت .همین قسمت به نام
 Viauvilleمشهور شده است.

پی ُنـهم ( )Pie IXبیانیه ای صادر
می کند که با نام L'immaculee
 conception de Marieشناخته
می شود .این بیانیه تائیدیه اعتقاد
راسخ مذکور است.
وی همچنیــن در ســال 1870
شورای اول واتیکان را تشکیل داد
که حاصل آن اعالم اعتقاد راســخ
مبنی بر مصون از خطا بودن پاپ
بود.
نام او به یک بولوار و همچنین بر
یک پل عبوری بر رودخانه ای بر
محور همین بولوار داده شده است.













Pie-IX

نام او هنــگام تولــد Giovanni
 Maria Mastai Ferrettiبود.
()1878-1792
این شــخص از ســال  1846تا
 235 ،1878اُمین پاپ در واتیکان
بود .طبق یک اعتقاد راسخ مذهبی
مســیحیان کاتولیک ،مریم عذرا،
ضمن معصومیــت و باکره بودن،
برای عیسی مســیح حامله شده
است .از ســوی دیگر روز هشتم
دسامبر بگونه ســنتی و از قرون
وسطی یکی از اعیاد مذهبی بوده
است.
Viau
در ســال  1922خیابان  Viauبه در روز هشتم دسامبر  1854پاپ
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Joliette

Barthelemy- Joliette

اختصاص داده شده به این امر که
میتوانیدمطالعهکنید.
www.sexualityandu.ca/
sexual-h…/all-about-menstruation

این سایت انجمن کودکان کانادا
اســت که اطالعات مفیدی برای
زنان جــوان در مورد تغییراتی که
این خانواده را به عهده داشت و با
عنــوان Seigneur de Lavaltrie
شناخته می شد .او در میانه سال
های  1820یک دهکده صنعتی
ایجاد کرد که امروز شهر Joliette
نامیده می شود.

Prefontaine

این نام یادآور وکیل دعاوی
Raymond-Fournier
Prefontaine
()1905-1850
است که زمانی شهردار شهری بنام
 Hochelagaو ســپس بین سال
 1898تا  1902شهردار مونترال
بوده است .در ضمن Prefontaine
نام یک محله در همچنین نام یک
خیابان در مونترال هم است.













()1850-1789
محضــردار (ســردفتر) در
Frontenac
 Assomptionو در ســال هــای
Louis de Buade de
 1820و  1830-1832نماینــده
Frontenac et de Palluau
مجمع ملی بود.
()1698-1622
وی بعــدا تا پایان عمــر خود در
فرزند تعمیدی لوئی ســیزدهم،
سمت مشاور قانونگزاری مشغول
هنگامی که خیلی جوان بود ،وارد
خدمت بوده اســت .بخاطر ازدواج
ارتش فرانســه گردید .او در سال
بــا Marie-Charlotte tarieu de
 1672به مقام فرماندار کل فرانسه
 ،Lanaudiereمدیریــت امالک
جدید ارتقاء مقام یافت و جانشین

در دوران بلوغ رخ می دهد را ارایه
میکند.
www.caringforkids.cps.
_ca/…/information_for
…girls_abo

این ســایت هم دارای یک صفحه
بســیار کامل در مورد بلوغ است،
همراه با تصاویر مفید و نمودارهای
قابلمطالعه
 Remy de Courcelleشد.
 Frontenacعالقمند به گسترش
کشور فرانسه در آمریکا بود ،بدون
آنکه از تجارت پوســت صرفنظر
کرده باشــد .او خیلی زود خود را
رویاروی درگیری با شورای حاکم
و فرماندار مونتــرال یافت .رفتار
او باعث شــد که در سال 1682
به فرانســه بازخوانده شود .اما وی
دوباره در ســال  1689به عنوان
فرماندار کبک منصوب گردید.
این ماموریت دوم برای او با شانس
بهتری همراه بود.
در ســال  Frontenac 1690پس
از جواب مشهوری که به فرستاده
 Sir William Phipsدرباره تسلیم
کلنی کبک داد ،حمله او را پس زد.
جواب وی چنین بود:
«من جوابی به شما ژنرال ندارم،
بجز دهانــه توپ ها و ضربات
تفنگ».
در زیــر حکومت او ،فرانســه نو
توانست در مقابل حمالت دیگری
از کنفدراسیون  iroquoisمقاومت
کرده و از خــود دفاع نماید .او در
سال  1698فوت کرد در حالی که
هنوز در مقام خود بود.
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www.childrenscolorado.
org/welln…/…/parents/22990.aspx

ســایت بیمارســتان کودکان در
مونتــرال برای مواقــع ضروری و
گرفتن وقت از دکترها و مشاورین
متخصصاطفال
www.thechildren.com

•

Papineau

امــروزه  Papineauیک اســتگاه
مترو ،یک خیابان ،یک میدان ،یک
محله و یک پل Port Papineau-
 Leblancرا مشخص می کند.
تمام این نامگذاری های جغرافیائی
بــرای ادای احتــرام و یــادآوری
1841-1752 Joseph Papineau
مســـاح،
است که یک محضردارّ ،
سیاستمدار و باالخره پدر Joseph
 Papineauبود.
او یکی از مدافعان حقوق مردم و
زبان فرانسوی و نماینده مونترالدر
دو دوره  1804-1792و -1809
 1814بود.
او همچنین مقام Seigneur de La
 petite-Nationرا هم کسب کرده
بود.













Beaudry

خیابان  Beaudryاز سال  1843با
همین نام مشخص می شد .باور بر
این است که این نام به یاد Pierre
 Beaudryمالک زمینی بود که این
خیابان از آنجا عبور کرده است.
ادامه در شماره های آینده
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خطبه

( IBNGهمبســتگی بازرگانی
ایرانیان) متشــکل از گروهی از
مشاغل و شرکتهای ایرانی است
که به منظور توسعه شبکه تجاری
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی
مونترال بزرگ بوجود آمده است.
هــدف ما در  IBNGگســترش
همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی
برای اعضاء ،افزایش آگاهی اعضاء
از قوانین و اقتصاد موجود جامعه

و گســترش اثرات مفید گروه بر
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می
اگر مایل هستید در جلسات این
باشد.
ازشــما دعوت می شود با حضور گروه شرکت کنید ،به سایت ibng.
در جلســات هفتگی  IBNGکه  caمراجعه کرده ،بخش دریافت
بطور مرتب روزهای چهارشــنبه ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح این گونه هر هفته ایمیل گروه را
در رستوران  Eggsfruttiواقع در دریافت کرده ،از اخبار و سخنرانان
 6710خیابان  Saint Jacquesمطلع می شوید.
تشکیل میشود ،با اعضاء این گروه
آشنا شده و نیازهای خود را تامین
نمائید.

زمانی که اولین دوربین عکاســی و در نظــر گرفتن موارد ذکر
وارد ایران شد ،این جعبه جادویی شده ،میتواندر محیط منزل،
فقطدر خدمت ناصر الدین شاه بود پرتره های خوبی تهیه کرد.
و خلق الله از لذت تصویر برداری از در صورتــی که محیط آنقدر
«بانوان شلیته پوش عهد قاجار»در شلوغ باشــد که هیچ جای
اندرونی ها محروم بودند اما امروزه ،سالمی روی در و دیوار باقی
به حول و قوه الهــی(!) ،اکثریت نمانده باشد ،به ناچار بر روی
قریب به اتفاق امت همیشــه در ســوژه زوم میکنیم و کادر را
صحنه از این فیوضات شاهانه بهره «بسته تر» میگیریم تا عناصر
مندهستند!
مزاحــم در تصویر به حداقل
یکی از تفاوتهای اصلی عکاســی برسند.
گردهمایی چهارشــنبه 14ماه اپریل گرفته اند را بصورت کتابی بنام «آرمان باشــید .کاری که میخواهید شروع
پرتره توسط یک عکاس حرفه ای برخی کاغذ دیواریها ،پرده ها،
امکان باز کرده و ســرعت شاتر را گروه همبستگی بازرگانان ایرانی در فرای مرزها» نوشته اند.
کنید کامال به آن احاطهداشته باشید؛
با یک عکاس آماتور ،انتخاب زمینه دیوارهای آجری و یا گچی در
و روش نشان دادن زمینه تصویر پرتره های خانگی ،بسیار جالب به بیشتر میکنیم .لذا اگر دوربین در ساعت  8صبح با خوشآمدگویی رییس آقای سرشــوقی کتاب خود را که از و یا اگر میخواهید کارتان را گسترش
نظر میرســند .در صورتی که نور وضعیت اتوماتیک باشد ،این افکت جلســه ،آقای بهروز باباخانی و  10بخش تشکیل شده اینطور معرفی دهید با احتیاط و با توجه به همه
است.
عکاس آماتور ،بدون توجه به زمینه داخل منزل ضعیف است و فالش بوجود نیامده و سوژه ،زمینه تصویر همراهــی خامن گیتی پورمهدی ،کردند که هــر بخش حاصل یکی از جوانب آن را انجام دهید وغیره.
تصویر ،فقط از سوژه عکس میگیرد اســتودیویی نداریم ،از یک چراغ و سایر عناصر موجود در کادر ،به شــروع شد .ســخنران این نشست تجربیات شان است که
جلسه مورد توجه شرکت کنندگان
و چندین عنصر دیگر را ناخواسته مطالعه برای روشن کردن زمینه وضوحدر تصویر ظاهر میگردند که آقای سرشوقی بودند.
با یک داســتان کوتاه شروع شده و قرار گرفت .پس از آن که حضار خود
آقای سرشــوقی بنیان گذار کمپانی سپس ماحصل آن تجربه آمده که می را معرفی کردند و اعضاء گزارش کار
در کادر بــه تصویر میکشــد .از تصویر اســتفاده کرده و نور آن را مطلوب ما نمی باشند.
آنجایی کــه در چنین تصویری ،به دیوار پرده پشت سر سوژه می پــس دوربیــن را در وضعیــت مشــاوره و مدیریت «آرس» هستند .تواند راهنمای هر بیزنسی باشد.
هفته گی شــان را دادند  -مثل دادن
عناصر مزاحم دیگری نیز به چشم تابانیم .این کار باعث خواهد شــد «منوال» یا «تنظیم دستی» قرار ایشان یکی از افراد باتجربه در زمینه بطور مثال تیتر چند بخش از کتاب:
ریفــرال ،بحثهــای درون گروهی و
می خورند ،تمرکز از روی ســوژه که زمینه عکس روشــنتر شده و داده تا کنترل صحیحی بر کارکرد های مختلف بیزنس میباشــند که برای شــروع هر کاری هــدف تان را دعوت ایرانیان به شرکت در جلسات-
اصلی کمتر شده و دید بیننده به چنانچه از فالش کبرا ،آن هم بدون دوربین و مدیریت تصویر داشــته چکیده تجارب و نتیجه ای که از آن مشــخص کنید و به آن باور داشته جلسه در ساعت  9صبح پایان یافت.
سمت سایر جزئیات داخل تصویر دیفوزور اســتفاده میکنیم ،سایه باشیم.
میخواهد را ،که از طرف آقای علی جالب برگزار کردند ،که لحظه های
جشن نوروز گروه همبستگی
منحرفمیگردد.
عنوان
بارهــا
قبلی
مقــاالت
پشت سر سوژه بر روی دیوار محو در
نظام خواه ،از اعضای ســابق گروه هیجانی و نشــاط آوری را فراهم
بازگانان ایرانی مونتریال
همچنین تصویر ،خیلی شــلوغ شده و یا خیلی کم رنگتر گردد.
کرده ایم که عدد شاخص دیافراگم گروه همبستگی بازرگانان ایرانی فرستاده شده بود ،ضمن تشکر از آورد.
با
که
و در هــم بر هم بــوده و نازیبا به اگــر در محیطی هســتیم
رابطه
آن
دهانــه
گشــادگی
بــا
جشــن نوروز را روز پنجشــنبه ایشان خواند.
پس از پذیرایی با دسر و نوشیدنی
نظر میرسد .اما یک عکاس خوب رعایت تمام تدابیر ذکر شده ،راهی معکوس داشــته و هــر چه عدد  26مــارچ در رســتوران یاس از آقای نظام خــواه در حال حاضر گرم برای حسن ختام جشن ،یک
با انتخــاب یک زمینــه جالب و برای خلوت تر کردن زمینه تصویر شاخص آن کمتر باشد ،گشادگی اعضاء گروه برگزار کردند .مراسم مقیم ونکوور هســتند .در ادامه از ترانه دسته جمعی توسط همه با
یکدست ،کادر را خلوت تر کرده و نداریم ،و یا زمینه عکس بســیار روزنه آن بیشتر است.
در ســاعت  7/30بعــداز ظهر با زحمات هیات مدیره قبل با اهداء موزیک خوانده شد.
کردن
بازتــر
توجه بیننده را بر روی سوژه اصلی تاریک باشد ،نهایتا مجبور خواهیم از طــرف دیگــر ،با
شــرکت اکثریت اعضا ،و مهمانان یک شاخه گل قدردانی شد .پس مهمانــان عزیــز و اعضاء شــبی
متمرکزمیکند.
شــد که یک پارچه را با چند پونز دهانــه ی دیافراگم ،عمق میدان و با خوشآمدگویی هیات مدیره به از صرف شام ،رقص و شادمانی با بیادماندنــی را با پذیرایی بســیار
هستیم،
سربسته
جای
اگر در یک
زمینه
تا
کرده
نصب
دیوار
روی
بر
به
سوژه
فقط
و
شده
کمتر
تصویر
پخش موزیک شروع شد.
خوب رستوران یاس گذراندند.
طور کامال واضح در تصویر ظاهر شرکت کنندگان ادامه یافت .
به دنبال فضایی باشیم که خلوت عکس ،یکدست و خلوت باشد.
پس از صرف پیش غــذا یکی از برای سرگرمی و شــادی بیشتر مراسم در ساعت  12شب خاتمه
روســری
تر بوده و عناصر مزاحم در کادر ما گاهی اوقات نصب یک
نسبتا
زمینه،
که
حالی
در
میگردد
اعضاء قطعه شعری با عنوان دلم دوســتان آقای نیما مختارزاده ،از یافت• .
وجود نداشته باشند .حتی المقدور خوش رنگ ،یک تکه ملحفه سفید ،تار و محو میباشــد .همچنین در
اعضای هیات مدیره یک مسابقه
در زمان عکس گرفتن از اشخاص ،چادر مشــکی قدیمی ننه آغا و یا زمان چکاندن دکمه شاتر و ثبت
سعی کنیم که عناصری از قبیل یک پرده عهــد آن خدا بیامرز(!) عکس ،دقــت میکنیم که تصویر
کابل بــرق ،لباس هــا ،ظروف ،بــر روی دیوار به عنوان زمینه ،به فقــط بر روی ســوژه «فوکوس» یوسف تیزهوش :ورزشی  >> ...ادامه از صفحه30 :
اشیایی که به دیوار نصب شده اند ،زیباتر شدن تصویر کمک شایانی شود ،نه بر روی زمینه.
به عبارت دیگر ،در هنگام فشردن هند و پاکستان بوجود آمده و در نیوزیلند با بدست
بسکتبال بانوان آمریکا
کلید و پریز برق و  ...در پشت سر خواهند کرد.
186
در صورتی که در محیط خارج از دکمه شــاتر تا نصفه ،دوربین را حال حاضر  100کشــور در این آوردن
بیــش از 10000
سوژه وجود نداشته باشند.
امتیــاز در مقابل
تماشــاچی در بازیهای
گاهی اوقات با جابجا کردن سوژه استودیو هستیم و قصد داریم که بــه گونه ای در دســت میگیریم بازیها شرکت می کنند.
یک پرتره زیبا از عزیزان خود که دایره شــاخص فوکوس که در از تاریخ  14فوریه تــا  15آوریل  183قهرمان این
وی استقبال نمودند و
تلفناستودیوفوتوبوک:
تهیه کنیم ،با کم کردن عمق چشمی دوربین دیده میشود ،بر  2015مســابقات بیــن المللی مسابقاتگردید.
در هنگام حضور وی در
میدان ،زمینه تصویر را محو روی چشــم ســوژه قرار بگیرد تا کریکت با شرکت  14کشور و انجام • در جمــع
زمین بازی تماشاچیان
(514) 984-8944
 WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COMکرده و فقط هاله هایی رنگی فوکس دوربین به درســتی انجام  50مسابقه در استرالیا و نیوزیلند کل مســابقات
بــا حالت ایســتاده به
پیج استودیو فوتوبک در فیسبوک:
در پشت سر سوژه به تصویر شــده و بــر روی زمینه ،فوکوس برگذار شــد ،که در این مسابقات  3170856نفــر
تشویق این ستاره بازی
WWW.FACEBOOK.COM/
میکشیم .طبیعتا برای کم نگردد و اال زمینه واضح ولی سوژه تیم اســترالیا در ملبورن توانست تماشــاگر این بازیهــا بودند که ها پرداختند.
STUDIOPHOTOBOOK1
اینستاگرام:
کردن عمق میدان مجبوریم تار میگردنــد که اصال مطلوب ما تیم نیوزیلند را مغلوب خود نماید .بطور متوســط هر بازی  58000بیماری لورن معموال در کودکان 5
STUDIO.PHOTOBOOK
استرالیا تاکنون توانسته است  5بار تماشاچیداشت.
تا  8ساله شایع است .این بیماری
که دیافراگم دوربین را تا حد نیست.
عنوان قهرمانی کریکت را بدست قیمت بلیت های مسابقه بین  85به نــام  glioblastomaایجاد غده
•
تا  100دالر بوده.
ســرطانی در مغز می کند که در
برای تشــدید پدیده محو کردن آورده.
نتیجه متاسفانهدوشیزه لورن هیل
زمینه تصویر ،میتــوان چهار کار از ســال  2011تاکنون استرالیا
در عنفوان جوانی فوت نمود.
انجام داد:
و نیوزیلنــد برگذار کننــده این خبر تاسف آور
وی توانســته بود یک میلیون و
 )1باز کردندریچهدیافراگم تا حد مسابقات بوده اند.
Infos pratiques sur Montréal
کشورهایهند،پاکستان،سریالنکا دوشیزه  19ساله آمریکائی به نام پانصد هزار دالر بــرای کمک به
ممکن
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
و بنــگالدش هر یک خواســتار لورن هیل  Lauren Hillقهرمان تحقیقــات و معالجه این بیماری
 )2نزدیک شدن بیشتر به سوژه
ندارد.
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبی
 )3اســتفاده از لنزهای پرایم که برگــذاری آینده این مســابقات بسکتبال تیم بانوان ،روز  10آوریل ،جمع آوری کند.
•
در اثر سرطان مغز درگذشت.
فاصله کانونی ثابتیدارند
هستند.
 )4استفاده از لنزهای تله زوم و زوم • در  15آوریــل  2015در فینال مرگ وی با تاســف فراوان دنیای
مسابقات تیم اســترالیا در مقابل ورزش روبــرو شــد؛ در فینــال
کردن بر روی سوژه اصلی
بهترین زمینه تصویردر محیطهای
بسته ،با استفاده از رولهای کاغذی
میسر شده که زیباترین و یکنواخت
ترین بک گراند را برایمان فراهم کاغذی اســتودیویی را نداریم میتوانیــم از رولهای ارتباط بیشتر با هموطنان گرامی و ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ
میکنند .بک گراندهای پارچه ای کوچک کاغذ دیواری استفاده کنیم که بسیار مقرون ﺗﺠﺎﺭﺏی که در کار با این جعبه جادویی آموخته ام.
با نقــوش «ابر و باد» یا «مازلین» به صرفه تر خواهد بود.
شاعر گمنام تاجیک در این باب ،میفرماید:
نیز نتایج خوبــی را به ما خواهد خالصه در هر جــا و هر مکانی میتوان عکس خوب عکس چه باشد که فدای قدم یار کنم
داد .چنین بک گراندهایی را باید گرفت و این دید عکاس است که یک تصویر خوب را
این متاعی است که هر بی و سر و پایی دارد!
از مغازه های تخصصی عکاســی خلق میکند ،نه وزن دوربین و درازای لنزش!
بک گراندتان مستدام!
www.facebook.com/studiophotobook1
تهیه نمود .اگر بودجه تهیه رولهای تمامی این مقاالت و تهیه آنها بهانه ای ســت برای
•

«همهچیزدرموردمونترآل»

قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:
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Franchising available
Double Pizza and Roasters Express have come together to offer two strong
concepts under one roof at one great price.
Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are waiving this fee
for a limited time, Pay no franchise fee.
Investment Level: Approximately $250,000 - $280,000
Capital required: Approximately $100,000 - inludes working capital
Royalties: 5%, also one of the lowest in the industry
Advertising: 5%, this finds its way back to your pocket as our experienced
advertising department creates radio, TV and newspaper ads as well as flyers that
increase awareness and finally increased sales through walk-in customers and
home deliveries.
Co-branding will increase traffic to your restaurant and widen your customer
demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to deliver the two
most popular delivery meals; pizza and chicken.
Double Pizza and Roasters Express each have their distinct central telephone
number for customers to call to place their order. Our call center dispatches orders
to the closest store by designated territories.
Having two strong brands together in one location is a recipe for success. A
marginal cost is added in electricity and labor while all the fixed expenses such as
rent, equipment purchases, phone, internet, uniforms, delivery drivers, menu
printing and mailing and so on stay the same. By adding another brand, sales have
the potential to double.

For more information contact Jonathan

jonathan@doublepizza.ca

514 343-4725 ext: 2245

Repas
ULTIME

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!

38

39

PAIVAND: Vol. 21  no.1210  May 01, 2015

www.paivand.ca

1394  اردیبهشت11  1210  شماره 21 سال

39

فروشگاهکوهنور

ُبر
اسا
ر
د
 ،ال
النگی وال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

PAiVAND
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Tel.: 514-996-9692
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کیفیت عالی و قیمت مناسب
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله،
مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجاتوشیرینیجات،انواعبرنجباسماتی ،اینک در سه مکان بزرگ و مجهز
درخدمتنیازهای شما
میوه جات خشک
 حواله پولی سریع و
) 2550 Lapiniere (Brossard

مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
) 398 boul. Curé-Labelle (Laval
 انواع ظروف زیبا و
Tel.: 450-934-7744
قالی های ترکی زیبادر
اندازه های مختلف ) 2116, ch de Chambly )Longueuil
 CD و  DVDافغانی تازهTel.: (450) 396-6464 ...

Tel.: (450) 676-9550

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

 Mailing Address:

باباخانی

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech

UNION MONDIALE

ﻓﺮﺯﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮی

انتقـال ارز

آرﺷﯿﺘﻜﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﻚ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ  -ﺍدﺍری  -ﺗﺠﺎری  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


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

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

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

Cell.: 514-944-3279

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

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

بهروز

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

پس از زمستان سخت و طوالنی
سراجنام هوای گرم در می رسد..

کلیه اقالم پیک نیک در اخوان

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

