شــریف

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز- امورمهاجرت

1224

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

1224 شماره21سال
1394  امرداد10

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

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

موسسه مالی

www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com

EXCHANGE
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36
•6170NDG:
Sherbrooke W.

36 : ص
فصـــل تالش
در آغاز
جشن و دیدار سالیانۀ
...همدیاران

انتخابات فدرال و آغاز کمپین
انتخاباتیدرمیانهتابستان
7

2015

Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds

محسنیگانه
در مونتریال

Tel.: 514-620-5551

17
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514-439-8501

29

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

4055, Ste-Catherine O.,#132
Westmount H3Z 3J8

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

GUY

IBNG

ماجرای حکم دستگیری من
ّ  ننگین ترین، «سوریه5
لکه و مصادره اموالم بوسیلۀ
 افسر ادارۀ،»بروجدان انسانی جهان»! «لنی واکر
28 !مالیات کانادا ازهند

انتقال فوری ارز

:سیاسی

.ca

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

صبح8 چهارشنبه ها

شهباز
5 >>

انتخابات کانادا

کانادا/کبک
11 >>

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

 سال سابقه کاری در کانادا18با

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

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

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

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

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

(514) 935 3337

Cell: (514) 983-5415

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

 امیرسامAmir Sam

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

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

15 460 $
La Fondation Culturelle Libre Expression Presente

Vendredi 18 septembre
Friday September 18 . 2015 , 20 H00
Oscar Peterson Hall
L'université Concordia
7141 Sherbrooke Ouest
Metro Vendôme , Bus 105

Cell.: 514-967-5743

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

مینو اسالمی

We Sell Laptop Accessories!

24 595

billets: Tapesh Digital : 514 223-3336
Cafe Aunja 1448 sherbrooke ouest

Office: 514-507-0773

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

2178 Ste-Catherine W.

حمیدصدیقکاغذچی

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

 ستاره5 صــرافی

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

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

3

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

Billets : $ 45 . $35
et préparation en sus
info : 514 transport
678- 4030

:جایـزه
 هزار دالر کمک۴
برایاستقـرار شما

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

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

به قیمت های رقابت ناپذیر

RAV 4 2010

PARTIR DE
Dastan Ensemble & Mahdieh ÀMohammad
$ khani

Montreal Qc H3J 1M8

مسکونی و جتاری

currently o
فروشنده متام قطعات لپ تاپ

transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

Cell.: 514-702-2309

مشاور امالک در سراسر مونتریال

T o w e rn 2sale

بل سنتر

À PARTIR DE

Profusion Realty RF

مریم خالقی

خامن

3 روبروی

>>
COROLLA7 2010

 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
Agence Immobilière

وقتی
«
ر
ا
وی
را
غافلگیر » «اد
م
ی
ن
»
می
13 ...کند

6 ق هستهای را اجرایی خواهند کرد؟
ی و اوباما چگونه تواف
ها

 صمیمی.ح

شادپور.ا.ع

 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی
6600 Trans-Canada, Suite 750

!
20
000

:پیوند برگزار می کند

مسابقهنقــاشیکودکانایرانیمونتریال

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

|

همه چیز در مورد مونترآل

Infos pratiques sur Montréal

E

)(خضر
الیت
صرافی

14

>
 من با بضاعت:شمیرانی
محدودم برای فرهنگ سرزمین
..!مادریام تالش میکنم
ـــــــــــــــ

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

!مسـابقه خوشامدگویی به کانادا

:دکتر شریف نائینی

MDJP15-039 NouveauxArrivants_Fem_Farsi_Paivand.indd
1
D.M.D.

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

جراحدندانپزشک

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

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

GUY

جنب دانشگاه کنکوردیا

2
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بازگشایی رستوران پرشیا

اطالعیه
_______________

با مسرت فراوان به آگاهی می رسانیم
»«رستوران پرشیا
از تاریخ

دوشنبه سوم آگوست

.آماده پذیرائی از مشتریان محترم میباشد
____________

6710 St. Jacques
Montreal QC H4B 1V8
(West of Cavendish)

Tel.: 514-489-8484

آژانسمسافرتیکاسپین

بهترینسرویس
نازل ترین بها
• Special deals on air tickets
to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world
• Travel Insurance.
• 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 July 2nd till August 31st 2015 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the terms
and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new, in-stock
2015 Corolla CE (BURCEM AA) / 2015 RAV4 AWD (BFREVT AA). MSRP of $17,515/$28,120 before taxes, dealer fees of $165
before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if applicable)
included.

for certain
cars only

toyota.ca

2

3
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ا بر
ج
2 کنون آما

3

ده ف
ر
و
ش

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

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

Model Unit

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

H3G 2T3
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:جایـزه
 هزار دالر کمک۴
برایاستقـرار شما
مسـابقه
!خوشامدگویی به کانادا
مخصوص تازه واردین

از کادوی خوش آمدگویی به تازه واردین که دژاردن ارائه می کند
 بهره ببرید۲۰۱۵  سپتامبر۳۰ تا قبل از
. هزار دالر را به دست آورید۴ و شانس برنده شدن
1 877 875-1118

desjardins.com/BienvenueAuCanada

Concours en vigueur du 1er juin au 30 septembre 2015. Ouvert aux résidents du Québec et de l’Ontario âgés de
18 ans et plus, qui sont membres d’une caisse Desjardins ou d’une caisse populaire de l’Ontario affiliée
à La Fédération des caisses populaires de l’Ontario inc. Valeur totale du prix : 4 000 $. Tirage le 16 octobre 2015.
Consultez le desjardins.com/BienvenueAuCanada pour connaître le règlement du concours.
MDJP15-039 NouveauxArrivants_Fem_Farsi_Paivand.indd 1

 سالدارند و در صندوقدژاردن و یا یک صندوق مردمی۱۸  افراد مقیم استان های کبک و اونتاریو که باالی. برگزار می شود۲۰۱۵ سپتامبر۳۰این مسابقه از اول ژوئن تا
. هزاردالر است۴ ارزش کل جایزه. می تواننددر این مسابقه شرکت کنند، حسابدارند،در اونتاریو که عضو فدراسیون صندوق های مردمی استان انتاریو باشد
. مراجعه کنید تا با مقررات مسابقه آشنا شویدdesjardins.com/BienvenueAuCanada به سایت. انجام می شود۲۰۱۵قرعه کشیدر شانزدهم اکتبر
2015-06-17 13:30
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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
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هر چهارش ره رایگان

خریداران
ی دانستید
م
پورسانت
• آیا ه پرداخت
نیازی ب
ندارند؟!
ریداران:
ه ما به خ
• هدی
نه محضر
دالر هزی
1200
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ت آیلند
تلفنـی :

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره 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
هدیه ما به خریداران
اوکازیون
 1200دالر هزینه محضر

ه
ر روز هفته

عـالی

برای زندگی
و یا
سرمایهگذاری
t
fron
r
e
t
Wa rtment s
Apa -Soeur
es
0$
Île-d 22000
only

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

4
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جهــان...

www.skylawn.net

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

Head Office:

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

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

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

 7مرداد :کامال طبیعی است که
آقای باراک اوباما "توافق هســته
ای" با حکومت آخوندی را بزرگ
ترین  -و شــاید تنها  -دســتاورد
دوران  7ســاله ریاست جمهوری
خود تلقی و با تمام قوا از آن دفاع
کند .اما" ،طبیعــی" بودن الزاما
به معنای معقول و منطقی بودن
نیست .وقتی از "معقول و منطقی"
بودن سخن گفته می شود ،اشاره
به بهای بسیار سنگینی است که
آقای اوباما ،از کیسه جان و خانه و
خانمان مردم بی پناه سوریه ،برای
این توافق پادرهوا پرداخته است.
بهای بسیار سنگینی که سازمان
ملل متحــد آن را "جنایت علیه
بشریت" نامیده و چهار سال است
که در سوریه جریان دارد.
به گزارش تارنمــای "یورونیوز"
فارســی ،اســتفان اوبراین ،مدیر
عملیات بشر دوســتانه سازمان
ملل متحد می گوید« :چهار سال
جنگ در ســوریه بیــش از 220
هزار کشته برجا گذاشته ،دوازده
میلیون ودویست هزارتن به کمک
های بشردوستانه نیاز دارند که از
این میــان ،بیش از چهار میلیون

بهنامآفریدگارعشق

www.masoudnasr.com
Email : info@masoudnasr.com

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

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

«سوریه،ننگینترینل ّکهبروجدانانسانیجهان»!

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

shadim.sky@gmail.com
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را بر روی سایت بخوانید

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

و ششــصد هزار تن در نواحی ای
زندگی می کنند که رساندن کمک
های بشردوســتانه به آن دشوار
است».
آیا کســی هســت که بخواهد به
جای آقای اوباما باشــد تا دریابد
که چاره ای جــز دفاع با چنگ و
دندان از "توافق هسته ای" ندارد؟
با پرداخت بهایی چنین سنگین ،آیا
"توافق هسته ای" چنان که آقای
اوباما ودستگاه مدیریتی او ادعا می
کنند می تواند یک "توافق خوب"
باشد؟ در روزهای پنجشنبه هفته
گذشته و چهارشــنبه این هفته،
 23و  29ژوییه ،دوجلســه مهم
در کمیتــه هــای روابط خارجی
و نیروهای مسلح ســنای امریکا
برگزارشد که دقت در چندوچون
پرســش و پاسخ های آنها ناتوانی
مقامات ارشد دولت امریکا  -جان
کری وزیر امورخارجه ،جک لو وزیر
خزانه داری ،ارنســت مونیز وزیر
انرژی و اشتون کارتر وزیر دفاع -
ازدادن پاســخ های قانع کننده به
پرسش های سناتورها ،دادن پاسخ
مثبت به پرسش باال را دشوار می
سازد.
بازتاب ایــن ناتوانــی در ارایه
پاسخ قانع کننده را می توان در
ســخنرانی جان کری درجلسه
شــورای روابــط خارجــی در
نیویورک یافت که به جای دفاع
از محتــوای توافــق به موضوع
جنبه شــخصی می دهد و می
گوید« :اگر توافق هسته ای لغو
شود ،آن وقت من چگونه سرم
را باال بگیرم و در انظار عمومی
ظاهر شــوم؟ این برای شخص
من تحقیرکنده خواهد بود»!
مقامات ارشــد دولت اوباما که
برای پاســخگویی به سناتورها
در کمیته هــای روابط خارجی

شـی
راز

از این پس مهمانی ها و مراسم خود را به ما بسپارید!
خوشمزهتریناغذیهایرانیوکانادایی
• با هر بودجه • برای هر مناسبت

یکبارامتحانکنیدمشتریخواهیدشد.

Tel.: 514-963-5179

کیتر ینگ

و نیروهای مســلح سنای امریکا
حضور یافته بودند ،برای گریز از
دادن پاسخ مستقیم و روشن به
پرسش های صریح سناتورها ،از
شگرد ترس آفرینی استفاده می
کردند .گزارشگر شبکه "العربیه"
درگزارشی از واشنگتن می گوید:
«دولت اوباما برای قانع ســاختن
مخالفــان این ســئوال را مطرح
می کند که اگر توافق هسته ای
با رژیم ایران صورت نمی گرفت،
گزینه جایگزین ما چه بود؟»!
نوشته روزنامه "نیویورک تایمز"
نیز حاکی است که احتمال اندکی
بــرای آن که آقــای اوباما بتواند
"دســتاورد" خود را موفق جلوه
دهد وجود دارد« :با ورود جمهور
خواهان عصبانی به توافق هسته
ای با رژیم ایران ،این طرح مرده به
نظر می رسد».
خبرهای دیگر نیــز حاکی از آن
است که آقای اوبا ما حتی در ایجاد
یکپارچگی در میــان نمایندگان
و سناتورهای دموکرات نیز ناکام
مانده و نگران آن است که برخی از
آنان به صف مخالفان توافق هسته
ای بپیوندند.
اگر توافق هســته ای دلبند آقای
اوباما به هردلیل  -ازجمله مخالفت
بیش از دوسوم نمایندگان کنگره
که حق وتو را از او سلب می کند یا
نقض مفاد آن توسط یکی از طرفین
 سرنگیرد ،او یک سال و اندی ازباقی ماندهدوران ریاست جمهوری
خــود را با نامــرادی و تلخکامی
ســپری خواهد نمود و برای بقیه
عمر خود نیز سال هایی آکنده از
عذاب وجدان خواهد داشت و بازی
به خیال خود هوشمندانه اش را به
صورتدوسر باخت به پایان خواهد
رساند و باید مانند وزیرخارجه اش
از خود بپرسد« :من چگونه سرم
را باال بگیــرم و در انظار عمومی
ظاهرشوم؟».
آقای اوباما حق خواهد داشت این
پرسش را ازخود بکند زیرا با اشتباه
بزرگ راهبردی اش درمورد سوریه،
مسئولیت مستقیم فاجعه بزرگی را
به گردن گرفته که استفان اوبراین،
مدیر عملیات بشردوستانه سازمان
ملل متحد ،آن را چنین توصیف
می کند:
«سوریه سیاه ترین ،سبعانه ترین و
ننگین ترین لکه بر وجدان انسانی
جهان است»!
•
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پسازتوافق...
خامنهای
و اوباما چگونه
توافقهستهای
را اجــرایی
خواهند کرد؟

اکبر گنجی

رهبــر خودکامــه جمهوری
اســامی طی دوران  ۲۶ساله
زعامت خود حتی یک مصاحبه
رسانهاینداشتهکهبهپرسشها
و انتقادها پاسخ بگوید .او میان
بلوکبندیهایساختارسیاسی
ایران در حال بازی است و در
مورد توافق هستهای نیز مطابق
سنت همیشگیاش ،صرفا به
دنبال سود بردن بدون هزینه
دادن است.
با تأیید آیتاللــه خامنهای دولت
روحانی وارد مذاکره مستقیم و علنی
با دولت اوباما شــد و پس از ماهها
مذاکره ،توافق وین بهدست آمد و به
تصویب شورای امنیت سازمان ملل
رسید .مسأله اصلی در حال حاضر
به تصویب رساندن این توافق توسط
کنگره آمریکا و مجلس ایران است.
مقایسه تفاوتهای رفتاری پرزیدنت
اوباما و آیتاللــه خامنهای در این
زمینه قابل توجه بســیار اســت.
پرســش این اســت :این دو برای
اجرایی کردن توافق هستهای چه
کرده و میکنند؟
•
اول -کار اوباما بســیار پیچیده و

دشوار و کار آیتالله خامنهای آسان
اســت .این وضعیــت محصول دو
ساختارسیاسیمتفاوتدموکراتیک
و دیکتاتوری اســت .اگر خامنهای
توافق را شخصاً تأیید کند ،شورای
عالــی امنیت ملی و مجلس نیز به
راحتی آن را تصویب خواهند کرد.
اما «دموکراسی البیهای آمریکا»
اوباما در برابر کنگــرهای قرار داده
که تحت سیطره البیهای گوناگون
است که هر یک منافع خود را دنبال
میکنند.
در این میان دولت اسرائیل و البی
اسرائیل در آمریکا بیش همه نقش
بازی خواهند کرد.
نســبت کنگره آمریکا با نتانیاهو را
سناتور لیندســی گراهام به خوبی
بیــان کــرده اســت .او خطاب به
نتانیاهو گفت :کنگره آماده حرکت
تحت رهبری شما است.
چاک هیگل  -سناتور سابق و وزیر
دفاع قبلی دولت اوباما -در ســال
 ۲۰۰۸گفته بود« :واقعیت سیاسی
این اســت که البی یهــودی افراد
زیــاد را در آمریکا با ترس و تهدید
خاموش کرده است و در واشنگتن
هر گونه اظهار نظری درباره اسرائیل
گونهای توهین به مقدسات به شمار
می آیــد ».در اعتراضی دیگر گفته
بود« :من یک ســناتور آمریکایی
هســتم ،نه یک سناتور اسرائیلی…
اولویت نخســت من همان اســت
که به خاطرش در ســنا به قانون
اساســی ایالت متحده سوگند یاد
کردم ،بــه قانون اساســی ایالت
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توافق با ایران برای کاناداییها چه معنایی دارد؟
ونکوور نامه 24 -تیر:
نیک لوگان گزارشــگر گلوبال نیوز،
تاثیر توافق هستهای اخیر ایران را بر
کانادا بررسی کرده است.
خالصهای از گزارش او را بخوانید.
-----------موضع کانــادا در قبال ایران ،تا به حال هر حتولی در بازار
به موضع اسرائیل ،عربستان سعودی و نفت دنیا روی اقتصاد
برخیکشورهایعربیدیگروهمینطور کانادا تاثیر جدی
افزایش تولید
برخــی ســناتورهای جمهوریخواه
میگذارد
نفت توسط
آمریکایی شبیه بوده است.
ایــران بعد از
بعد از اعالم خبر توافق هستهای با ایران،
راب نیکلســن وزیر خارجــه کانادا گفت لغو تحریمها ،بازار نفت تکان خورد و تاثیر
کشورش برای تالش مذاکرهکنندگان گروه آن حتیدر بازار سهام تورنتو نیز حس شد.
پنج به عالوه یک (آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،یان لی -استادیار دانشــگاه کارلتون -در
روسیه ،چین و آلمان) ارزش قائل است ،اما توضیح این موضوع میگوید« :نفت تنها
همچنان روی حرفی که ایران بزند حساب بین ســه تا پنج درصد از تولید ناخالص
باز نمیکند و تنها بر اساس اقداماتی که داخلی کانادا را تشــکیل میدهد ،اما یک
ایران انجام می دهد قضاوت خواهد کرد .سوم از صادرات کانادا نفت است و تاثیر آن
این موضعی است که مدتها توسط دولت را نمیتوان نادیده گرفت».
افزایش حضور ایراندر بازار نفت و تاثیر آن
کانادا تکرار شده است.
اما نیکلسن همچنین اعالم کرد که کانادا بر کانادا نکتهای است که باید در آینده آن
تحریمهایش علیه ایران را لغو نمیکند و را دنبال کرد.
تنها توافق با ایران را فعال تحت بررسی قرار • جتــارت
آنطور که مقامات کانادایی میگویند ،قرار
خواهد داد.
واقعیت این اســت که چه کانــادا توافق نیســت تحریمهای اقتصادی کانادا علیه
با ایــران را بپذیرد و چــه آن را نپذیرد ،ایران به این زودیها برداشــته شوند .این
کاناداییها تاثیر توافق را احساس خواهند تحریمها شامل لغو واردات و صادرات است
کرد .این تحول در چند حوزه مشخصتر که در ســال  ۲۰۱۳توســط دولت هارپر
اعمال شد .البته این تحریمها استثناهایی
است:
• نفت
همداشته.
کانادا یکی از پنج تولیدکننده بزرگ نفت واردات از ایران در پنجماه اول سال جاری
در دنیاست و هر تحولی در بازار نفت دنیا تنهــا  ۱۴.۸میلیون دالر بــود و در زمان
روی اقتصاد کانادا تاثیر زیادی میگذارد .مشابه در سال  ،۲۰۱۳کانادا  ۳۹میلیون
ایران هم یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت دالر واردات از ایران داشت.
دردنیاست.
ایــن در حالی اســت که بنابــر گزارش
بعد از اعالم خبر توافق و همچنیندورنمای والاستریتجورنال ،تجارت ایران و کانادا

متحده ،نه به یک رئیس جمهور ،نه
به یک حزب ،نه به اسرائیل».
با توجه به ایــن واقعیت ،نتانیاهو
به عنوان دشــمن توافق هستهای
 ،مقابله بــا اوباما را از طریق کنگره
دنبال خواهد کرد .اوباما میداند که
نتانیاهو به هیچ توافقی جز تسلیم
مطلق ایران (کاپیتوالسیون) قانع
نمیشــود" .نتانیاهــو آمریکا را به
سمت جنگ با ایران هدایت کرد ،اما
نتیجه توافقی است که از آن متنفر
است".

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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در ســال  ۲۰۰۸اوج گرفته بود و واردات
از ایران بالغ بر  ۶۸۰میلیون دالر میشد.
با این اوصاف ،لغو تحریمها علیه ایران در
آینده میتواند در این حوزه تغییر زیادی
ایجاد کند.

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

• سفــر

سفر کاناداییها به ایران امکانپذیر است،
اما مشکالت دیپلماتیک در این خصوص
مانع از انجام بســیاری از این سفرها شده
است.
کانادا سفارتش در تهران را در سال ۲۰۱۲
تعطیل کرد و ازدیپلماتهای ایرانیدر اتاوا
هم خواسته شد که سفارت ایران را ترک
کنند .بنابراین ،گرفتن ویزا برای ســفر به
ایران آسان نیست.
در عیــن حــال ،دولت کانــادا میگوید
ایران اصل تابعیت دوگانه را به رســمیت
نمیشناســد و بــه همیــن خاطــر از
شهروندانش خواسته به ایران سفر نکنند.
در این میان ،اگر کسی بتواند ویزای ایران
را بگیرد ،مشکلی برای سفر نخواهدداشت.
البته سال گذشته اعالم شد کهدولت ایران
از کاناداییها خواسته با تورهای مجوزدار
در ایران سفر کنند.
به نظر میرســد که ایــن وضعیت هم
میتوانددر آیندهدستخوش تغییر شود.
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دوم -اوباما به آب و آتش می زند تا

توافق هستهای را به تصویب برساند.
تمام سرمایه خود را روی این توافق
گذاشته است .تمام هزینههای توافق
را شخصاً پذیرفته و میپردازد و سود
آن (ثبت تاریخی توافق هستهای و
بهبود احتمالی روابــط با ایران به
نام اوباما) نصیب او خواهد شد .اما
آیتاللــه خامنهای مطابق ســنت
همیشگیاش ،صرفا به دنبال سود
بردن بدون هزینه دادن اســت .اگر
توافق به دستاوردهای ارزشمندی
منتهی شــود ،همه رهبران نظام
مجبورنــد اعالم کننــد که تحت
رهبری خردمندانه رهبر فرزانه به
چنین دســتاوردی دست یافتند.
اگر هم پیامدهــای منفیای برای
ایران داشته باشــد ،اعالم خواهند
کرد که تیم مذاکره کننده -تحت
رهبری حســن روحانی -با نادیده
گرفتن خطوط قرمز رهبری مسئول
{>> ادامه در صفحه}32 :
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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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شعر و ترانه...

فاطمهاختصاری

تهران و بوی ذرت مکزیکی و غروب
تهران و چند خاطره ی افتضاح و خوب
تهران و خط متروی تجریش تا جنوب
این شهر خسته را به شما می سپارمش
تهران سکته کرده ی از هر دو پا فلج
تهران وصله پینه شده با خطوط کج
تهران تا همیشه ترافیک تا کرج
این شهر خسته را به شما می سپارمش
من روزهای خونی و پرالتهاب را
من سطل های سوخته ی انقالب را
بر سنگفرش کهنه بساط کتاب را
بوسیدم و برای شما جا گذاشتم
من خش و خش رفتگر از صبح زود را
سیگار بهمن و ریه ی غرق دود را
من هر که عاشقم شده بود و نبود را
بوسیدم و برای شما جا گذاشتم
بلوار پر درخت ولیعصر تا ونک
نوشابه های شیشه ای و تخمه و پفک
کابوس های هر شبه از درد مشترک
یک روز می رسد که فراموش می شوند
تنهایی ام نشسته میان اتاق ها
بر بیست و هشت سالگی ام جای داغ ها
گریه نمی کنم… همه ی اتفاق ها
یک روز می رسد که فراموش می شوند
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انتخابات فدرال و آغاز کمپین (مبارزات)
انتخاباتی در میانه تابستان

قابل توجه برای ایرانیان
واجد شرایط رای دادن
در منطقه NDG

بر اساس تغییرات اخیر در حوزه های
انتخاباتی مونتــرال ،اینک دو منطقه
 NDGو  Westmountدر یکدیگر ادغام
شده و حوزه جدیدی را برای انتخابات
در پیش تشکیل داده اند.
گفتنی است آقای مارک گارنو ،فضانورد
سابق و سیاســتمدار ازحزب لیبرال
نماینده فعلی این حوزه می باشد.
خانم آن لگاسه داوسون NDP ،و آقای
گی دوفورت :محافظه کار دو نمایندۀ
دیگر این حوزه هستند.

حسینصمیمی

چهــل و دومیــن
انتخابات سراسری
کانادا ،برای برگزیدن
نمایندگان پارلمان
در اوتاوا و تشکیل
چهل و دومین دولت،
روز دوشنبه  19اکتبر  2015برگزار
خواهد شد.

پس از انتخابات سال  2007و بر پایه
تغییرات انجام شدهدر قانون انتخابات
کانادا ،رای گیــری در تاریخ معین ،اند .اخیرا نیــز پیروزی غیرمترقبه و میشود میلیونها دالر هزینه
یعنی ســومین دوشنبه از ماه اکتبر ،تشکیل دولت اســتانی نئودموکرات تبلیغات دولتــی در این زمان ،یکی به احزاب ،عمال یک کمپین ســی و
در چهارمین ســال تقویمی پس از در آلبرتا ،بگونه ای چشمگیر میزان دیگر از روشــهای نامتعارفی اســت هفت روزه حدود چهارصد ملیوندالر
آخرین انتخابات ،انجام خواهد گرفت .درصــد محبوبیت این حــزب را در که استیون هارپر بکارگرفته و دیگر از صندوق مالیاتها را مصرف خواهد
با تعطیلی تابســتانی مجلس،عمال میان رای دهندگان در سراسر کانادا احزاب اپوزیسیون که عمال نمیتوانند نمود .از ســوی دیگر نیز بین بیست
مبارزات شروع گشته و رهبران احزاب افزایش داده است .لیبرالها پس از یک جلــوی آنرا بگیرنــد ،امیدوارند رای تا چهل میلیــون دالر معافیت های
ماشینهایتبلیغاتیخودرافعالنموده دوره ی طوالنی از حکومت ،با انتخاب دهندگان بموقع عکس العمل خود را مالیاتی ،شامل رایدهندگانی میشود
اند .محافظه کاران به رهبری استیون ژوســتن ترودو جوان بــرای رهبری نشاندهند.
کــه به احزاب خود کمک کرده اند و
هارپر و پس از سه دوره حکومت (دو خود و با اســتفاده گسترده از شبکه از ســوی دیگر در روزهای اخیر این این نیز از همان منبع عمومی پرداخت
دولت اقلیت و دولت اکثریت فعلی) ،های اجتماعی و آشنایی مردم با نام شایعه قویا شنیده میشود ،که نخست میشود .بر اســاس قانون اخیری که
بدلیل رفتارهای سیاســی رادیکال و خانواده ی ترودو ،در پی احیاء دوباره وزیر احتمــاال در آغاز هفته آینده به دولت هارپــر از مجلس گذرانید ،در
راســتگرایانه و تصویب قوانینی که این حزب برآمده اند.
دیــدار نماینده ملکه در کانادا رفته و صورت افزایش مــدت مبارزات (که
با روحیه عمومــی میانه رو و لیبرال علیرغم اینکه در حال حاضر اکثریت با درخواست انحالل پارلمان ،مبارزات میزان آندراختیار نخست وزیر است)
اکثریت مردم همخوانی ندارد ،با موج مــردم در تعطیــات و اســتراحت رسمی و انتخابات را اعالم نماید .در به ازای هر روز بیشــتر ،یک ســی و
گســترده ای از نارضایتــی عمومی ،تابســتانی هســتند و هنوز کمپین چنین سناریویی عمال پریود کمپین هفتم به این بازپرداخت افزوده خواهد
مواجه اند.
رسمی شروع نشــده ،امواج رادیو و در ده تا یــازده هفته به درازا خواهد شد .بگونه ای که عمال میتواند در یک
سوسیال دموکراتهای ان-دی-پی ،که تلویزیونها از تبلیغات اشباع شده اند .کشید .برابر قانون انتخابات ،حداقل کمپینده هفته ای ،تا هفتصد و پنجاه
با کمپین بی نظیر مرحوم محافظه کاران با استفاده از تبلیغات مدت مبارزات نمیتواند از سی و هفت میلیون دالر برای مالیات دهندگان
جــک لیتون بــه موفقیت بنام دولت کانادا ،پیامهای خود را به روز کمتر باشد و هزینه های مصرفی هزینه بــه بــار آورد .در نتیجه پول
تاریخی حزبشاندست یافته رایدهندگان رسانده و سعی میکنند احزابدر این مدت از صندوق عمومی بیشتر در صندوق احزاب میتواند در
و اوپوزیسیون رسمی را در تا با ارایه این برنامه ها و تطمیع رای و مالیاتهــا بازپرداخــت میگردد و با میزان تبلیغات و در نهایت در نتیجه
اوتاوا تشکیل دادند ،متعاقبا دهندگان ،موج عــدم محبوبیت را نگرش به قانون انتخابات و محدودیت انتخابات تاثیر عمیقی بگذارد .با این
با رهبری توماس مالکر نشان کاهشوحتیتغییرجهتدهند.گفته در میزان پولهای اهدایی از سوی مردم
{>> ادامه در صفحه}12 :
دادند که آمادگی الزم برای
قبول مســئولیت تشکیل
نخســتین دولت سوسیال
دموکرات را بدســت آورده

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

________________________________
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

برخی از خدمات ما شامل:

½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ثبت شرکت ها
½ تهیه وصیت نامه
½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ تهیه وکالت نامه ها
½ ازدواج ،عقد رسمی
½ تغییر نام
½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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کلیسای

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

فارسیزبان
مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :
شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

.
کـــانادا..
·¶zIn¨S ¶vÃdÃI

کمپین انتخاباتی هارپر کلید خورد!

رضا بناساز

عصر

نشانیکلیســا:

6 :30

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

/

یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر

» e q»H R ¶vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

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

کاهشمحبوبیت!

ونکوورنامه 26 -تیر :گلوب اند میل
گزارشی در صفحه اول خود چاپ
کرده که از آغاز کمپین تبلیغاتی
استیون هارپر برای انتخابات ماه
اکتبر خبر میدهد.
هارپر هر سال برنامهای برای بازدید
از مناطق شــمالی کانــادا دارد و
انتظار میرفت که امسال هم این
ســفر در ماه آگوست انجام شود.
اما ظاهرا برنامهریزان کمپین او به
این نتیجه رسیدهاند که امسال این
برنامه باید لغو شود.
نخستوزیر کانادا در طول ماههای
اخیر بــا کاهش محبوبیت مواجه
شــده و آینده نه چندان روشــن
اقتصاد و احتمــال ورود به رکود
باعث شده که او کمپین خود را به
طور غیررسمی زودتر آغاز کند.

ســایت ThreeHundredEight.
 comانجام شــده ،نشان میدهد
که  NDPدر حــال حاضر ۳۲.۱
درصــد رای مردم را پشــت خود
دارد ،محافظــهکاران  ۲۹درصد و
لیبرالهــا  ۲۷.۱درصد محبوبیت
دارند.
طبق این گزارش اگــر انتخابات
همیــن امــروز برگــزار شــود
نیودمکراتهــا میتوانند  ۱۱۳تا
 ۱۳۵کرسی را در اختیار بگیرند،
محافظهکاران بیــن  ۱۰۲تا ۱۳۹
کرسی و لیبرالها بین  ۷۴تا ۱۰۶
کرسی را از آن خود خواهند کرد.
جالب اینجاست که برنامه ساالنه
تابســتانی هارپر بــرای بازدید از
مناطق شــمالی و قطبــی کانادا
از زمــان بهقدرترســیدن او هر
ســال برگزار شده است .علت این
بوده کــه هارپر میخواهد خود را
مدافع حاکمیت کانادا در منطقه

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

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

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

آخریــن بــرآورد از میانگین
نظرسنجیهای مختلف که توسط

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine

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

چینیها بازار امالک کانادا را گرانتر
میکنند!
 ۱۷تیــر  -ونکوورنامــه :در طول
هفتههای اخیر اقتصاد چین شاهد
دو تحول مهم بــوده که میتواند
بر بازار مسکن ونکوور تاثیر جدی
بگذارد:
حتول اول:

حتول دوم:

بازار بورس چیــن در طول
هفتههای اخیر ســقوطی را
تجربه کرده که از سال ۲۰۰۸
تاکنون سابقه نداشته است.

د ر
طول
دو هفتــه گذشــته  ۳۰درصد از
ارزش ســهام در بازار بورس چین
کاسته شده و چینیها به سرعت
اعتماد خــود را به این بازار بورس
از دســت میدهند .آنها بیشتر از
گذشته به فکر سرمایهگذاریهای
جایگزینافتادهاند.
کارشناسان معتقدند هر دو تحول
باعث میشــود کــه چینیهای
بیشتری ســرمایههای خود را از
کشــور خارج کنند و در بازار امن

قطب شمال تصویر کند و جلوی
قدرتنمایی کشورهای دیگر این
منطقه را بگیرد.
این سفرها معموال اهمیت مضاعفی
هم داشــتهاند زیرا او هر ســال با
دست پر از پول نقد برای پروژههای
مختلف به این منطقه میرفت.
حاال همفکران هارپر به این نتیجه
رسیدهاند که امسال فرصتی برای
این برنامه وجود ندارد زیرا رقابتی
جدی در راه است و کارهای زیادی
باید انجام شــود .اولیــن مناظره
رهبران احزاب مهــم کانادا اوایل
آگوست برگزار خواهد شد و هارپر
برای جلوگیری از پیروزی NDP
وقت چندانی ندارد.
تاریخ برگزاری انتخابات  ۱۹اکتبر
است اما تاریخی که پارلمان فعلی
ت احزاب
منحل میشــود و رقاب 
شدت میگیرد هنوز مخفی نگه
داشته شده است.
------------بــرای اطالعات بیشــتر در مورد
انتخابات اکتبر ،گزارش حســین
صمیمــی را در صفحه  7همین
شــماره پیوند بخوانید .در شماره
هــای آتی نیز ،هر بار گزارش ها و
مقاالت مبســوطی در حاشیه ی
انتخابات خواهیمداشت.

هافینگتنپست:چندزبانهبودنزندگیرا
راحتترمیکند!

Montreal, QC, H4A2C2

در حال حاضر هر چینی
میتوانــد در طول ســال
مقــدار مشــخصی پول
(حداکثر  ۵۰هزار دالر) از
کشور خارج کند.
البته چینیها همیشــه
راههایی برای دور زدن این قانون
پیدا میکنند اما اخیرا گزارشی در
ل استریت ژورنال منتشر شده
وا 
که بر اســاس آن به زودی دولت
پکن ایــن محدودیت را برخواهد
داشت.
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امالک آمریکای شــمالی دست
به سرمایهگذاری بزنند .شهرهای
کانادا ،بخصــوص ونکوور در طول
ســالهای اخیر از بازارهای مورد
عالقــه چینیهــا بــوده و طبق
پیشبینیهــای روزنامههــای
کانادایی  -از جمله ونکوورســان -
به زودی شــاهد رونق بیشتر بازار
مسکن ونکوور خواهیم بود.
به نوشــته ونسیتیباز ،این رونق
یک معنا خواهد داشــت :قیمت
مســکن در ونکوور  -اگر گرانتر
نشود  -پایینتر از این نخواهد آمد.
•

ونکوور نامه :کانادا کشوری است
که دو زبان رســمی (انگلیســی
و فرانســه) دارد و در عین حال،
جمعیــت مهاجر عظیــم آن با
پیشزمینههای زبانی مختلف وارد
این کشور میشوند.
بحثدرباره زباندر کانادا هیچوقت
کهنه نمیشود و در موقعیتهای
اجتماعی و حتی سیاسی مختلف
مطرح است.
بحث دوزبانه یــا چندزبانهبودن
همچنیندر مورد وضعیت فرزندان
خانوادههای مهاجــر در کانادا به
وفور مطرح میشود.
اگر شــما هم به دو زبان یا بیشتر
تســلط دارید و از آنها اســتفاده
میکنید ،خیالتان از خیلی جهات
راحت باشــد .دوزبانهبودن فقط

در زندگی روزمره به شــما کمک
نمیکند ،بلکــه مزایای مختلفی
دارد.
به گزارش هافینگتنپست ،نتایج
تحقیقی که اخیرا منتشــر شده
نشان میدهد که مغز افرادی که
به دو زبان یا بیشــتر تسلط دارند
به شکلی متفاوت -و کامال بهتر-
از مغــز انســانهای تکزبانه کار
میکند.
طبق این تحقیق که پارســال در
دانشگاه نورثوسترن انجام شده و
نتایجش در کنفرانس «تد» مورد
توجه قرار گرفته ،مغز افراد دوزبانه
یا چندزبانه به صورت دائم در حال
تصمیمگیری اســت تا یکی از آن
زبانها را انتخــاب کند و آن را به
کار ببرد.

این چالش بزرگی برای مغز است
چون مغز همزمــان به یک زبان
غالب چراغ سبز نشان میدهد و
به یک یا چند زباندیگر هم چراغ
قرمز .در چنین شــرایطی ،مغز
دارد جلوی قدرتنمایی کلمات
غیرضروری را میگیرد.
به گفته محققان ،این چالشهای
دائمــی باعــث میشــوند مغز
انســانهای دوزبانه یا چندزبانه
کامال دیرتر از مغز افراد تکزبانه
پیر شود.
این نکته را میتوان به تحقیقات
دیگری نیز مربوطدانست که نشان
دادهاند احتمال بروز آلزایمر و زوال
عقل در افراد دوزبانه یا چندزبانه،
حدود پنج ســال دیرتــر از افراد
تکزبانه است.
اما محققان معتقدند دوزبانهبودن
مزایــای متنوعتــری هــم دارد.
دوزبانهبودن باعث میشود قدرت
حل مشکل ،انجام چند کار در آن
واحد و نیز تمرکز به شــکل قابل
توجهی در مغز باال برود.
دوزبانه یا چندزبانهبودن همچنین
قدرت حافظه و تغییر سریع تمرکز
از یک موضوع به موضوع دیگر را
باال میبرد.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

مونتــریال ...

C
S
A
I
www.centrecsai.org

نیازی نیست که برای نوع شلوا
پلیس
شلوارر پلی
س

قانونی گذاشته شود!

سرمقاله گازت مونتریال:
 )12جون ( 2015
برگردان :نیلوفر غازان شاهی
ایــن هفتــه به خصــوص هفته
پرمشــغله ای برای نخست وزیر
فیلیپ کویار بوده است.
از معرفی الیحه بیطرفی مذهبی
دولت گرفته تا بحــث درباره لغو
مجلس ســنا و قانون اساســی.
علیرغم همه ایندردسرهای نسبتا
مهم ،نخســت وزیر مجبور شد به
تعدادی ســوال در مورد وضعیت
پوشــش و بخصوص شلوار پلیس
های کبک جواب بدهد!
آقــای کویار قــول داد که قوانین
جدیدی وضع کند تا به تاکتیک
های اعتراضی افــراد پلیس ،که
اخیرا به صورت پوشــیدن لباس
های خارج از فرم و غیر رسمی در
سطح ایالت کبک بوده است ،پایان
دهد.
در همین زمینه شهردار مونتریال
خیلی صریح تر بیان کرد که اگر
افراد تحت اســتخدام دولت نمی
توانند تشــخیص دهنــد که چه
زمانی و کجا پوشیدن شلوار جین
یا پلنگی مناسب نیست ،پس نیاز
اســت که دوباره قوانینی در مورد
پوشیدن یونیفرم وضع شود.
او همچنین گفت :این خیلی مایه
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با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
½
½
½
½

تاســف اســت که بعضی از افراد
پلیس با کاله کاســکت قرمز در
مراسم خاکســپاری نخست وزیر
ســابق ژک پاریزو حاضر شدند یا
بعضی از افراد پلیس با شلوار جین
در سالن دادگاه مونتریال حضور
یافتند؛ کاری که به خشم تعدادی
از قاضیان دادگاه و بســته شدن
تعدادی از دادگاه ها انجامید.
ســاکنان کبک به درجــه ای از
ناهمگونی عادت کرده اند ،اگرچه
همه با شــلوارهای پلنگی پلیس
موافق نیســتند ،ولی به نظر می
رســد که اکثر مردم به آن عادت
کرده اند بدون آن که پوشــیدن
این لباس خــارج از فرم ،از درجه
ی اهمیت یا ابهت پلیس در افکار
عمومی کم کرده باشد.

تنهــا زمانــی که ایــن تاکتیک
اعتراضی پلیس موجب برانگیخته
شــدن عصبانیت می شود ،وقتی
است که اتحادیه های کارگری و
اعضای آنها احترام و ادب خود را
برای پلیس از دست می دهند.
در واقع بایــد گفت که در بعضی
از موقعیت هــای زمانی و مکانی
خاص پوشــیدن یونیفرم رسمی
از طرف پلیس حتما الزم است و
تشخیص این موقعیت ها چندان
مشکلنیست.
به عقیده نویســنده ایــن مقاله،
قانون جدید در مورد لباس پلیس
الزم نیست .فقط کمی تشخیص
موقعیت و به کار بردن عقل سلیم
از طرف پلیس الزم است.

½
½
½
½

>> 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)

کالس ه
ا
ی
ف
ر
ا
ن
سه

  نیم
ه وقت 
  رایگان

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

•

آیا می دانستید؟

پرفــروشترین ماشینهای کانادا۲۰۱۵:

«نگاه کاناداییها به خودرو در حال
تغییر اســت ».این نتیجهگیری
روزنامه ونکوور ســان از بررســی
لیســت پر فروشترین خودروها
در کانادا در شــشماهه اول سال
 ۲۰۱۵است.
بنا بر این گزارش ،به نظر میرسد
کاناداییها کمکم عالقه شــدید
خود را به خودروهای ســوار 
ی از
دســت میدهند و بــه جای آن
ماشینهای شاسی بلند ()SUV
و وانــت ( )pickupمیخرند .این
یعنی کاناداییها قبل از هر چیز به
دنبال وسیلهای بدردبخور هستند
و شیک و لوکس بودن در مرحله
بعدی اهمیت قرار میگیرد.
افزایش عالقه به  SUVو pickup
تنها نکته جالب ماجرا نیست.

طبــق برآوردها میــزان فروش
خودروهای نــو در کانادا در ژوئن
 ۲۰۱۵رکورد شکسته و از تمامی
ژوئنهای دهههای اخیر باالتر بوده
است.
در کل در شــشماهه نخســت
امسال  ۹۹۳۷۲۶خودرو در کانادا
به فروش رسیده که نسبت به دوره
مشابه در سال  ۲۰۱۴حدود ۲.۶
درصد رشد نشان میدهد.
------------با  ۱۰خودروی پرفروش کانادا آشنا
شوید:

• رتبه ۱۰
Toyota RAV4
میزان فروش ۲۰۳۵۰ :دستگاه
• رتبه ۹
Dodge Grand Caravan

میزان فروش۲۱۴۸۳ :
دستگاه
• رتبه ۸
Chevrolet Silverado
میزان فروش۲۱۶۷۳ :
دستگاه
• رتبه ۷
Hyundai Elantra
میزان فروش۲۲۳۵۰ :
دستگاه
• رتبه ۶
Ford Escape
میزان فروش ۲۳۵۹۸ :دستگاه
• رتبه ۵
Toyota Corolla
میزان فروش ۲۵۷۹۸ :دستگاه
• رتبه ۴
GMC Sierra
میزان فروش ۲۵۸۴۶ :دستگاه
• رتبه ۳
Honda Civic
میزان فروش ۲۹۵۸۹ :دستگاه
• رتبه ۲
Ram Pickup
میزان فروش ۴۷۰۱۰ :دستگاه
• رتبـــه۱
Ford F Series
میزان فروش ۵۸۳۱۸ :دستگاه

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

REGISTRATION

AUGUST 10,11,12,13, 2015
AUGUST 17,18,19, 20, 2015
9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 - 7:00 P.M.
COST $100.00 Debit, Credit.
All books and fees included

Course information:
A.M. Classes:
Monday to Friday 8:45 A.M. - 12:45 P.M. August 28 to December 17
P.M. Classes:
Monday to Thursday 5:30 P.M. - 9:30 P.M. August 31 to December 17
If you were born out of the country,
your PASSPORT is REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Canadian / Quebec Immigration Documents
Residency Card
Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Medicare Card
Drivers Licence
)Hydro bill | Other proof (ask staff
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مونترا
ل شهر عجی

www.paivand.ca

بی است.

مونتــریال..
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سپاس
2015

__________________
جشــن نوپایی که با اراده ی
فردی دو ســال است در این دلت به درد می آید از اینکه میبینی خورده ،نمیدانی
شهر برگزار میشود.
چطور بیابی و فرم را موافق
قدیمی ترها چطور تشنهی سپاس
برای تبلیغات آن ،وقت و انرژی هستند و با این انتخابات شتابزده ،نظرشــان ،تا انتها پر کنی!
چندانی به وسعت برنامه انجام
ناخودآگاه پاپس میکشــی
دلگیر می شوند...
نمیگیرد و به نظر می رســد
و منتظر میمانــی آنها که
ــــــــــــ
حضور همان چند پیشکسوت
قدمتشان بس بیشتر از تو
دلسوز و همیشه مهربان ،کافی
رای دهید".
است ،افراد برتر را برگزینند.
است ،برای پر کردن سالن باشکوه در یک نظر ،ایده ی بسیار خوبی به کمی مانده تا روز جشن ،به یکباره
و مجللی که با اجاره ی یک شب نظر میرسید .فرمی مرتب و منظم در دو شــماره ،اســامی و تصاویر
آن ،میتوان هزار گره از کار بقیه ی که باید پر میشد و اینگونه حس افــرادی به حقیقت شایســته را،
کامیونیتی ایرانی سرگردان در این میکردی که تو هم میتوانی سهمی در مجله میبینی .ولی متحیر که
جزیره ،گشود.
در این حرکت عظیم داشته باشی .منتخبین از بین چه کســانی و با
کمی قبل تر ،بسیار اندک و گذرا فقط گره ماجرا آنجا بود که تو تازه چه تعــداد رای ،به مرحله نهایی
گفته شــد" :بیایید و به هرآنکس از راه رســیده ای و با وجود هزار رسیده اند!
که گمان می کنید گامیدر جهت دستِگی ای که در ذات ایرانی مان توضیحات مسوول رای گیری هم
رشد و سربلندی جامعه ی کوچک ریشــه دارد ،کسی را نمیشناسی! چنگی بــه دل نمیزند و چاره ای
ایرانی در این شهر برداشته است ،آنها را هم که اسمشان به گوش ات نمی ماند جز صبوری ،تا ببینی که
نتیجه ی ماجرا چیست!
دلت بــه درد می آیــد از اینکه
میبینی قدیمی ترهای ساده دل،
چطور تشنه ی سپاس هستند و
با این انتخابات شتاب زده ،دلگیر
میشــوند و تازه نفس ها هم که
هنوز اســیر رنگ ها مانده اند و
هرگز نمی پرسند اینهمه قیل و
قال برای چیست!
سرانجام در یک عصر تابستانی،

در آغاز فصـــل تالش
جشن و دیدار سالیانۀ
همدیاران...
 ص36 :

2015
جشن سپاس از فعاالن و دلسوزان
ایرانی ،برگزار میشود .با حضور دو
مجــری جوان و کاربلد ،که از قرار
فراموششان شده بود تلفظ واژه ی
سپاس به زبان مادری شان ،چگونه
است و هدف از این مراسم چیست!
بی شک بخاطر جای خالی آواهای
آشــنای ایرانی در همخوانی گروه
کــــر ،یا عدم پذیرایی وعده داده
ُ
شده ودیگر کمبودهای یک مراسم
نوپا نبود که نتوانستم بیش از آن،
فضای خالی بالکن را تاب بیاورم و
به خانه بازگشتم...
نه!
از تو چه پنهان ،یک مرتبه ته
دلم لرزید...
وقتی یادت می آید که همدیاران
خســته از این کوچ اجباری ،اسیر
سیاست های ناخواســته در این
سرزمین ،هنوز یک سرپناه به زبان

مادری ندارند تا زمان غم و شادی
آنجــا گرد هم آیند و یکدل و یک
رنگ شوند!؛ با خود می گویی کاش
میزبان چنین «سپاس»ی ،با این
عزم راسخ و تفکری عمیق ،دریابد
که آنها ،اینهمه اقیانوس را پیموده
اند و آمده اند این سر دنیا ،که فارغ
شوند از هرچه بازی پشت پرده و
فردگرایی است! و دیگر فقط یک
شنونده خونســرد انتقادات بودن،
چاره ی کارش نیست؛
آنهــم زمانی کــه میدانیم بجای
برگزاری ساالنه ی چنین مراسمی
به گفته ی خودش ،بدون دریافت
کمک دولتی و بــا وجود همه ی
بدهکاری هایی که در مصاحبه از
آن ســخن راند! (و آه از نهادمان
برآورد!) میتوان نیمی از این هزینه
ها را صرف ادغام و همبســتگی
بیشتر با مراکز قدیمی تر و چه بسا

مردمی تر کرد ،آنهم درست زمانی
که کامیونیتی ایرانــی مونتریال
هرروز بیشتر از پیش رو به تالشی
است...
این جشن هم گذشت...
و میزبــان  -عجبــاو شــگفتا!-
در «قدردانــی» از میهمانــان
شــرکت کننده در مراسم ،شعری
منتشــر کــرد در مجلــه که با
خواندنش شکســت همان اندک
دلهای همیشه همرا ِه قدیمی در
این جزیره ی عجیب...
من هم فقط یک راوی ناشناسم،
رفیــق! کــه آنچــه میگــذرد را
مینویســم ...حرفی از من به دل
مگیــر که در نهایت ،تنها نشــان
صداقت می ماند و مهربانی...
تا آن زمان هم ،هر خسرویی بهتر
میداند صالح مملکت خویش...
(راوی)

Marymount Adult Centre

مرکز آموزش بزرگساالن مری مونت
• انگلیسی بیاموزید!
• فرانسوی بیاموزید!

Registration Information

تـرم پائیزی 2015
• کالس ها:

Programs Offered

BASIC English

)FULL TIME Basic English | Pre-secondary |Academic English (1st Cycle
)8:40am to 12:40pm – Monday to Friday (20 hours/week
PART TIME Literacy – Pre-Secondary
)Monday to Wednesday 6:00 p.m. - 9:30 p.m. (10 ½ hours/week

BASIC FRENCH

)Beginner:Monday to Wednesday 6:00 p.m.- 9:30 p.m. (10 ½ hours /week
)Intermediate: Monday to Wednesday 6:00 p.m.- 9:30 p.m.(10 ½ hours/week
Fees
		
$110.00
Basic English Courses
		
$ 85.00
Basic French Courses

•
•

For further assistance: please call 514-488-8203
visit our website at www.emsb.qc.ca/marymountadult

• مترو و اتوبوس:

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

LEARN BASIC ENGLISH
LEARN BASIC FRENCH

• نامنویسی

Transportation

There is a “Special Bus 162” for evening students ONLY.
Daily shuttle service directly from Villa Maria Metro Station to
Marymount Adult Centre and back is as follows:
5:30pm departure from Villa Maria Metro to Marymount Centre
9:35pm departure from Marymount Centre to Villa Maria Metro
)		 Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne
)		 Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)		 Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster
		 Atwater Metro Station, Bus 138, 104

•
•
•
•

10

REGISTRATION DATES: August 11, 12, 13, 17, 18, 19 & 20
9:00 a.m. – 2:00 p.m.
August 12, 17 & 19 5:00 p.m. – 8:00 p.m.

LATE REGISTRATION: August 31, September 1, 2 & 10
1:00 p.m. – 3:00 p.m.
September 9 & 14 5:00 p.m. – 8:00 p.m.

Courses Dates:

DAY:
August 28, 2015 – December 18, 2015
EVENING: September 8, 2015 – December 9, 2015

DOCUMENTS REQUIRED FOR ALL COURSES

• مدارک ضروری:
)• A valid Quebec Medicare Card (date not expired
)• A foreign passport valid or expired (if born outside of Canada
• A foreign birth certificate, if available
PLUS ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS
)Born in Canada

OR

(Born outside Canada

>> Born outside Canada:
Canadian Citizenship Card, or Permanent Resident Card or Record of
)Landing – IMM 1000 (VALID ONLY
IMM5292 or IMM5688, AND Medicare Letter (for newly arrived, less than
)6 months in Quebec
Quebec Selection Certificate R8, RA AND Federal Study Permit
)French Courses ONLY: A valid Work Permit (IMM1442 - not expired
Quebec employer`s name must be written on Work Permit OR Letter of
Employment
>> Born in Canada
Provincial Birth Certificate in a LONG FORMAT

•
•
•
•
*
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ماریاکُـتنه

______
علی اشرف
شــادپور

_______

در قــرن هیجدهم ،این بخش از
مونترال با نام های دباغ خانه ها،
Saint Pierreو Les Tanneries
 du Coteauیــا دباغ خانه های
 Rollandشــناخته می شد .در
ســال  181اولیــن عبادتگاه یا
کلیسا ،تحت نظارت و محافظت
 Saint Henryو برای ادای احترام
بــه راهــب Henri- Auguste
 Rouxدر ایــن محل ســاخته
می شود.
شــخص اخیر بعدها به ریاست
مدرسه تربیت کشــیش Saint
ه
ر
ب
 Sulpiceمی رسد.
ار د
 Place Saint Henriدر ابتــدا به نوشتار ر مترو نش
س
ت
ه
ا
ی
د
،
ر
ا
این
 ایدر ستگاه به
ا
ی
شکل امروزی برنامه ریزی نشده
س
ت
گ
ا
ه
!-
ذهن م
بود ،بلکه به تدریج و در عمل به
رور کنید!
De La SAVANE
این فورم درآمده است .نقطه
اتصال خیابان ســابق  Prochaine station: Saintایــن خیابان قطعه ای از یک
Cote-des-Neige
جاده است که از قدیم انتهای
 Bonaventureو راهی که به
شمالی خیابان کت دنیژ را به
طرف الشین می رود محلی
خیابان  Snowdonیادآور نام مالک
ســرباالیی جنوبی سن لوران
است که رفته رفته مرکز و کانون قدیمی زمینی است که این خیابان
وصل می کند
مهمی برای شهر شده است.
از آن می گــذرد .تقاطع خیابان
این خیابان در نقشــه مربوط به











 Queen Maryو بولــوار Decarie
 1778با همین نام مشخص شده
Vendome
مرکز محلی اســت کــه آن هم
است.
شــهر
الحاق
این خیابان از زمان
 Snowdonنامیده می شود.
عبور از یک
بخاطر
نــام
این
یقینا
مونترال و شهر Notre Dame de










 SAVANEبــه معنــای علفزار
 Graceدر سال  ،1910همین نام
را داشته اســت .فقدان اطالعات  Cote-Sainte-Chatherineاستوایی می باشد.
- CoteســرباالئیSainte -
دقیق در مورد نامگزاری این محل  ،Catherineکه از قرن هفدهم به
Du College
باعث می شــود که بــه حدس و همین نام شــناخته می شده ،در
ایستگاه مترو و خیابان «دو کالج»
گمان و فرضیه ها متوسل شد.
سال  1875بهدهکده Outremont
هــردو نشــانگر اهمیــت کالج
در کشور فرانسه  Vendomeهم تبدیل شده است .همانند جاهای
ســن لوران در تاریخچه ای محل
میــدان مشــهوری در پاریس را دیگر ،در اینجا هم خیابان اصلی با
هستند.
مشــخص می کند و هم بخشی کلمه  Coteمشخص شده است:
آغاز کار این آموزشــکده به سال
از استان  Lair-et-Cherرا .محل
Chemain de la
 1847بر می گردد.
اخیر موطن و اقامتــگاه خانواده
Cote-Saint-Chaterine.
 Condeبود که آن هم شاخه ای در ســال  ،1913این خیابان در کشیشــی به نام ســن جرمن ،از
از خاندان  Bourbonبه حساب می غــرب ،در تقاطــع  Cote- des-سازمان کشیشان ســن لوران و
 Neigesتمام می شــده اســت .شــخص دیگری به نام سرهنگ
آمد.
چندیــن نفــر از دوک هــای بخش غربی جدید آن که ایستگاه بورژه ،از ســازمان باالتری به نام
 Vendomeدر تاریخ فرانسه نقش مترو هم در آن واقع اســت ،اخیرا ســن کروآ مجــوز خواســتند تا
ساخته شــده تا  Chemain de laآموزشکده ایدر محل این سازمان
های مهمی ایفا کرده اند.
وجود چنین خصوصیتی این فکر  Cote-Sainte-Catherineامروزی (که قلمرو کشیشان نامیده میشد)
دایــر کــرده ،اداره آن رابعهده
را تقویــت می کند کــه خیابان به وجود آید.










بگیرند .
 Vendomeبیشتر یادآور یکی یا
این موسسه همان است که بعد از
جمعی از دوک های Vendome
Plamondon
است تا یک مکان یا یک شهرک .در  29مــاه می  ،1911شــورای رشد مداوم ،ازسال  1974سی جپ
خیابان هشتم را سن لوران نامیده می شود.











نام
شهر مونترال
به خیابان  Plamondonتغییر داد،
Villa- Maria
Côte-Vertu
در ســال  1854جامعه کشیشان بدون آنکهدلیلی برای این کار خود
به احتمال قــوی ،حوالی 1700
 Notre-Dameاقــدام بــه خرید ارائه کرده باشد.
خانه ای کرد ،که این خانه در سال در ســال  1947در اثر انجام یک است که محلی ایجاد می شود با
 ،1803در دامنــه غربی کوه برای تحقیق از ســوی یک نفر بایگان نا م های
Côte Notre Dame de Vertu
اقامت قاضــی  James Monkبنا شــهرداری مونتریال معلوم شد
شده بود .از سال  1844تا  ،1849که تخصیص نــام «پالموندن» به یا
Côte Notre Dame de la Vertu
از این خانه برای اقامت فرماندار کل صاحب ملک معینی مربوط نیست.
Côte Notre Dame de Vertu
هم استفاده گردیده بود.
این شخص خاطرنشان می سازد Côte Notre Dame des Vertu
خاطر
به
یا
نــام
این
احتماال
کــه
مذهبیــون ایــن خانــه را برای
نام اخیر در نقشیه ای مربوط به
پانسیونی آماده کردند که در پائیز آنتوان پالموندون ( )1895-1804سال  1702دیده می شود تا این
 1854اولین محصــان خود را است؛ یا غزلسرایی به نام رودولف محلی را که در شمال
پالمونــدون» ( )1940-1875را Côte Notre Dame de Liesse
پذیرا شد.
واقع است ،مشخص نماید.
 marguerite bourgeoysجامعه یادآوری می کند.










ســایر
همانند اغلب
 Côteهای
کشیشان را ،که زیر حمایت مریم
جزیره مونتریال ،این جاده عمومی
مقدس سازمان داده بود ،در همین
NAMUR
خانه جا داد .خواهران مقدس این درسال  1980نام خیابان  Arnoldiهم عنوان  Côteرا دریافت کرده
اســت .به تدریج عبارت Notre
خانــه جدید آموزشــی را  Villa-به «نمور» تغییر یافت.
 Mariaنامگذاری کردند .ایستگاه از آن زمان ،همیــن نام برای این  Dameاز چندیــن  Côteحذف
و ناپدید شــده است و تنها کلمه
متــرو  Villa Mariaدرســت در منطقه به کار برده می شود.
شمال ورودی این موسسه ساخته «نمور» نام شهری در بلژیک است  Côteبه جا مانده اســت .به این
که مرکز و شــهر اصلی ایالتی به ترتیب خیابان Côte Vertuنامی
شده است.











را که گرفته است امروز هم با خود
همین نام است.
خط آبی)
آینده:
دارد( .شماره










Snowdon
•

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری
• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت
• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا
• فدرال ،کبک ،استانی
شامــل:
• تخصصی
• کارآفرینی
• سرمایه گذاری
• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی
-----------با تعیین وقت قبلی
من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم
ساعات تماس  ۱۲تا 18

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

Immigrate to
Canada

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

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ( ) ۰۲۱
 ) ۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷
اوقات تماس به وقت ایران :دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا 24
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:

6621, Sherbrooke Street East, Suite 103,













Montreal, Quebec, H1N 1C7

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178

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

Tel.: (514) 374-2888

www.jfkac.ca

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

کالسهایانگلیسیمقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی













REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:
زماننامنویسی:

آگوست 2015 ،21 ،20 ،19 ،13 ،10
 9صبح تا  12ظهر

انگلیسیمقدماتیشبانه:

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

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

ONE OF THE FOLLOWING
آگوست 2015،20 ،18 ،17 ،13 ،12 ،11
تاریخنامنویسی:
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
 5تا  7بعدازظهر
زماننامنویسی:
REQUIRED:
_________________________________________
-Medicare Card
-Hydro bill
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
)-Other proof (ask staff

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:
		

شبانه:

		

TRANSPORTATION

 28آگوست تا  4سپتامبر 2015
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
 31آگوست تا  17دسامبر 2015
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب

شهریه 100 :دالر باید تماما پرداخت شود.

(نقد ،کارت بانکی ،ویزا ،مسترکارد)
 شهریه شامل کتاب
(برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.

St. Michel Metro
• Bus #67: operates on
St. Michel Boul.
• Bus #99: operates on
Villeray Street
• Bus #92: operates
on Jean-Talon
which intersects with
St. Michel Boul.

11
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کـــانادا. ..

معامله با ایران محافظه کاران کانادایی طرفدار
اسرائیل را در موقعیت دشواری قرار می دهد
 2مرداد-ایرانتــو :در حالیکــه
متحــدان کانــادا معامله خود
بر ســر مشــکل اتمی اشان با
ایران را تکمیل کرده اند ،کانادا
تصمیم گرفته از سوار شدن به
این اتوبوس خودداری نماید .در
پی این معاملــه ایاالت متحده،
اتحایه اروپا و سازمان ملل تمام
تحریمهای اقتصادی خود را لغو
خواهند کرد اما کانادا ،حداقل برای
مدتی ،برنامه ای برای لغو تحریم
های یکجانبه خود ندارد .در کانادا
وقتی به موضوع ایران می رسیم،
استفان هارپر نخست وزیر کشور از
مدتها پیش موضع خود را مشخص
کرده است:
او از منتقدان شــدید رژیم ایران
بوده ،نسبت به اخطارهای اسرائیل
همدلــی نشــان داده ،و در مورد
معامله اتمی هم مشــکوک می
باشــد .طبعا این دولت به سرعت
تغییر موضع نداده و به حمایت از
این معامله نخواهد پرداخت ،البته
از انتقاد علنی از آن هم خودداری
خواهد نمود چرا که نمی خواهد
دوستان خود در واشنگتن ،لندن
یا پاریــس آزرده نماید .از همین
راب نیکولســون ،وزیــر روابــط
خارجی در بیانیه ای که منتشــر
کرد از تالشهای مذاکره کنندگان
قدردانی کرد و البته تذکر داد که
ایــران را براســاس کنش هایش
داوری خواهد شد و نه قول هایش.
البتــه موضع کانــادا تاثیر عملی
چنــدان نخواهد داشــت .اما این
بیانیه اکراه کانادا نسبت به پذیرش
همه جانبه معامله بــا ایران را به

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law

مهاجرتی رادارا می باشددر اینباره
می گوید :من می دانستم که این
برنامه کارایی نخواهدداشت .برنامه
مهاجرت میلیونرها دارای طراحی
بسیار ضعیفی بود.
در ماه دســامبر کانــادا گفته بود
که در پی جذب  50مهاجر واجد
صالحیت برای پیوستن به برنامه
آزمایشی سرمایه گزاری پولی می
باشــد که البته تحت این برنامه
متقاضیان باید بســیار پولدارتر از
افرادی باشند که در برنامه سرمایه

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

و یمن خودداری نماید.
دولــت هارپر در بســیاری از این
خواســته ها با این گــروه همراه
است .او ایران را مهمترین تهدید
برای امنیت جهانی می داند .هارپر
اخیرا دوباره نگرانی خود را در باره
دستیابی ایران به سالحهای اتمی
ابراز نمــوده و تاکید کرده که "به
نظر نمی رســد که مــا در آینده
نزدیک ســفارت خود در تهران را
  وکیل دادگاه کبک،
بازگشــایی نماییم" .باید دانست
_______________
و دادگاه «سوپریور»
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
آژانس بین المللــی انرژی اتمی
Montréal (Québec) H3B 2N2
مسئولیت تایید فعالیتهای اتمی
ایران را بر عهده داشــته ،و کانادا
Tel.:
Fax: 1-855-698-8872
هم نفــوذ قابل توجهــی در این
________________________________________________
www.ak-law.ca
آژانــس دارد و اگر هارپر بخواهد
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
email: info@ak-law.ca
که روند فعلی را تغییر دهد از ابزار
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
مهمی برخوارد می باشد .و البته
از سوی اگر این معامله به مرحله
اجرا برسد و طرفها به آن پای بند
بمانند ،تحریمهای کانادا به تنهایی انتخابات کانادا >> ...ادامه از صفحه7 :
از تاثیر چندانی برخواردار نخواهد
بود .رویهمرفته به نظر می رســد تفاسیر محافظه کاران هم اکنون اونتاریــو و بریتیش کلمبیا که در آنچهدارای اهمیت و بازگویی است
که تا آینده قابل پیش بینی دولت در وضعیت مالی بسیار محکم تری انتخابات پیشین ،پیروزی و دولت اینست که در حال حاضر احتمال
هارپر به همین بیانیه اکتفا نموده از سایر احزاب قرار دارند.
اکثریت را به هارپر داد ،باز هم عدم شکاف و تقسیم آراءدر مرکز و چپ
و همچنان از ســوار شدن به این نتایج نظرسنجی ها تا این مرحله محبوبیت اســتیون هارپر از سایر طیف سیاسی بین نئودموکراتها و
از مبارزات غیررســمی ،نشــان استان ها باالتر است.
لیبرالها میتواند بزرگترین خطردر
اتوبوس خودداری نماید.
•
میدهد که نئودموکراتها در سراسر ژوســتن ترودو ،علیرغم شهرت و انتخابدوباره محافظه کاران باشد.
کانادا از ســایر احزاب جلوترند و معــروف بودن در سراســر کانادا ،اما در عمر یک کمپین انتخاباتی
آقای مالکر نیز ،درصد محبوبیت همچنینداشتن تیمی بسیار قوی و اتفاقاتی که در آن خواهد افتاد،
شخصی اش از رقبا بیشتر است و و حرفه ای از سیاستمداران لیبرال ،یک روزش به مثابه یکسال خواهد
این در حالی است که در بسیاری بدلیل حمالت منفــی و طوالنی بود و باید منتظر ماند تا نخســت
از نقاط هنوز درصد باالیی از مردم ،محافظــه کاران از ســال پیش وزیر ،مبارزات رسمی را اعالم نماید
آشنایی خاص با این رهبر ندارند تاکنون که جوان بودن ،نداشــتن و از آنجــا که انتخابات پیش رو از
و حتی در کبک و بریتیش کلمبیا تجربه و عدم آمــاده بودن وی را اهمیت بسیار باالیی برخوردار است
نیز که باالترین درصد مشــارکت برای بدســت گیری پست مهم ســعی داریم در این صفحه ،روند
گزاری قبلی می توانســتند وارد در انتخابات ثبت شده است ،این صدارت را نشانه رفته اند ،شرایط مبارزات را با خوانندگان در میان
شوند.
گمنامی مشــهود است .محافظه ایده آلی در نظرسنجی ها ندارد و گذاریم.
کورالند گفت که برنامه ارایه شده کاران و اســتیون هارپر تقریبا در بجز استان های آتالنتیک،در سایر تا آن زمان ،تعطیالت تابستانی و
به احتمال زیاد بدون اســتقبال سراسر کشور با موج خواسته تغییر نقاط در پــس دو حزب دیگر ،در استراحت خوبی را برایتان آرزو می
خاصی به باده فراموشــی سپرده و تعویض دولت ،روبرو هســتند و حرکت اند .با توجه به اینکه ،کبک کنیم.
•
خواهد شــد و این امر با نگاهی به میزان محبوبیت فردی نخســت و انتاریو بیش از هر استان دیگری
عدم وجود تقاضا از جانب افرادی وزیــر نیز پایین اســت .حتی در نیاز به تحول وضع موجود دارند.
که قرار است وارد این طرح گردد
میسر خواهد شــد چرا که مبلغ
سرمایه گزاری بسیار باال و آینده می خورد.
جون شــش تقاضا انجام گردیده برنامه قبلی بســیار محبوب بود،
کورالند می گوید که تعداد کمی از است.
مخصوصا برای چینی ها ،در ابتدا
آن نامشخص است.
مقامات رســمی دفتــر مهاجرت مردم حاضر به دور کردن سرمایه برنامه قبلی سرمایه گزاری که در از کشورهای هنگ کنگ و تایوان
و شــهروندی ،کریس الکساندر و زیاد از خود هستند و دو میلیون سال  1980به اجرا درآمد ،با هدف و سپس از خود کشور چین .هدف
دپارتمان وی ،به جهت ارایه توضیح دالر واقعا پول زیادی است.آنها بعد ارایه ویزای سریع برای خارجی ،به ترجیحی آنها هم سواحل ونکور در
در این باره در دسترس نبوده اند .از ســرمایه گزاری نمیتوانند ناظر این گونه بود که متقاضی بایستی اقیانوس آرام بود بعلت هم جواری
تحت این برنامه ،متقاضیان سرمایه بر ســرمایه خود و کنترلی بر آن  800000دالر کانــادا مالکیــت بیشتر با مناطق آسیایی اقیانوس
گزاری باید حداقل مبلغدو میلیون نخواهندداشت و قطعا این تصمیم سرمایه داشــته و  400000دالر آرام.
دالر کانادا برای دوره پانزده ســاله عاقالنه ای برای ســرمایه گزاری کانــادا را بــرای ســرمایه گزاری در طول یک دهه گدشته تقاضاها
ارایه نمایند و مجموع سرمایه تحت نیست .بنابراین اینجانب از دیدن ارایه نماید .کف مبالغ فوق بعدها برای آن برنامه در حال افزایش بود
مالکیت حداقــل ده میلیون دالر تنها شــش نفر متقاضی تعجب افزایش یافت بطوری که مالکیت تا اینکه در ســال  2012به بهانه
چندانی نکردم.
کلی بــه  1.6میلیــون و میزان شفاف ســازی پرونده های از قبل
کانادا اظهار گردد.
در میان لیست شــرایط ورود به دولــت فدرال از ژانویه شــروع به سرمایه گزاری به  800000دالر انبار شده ،ناگهان به حالت تعلیق
این برنامه ،توانمندی در زبان های پذیرش متقاضی نموده و مدارک رســید .ضمنا توانمندی در زبان درآمد.
•
انگلیسی و یا فرانسه نیز به چشم موجود نشان میدهد که تا هشتم محاوره نیز مالک محسوب نمیشد.

طرح آزمایشی برنامه مهاجرتی میلیونر ها تا
کنون تنها  6متقاضی داشته است!

ایرانتو 08 -مرداد :کانادا در برنامه
آزمایشی مهاجرت برای میلیونرها،
تا کنون تنها شش متقاضیدریافت
کرده است .عددی بسیار کمتر از
آنچهدر مورد برنامه کالس سرمایه
گزاری رخ داد ،برنامه ای که سال
گذشته ،به علت اینکه به چینی ها
مجوز خریدن راهی به سوی کانادا
را میداد ،محل مناقشات بسیاری
بود.
ریچار کورالنــد وکیل مهاجرت
ونکور که دسترســی به اطالعات

امیرکفشداران

AVOCAT

روشنی نشــان می دهد .هواداری
از اسرائیل ،سیاست داخلی و ظن
نسبت به عملی بودن این موافقنامه
همگی اکــراه کانادا را تقویت می
کند ،اما نگرانی از اینکه برداشتن
تحریمها نهایتا به استحکام موضع
ایران در خاورمیانه خواهد انجامید
هم عامل مهمی شمره می شود.
با این همه باید گفت آقای هارپر
اکنون در موقعیت خطیری مابین
متحدان خود قرار گرفته اســت.
ایاالت متحــده ،مهمترین متحد
کانادا ،ایــن معامله را می خواهد،
امــا هارپر خــود را یــک حامی
جدی اسرائیل می داند و نتانیاهو
نخست وزیر اسرائیل هم قاطعانه
به مخالفت با این معامله برخاسته
اســت .جامعه یهودیان کانادا هم
نگرانی های خــود را دارد" .مرکز
روابط اسرائیل و یهود" از احتیاط
دولت محافظه کار کانادا نســبت
به برداشــتن تحریمهــا قدردانی
کرده اســت .آنها معتقدند ایران
می بایستی نه تنها بازرسی های
غیر محدود را بپذیرد ،بلکه باید از
حمایت گروههایی مانند حزب الله
و حماس هم دســت کشیده و از
دخالتدر کشورهایی مانند سوریه

12

514-574-4540

اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و یک پیرمرد  6۴ســاله هم در بین
امرداد1392
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همینطور
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همــان بیمــاری که فــرد به آن یوتانازیست
کارشانترا هموار کرده ،تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی
و
ق
ی
مبتالست ،الزامی است.
اینیفرد مشابه وضع کند.
شــود.میخانواده«راو
دیده می «اد
»
ن
»
خبردار
موضوع
از
وقتی
اتانازی
انجام
بین زماندرخواست و
ر
شدند که در بلژیــک هم این داســتان به
می ا غا
ف
ل
گ
ی
کفننوددفن لباسر پایان نرســیده و دکتر دیستلمان
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید باید برای مراسم ک
...
میپوشیدند.
وجود داشته باشد.
و همراهانش در صدد هســتند تا
مرگ آســان در بلژیک محدود به لیســت افرادی که این پزشــک یوتانازی را در این کشــور توسعه
بیماران نیست ،بلکه هر فرد بالغی بلژیکی اتانازی کرده ،فراتر از این دهند .او میگوید که باید قوانین
میتوانددرخواستی بنویسد که اگر نامهاست و این چند مورد آنهایی دســت و پاگیر در اینباره حذف
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به بوده که رسانه بیشتر در موردشان شود و کودکان بیمار و مجانین هم
کمای غیرقابل برگشت دچار شد ،حرف زدهاند.
بتوانند به این گروه بپیوندند.
او را اتانازی کنند .بیمار میتواند هر بــرای بعضیها نــام او به معنای به نظر میرسد کبک در آیندهای
درخواستش را
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک
بلژیکیها کرد.
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میآید .البته همه اینطور تصویب کند.
لغواتانــازی یا همان مرگ آســان را د ر
نیست.
پزشک
حضور
استان کبک هم فکــر نمیکنند و مثــال خیلی از حــرف و حدیث درباره پیامدهای
کردهازاند.
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پروفســور
ایــن قانــون
کانادا و
در جک
پاورپوینت و
عنــوان یک تصویــبکمک
ســپتامبراو رااینبــهپزشــک
رساندن
یکتصویب
حال به
در
بروکســل باو تنی چند
بارانی تابستان،
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
VUB
با
رســد
می
نظر
به
و
اســت
زیاد
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خبربهشصت
مشابه است.
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گرفت.هماو جمع
بروکسل دور
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باره کنند.
بیشتریدر این
دیستلمان
حاضران،
تمرکز یکی از
جامعه ایرانی
مرگبــارگذشت،
تزریقهایی که
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را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
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گروهمیبگو
خطکههای
 ازدیگر
کشــورهای
( ۹۲حتی از
ایران و
میــدان جنگ
زور به
گیرد به
درآمد
میلیــون یورو)
میلیون دالر
وســط ۱۲۵
.)self
(portrait
قرمزخود
فرد از
است
مواردی
سیاسی و
 مسائلگاگااما
لیدیاست
مجازی
اینکهازگروه
داریم .با
چیزهایی را
میکشانند و
مادونا،
زیادی
است .با فاصله
تر باید تاوانداشته
هــر چه بیش
مذهبی ،رواج
عکسهایی با
چنیــن
دالر
میلیون
7۹
با
جووی
بن
و
دالر
میلیون
۸۰
با
هایی
شبکه
در
وفور
به
هوشــمند
های
گوشی
هستند که همیشــه با تعصبات بدهم که هرگز در آنها کوچکترین فعالیتهای گروهی زیادیدردنیای
شده ودارند.
سوم قرار
رتبههای
درآمد در
نقشیشوند.
مشاهده می
فیسوبوک و
اینستاگرامبین
باعث درگیری
نظیربیان،
شدید
همیشه هم
دوم وبرگزار
حقیقی
بخواهم
نداشته ام! اگر هم
اعضا شــده است .بهمین دلیل ،از آن مطالب را حذف کنم ،میگویند از آنها به خوبی استقبال شده.
اجتناب
بحثها
بــه این
اینترنتیایران
انتشار تشویق تیم
مثالازگردهمایی
پیوند،سانسور
کرده چرا
کردی؟!اگر می خواهید
بپیوندید:
ایمیل
بلند
لیست
ورودبه
•
مشترکاتمان
و بر پایه
کنید :پیک
ایمیلدو نوبت،
جهانی در
فعالیتآگاه شوید ،نشانی ایمیل خود در
جامما
را به
بصورتبهمنظم
پیوند
 بارها دیده شــده که درازیم.
میپرد
گروه ،نیک در پارک مون رویال ،پارتی
info@paivand.ca
•
بســیاری از هم وطنان به تبلیغ شــب ولنتاین ،کالسهای مجانی

در حالی که سال گذشته به 143۲
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ
نفر رسیده است.
ﺍﺯ ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺑﺩﻭﻥ ﭘﻳﺵ ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻳﺵ ﺷﻣﺎﺭﻩ )(۰۲۱
 (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴ﺩﺍﺧﻠﯽ ۳۷۴۷
استان کبک کانادا درصدد است
Vol.
20
no.1136
2013
PAIVAND:
www.paivand.ca
۲۴
ﺗﺎ
۲۱
ﺍﺯ
 Dec.ﻭ
ﺟﻣﻌﻪ
ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ

ﺳﺎﻋﺕPAIVAND: Vol. 21 
no.1224
Aug 01,
01,
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻳﺭﺍﻥ2015 :
www.paivand.ca


کانـــادا...

خودگزین
آیامرگ
کبک.
خودمان..
از
(یوتانازی)در

Euthanasia

یک عصر شرجی ،چای سبز با یخ،
قانونیمیشود؟
«یواشکی» راوی و شرکا
و گفتگوی
با علی آقا ادمین خودمان!

پردرآمدترینخوانندهسال

پردرآمدترینخوانندهسال

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8

ﻣﺎﺭﻳﺎ ﮐﺗﻧﻪ

11
13

دیگراننمیرسانیم.برخیحسادتها
Maria
Cottone
514-656-8178واقعاTel:
مشکل
) (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonardو قضاوتهای بیجا هم
Immigration
خواندم
Consultantمثال در جایی
 of Canadaساز اســت.
ﻋﺿﻭ ﺷﻭﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ
ﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
 Councilﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ
ﺩﺍﺷﺕ ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ
Regulatory
)(ICCRC
(متاســفانه به علت کهولت سن،
ﺩﻭﻟﺕﺑﺎ ﮐﺑﮏ
ﺭﺍﻩ ﻧﺯﺩ
ﺛﺑﺕﺍﺯﺷﺩﻩ
ﺧﺎﻁﺭ
ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﻪ
Governmentﺭﺍﻩ
ﺑﺎﺏ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﺯ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ
ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﺎﻣﻠﻡ
Registered
with the
of Quebec
ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ نمیآورم!)
ﺗﻣﺎﺱبه خاطر
خبر را
مرجع
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭ ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻟﻁﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻥ
ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺩﻋﻭﺗﻧﺎﻣﻪ
Consultations,
دارنده ی
ایرانــی
Nutritionیــک جوان
که
Facebook:
and Well Being with Maria Cottone
ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﺣﺿﻭﺭی
Invitation
Letters,
کلکسیون
کاملترین
بزرگترین و
Renewal
of
P.R
Cards,
ﺍﻗﺎﻣﺕ
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﮐﺎﺭﺕ
اتومبیلهای لوکس کانادا را در شهر
Renewal
of Temporary
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻭﻳﺯﺍی ﻣﻭﻗﺕ
زیادی از
است.اما عده
ونکوور کانادا
Resident
Visa
&
ﻏﻳﺭﻩ
ﺗﺎﺑﻌﻳﺕ ﻭ
ﺗﻘﺎﺿﺎی
آیا
ای؟
دیده
چه
ایرانی
کامیونیتی
بزرگداشــت
عکاســی،
آموزش
هموطنان بدون اینکه آن شخص را
Citizenship Applications
درگذشــت بانوی هموطنمان و امیدوارمکنندهاست؟
بشناسند و یا نامش را بدانند ،یک
ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺑﻪ
حتصیل
برای
to
ادامهجامعه
مشــکالت
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍهای  -از بزرگترین
ســایر برنامه
پروموت کردن
Immigrateمامور
کاراو را
بازاررفته و
وبه قاضی
طرفــه
ﺍﺳﺗﺎﻧﯽ
ﮐﺑﮏ،ماب
ﻓﺩﺭﺍﻝ،فلــش
ایرانی مثل
Canadaمواد فروش
نوروزی و ایرانی در کانــادا ،فردگرا بودنمان رژیم ،ســاواکی ،دزد،
:
ﺷﺎﻣﻝ
سایر کنسرتها و گردهمایی هایی اســت .از مختصات فرهنگی مان و ...خطاب کردند! باید بجای آنکه
Federal, Quebec
که گروه ما ،اسپانسر
ﺗﺧﺻﺻﯽ آن فعالیتها اینکهدر فعالیتهای گروهی ،ضعیف از پیشــرفتهای دیگران ناراحت
Or
the
Provincial
ﮐﺎﺭﺁﻓﺭﻳﻧﯽ
بوده است.
هستیم .کار خودمان که راه افتاد ،شویم ،به موفقیت هایشان افتخار
Nominee
Programs
ﮔﺫﺍﺭی
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ
•
نیستیم.
دیگران
به
کمک
دنبال
به
باالتر
کردن دیگران
کنیم .با خراب
نامنویسی کالس های انگلیسی
Including: Investor,
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻳﺎ
ﻫﻣﺳﺭ
ﺎﻟﺕ
ﮐﻔ
 با تجربه ای که داری ،از مشارکت از مطالب گروه اســتفاده میکنیم نمیرویم.Spousal or Parental
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺋﯽ
در ﮐﺑﮏ
ﺗﺟﺭﺑﻪ
فعالیتﻳﺎهای
ایرانیان
مربوط به ولی خودمان هیچ استفاده ای به
}32 Sponsorships,
 >>{Skilledادامه در صفحه:
================================

آماده شوید!

انگلیسیبیاموزید!

ﺑﺎ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻠﯽ

روزانه و شبانه

Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.

PRÉPAREZ-VOUS
ﻣﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ

آژانس مسافرتی

ﺑﻪ ﺷﻳﺭﻳﻧﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﻳﮑﻧﻡ
à la poursuite de vos études ou

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

with appointment
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ  ۱۲ﺗﺎ ۱۸
à l’intégration du marché du travail
only
www.mariacottone.com

COURS EN ANGLAIS

Maison de Voyages

 DEﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ
 JOURﮐﺎﻣﯽ
ETﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﺎ
ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
SOIRﺍﺯDE
(
۰۲۱
)
ﺷﻣﺎﺭﻩ
ﭘﻳﺵ
ﺑﺎ
ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ
ﺍﺯ
ﻭ
ﺷﻣﺎﺭﻩ
ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺑﺩﻭﻥ
ﺍﺯ
ﭘﻳﺵDISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET
TEMPS
PARTIEL
بازار
های
نرخ
بهترین
با
ایران
سفر شما به
۳۷۴۷
ﺩﺍﺧﻠﯽ
)(۰۲۱
۹۷۱
۱۸۷۴
alphabétisation • présecondaire
برتر
سرویس
با
تجاری،
های
۲۴• secondaire
•)(DESﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ۲۱ﺗﺎ
 pourﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﻭ
l’admissionﺩﻭﺷﻧﺑﻪ
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻳﺭﺍﻥ:
½ ½ مسافرت ﺍﻭﻗﺎﺕ
سراسرau
cegep
دنیا
و بهای عالی به
•
pour
les
programmes
d’études
professionnels
ارزان
قیمت
با
تفریحی
سفرهای
980 St. Antoine west
suite 308 Montreal,
Quebec H3C
½ ½1A8
اینک با
هواپیمایی  24pourسال جتربه کار
نشـــانی:
Inscriptionsی!
½ ½ فروش بلیت کلیه شرکتهای
le jour:
Tel: 514-656-8178
Town) or 514-326-8103
)Leonard
Farnaz
Motamedi4, 12 et 18(Down
((St.کروز)
کشتیرانی
و
novembre
2013 de 9:00 à 11:00
Senior Travel Consultant
اتومبیل
و
هتل
برای
ویژه
بهای
½ ½
Session:
le 2 décembre
ﺑﻳﻣﺎﺭیmars
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی2014
Maison
Voyages
 deﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ
ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ ﻭ
ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺕ
 auﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ
21ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ
1170
Place
ﺭﺍﻩFrère
André
Inscriptions
pour
le soir:
ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ
ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﺯ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﺎﻣﻠﻡ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﺎ
)(Square Phillips
ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﺗﻣﺎﺱ
ﻣﻥ
ﺑﺎ
ﻟﻁﻔﺎ
ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ
ﺩﻳﮕﺭ
ﺑﻪ
ﮐﻣﮏ
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی
3, 3C6
17:00-19:00ﻣﻥ4, 11 décembre et le 8 janvier
Montréal, QuébecleH3B

فرنازمعتمدی

Nutritionleand
Well Being
with
Maria
Session:
au 27
mars
2014Cottone
T: (514)Facebook:
842-8000
Ext. 29613 janvier

Inscriptions
pour le secondaire:
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021 Metro:
McGill
TITULAIRE D’UN PERMIS
farnaz@hot.cale 8,
www.hot.ca
14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
DU QUÉBEC
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

آماده شوید!

514-337-3856حتصیل و بازار کار
برای ادامه

آماده شوید!
انگلیسیبیاموزید!
CEA St. Laurent Adult Centre

کار
ا برای ادامه تحصیل و بازار
نامنویسی کالس های انگلیسی
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

بیاموزید!
انگلیسی و شبانه
روزانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUS
نیمه وقت نه
شبانه:متام وقت یا
à la poursuite
روزانهouو de vos études
à l’intégration du marché du travail

PRÉPAREZ-VOUS
COURS EN ANGLAIS
à la poursuite de vos études ou
DE JOUR ET DE SOIR

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

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

Inscriptions pour le jour:
les 12, 17, 20pour
août; le
septembre de 9:00 à 11:00
Inscriptions
le3soir:
Session:
le
28
août
au
4
décembre
2015
le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Session:
le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le soir:
Inscriptions
pour
le secondaire:
le 19 août; les 2, 8, et 14
septembre
de 17:00 à 19:00
le 8,le14
et 21 novembre
9:00
à 11:00 2015
Session:
9 septembre
au 16
décembre
Session:
le
2
décembre
au
21
mars
 2014نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:
Inscriptions
pour le secondaire anglais:
RENSEIGNEMENTS:

les 13, 18 et 24 août; 1er septembre de 9:00 à 11:00
Session: le 28 août au 4 décembre 2015

514-337-3856

514-337-3856

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












Metro
Cote-Vertu
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www.paivand.ca

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود ترم پائیــزی2015 :
( 21سپتامبر تا  5دسامبر)

Tel.: : 514-737-3642

Snowdon

5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7

محل ثبت نام

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

مدرسه فرزانگان
----------------

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

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

تلفن)514( 626-5520 :

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

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

با کمک طب سوزنی

_____________________
Tel : (514) 267-3454

مدرسه دهخدا

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

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

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

در شهــر
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

دکتربهمن فصیح پور
(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
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•
•
•
•
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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 

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

www.aieaq.com

(514) 274-8117

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

اجنمندوستدارانزرتشت

کافـــه لیت

(514) 731-1443

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

بنیاد سخن آزاد

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

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

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

اوتـــاوا

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

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

بهروزباباخانی

2015

SEPTEMBER
MORNING
دوهفته نامه پیوند مونتریال برگزار می کند

مسابقهنقاشی
کودکانایرانی
مونتریال

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

موضوع:

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

پخــتروز
>> ساعات کار:

6925 Sherbrooke W.

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

درخدمت ایرانیان گرامی

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

«بازگشت به مدرسه در سرزمین نو»
!Back to school

-----------• گروه سنی 6 :تا  10سال
• تکنیک نقاشی :آزاد
(مدادرنگی ،آب رنگ ،پاستل و)...

• مهلت ارسال نقاشی:

 25آگوست 2015
• ارسال :نقاشی ها را همراه با مشخصات کودک،
به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
 نتایج مسابقه نقاشی -همزمان با چاپ تمامیآثار -در تاریخ اول ســپتامبر در دوهفته نامه
پیوند مونتریال ،اعالم می گردد.
آثار برگزیدۀ اول تا سوم ،در صفحۀ اول روزنامه و
وبسایت پیوند نمایش داده خواهد شد.
• جایزه:

به آثار برگزیدۀ اول تا سوم ،جوایز نقدی تعلق
می گیرد:
نفر اول 200 :دالر کانادا
نفر دوم 100 :دالر کانادا
نفر سوم 50 :دالر کانادا
• داور گزینش :تحریریه پیوند
Sponsored by: ONYX

گالری مکیک :منایشگاه آثار نازنین ازدیاری

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

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

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

• ابعـاد آثارA4 :

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

از هفتم اوت تا هشــتم سپتامبر
گالری مکیک نمایشگاهی خواهد
داشت از "نازنین ازدیاری" هنرمند
عکاس ساکن پاریس.
مجموعه ای از  ۳۰عکس با فضایی
شاعرانه ،از یکی از زیباترین پایتخت
های جهان ،پاریس.
کمتر شــهری مثل پاریس الهام
بخش هنرمندان بوده است .شهر
نور و عشــق ،نماد رومانتیســم،
شــهری جادویی که با جذابیت
هایش هماره هنرمندان را به سوی
خود کشیده است.
نازنیــن ازدیاری نیز بــه نوبه ی
خود ،خواســته است زیبایی های
بخصوص و سحر غریب پاریس را
به وسیله ی عکس بنمایاند.
او سالیاندرازی ست که هنرمندانه
عکاسی می کند و به عنوان عکاس
مســتقل به زمینه های مختلف

سیاسی و هنری می پردازد.
اخیرا کارهای او در پاریس و
تهران به نمایش گذاشته شده
است.
گالری مکیــک صمیمانه از
شما دعوت می کند که از این
نمایشگاهدیدن کنید.

---------

جمعـه  ۷اوت
ساعت  ۶بعد از ظهر.

ME KIC
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
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سابقه مبلمان مبل پریلو
حراج بی
WWW.PRILLO.CA
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متا
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ABINGTON SAFARI
برسد

Urban Marina

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Sectional

$

0% financement
sans intérêt !

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Eastern Charcoal

Pouf

249

Sectional, Available
in black or burgandy

$

$

999

MACY CHESTNUT

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Smoothie Gray
Sectional

$

1299
RADAR CAFÉ

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Ridge Chocolate
Sectional, Available in
light or dark brown

$

1499

ROMA

MILTON RECLINER

Lilyanne

SOFA $999 LOVE SEAT $979 CHAIR $799

Available in brown or beige
Canape: $ 2499 | Causeuse: $2399 | Fauteil: $1399
Sectional, Available in white or black

$

1699

Gallen

OPAL

Sectional

SOFA $1999 LOVE SEAT $1899 ARM CHAIR $1499

1899

$

Bery Power

Electric Recliner, Available in brown or beige

ROMA

3199

$

SOFA $2499 LOVE SEAT $2399 ARM CHAIR $1399

DREAMSTAR ORTHOPEDIC
SPECIAL

Chateau

Queen
Mattress and
Box Spring

$

159

Large Choice of

Sofa Beds

899$1579
Canape: $ 2299 $|499
Causeuse: $2199 | Fauteil:
Tall Fence Panel
89” L x 6’ H • rég. : $199

WWW.PRILLO.CA

$
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سواالتی که در هنگام مصیبت های بزرگ
در ذهن خطور می کنند

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

___________________________
(اشعیا )۹ - ۸ :۵۵
___________________________

ی شما
ن فكرها 
یم 
 ۸خداوند میفرماید« :فكرها 
ی شما نیست۹ .
م راهها 
نه 
یم 
نیست ،و راهها 
ن است،
ن بلندتر از زمی 
ن انداز ه ك ه آسما 
ب ه هما 
ن از
یم 
ی شــما و فكرها 
ن نیز از راهها 
یم 
راهها 
ی شما بلندتر و برتر است.
فكرها 
ی بجا
هنگامی که فاجعهای عظیم رخ میدهد ،سوال 
به ذهن خطور میکند.

ما میبایست در مقابل آنچه که  -ما فکر میکنیم
باعث میشــود که خداوند بدین گونه عمل کند
حفاظ ایجاد کنیم.



چرا خداوند اجازه میدهد که چنین اتفاقاتی به
وقوعبپیوندند.
آیا خداوند نمیتوانسته آنها را متوقف کند؟

ی گرا و گناه کاریم و
به این علت که ما فانی ،زمین 
ی داریم.
دور نما و درک محدودی از زندگ 

آیا برای او اهمیت ندارد؟
بخش عظیمی از مرگ و میر و ویرانیهای ناش 
ی
از زلزله ،یا سیل ذهن ما را بخود مشغول میکند
ی برای این رنج
و باعث میشود تا به دنبال توجیه 
ومصیبتهاباشیم.
پایه ارتباط
اغلب اوقات ما این قبیل سواالت را بر ٔ
خودمان پاسخ میدهیم.
کســان 
ی که چیزی در مورد خداوند نمیدانند -
هیچ چارچوب مرجعی برای فهم اینکه چگونه او
عمل میکند ندارند.
اما ایمان داران به مسیح ،از طریق کتاب مقدس
ارشاد میشوند که چگونه با این مسائل دست و
پنجه نرم کنند.
اما با این وجود ،دقــت یک دیدگاه ،با دانش آن
شخص از کالم خداوند مشخص میشود.
ی که فهم محدودی از کالم خداوند دارند به
کسان 
ی داشته
ی میتوانند نتیجه گیری غیردقیق 
راحت 
باشند.

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
د
ل

اگر او کاری میکند که در محدود ٔه فکری ما که از
ی پریشان،
خداوند ساخته ایم نیست ،ما به آسان 
ی و یا مش ّوش میشویم.
عصبان 
خداوند هیچگاه در محدود ٔه معیارها و پارامترهای
تعریف شده از سوی ما قرار نمیگیرد.

اما خالق ابدی،بیگناه ،پادشاه و عالم ما -آنچه را که
ما درک نمیکنیم را میبیند و میداند.

ما میخواهیم که مطمئن باشیم که نقطه نظرمان
در مورد نقش خدا در بالهای طبیعی بر اســاس
کتاب مقدس است نه ذهن محدود ما.

بت است

داوند مح

خ

آ
ی
ا
ا
ح
س
ا
س تن

هائ
ی
ی
ا
پ
و
چ
ی می کنی

کتاب مقدس به ما از خداوند محبت ،وفاداری و
خردمیگوید.
هنگامیکه نمی توانیم راههای او را درک کنیم،
ی او میبایست پایه و اساس ما باشد.
ایمان به خوب 
----------------------

آیا به عیسی مسیح
به عنوان جنات دهنده شخصی خود
اعتماد کرده اید؟

-----------آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه
شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد
می باشید؟

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 :

)

عیسی
مسیحفرم

ود:
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ه
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ادت و نشاط روحی ف ،رضایت،
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ش
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صرافیآپادانا

خدمات مهاجرتی آریان
  مشاور مهاجرت به کانادا (ثبت نام شده توسط دولت کانادا )

 عضو رمسی   ICCRCکمیسر سوگند برای کبک و خارج از کبک

APADANA EXCHANGE

خدمات:
 ویـزای دانشجوئی
 کار آفرینان و سرمایه گذاری
 نیروی کار ماهر و جتربه کانادایی
 برنامه های مهاجرت فدرالی
و استانی ،توریستی
 برنامه های مهاجرت همسر و والدین،
پناهندگان و غیره
 همچنین تهیه و تنظیم دعوت نامه رمسی
 گواهی امضاء
 کپی برابر اصل مدارک

انتقـال ارز

توجه :نا :از
ی آپادا وست
16اگ
صراف
وست تا شد.
مى با
گ
 2ا طيل
تع

اطالعات متاس:

آدرس وب:

www.aryanimmigrationservices.com

ایمیل:

info@aryanimmigrationservices.com

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

  تضمین بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد

   آخرین اطالعات ارز


شمارهتلفن(مونتریال):

(514) 777 4447

شماره تلفن رایگان (کانادا وایاالت متحده آمریکا):
1 (855) 717-7222

___________________________

شماره فکس:

(514) 777-7005

شماره تلفن (تهران):
(021) 8280 2599

PdA

مرکز شهر مونتریال:
نزدیک ایستگاه متروی Place des-arts
پذیرش :فقط با تعیین وقت قبلی

GUY

بامدیریت:حمیدرضاخلیفی
_________________________________
1970 Ste-Catherine O,
Montréal, QC H3H 1M4

Cell.: 514-839-7318

|

Tel.: 514-933-1719

︋︀ ﹞︡︣️ ︻﹚︀︐﹞ ﹩ری
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺣﻘﻮق

Canpars Immigration Services Inc.

18

کافه و قنادی

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.
______________________

www.parnianmagazine.com

برای دریافت اطالعات بیشتر
به وبسایت ما مراجعه کنید:
www.larouladerie.ca
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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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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

louis













 

 






پزشک خانواده
دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

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.

D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.



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






















 

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

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

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









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

 CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati

























 
















 













 Root Canal






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






















کلیه
قبول


















 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
های
بیمه
7روز










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



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

Tel.: (514) 933-8383













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

www.ismapquebec.com

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

«انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی است که یک باشد تا بتوانند به کار مشغول شوند.
دوره چهار ســاله دکترای ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یک دوره کوتاه همچنین فارغ التحصیالن نیازی
مدت برای رفع مشکالت ناخن و بهداشت پاها و دروس تخصصی دیگری به داشــتن کلینیک هــم ندارند
را از طریق اینترنت (یا توسط پُست) ارائه می دهد.
و می توانند بــرای ارائه این گونه
Guy
-----------------------------------------------------------خدمات به منازل افــراد نیازمند
فــارغ التحصیالن مــی توانند به
برونــد و کــرم و ســایر داروهای
عضویت رســمی انجمــن های
طبیعی بهداشت پا را نیز بفروشند.
ناتوروپاتی و پودولوژی استان کبک
-------------در آمــده و در مقابل ارائه خدمات
مدت زمــان درمان در حدود یک
و دریافت حق الزحمه به بیماران
ساعت ودستمزد این گونه خدمات
رســید بدهند؛ که این رسید هم
 70دالر می باشد.
مورد قبول شرکت های بیمه بوده
لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر و
و هم به هنگام محاســبه مالیات
ثبت نام با ما تماس بگیرید:
ساالنه شــخص ،توســط وزارت
www.ismapquebec.com
Facebook:groups/medecinesaltدارائی استان کبک و کشور کانادا
ernativespodotherapie
قابل پذیرش خواهد بود.
----------------------دانشــجو می توانــد دوره کوتاه
Institut supérieure de
مدت بهداشت پا را به زبان پارسی نشــده و یا درجه تسلط آن ها در
Médecines Alternatives et
Podotherapie
گذرانده و دیپلم کانادائی دریافت تکلم به یکی از زبان های رسمی
1900 Avenu Mailloux
نماید.
این کشور (انگلیســی  -فرانسه)
Suite 035
این دوره به ویژه برای هم میهنان کافی نبوده و یا اصوال هموطنانی
Québec –Québec G1J 5B9
عزیزی که در رشته های پزشکی که قصد مهاجرت و اشــتغال در
Tel: 418-614-130
تحصیل کرده اند و مدارکشان تائید کانادا را دارند ،می تواند کارســاز
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com

هر یکم و پانزدهم ماه

جراح دندانپزشک

)(Without Appointment

 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

www.paivand.ca

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

پزشکان متخصص:

Guy Concordia



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

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

New

خامنها
رای
ب آقایان
و

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
در خدمت هموطنان گرامی

با متدها و مدهای کوپ و مش
1M1روزMontreal, Quebec H3H
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
اسپ
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
مـ شال
Tel.: (514) 933-3337
), Fax: (514
933-2861
و برطرف کننده خشکی و وز مو
ـ

کوتاه ـا ه
ی مو
ویژهخا و ابرو
و آقای منها
ـ
ـان

www.clinique-arya.com

 شینیون ،رنگ ،سشوار

 میکاپ آرتیست (گریمور عروس )

 پاکسازی پوست  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو
ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح

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

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

ho m e renovation

نقاش حرفه ای | امور ساختمانی
احمدسزایش

با  25سال سابقه ی کار
در اروپا در خدمت شما
------------• تکمیل و مسکونی کردن
زیرزمین • آشپزخانه
• حمام • در و پنجره
• کاشیکاری و بسیاری دیگر

کیفیت کار عالی
نرخ مناسب

بام
از درک
اروپا

Tel.:514-799-4782

21
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آژانس
مسافرتی

کاظم پرتو تهرانی

Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262
jaleh.hafezi@gmail.com

www.agaterealtygroup.com

bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com
21
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T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

 بیش از  17سال سابقه
در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
 پرواز به شهرهای تهران،
مشهد ،شیراز و...
 تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
 تور ویژه در شهرهای مهم ایران
 بیمه های مسافرتی
 کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..

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

Cell: 514 834 2166

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

ﺳﺎ�ﻦ آرا�ﺶ ا�ﻮ

UNISEX

Eve Beauty Salon

ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﺎﱎﻫﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﯿﻼ ﺑﺎ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﻣﺘﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯ
ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ:
سرعت باال ،قیمت مناسب و کیفیت عالی
• با
ﮐﺎت ﻣﻮ
تلفنﻣﺶ
رﻧﮓ و
ثابت منزل با متاس نامحدود به ایران
•
ﺑﺮو
ﺑﻨﺪ و
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مجانى با معرفى  5مشترى
تلفن
اینترنت و
•
ﻋﺮوس
ﻣﯿ�ﺎپ
ﻣﺘﺨﺼﺺ
آﻗﺎﯾﺎن
و
ﻫﺎ
ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﺮای
ﺗﺎﺗﻮ
متعدد
تلویزیونى
كانالهاى
به
دسترسى
امكان





¶




¢






¢

£













¢




©


¸



½



•

ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ

ﻓﺮ و ﺻﺎف ﮐﺮدن داﺋﻤ� ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در دﻧﯿﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺠﻢ ﻣﻮ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸ�� و وز ﻣﻮ
ﭘﺎک
ﺻﻮرتساعت  ٢بعد از ظهر:
ﺳﺎزیقبل از
متاس
وﮐﺲ
514-469-1610
منصورى:
ﻣﯿﺰاﻧﭙﻠ�
ª
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حسین 
اﭘﯿﻼﺳﯿﻮن
ظهر:
از
بعد
۵
ساعت
بعداز
متاس
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اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼژن ﺳﺎزی‑ ﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ و ﺟﻮان ﺳﺎزی
/evesalonmtl
514-561-2071
قامسى:
زﺧﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﺳ�ﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷ� از
شاهیناﮐﻨﻪ و
ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎی
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺘ�
درﻣﺎﭘﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﯿ�ﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ
Tel: (514) 481-6765
(514) 291-0175

5393 Côte St-Luc
H3X 2C3 Montreal, QC

مشاور امالک در مونتریال

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
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 ارزیابی رایگان از خانه شما
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مسکن با
کمک به تهیه
انواع 
کمترین بهره 



دریایی
وامهای
فرآورده
ماهی و
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غیرمهاجران
و
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Cell.:
971-7407
)(514
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  Cell.: (514) 880-8900
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تهرانی
پرتو
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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

Tehrani
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Registered Real Estate Broker

Groupe sutton
Sur L’île inc.















38 Pl.Du
Commerce
#280

ª



















¹

º

»


¼

















½










¦








¦


½








L’Île-des-Soeurs,QC
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La Fondation Culturelle Libre Expression Presente

billets: Tapesh Digital : 514 223-3336
Cafe Aunja 1448 sherbrooke ouest

Billets : $ 45 . $35
info : 514 678- 4030

Dastan Ensemble & Mahdieh Mohammad khani
Vendredi 18 septembre
Friday September 18 . 2015 , 20 H00
Oscar Peterson Hall
L'université Concordia
7141 Sherbrooke Ouest
Metro Vendôme , Bus 105
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

اجنام کلیه امور ساختمانی

T
M
N

Renovations

خدمات نوسازی و بازسازی

• بازسازی آشپزخانه
• بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری
• برقکاری • لوله کشی
• سقف کاذب • نقاشی
•کابینت آشپزخانه
• انواع سنگ کاری و بسیاری دیگر

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

tmnrenovations@gmail.com

Tel.:514-835-6243

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ی
ه ی
م
سافران

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برترین و
م
ر
غ
و
ب
ت
رین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت
 ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

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 |

هایالیت  +کوتاه کردن مو
+براشینگ

 %10ختفیف دانشجویی

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

75$

Partial
highlights
+ hair cut
+ brushing
only 75$

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca
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 سال بار دیگر تصویر۴۳ ناسا پس از
کامل زمین را ثبت کرد
منتشر شده ترکیبی بوده به این معنا که
چندین تصویر متفاوت کنار هم یک تصویر
.کامل از این سیاره را شکل دادهاند
تصویر جدید نیز در حقیقت ترکیبی از سه
 اما هر یک از این عکسها،عکس مجزاست
.کل سیاره زمین را ثبت کردهاند
 در۱۷ نخستین تصویر کامل زمین را آپولو
 آخرین باری، ثبت کرده است۱۹۷۲ سال
 آن.که ناسا اقدام به اعزام انسان به ماه کرد
تصویر همچنان تنها عکس از کل ســیاره
زمین است که صرفا یک انسان ثبتش کرده
و چنان چه از گزارشها برمیآید هر ســه
فضانوردی که به ماموریت ماه رفته بودند
ادعــا کردهاند که خودشــان این عکس را
• .گرفتهاند

2015

Winning, winter deals

 تصویر جدید از سیاره زمین (سمت:عکس
 ثبت شد۱۹۷۲  تصویری که سال- )راست
)(سمت چپ
)تصویر جدید از سیاره زمین (سمت راست
 ثبت شد (سمت۱۹۷۲  تصویری که سال)چپ
------------- سال نخستین تصویر کامل۴۳ ناسا پس از
 تصویری،از نیمه روشن زمین را منتشر کرد
۱۵ که ماهواره بررسی آب و هوای فضا روز
تیر و از فاصله یک میلیون مایلی ثبت کرده
.است
آخرین تصویری که ناسا از کل سیاره زمین
. بازمیگردد۱۹۷۲ ثبت کرده بود به سال
روزنامهبریتانیاییایندیپندنتمینویسدکه
از آن ســال تاکنون تصاویری که از زمین

در آغاز فصـــل تالش
جشن و دیدار سالیانۀ
...همدیاران

36 : ص

Ben Omrani

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

Unlimited messaging4

(international text, picture and video messages)

>

Call display and Voicemail

5

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Ave., #F-01
Atwater | 514 939-5552
1314, Ste-Catherine St. E.
Beaudry | 514 750-3436
4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal | 514 439-9934
101, Mont-Royal Ave. W.
Mont-Royal | 514 448-6996

NEW

درخدمت جامعه محترم ایرانیان مونتریال
___________________________

LG G3

0

$

بهنام عمــرانی

6

برای دریافت اطالعات بیشتر
.همین امروز با ما متاس بگیرید

Reg.: $100

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

mobifone... We follow you everywhere!
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

Le Boulevard Shopping Center
4270, Jean-Talon St. E., suite 68
514 887-7784
961, Decarie Blvd.
Côte-Vertu | 514 419-8446
436, Jean-Talon W., #100
du Parc | 514 272-2355
Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
Place Bourassa Shopping Center
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14
514 927-6624
680, Jarry St. E.
Jarry | 514 490-0099
Centre Commercial Wilderton
2665 Van Horne Ave., #A001-90
514 739-6838
Galeries des Sources
3237, des Sources Blvd., Suite 5
514 542-3436

South-Shore
Greenfield Park
3310, Taschereau Blvd.
450 465-5757
Beloeil
Mail Montenach
600 Laurier Blvd., K02
450 281-3436
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است از ن
گ
ا
ه
ق
م اللی یک
ونتریـ دوآت
ی
ش
ۀ
ـ
الی

و
پرســپولیس
تراکتورســازی تبریز به
ماننــد نیم فصــل دوم
سال گذشــته به برانکو
ایوانکوویچ و تونی الیویرا
اعتمــاد و آنهــا را روی
نیمکت خود حفظ کردند.
راه اهن هم پس از کش و
قوس های فراوان باالخره
توانست جنگ حضور در لیگ برتر
را از پیکان ببرد و با فرهاد کاظمی
پای بــه میادین بگــذارد .فوالد
خوزستان و نفت تهران هم
به مربیان جــوان و خوش
فکر خــود اعتماد و باالخره
دراگان اسکوچیچ و علیرضا
منصوریــان را راضی به
ماندن کردند .سیاه جامگان
مشهد با رســول خطیبی
و صبای قــم هم در لحظه
آخر با علــی دایی به توافق
رسیدند.
از بمب های پر سر و صدای
نقل و انتقاالت می توان به
حضور جواد نکونام در سایپا
و مهدی رحمتیدر استقالل
(پس از یک ســال دوری)
اشاره کرد .هاشم بیک زاده
و امیر حســین صادقی ،دو
بازیکن ملی پوش استقالل،
از این تیم جدا شــده و به
صبــای قم پیوســتند .در
این بیــن تیم های ملوان و
تراکتور سازی (به عنوان تیم
های نظامی) بیشترین بهره
را از حضور بازیکنان مشمول
خدمت ســربازی بردند که
البته ســهم تیــم تبریزی
خیلی بیشتر بود.
در پایــان امیدواریــم که
لیگ امسال فارغ از هرگونه
حاشیه به سرانجام برسد.
تیم های حاضر در لیگ
برتر 1394-95
 -1استقالل تهران
 -2نفت تهران
 -3پرسپولیستهران
 -4سایپای کرج
 -5راه آهن شهر ری
 -6صبای قم
 -7استقالل اهواز
 -8استقاللخوزستان
 -9فوالد خوزستان
 -10سپاهاناصفهان
 -11ذوب آهن اصفهان
 -12سیا جامگان مشهد
 -13پدیده مشهد
 -14تراکتور سازی تبریز
 -15گسترش فوالد تبریز
 -16ملوان بندر انزلی
شرح عکس ها؛
 -1علی کفاشــیان رییس
فدراسیونفوتبال
 -2امیر قلعــه نویی مربی
ملوان بندر انزلی
 -3پرویــز مظلومــی مربی
استقالل تهران
 -4برانکــو ایوانکوویــچ مربــی
پرسپولیستهران
 -5علیرضا منصوریان مربی نفت
تهران

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

باالخره پــس از دو مــاه انتظار ،نیمکت خود نمی بیند و به جای
لیگ برتــر پانزدهم -جام خلیج وی پرویز مظلومی را به خدمت
فارس -پنجشنبه  8مرداد  1394گرفته است .قلعه نویی هم به ملوان
خورشــیدی ،کلید خــورد .لیگ بندر انزلی پیوست تا کار خود را در
امسال با تمام حواشی و مشکالت شمال کشــور ادامه دهد .سپاهان
ریز و درشــت ،کار خــود را آغاز اصفهان کماکان حسین فرکی را به
میکند ،ولی پیش بینی ها حاکی عنوان سرمربی روی نیمکت خود
از آن اســت که به این راحتی ها دارد و ذوب آهن این شهر هم یحیی
به پایان نخواهد رسید .مگر اینکه گل محمدی را حفظ کرد .استقالل
دولت تدبیر و امید ،وارد گود شده اهواز با مربیگری سیاوش بختیاری
و کشــتی ِزهوار در رفته فوتبال را زاده پــا به میادین مــی گذارد و
از طوفان بالیا به سالمت به ساحل همنام خوزستانی اش همچنان با
اَمن رساند.
عبدا ...ویســی ادامه کار می دهد.
معضل اصلی فوتبــال ما،
بدهی انباشــته ای اســت
کــه طی چند ســال رکود
اقتصادی ،تیــم های بعضاً
دولتی بــه بــار آورده اند؛
رقمــی که برخــی آن را تا
 300میلیارد تومان تخمین
زده اند .جالب اینجاســت
که هیچ عدد و رقم دقیقی
از این بدهی وجود ندارد و
تمامی این مشکالت ناشی
از مدیریــت ضعیف علی
کفاشیان ،رییس همیشه
خندان فدراســیون فوتبال
اســت که جواب انتقادات
را به تقلید از رییس دولت
قبلی ،با لبخندی ملیح پاسخ
داده و ســوال را با سوال به
بیراههمیکشاند.
آری ،ایــن نتیجــه ســوء
مدیریت مدیری اســت که
توان گرفتن حــق فوتبال
از صدا و ســیما را ندارد .در
شــماره های گذشته اشاره
کردیــم کــه  %60درآمد
فوتبال در دنیا از حق پخش
تلویزیونی است .این سازمان
نه تنها تعهد سال گذشته
خود که  22میلیارد تومان
بــود را پرداخت نکرد بلکه
قصد پرداخت حق امسال را
هم ندارد و جالب اینجاست
که تــوپ را هم بــه زمین
دولت انداخته است؛ با این
ادعا که بودجــه ما 3000
میلیارد تومان می باشد که
 1000میلیارد تومان آن از
بودجه دولتی تامین میشود.
حال که دولــت این مبلغ
را پرداخــت نکــرده ما هم
تــوان پرداخت حق فوتبال
را نداریم .اینک باید منتظر
ماند و دید که آیا طبق نظر
متخصصان ،امسال سخت
ترین سال فوتبال ما از نظر
اقتصادی خواهد بود یا خیر؟!
در ادامه مــروری خواهیم
داشت بر تغییرات کادر فنی
تیم ها و نقل و انتقاالت مهم
این فصل؛
لیگ برتر پانزدهم از حیث
حضور ســه تیم با پیشوند
اســتقالل منحصر به فرد
میباشد؛ اســتقالل تهران،
استقالل خوزستان و استقالل اهواز سایپا نیز همچنان به مجید جاللی
که با خرید امتیاز تیم فوتبال نوین اعتماد کرده و گسترش فوالد تبریز
به لیگ برتر راه یافته است.
هم فراز کمال َوند را ابقا کرد .پدیده
اســتقالل تهران پس از سه سال ،مشهد با مرزبان قطع همکاری و با
دیگر امیر قلعــه نویی را روی رضا مهاجری قرارداد امضا کرد.

الـهی های جهان متحد شوید!
فوتبال ّ
ُ

ای
ران
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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فریبرزرجبیان:مونتریال

در دو هفته ای که گذشت...

دنیای نقل و انتقاالت!

با سالم خدمت شــما عالقمندان به فوتبال،
ی داریم تا
دراین شماره سع 
به چند خبر از نقل و انتقال
باشگاههای دنیا و همچنین
ی جام جهانی
قرعه کشــ 
 ۲۰۱۸در قاره اروپا بپردازیم.
--------------

facebook.com/fariborz.rajabian
f1970f@yahoo.com
twitter: @freddyra
نیوکاسلی ها که از مدت ها قبل به دنبال مدافعی
مطمئن برای قلب دفاع خود می گشتند ،گزینه
مورد نظر را در فوتبال بلژیک
شناساییکردند

آنهــا با «چانســل امبمبا»
مدافع  20ساله توافق کردند.
قراراست سه شنبه در سنت
جیمزپارک این بازیکن تست
پزشکی داده و بعد قراردادش
را منعقد کند.
------------------

رسانه های انگلیس گزارش
کردند اوگو لیوریس به
مسئوالن هاتسپرزی ها
اطمینان خاطر داده فصل
بعد هم از دروازه تیم سنتی
محافظتمیکند

جام جهانی
۲۰۱۸

قرعهکشی جام جهانی در
منطقه اروپا /هلند همگروه
فرانسه ،جدال ایتالیا و
اسپانیا و رویارویی آملان و
چک

این دروازه بان باتجربه که
در تیم ملی فرانسه نیز بازی
می کند ،موضوع تصمیمش
را برای ماندن در جلسه ای
با مسئوالن تیم ابراز کرده
است.
لیوریــس در فصــل نقل و
انتقاالت یکــی از نامزدهای
حضور در منچستریونایتد به
جای داوید دخه آ بود.

قرعهکشی مرحله مقدماتی
راهیابی به جام جهانی ۲۰۱۸
در منطقه اروپا انجام شــد و
تیمهای اروپایی حریفان خود
را شناختند.
قرعهکشــی رقابتهــای
مقدماتــی راهیابــی به جام
جهانی 2018در منطقه اروپا
برگزار شد و تیمهای مختلف
در قاره سبز حریفان خود را
شناختند.
تیم اول هر گروه مســتقیماً
راهی جــام جهانی خواهند
شد.

مائورو ایکاردی از باشگاه
رئال مادرید اسپانیا پیشنهاد
رمسی  25میلیون یورویی
دریافت کرده است.

این ســتاره تاثیرگــذار تیم
فوتبال اینترمیالن در قبال
پیشنهاد دریافت شده از رئال
مادرید سکوت کرده بود اما با
اصرار خبرنگار مارکا سکوتش
را شکســت و گفــت :برای
من بسیار مهم بود که رئال
مادرید به دنبالم است اما در
اینترمیالن راحتم و دوست
دارم به ایــن وضعیت ادامه
دهم.
ایــکاردی رابطــه خوبی با
بنیتــس دار د و دریافــت
پیشنهاد رسمی از ناپولی و
میالن نیــز بی ارتباط با این
رابطه قدیمی نیست.
وی ادامــه داد :در اردوی
تابســتانی مقابل رئال مادرید
قرار گرفتهایم اما من بازیکن آماتور و تازه کاری
نیســتم و تحت تاثیر یک بــازی معمولی قرار
نمیگیرم .معتقدم کــه رئال مادرید برای خرید
من عجلــه نخواهد کرد و فرصت برای مذاکرات
پیشرفته وجود خواهدداشت.
جکسون مارتینس در حضور بیش از  10هزار
هوادار اتلتیکومادرید در ویسنته کالدرون به
دوست داران تیم پایتخت اسپانیا معرفی شد

وی به خبرنگاران گفت :خوشحالم که در مادرید
هستم و عضو رئال مادرید نیستم ،بخشی از تاریخ
مادرید بودن برای من مهمتر است و اکنون که در
اتلتیکومادرید هستم می دانم که در تیم اول این
شهر حضور دارم ،هواداران اتلتیکومادرید بسیار
زیادند و می دانم که وظیفه بســیار سنگینی بر
دوشم است.
مهاجم ســابق پورتو ادامه داد :تیم خوبی داریم
که برای درخشش در اللیگا آماده است و چیزی
برای قهرمان شدن کم ندارم.
اورتونی ها روز گذشته درخواست خود را برای
جذب ویگرل فان دیک اعالم کردند.آنها این
موضوع را از طریق مناینده خود عنوان کردند

مطابق گــزارش روزنامه های محلی ،اورتونی ها
برای شکار این بازیکن جوان و جویای نام  ،رقمی
بالغ بر  10میلیون پوند باید هزینه کنند.
البته در صورتی که اورتــون نتواند این بازیکن
را به جمع نفراتش اضافه کند ،آنوقت به ســراغ
مدافعینی همچون سیلوین دیستین و آنتولین
آلکارز خواهد رفت.

*گروهبندی به شرح زیر
است:

گــروه -- ۱هلند ،فرانســه،
سوئد ،بلغارستان ،بالروس،
لوکزامبورگ
گروه  --۲پرتغال ،سوئیس،
مجارســتان ،جزایــر فارو،
لتونی ،آندورا
گروه  --۳آلمان ،چک ،ایرلند
شمالی ،نروژ ،آذربایجان ،سن
مارینو
گــروه  --۴ولــز ،اتریــش،
صربســتان ،ایرلند جنوبی،
مولداوی،گرجستان
گروه  --۵رومانی ،دانمارک ،لهستان ،مونتهنگرو،
ارمنستان،قزاقستان
گروه --۶انگلیس ،اسلوواکی ،اسکاتلند ،اسلوونی،
لیتوانی،مالت
گروه--۷اسپانیا،ایتالیا،آلبانی،رژیمصهیونیستی،
مقدونیه،لیختناشتاین
گروه  --۸بلژیک ،بوسنی ،یونان ،استونی ،قبرس
گروه --۹کرواسی ،ایسلند ،اوکراین ،ترکیه ،فنالند
قرعه کشی مرحله مقدماتی راهیابی به جام
جهانی  ۲۰۱۸روسیه در منطقه آمریکای جنوبی
برگزار شد و تیمها حریفان خود را شناختند

رونالدو مهاجم ســابق تیم ملی برزیل و فورالن
مهاجم تیم ملی اروگوئه قرعههای این منطقه را
انتخاب کردند.
*قرعهکشی تیمها در اولین دور رقابتها به شرح
زیر است:

آرژانتین  -اکوادور
پرو  -کلمبیا
شیلی  -برزیل
بولیوی  -اروگوئه
ونزوئال  -پاراگوئه

قرعهکشی جام جهانی  ۲۰۱۸در منطقه
کونکاکاف اجنام شد

قرعهکشی جام جهانی فوتبال  ۲۰۱۸در کشور
روســیه امروز در منطقه کونکاکاف انجام شد و
تیمهای این منطقــه در ۳گروه حریفان خود را
{>> ادامه در صفحه}30 :
شناختند.

راه
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«««« زندگی »»»»

تضمینشده

برای
تحریک
جنسی
همسرتان!

مردمــان :بــرای عالقهمند کردن
همسرتان باید کاری کنید به شما
اعتماد کند.
مقاالت مختلفی در وبســایتهای
مختلف درمورد روشهای غلبه بر
مشکالت جنسی دیده و خواندهاید.
تکنیکهــا ،نــکات و توصیههای
زیادی را میتوانید از منابع مختلف
در این رابطه دریافت کنید.
ولی واقع ًا رابطهجنسی چیست
که اینقدر همه در آن مشکل
دارند؟ و چرا همیشــه به نظر
میرســد که دیگران زندگی
جنسی بهتر از شما دارند؟!
واقعیت این است که اینطور نیست.
آنها هم با همان مشکالتی که شما
دارید ،دست و پنجه نرم میکنند.
آنهایی که رابطهجنسی بهتری با
همسرانشاندارند ،یا سنشان بیشتر
است و یا رابطهشان طوالنیتر .پس
ریلکس باشید ،برای رسیدن به آن
نقطه مسیر طوالنی در پیش دارید.
اما رضایت جنسی تصادفی به وجود
نمیآید .کارهای زیادی باید انجام
دهید.
برای من خیلی جالب اســت که
چطور رابطهجنســی میتواند هم
ارتباط قوی احساســی و خلســه
ارگاسمی فوقالعاده ایجاد کند و هم
در عین حال خیلی ساده جدایی،
تنهایی و خجالت برایتان به همراه
داشته باشد.
همــه اینها بــه این نکتــه ختم
میشوند:
رابطهجنسی چیزی بیشتر از یک
عمل است .یک استعاره است.
اینکه چطور رابطه جنســی برقرار
میکنید تا حد زیادی نشان میدهد
چطور زندگی میکنیــد ،و اینکه
چطور زندگــی میکنید چیزهای
زیادی درمورد رابطه جنســی تان
بازگو میکند.
خیلی از مردهایی که ازدواج کردهاند
با خجالت درمورد رابطهجنســی
با همسرشــان صحبت میکنند.
مردها ،از شــروع کردن ارتباط تا
خود عملجنسی ،همیشه قربانی
فلسفه «کاری را بکن که دفعه قبل
جواب داده» میشوند .آنها به دنبال
راههایی هســتند که بدون عنوان
کردن موضوع بتوانند با همسرشان
رابطهجنسی برقرار کنند یا کل روز
را بــه این فکر میکنند که بخاطر
اینکه همسرشان نمیخواسته در
آن زمان رابطه جنسی داشته باشد،
ناراحتش نکرده باشند .مشکل این
است که آنها واقعاً مسئولیت زندگی
خودشان یا رابطهشان را به گردن
نمیگیرند.
اجازه بدهید با چیزهایی شروع کنیم
که زنان را حتریک میکند.
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جالب است بدانید که چیزهایی که از آنجاکــه خانمها ذاتــاً به دنبال
زنان را واقعاً تحریک میکند دقیقاً امنیت هستند ،اعتمادبهنفس مرد
متضاد چیزهایی اســت که اکثر میتوانــد یک تحریککننده قوی
مردها تصــور میکنند .بزرگترین برای آنها باشــد .وقتــی مردی با
اشــتباه مردها این است که تصور اعتمادبهنفس به زن خود نزدیک
میکنند زنــان همان چیزهایی را میشــود ،زن دقیقاً همان واکنش
دوســت دارند که برای آنها انجام شــیمیایی (ترشــح دوپامیــن و
نورپینفرین) را در مغز خود تجربه
میدهند.
اما متاسفم آقایان .اینکه صبح که میکند که مرد وقتی همســرش
بیــدار میشــوید روی تختخواب بلوز خود را باال داده و سینههایش
برگشته و دســتتان را روی سینه را به او نشان میدهد .و منظورم از
همســرتان بگذارید ،بااینکه برای «اعتمادبهنفس»« ،غرور مردانه» و
شــما بســیار تحریکآمیز است« ،مردساالری» نیست!
هیچ تاثیری روی خانمتان نخواهد منظورم این است مردی باشید که
میداند کیست.
داشت.
مردانی که مضطرب ،منفعل
اینکــه زن در حضور
مرد چه حسی داشته «اعتمادبهنفس» ،و بــه عبارتــی «زنذلیل!»
باشــد عامل اصلی و «غرورمردانه» هستند ،هر چیزی دارند به
و «مردساالری»
جزاعتمادبهنفس.
تعیینکننــده برای
نیست!
اگر به دنبال یک راه قطعی
این اســت که جذبه
برای نابود کردن ازدواجتان
و کشــش جنسی را
تجربه خواهــد کرد یا نه .و چیزی هســتید ،مردی باشید منفعل ،از
کهدوستدارد احساس کند اعتماد بحث و دعوا گریزان و زنذلیل که
است .برای بیشتر خانمها ،اعتماد فقط میخواهد همیشــه زنش را
مساوی است با شهوت .اگر به نظر راضی نگه دارد.
میرسد زنی عالقه خود به داشتن •
رابطهجنسی با شما را از دست داده  .۴صداقت شما.
است ،من تصور میکنم چیزی که داشتن راســتی و درستی مداوم
بــه او دلیلی برای اعتمــاد دهد را برای حفظ پیوند جنسی عمیق با
ندادهاید و یا اینکه اعتماد بینتان را همسرتان ضروری است .این یعنی
همیشه راست بگویید ،روی حرفتان
از بین بردهاید.
اما چطور میتوانید این سطح بایستید ،به حرفتان عمل کرده و
بــاالی اعتمــاد را در زندگی مرزهایدرستداشته باشید.
•
زناشوییتانایجادکنید؟
از طریــق قــدرت ،حضــور .۵ ،نکته اضافه:
برنامه داشته باشید!
اعتمادبهنفس و صداقتتان.
منظورمان کنترل کردن همسرتان
•
 .۱قدرت شما.
نیســت؛ یعنی به او حق انتخاب
اینکه مردها جنس قویتر به شمار بدهید .یکی از بدترین کارهایی که
میروند ،دلیل دارد .از مرد معموالً میتوانید انجام دهید این است که
انتظار میرود حمایت ،پشتیبانی وقتی شب به خانه میآیید ،بپرسید،
و قدرت فیزیکی داشته باشد .از او «امشب میخواهی چه کار کنی؟»
انتظار میرود که سخت کار کند ،به جای این وقتی از در وارد شدید
عرق بریزد و با همه اینها روی پای بگویید« ،آماده شو که ساعت ۸برای
خود بایستد .این قدرتهای مردانه شام بیرون برویم ».البته به او این
را داشته باشید.
حق انتخاب را بدهید که یا پیشنهاد
•
شــما را بپذیرد و یا یک جایزین
 .۲حضور شما.
برای آن داشــته باشد .همه چیز
میل همســر شــما به داشــتن را به او نســپارید .این اصل درمورد
رابطهجنســی تا حد زیادی به این اتاقخواب هم صدق میکند .وقتی
بستگی دارد .اگر وقتی با او هستید به عنوان یک مرد حاضر باشــید و
 ٪۱۰۰حاضر باشید (حتی اگر زمان ذهن ،قلب ،شــوخطبعی،منطق،
با هم بودنتان محدود اســت) ،او تخیل ،کالم ،قدرت و همه چیزتان
راضی خواهد شد .این نکته را هم را با همسرتان تقسیم کنید ،همه
بگویم که اعتماد دارم  ٪۱۰۰انرژی وجــود خودتان را در اختیار او قرار
جنســیتان را بایــد در رابطهتان میدهید .وقتی او دعوت شــما را
بگذارید .اگر هــر درصدی از آن را قبول میکند ،خودش هم همین
جای دیگری خــرج کنید ،اعتماد کار را دربرابر شما کرده و شما را به
رابطهتان به خطر خواهد افتاد.
جاهایی خواهد رساند که خودتان
•
توان رفتن به آنها را نداشتهاید.
.۳اعتمادبهنفسشما.

•
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آب ش��رب اصفهان را مجاز دانسته است:
آب ش��رب اصفهان را مجاز دانسته است:
 سال  21شماره  10  1224امرداد 1394
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انتقال حوضه به حوضه آبي
«در كش��ور
صورت نميگيرد مگر ب��راي مصرف آب
صورت نميگيرد مگر ب��راي مصرف آب
ش��رب؛ بنابراين انتق��ال آب از كارون به
ش��رب؛ بنابراين انتق��ال آب از كارون به
براي بخش ش��رب
تنها
رود نيز
زاين��ده
گیری
تصمیم
توانــایی
زاين��ده رود نيز تنها براي بخش ش��رب
صورت ميگي��رد ».اظهار نظري كه البته
ارتباط
گي��رد».بدن
ميزبــان
بتواند
کالمی و رویکرد همه چیز یا هیچچیز را
كه البته
اظهارونظري
صورت
پي
خوزس��تانيها را در
انتق��اد
مذاکره
واعتراضمهارتهای
کســانی که
دادن
درک کند.
فــرد را
پي به بپذیرند که ارتباط بین دو طرف را
گوشرا در
خوزس��تانيها
واعتراض
انتق��اد
داش��ته اس��ت .با اين وجود « عباسعلي
سر خوزستانيها باريد كه بسياري گزارش روزنامه
عباسعلي
اس��ت .با
داش��ته
خوبی دارند میتواننــد در طول
وجود «مهم
مقابلاينخیلی
طــرف
اســت از بین میبرد.
منص��وري» رئي��س مجم��ع نمايندگان
جهان ياد كرده بود ،گاف بزرگ تايم ناميدند .گافي
منص��وري» رئي��س مجم��ع نمايندگان
تا بتــوان نقاط قابــل مصالحه را •
داشتن
قاطعانه
مذاکره
كارون
کنند.آب
عملاز انتقال
صراح��ت
اصفهان به
ند دقيقهاي در گفتوگو با شهروندان خوزستاني
اصفهان به صراح��ت از انتقال آب كارون
مركزيیک ارتباط کالمی
مركزي
مناطق
براي
مصالحه
كشاورزي به
هاي رسیدن
زمينبرای
قطعیت
مناطق کرد.
كشاورزيپیــدا
طــول مذاکره
آنكه  6هزار شهروند خوزستاني راهي اورژانس
برايدرزمينهاي
خوزستانيها
اهمیتباز هم
ميان آورده تا
سخن به
ود باران اسيدي بود .باران اسيدياي كه بسياري
خوزستانيها
آورده تا باز
ميان
سخن به
زیادی دارد.
طرفین
اینکه مذاکرهکننده باید توانایی ارتباط بین
خوبهمبه جای
کننده
مذاکره
بگويند ك��ه تا كي باي��د آب كارون براي
ل آن را ميدادند .احتمالي كه وجود باالي نيترات
براي
كارون
آب
باي��د
كي
تا
ك��ه
بگويند
تمام وقت مذاکره را به حرف زدن واضــح و موثر با طــرف دیگر را •
آبياري زمينهاي برنج در مناطق كويري
ه «احمد الهيجانزاده» مدير اداره كل س�ازمان
آبياري زمينهاي برنج در مناطق كويري
هایمیانفردی
مهارت
خودش حین مذاکره داشــته باشــد .اگر
درمورد نقاط مثبت نظرات
هدر داد؟
به
د .هرچند او هم از احتمال باران اسيدي خبر داده
به هدر داد؟
مذاکرهپيش؛
 60سال
ي» رئيس مركز اورژانس خوزستان ،مراكز درماني
لندنموثر ،فرد باید
موفق و
لندنهای طرف مقابل مذاکرهکننده نتواند منظور خود را برای
پيش؛حرف
بگذراند ،به
 60سال
ستاني رو به رو كرد .عدد  6هزار نفر شامل كساني
جا باكه
اي��ن
به
خوزس��تان
وضعي��ت
خوزس��تان به اي��ن جا كه
به روشنی مطرح کند ،ممکن است برای حفظ ارتباط کاری خوب
وضعي��تیدهد.
گوش م
ه به دانشگاه مراجعه كردند و كسي نميداند چند
ميرسد افكارعمومي ميپرسند آيا با تمام
رسد افكارعمومي ميپرسند آيا با تمام
مي•
های
مهارت
مذاکره،
ایجاد سوءتفاهم شود.
واقعاً
يها وخرمشهريها براي درمان تنگي نفس خود،
«تايم»
روزنامه
مقابلگزارش
طرفنش��انهها
اين
اين نش��انهها گزارش روزنامه «تايم» واقعاً
کنترلاحساسی
•
کســانی که
بزرگ»بداند.
فردی را
میا
شناسان آن را مقدمه بيماريهاي سختتري براي
ترسند
اس��ت؟ آنها مي
يكن«گاف
يك «گاف بزرگ» اس��ت؟ آنها ميترسند
شهرهاي
از
خوزستان
اين
گزارش
براساس
كه
هايي
آلودگي
داد.
قرار
دنيا
نخست
جايگاه
در
جهاني
سالمت
گزارشهاي
براساس داده
اهواز
آنها
داد .ميان
ره در
گروهی
کار
و
همکـاری
زمين
هوا،
آلودگي
ملي
رسانه
كه
طور
همان
نفس
و
پائيزي
باران
نخس��تين
درباره
كه
کننده
ملي که
رسانهاست
خیلیكهمهم
صبور بوده و میتوانند بدون مجبور
كهرابراساس
هايي
آلودگي
مذاکرهزمين
آلودگي هوا،
خوزستان از شهرهاي همانطور
اينسازمان كه درباره نخس��تين باران پائيزي و نفس
ريه
و
نشده
محدود
ها
خوزستاني
به
كه
سرطاني
رسد.
مي
«ريه»
سرطان
به
و
كرد
خواهد
گذر
نفس
تنگي
از
نشود،
انديشيده
آن
ش
ب�زرگ صنعت�ي – نفتي
مسئوالن
ندارد،
قبول
را
خوزس��تان
آب
و
نهايت
در
داشت.
وجود
ها
خوزستاني
تنگي
ريه
و
نشده
محدود
ها
خوزستاني
به
كه
ي
نفتي
–
صنعت�ي
ب�زرگ
کنترلقبول ندارد،
خوزس��تان را
هایی نهايت
داشت .در
خوزستاني وها وجود
است که •
توانایی
تنگياز شرایط
مهارت مذاکره معموالً یکی
مسئوالندر مذاکره کاری فردی نیست.
احساسات خود را
رسانه ملي فكر ميكنند كه هوا ،زمين و آبتوانایی
کردن دیگران آنهــا را به چیزی
ديگر هم ميترسند .آنها ميگويند آيا مسئوالن هم مانند
مسأله
يك
خوزستانيها از
حاال
است.
ده
كش�ور است كه نفت به كوچه هم همچنان در پيدا كردن راهحلي براي
براي كل
مدير اداره
زاده»
الهيج��ان
«احمدرضا
زمين
هوا،
كه
كنند
مي
فكر
ملي
رسانه
انند
كوچه
به
نفت
كه
است
كش�ور
حلي
داشته راه
پيدا كردن
همچنان در
هم
اداره كل
مدير
زاده»
الهيج��ان
«احمدرضا
سازی
آنها ه
آمـــاد
توانایی
که
بدانید
باید
اما
شود.
ی
م
محسوب
امتیاز
کار،
جویای
افراد
برای
خوبی
به
خواهند
ی
م
که
کســانی
بااینکه
باشد.
مذاکره
طول
یک
در
توانند
ی
م
کننــد،
ترغیب
است.
كرده
سخت
براي
را
كشيدن
نفس
است
سال
15
به
نزديك
ريزگردها،
يعني
آنها
مورد
يك
تنها
كه
هايي
آلودگي
دهند؟
ي
ش�هرهاي
ه�اي
كوچه
پ�س
حل مشكل تنفس خوزستانيها به جوابي
جوابيگره
خوزستان
محيط
حفاظت از
كشيدن را براي آنها سخت كرده است.
زيس��تها به
خوزستاني
تنفس
پ�س كوچهه�اي ش�هرهاي حل مشكل
حفاظت از محيط زيس��ت خوزستان گره
بایدكشيده
کنند آن
نشان مذاکرهمختلف
فرد باید
ارتباطی قبل از
بررس��يو
«نتايجمیاايننفردی
بازكرد،های
مهارت
مذاکره کردن نیاز به مجموعهای از
شدهکردن
مهارت کار
است
طوالنی
مذاکره
ایجاد
سخت،
هاي
مثبتگفته
فضاییبراساس
اسيدي كه
مذاکره باران
است .نرسند.
ممکنها
بررس��ي
«نتايج اين
بازكرد،
است.خود كار
مذاکره،شده
شروعكشيده
مختلف آن
هاي
براساس گفته
اسيدي كه
یکراباران
نرسند.
نشان
ها
را
كار
فضایهاي نفت
ایجاد از چاه
حاصل�ه
رازي در دود
سيدد.حسين هاشمي ،وزير بهداشت ،درمان
چاههاي
جلسه از
برایحاصل�ه
را دود
سازي
اگرالكل
مايه و
حسينواحد
دهد
کند .نفت و سيدمي
آماده
استفاده
واحد هم
دهدکنار
موردنظر ،در
دارد که برای گرفتن نتیجه
گــروه و
دهید
اجازه
شود،
کننده
خسته
همکاریو کنن
درمان
بهداشت،
خميروزير
هاشمي،
شوند.رازي
الكلسازي
خمير مايه و
مي
گاز حف�ر ش�ده در
مراك�ز
در
ش�ده
حف�ر
گاز
مراك�ز •وآموزش پزشكي در  60سال پيش هم در
صنعت
و
كشت
ش��ركت
مجاورت
در
كه
با
را
باكتري
نوع
هزار
پنج
به
نزديك
نيست كه شده
ش
شرايطي
ش��ركتدر
مجاورتكشور آنها
ميگويند
باكتريكهرا باكمي
ريزگردهاي عربي
در
هم
پيش
سال
60
در
پزشكي
وآموزش
صنعت
و
كشت
در
كه
خوزستانبهبهپنج هزار نوع
كههاي شده نزديك
هدف،
تعیین
شامل
ســازی
ه
آماد
--------------------------------------------------باشند.
داشــته
را
مذاکره
طول
در
دستتان
از
احساســاتتان
کنترل
س�اعته
24
اه�واز
مس�كوني
مس�كوني اه�واز  24س�اعته انگلستان بوقوع پيوسته است .لندنيها به
منشأبهبوي
تواند
مي
دارد
قرار
خزاعي
دعبل
هايي
باكتري
اند.
آورده
خوزس��تان
به
خود
هايي
قرار
آنان
هاي
برنامه
اولويت
در
زيست
محيط
بلك��ه
ش��ود
نمي
خالص��ه
،
اند
ش��ده
آرام
استها
است .لندني
پيوسته
خارجبوقوع
طرف زمینــه کار و جایگزینهایی برای انگلستان
هربوي
منشأ
بتواندميتواند
خزاعي تاقرار دارد
هايي
اند .باكتري
خوزس��تان آورده
شرار خود به
همکاری اخـالق و اعتمادپذیری
زمانــی
مذاکره
موقعیــت
منافــع
اتفاق دعبلباشــد
محلهباید
مذاکره
بدي دو طــرف
بوينتایج
ممکن
شــود،
هايبا «ملي
س�اكنان
جمعراه»،
هاي به«ملي
س�اكنان
راه» ،خوش شانسي خوزستانيها نبودند .باران
باش��د».
اهواز
هواي
شانسيدر
نامطبوع
بيماران
محلهنفر را
 19هزار
«محمدرضا كه ساالنه
باش��د».كه
همان زماني
بگيرد.دردرست
صنعتي –
بزرگ
ش��هرهاي
از
خوزستان
باران
نبودند.
ها
خوزستاني
خوش
بدي
بوي
اهواز
هواي
نامطبوع
دهضاشد .كه ساالنه  19هزار نفر را به جمع بيماران
فرودگاه»
نتیجه«جاده
«زيت�ون» و
قابلیت
اســتانداردهای
ســر
طرف
که دو
كش��وریافتد
مو ازپرآب م
یک
حسيني»کند.
تعیین
رحيمي» را
یک كه مذاکره
شــده م
ص
اهداف
موردنظر
اهوازي همدیگر به
بعنوان
بخــورد.
لندنرقم
تاســكهفدرباری
«جاده
«زيت�ون»
هزار
اخالقی ومرگ 4
لندن باريد به
برسند.را اسيدي كه در
نماينده
حسيني»
«سيدشريف
شــود .كه
فرودگاه»5راهزار
بيمارانيیكه
كند.
مشخومي
اضافه
تحلیل كش��ور
دهم از
دولت
رئيس
اول
مع��اون
هزارپس
كوچه
بيمارانيبربه
نفت
است كه
كش��ور
هزار
4
مرگ
به
باريد
اسيدي
اهوازي
نماينده
«سيدشريف
كه 5
ميكند.
نفتياضافه
آزار ميدهد
دهد
مي
آزار
وجود
هم
ديگري
مسأله
ش��د.
منتهي
نفر
تا
كه
دارد
ياد
به
خوب
هم
بهارس��تان
در
نماينده
اي��ن
آمارهاي
براس��اس
آنها
نفر
خانه
هزار
20
و
مدرس��ه
هزار
10
ساخت
كشيده
آن
مختلف
ش��هرهاي
هاي
كوچه
اعتمــاد در فرد محیــط را برای
مشــکل و یا
برای
آنهاحــل
اري به نفر راه
تواند
تفصیلی
نمايندههدف در مشکل
نرفتن حل مشکل
مسألهکه از
رئیســی
مسئله ،عالوه بــر ایــن ،مذاکرهکنندهها نفرمثال،
جلووجود
ديگري هم
منتهي ش��د.
دارد كه تا
خوب مبهیياد
بهارس��تان هم
آمارهاي اي��ن
براس��اس
انه
مورداعتمادتربه
آلودگيوهواي خوزستان،
پيامدهاي
دارد.
خرمشهر
در
تنها
بو
اين
پيش
سال
چند
است.
استان
سهم
خوزستاني
واكنش
به
كه
خبري
داد.
خب��ر
ع��راق
در
نفت
هاي
چاه
از
حاصله
دود
اس��ت.
شده
خوزستان ،به
درمــوردهواي
پيامدهاي آلودگي
خرمشهر
تنها در
پيش اين بو
قرارداد توافق ندارند .چند سال
استان است.
خوزستاني سهم
مزایای کســانی که مهارت مذاکره کردن مذاکره مطمئــن
پروژه یا
لشتصور یک
نتیجه
ذینفــع و
طرفین
حقوق و
نهایی را باید درمــورد تاریخچه روابط بین دارد.مذاکره
خوزستان ختم نخواهد شد؛ همانطور كه
طور راكهجويا
علت آن
وقتي
داش��ت و
وجود
بوي نامطبوع
ايالميها
نماينده
قنبري»
ش��ده در مراكز مسكوني اهواز وجود«داريوش
بويگاز حفر
يثها شد و
شد؛اوهمان
نخواهد
خوزستان ختم
سابقرا جويا
علت آن
وقتي او
مشخصو
داش��ت
نامطبوع
خانگي میکند.
است
مستلزم این
موفق
مذاکره
کند.
کرده
مشكالتمطالعــه
دو طرف
مشکل،
توانند
دارند ،می
شــده است،
خســته
کارمندان،
پيامدهاي خشك شدن درياچه اروميه به
درياچهوجود
ناشي از
خشكگويند
مي
شود،
بتوانند مي
یک آب
برایتصفيه
دستگاه
هاست كه
كارخانه سال
صنايع
تنهاتابه
خوزستانيها
وجودقنبري
ش��د.
منجر
بهارس��تان
که مي در
صنايعراه»،
هاي «ملي
خوزستانيهامحله
س��اعته ساكنان
بزرگ 24
اروميه به
شدن
پيامدهاي
كارخانه
ناشي از
گويند
شود ،مي
خانگي
تصفيه آب
معتقد سالهاست كه دستگاه
تنها به
مشكالت
قد
محدوداعتماد
غربي باید
مذاکره
طــرف
جهيزيه هر دو
کرده
صحبت
نشسته،
دو
است.حلدر
مثــال،
بعنوان
دست
برای
مشترک را
مذاکره جزونقاط
کنند .این
مختلف
جزولهای
زير راهح
گرفتن
اســت
ممکن
نخواهد
ش��رقي و
آذربايجان
پایانالكليها
برای البته
است.
یافتن الكل
پیداحتي
منزل و
الينفك لوازم
داخلي و
منش��أ
ريزگردها با
الينفكگاز و
نف��ت و
ريزگردها
معض��ل
ب��راي
ايران
ب��ود
منش��أرا آزار
فرودگاه»
طرف«جاده
«زيتون»وو
نخواهد
محدود
خرمشهرغربي
درش��رقي و
آذربايجان
یــکها زير
الكلي
البته
خرمشهر
دهد.و الكل در
جهيزيه
حتي
منزل و
لوازم
ميو
داخلي
ريزگردها با
هدهاميان نف��ت و گاز
اروميه
زماني ك��ه
هم در
اين ش��د.
نپذيرفتند.
ك��هآن را
مسئوليت
نرفتند و
اینکه است.
خوزستاني شده
سالي
چند
نميشود.
محدود
خارجي
بينالمللي
ب��اراونهادهاي
نرفتند ووارد مذاكره
باي��د
هرهاي
محلي
بويژه
افكارعمومي
سوي
درياچهقول و
دیگــر به
طرف
کننــدآنکه
برای
که
برســند
توافقی
تليوگو با ازبه
کارفرما،
کارمنــدان
دو بار بین
کنند.
بررسی
نتیجه
مذاکره به
دنيايفکر
فقط به
دختران جــای
میزان افراد به
درياچهاز
باالتر
چیــزی
مذاکره
اروميه
بهدر زماني
هم
بارآن
اين بود ش��د.
نپذيرفتند.
آن
مسئوليت
دنياي
است.
شده
خوزستاني
نقطه دختران
بود
سالي
چند
ديگر نميشود.
محدود
خارجي
استاني
هيچ
وصنايع
كشاورزي
شرب،
آب
رواست
خانه
به
كه
شربي
آب
است
شرايطي
چنين
در
ها
اهوازي
روزهاي
را
خرمش��هر
نامطبوع
بويي
هرازگاهي
كه
در
هدف
بي
كه
اعتبارهايي
«كاش
ش��ود:
«كربن
شركت
وقتي
پرسند
مي
خوزستاني
ســازماناستاني
برایوصنايع هيچ
كشاورزي
روزهاي اهوازيها در چنين شرايطي است آب شرب،
رواست
خانه
آب شربي كه
خرمش��هر را
نامطبوع
هرازگاهي بويي
در
حقــوق و •
رضایت هــدف نهایی خود بــرای مذاکره قرارهای خــود عمل خواهد کرد.
باشد.
موردقبول
است و كه طرف
توانــد
موردبحــثبهمی
موردقبول
11سالكهاست با اين وجود وضعيت آنها از خرمشهريها را تأمي��ن نميك��رد .آب ش��وری بود كه
نزديك به
خوزستانيها
ها هم
اهواز
به
كه
91
س��ال
تا
كرد
مي
اذيت
س��ت.
حل
خرج
را
شود
مي
خرج
ديگر
كشورهاي
درست
شيميايي)
مواد
كننده
(توليد
بالك»
بود
ش��وری
آب
ك��رد.
نمي
تأمي��ن
را
است
11سال
به
نزديك
ها
خوزستاني
خرمشهري
از
آنها
وضعيت
وجود
اين
با
هم
اهواز
به
كه
91
س��ال
تا
كرد
مي
اذيت
فعال
دادن
گوش
•
نگهههای
اجــرایزندهوعد
برای
مشکلاز فرد باید
مشخص
در باشد.
کارمندان
حلبود .در وس��ط شهر اهواز ،منطقه «آرياشهر» و مزایای
حل
تواند
آباداني مهای
باشــد،
کارمندانی
دیگــر،
علتطرف
دهد.به از
داشته
آن منطقه را
اكوسيس��تم
پائين
كيفيت
يكيهمازشد .كه
شود .يكي
رویمي
توصيف
بهتر
كش��ي ،و
رسانهاي
رسيد،
اهواز كه
ده
اس��تانهايي
داخلي
ريزگردهاي
لولهداشته
(Hard,آبنگه
زنده
منطقه را
آن
اكوسيس��تم
پائين آب لوله
كيفيت
ند رسيد .به اهواز كه رسيد ،رسانهاي هم شد .كه به علت
ميشود.
توصيف
رسيد.هابهبهتر
كش��ي،مانند و آباداني
(Hard,
difficulty
rating
)0.64
Puzzle
34
difficulty
rating
)0.62
مشکل
حتلیل
بتوانــد
بایــد
مذاکره
مذاکره به
رســیدن
خــود بعد
سيس��تانهر
برای
مشکالت
مدامدو
نفع هر
شــود
حقوق
افزایش
دنبــال
به بود.که به
قصه
رودخانه كارون
خش��كازش��دن
دل بود.
قصهرا
خ��ود
آش��اميدني
مجبورن��د آب
بــهروزها
که«اين
گوي��د:
متمرکزها مي
خوداز اهوازي
دانستند
روزها نمي
مسئوالن
گوي��د:كه
نامطبوعي
وبلوچستان
خوزس��تان،
مرگبار ايالم،
دودههاي
زي��ر غب��ار
«كارون» را
كارون
ش��دن رودخانه
خش��ك
خ��وددورا از
آش��اميدني
کردن آب
مجبورن��د
مدام دل
کننــده«اين
مي
بويها
طرف اهوازي
دانستند
مسئوالنو نمي
نامطبوعي كه
كمتر از بوي
ان
ديگري است.
دورهگرد بخرند.
آب ،دوش
ش��يرهاي
همچنين و
ابهامي
درست
چيست؟
تاز
صحبآن
منشأ
داخلي
ريزگرده��اي
كردي��م»
باید مو...یمي
ابهاميآن به
مانندانتقال
کنندهبراي
تالشها
قرار داده و
كردند .منشأخود
موفــق
چيست؟ه
مذاکر
یــک
مقابل
طرف
مهارت کافیداشته باشد.
پمپ آب ،نتیجه،
بخرند.به
گردیافتن
دست
خواهدوشد.
تمام
رودهمذاکره
طرف
احساســی برخورد
فروش��ندگاناگر
هســتند،
فعاالنه ديگري است.
همچنين
تواند دوره
فروش��ندگان
مانندآب،
پمپ
دوش و
هایآب،
ش��يرهاي
مصالحهكهرا و روده
درست
آن از
كه
به
ها
تاالب
و
ها
درياچه
ش��دن
خش��ك
از
به
•
گوش کنــد .برای این منظور باید کرده و با رئیس وارد مصالحه شوند •
توانایی تحلیل مشــکل را داشته آسانتر کند.
دليل س��اخت و س��ازها ج��ان ميگرفت.
ت.
یک جـــدول با دو شـــرح
5509
یک جـــدول با دو شـــرح
بنابراين همه چيز دس��ت به دست داد تا
5509
د تا
ريزگرده��اي عربي زندگي در خوزس��تان
ان
روزنام�ه
ج�دول
در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
اس�ت.
وي�ژه»
و
ع�ادی
«ش�رح
دو
دارای
ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
اس�ت .در
وي�ژه»
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رحراع�ادی
نسبت بسيار
هرچند به
س��ختوكنند.
بپردازيد.
دوم
شرح
حل
به
اول،
شرح
جواب
کردن
پاک
با
سپس
و
____________________ ویژه وعادی ____________________ >>حل در صفحه 35
های
جدول
بپردازيد.
اس��تاندوم
زي��ادي شرح
حل
شرح اول ،به
هميار و سپس با پاک کردن جواب 
بوش��هر را هم
هايي چون
اذيت ميكند .آنقدر كه آنها دس��ت به دعا
جدول ويژه
جدول عادي
دعا
ويژه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
جدول 2
1
جدول عادي
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
برداش��تند كه ريزگردها زودت��ر به تهران
ران
افقي:
افقي:
 1افقي:
افقي:
1
ريزگردهايي
بكنند.
كاري
مسئوالن
تا
برسد
يي
 -1ضرب��ه تكنيكي زيرحلقه در
 -1 2ضرب��ه تكنيكي زيرحلقه در
 – 1معاون اس��تاد دانش��گاه – از
 – 1معاون اس��تاد دانش��گاه – از
 2كه باعث ش��د تا نمايندگان اس��تانهاي
اي
بس��كتبال – چيزي را دوباره به
بس��كتبال – چيزي را دوباره به
بناهاي تاريخي استان اصفهان
كرمانش��اه و ايالم از مهاجرت ش��هروندان
بناهاي تاريخي استان اصفهان
دان
3
دست آوردن
دست آوردن
 -2روز نس��يه – آجر نصفه – نصف
 3خود س��خن به ميان بياورند .ريزگردها به
نصف
–
نصفه
آجر
–
نس��يه
روز
-2
به
 -2ديفتري – گل هفت سين –
 -2 4ديفتري – گل هفت سين –
 4تهران هم رسيد اما برنامهاي براي حل آن
صورت
آن
صورت
آقاي فرانسوي
 5آقاي فرانسوي
 5وجود نداشت .دولت دهم دبيرخانهای براي
 -3ژاله – به آن س��بب – سازمان
اي
 -3ژاله – به آن س��بب – سازمان
 -3شهرستاني مرزي در شمال
حل ريزگردها تشكيل داد ،بودجه آن را به
 -3 6شهرستاني مرزي در شمال
به
خواربار و كشاورزي ملل متحد
خواربار و كشاورزي ملل متحد
اس��تان آذربايج��ان ش��رقي –
 6سازمان محيط زيست داد اما اجراي آن را
اس��تان آذربايج��ان ش��رقي –
ن را
كس��ي؟
چه
–
قرآني
جمل��ه
-4
نتيجهكس��ي؟
قرآني به– چه
زاپاس – ستارهشناس
نرسيده-،چطور  7بايد سازمان جنگلها به عهده ميگرفت.
جمل��هشهر هم
-4بيرون از
 7زاپاس – ستارهشناس
وت.
فريادرسي
–
پول
حواله
فريادرسي
پول –
 -4درجه گرما و سرما – بدن –
نخس��ت اه��واز در ميان  8س��ازمان جنگلها به عهده نگرفت ،چون
جايگاه
حوالهتوان
مي
 -4 8درجه گرما و سرما – بدن –
يون
 -5بازيكن فقيد كامروني – شهري
كامروني –
شهريدانست .اعتقاد داش��ت كار را بايد س��ازماني انجام
رسانهها
فقيدرا «گاف»
بازيكنآلوده
-5شهرهاي
مهراس – كالم پرسش
،جام
 9مهراس – كالم پرسش
در اس��تان خراس��ان رض��وي –
رض��ويدر–كوچه  9دهد كه پول در اختيار دارد .س��ازماني كه
حضور صنايع
زماني كه
درآنه��م
خراس��ان
اس��تان
 -5دن��دان – گلي خوش��بو –
هكه
 -5دن��دان – گلي خوش��بو –
10
نمازخانه
زيست،
محيط
يعني
داشت
اختيار
در
پول
شركت
اين
به
تنها
ش��هر
هاي
كوچه
پس
10
نمازخانه
نقدكننده
.ت،
نقدكننده
 -6فراگيرن��ده – كمياب��ي –
وجود –شركت مهمترين راهكارش براي حل آلودگيهاي
شود– .عالوه بر
-6محدود نمي
11
 -6پادشاه مادها – تالش جدي
كمياب��ي
فراگيرن��ده
هاي
11
 -6پادشاه مادها – تالش جدي
سازي صنعتي در حاشيه شهر ،صنايع تهران فرستادن  5فروند بالگرد آبپاش بود
الكل
ضدخشك
رود
– وزغ
ضدخشك
 – 12وزغ
فوالد هم همسايه ديوار به ديوار خانههاي 12
وس��عت
كيلومتر
750
از
كيلومتر
150
تا
 -7پير كنعان – رشتههاي گياهي
هت
 -7دانشآم��وز – فيلم داريوش
 -7پير كنعان – رشتههاي گياهي
 -7 13دانشآم��وز – فيلم داريوش
ش��انس
ها
تهراني
كند.
خي��س
را
ته��ران
شهر
«سپيدار»
و
«باهنر»
منطقه
مسكوني
13
نس
– جامه بلند محلي
فرهنگ – جاي بدون هوا
محلي
جامه بلند
–
فرهنگ – جاي بدون هوا
كه
نبود
زياد
آنق��در
آب
حجم
كه
آوردن��د
به
دس��ت
مس��ائل
اين
همه
اس��ت.
اهواز
كه
14
 -8مرط��وب – اعت��راف –
 -8نام نكيسا گلر سابق تيم ملي
معاون –
اعت��راف
مرط��وبتا –
 -8نام نكيسا گلر سابق تيم ملي
خدمات  14با آلودگيها مخلوط ش��ود و باران اسيدي
آنطور كه
-8دست هم داده
دي
– ذل��ت – هش��تمين رودخانه
وجو
جست
15
– ذل��ت – هش��تمين رودخانه
شهريوجو
جست
شهرداري اهواز ميگويد :شهر اهواز  15را روانه س��ينههاي سوخته از آلودگيهاي
اي
بزرگ جهان
 -9زن زيب��ارو – فرش��تگان –
بزرگ جهان
فرش��تگان –
زيب��ارو –
-9در زن
وقوع زلزله شهري آنها كند .لذا اينكه سازمان در زمينه
خطر از لح��اظ
منطق��ه كم
نه
 -9گوي نقرهاي پوش شب – كليد خودرو – سال جاري
كننده
كننده،ايگناه
بالي زلزله از اهوازيها حل ريزگردهايي كه منشأ خارجي داشتند-9 ،اقدام
شب – كليد خودرو – سال جاري
پوش
گوي نقره
ي
هرچند
قرار بگيرد.
كننده
كننده ،گناه
ند،آرام اقدام
 -10اندك – شهري در شمال – بانگ و فرياد كردن
به –خدا –
شهري–درتقرب
يك–عاميانه
-10
ام��ايبهبزرگ
اس��ت .ولي
كردنكردن
لغوفرياد
بانگ و
شمال
اندك
ميانكردنكاري از پيش نبرد ،هرچند تلخ اما طبيعي -10
خدادر– لغو
يكتقرب
عاميانه –
دور يك
عظيم» -10
عي
 -11درخور نياز – گناه بزرگ – ويتامين نور خورشيد
چوب بود.
ريزگردها،
اساس وعامل
اوس��ت « :سه
حرفهاي
چوب خوشبو
شالوده –
اساس و
-11
خورشيد
ويتامين نور
بزرگ –
مقصدنيازرود– –گناه
درخور
اما وضعيت خوزستان از همه استانها -11
خوشبو
شالوده –
مقصد رود –
نههادر -11 8
 -12سطل آبكشي از چاه – غرور – چاشني ادويهدار – فريب
است.
بدتر
انتقال
خطوط
و
گاز
و
نفت
صنايع
و
سيالب
معدن
غروراي–لطيف –
پارچه
عهد –
بجا آوردن
-12
مقابلدارروز––فريب
چاشني ادويه
چاه –
آبكشي از
سطل
ريزگردها در روزهاي بيشماري -12
ري
خشك  -12بجا آوردن عهد – پارچهاي لطيف – مقابل روز – معدن
 -13دكل فرستنده و گيرنده – نام مردانه – تشت گلي
كه
كرد
مي
تنگ
آنقدر
را
هكهسراغ نف��ت و گاز كه در محدوده ش��هر به وفور ديد ش��هروندان
تشت گلي
گيرنده –
فرستنده
دكل
-13
خانمانسوز
مردانه – بازي
نام بيحيا
بازو –
ميان وساعد و
بندگاه
-13
تجمع  -13بندگاه ميان ساعد و بازو – بيحيا – بازي خانمانسوز
ديده ميشود ،از عوامل بحرانساز در شهر
 -14م��ادهاي كه با آن ميتوان س��ير يك ماده را در ب��دن تعقيب كرد – پول
التر
يافتنماده را در ب��دن تعقيب كرد – پول
س��ير يك
كشتيآن–مي
اي كه با
م��اده
يافتن ش��مار تصادفها در روزه��اي آلوده باالتر -14
توان – راه
بيباك
راننده
-14
روند».بيباك – راه
كشتي –
راننده
انتقال -14
چند
ديدن
به
قادر
رانندگان
چون
رفت.
مي
شمار مي
اهواز به
زيرميزي – بردبار
ند
بردبار
–
زيرميزي
خاطر
آرامش
–
سخت
بسيار
سرماي
-15
ratingپور(Hard, difficulty
)0.61
)Puzzle 36 (Hard, difficulty rating 0.63
سخت – آرامش خاطر
بسيار
جمعي  -15سرماي
نخبگان
مهاجرت
نبودند.
خود
از
جلوتر
متر
سمج
ريزگردهاي
 -15شاهكار سروانتس – فيلم مرحوم رسول مالقلي
ان
سروانتس – فيلم مرحوم رسول مالقليپور
 -15شاهكار
عمودي:
پدي��ده
ييهاي
ب
عمودي:ريزگرده��اي عرب��ي از عراق ،و بازنشستگان خوزس��تاني به شهرهايي
عمودي:
Easy Sudoku Puzzles 1
عمودي:ساز – مدافع متعصب سابق تيم ملي فوتبال كشورمان
 -1نوعي
را
اهواز
آس��مان
ابتدا
افغانستان
و
س��وريه
و
كند
نتيجه
شمال
و
فارس
اصفهان،
البرز،
چون
كشورمان
فوتبال
ملي
تيم
سابق
متعصب
مدافع
–
ساز
نوعي
1
يجه
 -1واژه تمجيد – هيچكس از او سپاسگزاري نميكند
سپاسگزاري نميكند
هيچكس–از او
تمجيد––
واژه
آن هم تيره كرد .عراق در اين زمينه مقصر اصلي حض��ور همي��ن ريزگردها ب��ود .اصفهان-1 ،
پهناور
و
وسيع
حج
نوعي
بايگاني
-2
پهناور
و
وسيع
–
حج
نوعي
–
بايگاني
-2
 -2مجمع و مجلس – ادوار – شهر تيم فوتبال چلسي
ان،شده بود .تا پيش از انقالب ،ريزگردهاي عربي با فارس و البرزي كه خود جزو اس��تانهای  -2مجمع و مجلس – ادوار – شهر تيم فوتبال چلسي
طوالني1 4
2
-3دعاي معروف صبح جمعه – نيروزا –5دومين رود9
اروپا
كای
-3دعاي معروف صبح جمعه – نيروزا – دومين رود طوالني اروپا
 -3متاع – گوي گريبان – مغازه فروش لباس
1
7
4
لباس8
 -3متاع – گوي گريبان – مغازه فروش 9
هرهای همكاري سه كشور ايران ،عراق و عربستان
ترسكش��ور بودند اما وضعيت در آنها به
ظرف – آلوده
ترس
–
ظرف
فرورفتن
–
وطن
–
مرتبه
و
قدر
-4
به
 -4قدر و مرتبه – وطن – فرورفتن
8
4
 -4باالپوش خانه – داستان كريستوفر فرانك – ادات تشبيه – گلو
گلو
فرانك  –2ادات تشبيه–5
زخمي به جايي نرسيده است كه ساكنان آن به فكر  -4باالپوش خانه – داستان كريستوفر
كرداده با مالچ پاش��ي كنترل ميشد تا
رار
2
4 8
پا
اثر
–
معطر
گلي
–
مكتب
جمع
-5
كه اثر پا
معطر –
نزند.گلي
زيس��ت –
جمع مكتب
 -5يگانگي – وبگاه – پنج آذري
ش��روع مهاجرت بيفتند .مهاجرت و بيماريهاي  -5يگانگي – وبگاه – پنج آذري
اما جنگ
عظيم» -5محيط
3
1 2 6
 -6يك لحظه – سنگ قيمتي – ميوه گوشوارهاي
 -6بس – ملح – تنقالت
فراموشگوشوارهاي
قيمتيهم– ميوه
سنگ
لحظه
شايپس -6شديك
8
7 2 9 4 1
تنفسي هم باعث نشد تا مسئوالن تصميم  -6بس – ملح – تنقالت
منطقهاي
ريزي–هاي
برنامه
يم
قانونگذار
–
ديدار
–
زدن
تپق
-7
5
2
6
 -7مقابل ناتني! – رياكاري – ظرف آزمايشگاه
قانونگذار
ديدار –
جا ختم
زدنبه–همين
الت اين -7شد.تپقمسأله
نشد .صدام براي احياي محيط زيست و حل مشكالت  -7مقابل ناتني! – رياكاري – ظرف آزمايشگاه
رز
2 8
9 4 1
ورودي سينما
كشورمان – 8برگه
گويشي در
باشد –
كالمچنين
مدير– بايد
س��وي ماجرا و -8-8
 -8قرض – كالم تأسف – تواضع
سينما
ورودي
هايكشورمان
گويشي در
بايدراچنين
رامورا در  -8مدير
باشد و–در زمين
خشك كرد
هورالعظيم
در اين
برگهبگيرند.
آلودگي– هوا
تواضع
تأسف –
قرض
7 9 1
5 3
اسالمي  ...سال است – اجداد – سخن
شوراي
مجلس
نمايندگي
سخنو س��اخت  -9-9دوره
 -9پوششي براي ديوار – نظام – غذاي بيمار
شورايصدام و
مجلساز مرگ
كاشت .بعد
دوره آن مين
زيست-9 .خشك
هاي نفتي
فعاليت
اجداد –
ايران –
مرز است
اسالمي ...درسال
نمايندگي
غذاي بيمار
نظام –
ديوار –
پوششي براي
ت
 -10مليت سقراط – زبان
كله
–
زياد
–
معروف
-10
عراقي
دولتمردان
همواره
روابط
شدن
كند.
مي
تهديد
را
هورالعظيم
كيان
وسازها
زبان
–
سقراط
مليت
-10
عاديمعروف – زياد – كله
س��ت -10
حل جدول ويژه شماره 5508
حل جدول ويژه شماره 5508حل جدول عادی شماره 5508
ند.
5508
شماره
عادی
جدول
حل
1
9 4 7
5
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1كشيدن – نفس چاق
انتقال آبه��ا كارون را خش��ك ميكند.
 -11هرگ��ز ن��ه – در اختيار
چاق
كشيدن
ند.
15 14 13 12
10 5 9 7–8 3
71 6 52 415 314 213 112 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -11هرگ��ز ن��ه – در اختيار
نفس 2 11
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 1ل ي ن ك ل ن
هاي
دليلا آلودگي
كاروني دكه هم اينك به
ن ا ه م ا ه ن گ  -11س��رما – كوچولو! –
خ ت ر
ا
ب4ل ن د
ن 5د
مالكيت –
ن
گرفتن و ك ل ن
 1ل ي ن
س 3
برابر ابا ه م  1ا د ه ل 8نپ گ1
اي
1
–
كوچولو!
–
س��رما
-11
خ ت ر
ب ل ن د
ل پ س ن
د
گرفتن و مالكيت – برابر با
ق
ب 6ا 5ج  1ن  8ا
فاضالبي
ر ي
ب خ و
ا
ا س
 2ب
 2شر و و ه ا 4ر 7 3
2
ب��هن ق ش
خانگي م
ش��هري او ق
ج ن
صنعتي،ا
ب
ا
و
ر
م ن ق ش  23بگ ار اس ن ا بش اخ وب رك ي ش اش وگ ره رد بلندترين قله
بي
–
در
لنگه
–
شمش��ير
-12
قله
بلندترين
 -12شمش��ير – لنگه در –
ي ت
ا
ر
د
م
ا
ش 3ا م گس 7ر ك د و  1س 8ه
ب ك
ش ا
ن
ا
 3گ ر
هاي ي ت
ا
ر
است .د
شده م
تبديل ا
بزرگ س ه
 3م س ك و
خشك
بخش
ي ك ر و ش  -12روز – آهار – درختي
ك
4
ر
و
ن
ا ك ا
ز
4
ا
ه
ق
ا
س –م
ن
ا
ل
ي
ت
درختي
روزم– 5آهار
-12
ساحل
6 4
ي ك ر و  2ش 9
4
ر
ماكيانو
ك – ا از ن
ا
ز
www.tapeshmontreal.com
4
ه
ق
ا
س
ن م
ا ت ي ل
ساحل – از ماكيان
تبديل
پارك
خيابانهام به
كنار
شده اآن در
ه
م
ن ر
ر
ا
و
ز
 5ي ن
م پ
ر
ا
 6ا 4و
م
م  5ه ن ر ا  9گو س ا
يل
ا گ هندي – اندوه
ن ر
ر
ا
و
ز
 5ي ن
5
پ
م
ر
ا
و
ا
م
ا
س
و
ر
ن
اندوه
–
هندي
 -13كل و همگي – آدمكش
 -13كل و همگي – آدمكش
شده دربآنلبه
انباشته
شود.ه آلودگيهاي
ك مي
ا
ك 3ث ي ر
ن ا ن و  6د ا  6مك 7ا و ت 1ه 9
6
ج
ا
ع ل
د
6
ن به
ا
ك ث ي ر
تب و ت
د
كت��اب ب ل  67دن ت عن ل اب رج ق نن ام ان و ر اش وم اه  -13م��دارك – كت��اب
دی
–
م��دارك
-13
ل
 7ه م ا ي سی
7
و
ي ك ر
ي 4و ك ا ب  9د
ست
م
روز
ا
محل ق ن م
فروشنده ب ر
 7ن– ت ن
ر ه شم و ا ه
هر و
كه ر
جزايری ك
هایي
شود.د
مي ب
تبديل ا
جزيره و ك
محل
فروشنده
–
روز
نظامي – كشور آفريقايی
8
ب ل ك ا
ا گ و
م ب ل غ
8
آفريقايیت ه
كشور چ ن
ب ا
و
ل
ا
ر
ا
نظامي –
8
پيامبر ب ل ك ا
غزوهگ و
سياهرگ – ا
 -14ب ل غ
م
8
چ ن ت
وسعت پيدا وميب ا
ل
ا
ر
ا
ريزگردهايي هكه به
كنند تا
وی
به
پيامبر
غزوه
–
سياهرگ
-14
9
ف
ل
ا
ز
و
ر
ي
ر
پ
د
ي
ا
ب
دی
9
ا
ن
ب
ل
ك
ت
و
ر
پ
ش
و
م
چ
وئ
 -14همسايه نيوزيلند –
پ ر
ي د
ا
 9ب
ا
ب ن
ی ك ل
و ت
پ ر
و ش
 9چ م
نيوزيلند ر–
همسايه
ناشايستي ر و ز 10ا ا و لن ف م -14
استان
آسمان ر22
نكردمو
بسنده
خوزستان
ل
ا س ف
ت
ف ن و ن
ه
م
 10ا
س
م ي س
و س س
–
(ص)
اكرم
ان
10
ل
ف
س
ا
ت
ن
و
ن
ف
ه
م
ا
10
س
س
ي
س
س
و
م
ن
و
ا
ناشايست
–
(ص)
اكرم
م و هرج و مرج – ش��هري در
ز ي
ر
د
ك ر ب ن
 11ر ي
ش��هري در ك ل
و مرجت– ا پ و
هرج ي
ا س
ن
 11ل ت
كرده،
ز ي
ر
مفه��وم د
مثل��ي ربا ب ن
ك
كند 11 .ر ي
و
م
هم پيداك ل
داخلي و
منش��أ ا پ
ت
فتح س ي
ا
ران
 11ل ت
ند.
هر
در
-15
دیسک،
کامپکت
و
کاست
 -15مثل��ي با مفه��وم در هر
ي ا ش ا ر استان لرستان
ك چ
ه
ج
ا
ب
 12ا
و
ا
ا س ل
ا
استان د
ل ت
ا
م
 12د
لرستان
ي
ك چ
ه
ج
ا
ب
شريف  12ا
ر
ا ش ا
و
«سيد ا
گفتهس ل
ا
غبارهايي ا
د
گرد لو ت
ا
م
 12د
كه به
ف
نيمه
–
كردن
مداخل��ه
كاري
13
13
ي
ت
ن
س
ك
ا
ل
د
ه
ل
ا
ق
ن
ر
و
ن
ا
ن
ي
م
ر
ن
ي
ي
ا
ه
تلفن
کارت
کتاب،
 -15م��ورخ ش��هير
كاري مداخل��ه كردن – نيمه
ه
ل
ا
 13ن ق
ا
ن
م ي
ن ر
ي ي
ا
ه
 13ر
ش��هير
م��ورخ
د ل ا ك  14س ا ن ر تس يي -15
خوزس��تانينها ودر
نماين��ده
حس��يني»
در
ن
ا
ر
د
ا
ل
ا ك و
د
ر
ا
خ و ن ر ي ز
ف ر
 14ك ا
ن
ا
6162د
ا
 Sherbrookeل
ا ك و
ي
ا
خ و ن ر ي ز
ديوانهف ر
 14ك ا
د
ر
 14ا ر س w.
ا ل ا س ك ا اسكاتلندي – مخفف راه
ديوانه
انجام
آزمايش رهاي
براس��اس
بهارستان و
مخفف وراهك ل ي
اسكاتلندي – ب ر
ا س
 15ن م ك ن ش ن
ل
ا
م
ا
چ ت ي
 15ا
جام
و ك ل ي
 Tel.:ر
ب
ا س
 15ن م ك ن ش ن
ل
ا
ل
ا
م
ا
چ ت ي
 15ا
ا س ك ا
514-223-3336

نآلوده

0
1

مهــارت الزم برای یک مذاکره موفق

3

8

4

5

9

7

5

5

6

9

3

1

1

5

2

8

7

7

4

7

2

8

5

5

3

6

6

2

9

3

1

5

4

3

8

9

7

6

www.printablesudoku99.com

4

2

5

6

تپـشدیجیتال

3

4

6

1

6

8

7

2

7

7

8

8

9

1

2

3

7

5

2

8

5

6

8

3

Sudoku
Puzzle

2

1

6

3

2

1

2

1

7

3

4

5

3

6

7

8

7

2

8

3

7

1

3

9

5

3www.
6

Sudoku
Puzzle

7

7

4

5

7

2

paivand
.ca 2

هر یکم و پانزدهم 6ماه
5

روی سایت بخوانید
را بر 3

1

7

3

3

5

6

9

3

9

5

9

4

1

!d by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu Nov 23 01:19:54 2006 GMT. Enjoy

28

 سال  21شماره  10  1224امرداد 1394

PAIVAND: Vol. 21  no.1224  Aug 01, 2015

www.paivand.ca

28

یک تکه آسمان آبی

ماجرای حکم دستگیری من و مصادره اموالم
بوسیله «لنی واکر» ،افسر اداره مالیات کانادا ازهند!

همــدردی

رامین مهجوری
پیوند ونکوور

فکر نمیکردم دیگر هرگز هوس
را از دست نداده بودم!
باران کنم.
مجالم نمــیداد .خواهش کردم
پس از هفتهها بی آبی ،دلم برای
ثانیهای صبــر کند .کتــم را به
باران تنگ شده بود .باورم نمیشد
بدبختی از تنم کندم ،نفس عمیقی
این جمله از انگشتانم بیرون بریزد.
کشیده و ادامه دادم.
گیاهان رو به مرگ خسته
از آبیاری
شروع کردم که آقاجان دعوا ندارد.
ِ
شده بودم.
من حســابدار دارم .برگشت که
باران خوبی میامد.
حســابدار سرویسیست که
می رفتــم کافئین به مغزم مالیات ،کلک ،تقلب ،ندادی! تو بــرای راحتی خود به کار
میگیــری و در اصل ماجرا
برســانم .تازگیهــا گاهی مامور ،مصادره ،زندان!
اســتارت نمیزند .پِت پِت
فرق نمیکند .شما مسوول
ــــــــــــ
میکند ،پنداری کند شده.
فرم مالیاتی هستی که زیرش
دیگر عرقم درآمده بود!
تلفن اتومبیل زنگید:
امضادواندهای.
۱-۶۱۳-۹۲۷-۹۶۸۸
منطقی بود.
اوتاوا؟
لرزشــش را -با اعتمــاد به نفس یا این گونه به نظرآمد.
کسی را در اوتاوا نمیشناسم.
کســی که گناه نکرده و حسابش «ســر دولــت فــدرال را کاله
پایتخت؟ دولــت؟ مرکز ادارههای پاک است و با این حال از محاسبه گذاشتهای .تاوان دارد».
فدرال؟
شــدیداً باکش هســت -بپوشانم امان خواســتم کــه جانم ،من نه
دیس َکن نات بی گود!
گفتم دقایقی پیش تلفن از پیش دزدم ،نه مرا با کاله کاریســت،
وصل کردم.
رکورد شدهای از این اداره داشتم نه گذاشــتهام ،نه از ســر کسی
اتوماتیکی از
الو نگفته ،نوار
که خواســته بود تماس برداشتهام .من حتا یک جریمهی
ِ
پیش ضبط شدهای آغازید :وقت عبور بگیرم.
پارکینگ هم نــدارم .یعنی چه؟
از مرز
«اداره ی مالیــات کانــادا
ماجرا چیست؟
حاال اصال چقدر هست؟
در
و
آمریکا
و دولت فــدرال پروندهی
ابتدا پرسید با چه شماره گفت قلم کاغذ خدمتتان هست،
مالیاتی شــما را به مراجع پیشگاهغول ای با شما تماس گرفتیم عرقریزان عرض کردم البته.
قضایی ارجاع کرده و مراحل مالیات ،و پس از چند لحظه که گفت اول نام و شــمارهی کارت
تعقیب قانونی علیه شما را آدم خود را یقیناً به پیدا کردن پرونده شناسایی «بج نامبر» مرا یادداشت
آغاز کردهاند .برای دریافت می بازد! در شبکه گذشت آمد که کنید .گفتم به چشم.
اطالعات بیشتر در و پرهیز
بله پس از حسابرسیای «لِنی واکر .بج نامبر »CRM2806
از عواقب قانونی شــدیدتر هر چه که اداره مالیــات کانادا انجام داده از این رسمیتر نمیشد.
زودتر بــا این اداره با شــماره ی کاشف به عمل آمده که جنابعالی سپس ادامه داد :پنجهزار و …
۱-۶۱۳-۹۲۷-۹۶۸۸
در پر کــردن فرمهای ســالیانه -مذهبی شدم از قمر بنیهاشم تا
تماسبگیرید»
مالیاتیتان بین ســالهای  ۲۰۰۸گاو مقدس هندیان را یاد کردم-
آب در دهان خشکید.
تا  ۲۰۱۳دچار اشتباهات فاحشی سیصد و …
ایــن تنها ادارهایســت کــه ناز شــده که نمیدانیم عمدی بوده -کجا میرود؟!
برنمــیدارد .ناز نمیکشــد ،ناز یا نه .به هر حــال و از این رو این صحبت پنج ســال است که کاله
نمیخــرد .جوابــش را فیالفور ادارهی
دولتی فدرال شما را مورد گشاد «ال رامین»« ،رامکاپون» به
ِ
میخواهد .آل کاپون که زد و بُرد تعقیــب قانونی قــرار داده ،حکم ســر دولت فخیمهی فدرال رفته
و ُکشت و خورد هم در آخر به دام دستگیری شما ،مصادرهی اموال است-
 IRSافتاد .الیــوت نِس حریفش و بستن تمام حسابهای بانکیتان شصت و هشت و…
نشــد که اداره یمالیات دمار از صادر شــده و بــه زودی ماموری -نفســم حبــس شــد و بیرون
روزگارش به درآورد.
از این ادارهی مخــوف با مدارک نمیآمد-
فرصت فکر کردن به خود ندادم.
تکمیلی برای جلب و بازداشت شما سی و شش سنت.
با ادب و احترامات فائقه شماره را در چارچــوب د ِر منزلتان ظاهر ?whaaaaaaaaaat
گرفتم .بار اول موفق نشدم ،پس از خواهد شد!
همین؟
چند بوق آزاد به بوق مشغول پرید .آفیسر آن ســوی خط با لهجهی پنج هزار دالر؟  ۵۳۶۸دالر؟
تلفن اداراتدولتی گاه چنین رفتار نسبتا سنگین هندی تهدید ،نه ،با تحکم تاکید کرد «و  ۳۶سنت».
ناخوشایندی دارد .دوباره گرفتم .ببخشید صحبت میکرد.
بازدم کردم.
صدایی از آن سوی خط با لهجهی لهجه در همســایگی ما (ونکوور گفتم ایراد از لهجهاش است .حتما
هندی:
غربی) پدیدهایست طبیعی.
اشتباهشنیدهام.تصورچندصدهزار
«ادارهی مالیات کانادا ،من افســر مندارم ،شمادارید ،خیلیهادارند .دالر و جریمــه داشــتم .حــرف
مالیاتی لنی واکر ،چطور میتوانم سبک و سنگیندارد .غلظتش فرق مصادرهی اموال و زندان و زنجیر
کمکتان کنم؟»
آن ایشان کمی غلیظ بود .بود .بابت پنجهزار دالر میخواهند
دارد .از ِ
َ
مغز کافئین نخوردهام هنوز پتپت با گوش جان میشنیدم اما میان مرا کت بسته ببرند ،قپان بزنند؟
میکرد .غول مالیاتی میخواست سخنان ترســناکش سکتههایی یک بار دیگر پرسیدم:
بخور َدم .اصال دقت نکردم که حاال بود .یک چیزهایی را نمیفهمیدم ۵۳۶۸ .دالر؟
َ
پردیــپ و امانجیت و جیاندیپ میپرســیدم و تکــرار میکــرد .گفت «و ۳۶سنت»!
یک چیزی ،اما لِنــی؟ واکر؟ این مالیات ،کلک ،تقلب ،ندادی! ،گفتم پدرآمرزیدهُ ،خب میدهم.
نام بیشتر به یکی از شخصیتهای مامور ،مصادره ،زندان.
دندم نــرم! پرداخت میکنم .بعد
چاک نوریس میخورد تا افســر اینجادیگر عرقمدرآمده بود .خیس میایم ببینم ماجرا چیست .اداره
ادارهی مالیات!
بودم .داغ .در  ۳۲ســال گذشــته مالیات که پول کسی را نمیخورد.
با صدایــی که ســعی میکردم اینگونه خود را نباخته و «کول»م زیاد داده باشــم پســم میدهند.

با اندوه فراوان ،درگذشت تاثر انگیز دوست ارجمند و همکار پیشین

شادروان آقای علی زیتونی

را در مونتریال به آگاهی دوستان می رساند.
به فردفرد عزیزان و کلیه بازماندگان سوگوار صمیمانه تسلیت گفته،
برای همه گان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

فیروز همتیان و خانواده
حسین بیات ماکو و خانواده

بگو آژان نیایــد د ِر منزل ،جلو در
و همســایه آبــرو دارم ،بگو نیاید
برگــردد ،میدهم ،بــا جان و دل
میدهم .خوب می دهم.
گفت حاال ایندرست شد .میتوانی
بدهی؟ داری بدهی؟ همراهت پول
هست؟
یعنی چه؟ پنج هزار و سی صد و
شصت و هشت دالر «و  ۳۶سنت»
که جیبم ندارم.
گفتم مسالهای نیســت با کارت
اعتباری پرداخت میکنم.
گفت نمیشــود .این مکالمه ها
توسط اداره مالیات ضبط و رکورد
میشــود و ما چون خیر شــما را
میخواهیم اجازه نداریم اطالعات
اعتباری ازتان بگیریــم .به درگاه
تمام قدیسین هند و ایران و کانادا
دعایش کردم و پرسیدم پس چه
کنم.
انتظار داشــتم چنانکه رسم تمام
پرداختهــای عقــب افتــادهی
تمام شــرکتها و روش متداول
شرخرهاست تا پیش از پایان وقت
اداری خود را بــه جایی و در این
مورد خاص شعبه ادارهی مالیات
در مرکز شــهر برســانم و پس از
پرداخت با در دست داشتن رسید
و شــمارهی تاییدیه دوباره تلفن
کنم و چند بار مرده و زنده شــوم
تا جواب دهند و خود را از زندان و
مصادرهی مال و جان برهانم.
فرمان داد ،باید همین االن بروی
بانک .گوسفندوار گفتم به چشم.
بانک همان نزدیکیها بود .اشاره
کرد ،هر کار میکنی ســعی کن
تماسمان قطع نشود.
روشن کردم و دور زدم.
انگار با روشن شدن و غرش موتور
مغز چند هفته آفتــاب خورده و
باران ندیده و کارنکــردهام هم را
گذاشتند دندهی  ۲و ُهلش دادند
روشن شد.
تماسمان قطع نشود؟
تماس سلوالر است ،شد که شد،
جهنم.دوباره میگیرم.
گفت حاال که پسر خوبی هستی

و میخواهــی بدهکاریت را بدهی
گوشــی را نگه دار تا به بزرگترم
یعنی سوپروایزرم وصلت کنم.
در کف شیر نر خونخوارهای… گفتم
باشد.
سوپروایزرش آمد.
ســوال اولش این بود که تا بانک
چقدر راه اســت و چقــدر طول
میکشد برسی.
بدتر از سوال :لهجهی غلیظ هندی.
حتــا در کانادا ،حتــا در بریتیش
کلمبیــا ،حتا در ونکــوور بزرگ،
حتا در شهر سوری (دهلیسرای
مهاجران هنــدی!) احتمال این
که افســر شــرخر دولت فدرال و
رییسش هر دو هندی باشند ،هر
دو هم بــا لهجهای به غلظت آش
شل قلمکار ،احتمالیست شدیدا
مینیمال.
مغزم تو دور افتاده بود.
نوبت من بود.
خــوب فرمودیــد کجا بــرم؟ در
راه ادارهی مالیاتــم .میروم آنجا
پرداخت میکنم.
«نه ،نمیشــود ،باید بروی بانک.
باید آنجا بدی .اگر مشکل برای ما
درست کنی ،آژان میآید میبردت.
اصــا آژان ما همیــن االن در راه
است»
خوب باشــد .میروم بانک .اما اگر
قرار اســت من بدهم .هر جا دلم
بخواهد میدهم.
میپیچانمش :حاال به چه شماره
حسابی واریز کنم؟
«وقتی رســیدی بانک میگوییم،
االن نمیشود .شماره حساب را که
به هر کسی نمیدهیم».
خــودش را باخته .ســناریوی بی
شــکافی که نوشــته بودند ،درز
برداشته دارد جر میخورد .شروع
میکند به پرت و پال گفتن« .باید
از دادســتانی کل… .پــرت و پال»
یک بند از واژههــا و ترکیبهای
دادستانی کل و
ترســناکی چون
ِ
کالنتر و مامور و یک ســر-و-دو-
گوش فدرال و دی ِو ســپی ِد مالیات
ِ
بهره میگیرد .اما من ترسم ریخته،

دستش را خواندهام.
میپرسم این مامور قرار است کجا
من را جلب کند .گیج میشــود.
جواب ندارد .میگویم من آدرسم
را میدهم ،همین جا هستم ،سر
کوچه ،د ِم بانک ،بگو بیاید.
با خــودم میگویم اگر مردی بگو
بیاید ،نامردی اگر نیاید.
هنوز زبانــم کامل برنگشــته تا
بچرخانــم و از آن آبدارها نثارش
کنم…
میان نفسکش هــا و َهلَ -من-
مبارزهــای مــن َدقی گوشــی
را میگــذارد که برود ســراغ
بختبرگشته ای دیگر.
با کمی سردرد ،کمی تپش قلب،
خویکــرده ،خنــدان ،خجل از
خنگی و خامبــاوری دور میزنم
برمیگردم به ســوی کافیشاپ.
تازه یادم میافتد همین چند روز
پیش بود در اخبار گزارش مفصلی
از همین مدل کالهبرداری دیدم.
به طور کل از یادم پاک شده بود.
دوجاســت که مردم -حتا با دل
شــیر -خود را میبازند و بیگناه
گناهوار میگردند:
بــه گا ِه عبور از مــرز آمریکا و در
پیشــگاه غول مالیات .از ادارهی
مالیــات چنان چیز ترســناکی
ســاختهایم که با شنیدن نامش
لرزمان میگیرد ،خیس میشویم.
من خنگ شدم.
از شــوخی و طنز گذشــته ،نه از
طنز نگذریم ،طنزش اینجاســت
که آقای روزنامهنــگار پس از ۳۲
سال شهروندی و بیش از بیست
سال کار حرفهای تقریبا در دام دو
دزد پیزوری که احتماال در یکی از
دهات هند پای دو دستگاه تلفن
و یک لپتاپ نشستهاند میافتد و
گولشان را میخورد.
مساله خنگی نیست .شایددر مورد
من باشد ،اما این گونه آرتیستها
ن کار میکننــد
روی روان انســا 
و در پیــچ و خمهــای آن چون
آز ،طمع ،تــرس ،ترحم به
کمین مینشینند .از وکیل
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گفتگو...

همدردی

2

>> بخش 2
پایانی

آدم باید به یک سرزمین و فرهنگ آن خیلی عشق داشته باشد تا بتواند همین
چهار ورق را که «هفته» نامیده میشود ،تولید کند .هرکس نداند شما میدانید!

دوستارجمند،

جناب آقای محمد مصفا

خانواده های محترم مصفا ،بزرگزاد ،حکیمی،
ابراهیمی،فرگودرزی
با اندوه فراوان ،درگذشت غم انگیز خواهر و عزیز دلبندتان
را در ایران ،به شما و کلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت گفته،
برای فردفرد شماعزیزان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

__________

مدیریت و کارکنان تاکسی اطلس

همــدردی

دوست عزیز و دیرین  ،محمد مصفای مهربان
خانواده های محترم سوگوار
ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن خواهر دلبندتان در ایران،
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان،
آرزوی آرامش ،شکیبایی و بهروزی داریم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
خاندان مرگزدهای در نیجریه تا
نوهای که کیف و پاســپورتش را
گم کرده تا مامور تکس لِنی
واکر به راحتی صدها -اگر
نه هزاران -آدم بیگناه را
گول میزنند و با جیب خالی
و غروری ت ََرک خورده رهاشــان
میکنند .یکی از همین ماموران
قالبی مالیاتی پــس از آن که در
تماســی تلفنی با خبرنگاری که
تظاهر به گول خوردن کرده بود،
لومیرود میگوید:
«کاناداییها آدمهای ســاده
لوح و زودباوری هستند .من
از این راه روزی ده پانزده هزار
دالر کاسبم و هیچ کاری هم
نمیتوانیدبکنید».
راست میگوید.
واقعیت تلخ این اســت که هیچ
کاری نمیشود کرد .جانوری جایی
نشسته ،هند باشد یا سومالی ،یا
یوتا ،نبراسکا ،کسی نمیداند کجا،

ش

میرانی

جشن سپاس 2015

کش
غم زماهن خورم یا ـفراق یار م
کش
هب طاقتی هک ندا رم کدا م بار م

نشسته پای یک کامپیوتر ،وصل
است به اینترنت و کاله برمیدارد
و میگذارد .نمیشود پیدایش کرد،
دست پلیس به او نمیرسد .پولهم
اگر رفت دیگر برنمیگردد .این پول
رفته گاه داروندار بخت برگشتهای
بوده که به باد رفته ،هیهات.
آن چه میشود کرد این است که
یاد گرفت ،خبررســانی کرد و به
هوش بود .پرســش فراوان کرد .و
زمان خرید .آن ب ِد هولناک هرگز
بدتر نخواهد شــد .اگر قرار است
من را بگیرند و ببندند و بخورند،
 ۲۴ســاعت توفیــری در ماجرا
ایجــاد نمیکند .هرگــز در هیچ
تماس تلفنی چه زنگتان بزنند،
چه بترسانندتان زنگ بزنید ،پولی
به کســی ندهید .پــول که هیچ،
اطالعات هم ندهید .جواب سالم را
هم به زور بدهید.
در این مــورد خاص که برای من
اتفاق افتاد ،سخنگوی اداره مالیات

با
خسرو
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میگوید ما هرگز به شــهروندان
کانــادا تلفن نمیکنیــم که پول
بخواهیم .این کارها همیشه با نامه
انجام میشود و راه و رسم خاصی
دارد.
حواستان جمع باشد ،درخواست
اطالعات از راه تلفــن ،ای میل و
هر گونه راه و شگرد دیگر به طور
کل غیرعادیست مگر این که شما
خودتان به جایــی که میدانید و
مطمئنید زنگ زده باشید.
ایــن ماجرا برای من درســی بود
تا یاد بگیــرم هر چه قدر هم فکر
کنی باهوش و تجربه و زرنگی ،باز
از تو زرنگتر هست که به سادگی
میپیچاند و خنگت میکند.
آخ چقدر دلم میخواهد سر کوچه
ش
ببینم !
لنی واکر را میگویم• .
عجالتا ر-م

«جشن سپاس»  2015به ابتکار
«هفته» ،یکشــنبه  28جون در
ســالن «ریالتو» ،با سبک اهدای
مراسم اسکار هالیوود ،برگزار شد.
سپاس امســال با خود حواشی و
فریاد و پچپچه های فراوان همراه
آورد.

در شــماره ای که گذشت ،بخش
یکم گفتگو با خســرو شمیرانی
(ســردبیر هفتــه و مدیــر بنیاد
چکاوک) را خواندیم.
اینــک بخــش  -2پایانــی -این
مصاحبه به نظرتان می رسد:

--عکس ها:
 «اسکار شمیرانی» :کار سیروسیحیی آبادی ،کاریکاتوریست
خسرو شمیرانی /پاشا جوادی:
مسوول اجرایی جشن «سپاس»

• از برنامهســازان ،حامیان و
داوطلبانبگویید
 خسرو شمیرانی :پاشا جوادی،علیرضا فخاریان ،پدرام راستی ،ندا
اســماعیلزاده ،خسرو شمیرانی،
مهدی گلیج ،مجید جوانی ،هستی
تهرانی ،نغمه ثابت ،و رضا داودی
نقش محوریتری در برنامهریزی
بخشهای مختلف داشــتند و به
نوعیمیتوانگفتکمیتهبرگزاری
جشن بودند .البته آقای محمدرضا
پرهیزکاری هــم در ماههای اولیه
سازماندهی کمکهای بیدریغی
کردند .کار این گــروه نه چندان
بزرگ ،بدون همراهی گروهی بسیار
بزرگتر این کار عملی نمیشــد.
ســهیل صائبنیا ،مهدی رجبی،
محمــد راد ،محمدرضا کریمی،
ســارا نژادی ،سارا افشــاری نژاد،
آرش میری ،مهرناز سعیدزاده
محدودنکنیم.
آرش شکورزاده ،امیر ،الهه ،الیکا،
فرهنگــی که ما خــود را
______________
بابک ،بهار ،پرهــام ،پویا ،دیبا،
متعلــق بــه آن میدانیم
به
را
فرهنگی
ایران
مرز
نباید
•
شیوا ،علیرضا ،علی ،لیال ،مهران،
گستره وسیعی از غرب چین
ناهید ،ندا ،نفس ،و بسیاریدیگر مرزهای جغرافیای سیاسی امروز ایران تا شرق و شــمال آفریقا را
در امور جشن همراهی کردند .محدود کنیم.
شامل میشود .این گستره
بعــاوه از آکادمی ر-می بابک • خوبست از چنبره «خود» بیرون
بزرگ فرهنگی را از تعلقات
نامور ،بهاره احســانی ،مهران بیاییم و در این جامعه تاثیرگذار بشویم فرهنگی خود قیچی نکنیم.
یزدیزاده با اجراهای زیبایشان • باید راههای درست تاثیرگذاری در چرا میان موسیقی هراتی
در کنار برنامــه بودند .و گروه میهن دوم را بیاموزیم.
و کابلی و ترکی و فارسی و
بعد
و
بشناسید
کر ر-می بــه مدیریت علیرضا • اعظم علی :بروید و
کردی و بلوچی و ترکمنی
فخاریان شامل پژمان اعتمادی ،انتقادکنید!
و خوزســتانی و پنجابی و
مروارید معماریان ،عزت جنگی • ،من مدعی هستم که با بضاعت
ختنی و ...مرزهای غیرقابل
نغمه ثابت ،سمیه یوسفی ،الهام محدودم برای فرهنگ سرزمین
عبوربکشیم.
کمانکش ،شیرین بهرام ،سعید مادریام تالش میکنم!
به قول سهرابمان ،چشمها
ـــــــــــ
سالیانی ،آرام زند ،سحر باقرزاده،
را بشــوییم و طــور دیگر
آبتین محمدی ،آریا بهمنی ،ثمر
ببینیم .من دوســت دارم
آن گســتره وســیع را سرزمین
راد ،هاجر الله وردی ،گالره موسوی اجازه دارم از آنها نام ببرم یا خیر.
نژاد ،نیاز اولیازاده ،نازلی امین ،نیال •
نوروز بنامم و خودم را متعلق به
نوبری ،و نیما نصیر نیا باعث افتخار «چرا برنامه ایرانی نیست؟» آن میدانــم و امیدوارم در میهن
ما شدند.
زبان مجــری هــا ،انتخاب جدیدم ،کانــادا ،و مونترالاش که
آقــای وحید امیرینیــا از لینک موزیک:
موزائیک زیبایــی از فرهنگهای
فالوور ،و رضا عزیز از رستوران آ ِرم  -نمیدانم اینکــه «برنامه ایرانی جهان است بتوانم بیشتر و بیشتر با
نیز بینهایت زحمت کشیدند.
نیست» یعنی چه .اما بگذارید انتقاد این وسعت فرهنگی ارتباط برقرار
زحمات آقــای علی (اســتودیو را مشخصتر کنیم.در اجرای برنامه کنم.
فتوبوک) که مسئولیت گروه فیس زبان فارسی باید نقش برجستهتری بعــاوه مگر ما در کانــادا زندگی
بوکی «همه چیز درمورد مونترال» داشــته باشد .سال اول این ضعف نمیکنیــم؟ مگر قرار نیســت با
را دارد و خانــم لیدا صحافزاده از برنامه بود و امسال این ضعف ،نه این میهن دوممــان و مردمان و
فیوشــا و بســیاری عزیزان دیگر تنها مرتفع نشد ،بلکه بزرگتر هم فرهنگ آن ارتبــاط برقرار کنیم.
زحمتکشیدند.
شد .این انتقاد را میپذیریم ،پوزش مگر قرار نیست باالخره از چنبره
یقین دارم برخی اسامی را از قلم میخواهیم و برای سال آینده روی خود بیرون بیاییم و در این جامعه
انداختهام و امیدوارم این عزیزان به آن کار میکنیم.
تاثیرگذار بشویم؟ چه زمانی وقت
بزرگواری خودشان ببخشند.
درباره موســیقی هم باید اعتراف آن میرسد؟ و چگونه این چنبره
در کنار نیروی انســانی ،حمایت کنم که از نظر من (به عنوان یک شکسته میشود؟ با ماندن در خود
مالی فروشگاه بزرگ اکسوفروت ،رای و یکی از ســازماندهندگان) و ادامهی تالش برای اثبات خود به
صرافی اکسپرت افاکس ،مشاور باید در بخش قدردانی که بخش خودمان؟
امالک خانم آتوســا تنگستانیفر ،رســمیتر برنامه اســت ،ســهم من شخصا با چنین روش و نگاهی
مشــاور امــاک خانــم عســل بیشتری به موســیقی ایرانی (در موافقنیستم.
جامی ،کافه بســتی  ،Yehسالن برابر موسیقی غربی) بدهیم.
میدانم الزم نیست دوباره چرخ را
طراحی حسین پادار ،آقای بابک در عین حال آرزوی من این است اختراع کنیم .اگر قرار است در این
خسرویراد از شــرکت منتورینا که مرز ایران فرهنگی را به مرزهای
{>> ادامه در صفحه}30 :
طراحی نرمافزاهای آموزشی ،خانم جغرافیای سیاســی امــروز ایران
ندا اسماعیلزاده
و شرکت حقوقی
ایشان ،خانم نغمه
سروران و دفتر
ترجمه ایشان،
آقــای رضا داودی
و دفتر ترجمه فرهنگ،
آکادمی ر-مــی ،بعالوه
آقای دکتــر طهمورث
طوسی و آقای شهریار
بخشــی نیز به جهت
مالی از برنامه حمایت
کردنــد و البتــه گروه
بزرگتری هم با مشارکت
در خریــد بلیطهــای
«ویآیپ»ی
بــه برنامــه
کمک کردند
کــه نمیدانــم

30
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طنـز...

کمی جوک بخوانید و
 بندهایی از توافقنامه هستهای
مشخص شد:
بند اول توافقنامه چی میگه؟
میگه توافق هســتهای واس ماس،
یعنی انرژی هســتهای کال ماس
ماس!
***
 بیســت میلیون جمع کرده
بودم پراید بخرم حاال با این توافق
اخیر موندم پورشه بخرم یا مازراتی.
***
 توافقنامــه هســته ای و لغو
تحریم ها مبارک ،ایرانیان این روز
بزرگ رو به فال نیک گرفته و از این
به بعد این روز فرخنده روز «هسته
بدر» خوانده میشود.
***
 وااااای خدایــا! حــاال کــه
میخواهیم با آمریــکا رفت و آمد
کنیم،چیبپوشییییییییییییم!
***
 شانس نداریم که ،حاال که داره
رابطمون با آمریکا خوب میشه؛
اقتصادشونتعطیلمیشه!
هیچی دیگه! از فردا باید خرج مردم
مظلوم آمریکا رو هــم بدیم! حاال
ببین ،اى بخشکی شانس!
***
 چت حسن روحانی با اوباما
اوباما :حسن بیداری؟
روحانی :هووووووووم… آره بیدارم
اوباما :حســن به نظرت رابطمون
در آینده چی میشه من که خیلی
نگرانم!
روحانی:نمیدونم…
نمیخوام بهش فکر کنم…
اوباما :حسن االن اونجا ساعت چنده
عزیزم؟!
روحانی :طرفای  ۲صبحه
اوبامــا :االن داری چیکار میکنی
عشقم؟
روحانی :دراز کشیدم
اوباما :چی پوشیدی؟
روحانی … :تاب و شلوارک!
اوباما:اوووووووووووووف
---- جوک هستهای
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭﺯﻣﯿﻨﻪ هـﺴﺘﻪﺍﯼ
ﺑﻮﺩ ﻓﻘط! ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮﺩﻡ
ﺑﺎ ﺗﺎپ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﻧﯿﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ!
***
 خانمم زنگ زدم گفت کجایی؟
گفتم دارم میرم دیسکو. ..یهو تلفن
قطع شــد… زنــگ زده میگه فکر
کردی توافق شده ،هر غلطی دلت
بخواد میتونی بکنی و…
گفتم بابا تلفن قطع شد دارم میرم
دیسکو صفحه ماشین عوض کنم…
مردم اعصاب ندارن اصال…
***
 دوستان بابت توافق زیاد شادی
نکنید!
الستیک پراید برســه آمریکا اونا
میفهمــن پرایــد از بمــب اتمی
خطرناکتره!
هیچی دیگه روز از نو روزی از نو!
***
از گروه  ۵+۱ﺑﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻥ!
هـــﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ هـــﺴﺘﻪﺍﯼ
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هسته ب ه در کنید!

>> ادامه از صفحه26 :

*گروه اول:

مکزیک ،هندوراس ،برنده (کواسائو
 السالوادور) ،برنده (کانادا-بلیز)*گروه دوم:

کاستاریکا ،پاناما ،برنده (گرانادا
 هائیتی) ،برنــده (جامائیکا -نیکاراگوئه)

ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ
ﺑﻬﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﯾﻢ!
ﺑﺬﺍﺭ ﺑﻘﯿﻪ هـــﻢ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺑﺒﯿﻨﻦ!
***
 هنــوز دارین
فارســی حــرف
میزنیــن؟ توافق
کردنا

*گروه سوم:

آمریکا ،ترینیداد و توباگو ،برنده
(سنت وینسنت  -آروبا) ،برنده
(باربودا  -گواتماال)
قرعهکشی مقدماتی راهیابی به
جام جهانی  ۲۰۱۸در منطقه
آفریقا اجنام شد /قرعه سخت
آفریقایجنوبی

What do you
!?do

***
 به علــت ﮐﺜﺮﺕ ﮔﺰﯾﻨﻪهـﺎﯼ
ﺷﺎﺩﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ هـــﺴﺘﻪﺍی…
آیت ﺍﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎﺭﻡ شیرازی ﯾﮏ هـﻔﺘﻪ
ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﻋﻼﻡ کرد!
***
 بچههــا حالل کنید من دارم
میــرم کره شــمالی! هرچی فکر
کردم دیــدم زندگی بدون تحریم
برام خیلی سخته .بلد نیستم زندگی
کنم ،میرم جایی که تحریمه.
خداحافط!
***
 قدرت خدارو…
میگه :گر خداوند ز حکمت ببندد
دری /ز رحمت گشاید در دیگری
راه مکه رو بستن؛
راه آمریکا باز شد!
***
 امروز چندتــا پلیس افتادن
دنبالم میخواســتن بــه زور بهم
مشروب بدن
خدا لعنت کنه این توافقارو.
***
 ﯾﺎﺩﯼ هـــﻢ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍﺣﻞ
ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﺍﮔﻪ ﺁﻗﺎ ﺯﻧﺪه ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﺎهـــﺪ
نشســتهـﺎﯼ هـﺴﺘﻪﺍﯼ ﺑﻮﺩ ،ﺍﺧﻤﯽ
ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﻣﯽﮔﻔﺖ :
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺍﻓﻘﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﯿﺴت!…
***
 عشقوالنه!
بیا توافقنامه امضا کنیم،
من رآکتور قلبم را به نامت میکنم،
تو هم تحریم چشــمانت را از من
بردار!
***
 مخزنی هستهای
مشترک گرامی بابت شیرینی توافق
 ۵هزار تومان از حساب شما کسر
گردید! بانک ملی
***
 ﻣﯿﮕﻤﺎ؛ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﮔﺮﻭه  ۵+۱چی ﻣﯿﺸﻪ؟!
ﺍﺻﻼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻪ
ﺟﻮﺭﯾﻪ؟!
ﮐﺴﯽ ﺑﻠﺪه؟!
ﺁﺑﺮﻭﻣﻮﻥ ﻧﺮه ﺑﺨﻨﺪﻥ ﺑﻬـم!
***
 دمت گرم ظریف!
 توی کوچه مــا دارن داد میزنندمپایی کهنه بیار ،پراید ببر
 ﻣیگن از فردا بنزین میشه لیتری ۵۰۰تومــان اونم عمرا اگر ظریف
بذاره حساب کنی!
 ﺍﻣﺮﻭﺯ  ۱۰۰۰تومان دادم نانواییمیگــم ﯾﻪ ﺑﺮﺑﺮﯼ ﺑﺪه ﻣﯿﮕﻪ :ﺍﻭﻣﺪﯼ
ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﺨﺮﯼ!؟ مگه خبر نداری
تحریما رو برداشتن؟!

رجبیان :فوتبال ...

***
 رفتم ماست خریدم بقیهشو
پراید داد بهم!
چی میکنه توافق!
***
 خداحافظ فالفل
سالم مک دونالد!
***
 حــاال که رابطمون با آمریکا
خوب شد
میخــوام یه دیزی فروشــی بزنم
اسمشو بذارم واشینگنت دی زی!
***
 اس ام اس بازی شب توافق
اوباما با روحانی

اوباما :حسن…
روحانی :جون دلم…
اوباما :دوسم داری؟
روحانــی :آره عزیزم چرا نداشــته
باشم؟!
اوباما :من دلم اوجوالت میخواد!
روحانی :تحریما رو که برداشــتن
برات بهتــرش رو میخرم .تو جون
بخواه عشقم!
اوبامــا :مرســی که واســه بهبود
روابطمون این همه کار کردی… با
دنیا عوضت نمیکنم.
روحانــی :اون مرتیکه نتانیاهو که
دیگه بهت اس نداد؟!
اوباما :نه عسلم ،بالکه!
***
 تکبیر جدید بعد از توافق
الله اکبر اللــه اکبر مرگ بر قطب
شمال ،مرگ بر قطب جنوب ،مرگ
بر استوا ،مرگ بر نصفالنهار مبدأ،
مرگ بر داعش یزید کافر
***
 اونایی که منتظرن بعد توافق
اوضاع مملکت بهتر بشه
از جنس همونایی هستن که فکر
میکــردن بعد انقــاب آب و برق
مجانیمیشه!!
***
 خبر فوری
جنتی اعالم کرد توافق در مذاکرات
عمر دوبارهای به من داد!
یا ابوالفضل!
***
 مــردی که دیــروز بیمحابا
ســانتریفیوژ اضافه میکرد ،یک
قهرمان هستهای بود
مردی هم که امروز سانتریفیوژها را
برچید ،یک قهرمان هستهای است
اما «قهرمان واقعی» من هستم که
هزینه هر دو قهرمان دیروز و امروز
رو با جوانیم پرداخت میکنم.
امضاء :جوان ایرانی


قرعهکشی مرحله مقدماتی راهیابی
به جــام جهانی فوتبــال ۲۰۱۸
در منطقه آفریقــا انجام گرفت و
ساموئل اتوئو قرعه تیمهای این قاره
را انتخاب کرد
کامرون  -برنده سومالی و نیجر
تونس  -برنده ســودان جنوبی و
موریتانی
گینه  -برنده گامبیا و نامبیا
کنگو  -برنده اتیوپی و سائو تومه
مصر  -برنده چاد و سیرالئون
غنا  -برنده کومور و لسوتو
نیجریه  -برنده جیبوتی و سوازیلند
مالی  -برنده اریتره و بوتسوانا
جمهوریدموکراتیک کنگو  -برنده
سیشل و بوروندی

گفتگو با شمیرانی« :سپاس» و...

برخی شــعارها« :انســانم
آرزوست» و مسوولیت های
اجتماعی ،بارهای «سنگین»
دارد.
 بلــه همینطور اســت .اینهابارهای سنگینی دارد و امیدوارم
بتوانم به ســمتی برویم که برای
برداشتن بارهای سنگین آماده و
آماده تر باشیم.

در رقابت قــراردادن افرادی
که بصــورت داوطلبانه در
کامیونیتیفعالند،چرا؟
 به نظرم کافی اســت 60- 50ســال عقب برویم و زمانی را در
نظرداشته باشیم که هنوز پول به
مقام خدایی نرسیده بود .در آن
وقت رقابتها تنها در زمینههای
«پولســاز» نبــود .زیباییهای
بســیاری در تمام رشــتههای
ورزشــی متبلور میشــد که در
رقابت میان ورزشــکاران (بدون
پول محــوری امروزی) شــکل
میگرفت.
برای اینکه با هم در امور سالم و
مثبت و موثر رقابت کنیم ،هنوز
دیر نشده .بازیهای المپیک هنوز
نمونهای از آن اســت گرچه آن
هم روزبهروز بیشتر «کامرشیال»
(تجاری) میشود.
به نظر من (که کامال شــخصی
«تحمــل» رقابت میان
اســت)
ِ
فعاالن جامعــه تنها یک روحیه
ورزشــکاری میخواهد .همانچه
که در فرهنگ ما «پهلوانی» نام

دعوت از اعظم علی ،خواننده
ی فیلم «ضــد ایرانی» ،300
چرا؟
 از بســیاری از ایرانیان که اینانتقــاد را مطــرح میکردند و یا
میکنند سوال کردم؛ کمتر کسی
فیلــم  300را دیده بود و تقریبا
هیچکدام حتــی  2دقیقه وقت
برای شناختن این هنرمند بزرگ،
اعظم علی ،نگذاشته است.
در برابــر انتقادی که بر اســاس
شــنیدههای دست صدم است و
بدون ذرهای تامل ،چه باید گفت.
من شخصادربرابر هنر اعظم علی
و گروه نیــاز و فرهنگی که آنها
اشاعه میدهند سرتعظیم فرود
میآورم.
از دوســتان منتقــد خواهــش
میکنم بروید و بشناسید و بعد
انتقادکنید.
در روزهایی که طبل جنگ علیه
سرزمین ما بلند بود و نئوکانها
کاخ سفید را تسخیرکرده و برای
حمله به ایران نقشه میچیدند و
فاکسنیوزها نعره و عربدهکشی

گرفته.
یادمان اســت پهلوانان ایران را؟
تختیمــان را؟ به نظــرم امروز
جامعه ما بــه پهلوانان اجتماعی
نیاز دارد و «جشن سپاس» ابزار
خوبی برای معرفی این پهلوانان
به دســت میدهد که میتواند
مشوقی برای همگان باشد.
•

رزومــه ی کاندیداها بروز و
دقیق نبود ،چرا؟
 کمبود نیرو .با کمک بیشــترعزیزان سال آینده بهتر میشود.
•

زبان برنامه تقریبا بطور کلی
به زبان فرانسوی و انگلیسی
بود ،چرا؟
 ضعــف برنامه بود .باید ســهمفارسی بیشتر میشد.
•

•

ساحل عاج  -برنده لیبریا و گینه
بیسائو
سنگال  -برنده آفریقای مرکزی و
ماداگاسکار
جزایر کیپ ورد  -برنده موریس و
کنیا
الجزایر  -برنده تانزانیا و ماالوی
زامبیا  -سودان
لیبی  -روآندا
مراکش  -گینه استوایی
موزامبیک  -گابن
بنین  -بورکینافاسو
توگو  -اوگاندا
آنگوال  -آفریقای جنوبی
•

>> ادامه از صفحه29 :

میهن دوم تاثیرگذار بشویم باید
راههای درست آن را یادبگیریم و
کامیونیتیهایدیگر که جا افتاده
و موفق شــدهاند ،این راه را به ما
نشان میدهند؟
راستی آیا زبان رسمی بیمارستان
 Jewish Generalو صدهــا
موسسه مشــابه دیگر که توسط
جامعه یهودی براه افتاده و اداره
میشــود ،عبری است؟ به نظرم
جامعه کلیمی از این نظر میتواند
نمونه خوبی باشد.
آقای رحیمیان گرامی شــما که
خودتان اســتاد من هســتید و
میدانید آدم باید چقدر عشق به
یک سرزمین و فرهنگ آن داشته
باشد تا بتواند همین چهار ورق را
که «هفته» نامیده میشود ،تولید
کند .هرکس نداند شما میدانید
که این کار با انگیزه مادی هرگز
مقدور نیســت و باید درد در دل
داشته باشی تا شب و روز را برای
تولید همین مجله ساده بگذاری.
یقین داشته باشید «هفته»ایها،
کافهلیتیها،بروبچههای«آکادمی
ر-مــی» و همه آنهــا که در این
کار همراهی کردند که طبیعت
کارشان اشــاعه فرهنگ همان
سرزمین آبا اجدادی است بگوییم
•
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ضدایرانی راه انداخته بودند صدای
زیبای اعظم علی و فرهنگ غنی
که پشــت آن صدا بــود ایران و
منطقه ما را به اذهان فاکسنیوز
زده و «ســی .ان.ان»زده شمال
آمریکا معرفی میکرد.
گروه نیاز یکــی از افتخارات ما
ایرانیان شمال آمریکاست .برویم،
وقت بگذاریم ،بشناســیم و بعد
انتقادکنیم.
من مدعی هستم که با بضاعت
محدودم برای فرهنگ سرزمین
مادریام تــاش میکنم و باور
دارم یک هزارم آنچه اعظم علی
و گــروه نیاز برای همان فرهنگ
کرده ،انجام نــدادهام .خوش به
حال منتقدان اگر چنین تالشی
کردهاند .اما من سراغ ندارم دست
کم میان آن منتقدانی که دیدهام
چنین تالشــی را ســراغ ندارم؛
برعکس در بسیاری موارد شاهد
تالشهای شرمآور بودهام.
ماجرای غمانگیــز و خجالتآور
مجری برزیلی قرعهکشــی جام
جهانی را به یاد بیاوریم و بالیی
که ســ ِر فوتبالیســت جهانی،
«مسی» آوردیم.
آن هم ما هســتیم .اجازه بدهید
از آن جنبه خودمان دور شویم و
روش حافظ و موالنا و ســعدی و
عطار و شاملو و فروغ و قرتالعین
و ســیمین و پروین و سهراب را
پرچم فرهنگی خود کنیم .اعظم
علی بیتردید یکی از خالصترین
بیانگــران زیباییهای فرهنگی
ن آبا اجدادی ماست.
سرزمی 

•

قهر برخــی از کاندیداها و
امتناع از شرکت در برنامه:
 خیلی متاسفم اگر چنین شده.حتما دنبال میکنیم و امیدوارم
اگر کوتاه 
ی از جانب برگزار کننده
ســرزده پوزش ما را بپذیرند .اگر
چنین امری است (قهر از برنامه)
و این به دلیل کوتاهی ما بوده از
همین جا پوزش میخواهیم.
شــخصا قول میدهم با ســری
افکنده و شرمسار خدمت برسم
از دوســت مورد نظر شما درباره
کوتاهی خودمان (اگر قصور بوده)
معذرتخواهیکنم.
آقای شمیرانی با سپاس از شما و
با آرزوی سرافرازی بیشتر برای
ایران عزیز.

•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
«از فرزندانم مما
د
ادرشان را ربودید!»
ر
ش
ا
ن

کوچکداری بازداشت نمیشوی[ .تو
را] با کودکانت به سلول میآورم.
بلند شــدم ،ســاک بچهها را آماده
کردم ۲ .شیشــه شیر ۲ ،بسته شیر
… [ناخوانا] و  ۲بسته پنبه ریز .تا اگر
بازداشت شدم در سلول شیر داشته
باشم که … [ناخوانا] .عصر روز شنبه
 ۳۰تیرماه با یک ساک مشکی رنگ
و به همراه کیانا و علی جانم به مشهد
رفتیم.
ده روز بعد به تهران باز گشتم .،ساک
مشــکی رنگ را برداشتم و با علی و
کیانا جانم به قزوین رفتیم.
اطالعــات قزوین به مادر شــوهرم
زنگ زد که اگر عروســت تا ساعت
 ۱۱صبــح به ایــن آدرس نیاید ،به
خانهتان میآییم .من و مادرشوهرم به
ساختمانی در میدان ولی عصر قزوین
رفتیم .تهدید کردند و وعده بازداشت
دادند.
ساک مشکی رنگ و کیانا و علی جانم
را برداشتم و به زنجان رفتم.
پدرم را که  ۷۵سال داشت
بخش هائی از نامه بلند
کیانا بود.
دلم صدپاره است .احضار کردند .فشار خون
باالی نرگس محمدی،
گویا از ابتدای تولدشان تا مدتها دیگر روی پدرم بــاال رفته بود .پدرم
مادری در بند
هــم دالیلی شــاید ماهشان را خنواهم با حرص میگفت به آنها
نرگس محمدی ،مدافع حقوق بشر از جنــس تقدیــر و دید .صدایشان را گفتم نرگــس دختر من
و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق سرنوشت برای دوری خنواهم شنید ...و فرزندانــش نوههای من
بشــر با نگارش دلنوشتهای از زندان من ،کیانا و علی وجود
هستند .چرا فکر میکنید
اوین ،بر هشت ســال و نیم زندگی داشت.
نباید او را به خانهام راه بدهم؟
مادرانهاش ،مروری کرده است .نرگس و این آغاز قصه من (مادر) و فرزندان پدرم به دلیل مشــکل قلبی و فشار
محمدی ،فعال مدنی زندانی در این دوقلویم بود.
خون با وضعیت نامناســبی به خانه
دلنوشته از رنج تحمیلی به فرزندانش شروع قصه با جدایی و اشتیاق برای به بازگشته بود .شعبه  ۴بازپرسی دادگاه
و سلب شادی و احساس امنیت از آنها هم رسیدن بود.
انقالب احضارم کرد .اتهام من عضویت
به دلیل اندیشه و باور مادر و پدرشان وقتــی پس از روزها بــرای اولین بار در کانون مدافعان حقوق بشر بود.
سخن گفته است.
به آغوش گرفتمشان تمام زخمهای با وثیقه آزاد شدم .بازجویم پیغام داد
به گزارش ســایت کانــون مدافعان سزارین ،تنگی نفس و ترس از مرگ که فکر نکن به خیر گذشت از طریق
حقوق بشــر ،متن کامل دلنوشته ناشی از آمبولی ریه را فراموش کردم .دادسرای اوین بازداشت خواهی شد.
نرگس محمدی به شرح زیر است:
بار  ۳۵کیلویی را زمین گذاشتم و بادو ساک مشــکی و کیانا و علی جانم را
•
نوزاد  ۴کیلو و ۷۵۰گرمی به زندگی برداشتم و به مشهد رفتم.
علی و کیانا  ۷آذر متولد شدند
بازگشتم .من مادر شده بودم.
جلوی کارگاه بــرادرم رفته بودند و
سوجوی مشکوکی شده بود .من
علی و کیانا خرداد امسال هشت سال ساعتهای شیر دادن و عوض کردن پر 
و شــش ماهه شــدند .وقتی به دنیا پنبهریز رادر جدولی که باالی سرشان را یک زن فراری خطاب کرده بودند
آمدند هر کدام  ۲کیلو  ۴۰۰گرم و  ۲بود نوشته بودم تا مبادا دیر و زود شود .که آقای محمدی به من جای داده و
کیلو و  ۳۵۰گرم بودند .هر دو ساعت در آغوشم شیرشان میدادم تا مبادا گفته بودند که این زن تحت تعقیب
یکبار باید  ۲سیسی شیر به اضافه با حس بدی شیرشان را بخورند .اگر است .به تهران بازگشتم.
یک قطــره روغن زیتون میخوردند .دقایق خواب شبانهام را جمع میزدم تا اینجــا را توضیــح دادم تا بگویم
به دلیل شرایط بد جسمیام از جمله شاید  ۳ساعت بیشتر نبود.
علیرغم اینکه از کانون مدافعان حقوق
فشار خون و دفع آلبومین ،بچهها  ۲۴بچهها کمکــم جان گرفتنــد و راه بشر و شورای ملی صلح استعفا نکردم
ساعت کمتر از پر شدن  ۸ماه به دنیا افتادند.
و با همکارانم سعی کردیم بر اساس
آمدند ،البته به دنیا آورده شدند .حین دیمــاه ســال  ۱۳۸۷دفتــر کانون انسانیت و اخالق و مسوولیتمان ،در
عمل سزارین آمبولی ریه کرده بودم و مدافعان حقوق بشــر پلمپ شــد و حد توانمان فعالیت کنیم ،اما سعی
شیرم را بهدلیل آلوده شدن به هپارین وزارت اطالعات به صراحت استعفای کردم تا با عدم تحریک و لجاجت با
و وارفارین که مرتب تزریق میشد تا [من] از کانون مدافعان حقوق بشــر نهادهای امنیتی تا حد امکان بهدلیل
لخته خون را از بین ببرد ،خشــک و شــورای ملی صلح را مطرح کرد و بازداشــت از فرزندان خردسالم جدا
کردند ۸ .روز از تولد بچهها گذشــته تهدید کرد کــه در غیر این صورت ،نشوم.
علی و کیانا  ۳سال و  ۶ماهه
بود .اما من به دلیل آلوده شدن بدنم "محرومیت ها" شروع خواهد شد.
شدند ...
به امواج رادیوگرافی هســتهای اجازه خرداد  ۸۸از راه رسید.
تمام مدتی که  ۲۰۹بودم ،نه گذاشتند
دیدن و بغل کردن بچهها را نداشتم• .
از دکتر گوکلــی… [ناخوانا] خواهش علی و کیانا  ۲سال و  ۶ماهه شدند صدایشان را بشنوم و نه اجازه دادند
کردم از پشــت در اتاق نوزادان فقط پس از راهپیمایی  ۲۵خرداد ،بازجویم ببینم شان.
ببینم شــان .تقی با ویلچر مرا پشت تماس گرفت که باید از تهران خارج تلخــی و گزندگی این "محرومیت"،
در اتاق نــوزادان برد .علی و کیانا در شوی.
یعنی محرومیت از دیــدن عزیزانم
داخل دستگاه بودند .علی درشتتر از هشــدار داد که فکر نکن چون بچه بیشــباهت به جان کنــدن نبود.
جمله بازجویم را دهبــار مرور کردم؛
«محرومیتهای بیشــتری خواهی
پرداخت».
اما آنچه در این ســلولها با زنان و به
ویژه با مادران روا داشته "محرومیت"
نبود ،جنایت بود.
من بیمار از  ۲۰۹آزاد شدم.
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی

شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

•
علی و کیانا  ۴سال و  ۲ماهه شدند

«ســاعت  ۱۱بیســت و دوم بهمن
ماه  ۸۹بود .نیروهــای امنیتی در را
شکسته و وارد منزل شده بودند». .
ماموران همه جا را زیرورو میکردند.
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جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  2ماه اوت ۲۰۱5
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30

نقدیفمینیستیبرداستان
داش آکل از صادق هدایت
همــه شما
با امید به دیدار
ٔ
8043 St Hubert,

علــی و کیانا هم دســت همدیگر را
گرفته بودند و پشت سر آنها اینطرف
و آنطرف میرفتند .کلی کتاب جمع
کرده بودند .یکدفعــه صدای علی را
شنیدم که میگفت« :آقا این کتاب
مال منه و مال تقی نیست».
علی و کیانا با ترس و وحشت و هیجان
همه وقایع را نگاه میکردند .حال بد
مــن را میدیدند .چند بــار مامورها
با رفتار و لحن بســیار بد با تقی جر
و بحث کردنــد و توهین میکردند.
علی که درواقع مظلومیت و بیقدرتی
پدرش را در مقابل ماموران میدید و
قطعا برایش آزاردهنده بود ،رفت جلو
و گفت « :ببین من یه عمو عباسدارم
که همهتون رو میزنه».
•
علی و کیانا  ۵سال و  ۵ماهاند

 ۲اردیبهشت  ۱۳۹۱نیروهای امنیتی
به منزل پدرم در زنجان آمدند .تقی از
ایران رفته بود و من و علی و کیانا پیش
مادرم بودیم .گفتند دســتور داریم تا
[شما را] با خودمان به وزارت اطالعات
زنجان ببریم .فقط چند سوال داریم و
شما را خودمان بازمیگردانیم .مادرم
مبهوت مانده بود.
علی دواندوان تفنگ زرد رنگاش را
دستش گرفت که من هم با تو میآیم.
کیانا جان هم گوشه لباسم را گرفته
بود که «مامان نرگس نرو!» به مادرم
گفتم که دلیلی ندارد دروغ بگویند،
حتما چند سوال دارند .البد راجع به
رفتن تقی است .به زحمت بچهها را از
خودم جدا کردم و با صدای گریه علی
و کیانا در را بسته و سوار ماشینشان
شدم.
وقتی شــب تحویل بند  ۲۰۹زندان
اوین داده شدم به خانم مامور گفتم
شما فرزند دارید؟
گفت :بله .گفتم شما به من قولدادید،
قسم خوردید که من بازمیگردم و من
حتا علی و کیانا را بوس و بغل نکردم.
ســرش را پایین انداخت و رفت .من
با هرآنچــه در  ۲۰۹و زندان جهنمی
زنجان بر ســرم آمد ،بــا  ۲۰قرص
اعصاب و روان و پس از  ۲بار بستری
شدندر بیمارستان و تشنج و بیهوش
از زندان آزاد شدم.
•
کیانا و علی هشت سال و نیمهاند

به بند باز میگردم.
روی تختم نشستهام .در افکارم غرق
ی جان من به زودی
شدهام .کیانا و عل 
خواهند رفــت و من مدتهــا از آنها
دور خواهم شــد .خدایا چقدر دلم به
یکشنبهها و روز مالقاتشان خوش بود.
صبح[های] یکشــنبه در بند شتاب
میگرفتم .از وجود پر مهر و از ســر و
صدا و هیجانات کودکانهشــان انرژی
میگرفتم .خانمهای همبندی برای
تماشایشانمیآمدندوازشیطنتهای
بچگانهشاندر بند تعریف میکردند.
در درونــم با علی جــان و کیانا جان
شروع به صحبت میکنم.
«علیجانموکیاناجانم،شماحقدارید
در سرزمینی که حاکمان شان دنیای
کودکانه شما را به رسمیت نشناختند
و روح و روان زالل و بیآالیشــتان را
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آزردند ،زندگی
Montréal, QC H2R 2P4
چندبار
آخــر
نکنیــد.
)(Metro: Jarry
و
پاک
و
کوچک
دلهای
Tel.: 514-516-3007
معصوم شما را لرزاندند
کشیده تاریخ را گواه میگیرم که این
و اشک جدا شدن از پدر
و مادرتان را از چشــمان تان جاری ظلمی نابخشــودنی است که چهره
کردند .نمیدانم شــاید در سرزمین ظالمان را بیش از پیش عیان میکند.
دیگــری که مهــر مــادر و فرزند را به ســاعت نگاه میکنــم االن دیگر
بفهمند و درک کنند ،حتی در نبود هواپیما بلند شده و علی و کیانا رفتند
من احساس آرامش و امنیت بیشتری و من مادر دردمند در این ســرزمین
داشته باشید .من هم چون بسیاری خسته از ظلم ماندم.
از مادران دیگــر تاب خواهم آورد؛ نه دلم صدپاره اســت .بلند میشــوم.
داوطلبانه بلکه از سر جبری که به ما دستهایم بیاختیار به سوی آسمان
تحمیل شده اســت .میدانم که این است .خدایا دستانم را بگیر و صبر را
هجران برایم ســخت خواهد بود ،اما بر من فرو ریز.
تحمل هراس و اشــکها و احساس تا مدتهادیگر روی ماهشان را نخواهم
دید .صدایشان را نخواهم شنید .دیگر
ناامنیتان را ندارم.
هروقت صدایم میکردید ،جواب من بویشــان را در آغوشم حس نخواهم
"جان مادرجان" بود .تمام تالشــم را کرد .ای وای چقدر آغوش من بدون
فرزندانم سرد و خالی است .دستهایم
کردم تا آسیب نبینید.
ای عزیزترین عزیزهایم ،مرا ببخشید .به سمت ســینهام که گمان میکنم
محرومیتهایی کــه حکومت قصد آتش گرفته بازمیگردد .گونههایم از
داشت بر من تحمیل کند ،بیش از من اشک میسوزد .این گدازههای آتش
بر شما تحمیل شد و شما در این عمر که از چشــمانم روان شده ،از اعماق
ل و نیمهتان ،رنجهای وجودم شعله میکشد و جانم را آتش
کوتاه هشت سا 
فراتــر از تــوان کودکیتان متحمل میزند .به کدامین گناه؟
ای تــو که در تمــام این لحظههای
شدید» .
صبحــگاه  ۲۶تیرماه علی جان و پردردم با من بودی و هستی ،مرا در
کیانا جامن کشورم را ترک میکنند .برگیر و دل و ایمانم را نگه دار .یادت
نمیدانم تا چه زمانی .شب را تا سحر هست همین حال و هوا را بارها در بند
نشستهام .لحظه رفتنشان فرا میرسد ۲۰۹ .اوین و در زندان زنجان داشتم؟
بیتابتر میشــوم .نگاهی به اطرافم من این درد را بارها با تو مرور کردم.
میاندازم .روبهروی من تخت ساجده تصور میکردم دعایم را مســتجاب
عربســرخی است که یک سال درد میکنــی و یا حداقل صبــرم را زیاد
جدایی از صبای  ۹ســالهاش را تاب میکنــی .اما من امشــب بیتابتر
آورد .کنارم تخت فاران حسامی است .از همیشــهام .دلم از تــو هم گرفته
 ۳سال اســت که از آرتین کوچکش اســت .اما میدانم کــه آرامش را به
که االن  ۶ساله است دور افتاده است .مــن ارزانی خواهی داشــت .با خود
این طرف تختم مریم اکبری خوابیده میاندیشم تا این رنجها و این دردها
که سارای زیبارویش  ۶سال است که در تاریخ بشریت نباشد ،تا رنج مادران
مادر را در خانه ندیده است.
رنج کشــیده تاریخ ،از مادر موسی و
سارا آخرین بار وقتی مادر را در خانه اسماعیل و عیسی تا مادران جدامانده
دید فقط  ۳سال داشت .ندا مستیمی از فرزندانشــان در همین زندان اوین
هم در اتاق کناری اســت که غزاله  ۹نباشد ،تا اشک ساجده ،مریم ،فاران،
ســالهاش را در خانه گذاشته است .ندا و … نباشد ،آزادی و عدالت در این
خدایــا دور و برم پر از مــادران رنج سرزمین و هر سرزمین دیگری در هر
کشیده است!
دوران و زمانی ارزش نخواهد داشت.
تالش میکردم تا احساس امنیت را وجــود این مــادران و زنــان در این
که بارها در هجوم ناجوانمردانهشــان مکانهــای پررنج اما مقدس اســت
(که کوچکترین اعتنایی به روح و روان که چون مهمیزی ارزشهایی چون
و دنیای کودکانه فرزندانم نداشتند) انسانیت ،شرف ،عشق و صلح را زنده
ظالمانه از کودکانم ربــوده بودند ،از نگه داشته است.
وجود مادرانهام بگیرنــد .اما غافل از تختخوابهــای دور و بــرم را نگاه
اینکه نه فقط امنیت بلکه مادر را هم از میکنم .کمکم آفتاب سر میزند و من
فرزندانم ربودند.
تا دقایقی دیگر از چهره مهربان بهاره
اکنوندیگر چیزی برای ازدستدادن هدایت ،مهوش شهریاری ،فریبا کمال
ندارم.شغلم،خانهام،فعالیتهایمدنی آبادی ،نســیم باقری ،نسیم [مریم]
و دفتر کار فعالیتهای حقوق بشری زرگران ،مریم اکبری منفرد ،صدیقه
و بودن با همســرم را ظالمانه از من مرادی ،زهــرا زهتاب[چــی] ،فاران
گرفتند .خم به ابرو نیاوردم .حتا گاه به حســامی ،ریحانه حاج ابراهیم ،رویا
دلیل کوتهبینی و تنگنظریهایشان صابری ،بهناز ذاکری ،آتنا فرقدانی ،آتنا
دلم برایشان میسوخت( .اردیبهشت دائمی ،الهام برمکی ،الهام فراهانی ،ندا
سال  ۹۱و در حالی که تقی  ۲۴بهمن مستقیمی و شکوفه آذرماسوله صفا و
 ۹۰ایران را ترک کرده بود ،بازداشت محبت و عشق را برخواهم چید.
شدم و خرداد همان سال یعنی پس من در کنار  ۲۰زن ایرانی که  ۱۰نفر
از یک ماه از بازداشتم یارانه من ،کیانا آنها مادر هستند و  ۴نفرشان کودک
و علی جانم قطع شــد .درحالی که زیر  ۱۰ســال دارند ،نه برای کاشتن
میدانســتند من بیکار بودم و تقی کینه و از بین بردن کسی ،بلکه برای
هم پناهنده کشور فرانسه شده بود .کاشتن ،پربار کردن صلح و آرامش و
میخواهم بگویم از شدت تنگنظری تقویت بنیانهای انسانیت و شرافت و
و اعمــال محرومیتهایی که به من نه در مقام و نمایش قهرمانان بلکه در
وعده داده بودنــد ،از  ۴۵هزارتومان مقام "زن" و "مادر" و نه با توســل به
برای علی و کیانا نگذشتند).
تندی و افراطیگری بلکه با مهر که
امــا اکنون که پارههــای تنم و تمام قطعا با حس و حال مادرانه و زنانهمان
حس و وجودم یعنی فرزندان عزیزم توام اســت ،این رنــج را در کنار هم
را تا مدتها نخواهم دید ،نه گریه و ناله تاب میآوریم .باشد که سرزمینمان
مادرانــه که از ته دل خون میچکانم سرافراز و ملتمان سربلند باشد.
•
و خدایم و ملتــم و تمام مادران رنج
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به اهتمام

محمد فرحی
(مونتریال)

دو تصادف

دو تصادف به زندگی کردم
یک تصادف سبک یکی سنگین
اولـــــی آن تصادفی که مرا
در رهی روی داد با ماشین
بستری گشتم و مدامم بود
یک پرستار شوخ بر بالین
مدتی شادمان و خوش بودم
تا که بهبود جستم و تسکین
گشتم اندر تصـــــادفدیگر
متصادف به سینه ای سیمین
این تصادف وسیله ای گردید
که شد آخر به ازدواج قرین
بهر من از تصـــــــادف اول
خاطراتی بجاست بس شیرین
لیک آه از تصـــادف دوم
که عذاب است و ناله و نفرین

13
ادامه دار

یا به زندان فراقش بی نشان خواهم شدن
یا گریبان وصالش بی خبر خواهم گرفت
یا بهار عمر من رو به خزان خواهد نهاد
یا نهال قامت او را به بر خواهم گرفت
یا به پایش نقد جان بی گفت وگو خواهم فشاند
یا زدستش آستین بر چشم تر خواهم گرفت
یا به حاجت دربرش دست طلب خواهم گشود
یا به حجت از درش راه سفر خواهم گرفت
یا لبانش را زلب همچون شکر خواهم مکید
یا میانش را به بر همچون کمر خواهم گرفت
گر نخواهد داد من امروز داد،آن شاه حسن
دامنش فردا به نزد دادگر خواهم گرفت
باز اگر بر منظرش روزی نظر خواهم فکند
کام چندین ساله را از یک نظر خواهم گرفت

اشعاری نغز از شعرایی بزرگ

خلل پذیر بود هر بنا که می بینی
بجز بنای محبت که خالی از خلل است
1338/8/29
000000000000000
---------------------تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن
آقای زرپرست
به دمی یا درمی با قدمی یا قلمی
000000000000000
)با قــرض از حافظ (
سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی
منم که فتنه ی دهرم به زر پرستیدن
به عمل کار برآید به سخندانی نیست
ورزیدن»
عشق
«منم که شهره ی شهرم به
000000000000000
به زرپرستی از آن رو خراب و خوار شدم
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
پرستیدن»
«که تا خراب کنم نقش خود
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
ز بنده بشنو و باور مکـــــن اگر گویم:
000000000000000
دیدن»
بد
«منم که دیده نیالودم به
جمیله ای عروس جهان ولی هشدار
ز تیر غمزه ی عاشق کشان بترس و مگوی
که این مخدره در عقد کس نخواهد نماند
«که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن»
به نازنیــــن صنمی گفتــم آرزودارم
نگفتمت...
«به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن»
از حضرت موالنا
جواب داد :ولیکن من از تو بیـــــزارم
«کشش چو نبود از این سو ،چه سود کوشیدن؟» نگفتمت مرو آن جا که آشنات منم
ز دست عشق خورم سیلی و نمی رنجم
در این سراب فنا چشمه حیات منم
«که در طریقت ما کافری است رنجیدن» وگر به خشم روی صد هزار سال ز من
مرا کنند نصیحت ،ولی نمی شنــــوم
به عاقبت به من آیی که منتهات منم
«که وعظ بی عمالن واجب است نشنیدن» نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی
---------------------که نقش بند سراپرده رضات منم
نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی
مرو به خشک که دریای باصفات منم
یک شب آخر
نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو
فروغیبسطامی
پر و پات منم
بیا که قدرت پرواز و ّ
یک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفت
داد خود را زان مه بیدادگر خواهم گرفت نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند
که آتش و تبش و گرمی هوات منم
چشم گریان را به طوفان بال خواهم سپرد
نوک مژگان را به خوناب جگر خواهم گرفت نگفتمت که صفتهای زشتدر تو نهند
که گم کنی که سرچشمه صفات منم
نعره ها خواهم زد ودر بحر وبر خواهم فتاد
شعله ها خواهم شد ودر خشک وتر خواهم گرفت نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت
نظام گیرد خالق بیجهات منم
انتقامم را ز زلفش موبه مو خواهم کشید
آرزویم را ز لعلش سر به سر خواهم گرفت اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست
وگر خداصفتی دان که کدخدات منم

www.paivand.ca

به ما بپیوندید!

گنجی :اوباما وخامنه ای...
این خیانت و فاجعه هستند .چند
وقتی اســت که نیروهای افراطی
جمهوری اسالمی توافق هستهای
را «ترکمانچــای جدید» قلمداد
میکنند .رهبر خودکامه جمهوری
اســامی که حقوق بشر را به نحو
سیســتماتیک نقض میکند ،در
طول دوران  ۲۶ساله رهبری حتی
یک مصاحبه رسانهای نداشته که
به پرسشها و انتقادها پاسخ بگوید.

•
ســوم -آیتالله خامنهای میان

>> ادامه از صفحه6 :

بلوک بندیهای ساختار سیاسی
ایران در حال بازی اســت .اگر چه
به پیامدهای توافق یا عدم توافق
هســتهای برای حفظ جمهوری
اســامی میاندیشــد ،اما گوشه
چشــمی هم به نیروهای سیاسی
داخلی داشته و به هیچ وجه قصد
ندارد که مهمترین نیروهای حامی
خود را دلسرد و ناراضی کند.
در دوره مذاکرات "تفاهم لوزان"،
نیروهای محافظهکار تا مرحله پایان
دادن به مذاکــرات پیش رفتند.
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هاشمی رفسنجانی که از عملیات
آنان آگاه شد ،از روحانی خواست
که به دیدارش برود .اما روحانی به
شدت گرفتار بود.
به همین دلیل ،با توجه به فوریت
موضوع ،هاشــمی رفسنجانی به
دیدار روحانــی رفت و به او گفت
که باید به سرعت به نزد آیتالله
خامنهای رفته و محکم بایستد و
کوتاه نیاید .حســن روحانی هم
یک راســت به نزد خامنهای رفت
و گفت :اگر نظر شــما هم با اینها

گفتگو ی راوی با «ادمین»...
•

>> ادامه از صفحه13 :

را کپی کننــد ،تصور نمیکنم که
در دراز مــدت دوام بیاورند چون
درک مخاطب این شبکه ها خیلی
باالست و نمیتوان هر مطلبی را به
خورد مردم داد.

اخالق رسانه ای.
بارها پیش آمده که از عکســهای
بنده استفاده کرده ولی از شخص
دیگری تشکر کرده اند .در پاسخ
هم گفته اند کــه فراموش کرده
ایم یا ندیده اند که عکســها لوگو
داشته اند! با اینهمه آنقدر انگیزه
قویی برای اینکار دارم که براحتی
از کنار خیلی مســائل میگذرم و
وارد حاشیه ها نمی شوم تا از اصل
مطلب غافل نشوم.

 نظرت در مــورد صفحاتمجازی مشــابه ،با ایده های
تکراری که هر روز بیشــتر
میشوند چیســت! اینهمه •
انشــعاب در هر امر به چند  -از خاطــرات خــوش و
ناخوشایندادمینگروه
تکه شــدن
این
تریبون
از
بیایید
بودن ،بگو!
کامیونیتیمان
گروه ،برای اطالع  -بهتریــن لحظات من
دامننمیزند؟
حتکیم
و
رسانی
زمانی اســت که پا به هر
 هــر کســیآزاد اســت که دوستی ها استفاده کــدام از برنامه های این
در شبکه های
شهر میگذارم ،می بینیم  -حرف ناگفته ی آخر
کنیم ،نه ترویج
اجتماعــی به
که نصف جمعیت حاضر  -دلم میخواهد دوستان از تریبون
دشمنی!
فعالیت بپردازد.
ایرانی هســتند و بموقع این گروه ،برای اطالع رســانی و
بوجود آوردن یــک گروه فقط به از همه برنامه ها خبردار شده اند .تحکیم دوســتیها استفاده کنند،
 3دقیقــه زمان احتیاج دارد و کار وقتی که می بینم تاثیرات مثبت نه ترویج دشــمنی .اگر در مورد
ســاده ایســت ولی تهیه خوراک این گروه در جامعه آنقدر زیاد بوده موقعیتهای خوب این شهر در این
یک گــروه و راضی نگه داشــتن که باعث آشنایی آدمهای زیادی با گروه خبررسانی نکنیم ،آن فرصتها
اکثریــت مخاطبان کار ســختی هم شده و دوستی های پایداری را نصیب کامیونیتی دیگری خواهد
بوده که مســتلزم زمــان و انرژی پایه ریــزی کرده اند ،لذت میبرم .شــد .از همه اعضای عزیز انتظار
فراوانیســت .گروههای تخصصی یا به هر جا که پا بگذارم ،همیشه مشــارکت دارم تا بتوانیم جامعه
که یک هدف خاص را به صورت دوســتان زیادی در همه جا دارم .قویتریدر اینجاداشته باشیم.
حرفه ای و با برنامه دنبال میکنند خاطرات ناخوشایندم خیلی کمتر بهترین الگو برای این ایده ،همین
برای همه مفید هستند .همانطور از خاطرات خوبم هستند.
کتابخانه های ســیاری هســتند
که از نام این گروه بر میآید ،طوری مثــا ،برخــی افــراد از مقاالت که در سطح شهر مونترآل وجود
طراحی شــده که جوابگوی همه و عکســهای مــن در گروههــا ،داشــته و هر کسی که یک کتاب
نیازهای اعضایش باشد (مگر موارد گردهمایی ها و جاهای مختلفی برمیــدارد ،یک کتاب به کتابخانه
استثنایی که مغایر فعالیتهای گروه استفاده کرده و نه تنها نامی از این اهدا میکند تا دیگران نیز استفاده
باشد) .بنابراین اگر گروههای نوپا گروه نیاورده اند در مواردی حتی کنند.
بخواهند گروهی شــبیه همین نام استودیوی بنده را از زیر عکسها  -با ســپاس از شما ،بفرمایید
بســازند و از ما تقلید یا مطالب ما حذف کرده اند که مغایر اســت با چای تان سرد شد!
•

یکسان است ،من استعفا میدهم
و فقط یــک انتخابات ریاســت
جمهوری برای شما برگزار میکنم
تا جانشینم انتخاب شود .خامنهای
عقبنشینی کرد و ادامه مذاکرات
و توافق را تأیید کرد .بدین ترتیب،
مخالفان عقب نشســتند و تفاهم
لوزان حاصل شد.
پس از توافق نهایی وین ،خامنهای
در نماز عید فطر ()۲۷/۰۴/۱۳۹۴
گفت که باید مسیر قانونی تصویب
توافق هستهای طی شود ولی افزود:
مصالح ملی باید مالک تصویب یا
عدم تصویب قرار گیرد .همان روز

در دیدار با مســئوالن نظام دوباره
تأکید کرد کــه در تصویب توافق
هســتهای به دنبال "منافع ملی"
باشند.
او دو نکته را آگاهانه مجهول باقی
گذارد.
الف -موافقت یا مخالفت خود با
توافق وین.
ب -مسئول تصویب قانونی توافق
هستهای شــورایعالی امنیت ملی
است یا مجلس شورای اسالمی؟
این نحوه رفتار را با رفتار اوباما
مقایسهکنید:
اوباما دقایقی پس از "تفاهم لوزان"

در  ۳آوریل و "توافق نهایی وین"
در ۱۴ژوئیه در کاخ سفید با مردم
سخن گفت .مصاحبههای  ۵آوریل
و ۱۴ژوئیه با توماس فریدمن۲۱ ،
می با جفری کلدبرگ ۲۱ ،ژوئیه با
جان استوارت ۷ ،ژوئیه با  NPRو
 ۲۳ژوئیه با  BBCرا ترتیب داد.
اوباما در  ۱۴مــه در کمپ دیوید
با رهبران عرب کشــورهای حوزه
خلیج فارس دیــدار کرد تا آنها را
درباره توافق هستهای توجیه کرده
و رضایت آنان را جلب کند.
{>> ادامه در صفحه}37 :
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صاحبدستهای«پنهان»درفسادها

این اولین بار نیست که "دستهای
پنهان" وارد ماجرا شده و میکوشند
بر پروندههای فساد ســــران
حکومتی سرپوش بگذارند.

 ٣١تیر  -١٣٩۴یادداشت سیاسی -خامنهای
در ســخنرانی خود در دیــدار با جمعی از
اساتید دانشگاه ،به تاریخ  ۱۳تیر ،با انتقاد از
"حاشیهسازی و سیاستبازیدر محیطهای
علمی" اشــارهای به مســئله بورسیههای
غیرقانونی داشت و آن را یکی از مصداقهای
سیاستبازی در دانشگاهها خواند و ادعا کرد:
"تحقیقات نشان میدهد ،مسئله بورسیهها،
به آن شــکلی که در روزنامهها با آن بازی
کردند نبــود ،اما اگر هم بود ،باید از راههای
قانونی امتیازاتی که عدهای برخالف قانون
گرفته بودند ،لغو میشد نه این که سر و صدا
و جنجال درست شود".
او با این سخنان کوشید به پروندهای خاتمه
بخشــد که بیش از یک سال است به تیتر
اخبار رسانهها و یکی از میدانهای کشاکش
قدرت جناحهای مختلف رژیم بدل گشته
اســت .آنچه خامنهای "سیاستبازی در
محیطهای علمــی" میخوانــد ،در واقع
گوشهای از یکی از پروندههای فساددر زمینه
تحصیالتعالیست.

افشای ماجرای  ۳۰۰۰بورسیه غیر قانونی از
خرداد  ۹۳آغاز شد .هنگامی که معاون وزیر
علوم در یک نشســت خبری اعالم کرد به
 ۳۰۰۰نفر بدون رعایت ضوابط قانونی بورس
تحصیلیداده شده است .هنگامی که اسامی
برخی از این بورسیهها منتشر شد ،معلوم شد
این افراد با "معرفینامهها" و "توصیهنامه ها"
و بر اثر وابستگیهای سیاسی و خانوادگی با
برخی از سران رژیم بورس گرفتهاند.
افرادی نظیر دختر وزیر ســابق اطالعات،
دختر دستیار ارشد خامنهای ،پسر جانشین
فرمانده نیروی انتظامی ،دختر رئیس دیوان
عالی کشور ،دختر مشاور بینالملل رهبری
و عضو شورای تشــخیص مصلحت نظام،
وابستگان برخی از نمایندگان مجلس و سایر
ارگانهای جمهوری اسالمی .البته موضوع
تنها به استفاده از امکانات مالی دولتی برای
تحصیالت عالی محدود نمیشد ،بلکه این
بورســیهها قرار بود بعدهــا در هیئتهای
علمی دانشگاهها و برخی پستهای دولتی
استخدام شوند.
افشایبورسیههایغیرقانونی،بهاعترافخود

ـــــــــــ
بزرگداشت شاملو در تهران
• پانزدهمین سالگرد
درگذشت احمد شاملو با
حضور چشمگیر جوانان و
اعضای کانون نویسندگان
ایران زیر فشار نیروهای
امنیتی برگزار شد ...

استیضاحکنندگان به
یکی از علل استیضاح
و برکناری وزیر علوم
آن زمــان ،فرجــی
دانــا ،منجر شــد .اما
پرونــده همچنان باز
ماند .جلسات متعدد
تشکیل شد.
ارگانهــای مختلف
وارد قضیــه شــدند.
تهدیــدات گوناگون
"میگــم ،میگم" رد
و بدل شد .در نهایت،
در اردیبهشت ماه ،۹۴
رئیس کمیسیون اصل
 ۹۰مجلس ،به وزیر علوم نامهای نوشــت و
اعالم کرد بورسیهها قانونی بوده است .یک
هفته بعــد هم وزارت علــوم با محرومیت
چند صد نفر ســر و ته پرونده را هم آورد.
گو آن که جهانگیری ،معــاون اول رئیس
جمهور شــهریور سال گذشته مدعی شده
بود" :دولت در مبارزه با فساد جدی است و
فساد در کشور سیستماتیک شده است… و
نباید از بورسیههای وزارت علوم در گذشته
به راحتی گذشت".
در جریان افشا و "بررسی" پرونده بورسیهها
به شیوه جمهوری اسالمی ،مقامات گوناگون
در مصاحبهها اعالم کردند برای بستن پرونده
و مسکوت گذاشتن موضوع "فشارهای زیاد و
سنگین" و "دستهای پنهانی" وجود دارند.
این اولین بار نیست که "دستهای پنهان"
وارد ماجرا شده و میکوشند بر پروندههای
فساد سران حکومتی سرپوش بگذارند.
در پرونده بنیاد تعاون ناجا ،احمدی مقدم،
فرمانده پلیس انتصابی خامنهای ،با آن که
مدعی شد از ماهها قبل از پرونده فساد اطالع
داشته ،برکنار شد ،بی آن که اتهامی متوجه
وی شود .و موارد دخالت "دستهای پنهان"
در پروندههای دزدی و اختالس و فساد مالی
سران رژیم در سه دهه گذشته کم نیست.
پس از قیام  ۵۷و سرنگونی رژیم سلطنتی
و فرار سرمایهداران و وابستگان رژیم سابق،
مؤسسات تولیدی ،بانکها ،امالک ،زمینها
و داراییهای هنگفتی بر جای ماندند .ثروتی
که افراد و نهادهــای حکومت نوپا مصادره
کردند .اگربه فرض ســهم کوچکی از این
ثروت به "مستضعفان" رســیده باشد ،اما
بخش عظیم آن ،اندک مدتی بعد ،همچون
غنیمتی جنگی میان سرسپردگان رژیم و
وابستگانشان تقسیم شد.
از اینرو ،از همان نیمه اول دههی شصت،
بر این بستر مناســب ،فسادی پدید آمد و
رشــد کرد که همزاد ثروتاندوزی از راه زد
و بندها و ارتباطات سیاسی و اقتصادیست.
پدیدهای که هم بر اثر دعواهای جناحهای
درونی رژیم و هم گســترش ابعاد فساد ،در
اوایل دههی هفتاد با اختالس  ۱۲۳میلیارد
تومانی در بانک صادرات خود را نشان داد.
یکی از متهمان این پرونده ،برادر محســن
رفیقدوســت ،وزیر ســپاه در دولت اول و
دوم میرحســین موســوی و رئیس "بنیاد
مســتضعفان و جانبازان" تا سال  ۶۸بود.
گرچه در این پرونده از محسن رفیقدوست
نام برده نشد ،اما همه به خوبی میدانند که
"دستهای پنهان" به یاری وی آمدند تا پای
وی به پرونده کشیده نشود.
اما این "دستهای پنهان" به چه کسی تعلق
دارد که هم در قوه قضاییه ،هم در قوه مقننه
و هــم در قوه مجریه نفوذ دارد و میتواند با
یک فرمان متهمانی را برهاند و پروندهها را
مختومهکند؟
تنها پاسخ ممکن ،رهبر جمهوری اسالمی،
خامنهایاست.

فــردی که نه تنها عزل و نصب فرماندهان،

33

دموکراسی شورایی

Demo.shorai@gmail.com

تلویزیون دمکراسی شورایی

اطالعیه

رؤسا و مسئولین نهادهایی همچون
سپاه پاســداران ،نیروی انتظامی،
رئیس قوه قضاییه ،وزارت اطالعات ،برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی از
نیمی از اعضای شــورای نگهبان اول اگوست ١٠ ،مرداد ماه از کانال تلویزیونی
و بســی دیگر از ارگانهای رژیم دیدگاه بر روی ماهواره یاه ســت پخش
را بر عهــده دارد ،بلکه نظارت بر میشود.
فعالیتهــای اقتصــادی و مالی ســاعات پخش برنامههــای تلویزیون
بســیاری از ایــن ارگانها ،نظیر دمکراسی شورایی بدین قرار است:
ســتاد اجرای فرمان امــام ،بنیاد روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته:
مستضعفان ،بنیاد شــهید ،دهها ســاعت نه و نیم شب بهوقتایران ،ساعت
نهاد ریز و درشت دیگر ،در انحصار هفت شب بهوقت اروپای مرکزی به مدت
وی قــرار دارد .ارگانهایی که در یک ساعت پخش میشود.
همیــن روزهــا و هفتههای اخیر تکرار برنامهها در روزهای  ٣شنبه و  ۵شنبه
کوس رسوایی فساد و اختالسهای هر هفته ساعت نه و نیم صبح بهوقتایران،
میلیاردی برخی از آنان بر سر هر ســاعت هفت صبح بهوقت اروپای مرکزی
کوی و برزنی نواخته میشــود و خواهد بود.
پیرامون برخی دیگر شــایعهها و اگر به تلویزیون ماهوارهای دسترسی ندارید،
میتوانید از طریق آدرس اینترنتی سایت
اخبار مبهم گوناگونی وجود دارد.
برای نمونه ،به ستاد اجرایی فرمان دیدگاه و جی ال ویز بهطور زنده و همزمان
برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی را
خمینیبپردازیم.
این ستاد در سال  ۶۸به نام "ستاد مشاهدهکنید:
http://www.didgah.tv/fa
پیگیری فرمان امام" تأسیس شد.
وظیفه این ستاد ظاهراً پیگیری و
اجرای فرمــان  ۸مادهای خمینی
درباره "حقوق مــردم ،قانون ،قوه قضاییه و را برکنار و به شــغل دیگــری میگمارد،
لزوم اسالمى شدن روابط و قوانین" بود ،اما افشــاگران را با تـَــشری ســر جای خود
اکنون ،در ســال  ،۹۴به یکی از کارتلهای مینشاند ،و در پایان به همراه همدستانش
اقتصادی نیرومند ایران تبدیل شده است .به خوبی و خوشی به چپاول ادامه میدهد.
طبق گزارشــی که رویترز در نوامبر  ۲۰۱۳در پرونده بورسیههای غیرقانونی نیز همین
(آبان  )۹۲منتشر کرد ،داراییهای این ستاد ماجرا روی داد .انتشــار برخی از اســامی
مجموعا بالغ بر  ۹۵میلیارد دالر تخمین زده بورسیهها نشان داد تعدادی از آنان از فرزندان
میشود .ثروتی که تحت نظر خامنهای اداره و وابستگان نزدیکان خامنهای هستند.
میشود و بر اساس همین گزارش ارزش آن پس وارد ماجرا شد ،آن را "حاشیهسازی و
 ۴۰درصد بیشتر از صادرات نفتی کشــور سیاســتبازی" نامید و ختم ماجرا را اعالم
در سال  ۲۰۱۱بوده است .وزارت خزانهداری کرد .اگر برخــی از افراد جناح مقابل هنوز
ایاالت متحده نیز خرداد  ۹۲از شناسایی و به نقنق خود ادامــه میدهند ،آنان نیز به
تحریم ستاد اجرایی فرمان امام و شبکهای زودی ،همچون کابینه و مجلس ســاکت
متشکل از  ۳۷شرکت تجاری وابسته خبر خواهند شد و این قضیه نیز به بایگانی سایر
پروندههای فســاد و اختالس مقامات رژیم
داد.
رویترز ،در گزارش خود ،همچنین ،به بخش خواهد پیوست.
دیگــری از داراییهای امپراتوری اقتصادی بوروکراســی بورژوایی ،مــردم را از نظارت
خامنهای اشــاره کرده که امالکی است که مستقیم بر کارکرد نهادهای دولتی ،قضایی،
"ســتاد" به یاری دادگاهها به تملک خود قانونگذاری ،نظامــی و امنیتی بازمیدارد.
در آورده اســت .و میافزایــد ،تنها ارزش رسانههای بزرگ زیر نفوذ و در خدمت طبقه
امالک ضبط شــده توسط ستاد در ماه مه حاکم و دولت آنان قرار دارند .با وجود این،
سال میالدی گذشته سر به میلیونها دالر استقالل نسبی قوای مقننه ،قضاییه و مجریه
و آزادی نســبی مطبوعات ،بیان و قلم در
میزند.
چندی پیش "القــدس عربی" -روز جوامع بورژوایی یکی از موانع گسترش فساد
16تیرماه  -94چاپ لندن گزارشــی در این جوامع در ابعادیست که در جوامعی
درباره ثروت فرزندان خامنهای منتشر همچــون ایران بــا آن روبروییم .جامعهای
کرد که میلیاردها دالر برآورد میشود که رهبری از قدرت سیاســی نامحدودی
و بیشتــر آن در بانکهای انگلیس ،برخوردار اســت ،در تمامی ارگانها حضور
مستقیم و غیر مستقیم دارد .در برابر هیچ
سوریه و ونزوئال است.
طبق این گــزارش فقط ثــروت مجتبی ،نهادی پاسخگو نیست .دیکتاتوری و خفقان
دومین پســر خامنهای بالغ بر سه میلیارد بیداد میکند .پس جای تعجبی نیست که
دالر میشود و همچنین در ادامه آمده است ،ســرتاپای این رژیم و مسئوالناش ،از رهبر
پسر خامنهای دست روی اراضی گستردهای گرفته تا رؤسای سه قوه و وزرا و نمایندگان
در شــهر مشهد گذاشته و آنها را به ملک و مسئوالن و مدیران دولتی و مالی غرقه به
فسادند .تنها حیرت از وقاحت آنان است که
خصوصی خود تبدیل کرده است.
و این در حالیست که شهردار تهران محمد با وجود برخورداری از قدرت سیاسی و رفاه
باقر قالیباف چندین هکتــار از زمینهای و امکانات مالی به قیمت ســرکوب و غارت
دولت را در بهترین منطقه عباس آباد تهران دسترنج تودههای مردم ،حتا هزینه تحصیل
فرزندانشان را از کیســه مردم میدزدند.
و دیگر نقاط به او هدیه کرده است.
هیچ انســانی با عقل متعارف نمیپذیرد ،همان مردمی که بســیاری در تأمین نان
خامنهای با توجه به قدرتسیاســیاش در روزانه فرزندانشــان درماندهاند ،چه رســد
جمهوری اســامی ،با توجه به حق نظارت بــه هزینه کفش و کیــف و لباس و کتاب
و حسابرســی انحصاری بــر فعالیتهای و شــهریه فرزندان دبستانی ،دبیرستانی و
اقتصادی ارگانهای تحت نظرش ،با توجه دانشگاهی خود .اگر خامنهای و یارانش امروز
به افشاگریها ،از دامنه دزدیها و چپاولها میتوانند این فســاد "ناقابل" را الپوشانی و
و فساد حاکم بر حکومت اسالمیاش بیخبر "جار و جنجال" را فرونشانند ،اما کارگران و
باشد .او مطلع است ،خوددر آنهادستدارد زحمتکشان این پرونده و بسیاری پروندههای
و چنانچه در موارد مختلف مشاهده شده ،دیگر را فراموش نخواهنــد کرد و در زمان
هر از گاهــی که پای اطرافیان و ارگانهای مناسب به آنها رسیدگی خواهند کرد.
نشریه کار شماره ۶۹۷
تحت نظرش به میان میآید ،ناچاراً مسئولی
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فروش کامیون
فروشاستثنائیکشنده
تک کابین
2012 International
Prostar
بسیارتمیز
وبا گارانتی معتبر
تلفناطالعات:

Tel.: 514-839-4955
aout01Pd

استخدام

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
خصوصی حسابداری کانادا
مطابق با مطالب و سرفصلهای
)DVS) DEP
 000توسط  :داتیس پناهی 000
استـادحسابداری
کالج Lester B. Pearson
به زبان های فارسی ،انگلیسی
و فرانسه تلفن:

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

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

فروشبیزنس
MOBILE Franchise

514-430-0430

azjan’12paid60+120ak

شیـرینی

514-690-4588

Rose pastry

hamedazmay15

رزپیسترى:بابهترين
شيرينیهاىارگانيك
ايرانى و •تزيين سفره
عقد ،با 20سال سابقه در
خدمتشما

آموزشختصصی

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

خدماتساختمانی
احمــــد
کلیهخدماتساختمانی
بازسازی،بهسازی
کیفیتعالی نرخمناسب

Tel.: 514-458-5220

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

Facebook:Rose pastry

شـیراز

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

esfahaniazdec01

کیترینگ

sep13fulyr

پرستــار

aznov15U

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

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

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

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

استخـدام

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

514-503-7391

به یک خانم برای
هم صحبتی و
نگهداری از مادر
سالخوردهایرانی
در خانه سالمندان
فورا نیازمندیم.
عصرها:
 25ساعت در هفته
برای اطالعات بیشتر لطفا
با تلفن زیر تماس بگیرید:

Tel.: 514-963-5179

freeazmar

بسکتبـا ل
azapr2015khadijeU

اجاره آپارمتان

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:

دوخوابه
درمنطقهبسیارعالی
خیابان کاوندیش
NDG
 -از یکم جوالی --برایاطالعاتبیشتر
باشمارهتلفن
زیرتماسبگیرید:

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

استخدام

به چند نفر ویترس
• نیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

Tel. 514-965-1358

Tel.: 514-484-8072

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 .......................

MMUNITY

(آرش کشوری)
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مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسهاول
رایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

514-996-9692

فروش کلیه
بلیت برنامه ها و
کنسرتها
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info@paivand.ca
www.paivand.ca
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 5استار 585-2345............................................
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امالک و مسکن

فیروزهمتیان827-6364 ....................... ،
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مسعودهاشمی 298-4567 .........................
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مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
نینوس گیورگیزنیا 816-4080.....................
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اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
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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

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

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

 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؟...

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

•
•
•
•
•

خدمات
آرایشی

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

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.

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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

با ما تماس بگیرید.

جویــایکار
پرستار ،با ١٠سال سابقه
كاردربخشهایمراقبتهای
ویژه اطفال و بزرگساالن
در كانادا،
عضونظامپرستاری
آمادۀ پرستاری كودك
(از ١روز تا ٥سال)
و یا سالمندان شما
(درمنزلیابیمارستان)
اعظم -تلفنتمــاس:

کار استاد علی اصغر معصومی

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

ارز

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

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

پزشــکی
تاکـسی

اطلس 485-8585 .............................................

تبلیغات

پیوند 996-9692 ...............................................

تدریس خصوصی

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

ترجمه

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

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق 362-0382 ...................................
ســرورصدر 777-3604 .............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
حسینخردبین242-6034...........................
مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

حمل و نقل

خشکشویی

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

داروخــانه

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

ش

ماره شما در
این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

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

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

شریف

مراکز پخش پیوند

azmay15free

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

بیمه و مشاور مالی

info@paivand.ca

®لوگوی پیوند®

Tel.: 514-806-7870

ارز

شانس اول را به آنهـا
بدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

toendofmay2010P

نیـازمنـدی هـای پیوند
tillnov1Pd

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

نیازمنــدیها



514-827-6329
514-620-3255

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

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

آموزش زبــان فرانسه

bagheraz15may

آرایشـــــگاه

onlyjuly01onlybachmanP

samimi

Tel. 514-887-3535

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

514-290-3699

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

naghdiazfeb01U

Tel.: 514-951-4721

azfeb01U

ازدواج

اگرگواهینامهمعمولى
دارید classe5
و به دنبال شغلى با درآمد
 4000دالر در ماه هستید،
)ماشین  ٢٠٠٥به باال(
با ما تماس بگیرید:

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

info@polymerrecycle.
com

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

>> راننـده <<

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

tavakoliaug1P

حسابـداری

استخدام

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

Tel.: 450-443-2222

PARTICIPATE in our
CO

www.paivand.ca

خدماتمالیاتی

شرکت تولیدی واقع در
ساوث شور Rive Sud
• جهت اپــراتوری
دستگاهتولیـد
• نیاز به تکنسیسن برق
یا مکانیک دارد
تلفناطالعات:
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دندانپزشک

رستــوران

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

فـرش

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

فـال

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

کامپیوتر

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

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...........................................

کلیسا

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

گاراژ (درب)

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتابفروشی

تپش 223-3336 .................................
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

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

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

گرافیک و طراحی

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...........................

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

نازگلفالح697-0225.....................................

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
آریــــــان 777-4447 ................................

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
بهروزباباخانی 606-5626 ...........................
امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
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) Tel.: 514-

 996-9692عکاسی

نیازمندیهای
نی

ایرانی
ب
خرید!

ایرا دام
خ
است ید!
کن

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

رز

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

SNOWDON

• مسکونی • اداری
• کارگو • فرودگاه
• تورونتو • اتاوا • کبک
• ارسال بار زمینی

نی

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

Tel.: 514-292-6688
زری

azm1junefree

مترجم رمسی

onlyjune15+j1y1’15P

استخدام

مترجم رمسی
•عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران
•ترجمهرسمیکلیه
مدارک و خدمات مربوط به
ترجمه

نغمه سروران

استخــدام آشپز

به یک نفرآشپز باتجربه غذاها و کباب های ایرانی
فورا نیازمند است .لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:

514-889-8765

info@paivand.ca

شهریاربخشی

ansariaz1jun

٦٤٧-٨٧٩-٧٩١٧

کنید!

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ




























رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

azjun1 rahimiaydin@gmail.com

Bureau de Traduction Farhang




























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

514-624-5609
514-889-3243




















































ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻛﻠﻴﻪ
ﺭﺳﻤﻰ
 ﺗﺮﺟﻤﻪ
تدریس فنون گویندگی






 





مهدکودک

محمودایزدی

azjune’15U

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







 




مترجم رمسی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼





















½











¦








¦ 


½



■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
به یک نفر منشی دفتر آشنا به زبان های انگلیسی و فرانسوی
رسمی اسناد و مدارک،
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
فورا نیازمند است.
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
ایالتی و فدرال
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
محل:مرکزشهرمونترال
clinique_Soleil@yahoo.com
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
ب
ا
ای
ر
ان
ی
Call, text or e-mail for an
رستوران جدیدالتاسیس در ناحیه شاتوگی (کبک)
appointment
کــار

خاطره حتویلداری یکتا

Tel.:514-518-4568



























گویندگی
موثر،
های
سخنرانی
برای:

خانم ایرانی جویای کار
در رستوران یا کافی
شاپ ،دارای مدرک
و سابقه انواع آشپزی
و انواع آش و سوپ و
دسربینالملل
• همه گونه سفارشات
پذیرفتهمیشود:
Tel. 514-652-1014

• 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 :

514-441-4295

همین امروز با ما تماس بگیرید:

فنگویندگی

جویای کار

azmay15Ptoendofjuly

)

• بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری
• نقاشی • کابینت آشپزخانه
• سنگ کاری و بسیاری دیگر
با سال ها سابقه در خدمت شما
هدف ما رضایت شماست (بهنام رفیعی)

00000000000000000000
اگر گواهینامه کانادایی دارید
و به دنبال شغلى با درآمد
 4000دالر در ماه هستید،
000000000

با مشارکت
خود،
کامیونیتیرا
تقویتکنید

Tel. 514-295-3928

jamal az feb15

اجنام امور ساختمانی

استخدام راننده

Tel.: 514-933-0-933

• جابجایی اثاثیه
کوچک منزل شما
• جابجایی مسافر
همـراه با چمدان
• انتقال بار و مونتاژ در منزل
از فروشگــاه های ,IKEA, Costco
,Canadian Tire, Home Depot
هیربد
Reno Depot, Brick

azjunePendoct’15

در خدمت
تیم
متخصصین با تحصیالت دانشگاهی:
• عضویت در سازمان مهندسین
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب
درخواست استخدام • مشاور در کاریابی ،تغییرو پیشرفت شغل
با بهره برداری مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه
استخدامی و  • ...ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی
کار • ...سرویس بصورت رایگان یا نیمه رایگان و با کیفیت
تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی ،فرانسوی و
انگلیسی زبان با بیش از  20سال سابقه.

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

Tel.:438-994-1194

سرویس حمل و نقل هیربد

514-299-2550

مــربیکاریابی
دکتر مالکی

استخدام

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

حمــل و نقل وسائل

ایرا دام
خ
است ید!
کن

azjune1U

برای فـروش

سامی سرویس • SAMI Service

pteojune2015

aznov152104nikpour

رستوران در مرکزشهر

ja Pdtoendaug15

helia_1984@yahoo.com

(514) 678-6451

35 X 45

اوکـــازیونعالی

برای تهیه خودرو من تا پایان تمام مراحل
( خرید .بازرسی .ضمانت.
وام خودرو .بیمه و پالک)
و همچنین خدمات
بعد از فروش
در کنار شما هستم.
خدمات شامل خرید فروش و تعویض میباشد

Tel.: 514-996-1065

توسط شادی

35 X 45

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

تدریسپیانو
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

فال قهـوه
و ورق

50 X 70

توجه توجه

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

قابلتوجهخامنها

Hirbod Transport

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
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مصاحبه های کاری و یا رادیو


محیط خانه به محیط
خانه دوستان کوچولو
تحویلدهید!
از  4ماهه تا  5ساله
در قلب کت سنت لوک

تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

توسط :رضا هومن

(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )
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میدهد تا آنها به يادگاري داش��ته باشند .البد خديجه
خانم جزو هزاران زن سرپرست خانوار استان است كه
براي بچه هايشان هم پدر هستند و هم مادر.
عروس��كي به نام زهرا هم  50س��ال دارد 4 .بچه به
دنيا آورده است .پشمبافي كار هر روز اوست .هم قاليچه
ميبافد و هم پشتي .قوروت درست ميكند با سير .البد
خيلي هم خوش��مزه است .شوهرش هم خيلي خوش
اخالق است.
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قب��ل از مي��الد بازميگردد .او اعتق��اد دارد كه اكنون
ب��ا بدتري��ن دوران براي پيكركهاي ايراني در كش��ور
مواجهي��م« :اف��رادي ك��ه در اي��ران قادر به س��اخت
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هماهنگی قبلی الزم است.
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514-996-9692
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توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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جشن پیوندایرانیانمونتریال

ستین

خن

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 21  no.1224  Aug 01, 2015

ساالنه

Iranian Community Annual Gala
یکشنبه  11اکتبر 2015
Sun. Oct. 11, 2015

We PARTICIPATE
in our COMMUNITY
ما مشارکت می کنیم...

در آغاز فصل تالش ...

دیـدار همدیاران!

2015

بررسیفعالیتهایکامیونیتی:

مرور ی بر سال رفته و نگاهی به پیش رو

یک شب شاد ،پرشور بیادماندنی
در جهت ارتقاء حس همبستگی ،حس کامیونیتی ،ارتقاء بیزنس های ایرانی
با حضور بازرگانان ،نهادها ،مراکز ،اجنمن ها،
چهره های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و...
سخن
شناسایی و معرفی
و...
موسیقی زنده
جوائز ،رقص
هنرمنایی
استعدادهای جامعه ی ایرانی مونتریال
شام ،شراب
و...

همراه با دی جی

در سال
ن
ز
ی
ب
ا
و
ش
کوهمند
امب
سی پالزا
 به صرف
شام و شراب شیراز

اوردور ،غذاهای اصلی
متنوع ،سوپ ،ساالد،
میوه،شیرینی،
نوشیدنی و...

 بیزنس کارت خود را همراه بیاورید!
__________
جزئیات در شماره آینده
__________
با ما باشید!

23سال با شما !

همزمان  23امین سالگرد انتشار پیوند
را جشن می گیریم...

36
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49

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان ...

www.paivand.ca

خطبه

لوازم جانبی مهم ،بعد از خرید
یک دوربین عکاسی خوب

وشن ویژه
ا پروم
ب ن شماره!
ای

یکــی از کلمات قصــار بنده (که
احتماالدر آینده به حدیث معتبری
تبدیل خواهد شــد) همیشه این
بوده که برای گرفنت عکس خوب،

الزاما نیازی به دوربین و جتهیزات
فوق پیشرفته نبوده و در اصل ،این
ذوق و هنر خود عکاس است که یک
تصویر زیبا را خلق می کند.

بدون داشتن آن بینش ،با بهترین
دوربینها هم نمیتوان عکس خوبی
از کار درآورد و فقــط در وضعیت
اتوماتیک عکس خواهی گرفت!
یک عــکاس خــوش ذوق با هر
دوربینــی میتوانــد عکس عالی
بگیرد.
البته در عیــن حال اصال مخالف
خرید تجهیزات پیشرفته عکاسی
نبوده و اتفاقا بودجه قابل توجهی
تلفناستودیوفوتوبوک:
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM

پیج استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

اینستاگرام:

STUDIO.PHOTOBOOK

را صرف تهیه ادوات عکاسی
کرده ام.
دلیل دیگری که این لیست
را در اینجــا ذکــر میکنم
اینســت که بتوانی بودجه
خرید این وسایل جانبی را

هم در نظر گرفته و یک دید کلی
از سایر هزینه ها داشته باشی .اگر
قصــد داری دوربین خوبی بخری
و از تمام امکاناتش استفاده کنی،
ترجیحا لــوازم جانبی زیر را برای
عکاســی تهیه کن کــه حتما به
دردت خواهند خورد:
•

عالوه بر لنز نرمــال که تقریبا بر
روی اکثــر دوربینها بــه فروش
میرسد ،حتما یکی دو لنز اضافه
برای دوربین تهیه کن تا بتوانی هر
عکسی را ثبت کنی .از مهمترین
آنهــا میتوان یک لنز تلــه زوم و
همچنین یک لنز واید را نام برد.
•

www.facebook.com/studiophotobook1

اوباما در  ۲۲مهدر کنیسه یهودیان
واشــنگتن در این مورد سخنرانی
کرد .در  ۲۱ژوئیه در نشست ملی
کهنه ســربازان آمریکا در شــهر
پیتزبورگ در این مورد سخنرانی
کرد .سخنرانیهای هفتگی خود را
هم به این امر اختصاص داد.
اوبامــا که به خوبــی آگاه بود که
نتانیاهو قصد دارد تا کلیه یهودیان
آمریــکا را علیه توافق هســتهای
بســیج کند ،آگاهانه بــه دنبال
جذب یهودیــان آمریــکا رفت.
گفتوگوهای او با یهودیانی چون
توماس فریدمن ،جفری کلدبرگ،
جان استوارت و سخنرانیاش در
کنیسه یهودیان واشنگتن دقیقا با
همین هدف صورت گرفت .جان
کــری هم با  ۱۲۰تــن از رهبران
"کنفرانس ســازمان های بزرگ
یهودی آمریکا" در پشــت درهای
بسته نشست توجیهی "پر تنشی"
داشت .با این حال ،موفقیت اوباما
را نمیتوان در ایــن مورد نادیده
گرفت .اینک  ۵۹درصد یهودیان
آمریکا از توافق هستهای حمایت به
عمل می آورند .
•

چهارم -اوبامــا از دوران نامزدی
ریاست جمهوری ،استراتژی حمله
نظامی به کشــورها را نادرســت
خوانده بود که به پیامدهای بسیار
بدی منتهی میشــود .در واقع او
سوار بر موج اجتماعی ضد جنگ
اواخــر دوران جرج بوش وارد کاخ
سفید شــد .او سیاست آمریکا در
رابطه با کشــورهایی چون کوبا و
ایران را هم نادرست خواند و از قصد
خود برای مذاکره سخن گفت.
پــس از تفاهم لوزان نیز دائما این
مدعا را تکــرار کرد که ســه راه
بیشتر وجود ندارد :توافق هستهای،
افزایش تحریمهای کمرشــکن،
حمله نظامی به ایران .او افزود که
تحریم ها هم نهایتاً به حمله نظامی
منتهی خواهند شد ،برای این که
ایران متقاب ً
ال به برنامه هستهای اش
ســرعت خواهد بخشید .به گفته
اوباما ،جنگ تنها آلترناتیو توافق
هستهای موجود است.
در همین چارچوب ،جاش ارنست،
ســخنگوی اوبامــا ،تظاهرات ۲۳
ژوئیه در واشــنگتن علیه توافق
هستهای را "تظاهرات در حمایت

اگر لنز خوبی خریداری میکنی و
هزینه زیادی بابتش پرداخت کرده
ای ،حتما یک فیلتر محافظ یا فیلتر

از جنگ" نامید .او گفت که خبر
دارد که سناتور کروز قصد داشته
"تظاهراتی در حمایت از جنگ"
بیرون کاخ سفید برگزار کند .جان
کری هم در شورای روابط خارجی
گفت که تنهــا آلترناتیو مخالفان
توافق هســتهای ،بمبــاران ایران
است.
•

پنجم -اوبامــا و خامنهای ،هر دو
تأکید کردند و میکنند که رابطه
میان دو کشــور و سیاســتهای
منطقهای شان هیچ تغییری نکرده
است.
اوباما برای راضی کردن مخالفان،
ضمــن گــزارش نظارتهــا و
محدودیتهای بسیار گسترده و
بلند مدتی که بر برنامه هستهای
ایــران تحمیــل کــرده ،دائماً بر
آمریکا ستیزی ،اسرائیل ستیزی،
یهودســتیزی و تروریستی بودن
جمهــوری اســامی تأکید کرد
و گفــت که از امنیت اســرائیل و
متحدان عــرب در برابر تهدیدات
ایران دفاع خواهــد کرد و گزینه
نظامی همچنــان روی میز قرار
دارد .او در مصاحبه با بیبیســی

 UVهم برایش تهیه کن تا روی
لنز خراش نیفتد .معموال در حین
کار ،لنز به جاهای زیادی برخورد
کرده و احتمال خــش افتادن بر
روی آن فوق العاده زیاد است.

•
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«همهچیزدرموردمونترآل»
Infos pratiques sur Montréal

بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.

خرید چند کارت حافظه با حجم
زیــاد و همچنین ســرعت ثبت
باال .اگر قصــد داری با دوربینت ،بزرگان این اســت که هرگز سه کارفرماها ،همیشه پروفایل آنالین
فیلمبرداری هم انجام بدهی ،تعداد پایه ابتیاع نکرده و استفاده از آن را کاندیداها را به دقت چک میکنند
کارت حافظــه را دو برابر در نظر مکروهدانسته اند!
تا اطالعات بیشتری کسب کرده
بگیر.
بنــده بــر خــاف گفتــه این و بویژه ،عکس شخص متقاضی را
•
پیشکسوتان ،ســه عدد سه پایه هم مشاهده نمایند تا ببینند طرف
ّ
یک هــارد اکســترنال که بتوانی عکاســی و حتی یک مونوپاد هم چند َمرده حالج است!
عکسها را بر روی آن ذخیره کنی .خریداری کرده و به همه دوستان طبیعتــا اثر مثبــت یک عکس
دوربینهای جدید هر روز با تعداد هم توصیه مینمایم.
استودیوییحرفهای،باپوزیشنهایی
پیکسل بیشتری ارائه شده و اگر بدون سه پایه ،شارپنس یا وضوح که اعتماد به نفس و انرژی مثبت
بخواهی همه عکسهایت را بر روی عکس به حد چشمگیری کاهش را انتقال میدهند ،بســیار بیشتر
کامپیوتر ذخیره کنی ،بعد از مدت خواهــد یافت ،مگر در عکاســی و گیرنــده تر از عکســی خواهد
بسیار کوتاهی ،عکسها کل حافظه خیابانی که به دلیل محدودیتهای بود که با موبایل و پشــت زمینه
کامپیوتر را اشــغال کرده و دیگر حرکتــی و حداقــل جلب توجه نامرتب و کیفیــت پایین بر روی
هیچ جــای خالی بــر روی هارد ســوژه ،عمال امکان استفاده از آن پروفایلت نصــب کرده ای .عنایت
کامپیوترت موجــود نخواهد بود .بسیار محدود است.
داشته باشید که عکس پاسپورتی
دلیل دیگر اینست که در صورت •
را نمیتوان به عنوان عکس پروفایل
آلوده شدن کامپیوتر به بدافزارها ،ریموت کنترل برای عکاسی بدون  LinkedInبــه کارفرما غالب کرد
یا از بین رفتن کامپیوتر ،احتمال لرزش دوربین و تهیه تصاویر کامال چون در عکس پاســپورتی یا به
از بین رفتن کل عکسها بسیار زیاد واضح.
اصطالح  ،IDشــخص نباید هیچ
بوده و هارد کامپیوتر ،مکان امنی •
احساس خاصی را در صورت خود
برای نگهداری عکسها نمی باشد .دستمال و فرچه مخصوص تمیز بروز دهد و چهره باید کامال خنثی
•
کردن لنز برای رفع گرد و غبار
و Neutreباشد ،در صورتی که در
خریــد یک فالش کبــرا با ادوات
-----------عکس  ،Corporatifتاکید بر روی
رادیویی که بــدون نصب بر روی
حاالت صورت سوژه و القای حس
توجه  00توجه
دوربین هم بتوانددر زمان عکاسی،
اعتماد به نفس ،قابل اعتماد بودن
نور افشانی کند.
از این شماره ،استودیو فوتوبوک هر و انرژی مثبت به شــخص بیننده
•
بار یک پروموشن عکاسی را هم به است .طبیعتا عکسهای مربوط به
یک کیســه محافظ دوربین برای عزیزان تقدیم مینماید.
تخصصهای مختلف افراد گوناگون،
پروموشن این شماره:
عکاسی در هوای بارانی
به همان نسبت متفاوت و متناسب
•
پروموشــن عکســهای حرفه ای با شغل فرد خواهد بود و نمیتوان از
یک کیف یا کوله پشتی مخصوص و  Corporatifبــرای پروفایــل همه با یک مدل خاص و واحدی
عکاسی که واتر پروف بوده و یک  LinkedInو ســایر ســایتها و عکس گرفت.
الیه محافظ ضد باران نیز از بیرون پروفایلهای حرفه ای و شغل یابی ،هزینه  3قطعه عکس حرفه ای در
بر روی آن نصب گردد.
عکس پروفشنال برای کارت ویزیت استودیو با رتوش:
•
و وب سایت برای هموطنان عزیز و جمعا به مبلغ  30دالر
یکی از مهمترین ادوات عکاسی ،همچنین یادگیری یک مطلب به (این پروموشــن تا روز بیستم ماه
سه پایه دوربین است.
درد بخور!
آگست معتبر خواهد بود).
•
عـلما ،همیشه ادعا در کبک ،عرف بر این اســت که
البته بعضی از ُ
میکنند که سه پایه دوربین اصال هیچکــس عکس خــودش را بر
ضروری نبــوده و از افتخارات این روی رزومه نصب نمیکند ولی اکثر

به درستی گفت که هزینه نظامی
کشــورهای عرب خلیــج فارس
حداقــل  ۱۰برابــر هزینه نظامی
ایران اســت .یعنی ایــران با این
هزینه نظامی نمیتواند تهدیدی
برای متحدان آمریــکا -با حدود
 ۶۰۰میلیارد دالر بودجه نظامی-
به شمار رود.
ً
خامنهای نیز متقابال از عدم تغییر
سیاستهای منطقهای جمهوری
اسالمی در حمایت از متحدانش-
عراق ،سوریه ،حزبالله ،حماس،
مردم بحرین و یمن -سخن گفت.
او گفت آمریکا در حالی ایران را به
دروغ متهم میسازد که به دنبال
سالحهای هستهای است که خود
و اسرائیل دارای هزاران بمب اتمی
هستند ،آمریکا تنها کشوری است
که از بمب اتمی علیه مردم ژاپن
اســتفاده کرده ،آمریکا به عراق و
لیبی و افغانســتان حمله نظامی
کرد ،در ســوریه از تروریســتها
حمایت به عمل میآورد ،از  ۴ماه
بمباران مردم یمن توسط عربستان
ســعودی حمایت به عمل آورده،
حکومت منتخــب دکتر محمد
مصدق را در سال  ۱۹۵۳با کودتا

ســرنگون کرد و  ۲۵سال به طور
مطلق از حکومت شاه حمایت به
عمل آورد.
اما حقیقت برخالف ظواهر مدعیات
اوباما و خامنهای است .روابط ایران
و آمریکا با این گفتوگوهای علنی،
بلند پایه و بلند مدت تغییر کرد.
دو کشور در جای پیشا مذاکره قرار
ندارنــد و این امر بیش از هر چیز
دیگری موجب نگرانی اسرائیل و
دولت های عرب منطقه شده است.
بی جهت نیست که هاآرتص ژنرال
قاسم ســلیمانی را شریک مخفی
آمریکا در ایــران قلمداد میکند.
جان اســتورات هم به اوباما گفت
که در عــراق همراه ایــران علیه
داعش میجنگید و در یمن همراه
با عربستان ســعودی علیه ایران
(دقیقه  ۵و  ۳۰ثانیه).
اگر اختیار به دست اوباما/کری از
یک سو و روحانی/ظریف از دیگر
سو باشــد ،تا پایان دوران ریاست
جمهوری اوباما روابــط میان دو
کشور برقرار خواهد شد.دولتهای
منطقه از این میهراسند و اوباما و
خامنهای به آنان میگویند که هیچ
چیز تغییر نکرده است.

•
ششم -این نکته که "منافع ملی"

ایــران مبنای قبول یــا رد توافق
هستهای اســت ،نه اسالم و قانون
اساسی جمهوری اسالمی ،گامی
مهم در سیاســتورزی خامنهای
اســت .او آگاهانه و هوشیارانه در
انتظار تصمیم کنگره آمریکا است.
اگر کنگره توافق هســتهای را رد
کند و اوباما با وتو هم حریف کنگره
نشود ،آمریکا از نظر جهان مسئول
شکست مذاکرات و توافق شناخته
خواهد شــد .این پیروزی بزرگی
برای آیتالله خامنهای خواهد بود.
جان کری و مونیز در واشــنگتن
پست نوشــتند« :عقب کشیدن
آمریــکا از این توافق اشــتباهی
تاریخی خواهد بود .در این صورت
ما در میان شــرکای مان منزوی
شده و شاهد گسیخته شدن نظام
تحریمها خواهیم بود و این وضع
به ایران قابلیت غیرقابل کنترلی
در جهت پیشبرد برنامه هستهای
خواهد داد».
•

AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

Open 7 Days

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

ONIONS

ENGLISH CUCUMBERS

PRÊT À MANGER

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

AVOCADOS

HUMMUS
425 g

FARINE
20 kg

SIBONE FRIED VEGETABLES

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

COUSCOUS SALAD

PARI
BASMATI RICE

SALADE DE COUSCOUS
425 g

RIZ BASMATI PARI
10 lbs. / 4.54 kg

SPECIAL
EA.
CH.

FROMAGE FETA DORIC
700 g

NUPAK LONG GRAIN
PARBOILED RICE

EA.
CH.

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.58 kg

EA.
CH.

DUBON CANOLA OIL
HUILE CANOLA DUBON
18 L

ST-JEAN

PÂTE DE TOMATES ZARRIN
700 ml

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

For more information contact Jonathan

jonathan@doublepizza.ca

514 343-4725 ext: 2245

Halal

LB.

Halal

Halal LB.

GRAIN FED WHOLE CHICKEN

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

EA.
CH.

Halal

CUISSES DE POULET DE GRAIN
$3.94 kg

AKHAVAN PITA BREAD

SUCRE BLANC REDPATH
2 kg

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

Halal

GRAIN FED CHICKEN LEGS

EA.
CH.

REDPATH WHITE SUGAR

EA.
CH.

Halal
Halal

FROMAGE CRÈME LACTANTIA
250 g

EA.
CH.

ZARRIN TOMATO PASTE

AGNEAU HACHÉ
$13.18 kg

LACTANTIA CREAM CHESE

PÂTE PHYLLO FRAÎCHE
454

LB.

GROUND LAMB

EA.
CH.

FRESH PHYLLO DOUGH

LB.

EA.
CH.

LB.

ST-CHARLES

OLIVES KALAMATA JUMBO
$6.58 kg

Halal

Halal

DATTES AL MADINA
500 g

EA.
CH.

JUMBO KALAMATA OLIVES

RIZ ÉTUVÉ NUPAK
20 lbs. / 9.08 kg

GIGOT D’AGNEAU FRAÎCHE
Pr. of / Pr. de Québec
$15.38 kg

AL MADINA DATES

MIEL NATUREL JAHAN
1 kg

EA.
CH.

FRESH LEG OF LAMB

EA.
CH.

JAHAN NATURAL HONEY

CONCOMBRES MARINÉS ZARRIN
700 ml

EA.
CH.

EA.
CH.

DORIC FETA CHEESE

ZARRIN PICKLED
CUCUMBERS

LB.

DATTES HAFEZ
907 g

EA.
CH.

EA.
CH.

RAISINS ROUGES
$3.28 kg

HAFEZ DATES

SIROP CORTAS
Assorted / Assortis
600 ml

SPECIAL

RED GRAPES

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

CORTAS SYRUP

LÉGUMES FRITES SIBONE
450 g

EA.
CH.

PECHES
$2.18 kg

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
•،خواربار
ÉPICERIE
FIVE ROSES FLOUR

CHOUFLEUR

PEACHES

ANANAS

EA.
CH.

Take out only
Take out only
emporter
PourPour
emporter
seulementseulement

CAULIFLOWER

LB.

PINEAPPLES

AVOCATS

Take out only
Pour emporter seulement

CERISES ROUGES
$6.58 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

RED CHERRIES

OIGNONS
Sac 10 lbs. bag

CONCOMBRES ANGLAIS

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

EA.
CH.

Halal
Halal
Halal
Halal Halal

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

514 485-4887

Repas
ULTIME

CAVENDISH

READY TO EAT

EA.
CH.

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

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

Take out only
Pour emporter seulement

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

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

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

See stores for more specials
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LB.

SHERBROOKE

1 Medium Pizza

(all dressed or 3 toppings)

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

19

99

Traditional Pizza Special
1 Medium Traditional
Italien Pizza,

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

+ Small Fries OR CheesyBread

19

99

Large 2499
X-Large 2999

NEW!

DECARIE
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چنداوکازیوناستثنائی

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

كاندوى
بسيار زيبا
و
م
در
ن
ب
 ٣اطاق خوا
سبك تاون
آب با من ب و  ٣حمام و زير زمي هاس داراى
ظ
نو
ره دلپذیر رودخانه و پ اقع در كنار
ار
ك
ellevue
در Saint-
قيمت Anne-de-B
00
 649,0دالر

ر مونتريال
ن سرمايه گذارى د هر آپارتمان
عالقمندا
كه
مسكونى  ١٢واحدى خوب نزديك
ك ساختمان
د ،با درآمد
واب ميباش
ي
رستوران و
طاق خ
كت،
داراى  ٣ا طار ،اتوبوس ،سوپر مار ست ايلند)
ي یرفون (و
بايستگاه ق
بپ
مدرسه در منطقه خو  2,999دالر
ت ,000
بقيم وش ميرسد
بفر

مدرن با غرستوران
ب
س
ي
ا
ر
ش
ذا
يک
هاى ايران
و

ىو
فر
خاور ميان
وش عالى
فعل با امكان فرنچايز ه و درآمد
و امك ى ( D.D.Oوست اي ى در محل
ان گ
لند)
بقيمت سترش در
س
را
س
ر
كانادا
عالقمن  ٣٧٥٠٠٠د
دا
الر واگذار
ن به سرمايه گذار می شود.
ى
ل
گ
ط
ي
ف
و
ا
رگيزنياتلفونشم با نينوس
اره
٨١٦- ٤٠٨٠
 ٥١٤تماس
ب
گ
ی
رند.
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Cell.: (514) 816-4080

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker
CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202

Office: (514) 990-4666 X594
Pointe Claire, QC H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

کیفیت عالی و قیمت مناسب
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
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 Mailing Address:
)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

behrooz@babakhani.ca

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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


پروانه زندی

Cell.: 514-909-4765

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

Tel.: (514) 933- 8383

ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ  -ﺍدﺍری  -ﺗﺠﺎری  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

______________
Parvaneh ZANDI
Real Estate Broker
3675 DES SOURCES, #109
D.D.O, QC H9B 2T7
Tel.: 514-683-8686
pzandi20@gmail.com

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

UNION MONDIALE

آرﺷﯿﺘﻜﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﻚ

هدیۀ من به شما:
 1000دالر جهت هزینه محضر






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓﺮﺯﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮی

ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

constartech

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
درسراسرمونتریالبزرگ

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver
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عینک
فرهت

بهمدیریت:
بیژن احمدی

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671

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

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

