شــریف

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز- امورمهاجرت

Cote vertu, Bus 121 E

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

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

www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com

1226 شماره21سال
1394  امرداد24

1226

|
|
$ EXCHANGE

St-Laurent, QC H4N 1C8

Tel.: (514) 289-9011

www.ICPimmigration.com

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

Sharif
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...ایرانی استخدام کنیم

•6170NDG:
Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744
West Island:

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

...صبحسپتامبر

 اکتبر یکی از19 انتخابات
5ایرانیان
مهمترینانتخاباتدرچند
جشن
MDJP15-039 • desjardins • annonces
• offresپیوند
de bienvenue
nouveaux arrivants • Info: mr/gl
PublIcatIon: Paivand • foRMat: 10,5” x 8” • VeRsIon: farsi • couleuR: cmYK • lIVRaIson: 22 juin • PaRutIons: 1 juillet et 1
7 ...دهه گذشته است
محسن یگانه در مونتریال
...چرا خانه ی ایران؟

...در حسرت ایرانی سربلند

er

: ص

514-439-8501
www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

..ارتقاء حس همبستگی

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

...با ایرانی کار کنیم

الیت
صرافی
)(خضر

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

انتقال فوری ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

IBNG

: ص

13

3 روزگار
!خوشنیست1طال

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

صبح8 چهارشنبه ها

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

6 >>

انتخابات کانادا

کانادا/کبک

 صمیمی.ح

شادپور.ا.ع
11 >>

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.

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

2178 Ste-Catherine W.

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

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

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

حمیدصدیقکاغذچی

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

La Fondation Culturelle Libre Expression Presente

پرچم آمری

T o w e rn 2sale

بل سنتر

15 460 $

Cell.: 514-702-2309

مشاور امالک در سراسر مونتریال

کا در سفارت این کش

3 روبروی

«آنچه
دونان
: ص همه
 او،دارند
بهتنهایی
»!دارد

: ص

11 6
: ص

À PARTIR DE

Profusion Realty RF

مریم خالقی

6 کوبا برافراشته شد
ور در

>>
COROLLA7 2010

 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
Agence Immobilière

tation! ا
s
e
n
i
a
h
ین
proc
نوشتار را

 ای!ایستگاه
ستگاه به
د
ر
ذ
ه
نم
!رور کنید

مسابقهنقاشیکودکانایرانیمونتریال
شهباز

ایران و نفتیکه در دریــاها
0 پنهان کرده است

1

:پیوند برگزار می کند

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

22

: ص

: ص

14

ســوریه
8!کورسـویامید
: ص

...در تقویت کامیونیتی بکوشیم

:سیاسی

.ca

وجهه کانادا در سطح جهانی بعنوان کشوری حامی
،صلح و بازگشت دوباره به سیاست های معقول داخلی
در گرو مشارکت گسترده همه ما در این انتخابات است

 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

:جایـزه
 هزار دالر کمک۴
برایاستقـرار شما

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

!مسـابقه خوشامدگویی به کانادا

:دکتر شریف نائینی

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

e

2
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بازگشایی رستوران پرشیا

رستورانپرشیا

با غذا های اصیل ایرانی
• با طعم خانگی
ی آرام
 • در محیط
• پارکینگ رایگان

.آماده پذیرائی از شما و مهمانی های شما میباشد
_______________________

رستوران پرشیا
سپاسگـزاری

ی پیمانکاران
  یاران و همچنین تمام، دوستان،بدین وسیله از کلیه
در مکان- عزیزی که در ساخت و راهاندازی مجدد رستوران پرشیا
، نقش موثر و به سزایی داشتند-جدید
.صمیمانه سپاسگزاریم و دست این دوستان را صمیمانه می فشاریم
__________________
:در این میان از این عزیزان بویژه تشکر می کنیم
 آقای علی، آقای حمید مصدق، آقای رضا امیری،آقای هادی متبسم
  آقای مهندس مرتض، آقای حسین پاشا،رضوی نیا
ی ربانی
.Renovation General Unique Inc :آقای مهیار
Mr. Noam: Lighthouse Electrique
.Pars Plumbing Inc :آقای باقر صدر
.Plomberie Chauffage Samson Inc :آقای کامبیز سعیدی
.Air Condition 110:آقای جبار
:آقای فرامرز ترک و آقای عباس کمالی
AUSBEC CONSTRUACTION INC

مدیریترستورانپرشیا

:>> ساعات کار

____________

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

Tel.: 514-489-8484

اخوان
نسرین و مهدی
____________

: چهار شنبه، سه شنبه،دو شنبه
. بعد از ظهر6:00  صبح تا11:30 از
: جمعه،پنج شنبه
. شب10:30  صبح تا11:30 از
 بعدازظهر5:00  از ساعت:شنبه
. شب10:30 تا
. تعطیل است:یکشنبه

6710 St. Jacques

Montreal QC H4B 1V8

Tel.: 514-489-8484

COROLLA CE 2015
STARTING AT

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
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

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

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

Model Unit
H3G 2T3

MDJP15-039 • desjardins • annonces • offres de bienvenue nouveaux arrivants • Info: mr/gl
PublIcatIon: Paivand • foRMat: 10,5” x 8” • VeRsIon: farsi • couleuR: cmYK • lIVRaIson: 10 juin • PaRutIons: 15 juin, 16 juillet et 13 aoÛt

استقبالیگرم
از مصطفی
آرامیس

تازه وارد

هدیه خوش آمد به تازه واردین

• تراکنش جاری نامحدود رایگان به مدت یک سال
1
• نرخ مناسب برای حساب های پس انداز
2
• صندوق امانات کوچک رایگان به مدت یک سال
• به رسمیت شناختن تجربه رانندگی
در هنگام درخواست برای بیمه خودرو
 با انواع متنوع کارت های اعتباری متناسب،به عالوه
.با نیازهای تان آشنا شوید
desjardins.com/bienvenue

Certaines conditions s’appliquent. Pour tous les détails, visitez desjardins.com/bienvenue.
1
À la suite de l’analyse de votre dossier, votre conseiller de Desjardins sera en mesure de
vous confirmer la bonification à laquelle vous êtes admissible. 2 Offert dans les caisses où ce service existe.
MDJP15-039 NouveauxArrivants_Farsi_Paivand.indd 1

. دیدن کنیدdesjardins.com/bienvenue از سایت، برای جزئیات بیشتر.برخی شرایط برای اِعمال وجوددارند
، مشاور شما در دژاردن قادر خواهد بود تا امتیازاتی را که شامل حال شما می شود،در پی بررسی پرونده شما
. صندوق امانات برای شعباتی است که این خدمات در آنها ارائه می شود.به شما اطالعدهد
2015-06-09 12:02

4
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ـــــــــــ
اخذ وام بانكى
با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم

از بانک هاى معتبر كانادا

ـــــــــــ

رامین عباسى

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

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

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

ILE PERROT TOYOTA

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com

DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

Courtier Immobilier Agréé

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

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

با ضمانت بهترین
قیمت ها برای ایران
و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

Tel.: 514-777-3604

 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)

( و شرعیCIVIL) دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی
شیـخ صـاحل سیبـویه

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

 ا جتماعی،کلیه امور اسالمی و فرهنگی

514-247-1732  و514-366-1509 :تلفن

) خیابان سنت ژاک (الشین210 :نشانی

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

4
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Iranian Community Annual Gala
یک شب شاد ،پرشور و بیادماندنی
یکشنبه  11اکتبـر 2015
Sun. Oct. 11, 2015

در آغاز فصل تالش ...

دیـدار همدیاران!

بررسیفعالیتهایکامیونیتی:
ی بر سال گذشته و نگاهی به پیش رو
مرور

 به صرف
شام و شراب شیراز

جشن و
شادی

 بیزنس کارت خود را
همراه بیاورید!
_________

جزئیات بیشتر در شماره آینده

__________
با ما باشید!

اوردور ،غذاهای اصلی
متنوع ،سوپ ،ساالد،
میوه،شیرینی،
نوشیدنی
و...
همراه با
23سال

با شما !

همزمان  23امین
سالگرد انتشار پیوند
را جشن می گیریم

برنامه های هنری تفریحی:
کنسرت نازنین اصفهانی
کـر ،دف نوازی،
 گروه ُرقص (آذری ،بندری و)...
سخن شناسایی و معرفی و...
موسیقی زنده جوائز ،رقص
هنرمنایی
استعدادهای جامعه ی
ایرانیمونتریال
شام ،شراب
و...

دی جی



در
سالن زیباو
شکوهمند
امب
سی پالزا

در جهت ارتقاء
حسهمبستگی،
حسکامیونیتی،
ارتقاء بیزنس های ایرانی
با حضور بازرگانان،
نهادها ،مراکز،
اجنمن ها،
چهره های اجتماعی،
فرهنگی  ،سیاسی
و...

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

5
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شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

«هزاران نکته و سخن ناگفته»!

 21مرداد -با آن که کم و بیش همه دولت مردان  -یا به عبارت درست
تردولت نامردان  -حکومت پلید و مافیایی آخوندی "سروته یک کرباس"
اند و در فرومایگی ،وقاحت ،نادانی ،ناکارآمدی ،قساوت ،جنایتکاری ،فساد،
دزدی ،غارتگری و ...اشتراکدارند ،ولی اکبر هاشمی رفسنجانیدر زمینه
تمرکز همه صفات یادشده در باال درخود جایگاهی ویژه دارد و با کمی
دستکاریدر زبانزد معروف "آنچهدونان همهدارند" به تنهاییدارد!
----------------------------------------------درطول  37ســال گذشته ،هرگاه او اختصاص داد .درسراسر اروپا،
که پای خطاهــای فاحش و وارد کانادا و امریکا ،مالکیت دارایی
آمدن زیان و خسارت های عمده هایی چون بزرگراه ،مراکزبزرگ
و غالبا جبران ناپذیــر به ایران و خرید ،هتل و امالک بسیار به
ایرانی درمیان بوده ،اکبر هاشمی او نسبت داده می شود و تنها
رفســنجانی درآن سهم ونقشی «دانشگاه آزاد اسالمی بیش از
عمده و تعیین کننده داشته است 200 .میلیــارد دالر دارایی
«آنچه
به عنوان مشــت نمونه خروار  -به دارد» و «امروزه او و خانواده
دونان همه
نقل از "ویکی پدیا" « : -رفسنجانی اش کنترل میلیاردها دالر
دارند ،او
از گروگانگیری کارکنان ســفارت دارایی را دردست دارند».
بهتنهایی
امریکا درســال  1358به عنوان بــا چنیــن پیشــینه ای،
"یکــی از بزرگ تریــن اقدامات ازچندســال پیــش درپی دارد!»
سازنده درتاریخ کشور" یاد کرد» باالگرفتــن اختــاف بین
اگرچه چندســال بعد خود او در اکبرهاشــمی رفســنجانی و
دهمین ســالگرد انقالب دریک سیدعلی خامنه ای برسر انتخابات تنها متعلق به قشرضعیف و مردم
مصاحبــه گفت که بــا توجه به تقلب آمیز ســال  ،1388پرونده عادی جامعه نیســت و نباید فضا
تجارب این ســال هــا «گروگان ای برای فرزند او مهدی هاشــمی را طوری پیش ببریم که هرکس
گیری اشتباه بود»!
به اتهام دریافت رشــوه از شرکت زمانی مســئولی بوده و حاال علیه
اکبرهاشــمی رفسنجانی با توجه نروژی "استات اویل" ،اختالس و او و بستگانش حکمی صادر شده،
به نفــوذی که بــرروی آیت الله اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شد .تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را
خمینی داشت ،یکی از مهم ترین رسیدگی به این پرونده در دادگاه زیرسئوال ببرد و برای تخریب قوه
عوامل به درازا کشــیده شــدن های بــدوی و تجدیدنظر حدود قضاییه فیلم وداع درست کند».
بیهوده و جنایتکارانه جنگ پس  3سال به درازا کشید و درنهایت درهمیــن حــال ،درهمــان روز
از بیرون راندن دشــمن متجاوز مهدی هاشمی به  10سال زندان
{>> ادامه در صفحه}30 :
ازخاک کشــور بود کــه به بهای محکوم شد.
جــان صدهاهزارتــن و معلولیت به گــزارش تارنمای "مشــرق":
صدهاهزارتــن دیگر و خســارات «ســاعت  15و ســی دقیقــه
مادی چندصد میلیارددالری تمام روزیکشنبه  18مرداد  ،94مهدی
پیراشکی
شد و سرانجام نیز به "سرکشیدن هاشمی به همراه خانواده و وکالی
و کلوچه فومنی
جام زهر" و "معامله کردن آبرو با خود برای معرفــی خود به زندان
عموجان
خدا" منجرشد!
اویــن آمد و پــس از خداحافظی
خاطرات خوش
به نوشــته "ویکی پدیا"« :بدون با خانــواده اش وارد زندان شــد.
ایران!
تردید این هاشــمی بود که راه را محمود علیزاده طباطبایی وکیل
برای رهبری سیدعلی خامنه ای مهدی هاشمی باحضور در جمع
در خبرگان هموار کرد .هاشــمی خبرنگاران اظهارداشت :حکم قطعا
درمجلــس خبــرگان خاطره ای و یقینا خالف ّبین شرع است و ما
تعریف کرد که براســاس آن روح ایــن موضوع را به زودی ثابت می
الله خمینــی درزمان حیات خود کنیــم و رییس قــوه قضاییه هم
جانشــینی خامنه ای بر منصب خواهد پذیرفت ...آیت الله [هاشمی
رهبری را تأیید کرده بود ...در دوره رفســنجانی] هم حکم صادره را
اول ریاســت جمهوری هاشمی ،غیرشرعی و غیرقانونی میداند».
رهبرواقعی کشوراوبود .درواقع این مهدی هاشمی هنگام ورود به زندان
هاشمی بود کهدرآندوره سیاست بیانیه ای منتشرکرد .دراین بیانیه
های کلی نظام را تعیین می کرد» .آمده اســت« :باردیگر درخواست
فزون بر حرص و آز مالی هاشمی اجازه پخش کامل و بدون حاشیه
رفســنجانی و فرزنــدان و افراد کلیه جلسات محاکمه اینجانب را
خانــواده اش ،او در زمینه ارتکاب از صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ترور و جنایت نیز پیشینه ای سیاه ایران دارم».
دارد« :دراواخــر دوردوم ریاســت ازسوی دیگر ،دفترسخنگوی قوه
جمهوری او ،دادگاهی در آلمان که قضاییــه نیز اعالم کــرد« :درپی
اسپشیال روزانه ما:
به پرونده ترور میکونوس رسیدگی محکومیتمهدیهاشمیبهرمانی
می کرد طی حکمی ســیدعلی معروف به هاشمی رفسنجانی به
دوشنبه :زرشک پلو مرغ
(سه شنبه :تعطیل است)
خامنه ای و هاشــمی رفسنجانی جرم اختالس ،ارتشــاء و مسایل
چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
را به دادن دســتور این ترور متهم ضدامنیتی و قطعیت حکم نامبرده
پنجشنبه:باقالیپلو باماهیچه
کرد ...درجریان قتل های زنجیره در دادگاه تجدیدنظرپــس از طی
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
ای ،اکبر گنجی درمقاله عالیجناب مراحل اداری ،حکم به اجرا درآمد
شنبه:قورمهسبزی
سرخپوش و عالیجنابان خاکستری و متهم بعدازظهر روز  18مرداد 94
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه
پوش به بررسی نقش او دراین قتل جهت تحمل محکومیت  10ساله
ها پرداخت».
به زندان اوین معرفی شد».
درباره فساد اقتصادی و غارتگری صادق آملی الریجانی رییس قوه
اکبرهاشمی رفسنجانی و خانواده قضاییه نیز به انتقاد از فضاسازی
اش حرف و حدیث بسیاراســت .های انجام شده درجریان محاکمه
چندســال پیش مجلــه معتبر و محکومیــت مهدی هاشــمی
"فوربز" روی جلد خود را به تصویر پرداخــت« :احــکام و آراء صادره

شعر و ترانه...

توافق هسته ای!
هادی خرسندی

دوش وقت سحر توافق شد
بین صبر و ظفر توافق شد
با شکوه و مبارک و میمون
خوب و بی دردسر توافق شد
آسمان بر ستاره ها خندید
بین شمس و قمر توافق شد
اینکه ُدور وطن کبوتر صلح
بزند بال و پر توافق شد
سر جشن و بزن بکوب اینجا
توی کوی و گذر توافق شد
بهر اینکه کمی برقصم من
بین قر ،با کمر توافق شد
سر دیدار توی تاریکی
بیندختر پسر توافق شد
این شلوغی چه فرصت خوبیست
ندهیمش هدر ،توافق شد
روی یک بوسه پس از تحریم
زان بت عشوه گر توافق شد
رفع تحریم عشق شد ،یاران
طاقباز و دمر توافق شد
سر حق مسلم سابق
که شده مختصر توافق شد
سر دادن ز کیسه ملت
خرج سیر و سفر توافق شد
بر سر اینکه ملت ما کرد
میلیاردها ضرر توافق شد
بر سر اینکه میشود آدم
سانتری-فوژ خر توافق شد
سر هفتاد و پنج میلیون خلق
بین پنج شش نفر توافق شد

همچنان خط فقر پررنگ و
مرزمان پرگهر توافق شد
بابت اینکه کفش نو نخرد
بچه کارگر توافق شد
روی اینکه کسی نگوید هیچ
از حقوق بشر توافق شد
بابت «زنده باد» آمریکا
عوض «مرگ بر» توافق شد
روی نفتی که حرف آن نزدند
از همه بیشتر توافق شد
گاز را میزنند چوب حراج
نصف قیمت ببر توافق شد
به مصدق اگر که شد توهین
نشوم من پکر ،توافق شد
آبرو بردن از امیرکبیر
ضمن جعل خبر توافق شد
کاریکاتوور میشود تاریخ
با بی.بی.سی اگر ،توافق شد
وه چه شیرین مذاکراتی بود
مثل قند و شکر توافق شد
روی اینکه رژیم اسالمی
بشود معتبر توافق شد
اینکه باشد به قدرتش باقی
شیخ عمامه سر توافق شد
خطری در افق نمایان بود
بهر رفع خطر توافق شد
روی اینکه برای ما بپزند
آش کشکی دگر توافق شد
آش بهتر ازین نشاید پخت
چه ظریف آشپز شود چه زمخت

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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انتخابات  19اکتبر یکی از مهم ترین
انتخابات در چند دهه گذشته است
حسینصمیمی
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در دوران نشست پارلمان و در مقام
رهبر اپوزیسیون همواره نشان داده
بود ،ایــن بار با مالحظه و احتیاط
بیشتری ظاهر شد که تا اندازه ای
دور از انتظار بود.
نخست وزیر هارپر اما در پی آن بود
تا با ارائه کارنامه درخشان و مثبتی
از گذشته رای دهندگان را مطمئن
سازد که کماکان دولت او می تواند
ضامن موفقیت اقتصادی و تامین
امنیت کانادا در جهان بحران زده
حاضر باشد.

دومین هفته مبارزات
انتخاباتی کانــادا را
با رویداد نخســتین
مناظــره تلویزیونی
رهبــران چهار حزب
محافظه کار ،نئودموکرات ،لیبرال
و «سبز»؛ وسرعت گرفتن آرام آرام
ماشین های انتخاباتی احزاب پشت
سر گذاشتیم.
ایــن در حالی ســت که محافظه
کاران و نئودموکراتها دوشادوش؛
و لیبرالهــا در رتبــه ی ســوم دولت هارپر :بدترین دستاوردها!
نظرسنجی های مردمی قراردارند .گــزارش ســازمان تحقیقاتــی
محافظه کاران "مدیریت و رهبری ترقی خواه (پرس پروگرس) که در
اثبات شــده ،اقتصاد قــوی تر" پایان ماه جوالی انتشار یافته بود،
را بعنــوان شــعار انتخاباتی خود نشان میداد کهدر بسیاری از زمینه
های مسائل اقتصادی ،دولت هارپر
برگزیدند.
در حالی که نئودموکراتها و لیبرالها بدترین دســتاورد را بین تمامی
با نگرش به عدم محبوبیت دولت دولتهــای کانــادا از پس از جنگ
و شــخص هارپــر و وجود فضای جهانی دوم تا به امروز داشته است؛
خواســت عمومی در ایجاد تغییر و اینکه او بهترین مدیر در مدیریت
به ترتیب " آمــاده برای تغییر" و و راهبــرد اقتصادی کانــادا بوده،
"تغییر واقعی" را بعنوان شعارهای بیشتر دارای جنبه افسانه و تخیل
انتخاباتی سرلوحه کارزار خود قرار داشته تا واقعیت.
نتیجــه بررســی هــای دو تن از
دادند.
تلویزیونی
مناظره
اقتصاددانــان یونیفور که پایه این
اولین مناظــره تلویزیونی با اینکه گزارش بود نشــان میدهد رشــد
برنده یا بازنده خاصی نداشــت اما تولید ناخالص ملی در دوران هارپر
باعث شد ژوســتین ترودو ،رهبر  1.6درصد بوده که کمتر از نصف
جوان حزب لیبــرال که ماههای میزان همین رشددردوران نخست
پیاپی هدف تبلیغــات تلویزیونی وزیران پیشین میباشد.
منفی محافظه کاران بوده ،چهره نرخ تولید و ایجاد مشــاغل و کار
مطمئــن تری از خــود را به رای همواره پایین تراز نرخ رشد جمعیت
دهندگان نشاندهد.
بوده است.
تام مالکــر ،رهبــر نئودموکراتها از ســال  2006که محافظه کاران
برخالف طبیعت جنگنده ای که به قــدرت رســیدند نرخ رشــد

وجهه کانادا در سطح جهانی بعنوان
کشوری حامی صلح و بازگشت
دوباره به سیاستهای معقول داخلی،
در گرو مشارکت گسترده و آگاهانه
همه ما در این انتخابات است...

صادرات کانادا در حد
 0.3درصد بوده که
گزارش بعدی پرس
بدترین میزان از پایان
پروگرس این ادعا را
جنگ بــه اینطرف
نیز رد نمود و نشان
میباشد.
داد باالتریــن کند
درعــوض در مدت
شدن (تا حد توقف
حکومت ایشان یک
و رسیدن به رشد
درصد کل جمعیت
منفی) در قسمت
مارک گارنو
کــه ثروتمندترین
تولیــدات صنعتی
افــراد را تشــکیل
بــوده و در چهــار
میدهند  12.7درصد
بخش دیگر از اقتصاد
از کل درآمدهای کانادا را بدســت کانادا نیز رشــد بسیار کند بوده و
آورده اند ،که فقط در دولت اقلیت فقط قسمت ســاختمان سازی از
لیبرال پل مارتین این میزان  12.9رشد معقولی بهره مند بوده است
درصد بوده و بیشــترین تقلیل در و در ازای بسیاری از مشاغل که در
میزان پرداخت مالیــات بردرآمد سکتور انرژی و تولیدات صنعتی از
شــرکت های بــزرگ در دوران دست رفته ،بیشتر مشاغل تولید
حکومت هارپر اتفاق افتاده است.
شده در بخش سرویس و خدمات
بوده کــه دارای اهمیت مشــابه
این داده ها به میزان کافی مهمات نیستن .د
در اختیــار رهبران ســایر احزاب نتایج ضعیــف و غیرقابل دفاع در
قــرارداد تا در مناظــره به موضع مسائل اقتصادی باعث گردید تا در
اقتصاد قوی تحت مدیریت محافظه روزهای اخیر بحث مبارزه با فلسفه
کاران بتازند و پیامد سوال و اصرار تروریسم جهانی و شرکتدر کارزار
توماس مالکر،که نــه تنها دولت برای از بین بردن این پدیده و اینکه
نتوانسته بودجه ای متعادل و عاری فقط محافظه کاران بهترین و قوی
از کسری ارائه دهد ،بلکه در رکود تریندولتدر ایجاد و حفظ امنیت
اقتصادی نیز می باشــیم ،نخست کانادا و جلوگیری از نفوذ تروریست
وزیر تلویحا اقرار نمود که کانادا از ها و یا رادیکالیزه شــدن جوانان
منظر تکنیکــی در حال حاضر در کانادایی هستند ،موضوع اساسی
رکود اقتصادی است.
کمپین محافظه کاران گردیده و با
روز پس از مناظره استیون هارپر ایجاد فضای ترس ،در پی الغاء عدم
در موضع دفاعــی قرار گرفت؛ گو
{>> ادامه در صفحه}32 :
اینکه سعی نمود نشان دهد بجز
قســمت انرژی و نفت که به دلیل
وضعیت جهانی در رکود اســت،
سایر قسمتهای اقتصاد کانادا شکوفا
می باشند.

گشایشدفترانتخاباتی
مارک گارنو کاندیدای
حزب لیبرال در NDG

با تغییرات انجام شــده بر پایه بازبینی حوزه های انتخاباتی  ،اینک
دومنطقه وســت مونت و ان دی جی در یکدیگر ادغام شده و حوزه
جدیدی بوجود آمده اســت .مارک گارنو ،افسر مهندس بازنشسته
نیروی دریایی کانادا  ،فضانورد مشــهور ،که سه ماموریت فضایی در
کارنامه خود دارد و چندین سال نیز مدیر سازمان فضانوردی کانادا
بوده اســت ،درسال  2008با پیوســتن به حزب لیبرال (در آخرین
دولت ژان کرتین) وارد سیاســت فدرال شــد و از آن تاریخ تا کنون
نماینده حوزه انتخابی وست مونت -ویل ماری در پارلمان اوتاوا بوده
و با تغییــرات جدید اینک کاندیدای حزب لیبرال در ان دی جی و
وستمونت است.
عصر سه شنبهدفتر انتخاباتی ویدر خیابان مانکلند با حضور استفن
دیون رهبر سابق حزب یادشده و نماینده فعلی سن لوران ،شهرداران
وست مونت  -ان دی جی کوت د نژ و مونترال وست ،سیاستمداران
بازنشسته ســابق لیبرال در سطح فدرال و ایالت و حدود صد نفر از
پشتیبانان و هواخواهان لیبرال گشایش یافت و رسما کار مبارزاتی
خود را آغاز نمود.
گارنو در ســخنانی ،مشــروحا به برنامه های حزبش اشاره نموده و
یادآور شد که کار و کوشش فراوانی برای رسیدن به پیروزی درپیش
روی دارد واز شهروندان و هواخواهان خود کمک خواست تا او را در
رساندن پیام تغییر و تشکیل دولت جدید لیبرال یاری دهند.
با نگرش به وجود شمار باالی شــهروندان ایرانی تبار در این حوزه
انتخاباتیدر هفته های آینده با وی به گفتگو خواهیم نشست و سعی
خواهیــم نمود تا مواضع وی را در رابطه با خواســته های این رای
دهندگان روشن نماییم.
شما نیز میتوانید ســواالت خود را که مایلید مطرح گردد ،با ما در
میان بگذارید.
یادآوردنی است احزاب دیگر هنوز کاندیداهای خود را رسما معرفی
نکرده اند و حزب نئودموکرات (که در حال حاضر پیشرو نظرسنجی ها
میباشد) یکشنبه کاندیدای پیروز از میان  6رقیب را انتخاب خواهد
نمود .طبیعتا پس از انجام این مرحله با مراجعه به ستاد انتخاباتی
ان دی پی نیز نســبت به معرفی کاندیدای این حزب و ارایه برنامه
انتخاباتی ایشان نیز اقدام خواهیم نمود.

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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 تحویل رایگان دارو
فکس کنید :داروی شما در اسرع
 نسخه خود را به ما
/
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent
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یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر
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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.: 514-261-6886کورسـوی امید!
)utreV etoC orteM ( 4K1-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
شهباز خنعی
های6886-1
اتومبیل62 -)4
انواع لوازم یدکی15( :.léT

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

 14مرداد -درحالی که کمتر از 40
روز به  15سپتامبر  -تاریخ بررسی
و تأییــد یا رد توافق هســته ای
حکومت آخوندی و  - 5+1توسط
کنگره امریکا باقی مانده ،طرفین
این زورآزمایی یعنی دولت باراک
اوباما از یک ســو و کنگره دارای
اکثریت جمهوری خواه ازســوی
دیگر ،تمــام امکانات خود را برای
غلبه برحریف به کار گرفته اند.
همیــن روند با مقــداری تفاوت
در داخل کشــور نیز وجود دارد و
هواداران توافق با مخالفان دلواپس
آن به کارزاری همه جانبه مشغولند.
فــزون بر اینهــا ،درهفتــه های
اخیر تحرکات نظامــی و به ویژه
دیپلوماتیک بیشتری در مناطق
بحرانی خاورمیانه به چشــم می
خورد.
درترکیه ،رجب طیــب اردوغان
که هنوز شکســت ازدست دادن
اکثریت خــود در انتخابات اخیر
را هضــم نکرده و به خاطر ناتوانی
درتشــکیل یک دولــت ائتالفی
درحالتی پادرهوا به ســر می برد،
ناراحتی خود را برســر حزب کرد
دموکراتیک خلق که با کسب 13
درصد از آراء عمال مانع دستیابی
حزب اســامی عدالت و توسعه
آقای اردوغان به اکثریت شد خالی
می کند و به پرونده ســازی برای
آقای دمیرچی رهبــر این حزب
پرداخته است.
ازسویدیگر ،نیروهای ارتش ترکیه

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

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:

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.
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

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.

به حمله به مواضع حزب کارگران
کرد ترکیه در شمال عراق و سوریه
پرداخته اند و ترکیه پس از مدت
ها ممانعت پایگاه هوایی اینجرلیک
خــود را بــه روی هواپیماهــا و
پهپادهای امریکایی گشوده است تا
برای حمله های هوایی به داعش
ناگزیر از برخاستن از پایگاه های
امریکا در کشورهای عربی خلیج
فارس یا ناوهای هواپیمابر نباشد.
در یمن هم که حمالت شــدید
هوایی پنج ماه گذشــته نیروهای
ائتالف تحت رهبری عربســتان
ســعودی برای حمایت از رییس
جمهوری متواری و پناهنده کشور
آن را به ویرانــه ای تبدیل کرده،
به نظرمی آید که تحولی درحال
صورت گرفتن است و در روزهای
گذشته نیروهای موسوم به مقاومت
مردمی ،که هوادار رییس جمهوری
عبــد ربه منصورهادی هســتند
توانسته اند بندرعدن و یک پایگاه
نظامی نزدیک به آن را ازدســت
نیروهای شورشــی حوثی خارج
کنند و نخســت وزیر و شماری از
وزیران نیز برای اداره امور کشور به
عدن بازگشته اند.
فــزون براین تحــوالت میدانی،
درعرصه دیپلوماتیک نیز تحوالتی
جدی به چشم می خورد که می
تواند نشــانه وجود اراده سیاسی
برای حل بحــران خاورمیانه و به
ویژه سوریه باشد .روز دوشنبه 3
اوت ،سرگئی الوروف ،جان کری
و عادل الجبیر وزرای امورخارجه
امریکا ،روسیه و عربستان سعودی
بــرای گفتگــو درباره مســایل
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خاورمیانه به گفتگو و تبادل
نظرپرداختند.
روز  5اوت نیــز به گزارش
تارنمای "رادیو بین المللی
فرانسه":
«سرگئی الوروف وزیر امور
خارجــه روســیه ،درپایان
مالقات با همتای امریکایی
خود جــان کــری ،گفت
که دوکشــور به رغم توافق
برسرضرورت مبارزه با گروه
"داعش" ،درباره چگونگی
انجام این مبارزه با یکدیگر به توافق
نرسیدند .این دومین بار است که
وزرای امورخارجه امریکا و روسیه
طی روزهــای گذشــته درمورد
بحران ســوریه با یکدیگر دیدار و
گفتگو می کنند».
بنابــر اعــام وزارت امورخارجه
امریکا« :در پایان این دیدار وزرای
امورخارجه سه کشور ضرورت حل
سیاسی بحران سوریه را پذیرفته و
بر نقش گروه های سیاسی مخالف
بشار اسد تأکید کرده اند».
ازسوی دیگر ،به گزارش تارنمای
"بــی بــی ســی" فارســی روز
چهارشنبه  5اوت:
«قرار اســت نماینــدگان ایران،
روسیه و سوریه نشستی سه جانبه
 ظاهرا درســطح معاونان وزارتخارجه  -داشته باشند که موضوع
اصلی آن بحثدرباره جنگداخلی
سوریه است ...همزمان میخاییل
باگدانوف ،معــاون وزارت خارجه
روسیه و فرستاده والدیمیرپوتین
در امور خاورمیانه هم درتهران به
سر می برد».
به نوشته "بی بی سی":
«رســانه هــای ایران بــه نقل از
آقای باگدانــوف گزارش دادند که
قراراست نشستی سه جانبه میان
او ،آقــای امیرعبدالهیــان معاون
وزارت خارجه و یک مقام سوریه
برای بحث درباره بحران ســوریه
برگزارشود».
با کمی خوشبینی ،ازمجموع این
رویدادها مــی توان به این نتیجه
رسید که احتماال برای حل بحران
پیچیده سوریه کورسوی امیدی
پدیدار شود!
•

پزشکان بدون مرز :دولت سوریه بیمارستانها
را هدف قرار میدهد

ســازمان پزشــکان بــدون مرز
دولت سوریه را متهم کرده است
که آگاهانــه و به طــور فزاینده
بیمارستانها ،تاسیسات درمانی و
کادر پزشــکی را هدف حمله قرار
میدهد.
این ســازمان در بیانیهای حمله
اخیر به سه بیمارستان وابستهاش
در استان ادلب ،و همچنین شش
• حملهدیگر به تاسیساتدرمانیدر
غرب سوریه را محکوم کرده است.
پزشــکان بــدون مــرز میگوید
"حمالت هدفمند به تاسیســات
درمانــی" از طرف نیروهای وفادار
به بشار اسد "نقض کامل قوانین
بینالمللی"است.
به گفته این سازمان در حمالتی

کــه از  ۷تــا  ۱۰اوت ( ۱۶تا ۱۹
مرداد) بیمارستانها و درمانگاهها
را هدف گرفته ،سه نفر از کارکنان
بیمارســتانها ،یک بیمار و ســه
غیرنظامی کشته شدهاند.
پزشــکان بدون مــرز همچنین
گفته اســت که به دلیــل تداوم
حمالت هوایی و در نتیجه تخریب
تاسیسات و ماشــینها و ممکن
نبودن تعمیرات و نگهداری ،ارائه
خدمات درمانی در برخی مناطق
دشوار شده است.
سیلوینگرولکس،مدیرامورسوریه
در پزشکان بدون مرز ،گفته است:
"حمالت هوایی توانایی تشخیص
ماهیت اهــداف را دارنــد و این
بیمارستانها مکانهایی شناخته

شده هستند .باید به آنها به عنوان
اماکنی بی طرف احترام گذاشته
شود که غیرنظامیان میتوانند در
آنها با امنیــت به خدمات درمانی
دسترسیداشته باشند".
پزشــکان بــدون مــرز از همه
طرفهای درگیر در جنگ داخلی
سوریه خواسته است که به اماکن
درمانــی احترام بگذارنــد و برای
محافظــت از غیرنظامیان تالش
کنند.
در بیشتر از چهار سالی که از جنگ
داخلی سوریه میگذرد بیشتر از
 ۲۰۰هزار نفر کشته و میلیونها
نفر آواره شدهاند.
______________
•
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گزینش الکترونیکی برای ورود
مسافران خارجی به کانادا

در عین حال مامــور مرزی کانادا
می تواند  eTAمسافر را به دالیل
ورود غیرمجاز باطل نماید.
مقامات رسمی گفته اند که برنامه
 eTAدربــاره نــام ،تاریخ و
____________________
محل تولد ،جنسیت ،آدرس،
یکشــنبه  18مرداد -ایرانتو :ابتکاری تازه برای جلوگیری از ملیت و اطالعات موجود در
میلیون ها مســافر که قصد ورود پناهجویان به خاک کانادا؟ پاسپورت ســوال می نماید.
بازدید از کانــادا را دارند به
مســافران از کشورهایی که
ـــــــــ
زودی با الیهدیگری از قوانین
ورودشان نیازمند ویزا است،
نه چندان ضروری
هم اکنــون قبل
مواجه خواهند شد.
از ورود بــه کانادا
از روز شــنبه،
اطالعــات فوق را
اتاوا درخواســت
تحویل ســفارت
های مجــوز ورود
کانادا می دهند.
الکترونیکی()eTA
برطبق آمــار اداره
مسافران خارجی را
مهاجرت ،مسافران
که با هواپیما جهت
کشــورهای لغــو
بازدید از کانادا وارد
روادیــد ماننــد
می شوند ،خواهد پذیرفت.
کمــک می کند که تــا آن زمان امریکایی ها در حدود  74درصد
افرادی که قصد ســفر بــه کانادا درباره روش گزینش  eTAتحقیق مســافران هوایی کانادا را تشکیل
را دارند بایســتی که تا  15مارچ ،کرده و با آن آشنا گردند.
میدهند.
پاســپورت ،بیوگرافیک و ســایر اما مخالفــان این طرح را ابتکاری آخرین آمارهادر سال  2013نشان
اطالعات شخصی خود را از طریق تــازه بــرای جلوگیــری از ورود مــی دهد که مجموع مســافران
وبسایت اداره مهاجرت و شهروندی پناهجویان به خاک کانادا میدانند بدون نیــاز به ویزا که بــه کانادا
کانادا ارایه نمایند وگرنه توســط و از اســتفاده از اطالعات ذخیره آمده و ورودشان با اشکال مواجه
ماموران مرزی از ورودشان ممانعت شده ابراز نگرانی بیشتری از خود و جلوگیری شده است به عددی
بعمل خواهد آمد .گزینش جدید نشان می دهند.
معادل با  7055می رسد.
(که بر اساس طرح همسانسازی جوش پترســون از انجمن آزادی دالیل منع ورود شــامل عضویت
با سیستم امنیت مسافر خارجی های مدنــی در اینباره می گوید :در ســازمان هــای تروریســتی،
ایاالت متحده ،برنامه ریزی شده به نظر می رســد کــه این روش جاسوسی ،مشــارکت در جنایت
اســت) ،برای بیشــتر مسافران گزینش ،جزیی از برنامه کلیدولت جنگی و یا جنایت علیه بشریت و
به اجرا خواهد آمــد ،متقاضیان برای جلوگیری از ورود افرادی که تهدیدات سالمتی مانند مبتالیان
تحصیل ،کار و همچنین مسافران قصد اعالم پناهندگیدارند باشد .به بیماری سل می باشند.
کشورهایی که تاکنون بدون ویزا هزینه تقاضای  eTAمبلغ  7دالر مقامات رســمی مــی گویند که
مجوز ورود به کانادا را داشته اند.
اســت و اگر جواب مثبت باشد تا تشخیصمواردتشخیصدیرهنگام
دپارتمان مهاجرت می گوید:
زمانی این جواب مثبت اعتبار دارد میتواند باعث هزینه قابل توجه و
فراهم کردن اطالعات مورد تقاضا که پاسپورت متقاضی منقضی می تاخیر و ناراحتی سایر مسافران و
در اینگونــه تغییرات اصالحی ،به گردد .کشورهای ایاالت متحده و افراد درگیر موضوع و شرکت های
کانادا کمک می کند که مقبولیت اســترالیا نیز هم اکنون از چنین هوایی و مقامات دولتی گردد.
ملیت های خارجی را پیش از ورود برنامه ای استفاده می کنند.
سیســتم جدید  eTAهزینه ای
به کانادا مورد بررسی قرار دهند که افرادی که از طرح مذکور مستثنی بالغ بر  165.7میلیون دالر برای
آیا ســفر این افراد به کانادا دارای هستند عبارتند از:
مالیــات دهنــدگان در ابتدا و در
خطر می باشد یا خیر.
اعضای خانواده سلطنتی ،افراد با حین پردازش در بر خواهد داشت
سیســتم  ،eTAظرفیــت جمع تابعیت امریکایی ،اعضای کادر پرواز که با مبالغ دریافتی از مســافران
آوری دیتــا را افزایش خواهد داد ،های تجاری ،بازدیدکنندگاندارای و همچنین جلوگیــری از هزینه
هوشمندی سیستم را باال می برد ،ویزای معتبر ،مسافران ترانزیت و های ناشــی از ورود  4500مسافر
خال اطالعاتی موجــود در مورد فرانسوی های مقیم  St. Pierreو غیرمجاز بهداخل کشور ،این مبلغ
ترافیک مسافران هوایی تجاری را Miquelon.
جبران خواهد گردید.
از بین می برد و باعث اجرای برنامه همچنین استثناها شامل افرادی برای یادگیری برنامه مذکور ،فیلم
ویزا خواهد شد.
هســتند که بــا هواپیمــا بطور کوتاهی توســط کارمندان اداره
تعیین زمان برای ثبت نام تا قبل غیرمنتظره در کانادا فرود آمده و مهاجرت تهیه و در دسترس قرار
از ماه مارچ که زمان اجباری شدن شرایط موقتی و اورژانسی برایشان داده شده است.
•
این برنامه اســت ،بــه متقاضیان بوجود آمده است.

 ۲کشته و  ۴مجروح در پی تیــــراندازی
مرگبار در «تورنــتو»
 18مرداد -در حادثه تیراندازی در
یک رستوران در شهر «تورنتو» در
کانادا  ۲نفر کشته و  ۴نفر دیگر به
شدت مجروح شدند.
گروه سیاسی «تیتریک»؛ به نقل از
شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز کانادا،
بر اثر تیراندازی که در داخل یک

رستوران در تورنتو کانادا رخ داد۲ ،
نفر کشته و  ۴نفر به شدت مجروح
شدند.
بنا به اعالم این شــبکه کانادایی،
یکی از قربانیاندر صحنه حادثهدر
دم به قتل رسیده و مقتول دیگر
پس از انتقال به بیمارستان کشته

شده است.
 ۴مجــروح نیز به دنبــال انتقال
به بیمارســتان ،تحت مداوا قرار
گرفتند.
به گفته پلیس محلی ،تحقیقات
بــرای یافتن علــل و عوامل این
تیراندازی مرگبار ادامه دارد.
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را بر روی سایت بخوانید

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
½
½
½
½
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

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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اقتصاد
ایران و نفتیکه در دریاها پنهان کرده است

یکی از بزرگترین اسرار بازار
جهانی نفت میزان نفتی است
که ایران در نفتکشهای شناور
پنهان کرده است.
شبکه خبری سیانان در گزارشی
نوشته که حجم نفتی که ایران انبار
و پنهان کرده نکته بسیار مهمی
است چون پس از لغو تحریمهای
بینالمللــی در ماههــای آینده
میلیونها بشــکه نفت محصول
ایران یکباره به بازار جهانی سرازیر
خواهد شد.
اما در عین حال باید در نظر گرفت
که کاهش بهای نفتدر هفتههای
اخیر بــه رقــم  ۴۳دالر برای هر
بشــکه که نازلتریــن بهای این
محصول طی شش سال گذشته
اســت مســلما روی میزان نفتی
که ایران به بازار بینالمللی صادر
خواهد کرد ،تاثیر خواهدداشت .پ
ایران مدعی اســت کــه در تانکر
(نفتکشهای) شناور در آبهای
خلیج فارس نفتی انبــار نکرده؛
ولی هیچکس این ادعای ایران را
باور ندارد .تا همین چندی پیش
کارشناســان بر این باور بودند که
ایران بین  ۳۰تا  ۴۰میلیون بشکه
نفت انبار کرده است.
اما شرکت ویندوارد که متخصص
کنترل فعالیتهای کشــتیرانی
است ،اخیرا اعالم کرد حجم نفت
انبار شده ایران در آبهای خلیج
فارس حدود  ۵۰میلیون بشــکه
اســت و به نســبت آوریل سال
 ۲۰۱۴حدود  ۱۵۰درصد افزایش
یافته است.
شرکت کنترل کشتیرانی ویندوارد
که مرکز آن در اسرائیل است ،تمام
محمولههای نفتکشها در خلیج

فارس ،از جمله آنهایی که هیچگاه
ایــن منطقه را ترک نکــرده و به
مقصد دیگری حرکت نمیکنند،
کنترلمیکند.
حجم باالی نفت انبار شده ایراندر
شناورها نشان میدهد که امروزه
با توجه به کندی رشــد اقتصادی
جهان و تالطــم ماههای اخیر در
چین بازار جهانی با مازاد عرضه این
محصول روبرو است.
تام کلوزا یک کارشناس بینالمللی
بازار نفت میگوید« :ایران شدیدا به
درآمد حاصل از فروش نفت محتاج
است و به محض لغو تحریمهای
بین المللی این کشور حجم زیادی
از نفت خام را به بازار سرازیر خواهد
کرد».
باید به خاطر داشت که نفت انبار
شدهدر شناورها استخراج و تصفیه
شده و به محض دریافت سفارش با
سرعت قابل انتقال است.
تامار اســنر یک کارشناس دیگر
نفت معتقد اســت« :ایران سعی
کــرده حجم نفت انبار شــده در
شــناورها را کمتر از میزان واقعی
اعالم کند تــا روی قیمت جهانی
نفت تاثیر نگذارد».
شبکه خبری سیانان میافزاید
که توافق هستهای اخیر با جامعه
بینالمللــی روی آینــده ایران و
فروش نفت آن کشور تاثیر تعیین
کنندهای دارد .اما لغو تحریمهای
خارجــی در گام اول مســتلزم
تصویب این توافق توســط کنگره
آمریکا و اجرای تعهدات مندرج در
توافق از سوی ایران است.
طبق ارزیابی برخی از موسســات
بینالمللی انــرژی در صورت لغو
تحریمهــای مربوط بــه صادرات

آگهینامنویسی

نفت تا اواســط سال  ۲۰۱۶ایران
میتواند  ۳۷۰تا  ۵۰۰هزار بشکه
بــه حجم صــادرات نفــت خود
بیافزاید .بنابراین برخالف بسیاری
از کشــورهای عضو اوپک آینده
صادرات نفت بــرای ایران مثبت
است.
ارزیابیهای کارشناسی از میزان
نفتی که ایران در آبهای خلیج
فارس انبــار کــرده در ماههای
اخیر افزایش یافته اســت .عالوه
بر شــرکت وینــدوارد که حجم
نفت انبار شده ایران را حدود ۵۰
میلیون بشــکه تخمین میزند،
شرکت پالتس نیز اخیرا اعالم کرد
که حجم این محمولههای نفتی
حدود  ۵۳میلیون بشکه است.
به گزارش این موسسه کنترل نقل
و انتقالدریایی اخیرا چند نفتکش
بزرگدیگر به مجموعه کشتیهای
حامــل نفت انبار شــده ایران در
آبهای خلیج فارس پیوستهاند.
بازار بینالمللی نفت به ارقامی که
دولت ایران اعالم کرده باور ندارد.
کارشناسان بینالمللی معتقدند
که در اکثر موارد کشورهای تولید
کننده نفت برای کنترل معامالت
خارجی خود رقمهای نادرســتی
منتشرمیکنند.
تا چندی پیش فقط سازمانهای
اطالعاتی کشورهای جهان برای
مبارزه با تروریســم و یا قاچاق از
اطالعات جمعآوریشــده توسط
شرکت ویندوارد که نقل و انتقال
دریایی را کنترل میکند ،استفاده
میکردند .ولی در سالهای اخیر
موسسات مالی و سرمایهگذاری که
به دنبــال معامالت و فرصتهای
ســودآور هســتند از خدمــات
اطالعاتی این شــرکت اســتفاده
میکنند.
با این همه مسئوالن این شرکت
تاکیــد میکننــد کــه هیچگاه
نمیتوان به طور مطلق به اطالعات
مربوط به تولید و عرضه نفت اتکا
کرد چون بســیاری از کشورهای
تولید کننده از جملــه ایران ،در
این زمینه به شــدت پنهانکاری
میکنند.
•

ایــرانپساحتریم:

بازاری که آسان به دست هند منیآید

مهنازمهاجر
روابط ایران و هند همیشه خوب
بوده اما پشت لبخندهای دو طرف،
دلگیریهایی پنهان است .هنددل
خوشی از حمایت ایران از شیعیان،
و بهخصوص نیروهــای فعال در
کشــمیر ندارد .ایــران هم نفوذ
امریکا بر هند و دنبالهروی هند از
تحریمهای غربی را نمیپسندد.
لغو تحریمهای ایران ،روابط با هند
را وارد مرحلــه جدیدی میکند
و ســفر وزیر امور خارجه ایران به
دهلینو ،میتواند گامی در راستای
ارتقای روابط دو کشور به سطحی
باالتر باشد.
در اوج تحریمهــای ایــران ،هند
کشوری بود که خرید نفت از ایران

را قطع نکرد؛ هر چند میزان آن را
بطور چشمگیری کاهش داد .هند
با دنبال کردن سیاست تنوع منابع
تأمین نفت ،از منابع دوردستتری
از جمله عربستان سعودی استفاده
کرد و جایگاه ایــران را از دومین
منبع تأمیــن کننده نفت خود به
جایگاه ششم تنزل داد.
ایــن درحالــی بود که ایــران در
موقعیــت جغرافیایی نزدیکتری
قرار داشــت و تخفیفهای خوبی
هم به هند میداد .چنانچه ویراپا
مویلــی ،وزیر نفت ســابق هند،
از رییــس دولت وقت خواســت
تحریمهای آمریکا را نادیده بگیرد
و با وارد کــردن نفت از ایران ۸.۵
میلیارددالر ذخیره کند.
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اما جایگزینی نفت ایران برای همه
پاالیشگاههای هند آسان نبود و در
مواردی هند مجبور شد نفت ایران
را از طریق کشــور سوم (ترکیه یا
روسیه) وارد کند.
در این شــرایط ،طبیعی است که
پاالیشــگاههای هند از برداشته
شــدن تحریمهای ایران استقبال
کنند .دو شرکت انرژی هند شامل
 Essar Oilو پاالیشگاه Manglore
و همچنیــن شــرکتهای
پتروشــیمی ،حتی پیش از اعالم
توافق هستهای برای واردات نفت از
ایران برنامهریزی کرده بودند.
ایران عجلهای در گرفنت
بدهی معوقه ندارد
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مدرسه زبان فارسى
ایرانیان وست آیلند

با کادر آموزشی مجرب در تاریخ

شنبه  12سپتامبر 2015

در مکان هر سال نامنویسی می کند.
• آمادگی
• اول ابتدایی تا سوم دبیرستان
• كالس هاى رقص
• كالس هاى تقویتى ریاضیات و فیزیک ،فرانسه و تاریخ
براى دوره هاى دبستان و دبیرستان به زبان فارسى ،فرانسه و انگلیسى

نشانی مدرسه:

)2900 Lake (DDO

Des Sources High School

Tel.: 514-626-5520

Email: icsow@yahoo.com
Facebook : Iranian cultural society of west island

با اعالم توافق
هستهای ،رقم
پول بلوکه شده
در هند نیز روشن شد.
انتظار میرفت این پول
هر چه زودتر به ایران
برگردد امــا غالمرضا
انصاری ،سفیر ایران در
دهلینو طی گفتگویی
با خبرگزاری «پیتــیآی» هند
در  ۲۲ژوئیــه  ۲۰۱۵به هندیها
اطمینــان داد که هیچ اضطراری
در گرفتن  ۶.۵میلیارد دالر دارایی
موجود این کشور در «یوکو بانک»
وجود ندارد ،زیرا خروج ناگهانی این
پول به ذخایر ارزی خارجی هند
آسیب میزند.
ایران پیشــنهاد داده که بخشی
از این پول به عنوان ســرمایه در
پروژههایی که هندیها قرار است
در ایران انجام دهند مورد استفاده
قرار گیرد .سفیر ایران ،از همکاری
هنــد در دوران تحریم نیز تقدیر
کرد و گفت که ایران به ســادگی
دوستان خود را فراموش نمیکند.
او البتهدر گفتگو با خبرگزاری ایرنا،
بار معنایی کالمش را اندکی تغییر
داد و گفت:
«ما به طــرف هندی گفتهایم که
اگر برای اســتفاده از منابع پولی
خودمان دستمان باز باشد نیازی
نداریم آن را به حساب و یا جاهای
دیگر منتقل کنیم».
ســفیر ایران در هند عنوان کرده
که پول ایران بلوکه نشــده چون
برای خرید کاالهای مورد نیاز مورد
اســتفاده قرار میگرفته و حساب
ایران فعال بوده اســت .با درنظر
گرفتن اینکه قرار بــود ایران ۴۵
درصد از پول نفت را به دالر یا یورو

و  ۵۵درصــد را به روپیه دریافت
کند ،در بهتریــن حالت میتوان
گفت که سفیر ایران کسری تجاری
دو کشور را نادیده گرفته است.
مبلغ واردات ایران از هند بســیار
کمتر از پول نفتی بود که هند از
ایران دریافت میکرد .حتی ایران
میــزان واردات خــود را به ۱۰۰
درصد افزایش داد اما باز هم فاصله
زیادی میان صادرات نفت و واردات
ایران از هند وجود داشت.
بر اساس اعالم بانک مرکزی ایران،
کســری تجاری ایــران و هند در
دسامبر سال  ۲۰۱۴مبلغ ۲۴۰۵
میلیون دالر بــود .تراز تجاری دو
جانبه هند و ایــران از مازاد ۰.۶۳
میلیارد دالری در سال  ۲۰۰۵به
 ۱۱.۴۶میلیــارد دالر در ۲۰۰۸
رسید اما در سال  ۲۰۱۳به ۴.۶۰
میلیارددالر کاهش یافت.
ـ جنوب احیا
کریدور شمال 
میشود

چابهار بهترین راهدسترسی هند به
افغانستان و آسیای مرکزی است.
دولت هند به همین منظور ،قصد
دارد در توسعه بندر «آب عمیق»
چابهار مشارکت کند .تنها تمرکز
هند بر پروژه های ارتباطی چابهار
نیســت؛ بلکه اقدامات دیگری از
جملــه راهانــدازی کارخانه کود

شیمیایی را هم در این
بندر آزاد ایران مدنظر
دارد.
گفتگودربارهبندرچابهار
از چند سال پیش آغاز
شده اما شرایط بیثباتی
که تحریمها برای ایران
بهوجــود آورده بــود،
موجب شد که اجرای
این پروژه به تعویق بیفتد.
همچنین ایــران بهترین راه برای
تکمیل کریدور شــمال ـ جنوب
است که هند مدنظر دارد .انتقال
کاال به روســیه از طریــق ایران،
راه را  ۴۰درصــد کوتاهتر میکند
و هزینههــا را  ۳۰درصد کاهش
میدهد.
هند اکنون  ۲۰۰کیلومتر راه برای
ارتباط شهر زرنج ایران با دالرام در
افغانستان ساخته است و با توسعه
بندر چابهار ،هند و افغانستان از سر
و کار داشتن با پاکستان در مسیر
تجارت خود آسوده میشوند.
افغانستان؛نقطهمشترک

افغانســتان یکی از نقاط اشتراک
ایران و هند به شمار میرود .بعد از
خروج نیروهای آمریکایی ،هند به
افغانستان اطمینانداد که تنهایش
نگذارد و در بازســازی آن سهیم
شود.
ایــران و هنــد نمیخواهند که
طالبان دوباره کنترل قدرت را در
افغانستان بدست گیرند .به همین
منظور باید دولت کابل را تقویت
کنند .امریکا نیــز تمایل دارد که
از مشــارکت ایران در بازسازی و
استقرار ثباتدر افغانستان استفاده
کند( .رادیوزمانه)
•
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Côte-des-Neiges

به موجب نقشــه مربوط به سال
 Côte-des-Neiges ،1702بعد
از آن که زمین های آن به حدود
سی نفر واگذار شدند ،در جریان
قرن هفدهم گسترش یافته است.
دهکده  Côte-des-Neigesکه
در ســال  1862به وجود آمده
اســت ،در ســال  1889به دو
شهرک تقســیم شده بود که در
سال های  1908و  1910شهر
مونترال آنها را ضمیمه خود کرده
اســت .جاده قدیمی  Côteنام
 Côte des Neigesرا حفظ کرده
است.
Université de Montréal

در ســال  ،1876تاسیس شعبه
دانشگاه  Lavalکبک در مونترال
اعالم شد .اما ازدهها سال پیش از
آن مقامات مذهبی مونترال می
کوشیدند اختیار تاسیس یک
دانشگاه فرانسوی کاتولیکدر
شهر مونترال را کسب نمایند.
از جملـــــــــــه شخصی
بنام  Mgr Bourgetعلیرغم
تقاضاهای مکــرر و متعدد،
نتوانســته بود اجازه تاسیس
یک دانشگاه مســتقل را در
مونترال بگیرد ،موسسه ای که قرار
بود  Université Pieنامیده شود.
باالخــره در  14آوریــل 1920
قانون تاسیس دانشگاه مونترال به
تصویب رسید.
از مدتهــا پیش ،اعالم شــده بود
که نام این دانشــگاه مســتقل و
خودگردان بــدون هیج اعتراضی
دانشگاه مونترال خواهد بود .پانزده
ســال بعد از آغاز کار در  13ژوئن
 1943دانشــگاه مونترال رســما
افتتاح گردید کــه جایگاه آن در
باالی تپه قرار دارد.
Édouard Montpetit

()1954-188
این شــخص در ســال  1904به
کانون وکال پذیرفته شد و ضمن
کار در حرفــه وکالــت ،اقتصــاد
سیاسی هم تدریس می کرد .وی
در ســال  1907به عنوان اولین
بورسیه و نماینده رسمی کبک در
پاریس تعیین گردید.
مون پوتی  Montpetitدر آنجا به
مدت دو سال به تحصیل پرداخت
و دانشــنامه علوم سیاسی و علوم
اجتماعی را یکجــا دریافت کرد.
در ســال  1920او مدرسه علوم
اجتماعی را تاســیس و مدیریت
آنجــا را به عهده گرفت .در دوران
طوالنــی حرفــه ی اداری خود
از  1920تــا  1950در دانشــگاه
مونترال ،او در مشــاغل مختلف
بدون وقفه کار کرد.
از جمله این مشاغل عبارتند از:
دبیر کل و رئیس دانشــکده علوم
اجتماعی ،عضو سنای آکادمیک و
عضو هیئت مدیره.
او همچنین از  1910تا  1939در
مدرسه مطالعات عالی امور مالی و
 1910تا  1954در دانشگاه حقوق
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Prochaine station:
!Côte-des-Neiges

Parc
هر با
نوشت ر در مترو
ن
ش
س
ت
ه
ا
خیابــان پارک که در کنار
ار را
ید ،این
 ایستگاه
ب
ه
ا
ی
بخشــی از پــارک Mont
س
تگاه!-
در ذهن م
 Royalبین خیابــان des
رور کنید!
 Pinsو خیابان Mont Royal
قرار دارد ،نام خود را از همان
پــارک  Mont Royalگرفته
است.
نام  Parc Avenueدر ســال
 1883به آن داده شده است.
در ســال  1961بود که نام
رسمی آن Avenue du Parc
تدریس کرد.
شــد .این تنها مورد نامگزاری در
جایــگاه
در
1967
در ســال
مونترال اســت که از هر دو سبک
دانشگاه مونترال از یادواره او پرده انگلیسی و فرانسوی آن استفاده
برداری شد و همزمان نام خیابان می شود.
 Maplewoodبــه  Boulevardایســتگاه متــرو  Parcدر همان
 Édouard Montpetitتغییــر ایستگاه قدیمی Jean Talon du
یافت.
 Canadien Pacifiqueبازســازی
شــده ،که در محور avenue du
Outremont
 Parcو در انتهای شمالی آن واقع
Louis
Tancréd
در سال 1833
شده است.
 Bouthillierدر Côte Sainte
 Catherineزمینی را تهیه کرد و
در آن خانه ای از آجر ساخت که
همیشه پا برجا بوده است.
De Castelnau
متناســب با مقتضیات آن زمان این خیابان نام فعلی خود را در 17
شهر ،مالک  Bouthillierدر دامنه دسامبر  1914گرفته است.
دیگر تپه سکونت نمود که منتهی Éduard de Curieres Castelnau
به تعیین نام ( Outre-Montمی ( )1944-1851کــه یک ژنرال
توان گفت تپه اضافی) گردید.
فرانســوی بود در سال  1914در
سال
این همان نام اســت که در
مقابل ارتــش آلمان با موفقیت از
 1875بــا الحــاق بــه دهکده شهر  Nancyدفاع نموده است.
 Outremontانتخــاب شــد .این
ایســتگاه مترو در زمین شهرک
 Outremontو در انتهای خیابانی
Fabre
به همین واقع شده است.
خیابــان  Fabreاز ســال 1899
با همین نام شــناخته می شــد.
ایــن نامگزاری برای یــادآوری از
Acadie
عالیجنــاب Mgr Édouard-
در سال  1755خانواده  Acadieها )1896-1827(Charles Fabre
از سوگند یاد کردن برای وفاداری اســت که وی پســر Édouard
به انگلستان ســرپیچی کردند و  Raymond Fabreبود.
به همین دلیل بــه یکی دیگر از شخص اخیر بین سالهای  1849تا
مستعمرات انگلیس تبعید شدند 1851 .شهردار مونترال بوده است.
(در آن زمــان کانــادا هم یکی از عالیجناب «فابر» سومین اسقف
مستعمرات انگلیس بود).
در ســال  1876و اولین اســقف
مناســبت
در ســال  1955بــه
اعظم مونتــرال در  1886و برادر
دویســتمین ســالگرد این واقعه  Sir Hectorوکیل و روزنامه نگار،
تظاهراتی در مونترال به راه افتاد .همچنین برادر  Hartenseبود که
متعاقب آن شورای شهر مونترال شخص اخیر همسر
Sir George-Étienne Cartier
در اول مــارس  1956نام خیابان
 Mc Eacharnرا بــه  Boulevardبوده است.
بخش پایانی در شماره آینده
 de L'Acadieتغییر داد.

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

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

Immigrate to
Canada

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

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

6621, Sherbrooke Street East, Suite 103,
Montreal, Quebec, H1N 1C7

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178

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 ، 27 ،24 ،21 ،20 ،19
 9صبح تا  11ظهر

انگلیسیمقدماتیشبانه:

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

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

ONE OF THE FOLLOWING
آگوست 2015 ،24 ،20 ،18 ،17
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.
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جهــــان...

امیرکفشداران

پرچم آمریکا در سفارت این کشور در کوبا
برافراشتهشد

وزیر خارجه آمریکا جمعه  ۱۴اوت
به کوبارفت تا پس از  ۵۴ســال،
پرچم آمریکا بر فراز ســاختمان
«مالکون» برافراشته شود.
برای سفارت آمریکا هنوز سفیری
تعیین نشده است.
ســاختمان مالکــون در اختیار
سفارت سوئیس بود.
ســاختمان تحت نظارت سفارت
سوئیس که تاکنون به عنوان دفتر
نمایندگی آمریکا مشغول به کار
بود با تغییر کاربری به ســفارت
آمریکا کار خــود را آغاز میکند.
این ساختمان  ۷طبقه در امتداد
سواحل هاوانا قرار دارد.
به دلیل مخالفتهــای جدی در
سنای آمریکا نسبت به عادی شدن
مناســبات با کوبا ،هنوز سفیری
برای این سفارتخانه تعیین نشده
و مراســم افتتاحیه ،بیشتر جنبه
سمبلیکدارد.
از زمان آخریــن حضور یک وزیر
خارجــه آمریکایی در کوبا ،حدود
 ۷۰سال میگذرد .کری نخستین
آمریکایی در این مقام است که از
سال  ۱۹۴۵به کوبا میرود .آمریکا
روابط خود با کوبا را در سال ۱۹۶۱

و در اوج جنگ سرد قطع کرد.
آخرین دیدار وزیران امور خارجه
آمریــکا و کوبا به  ۲۲ســپتامبر
 ۱۹۵۸در واشنگتن باز میگردد.
در آن تاریخ جان فاســتر دالس و
گونزالو گوئــل ،وزیران خارجه دو
کشور چند ماه پیش از فتح هاوانا
توسط چریکهای فیدل کاسترو با
هم مالقات کردند.
جان کری در سفری یک روزه به
کوبا میخواهد با اپوزیسیون کوبا
نیز مالقات کند .مسائل حقوق بشر
و لغو تحریمهای تجاری آمریکا از
جمله موضوعاتی است که کری با
همتای کوبایی خود برونو رودریگز
پیش خواهد برد .قرار نیست کری
با رائول کاســترو یا فیدل کاسترو
مالقاتداشته باشد.
کاسترو :به سیاست آمریکا اعتماد
ندارم.

فیدل کاسترو در آستانه سفر کری
به کوبا ،مقالهای نوشــته و در آن
خواستار پرداخت غرامت از سوی
آمریکا به کشورش شده است.
کاسترو در این مقاله که در ارگان
حــزب کمونیســت این کشــور
«گرانما» منتشر شــده ،یادآوری
کرده کــه تحریمهــای بازرگانی
آمریکا علیه کشورش ،میلیونها
دالر خسارت بر جای گذاشتهاند.

وکیل دعاوی

ایــن مقالــه به
مناســبت تولد
 ۸۹ســالگی
کاســترو نوشته
شده و در آن به
آرزوها و رویاهای
کاسترو و انقالب
سوسیالیســتی
ایــدهآل در کوبا
اشاره رفته است.
فیدل کاسترو تا
کنون کمتر در
باره از سرگیری
روابط کوبا با آمریکا اظهارنظر کرده
اســت .برادر  ۸۴ساله او مدیریت
احیای این مناســبات را بر عهده
دارد .رائول کاســترو هم پیش از
این ،تاکید کرده که کوبا به خاطر
دهها ســال محاصره اقتصادی و
بازرگانی ،بایــد از آمریکا غرامت
دریافت کند وگرنه روابط دو کشور
به مجرای طبیعی نخواهد افتاد.
مناسبات دیپلماتیک بلوکه شده
امریکا و کوبا در  ۲۰ژوئیه  ۲۰۱۵از
سر گرفته شد .نقطه عطف شروع
این مناسبات ،مالقات باراک اوباما
و رائول کاســترو ،روسای جمهور
هر دو کشور در ماه دسامبر بود که
در حاشیه نشست کشورهای قاره
آمریکا در پاناما انجام شد.
دولت کوبا در ماه فوریه سال جاری
خواســته بود که برای آغاز مجدد
مذاکــرات دیپلماتیک بــا ایاالت
متحده،نامش از فهرست تروریسم
حذف شــود.از آن زمان تاکنون،
آمریکا عالوه بــر خارج کردن نام
کوبا از فهرست ســیاه تروریسم،
تســهیالتی مســافرتی و تجاری
برای این کشور به جریان انداخته
است .سفارت کوبا در واشنگتن نیز
بازگشایی شد.
•

جان استوارت ،سرشناسترین کمدین سیاسی
آمریکابازنشستهشد

جان اســتوارت ،سرشناسترین
کمدین سیاســی آمریکا آخرین
برنامه تلویزیونــیاش معروف به
دیلیشو را برگزار کرد.
آقای استوارت نزدیک بهدودههدر
یکی از پر ببیندهترین برنامه های
تلویزیونی آمریکا سیاســتمداران

و رسانه های بزرگ این
کشور را دست انداخت.
برنامــه دیلــی شــوی
آقای اســتوارت در هر
انتخابات و در موضوعات
سیاســی مورد مناقشه،
بــا طنزی کــه هدفش
انتقاد از جمهوریخواهان
و محافظــهکاران و گاه
دموکراتها بود ،یکی از
پربینندهترین برنامههای
نیم ساعته شب آمریکا
شد.
در این برنامه همچنین
پیام هــای ویدیویی از جان کری،
وزیر خارجه آمریــکا و جان مک
کین ،از سناتورهای جمهوریخواه
پخش شد.
آقای اســتوارت در ســال ۱۹۹۹
میالدی برنامــه تلویزیونی اش را
آغاز کرد و در این ســال ها اخبار
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داخلی و خارجی را به طنز گرفت.
او برای این که نشان دهد برخالف
آمریکاییها ،مردم ایران تا چه حد
از آنچه در دنیای خارج می گذرد،
مطلع هستند ،خبرنگاری را برای
پوشش طنزآمیز روزهای پیش از
انتخابات  ۱۳۸۸به ایران فرستاد.
آقای استوارت همچنین فیلمی را
کارگردانی کــرد که در مورد یک
روزنامــه نگار ایرانــی در روزهای
تظاهرات جنبش سبز بود.
جان استوارت به هنگام اکران این
فیلم در گفتگویی گفت" :فکر می
کنم این فیلم شرایط را برای فهم
بهتر آمریکایی هــا از ایران و آثار
منفی دخالت های دولت ما فراهم
می کند".
او در آخرین برنامه اش از همکاران،
طرفداران و خانواده اش تشکر کرد.

•

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

_______________

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

Tel.: 514-574-4540

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

Fax: 1-855-698-8872

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

پیمان جتارت و سرمایهگذاری ترنس-آتالنتیکTTIP :

آسانژ :آمریکا با پیمان تجارت آزاد
در صدد تقسیم جدید جهان است!

جولیان آســانژ ،سخنگوی سایت
افشاگرویکیلیکسدرگفتوگویی
با مجله اشپیگل از پیمان تجارت
آزاد میــان آمریکا و اروپا شــدیداً
انتقاد کرد .آســانژ تاکید کرد که
ایاالت متحده با این پیمان تجاری
درصدد تحکیم قــدرت خود در
جهان است.
سخنگوی ویکیلیکس گفت« :این
پیمان تجاری اهداف استراتژیک
و ایدئولوژیــک معینــی را دنبال
میکند .این پیماندرصدد تقسیم
جدید جهان بــه لحاظ اقتصادی
و حقوقی اســت ،که بــه تبع آن
آمریــکا و متحدانش در مرکز این
تقسیمبندیقرارمیگیرند».
آسانژ تصریح کرد که آمریکا قصد
دارد با این پیمان تجاری "دژی"
بســازد که از طریق آن "جایگاه
قدرت برتر" خود را حفظ کند.
سایت افشاگر ویکیلیکس در ۱۱
اوت دســت به راهاندازی کارزاری
زد کــه هــدف آن جمــعآوری
کمکهــای مالــی بــرای بر مال
نمودن اســناد و مدارک محرمانه
پیرامون این پیمان تجاری است.
به گفته مسئوالن ویکیلیکس با
تهیه مبلغی بالغ بر  ۱۰۰هزار یورو
میتوان اسناد و مدارک الزم درباره
این پیمان تجاری را خریداری کرد.
بــه گفتــه مســئوالن ســایت
ویکیلیکــس افــکار عمومی از
توافقات پنهانی این پیمان بیاطالع
است.

"پیمان تجارت و ســرمایهگذاری
ترنس-آتالنتیــک" (بــه اختصار
 )TTIPامــکان معامالت تجاری
و اقتصــادی میــان اتحادیه اروپا
وآمریکا را بیش از پیش تســهیل
میکند.
به گفتــه منتقدان ،ایــن پیمان
تجاری به شرکتها و کنسرنهای
بــزرگ اقتصــادی و مالی قدرت
بیشتری میبخشــد و در مقابل
اختیارات دولتهــا در هدایت و
نظارت بر بازارهای اقتصادی و مالی
را کاهش میدهد.
آمریکا همزمان با پیشبرد مذاکرات
برای عقد این پیمان تجاری با اروپا
دو پروژهی بزرگ دیگر را نیز دنبال
میکند .یک پــروژه دربرگیرنده
قراردادی پیرامــون تبادل آزاد در
بخش خدمات اســت .پروژه دیگر
نیز مربوط بــه پیمان تجارت آزاد
میان آمریکا و کشــورهای حوزه
اقیانوس آرام (معــروف به )TPP
است.
وضعیت حقوقی آسانژ

جولیان آســانژ ،بیانگذار ســایت
ویکیلیکس و ســخنگوی فعلی
این سایت به دلیل اقامه اتهامات
از سوی دستگاه قضایی آمریکا و
سوئد ،مجبور شده که در سفارت
اکوادور در بریتانیا پناه گیرد.
روز  ۱۳اوت مقامات قضایی سوئد
اعالم کردند که سه اتهام از چهار
اتهام آسانژ مشمول گذشت زمان
شده است .این سه اتهام در مورد

"تعرض و آزار جنسی" بوده است.
آســانژ همواره این اتهامات را رد
کرده و آن را بخشی از یک"توطئه"
همهجانبه با انگیزهی سیاسی برای
متوقف کردن افشاگریهای سایت
ویکیلیکسمیداند.
اتهام چهارم نیز مربوط به شکایت
یکی از زنان شاکی است که آسانژ
را نه تنها به "تعرض و آزار جنسی"،
بلکه به "تجــاوز" نیز متهم کرده
اســت .این اتهام به لحاظ حقوقی
در سال  ۲۰۲۰مشمول گذر زمان
خواهد شد.
دســتگاه قضایی ســوئد خواهان
بازپرسی از جولیان آسانژدر سفارت
اکوادور در لندن است ،اما تا کنون
شرایط این بازپرسی فراهم نشده
اســت .به گفته مقامات سوئدی،
دولت اکــوادور بر ایــن موضوع
پافشاری میکند که این بازپرسی
تنها در صورتی میتواند میســر
شود که سوئد "وضعیت پناهندگی
آسانژ" در سفارت اکوادور را بپذیرد.
موضوعی که مقامات سوئدی آن را
"نامربوط"میخوانند.
وکیالن آسانژ از دادگاه عالی سوئد
خواستار لغودستور بازداشت موکل
خود شدهاند ،اما تا کنون دستگاه
قضایی ســوئد با این درخواست
مخالفت کرده است .وکیالن آسانژ
بیــم دارند که انتقال موکل آن به
سوئد ،ســرانجام منجر به استراد
جولیان آسانژ به آمریکا شود.
•
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گوش کنند.
باشد.که شــما
پزشــکانی
زیاد با
ناموفق زیر
مرگبه طور
دربارهبــار
دو
همهیا حادثه
بیماری
تغییر تنش
رســمی
لباس
شــب
آن
او
نظر
از
است.
متفاوت
شناسید
میدرخواست باید در حضور پزشک تیغ جراحــی برای
یک شلوار جین
جنسیتبلکه
بیرونی نکرده بود،
فشارکار به
یعنــی که
فــوتو بیمار
رفتهبابود.
بدون هرگونه
او ،معالج
1394
امرداد
24
1226
شماره
سال21
پولیوری
هم اوســاده
پیراهنی
و
که از نظر آبی
خوداست.
شده
درستی انجام
دســتخط
برادرانو ۴5
سال قبل
بیمار
با
13
عالقمندانش
مشــکی در
شــناخته
سالم وبا مرگ
روحینامش
او کــه
جمــع آن دنیا
دیگری را به
ساله ساله
دستکم هجده
شود 2002.میالدی حاضر شد.
ســال
شود ،از
فرســتاد .مارک و ادی که
نوشته
میاست
وقتیداد که
شــرح
حاضران
پزشک او بــرای
قانونی شد
یوتانازی در
بودند،
مادرزاد ناشنوا
بلژیکفراوان با
مشاورههای
کهبعد از
حمایت از یوتانازی هر ساله
ساعته به
بدلیل دو
جلسهای
دیگری چگونه در
شــروع
بایدزمینه
بیمار،این
فعالیتش را در
اختالل
فهمیدند که
پزشک
معالج
رو به افزایش است .تعداد
که رابطهای با بیمار و پزشک قبلی ژنتیکی بزودی بیناییشان
متقاضیان در اولین ســال
ندارد معرفی شود.
را هم از دست میدهند ،به سراغ تصویب قانون  ۲3۵نفر بوده است؛
اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به در حالی که سال گذشته به 143۲
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
نفر رسیده است.
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و یک پیرمرد  6۴ســاله هم در بین
همینطور روانپزشک یا متخصص بیمارانی که سال گذشته ایندکتر استان کبک کانادا درصدد است
الگوبــرداریدراز بلژیک
قانونیتا
محدوده یک
همــان بیمــاری که فــرد به آن یوتانازیست کارشان را هموار کرده ،تا با شــاخص
مبتالست ،الزامی است.
کند.
وضع در صد در سال نوسان
دیده میشــود .خانواده این فرد مشابهســه
که
شدند
خبردار
موضوع
از
وقتی
اتانازی
انجام
بین زماندرخواست و
بلژیــک هم این داســتان به
در
میکند.
دیستلمان
مهمو دکتر
نرســیده
رغم
آنکــه به
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید باید برای مراسم کفن و دفن لباس پایاننکته
میپوشیدند.
وجود داشته باشد.
هســتنددرتا
صدد
در
همراهانش
و تزریق صدها میلیارد دالر
محدوددربهاینترنت،
ساختهشده
پزشــک
این
که
افرادی
لیســت
بلژیک
کلمهدر
یکآســان
مرگ
توسعه
کشــور
این
در
را
یوتانازی
شریان های اقتصادی از سوی
بالغی
سال"بلکه هر فرد
"لغتنیست،
بیماران
بلژیکی اتانازی کرده ،فراتر از این دهند .او میگوید که باید قوانین
آکسفورد
دیکشنری
بانک هــای مرکزی آمریکا و
لغتکه اگر نامهاست
بنویسد
درخواستی
میتواند
( )Selfieو این چند مورد آنهایی دســت و پاگیر در اینباره حذف
آکســفورد
دیکشنری
چهارچوب
ژاپــن
"سلفی"بوده که رسانه بیشتر در موردشان شود واروپا و
به
بیماری
یا
حادثه
اثــر
بر
بیمار ودرمجانین هم
کودکان
روزیعنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
را به
مقداری»،
«تسهیالت
فرایند
اند.
حرف زده
شد،
اینترنت دچار
غیرقابل برگشت
بپیوندند.
گروه
این
به
بتوانند
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
برای
اند و از آن
ساخته
کمای کاربران
لغت را
پایین
مناطق
رسددر این
او را اتانازی کنند .بیمار میتواند هر بــرای بعضیها نــام او به معنای به نظرنرخ تورم
آیندهای
است .در
کبک
مادونا از
میبوده
پردرآمدترین خواننده سال
تگگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
است.
یوتانازی
خطرات قانونی
تجسم
درخواستش
استفادهکه
لحظه
بلژیک
مشابه
قانونی
ماندهدور
چندان
اجرایبه نه
هایش
آهنگ
فروش
کنســرت و
طریق
هایی
لغترابه عکس
بخواهداشاره این
میکنند.
کاهش
بــه
نیز
پدیده
ایــن
طور
این
همه
البته
آید.
می
حساب
به
نیازی
کار
این
برای
و
کنــد
لغو
کند.
تصویب
 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
انداز
پس
برای
طال
کشــش
از
خیلی
مثــال
و
کنند
نمی
فکــر
نیست.
پزشک
حضور
پیامدهای
درباره
حدیث
و
حــرف
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
عنــوان
بلژیکی
هاییک
بلژیک
در
کانادا
میزند.در
قانــون
ایــن
تصویــب
دامن
کنندگان
دالر
میلیون
7۹
جووی با
یکدالر و بن
میلیون
هــا او را بــهبا ۸۰
هایی
دانشگاهدر شبکه
پروفســوربه وفور
هوشــمند
گوشی
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
بروکســل
VUB
میرســد با
قرارنظر
سومو به
اســت
رتبههایزیاد
نه
اینستاگرامای
در وگذشته
کســانی
معموال
میدهد
نشــان
تجربه
دارند.
چهارم)و
دوم
که در
درآمد
شوند.
مشاهده می
کهو
بوک
فیس
نظیر
نفر
سیصد
از
بیش
گذشــته
ماه
ســردمدار
روزها
ایــن
ســرطان
ها
رســانه
موضوع،
شــدن
جدی
چندان دور تصور میکردند طال طــا و دالر ،از لحــاظ ارزش ،در با افزایش ریسک های اقتصادی،
یکدیگرهم جمع
بروکسل دور
است.را به سوی قله های در
کنند.
اینباره
بیشتریدر
تمرکز
قدر و
بحران،
شــرایط
ویژه در
یوتانازیخود
صعود
نوســان
شمال عکس
جهتــی
اینترنتی
انتشار
خواهیدبهاز
هایمی
حرفاگر
بپیوندید:
پیوند،
ایمیل
لیست بلند
به
دیستلمان
به
تا
شدند
احتمال
به
دیســتلمان
ویم
پست
نشنال
منبع:
نت:
دات
روزنامه
دکترو باال تر ادامه خواهد داد ،میکنند .با تضعیف دالر ،نقش طال قیمت طال باال میرود و پس از انداز
باال
__________
کنید:
ایمیل
خود را به ما
ایمیل
نشانی
شوید،
آگاه
منظم
بصورت
پیوند
کنند.
مرگ گوش
درباره
شــما
پزشــکانی که
همه
این با
زیاد
خود
دارایی
حفظ
برای
کنندگان
به
مایوس
سخت
ها
روز
می
افزایش
«پناهگاه»
عنــوان
به
Euthanasia (Greek: "good
 info@paivand.caتنش
میشناسید متفاوت است .از نظر او آن شــب لباس رســمی
روی
«پناهگاه»
خطر به
نظرمیرسند.
یابد و جاذبه آن بــرای پس
>>"death
ایــن the
practice
انداز از of
او ،فــوت بیمار یعنــی که کار به نکرده بود ،بلکه با یک شلوار جین
میاورند.
گذاران
سرمایه
چشــم
زرد از
فلز
ســرمایه
و
کنندگان
intentionally
lifeتاending a
سال 2000
آبی و پیراهنی ســاده و از
پولیوری
انجام شده است.
درستی
in
order
to
relieve
pain
and
 ،۲۰۱۱بهای هر در شــرایط کنونی
مرگ کوتاه
دســتکم در
اوافتاده
مشــکیباالدرمیرود.
مدت گذاران
جمــعدرعالقمندانش
شــناخته
کــهو،نامش با
suffering.
بحران
قدرت گرفتن اونس طال از  ۲۵۹آخرین بقایای
چندان
آینده
مدت،
میان
حتی
عوض
ومیشود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
بزرگ اقتصادی سال
بلژیک پیش
بخشیدربرای آن
آمریکا
بــرای سبز
بینی اواسکناس
شــرح داد
حاضران
قانونی شد
امیدیوتانازی
که
که ۱۹۲۴دالر
دالر به
های  ۲۰۰۷و ۲۰۰۸
نمیشود.
جلسهارزایها،
ســایر
برابر
فعالیتش را در این زمینه شــروع در
به
ساعته
دو
در
چگونه
رسید و ارزش
میــادی در حال از
در عوض برای سرمایه گذارانی که که از حدود یکســال
امسی آن بیش از
میان رفتن است.
به افق هایی دور تر چشم دوخته و نیم پیش آغاز شده،
هفت برابر شد!
دو اقتصــاد آمریکا و
اند و یا حاضرند بر سر رویداد های و به ویژه چشم انداز
بریتانیا عمال به نرخ
نامنتظره شرط بندی کنند ،طال افزایــش نرخ بهره در
همچنان تاللو خود را حفظ کرده منطقه دالر ،جاذبه طال را کاهش رشد های قابل قبول رسیده اند .در
منطقه یورو هم آلمان در موقعیت
است.
میدهد.
دو)
مطلوبی است و نشانه های خروج
از سال دو هزار تا اواخر سال
طال ،برخالف دیگــر دارایی ها از رکوددردیگر قدرت های منطقه
 ،۲۰۱۱بهــای هر اونس طال
(ســهام ،اوراق قرضه ،مسکن) ،بیشتر و بیشتر میشود.
از  ۲۵۹دالر بــه  ۱۹۲۴دالر
درآمــدی نصیب دارنــده خود البته بحران در یونان پایان نیافته
رسید و ارزش اسمی آن بیش
کلمه
شد.ساختهشده در نمیکند
اینترنت،و نفع خریداران این کاال و اصوال کل منطقه یورو از بدهی
یکبرابر
از هفت
تنها
در گــرو افزایش بهای آن های خارجــی رنج می برد .با این
سابقه،
کم
جهش
این
در پی"لغت سال" دیکشنری آکسفورد
لغت "سلفی"است.
همه ،بر خالف آنچه انتظار میرفت،
کنندگان
پس انداز
کم نبودند
()Selfie
آکســفورد
دیکشنری
صاحبخانه ای که پس انداز خود این وضعیت به بهبود موقعیت طال
پیشروی
که
گذارانی
سرمایه
عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
و را به
اضافی
مســکن
ساختهاند و ازرا در
مادونا،است.
فوربسنکرده
مجله کمک
اینترنت هر
مــرز های
زرد را تا
فلــز
ستارهپاپآمریکا
گزارش
خرید یک به
آن برای
کاربران
لغت را
گذاری میکند ،آنرا اجاره
چهاراجتماعی درسرمایه
مادوناکهاز با
میشــد
تصور
پیــش از
هزار
تگ سه
اونس
است.
اینبوده
سال
پردرآمدترین خواننده
اینترنت
حتیهای
در وشبکه
گذاری
هایش
فروش
کنســرت و
هاییدر صورت طریق
این لغت به عکس
اشاره
کنند.
استفاده می
کاهش بهای
میدهد و
انداز
آهنگپس
بدهی ها،
بحران
اجرای توجه به
تصور
ناپذیر
اجتناب
هزار دالر
درآمد
سرمایه یورو)
میلیــون
میلیون دالر (۹۲
 .)selfتواند به ۱۲۵
گیردبر(portrait
که فرد
است
درآمد حاصل
مسکن ،می
دلیل
گذاران به
کنندگان و
میورق
خودپس
ولــیازاز آن
میکردند.
گاگا
لیدی
مادونا،
از
زیادی
فاصله
با
است.
داشته
تر
بیش
چه
هــر
رواج
با
هایی
عکس
چنیــن
گشت و طال با واپس نشینی گام از اجاره اکتفا کند و برای فروش آن ترس از اوراق قرضه دولتی به طال
 7۹میلیون دالر
میلیون دالر و
روز های با
هایی
شبکه
ماه به
هوشــمند
گوشی
بهتری۸۰بنشیند.
انتظار
وفور در به
جووی باآورد.
رویبنخواهند
جوالی
هایهفته آخر
گام ،در
بــه
دارند.
قرار
سوم
و
دوم
های
رتبه
در
درآمد
شوند.
می
مشاهده
اینستاگرام
و
بوک
فیس
نظیر
از مرز نمادین هر اونس هزار و صد دارنده طال اما از این مزیت محروم در عمل اما وضعیت دیگری پیش
دالر پایین تر رفــت و این روز ها است.
آمد .در واقع شماری از کشور های
اینترنتی
انتشار
از
خواهید
می
اگر
بپیوندید:
ایمیل
بلند
به
میکند .به
پیوند،بیان دیگر ارزش طال زمانی باال منطقه یورو برای سبک تر کردن
پیرامون ۱۰۸۷
نوسان
لیستدالر
ایمیلرفتن
نشانیها با فرو
شوید،دیگر بازار
منظم ازآگاهمیرود که
خود به
ایمیلخارجی
ماهــای
بدهی
خود بار
بصورتای کم تر
دیگر طی دوره
به بیان
کنید:
را به
پیوند
چهار سال ،ارزش طال حدود چهل در رکود ،جذابیت خود را برای
info@paivand.caپس فروش طال روی آوردند ،رویدادی
انداز کنندگان از دست بدهند.
کــه عرضه این کاال را باال برد و به
و سه در صد سقوط کرده است.

در حال حاضر وضع بر عکس است .کاهش بهای آن دامن زد.
بورس های اروپایی و آمریکایی از پنجـم)
دالیل سقوط
از رونــق افتادن بازار طال ،آنهم در رکوردی به رکورد دیگر میروند و در این میان کمیت تقاضای طال
پی یک دوره یازده ساله رشد کم بازار مسکن نیزدر بسیاری از کانون از ســوی چین را نیز نباید نادیده
سابقه ،از عوامل زیر منشا گرفته های بــزرگ اقتصــادی از جمله گرفت.
آمریکا ،در وضعیــت کم و بیش دو رویداد مهم ،در همین زمینه،
است:
یک)
باعث شــد که طــی چند هفته
مطلوبی است.
قدرت گرفتن دالر آمریکا یکی از در این شرایط کشش به سوی بازار گذشته کاهش بهای طال آهنگ
سریع تری به خود بگیرد.
مهم ترین دالیل سقوط بهای طال طال طبعا کاهش می یابد.
رویداد خنست،
سه)
است.
البته اســکناس سبز آمریکا دیگر طالدر شرایط تورمی جان میگیرد .آشکار شدن این نکته بود که خرید
پول قدر قدرت دهه های نخستین در واقع بــا پیدایش تنش قیمت طال از ســوی چین در واقع کمتر
پس از جنگ جهانی دوم نیست ،ها و یا حتی با افزایش نشانه های از آن چیزی اســت که دست اندر
ولی همچنان مقتدر ترین ارز بین اوجگیری تورم در آینده کم وبیش کاران این کاال تصور میکردند .در
المللی به شمار میرود و ضعف و یا نزدیک ،پس انداز کنندگان برای واقع این تصور وجود داشــت که
اوجگیری آن بسیاری از داده های حفظ دارایی خود به طال پناه می چینی ها هر ســال چهار صد تا
اقتصاد بین المللی را عوض میکند .آورند و نقش «پناهگاهی» فلز زرد پانصد تن طال می خرند.
آمار رســمی چین ،که به تازگی
فرامــوش نکنیم کــه بانک های بیش از بیش تقویت میشود.
مرکزی جهان ،همچنان بیش از در حــال حاضر ،میانگین تورم در منتشر شده ،نشان میدهد که طی
شــصت در صد دارایی های ارزی جهان در ســطح پایینی است و سال های اخیر میانگین خرید طال
در کشــور های پیشرفته نیز این از سوی این کشور از یکصد تن در
خود را به دالر نگهداری میکنند.

اقتصاد. ..

نامنویسی کالس های انگلیسی

ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی
ﮐﻔﺎﻟﺕ ﻫﻣﺳﺭ ﻳﺎ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﮐﺑﮏ ﻳﺎ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺋﯽ

__________
درد
عمرش را وقــف پایان
Euthanasia
(Greek:
انسانها کرده است.
 "goodرنج
و
>>"death
the
practice
 ofسیمون  ۷6ساله اضافه کرد
ending a life
================================
www.paivand.ca
intentionallyها
نظرش او زجر آدم
که به
in order to relieve pain and
ﺑﺎ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻠﯽ
شود
می
را
این
و
فهمد
را می
suffering.
حتی از چهره او نیز خواند.
ﻣﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ

روزگارطالخوشنیست!

پردرآمدترینخوانندهسال

نقش «پناهگاهی» فلز زرد!

پردرآمدترینخوانندهسال

Including: Investor,
Spousal or Parental
Skilled
13 Sponsorships,
PAIVAND: Vol.
21  no.1226  Aug. 15, 2015
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.

روزانه و شبانه

PRÉPAREZ-VOUS

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
TEMPSﭘﻳﺵ ﺷﻣﺎﺭﻩ )(۰۲۱
PLEINﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺑﺩﻭﻥ
ﺍﺯ
DISPONIBLES,
ﭘﻳﺵET
TEMPS
PARTIEL
بازار
های
نرخ
بهترین
با
ایران
سفر شما به
۳۷۴۷
ﺩﺍﺧﻠﯽ
)(۰۲۱
۹۷۱
۱۸۷۴
alphabétisation • présecondaire
سرویس
تجاری ،با
۲۴• secondaire
•)(DESﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ۲۱ﺗﺎ
 pourﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﻭ
l’admissionﺩﻭﺷﻧﺑﻪ
برترﺍﻳﺭﺍﻥ:
ﻭﻗﺕ
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ
½ ½ مسافرت هایﺍﻭﻗﺎﺕ
سراسرau
cegep
دنیا
و بهای عالی به
•
pour
les
programmes
d’études
professionnels
ارزان
قیمت
با
تفریحی
سفرهای
ا
ین
980 St. Antoine west
suite 308 Montreal,
Quebec H3C
½ ½1A8
ک 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
17:00-19:00ﻣﻥ
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی
le
3,
4,
11
décembre
et
le
8
janvier
Montréal, Québec H3B 3C6

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
aule21jour:
mars 2014
Inscriptions
pour

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,
14
et
21
novembre
9:00
à 11:00 2015
Session: le 9 septembre au 16
décembre
Session:
انگلیسی le 2
décembre
au 21
mars 2014
دبیرستان:
کالسهای
نامنویسی
Inscriptions
pour
le
secondaire
RENSEIGNEMENTS: anglais:

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

در آغاز فصـــل تالش
جشن و دیدار سالیانۀ
همدیاران...
 ص5 :
سال بیشتر نبوده است.

رویداد دوم،

کند شــدن آهنگ رشد چین و
چشــم انداز کاهش باز هم بیشتر
آن است.
با پیدایش نشانه های روز افزون در
مورد این رویداد ،بهای شمار زیادی
از مواد اولیه از جمله نفت کاهش
یافــت و طال نیز ،کــه در تحلیل
نهایــی یک ماده اولیه به شــمار

2015

میرود ،از این گرایشدر امان نماند .عمده اقتصادی جهان ،استحکام
•
دالر و کاهــش عمومی بهای مواد
چشم انداز بازار طال
اولیــه ،از جمله با توجه به کاهش
با توجه به همه این عوامل ،چشم آهنگ رشــد اقتصادی در چین،
انداز بازار طال ،دســتکم در کوتاه طال دستکم طی دو سه سال آینده
مــدت ،امیــدوار کننــده به نظر ناتوان خواهد ماند و سقوط آن به
نمیرسد.
زیر هر اونس هزار دالر کامال امکان
بدبینی به آینده طال بر این ارزیابی پذیر است.
•
استوار اســت که با توجه به نبود
تنش های تورمی در کانون های

14
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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

مدرسه فرزانگان

کالس های فارسی کودکان:

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

www.aieaq.com

(514) 274-8117

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

اجنمندوستدارانزرتشت

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

•
•
•
•

اجنمنزنانایرانیمونترال

Tel.: 514-485-3652

تلفن)514( 626-5520 :

با کمک طب سوزنی

www.ilsmontreal.org

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

5206 DECARIE #3

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

_____________________
Tel : (514) 267-3454

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

اجنمن ادبی مونتریال

کتابخانهنیما

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

کافـــه لیت

(514) 731-1443

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

بنیاد سخن آزاد

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

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

اوتـــاوا

IBNG

رادیوفارسی مناشوم

همبستگیبازرگانی

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

www.ibng.ca

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

مسابقهنقاشیکودکان
ایرانیمونتریال

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

موضوع:

مشاور رمسی وام مسکن

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

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

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

• ابعـاد آثارA4 :

• مهلت ارسال نقاشی:

 25آگوست 2015
• ارسال :نقاشی ها را همراه با مشخصات کودک،
به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

• جایزه:
به آثار برگزیدۀ اول تا سوم ،جایزه 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

ایستگاه انرژی

روزهای خوب در راهند...
جامعه ما به امید و انرژی مثبت نیاز
دارد...

کا نون موفقیت و ـشادکامی
اریانـیان مونتریال

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

---------یک ایستگاه انرژی در فیس بوک:
برای شما که به دنبال موفقیت و
شادکامیهستید....

6925 Sherbrooke W.

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

www.paivand.ca

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

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

تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

هر یکم و پانزدهم ماه
پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:

www.paivand.ca

15
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راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

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

 28جوالی

داتیس پناهی :حسابدار
گروه همبســتگی بازرگانــان ایرانی
مونتریال  IBNGچهارشنبه  28جوالی
ساعت  8صبح گردهمآیی خود را شروع
کرد.
آقای علیرضا کمالی رییس جلســه و
به سرپرســتی آقای میثاق قربانیان با
خبرهای خوش و معرفی حضار جلسه
را شروع کردند.سخنران این جلسه آقای
داتیس پناهی بود.
ایشان بعنوان حسابدار شروع به صحبت
کرد ،ولی اولین توضیحی که داد راجع
به معنای اسم خود یعنی داتیس بود که
یک اسم فارسی و از کلمه داد یا عدالت
میآید و فقط نام یکی از سرداران بزرگ
داریوش پادشاه ایران بوده.
موضــوع صحبــت ایشــان تعریــف
حســابداری و چگونگی استفاده از این
علم برای پیشرفت هر بیزنس بود.
آقای پناهی بعــد از فارغ التحصیلی از
ایران در وزارت بهداشــت بعنوان عامل
زی حساب آزمایشگاه ها ،معاون مدیر
کل وزارت بهداشــت و در  25شرکت
دیگر هم فعالیتداشته.
در سال  2009به کانادا آمده و پس از
رفع مشکالت زباندردانشگاه UQAM
حسابداری تکمیلی را گذرانده ودر حین
تحصیل مشغول به حسابداری بوده.
او در ســال  2013مجددا وارد دانشگاه
برای گذراندن دوره پداگوژی و بالفاصله
در ســال  2014به تدریس حسابداری
در مدرســه  Lester B.Pearsonمــی
باشد.
حسابداری یعنی جمع آوری اطالعات
ترجمه آن و مدیریت سیستم مالی.
این شامل دو بخش
 -1قســمت مالی که از وضعیت مالی
خودمان استفاده میکنیم برای تصمیم
گیری
-2اطالعات بازاریابی یعنی اطالعداشتن
از وضــع بازار که این اطالعات برای هر
بیزنسی الزم است تا بتوان با رقبا رقابت
کرد .
حسابداری با یادداشت های روزانه فرق
میکند .آن علــم و هنر طبقه بندی و
ترجمــه اطالعات و اســتاندارد کردن
یادداشتها میباشد؛ این استاندارد بودن
اطالعات مالــی هر بیزنس برای بانکها
بخصوص در زمانی نیاز به وام میباشد.
مهم است که گاهی اشتباهدر این طبقه
بندی باعث رد شدن در خواست برای
وام میشود.
عالوه براین در هر بیزنس اصولی را باید
در حسابداری رعایت کرد.
 -1اصل برابری موازنه :
یعنی بدهی با دارایی در توازن باشد .در
این رابطه توضیحات کافی داده شد.
 -2تفکیک شخصیتی:
یعنی تمام حســاب ها را باید در رابطه
با کمپانی بعنوان یک شخص و مجزا از
صاحب کمپانیدانست.
 -3اصل وحدت رویه:
یعنی هر روشــی که در حســابداری

از قوانین و اقتصاد موجود جامعه
و گســترش اثرات مفید گروه بر
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:
باشــد .از شما دعوت می شود با اگر مایل هستید در جلسات این
حضوردر جلسات هفتگی  IBNGگروه شرکت کنید ،به سایت ibng.
که بطور مرتب روزهای چهارشنبه  caمراجعه کرده ،بخش دریافت
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.
در رستوران  Eggsfruttiواقع در این گونه هر هفته ایمیل گروه را
 6710خیابان  Saint Jacquesدریافت کرده ،از اخبار و سخنرانان
تشکیل میشود ،با اعضاء این گروه مطلع می شوید.

آشنا شده و نیازهای خود را تامین
نمائید.

انتخاب میشود ،همیشه دنبال شود.
 -4محاسبه تمام هزینه ها:
یعنی تمام هزینه هایی که برای تولید
یک محصول میشــود مستقیم یا غیر
مستقیم محاسبه شــود .رعایت اصول
بیان شــده میتواند یکی از مهمترین
عوامل در موفقیت یک بیزنس باشد.
در پایان ســخنرانی به سؤاالت مطرح
شده پاســخ داده شــد.اعضاء با اعالم
ریفرالها و فعالیتهای هفتگی خود جلسه
رادر ساعت  9بطور رسمی خاتمهدادند.

 5آگوست
ابراهیم نوروزی

گروه IBNGجلسه هفتگی خود را روز
چهارشنبه  5آگوست ساعت  8صبحدر
رستوران همیشگی تشکیلداد.
جلســه با ریاســت آقای رضــا نژاد و
سرپرستی آقای نیما مختارزاده برگزار
شد.
شرکت کنندگان خود را معرفی و نیز
هر کس خبری خوش داشت برای بقیه
تعریف کرد .این هفته سخنران مهمان
گروه آقای مهنــدس ابراهیم نوروزی،
یکی از قدیمی ترین شخصیتهای تاثیر
گذار در جامعه کانادا بودند.
او از ســال  1988در دانشــگاه مــک
گیل به کادر آموزشی به سمت مشاور
مهندســین دانشکده کشــاورزی در
بخش محیط زیست ،صنایع غذایی و
دارای چندین برد تخصصی از انجمن
متخصصین خبره ،از جمله مهندسین
شیمی ،بهداشــت ،ایمنی محیط کار
و از کارشناســان دادگســتری بوده و
دارای بیش از  150جلد کتاب ،مقاله و
گزارشات علمی میباشد.
او عالوه بر کسب جوایز علمی مهمتر
از آن در مدت  40ســالی که در کانادا
میباشد همواره ارتباط خود را با ایران
جهت انتقال علم و دانش کسب کرده
حفظ کــرده و باعث تأســیس اولین
کمیته های بهداشت ،ایمنی محیط کار
و انجمن صنایع غذایی در آنجا شده.در
سال 1995مشاور اولین هیأت رسمی
کشاورزی و مواد غذایی از طرف دولت
کانادا به ایران بوده است.
نکته بر جسته شخصیتی او که میتواند
الگویی برای جوانان باشــد  ،اینســت
که همواره همراه با مشاغل علمی باال
هیچــگاه از کارهای اجتمایی و کمک
رســانی به جوانان جهت ارتقاء آنها در
ابعاد مختلف بصورت داوطلبانه را ترک
نکرده بخصوص این جنبه از فعالیتهای
او از بعد انسانی باالیی برخوردار است.
موضوع صحبت:
برای موفق بــودن باید جرات متفاوت
عمل کردن داشــته باشی و تجربیات
شخصی خودش:
مهندس نوروزی صحبتهای خود را از
دوراندبیرستان با خاطرات و فعالیتهای
آن دوران شروع کرد.که او هیچگاه یک
راه معمولی مثال فقط درس خواندن را
انجام نداده و وارد دوره ها و فعالیتهای
مختلف شده  .این جرات متفاوت بودن از
روند معمول نتیجه اش کسب تجربیاتی

میباشد که راهنمای موفقیتهای بعدی
در دوران کار و تحصیالتــش شــده.
در انتخاب رشــته تحصیلــی در ایران
با وجودی که در رشــته هــای دندان
پزشکی،شیمی و غیره قبول میشود او
رشته صنایع غذایی را انتخاب میکند
که کمتر کسیدر مقابلدندان پزشکی
این کار را میکــرده  .چون واقعا به آن
عالقه داشــته .تمام دوران تحصیل با
درجه ممتازی طی میشــود .در سال
 1975به کانــادا و مونتریال میآید .باز
هم متفاوت عمل کردن .آن زمان همه
جوانــان ایرانی به آمریــکا و اروپا برای
ادامه تحصیل میرفتند.او بدلیل خاصی
اینجا را انتخاب میکند.او ازدانشگاه مک
گیل با کسب فوق لیسانس مهندسی
شیمی و صنایع غذایی فارغ التحصیل
و درسال  1978شرکت مشاوره صنایع
غذایی را تأســیس و تا  10سال و قبل
از ورود بــه کادر آموزشــی مک گیل
در ســطوح مختلف دولتی و آموزشی
فعالیت داشته.صحبتهای او حاصل این
فعالیتها و تجربیات اســت .که بصورت
نکاتی در موفق بودن در کار ،تحصیل و
کار آفرینی بیان نمود.
 -1برای موفق بــودن باید خالقیت و
نوآوری داشت.
 -2پایداری و استقامت عامل مهم است.
 -3تطبیق دادن خود با شرایط.
 -4واقعا عالقمند بودن به رشته یا کاری
که انتخاب میشود.
 -5مهــارت کافی داشــتن و کســب
اطالعات و مهارت متداوم.
 -6روابــط اجتماعی قــوی و صادقانه
داشتن.
و بسیاری موارد و مثال های دیگر.
سپس به  10نکاتی اشاره کرد که برای
موفق بودن باید از آنها پرهیز کرد.
چند تایی از آنها:
تظاهر به چیزی که واقعا نیستیم.
تصمیم گیــری فقط بر مبنای پول در
آوردن.
فکر کنیم که میخواهیم هر گز اشتباه
نکنیم.
همه کارها را «سمبل» کنیم.
کار را در درجه اول قرار دادن و خانواده
را فراموش کردن.
فقط بخود فکر کردن و نتوان چیزهای
دیگر را دید .و بسیاری موارد دیگر.
تاکید او بر انجام کارهای داوطلبانه بود
که باعث رضایت خود و اجازه شناخت
جامعه و افراد را میدهد .نکات مهمدیگر
اینکه هر کاری انجام میدهیم سعی شود
بهترینباشد.
مثال اگر نتوان خورشید بود یک ستاره
کوچک درخشان باش.
اگر نتــوان درخت بزرگ باالی تپه بود
بوته شاداب پایین تپه باش .و مثالهای
فراوان دیگر که مورد توجه شنوندگان
واقع شــد .ســؤالها مطــرح و پس از
پاسخگویی ،اعضاء ریفرالها و فعالیتهای
خود را گزارش کرده و جلسه در ساعت
 9صبح خاتمه یافت.
•

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
هنر برتر از گوهر آمد پدید!

«صبحسپتامبر»
قابل توجه خوانندگان
و نوازندگان ایرانی
مونتریال

دو هفته نامه ی پیوند ،از شــما
هنرمندان چیره دست و خوش
صدا ،دعوت به همکاری می کند.
با ما همراه شــوید در یک شب
شاد ،پرشور و خاطره انگیز،
تا کامیونیتی ایرانی نیز ،با هنر شما
آشنا شود.
گوشــه ای از هنر خود را در اولین
فرصت به نشانی:
info@paivand.ca

ایمیل کنید .با شما تماس خواهیم
گرفت.

آخرین مهلت دریافت نمونه کار:

 10سپتامبر 2015

www.

paivand.
ca

یکم و
پانزدهم
ماه

را بر روی
سایتبخوانید

Please send us a sample
of your work
to the following address.
We will contact you.
Deadline: Sept. 10, 2015

2015

AUDITION
PAIVAND
Sept Morning:

Attention Persian Singers
and music players.
Paivand biweekly invites
all Persian artists to reveal
!their art
Join us in a fun, cultural and
memorable night.
Make your art known to our
community.

Attention:
Chanteurs et
lecteurs de musique
persans à Montréal
Paivand bimensuel invite
tous les artists persans de
révéler leur art.
Rejoignez-nous dans une
nuit spectaculaire et mémorable,
afin de vous faire connaître
à notre communauté.
S'il vous plaît envoyez-nous
un morceau de votre travail
;à l'adresse suivante ASAP
Nous vous contacterons.
Deadline: Sept. 10, 2015
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مع
ـن
ن
ای گناه و راه جات از آن



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

د ولی او در روز سوم،
تیم و گناه گذاشتن
انسانها گناهکار هس
ن قیــام کرد و زنده
دای پاک از مردگا
بر
باعث جدایی ما از خ
عیسی ،با مرگ و قیام
ک
ش
ی
ش
ت.
س
ج
ا
ل
ال
جی
ب
مقدس شده است .در ان
اســاس کتا
جریمــه گناهان ما
ل عادل
و
ــم" :همه خودش،
از
ی
مقــدس ،یکــ
یخوانی
هدیــه نجات از گناه
شــریف م 
جالل خدا را داد و
ه،
ـا
ـ
تعریفهــای گن
از
گنــاه کردهاند و
ما انسانها فراهم کرد.
را برای
که به عیسی مسیح
شکســتن قوانین خدا محرومند"
ن  .)٢٣ :٣حاال هر
(رومیا
و واقعیت مرگ و دفن
است.
شته شده :خداوند
یخوانیم:
و در جایی دیگر نو
در انجیل شریف م 
او از مــردگان ،ایمان
یدهد و قیام
گناه کند ،قانون خدا را
را مزدی که گناه م 
مام گناهانش آمرزیده
"هر که
"زی
(رومیان  :٦بیاورد ت
یشکند ،زیرا گناه چیزی جز موت اســت ". . .
ود و از هدیه نجات از
م
یشــ
عنی جدایی از م 
شکستن قانون نیست"
 ،)٢٣و موت ی
مزایای نجات که یکی
گناه و
(اول یوحنا  .)٤ :٣خدای پاک و مقدس.
دگی جاودانی با خدا
گناهکار و از آنها زن
خدا آدم را که اولین انســان پس تمام انسانها،
یشود.
دا است بهرهمند م 
ج
ب و بیگنــاه آفرید .او
خدای پاک و مقدس،
یک نفــر از گناه توبه
بود خو
از
ل عمرشان وقتــی
با
دا زندگی میکــرد و
هستند و اگردر طو
و به مســیح خداوند
بــا خ
یکند
و با خدا متحد م 
خدا دوستی و رفاقت نزدیک از گناه آمرزیده
یآورد ،همه گناهانش
میشه از خدا ایمان م
داشــت .خدا آدم را از لحاظ نشــوند ،برای ه
یشود ،روح القدس
ی خبر آمرزیده م 
حانی شبیه خود آفرید و به جدا خواهنــد ماند .ول
یگردد و او را
در دل او ساکن م 
رو
خدای
انتخاب داد .ولی آدم،
یکند تا بتواند
او حق
خوش این اســت که ت ازداخل عوض م 
و قدوس ،خدای محب
دن تصمیم نادرستی
و کارهــای گناهآلود
در باغ ع
پاک
برگرداندن از گناه
گرفت و بر علیه خواست خدا هم هست و او برای
بیشــتر دوری کند و
ش خودش ،از هرچه
از میوه درخت شناخت نیک ما انسانها به آغو
ستر
کتر و مقد 
ده روز به روز پا 
نقشهای پرشکوه کشی
خورد و قانــون خدا را
س مسیح واقعی ،که
ازل
و بــد
بشود .پ
ســانهای گناهکار بر
شکست.
بود.
پیش ،خدا بخاطر ان
گناه از طریق آدم به نسل بشر حدوداًدو هزار سال
لیب مرد و از مردگان
یص
سرایت کرد و مانند سمی در پسر روحانی خودش عیسی رو رد و زنده است ،تنها راه
الهی دارد و قیام ک
ذات انســانها قرار گرفت .بر مسیح را که ذات
سان از قدرت گناه و
اه است ،به نجات ان
ال پاک و بیگن
آن میباشد .بر اساس
اساس کالم خدا ،همه انسانها کام ً
ریمه گناه نتایج بد
ذاتی گناهآلود بهدنیا میآیند جهان فرستاد تا ج
ــدا" :در هیچکــس
با
ت میباشد کالم خ
و در فکر و کالم و عمل گناه ما انسانها را که مو
رستگاری نیست و در
های گناهکار دیگر،
بپردازد تا ما انسان
ع
جز
ی
ی
میکنند.
س
ام
ن
چ
ی
هی
م
ن
مان به او زیر آسما
سی
ای
حفرمود:
ق
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ــ
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انی
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خ
الم خ
بتو
ما نام عیسی به مر
و
یرفتن آنچه او بخاطر
ک به وســیله یک انسان
شا به حال
آن
ا
•
ن
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ن
ک
ی
آ
ا
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ذ
ه
پ
سی
"گناه
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خدا اح
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ی
س
ا
اه
مت
را
خ
گن
دا
ب
ن
و
خ
س
ه
ای
با
و
ت،
د،
م
د
س
ش
ه
ا
رد
ده
به جهان وا
انجام دا
د
سع
ی کن
الم خدا :نجات یابیم"
ادت و نشاط روحی ف ،رضایت،
خدا از آن ایشان ند .زیرا آ
را
".
ک
م
.
.
س
رد
آو
ـا
سـ
راه
ش
ا
م
بر
ه
م.
مرگ را به
(کارهای رسوالن
بشوی
را نم
ا
خواهد.
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هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

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

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

www.paivand.ca

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

Dastan Ensemble & Mahdieh Mohammad khani
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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

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

پاتوقعموجمال

|

Tel.: 514-933-1719

کافه و قنادی

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

Tel.: 438-384-3377

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

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

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

514-933-8866

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

برای دریافت اطالعات بیشتر
به وبسایت ما مراجعه کنید:
www.larouladerie.ca
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خریداران
ی دانستید
م
پورسانت
• آیا ه پرداخت
نیازی ب
ندارند؟!
ریداران:
ه ما به خ
• هدی
نه محضر
دالر هزی
1200

نبه،
حضوری:
تک نفره
ی
ا
چ
ه
ا
ر
ن
فره
در م
رکز شهر ی
ا
د
ر
و
س
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

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

______________
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
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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
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 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
های
بیمه
7روز
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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: 418-614-1300
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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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

home 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

www.paivand.ca

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..

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

ﮐﺎت ﻣﻮ
رﻧﮓ و ﻣﺶ
ﺑﻨﺪ و ﺑﺮو
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯿ�ﺎپ ﻋﺮوس
ﺗﺎﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن
ﻓﺮ و ﺻﺎف ﮐﺮدن داﺋﻤ� ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در دﻧﯿﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺠﻢ ﻣﻮ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸ�� و وز ﻣﻮ
ﭘﺎک ﺳﺎزی ﺻﻮرت
وﮐﺲ
ﻣﯿﺰاﻧﭙﻠ�
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ﮐﻼژن 
ﺳﺎزی
ﺟﻮان
و
ﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ
ﺳﺎزی‑
اﻓﺰاﯾﺶ
/evesalonmtl
ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎی اﮐﻨﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﺳ�ﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷ� از زﺧﻢ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺘ�
درﻣﺎﭘﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﯿ�ﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ
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ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ

Lease or Purchase Pre-Owned Vehicle
Lowest Price Guaranteed
Tel: (514) 481-6765
(514) 291-0175

5393 Côte St-Luc
H3X 2C3 Montreal, QC

برنامه  :Advancedارائه ای تازه از گروه الگانس
در صورتی که اتومبیل خود را تحت اعتبار «دوم و یا سوم»
از طریق بانک یا شرکت های خصوصی ،فاینانس و یا لیز کرده اید،
ما می توانیم نرخ بهره و یا پرداخت ماهیانه ی شما را کاهش دهیم.
برای آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید:

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
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Jaleh Hafezi:
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)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH

مشاور امالک در مونتریال























Cell.: (514) 971-7407
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره

Kazem Partow Tehrani

Registered Real Estate Broker

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

کاظم پرتو تهرانی

Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

)

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

tmnrenovations@gmail.com

Tel.:514-835-6243

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!

آژانسمسافرتیکاسپین

514-952-7400
514-694-9692

راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

بهترینسرویس
نازل ترین بها
• 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
•  CARGOبه سراسر جهان با بهترین قیمت
• حج عمره و پکیج های مکه
• سرویس ویزا:
دوبی و عربستان سعودی

Tel : (514) 996-9692

• 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

قبل از هر
گونهسفر
با ما متاس
بگیرید

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

Tel:514-421-0111

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

آزیتا514-814-7700 :

azita.caspiantravel@videotron.ca

نرگس514-708-4722 :

narges.caspiantravel@videotron.ca

www.paivand.ca

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
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آنتونیرابینز
!باشد
 وقتی چیزی را از دست.16
 درس گرفتن از،می دهید
. آن را از دست ندهید
 این ســه نکته را به یاد.17
:داشته باشید
 احترام به خود احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان.را پذیرفتن
 اجــازه ندهیــد یــک.18
اختالف کوچک به دوستی
.بزرگتان صدمه بزند
 وقتی متوجه می شوید.19
که اشــتباهی مرتکب شده
 فوراً بــرای اصالح آن،ایــد
.اقدام کنید
 وقتی تلفــن را بر می.20
 کسی که،دارید لبخند بزنید
تلفن کرده آن را در صدای
.شما می شنود
 زمانی را برای تنها بودن.21
.اختصاصدهید
یک دوســت واقعی کسی
است کهدست شما را بگیرد
 این.و قلب شما را لمس کند
!پیام را پیش خود نگه ندارید

514-216-8065 :تلفن اطالعات

 به مردم بیــش از آنچه.1
انتظار دارند بدهید و این کار
. را با شادمانی انجام دهید
 با مرد یا زنی ازدواج کنید.2
که عاشق صحبت کردن با
 برای اینکه وقتی.او هستید
 مهارت های،پیرتر می شوید
مکالمه ای مثلدیگر مهارت
. ها خیلی مهم می شوند
 همــه ی آنچه را که می.3
 همه،شــنوید بــاور نکنید
ی آنچه را کــه دارید خرج
نکنید و یا همان قدر که می
.خواهیدنخوابید
 دوستت: وقتی می گویید.4
 منظورتان همین باشد.دارم
.
.متاسفم:  وقتی می گویید.5
به چشــمان شخص مقابل
. نگاه کنید
 قبل از اینکه ازدواج کنید.6
حداقل شش ماه نامزد باشید
.
 به عشقدر اولین نگاه باور.7
. داشته باشید
 وقتی کسی عطسه می.15  هیچ وقت بــه رؤیاهای.8
 عافیت:  مردمی که کند بــه او بگویید.کسی نخندید

.رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند
 عمیقاً و با احساس عشق.9
 ممکن است آسیب.بورزید
ببینید ولی این تنها راهی
اســت که به طــور کامل
. زندگی می کنید
 در اختالفات منصفانه.10
بجنگید و از کســی هم نام
. نبرید
 مــردم را از طریــق.11
خویشاوندانشــان داوری
. نکنید
 آرام صحبت کنید ولی.12
. سریع فکر کنید
 وقتی کســی از شــما.13
ســوالی می پرسد که نمی
،خواهیــد پاســخ دهیــد
:لبخندی بزنید و بگویید
چرا مــی خواهــی این را
بدانی؟
 به خاطر داشته باشید.14
که عشق بزرگ و موفقیت
های بزرگ مستلزم ریسک
.های بزرگ هستند

Winning, winter deals

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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ورزشی :ا زخودمان...

سیاوش
خیامی

ورزش
درمان
هر
دردی
است!

برجن مرغـوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی

خیامی؛ نامی آشنا
در سرزمینی دور!

ســاکن مونترال که باشی و اهل
ورزش ،بدون شــک نام مجموعه
ورزشی گلد ،به گوشت میخورد.
مجموعه ای عظیم و پیشرفته با
سه شعبه در بروسارد ،بیکنز فیلد
و ویل سن لوران.
اما شــنیدن نام این مجموعه و
فعالیت های گسترده اش ،زمانی
جذاب تر میشــود که درمی یابی
پشــت این تجارت موفق و نامی
در این جزیره ،یک مدیریت ایرانی
حرفه ای نشســته اســت به نام
خانواده خیامی...
فرزند جناب عبداله خیامی عزیز و
از بستگان احمد و محمود خیامی
بزرگ ،که زمانی شرکتهای ایران
ناســیونال (ایران خودرو کنونی)• ،
بانک صنعت و معدن و فروشگاه ازگلدجیمبگوییدوامکاناتش؟
های زنجیــره ای کوروش (قدس  -مجموعه ی ورزشــی گلد با 40
کنونــی) را در ایران بنیان گذاری هزار فوت مربع مساحت و چندین
قسمت مجزا مثل تردمیل ها ،وزنه
کردند.
به شعبه ویل ســن لوران رفتم و ها ،دوچرخه ها ،اســتخر ،ســونا،
متوجه شدم که مدیر آنجا ،سیاوش رختکن و چندین حمام خصوصی
خیامی است که در باشگاه همه او و نیز سالن یوگا دارد.
را «سیو» صدا میزنند.
از او خواســتم که گپی با هم
بزنیم .او نیز با وجود مشــغله
فراوان ،با خوش رویی پذیرفت
و این شــد حاصل گفتگوی
دوستانه ماندر یک بعدازظهر
تابستانهدر همان باشگاه...

در انواع گوناگون

همچنین محلی بــه عنوان مهد
کودک برای بچه ها در نظر گرفته
شــده اســت تا به هنگام تمرین
والدین ،از بچه ها نگهداری شود.
قسمت کاردیو به همراه پخش فیلم
سینمایی برای عشاق سینه چاک
سینما و کمدهای محافظت شده
جهت لوازم گرانقیمت مشتریان و
سالن اختصاصی فقط برای خانم
ها و چند ســالن کوچک جهت
برگزاری کالس های «موی تای»،
کیک باکسینگ و زومبا به همراه
کالســهای اختصاصی برای بچه
هایی که زیاد با لوازم کامپیوتری
بازی میکنند ،از دیگر امکانات این
مجموعه ورزشی است که همه این
امکانات با پرداخت ســاالنه مبلغ
 600دالر قابل دسترس است.

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com

•

چرا بــه این حرفه عالقه مند
شدید؟
 زیرا همه آدمها هر روز به سمتسالمتی می روند .تقریباً همه به
ورزش های هوازی مشغول هستند
و این تجارت سال به سال بزرگتر
میشود.
اعضای باشگاه ما بین سن 16
تا  80سال هستند 50 .سال
پیش همه به دنبال ساخت
عضالت گره خــورده بودند
ولی امروز «تناســب اندام»
مطرح است.
شما بهتر میدانید که ورزش
درمان هر دردی است .مث ً
ال
دکتــر می رویــد میگویید:
استرس دارم ،کلسترول دارم
و ...برای همهدر نهایت به شما
میگویند« :ورزش کنید»...
•

میزان حضورتان در جامعه
ایرانی چقدر است؟
 به علت درگیری شــغلی،ارتباطم با هم وطنان محدود
میشــود به آشــنایی با اعضا
باشــگاه و تعدادی ایرانی که
در مجموعه ،مشغول به کار
هستند.
•

شمار کارمندان مجموعه
تان؟
 تیم مجربی داریم شامل 75نفر که  10نفرشان ایرانی می
باشند.
•

{>> ادامه در صفحه}30 :
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

•

www.paivand.ca

گفتگو :علی داوری

پــس از یک ســال ،در بین 500
شــعبه این رســتوران در کانادا،
رتبه دوم فروش را بدســت آوردم.
ولی همچنــان ایــن کار هم مرا
راضی نمی کرد .در ســال 2006
شعبه رســتوران را تحویل داده و
با پسرعموهایم  -آقایان محمد و
امیر خیامی و آقای صادق امینی-
به فکر تاســیس گلدجیم افتاده و
موفق شدیم اولین شعبه را در سال
 2007در بروسارد( 10-30دیس
ترانت) تاسیس کنیم.
در پی موفقیت نخست ،شعبه دوم
نیز در محله «بیکنزفیلد» تاسیس
شد .در ســال  2010شعبه سوم
در ویل ســن لورا ن را شش ماهه
تاسیس کردم.

سیاوش خان از خودتان
بگویید تا رســیدن به
موفقیت؟
در مشهد متولد شدم و سپس
به همــراه خانــواده به آلمان
مهاجرت کرده و در سن چهار
سالگی به مونترال آمدیم .در
سال  1999به ایاالت متحده
رفتم و در آنجا یک فروشگاه
لوازم کامپیوتری تاسیس کردم
اما پس از دو ســال که ارزش
خوبی پیدا کــرد ،به دالیلی
آن را فروختــه و به مونترال
بازگشــتم .ازدواج کــردم و
اینک دو فرزند دارم .مسلط به
زبانهای فارسی ،آلمانی ،فرانسه
و انگلیســی هستم .در رشته
مدیریت شبکه ادامه تحصیل
داده و سپس در چند شرکت
مخابراتی کار کردم .در ســال
 2004فرانچایز «کوییزنوس»
را به کبــک آورده و همانجا
مشغول به کار شدم.
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>> West Island:
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Tel.: 514-620-5551
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سالمت...

«««« مدیریت زندگی »»»»

خصوصیترهبرانبزرگ

با این خــوراکی ها

•

با چاقی مبارزه کنید!

ختم مرغ

یک تخم مرغ تنها  ۷۵کالری
و  ۷گرم پروتئین دارد و عالوه
بر آن از مــواد مغذی حیاتی
دیگری نیز برخوردار اســت.
به خاطر داشــته باشید بدن
برای گوارش تخم مرغ کالری
بیشتری میسوزاند تا گوارش
صبحانه پر کربوهیدرات .اگر
کلســترولتان باال است ،یک
تخم مــرغ تقریبا همه مقدار
کلسترولی کهدر روز میتوانید
دریافت کنید ،را وارد بدن شما
میکند بنابراین ســفید تخم
مرغ را که بدون کلســترول
است مصرف کنید.
•

قهــــوه

حتمــا برایتان جالب اســت
نوشیدنی لذیذ و مورد عالقه
تان یکی از مواد غذایی است
که به افزایش متابولیســم و
در نتیجه کاهش وزن کمک
میکند .قهوه متابولیســم را
کمی افزایش میدهد اما این
مقدار به ویــژه اگر همراه آن
میــان وعده هــای پرکالری
مصرف کنید ،موجب کاهش
وزن قابل توجهی نمیشود.
•

جــوی دو سر

خوراک جوی دو ســر ،ســه
ویژگی مفید برای کاهش وزن
دارد :فیبر زیاد ،مقدار زیادی
آب و حرارت .در مجموع این
سه فاکتور بسیار سیر کننده
هستند .خوردن غذاهای گرم
مدت بیشتری طول میکشد،
از طرفی چون جوی دوســر
سرشار از فیبر و مایعات است
مدت بیشتری شما را سیر نگه
میدارد .خوراک جوی دو سر
را زیاد شیرین نکنید .به جای
آن از دارچین یا جوز هندی
استفاده کنید تا نیاز به شکر
کمتریداشته باشد.
•

دارچیــن

برخی مطالعات نشان میدند
دارچیــن خاصیــت تثبیت
قنــد خــون دارد .دارچین
میتواند اشــتها را به ویژه در
افراد مبتال بــه دیابت نوع ۲
فروبنشــاند .تقریبا همه افراد
میتوانند دارچین را به شیوه
سنتی مصرف کنند .میتوانید
مقداری دارچین را در قهوه،
چای ،ماست و برای افزودن
طعــم شــیرینی بدون
افزایش کالری به انواع
غذاهابیفزایید.
•
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فلفـــلقرمز

جویدن میوه مقداری کالری
نیز میسوزانید و مدت بیشتری
طول میکشد تا میوه را بخورید
که ایــن ویژگیهــای برتری
مصرف میوه کامل نسبت به
اسموتی را نشان میدهند.
•

{>> ادامه در صفحه}28 :

فلفل قرمز ماده شیمیایی بدون
طعمی به نام کاپسایسیندارد.
در برخی انــواع فلفل مقدار
این ماده بســیار بیشتر و در
برخی مانند فلفــل دلمه ای
مقدار آن بســیار کمتر است.
کاپسایســین به نظر میرسد انگــوردرمقابلکشمش
اشتها را فرونشانده و متابولیسم دو فنجان انگور با یک چهارم
را کمی افزایش میدهد اما تنها فنجان کشــمش مقایســه
برای مــدت کوتاهی .احتماال میشــود .هر دوی آنها کمی
کاپسایسینتاثیرقابلمالحظه بیشــتر از  ۱۰۰کالری دارند
ای بر وزن ندارد مگر این که به اما احتماال با خــوردن انگور
خاطر طعم تندش باعث شود بیشتر سیر میشــوید .میوه
های خشک نیز جایگاه خود را
کمتر غذا بخورید.
دارند و به مقدار کم میتوان در
•
چـــایسبز
ساالد آنها را استفاده کرد.
چندین مطالعه نشــان داده •
ِ
بــری ها  -توت ها
است که چای سبز با تحریک
بدن به ســوزاندن چربیهای بــری ها هماننــد میوه های
شکم ،میتواند کاهش وزن را دیگر پر از آب و فیبر هستند
تسریع نماید .چای سبز حاوی و شما را مدتی سیر میکنند.
ماده ای به نام کاتچین است .همچنین بســیار شــیرین
کاتچین نوعی ماده شیمیایی هستند و با مقدار کمی کالری
گیاهی اســت که بر سوخت (نسبت به کلوچه و بیسکویت)
و ســاز تاثیر میگــذارد .برای میل شما به شیرینی را ارضا
اینکه بیشترین بهره را از چای میکنن .د
سبز ببرید باید چند مرتبه در بلوبری نمونه خوبــی از این
روز این نوشــیدنی را مصرف دست میوه ها و سرشار از آنتی
کنید .توصیه میشود چای را اکسیدانهااست.
داغ مصرف کنید چون مدت •
بیشتری طول میکشد تا آن سبــزیجاتخام
را بنوشید و بنابراین احساس ســبزیجات خام میان وعده
عالی به حســاب مــی آیند.
آرامش به شما میبخشد.
ســبزیجات خــام تمایل به
•
خــوردن میان وعــده ترد را
گریپ فروت
گریپ فــروت هیچ خاصیت بــراورده کرده و به واســطه
چربی سوزی جادویی ندارد اما محتوای زیادی آب به شــما
میتواند به شما کمک کند با احساس ســیری میدهند در
دریافت کالری کمتر احساس حالی که کم کالری هستند.
سیری پیدا کنید .علت این امر نصف فنجان کرفس خرد شده
فیبر محلول موجوددر گریپ
{>> ادامه در صفحه}28 :
فروت اســت که گوارش آن
مدتی طول میکشد .پیش از
غذا نصف گریپ فروت یا یک تنها  ۸کالری دارد .کمی کره
لیوان آب گریپ فروت مصرف بادام زمینی به کرفس بمالید یا
کنید تا به واســطه احساس هویج را در سالسا خرد کنید.
سیری ناشی از آن کمتر غذا وقتی تمایل به مصرف چیپس
دارید ،به جای آن سبزیجات
بخورید.
•
خام مصرف کنید.
•
گـــالبیوسیب
سیب و گالبی نیز آب زیادی نان ترد سبوس دار
دارند .بهتر اســت این میوه کراکر یا نان ترد غالت کامل
ها را با پوســت بخورید تا به جایگزین پرفیبر و کم چربی به
واسطه فیبر آن مدت بیشتری جای بیسکوئیت و کراکرهای
احساس سیری کنید .به جای معمولی هســتند .تحقیقات
آب میوه بهتر است میوه کامل نشــان داده اند که افرادی که
مصرف کنید تا فیبر بیشتری غالت کامل بــه جای غالت
دریافت کنید و میوه تصفیه شده مصرف میکنند
چربی شکم کمتری دارند.
را بجویــد .با
غالت کامــل مواد
مغــذ ی
زیــادی
نیــز در
بردارد
و

داشتن یک ایده و جمع کردن یک
گروه برای عملی کــردن آن ایده،
اولین قدم برای شروع یک کار موفق
اســت .بااینکه پیدا کردن یک ایده
جدید و خاص به اندازه کافی دشوار
اســت اما توانایی اجرای موفق آن
ایده دقیقاً همان چیزی اســت که
خیالپردازان را از کارفرمایان موفق
جدا میکند.
وقتی اولین نفر رادر پیشبرد کارتان
اســتخدام میکنید ،اولین قدمها
برای تبدیل شــدن بــه یک مدیر
موفق را برداشتهاید.
وقتی ســرمایهتان محدود اســت،
ســطح اســترستان باال اســت و
رسیدن به موفقیت به نظرتان دور
میرسد ،خیلی راحت ممکن است
احساسات بر شما و گروهتان غلبه
کند.
در ایــن مواقع یــک نفس عمیق
بکشــید ،خودتان را آرام کرده و به
خودتان یادآور شوید که چه مدیری
هستید و چه مدیری دوست دارید
باشید .در زیر به خصوصیات اصلی
رهبــران و مدیران موفق اشــاره
میکنیم که در این مسیر کمکتان
میکند.

صــداقت

چارچــوب اخالقیتــان هرچه که
باشــد ،وقتی مســئول یک گروه
افراد هســتید ،خیلی مهم اســت
که معیارهایتان را کمی ســفت و
سختتر کنید .کار و کارمندان شما
انعکاســی از خودتان هستند و اگر
صداقت و رفتار درست را سرلوحه
اعمال خود قرار دهید ،تیمتان هم
دنبالهرو شما خواهند بود.
میتوانیــد لیســتی از ارزشها و
اعتقاداتی که نشــاندهنده شما و
کارتان اســت تهیه کنید و آن را بر
دیوار دفترکار نصب کنید .شــیوه
رفتاری سالمیداخلدفتر کار ترویج
کنید و از کارمندانتان هم بخواهید
که این استانداردها را رعایت کنند .با
تاکید بر این استانداردها و رعایت آن
مطمئناً میتوانید بر محیط کار تاثیر
گذاشته و آن را به محیطی دوستانه
و سالم تبدیل کنید.

توانایی واگذار کردن کارها

دقت در چشمانداز کاریتان برای
جلو بــردن کارآمــد و موفق برند
تجاریتان ضروری است .اما اگر یاد
نگیرید که به کارمندان تان اعتماد
کنید ،هیچوقت نخواهید توانست
پیشــرفت کرده و سطح کارتان را
ارتقا بخشید .خیلی مهم است که
به خاطر داشته باشید اعتماد کردن
به تیــم کاریتان در ایــدهای که

دارید نشــانه قدرت است نه ضعف.
واگذار کردن انجام بعضی کارها به
بخش مناســب یکی از مهمترین
مهارتهایی اســت که باید بعنوان


خ طبـعی!
شو 

اگر وبســایت تان به طور ناگهانی
خراب میشود ،یک مشتری مهم
را از دســت میدهید یا بودجه
وقتی سرمایهتان محدود است ،شرکت کم میشود ،اینکه بتوانید
سطح استرستان باال است و
تیم را بدون وحشتزدگی هدایت
رسیدن به موفقیت به نظرتان دور کنید اهمیتی بسیار زیادی دارد.
میرسد ،ممکن است احساسات روحیــه بــا بــازده کاری رابطه
مستقیم دارد و شما بعنوان مدیر،
بر شما غلبه کند...
مســئول ایجاد انرژی مثبت در
محیطکارهستید.
مدیر یاد بگیرید.
به مرور زمان کارها روی هم انباشته اینجاست که حس شوخطبعیتان
میشــوند و هرچه بیشــتر فقط به کار میآید .به تیمتان یاد بدهید
خودتان را درگیر آنها کنید ،کیفیت که به جای گریهکردن ،به اشتباهات
کارتان پایین آمده و تولیدتان کمتر بخندند .اگر یاد بگیرید که چطور
در مشــکالت و چالشهای کاری
خواهد شد.
رمز موفقیت در واگذار کردن کارها روحیهتــان را حفظ کنید ،محیط
این است که تواناییهای تیمتان را کارتان به محیطی شــاد و ســالم
بشناسید .باید بدانید که هرکدام از تبدیل خواهد شد که کارمندانتان با
اعضای گروه تان از چه کاری لذت شور و شوق بسیار باالتری به تالش
خود ادامه خواهند داد.
میبرد.
این احتمــال وجود دارد که هرچه هیچ اشــکالی ندارد کــه بین کار
کاری کــه هر فرد انجــام میدهد برای همدیگر حرفهــای بامزه و
برایش لذتبخشتر باشــد ،فکر و جوک تعریف کنید یا از برنامههای
تالش بیشــتری بــرای آن به کار تعطیالت خود صحبت کنید.
خواهد گرفت .این نه تنها به تیمتان همیــن وقفههای کوتــاه بین کار
ثابت میکند که به آنها اعتماددارید است که سطح بازده کاری و روحیه
بلکه وقت خودتان را هم آزادتر کرده کارمندان را باال نگه میدارد.
و زمــان خواهید داشــت که برای 
اعتمــادبهنفس
پیشرفتدادن کارتان تمرکز کنید.
روزهایی هســت که آینده کارتان

گفتــگو
نگرانکننده به نظر رســیده و امور
اینکه چــه کارهایــی میخواهید مطابق با برنامه پیش نمیروند .این
انجام بگیرد ،شاید در ذهن خودتان در هر کار و تجارتی ،چه بزرگ و چه
مشخص باشد اما اگر سعی کنید آن کوچک ،پیش میآید و هیچ جای
را برای فردیدیگر توضیحدهید و او وحشت ندارد.
هیچ واکنشی به آن ندهد ،میفهمید بخشی از کار شما بعنوان رهبر گروه
که مشکلی وجود دارد.
خاموش کردن آتش و حفظ روحیه
اگر برای شما هم پیش آمده است ،تیم است .سطح اعتمادبهنفس تان
شاید بد نباشــد روی مهارتهای باید همیشــه باال باشــد و به همه
ارتباطیتان بیشتر کار کنید.
اطمینان دهید که شکســت حین
اینکه بتوانید واضح و خالصه توضیح کار کام ً
ال طبیعی اســت و مسئله
دهید که میخواهید چه کار انجام مهم تمرکز بر هدف بزرگتر است.
بگیرد ،خیلی مهم است .اگر نتوانید شــما با آرام و مطمئــن بودن به
چشمانداز کاریتان را برای تیمتان تیمتان کمک میکنید همین حس
شــرح دهید ،مطمئنــاً نخواهید را داشته باشند.
توانســت به ســمت یــک هدف یادتان باشد ،تیم شما از شما الگو
مشخص حرکت کنید.
برمیدارد بنابرایــن اگر بتوانید در
آموزش دادن اعضای جدید و ایجاد مشکالت آرامشتان را حفظ کنید،
یک محیط کارآمد همه به سالمت آنها هم یــاد گرفته و همین کار را
ارتباط شما بستگیدارد.
خواهند کرد .هدف اصلی این است
اینکار را چه از طریق گفتگوی آزاد که کسی دست از تالش برنداشته
با کارمندانتان انجــام دهید یا به و همه به مســیر کاری خود ادامه
طور روزانه مطالب را با آنها درمیان دهند.
بگذارید ،خیلی مهم است که برای 
گفتگو با تیم کاری همیشه حاضر تعهـــد
باشید .گروهتان یاد میگیرد که به اگر از تیم تان توقع دارید که سخت
شما اعتماد و تکیه کند و تالش خود
{>> ادامه در صفحه}28 :
را بیشتر خواهد کرد.
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قصهگو؛

به خوبي تفاوت قوميت در روستاهاي بيرجند را نشان
به خوبي تفاوت قوميت در روستاهاي بيرجند را نشان
ميدهد.
ميدهد.
عروس��ك ش��ماره  79س��ه س��ال بود كه بچهدار
عروس��ك ش��ماره  79س��ه س��ال بود كه بچهدار
نميش��د .اما باالخره در  30سالگي حامله شد .خيلي
نميش��د .اما باالخره در  30سالگي حامله شد .خيلي
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خانه ميكند
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و آرزو دارد ك��ه بچ��هاش «هنرمن��د» بش��ود .در پاي
و آرزو دارد ك��ه بچ��هاش «هنرمن��د» بش��ود .در پاي
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معنوي ايران را
پيكركوان
متخصصل به ج
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تاريخيماجرا
اس�تان وارد
محلي
ع و توليد
عظيموغن
«پوپك ر
بازيچهمی
از
قبل
س�ال
هزار
5
ب�ه
اي�ران
نيز
را
شان
حافظه
حتي
آنها
از
شماري
كه
هستند
اندك
از
قبل
س�ال
هزار
5
ب�ه
اي�ران
نيز
را
شان
حافظه
حتي
آنها
از
شماري
كه
هستند
اندك
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محروممرآنتبط
ميشود و آنقدر گيرايي پيدا
ميشود و آنقدر گيرايي پيدا
محروم
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ميكند؛
هماوردي
پرنورترين ستاره
كنمهمه
كممانند
كند؛
هماوردي مي
كويري
پرنورترين ستاره
كنند .اما معيش��ت زنان كويري چه ميش��ود؟ براي
بگیرید:براي
كويري چه ميش��ود؟
اما
كنند.
بگیرید.
وزن
توانــم
چگونه می
شغازخاصي هممن
كنید.
كويريرعایت
است را
عروسك •
زنان
سازي
توانمند
براي
آغاز
اين
بنويسند.
قصه
هايشان
براي
شود
مي
اند»
داده
دست
اند»
داده
دست
•
همكارانتــان در اد گیریِ روزانه در هر
راگذاشته
دختران كوير .اسم عروسكش
دختران كوير .اسم عروسكش راگذاشته است«زينب».
ثبتغزش��يوه ساخت
همينسونبه گفته احس��اني
ش��يوه ساخت
گفته احس��اني
همين و به
ضمنت م
است«زينب».ضمن ثبت ب ــا
تنقالت:
عالقه به
پشــتميمیز
كارآفريني ازتمام
دربهحالی كه
زينب اما در •
ی
مس برای الم
بيرون
دارد .اعتقادي
تهران بيايد.
هايشان به
شود تا قصه
روز رارفاقت آنها
او
كند.
نمي
زندگي
يك»
«چاه
روس��تاي
زينب اما در روس��تاي «چاه يك» زندگينمي كند .او
فروشسآنه��ا از جمله برنامههايي
ه��ا ،خريد و
هايي
برنامه
جمله
از
آنه��ا
فروش
و
خريد
ه��ا،
پپكرك
پپكركک
کم
ش ـ ـ ر ك تی كــه كار و مقطعی که باشید
يا
بدهند
ياد
را
فرش
بافتن
كه به آنها
عروسكي
روستايي،
ساله
12
دختري
مرده»
ده
«آمنه
ت.
حتــرک:
پشت
كه
حالی
در
مردم
از
زیادی
تعداد
ام؟!
ه
نشست
اس
ی
ضرور
كافه وايسه
كهتادرخواهر
استدو
اهل روستاي «نازدشت» است.
ي اهل روستاي «نازدشت» است .دو تا خواهر و سه تا برادر
دنج در دل پايتخت كليد ميخورد
ی كافهاي
نایدر
استواكه
برادردل پايتخت كليد ميخورد
دنجتا در
ت
ن
دهند.
سن
سال
يك
نوشته
آن
پاي
بر
كه
طور
آن
كه
س��اخته
رد
ن
شوند.صر در
ب
مين عن
گذاشتهنه ای
مزايدهدقیقه
مي ده
شــما
برای
اگــر
خورند
متوجه كامپیوتر نشســتهاند تنقالت می
وزن به
بينخوبی
ســئوال
زش دارد.این
متوجه
زني.
عروس��كها
كم��ي كه بين
دارد.
كنترلزني.
است.چرخ مي
عروس��كها
كم��ي كه
مزايدهشبختا
گذاشته مي
چرخبه
عروسكها
حتی و
ورزششوند .م یك ن ید برای كاهش بزرگی به باال و عروسكها به خ و
آنها
با
و
نشستيم
آنها
كنار
«اول
ويد:
كه
رنگارنگ
ه��اي
لباس
در
ش��ده
قنداق
اي
بچه
دارد.
مسابقه بگذارید این های مغز می کند.
درهایایوی،
اهل
خواهند
آمادهكه هستند
هستیدشوي
مي
برایاهل
خواهند
ریاضیکه مي
عروسكهايی
هستند
كه ميشوي كه
دس��تذاهای
س��نگ
س��اخت
هايیاً
وزن س��نگ
س��اختها و
دس��ت
ميدهيكي از
خريد
يكياع آازجیل ،غ
نرمش
دقیقه را
ب��رايرکهاین
عروسكحتم
مقدور است
اینبهافراد
یكی از
شــما
بي» اگر
اســت
معادله
ســادگی یك
ب��راي خريد انو
چه
روستايي
زنان
يتهخواستند بدانند
گفته
بي
بي
شاه
است.
گذاشته
بي
«شاه
را
اسمش
گويد:
قويدل مي
هرطور
جايگزينآن
«نازدش��ت» باشند.
«چند
ميگويد:
بایدقويدل
طور كه
وزنآن
باشند.
«نازدش��ت»
توان��يک،
درميان
بيرجندهامي
معيشتي جايگزين صبوره��اي زنان كوي��ري
منطقه مهمیتعريف
راهی اين
توان��يدر
گردشگري
بيرجند ومي
كوي��ري
زنان
صبوره��اي
معيشتي
تعريف
منطقه هم
گردشگري در اين
ی خش
ت ،میوه
توانید •
«چندیآید
پیش م
موقعیتی
كهكه
زمان
كنید
یك برنامه
نیست كه
احتیاجی
البته
شوید
درميان كه
است
بیشتری
كالری
اس��تعدادهايشما
كردن
آنان
كمتا
اتكمك كردند
پس��ت
اداره
كارمند
پدرش
دارد.
برادر
و
خواهر
دو
آمنه
وبا
حب
كمي شكل
ده با هم يكي شدهاند تا نازدشت
عروس��كها
داس��تانها بچرخ��ي و ب��ه
نابودي مراتع است.
جلوگيري از
براي
عروس��كها
ه��اي
پيدا حرف
شهر ب��ه
بچرخ��ي و
داس��تانها
ده با هم يكي شدهاند تا نازدشت كمي شكل شهر پيدا براي جلوگيري از نابودي مراتع است.
ه��ايویا یافت
اوقات بنویسید!
حرفی س
صنايع
شدن
زنده
به
كه
تعدادهايي
وقتي
خواهد
مي
آمنه
كند.
مي
معلمي
هم
مادرش
است.
ها
داشته
حركت
و
شوید
بلند
ای
ه
بهان
هر
به
دستور
كنید.
اجرا
را
عجله
با
و
اضطراری
در
یكدیگــر
بــا
بســوزانید؛
كنید
ی
م
جذب
كه
آنچــه
نه
دا
و
ث پن
دختران و زناني
گوشاست
براي همين
شايد
است».
ي كردهازاست ».شايد براي همين است كه دختران و زناني
آرزوها و
س��نگیرصبورهايي که
بدهي.
آرزوهاراو «گوهر» گذاشته است .مادر
عروس��كش
صبورهايي که نام
راوي��ان
كه س��نگ
بدهي.
گوهر
مادر
كردهاست.
نام عروس��كش را «گوهر» گذاشته
گوشنه باع
گوهرورت روزا
راوي��اننید!
«ليال
چ��ون
كس��اني
گفته
د
اش
خواستگاري
به
پسرش
براي
ش��د
بزرگ
بي
بي
شاه
ص
نک
ب
ن
ت
شت
فل
نو
غ
س
سالگيد.
باشی
هم دردر
تنقالت را
اســت
س��الشاین
العمل اول
تمرین
عروسكت13را بــ
نشسته
پشــت میز
شكه بهكه در
كويرند.یبعدشود .پ
زندگي در
هايروياي
ساختهاند
13هاي
عروسك
كه
ایدزندگي
روياي
ساختهاند
كهپارچهاي
حالیهاي
عروسك
عروسكت را انتخاب كني و با
كنید .هم در 13
كرد .گوهر
كاریازدواج
س��الشیبود
كه با
كني و
انتخاب
كويرند .بعد
پارچهايدلتنگي
ازدواجكهكرد .گوهر
بود كه
شما در 13
هاين م
دلتنگيذه
سالگيـدن قدرت
قابليت
فرهنگي
ميراث
سازمان
اس
شود.
می
«گارگر»
بي
بي
شاه
شوهر
برود.
شـ
تر
عروسك
درستآنها دوخته
برقامت
عروسك
دوختهاند.
برقامت آنها
نازدشت را
خوشمزه بی
ايشهم درست قيمتي كه خود فكر•ميكني ،آن را بخري .عروسكي كه
غذاهاي
رود.
ش��وهر
سه آن رابه خانه
ميكه
عروسكي
شمارهكني،
فكر مي
قيمتياند.كه خود
نازدشتاي
خوشمزه
ش��وهریاميرود.
شمارهبهسه به خانه
درراهم •
غذاهايدهید نه
قرار
كابینت
بزرگیدر
خیلی
كمك
بخري.این
زیادی
عالقــه
گويد:و
هســتید
نبهطور كه بی
حركته��م مي
احس��اني
كافه به
یخچالروي ديوار
داخلمختلف
فرهنگهاي
18با
عروسكها
درجهاناینکار
ديگر.ما می شود .برای
سال
18
اس��ت.
«نازدش��ت»
اهل
هم
بيگم»
«فاطمه
سال
اس��ت.
«نازدش��ت»
اهل
هم
بيگم»
«فاطمه
داري .پژوهشها و
تو بآن
تنهايکی
چيزهاي
خيلي
و
آبگوشت
مانند
كند
مي
و
ها
پژوهش
داري.
را
آن
تو
و
اس��ت
تنهايکی
درجهان
ديگر.
چيزهاي
خيلي
و
آبگوشت
مانند
كند
مي
خورارید.
ش
اس��تتاوزه
مترین در ساعات استراحت:
دسترس!
رویاگرمیز
كاهش وزن شما میكند.
دارید
تنقالت
حاضری
غذاهای
بنابراین
ت میوه
طرحورا از
ملل اين
وس��عه س��ازمان
در شايد
كامپیوتر وكني
كمي سكوت
شدهاند.
گذاش��ته
نمايش
بررسيتفهااقا
برود و
خواهد
است.
ازدواج كرده
نگاهسال
دارد2 .
ك��ردنیدبهاز نوشتن ا
برود و
ميخواهد
يد دارد 2 .سال پيش ازدواج كرده است.
شكل
نشان ميدهد كه هيچفايك
زاده» ميگوي��د« :با نگاه
كف��اش
هيچ يك از«ليال
شكل
عروسكها
دهد كه
ميمي
نشان
بررسيها
پيش به
ك��ردن
«ليال كف��اشزاده» ميگوي��د« :با
عروسكمیهاوه
ده ازاز انواع آب
وان
ت
ی
م
ست
براساس
كه
بودند
كرده
ران پيگيري
بلند
سربندي
با
رنگي
چارقد
در
پوشيده
زني
آرام
صداي
ند
كامپیوتر
پشــت
كه
این
از
بعد
و
قبــل
•
وزن
افزایش
و
خورد
هم
به
شما
معادله
ی
م
ا
ی
جا
عروسك ديگري ب
نيستند.ها و
ميان بيابان
است در
بزهايي كه قرار
بزها را
بسياري از
نيستند .عروسك
پيكركهاي س��اخته ش��ده مي
عروس��كها و
بسياري از
عروسكهايي كه
ديگري
عروسك
بدوشد.توان به
ش��ده مي
بزها را بدوشد .بزهايي كه قرار است در ميان بيابانها و عروس��كها و پيكركهاي س��اخته
توانشربهوع کنید.
هايينگكههدارنده
بومي
هنرهاي
توليد
با
جنوبي
خراسان
عروسك
اند.
شده
مشخص
شماره
با
ها
پيكرك
بشنوي.
را
ره
واد
زم
م
رو
ً
با
راه
بنوشید:
اگر
نرمش
حتما
چريدناید
نشسته
يافت و باورهاي •
كنید.
ك مراتعپیدام
بلنديهم
محلي را ش��ناخت ».آنه��ا دختران مو ها
كنید.بين
بلندياز
مساوي با
مراتع
آنه��ادر
بزها
بچرند .اما
دس��ت يافت و باورهاي مراتع
ی اما
بچرند.
ش��دهاند .اما خريد پايان قصه
اعتقادها
دس��تقصه
خريد پايان
محلاما
ش��دهاند.
دختران مو
ش��ناخت».
محلي را
چريدن بزها در مراتع مساوي با از بين آباعتقادها
يرسيدند».
ده
فاطمه
كه
طور
آن
ندارد.
بيش��تر
دوسال
113
ش��ماره
فا
ـت
سـ
ا
زه
(Hard,
difficulty
rating
)0.64
Puzzle
34
(Hard,
difficulty
rating
)0.62
آنچهها چهره ندارند .ش��ايد •
برايهای
درورا نگه
منطقه
دورخاك
هايي است
ريش��ه
آخرين
رفتن
منطقه را
رژیمیكه
هايي است
بایدريش��ه
آخرين
مه رفتن
میز
ندارند.روی
آب در
اگــر
راســتا
همین
مورد پیاده
نیست
خیلی
آنشما
صاحبكار
خاك40باال
خانمرا
خود
ظرفیت
زياديشما
برداري ومیوه
سازندهتاعروسك هر آنچه
نيست.
صاحب
عروس��ك
برخي از
عروسك هر
سازنده
براي
برداري
قلم
نيست.كهبايد
ش��ايد
چهره
عروس��كها
ببرید.نگه دربرخي از
بايد قلم از
از خآنواب غذا خنوری
زبان
دارند؛
گفتن
براي
فهاي
خانم
دختر
عروسك
اين
است؛
نوشته
س��اله
د.خواهد بنويسي.میوه های تازه باعث
تعريفهمسير
مي و
دستي
صنايع
كردن
اي زنده
است.
داش��ته
مسير
تعريف
دستي و
صنايع
زنده كردن
نم داش��ته است.
قبل
اي ببيند دل تنگت
نخواسته غم نشس��ته در چشمانش را غريبه
بنويسي.
خواهد
تنگت
دل
ببيند
غريبه
نتیجهرا
چشمانش
نشس��ته در
نخواستهدرغم
شش
در
باشد
دیدتان
و
كارتان
كنید
ریزی
برنام
كار
سر
به
خانه
از
روی
در
تغدیه
متخصصین
وزن
كاهش
زمینه
ميب کنید.
زنان
همه
مانند
معروفند،
درونگرايي
قاليباف
دخترش
دارد
آرزو
خانم
نرگس
اس��ت.
نرگس
ف
خــوردن قبل از خوا
شادابی مغز می شوند.
غذا
ً
خواهید
را
تان
ن
بد
نیــاز
مورد
آب
لیوان
كه
است
ای
ه
گون
به
شــما
كار
ا
واقع
اگر
تحقیقات
و
ها
ش
آزمای
رژیم
تحــت
افراد
وارد
كه
همين
ايراني.
زنان
از
سياري
حقوق
باشد.
خوب
دخترش؛
مرد
كند.
ش��وهر
و
باشد
وق
کند شــدن کارکرد
سبب
بگير باش��د و بيكار نباش��د .كفاشزاده هم اعتقاد دارد
رد
یک جـــدول با دو شـــرح
شـــرح
یک جـــدول بازندو
اتفاقاتي كه در طول تاريخ بر او رفته،
ايراني بهدليل
ته،
5510
5510
درونگراست .زن روستايي وقتي يك پيكرك پارچهاي
ي
روزنام�ه
در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
اس�ت.
ع�ادیراوباوي�ژه»
«ش�رح
دارای دو
کرده
م�داد حل
ش�رحها
يک�ی از
ش�رح ابتدا
ج�دولحل دو
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
زيبايي و خوشبختي را براي
جدولآرزوي
سازد در حقيقت
مي
____________________ >>حل در صفحه 35
وعادی
ویژه
____________________
های
يي و سپس با پاک کردن جواب 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
آنچه ساخته است ،دارد و به همين دليل پيكركهاي
ويژه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
جدول 2
1
عادي 15 14 13 12
11 10
جامعه 6
فرهنگ 4آن 5
كننده 3
القا 2
خراسانجنوبي 1
جدول ويژه
است9 8 7 .جدول
جدول عادي
داده
اختصاص
خ��ود
به
را
82
ش��ماره
نازگل
خانم
ده
1
1
افقي:
افقي:
افقي:
افقي:
اس��ت 40 .ساله اس��ت و خودش را براي يك عروسي
ي
 -1ورزش��ي بينالملل��ي – زمين
 -1ندامت – نصفالنهار مبدأ
 -1 2ورزش��ي بينالملل��ي – زمين
 -1ندامت – نصفالنهار مبدأ آماده كرده2اس��ت .دس��تخطي س��اده بر چارقد نازگل
گل
ساخت
 -2ظرف��ي در آزمايش��گاه – منبع و
 3ساخت
 -2ظرف��ي در آزمايش��گاه – منبع و
شده كه ميگويد«:اين نازگل خانم ميخواهد
هد
سنجاق 3
 -2واحد پول خودمان – راه رفتن
سرچشمه – محل كاسبي
 -2واحد پول خودمان – راه رفتن
سرچشمه – محل كاسبي
از طايفه «آذريها» به طايفه «ملكيها» برود .آذريها
ها
4
كودك – مركز كانادا
 -3آفري��دگار بخش��اينده و عادل –
 4كودك – مركز كانادا
 -3آفري��دگار بخش��اينده و عادلدر–روس��تاي «چاه زنديق» زندگي ميكنند و ملكيها
ها
 -3بازس��ازي – آموزگار – پشت
بش��ارتدهنده – فدراسيون جهاني
 -3 5بازس��ازي – آموزگار – پشت
جهاني
5
«درويشآباد ».نازگل خانم لباس محلي پوش��يده و
بش��ارتدهنده – فدراسيون در
هو
سر هم
فوتبال
سر هم
فوتبال
قرمزي دور گردنش انداخته تا موقعي كه ميرقصد
شال
صد
6
6
 -4پارچه دريايي – عدد روستا –
 -4كلمه سؤالي  -برآمدگي الستيك-
 -4پارچه دريايي – عدد روستا –
 -4كلمه سؤالي  -برآمدگي الستيك-
چارقدش از روي س��رش بيفتد و اين سبدي كه روي
ي
7
شهر مهم افغانستان – واژه درد
چهار ديواري داراي سقف – مرغزار
 7شهر مهم افغانستان – واژه درد
چهار ديواري داراي سقف – مرغزار
گذاشته است هم معلوم نميشود براي چيست.
سرش
ت.
 -5جث��ه – با عقي��ده – نزديك
 -5رود بزرگ – نوايي از موسيقي –
 -5 8جث��ه – با عقي��ده – نزديك
 -5رود بزرگ – نوايي از موسيقي –
8
دس��تخطي كه از سازنده نازگل خانم به تهران رسيده،
ده،
غروب آفتاب
صفا ،خلوص
غروب آفتاب
صفا ،خلوص
شود.
مي
تمام
جا
همين
9
 -6پياپي – ناقص نيست – دختر
 -6شهري در استان كرمان – ايوان،
 -6 9پياپي – ناقص نيست – دختر
 -6شهري در استان
كرمان – ايوان «،پرور قويدل» يكي از اعضاي طرح ميگويد بعضي
يبخ�ش بس�يار بزرگ�ي از
 -7نيام شمشير – سرباز همه فن
مهتابي – خاك سفالگري
 -7 10نيام شمشير – سرباز همه فن
سفالگري
خودخاك
مهتابي –
10
از روس��تاها كه طرح در آنها اجرا ش��د در روز نخست
اي�دهآل ،خود
تعروس�كها
حريف – زدودن
 -7اختصار كلمه سانتيمتر مكعب –  11حريف – زدودن
–
مكعب
سانتيمتر
كلمه
اختصار
�وش -7
در آنها ديده نميشد .كوچه پس كوچههاي
ي
ش�ده ،خ�ود زيب�اي زن�ان
هيچ زني11
 -8ميل به غذا – فوري – وسيلهاي
ساز زدن – ايتالياي قديم
 -8ميل به غذا – فوري – وسيلهاي
قديم
ايتالياي
–
زدن
ساز
هيچ
اول
روزهاي
در
كه
است
ايي
زني
به
ش��ايد
تا
گذاش��تند
پا
زير
تمام
روز
ي��ك
را
آن
ي
12
الكتريكي در منزل
 -8كمككنن��ده – كش��ت باراني –  12الكتريكي در منزل
كش��ت باراني –
كنن��ده –
-8باكمك
كه به نام
غريبههايي
چهبراي زدن
ي
روستايي برسند ،اما سايه هيچ زني بر پاي ديوار كوچه
 -9اجزا – نوعي هواپيماي جنگي
حواري خائن
 -9 13اجزا – نوعي هواپيماي جنگي
انتوانمند حواري
خائن به روس�تاها
س�ازي زنان
13زد .تعج��ب ميكردند .نميدانس��تند زنان
رنگ نم��ي
– حربه دستهدار
 -9خالص – اتيكت – زادبوم
– حربه دستهدار
بودند-9 ،
اتيكتكه–آشنا
خالص با– گروه
نداشتند .اما
زادبوم روس��تا به14يكباره تصميم گرفت��ه بودند كه كجا بروند.
د.
14
 -10برابر عاميانه – مسابقه دو تيم
 -10خ��ط كش مهندس��ي – باغ –
 -10برابر عاميانه – مسابقه دو تيم
–
باغ
–
مهندس��ي
كش
خ��ط
-10
براي
شود
مي
خواسته
شوند ،از آنها
اما دمدماي غروب كه ميش��ود تازه سايه آرام زنان در
در
15
همشهري – پويشگر
آبادي
 15همشهري – پويشگر
سك آبادي
هايش�ان قصه بنويسند .اين
روستا نمايان ميشود«:مردهاي روستا دوست ندارند كه
كه
 -11بس��يار روان – ي��ار مي��ز –
 -11حوال��ه كتب��ي – ثروتمندان –
 -11بس��يار روان – ي��ار مي��ز –
ثروتمندان –
كتب��ي –
رفاقت آنها-11
هايشان
حوال��هقصه
ميشود تا
زنانش��ان خيلي در روستا ديده شوند ».افسانه احساني
ي
نفس خسته
آببند
خسته
ه��م ميگويد« :همين كه پاي ما به روس��تا ميرس��د نفس
رانبيايدآببند
�د
 -12ايستگاه فضايي روسيه – خواهان – تصديق ايتاليايي – چيز
چيزتا حريف بترسد
ايتالياييمي–زنند
تصديق همراه
روسي–– با توپ
پشيمان
فوري –
بترسددوست ندارند -12-12
روسيه––بلهخواهان
فضايي
ايستگاه
زنندرا تا حريف
 -12فوري – پشيمان – بله روسي – با
بشناس��يم».
همراهاولميآنها
توپكنيم
س��عي مي
ند
 -13مستقيم – غيرتمند – پس
پسبلند – نام مردانه
پرنده پا
حالل–رنگ –
رسوم روستاييان ناديده گرفته شود .گروه سعي -13-13
غيرتمند –
مستقيم
نام ومردانه
 -13حالل رنگ – پرنده پا بلند –رسم
ي
 -14تخلص مالهادي سبزواري – تزيين پلو – بخشنده
غذايي كه مدتي مانده باشد
پلو – نان يا
ماهي
شناي
شمشير – عضو
كويري خراسان -14-14
بخشنده
تزيين
سبزواري –
ضربمالهادي
تخلص
مانده باشد
مدتي
كه
غذايي
يا
نان
–
ماهي
 -14ضرب شمشير – عضو شنايميكند تا جايي كه ميتوانند مردمان
ان
 -15شهری در تركيه – پرندهاي بزرگ از راسته لكلك سانان
سفيدسانان
لكلك
ميانراسته
بزرگ از
نوعيدر تركيه
شهری
سياه و
پرنده–ايرنگي
شيريني–ايراني
سفيدهم اهل صحبتكردن و حرف زدن -15-15
ميان راسياه
كه وخيلي
 -15نوعي شيريني ايراني – رنگيجنوبي
دن
نيستند ،بيشتر بشناسند .نميخواهند اعتقادي ناديده
ده
)(Hard, difficulty rating 0.61
عموديPuzzle 36 (Hard, difficulty rating 0.63) :
عمودي:
عمودي:
عمودي:
گرفته شود .هرچند هركجا كه ميروند با روي گشاده
ده
 -1س��الخورده – از آثار تاريخي و ديدني اس��تان تهران در حوالي گچس��ر در جاده
آثار تاريخي و ديدني اس��تان تهران در حوالي گچس��ر در جاده
س��الخورده –
نظامازمند
روبهرو ميشوند اما گامهايشان را آهسته برميدارند .به  -1 -1مزد –
 -1مزد – نظاممند
به
Easy Sudoku Puzzles 1
چالوس
چالوسجمع شرط – كمك – رنگ آسمان
-2
آسمان رسم ميزبان است كه هميشه با گشادهرويي با
 -2جمع شرط – كمك – رنگ هرحال
ي با
 -2خراب – سپاه – از رنگها
خراب –
رنگ–هاحركت زير حرف و عالمت آن – كسي كه كردار و رفتارش
سپاه –دياز ماه
ش��ب اول
ناديده -3 -2
رفتارش
كردار و
كسي كه
شودآن –
عالمت
 -3ش��ب اول دي ماه – حركت زير
اعتقادي
رسمي يا
حتي اگر
حرف وبه رو
مهمان رو
ده
 -3انديشه كردن – پارچه صاف و براق – كريدور
كريدور
نباشد– پارچه صاف و براق –
دلپسندكردن
انگاشته شود .احساني ميگويد« :دوست داريم كه ما را  -3انديشه
1 4 2
9
5
دلپسند نباشد
ا را
1
7
4
 -4سرپرست – آسوده حال – روز قبل – تيره8 9
 -4سرپرست – آسوده حال – روز قبل – تيره
انتخاباتي
نظر
–
آتش
شعله
–
معروف
–
مكه
قربانگاه
-4
انتخاباتي
نظر
–
آتش
شعله
–
معروف
–
مكه
قربانگاه
-4
از
را
دنيا
كنند
مي
سعي
بنابراين
بدانند».
خودش��ان
از
از
8
5
2 4
 -5ادعاكننده – زيادهروي – خرماي پخته
 -5ادعاكننده – زيادهروي – خرماي پخته
آنهانه از
مخفف
 -5گروگذارنده – كوه استان اردبيل
ببينند.
دريچه– ديد
2
نه از4
 -5گروگذارنده – كوه استان اردبيل – مخفف 8
 -6بينوا – پردهدر – پيامرساني
در –– پيام
بينوااثر– پرده
3
رساني– عدد دو رقمي 1 2 6
ديوانگي
رطوبت
عروس��كي كه «سكينه حسيني محمدي» ساخته -6 -6
ته
 -6اثر رطوبت – ديوانگي – عدد دو رقمي
8
نافذ 7 2
اشعه 9 4
 -7ايستگاه پيكها – نوعي از هنر سنتي – 1
 -7ايستگاه پيكها – نوعي از هنر سنتي – اشعه نافذ
شهرآوردرا به خود اختصاص داده است .اسمش
شماره – 120كافه
ش
شهرآورد
–
فرانسوي
دوم
استوار
–
چاپار
اسب
-7
 -7اسب چاپار – استوار دوم فرانسوي
5
2
6
 -8كفالت – ماه خارج! – شكيبا
شكيبا
–
خارج!
ماه
–
كفالت
-8
بتواند
كه
اين
براي
خانم
خديجه
خديجه.
خانم
گذاشته
را
ند
امانتداران
–
نزديك
به
اشاره
ضمير
–
نانوا
-8
امانتداران
–
نزديك
به
اشاره
ضمير
–
نانوا
-8
2 8
9 4 1
 -9ماشين زراعت – تونل جاده چالوس – حسد
چالوس
تونل جاده
زراعت –
ماشين
1
در 8 5
حسد 3
الي مي
كند ،نخ
آماده
بچههايش
د تا
نوروزي7–9مخفف الي آخر
سفره
نطفه–و نژاد
نمادي از
عفو –
بخشايش،
آخرريس��د تا -9 -9
مخفف
نوروزي –
برايسفره
اي در
جهيزيهنژاد
 -9بخشايش ،عفو – نمادي از نطفه و
 -10فزوني – شش ضلعي – دم و دستگاه
ساقهدستگاه
باريكدم و
ضلعي –
فزوني –
 -10گزارش – لوله باريك ساقهقالي
يه
گياهان – تصديق عامي
ششلوله
گزارش –
درس��ت كند و به بچههايش هديه -10-10
پش��تيعامي
ببافد ،تصديق
گياهان –
 -11لنگ��ه – غده كودكانه!
 -11لنگ��ه – غده كودكانه!
خديجه
البد
باشند.
داش��ته
يادگاري
به
آنها
تا
دهد
می
جه
ش��اعر
–
پيكان��دار
تي��ر
-11
ش��اعر
–
پيكان��دار
تي��ر
-11
1
حل 4 7
حل جدول ويژه شماره 5 5509
حل جدول ويژه شماره 5509
شماره 5509
عادی
حل جدول عادی شماره 5509
– مفتاح
جدول–9مفتاح
خانم جزو هزاران زن سرپرست خانوار استان است كه
كه
2
5 7 3 1
2
پريشان – سياستمدار
پريشان – سياستمدار
 -12 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1بلندتري��ن ضلع مثلث
بلندتري��ن
مثلث 15 14
ضلع 13 12
11 10
9 4 8 7 -12
65 3
5 1
4 153 14
15 14 13
هم 12
11 10
پدر 9 8
هم7 6
هايشان 5
بچه4 3 2
براي 1
82 131 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
مادر.
هستند و
آرام
كنند به
سوراخمي
 -12شروع
ي عروسكها
فرد،
–
شكم
وسط
سوراخ
-12
فرد،
–
شكم
وسط
و ت
ا ك س ا
 1ب
1
رنگ و ن
سرخ لكمس ت
ه
–چ
ا
ي
ل س ت و ن
ه
چ
ر
ن ش ي
ا
د
الزاويه 8
قائم 5ر 1
6
ش 7
ب ا ز  1ي د ا ا ف ن4ت 3
 1ب ا ك س ا و ت ب ا ز ي ا ف ت قائمالزاويه – سرخ كم رنگ
بچه به
س��ال يدارد.م 4
50
هم
نام ازهرا
عروس��كي ابه
احساني به
ش��خصبه –گفته
به طرح ترسيب
ها.
و س ي و
م
س ن ب ل
ق
ا
 2خ ن
مث��ل نو ب ل
س
ش��خص ق
ا
 2خ ن
خ
ر
ن ي م
ه
نظي��ر – م  2و فس ر7ي د و ا  1ن 8ي م
–
خ
ر
ن
ه
ن ي م
د
 2ف ر
نظي��ر –
مث��ل و
ي د ك ي م ن ج م – ميسر – فرزندزاده
فرزندزاده
ي د ك ي  3م ن ش2ج ب م ن م – 9ميسر –
قاليچه
اوست .اهم
روز
پشمبافي
دنيا آورده
است.
زندگي
براي
بهتري
ط
چه
3
3
ا
ج ل ف
ا
ج ل ف
3
ي و
ا
ف
ن
4ب 6د  5ا
www.tapeshmontreal.comي و
ف
هر ن
كار ا
ب د
است.ن م
ش ب
خشك شدن
خشك شدن
 -13تني��س ب��از حرفهاي
-13
4
4
و ن 4
ا
ي
ا
و ن
ا
ه
ت ن
ا
م
د
4
ا
ه
ت ن
ا
م
د
ا ا ي ي ه 9ا
د
اي د
ب��ازتحرفه م
تني��س  4ا
ب 6ر
ك ي
د
تكند بام
قوروت ب ر
پشتي .ي
ك
بافد وي ه
مي ا
سير .دالبد
درستا مي
هم
ربد
-13
 -13قطعي براي چاپ كتاب –
 5س ن
چاپ يكتاب ن
د
برايم
قطعي ح
م
 5س ن
ه
م ص ل ي
ش 9م
ه
م ص ل ي
ر
ك ا ش م
 5ف و
اسپانيا –ر 3
– ق  5ا ف د و7 6س ك ا 1
م ح م د ي ن ق ا د س اسپانيا – جنم – چوپان
جنم – چوپان
خوش
خيلي
شوهرش هم
است.
خوش��مزه
هم
روسكها اسم مادر سازنده عروسك خيلي
ش
تب
دی
ب ك
ل ش
ا
چ
ا ك و
د ي
 6ت
ا
خوشا – كنانو خرد چ
 6تخواب د ي
ت ر
ر ت
ن 9د
ب م ك ش ت 4م ل
كرده ل 6ش ش
ت ر
هار ت
م د
سیستن
لم ل
م ش ت
 6ش
باشد.كرده
نشدهخرد
نوشته– نان
خوابهمخوش
اخالقي عاست.ق و ب ا ل ي ا فی
 -14بازيچ��ه ك��ودك
بازيچ��ه فك��ودك
ر و ا ن ي  7ي خ ع ل ق ا و ب -14
ي شايد اسمي
7
ا
خ ل
ن ي
ا
و
ر
د
 7ش ا گ ر
د
 7ش ا گ ر
ا
ق ب
ا
ل ي
ا
ا
ق ب
آبگوشت
در
د وقتي در
ر
و
م
ا
ر ي
ا
خ و
ا
 8ن ي م
مطبوع��ي ااز و ش
ك
ر
مخل��وطا
ق ر
–ا
 8ا نم م و و ر ر
ر ي
ا
خ و
ا
 8ن ي م
و ش
ك ا
ی ر
سالها
هزارق
ویا
ر
عروسكو
 8ن م
– مخل��وط مطبوع��ي از
هاي 5
دی روئ
آبگوشتش��دند ،متوجه
علت را جويا
ر ت ك ب
م
ي ك
ا
م ل
ل
م س ا
ا
س و ي ي چ
ه
ا
 9م
ر ت ك ب
م
ي ك
ا
م ل
 9پ ر ي
عض��و ا  9م پس ر ا ي ل
– چ
نارنگ��ي ي
نوع��يس و ي
 -14ه
ا
 9م
عض��و
–
نارنگ��ي
نوع��ي
-14
س��بزيجات و نمك – جار و
س��بزيجات و نمك – جار و
يدوس��ت ندارند اس��م دختر ازدواج
فرهنگي
ميراث
كارش��ناس
زاده
ب��ه هگفته كف��اش
و
ل
ا
ب ط
ا
ا ق ر ب ت
و 10ل ي ه ه
و
ل
ا
ب ط
ا
ق ر ب ت
 10ي
ا
ه
ل
و
ل
و
ر ي
س ا
 10ك م
ل
و
ر ي
س ا
 10ك م
خشك
مو
–
گوارش
دس��تگاه
خشك
پاي مو
گوارش –
دس��تگاه
د ي جنجال
جنجال
بعضي
همين ه��م
ش��ود .براي
سال
هزار
5
به
ايران
در
ها
پيكرك
س��اخت
پيش��ينه
ال
دیسک،
کامپکت
و
کاست
ن د
ن
ا
ب ن ي
ا
د دي ر ي
ك ب ي ر  11ه ر
ن د
ن
ا
ب ن ي
ا
ر ي
د
 11ر
ه
ك ب ي ر
ا
ي
ا
ب
 11ن
ا
ي
ا
ب
 11ن
ون آنها كن
12
ن
فيل��م ا
ك
چهارمي��نب
ش
 -15م ل
م ل
ن
اعتق��اد داردككها
ش ب
گردد.ل
ل م
مي��الد م
ا
قب��لو از ف
و
ل
 12د
ت ك ب ر
و
 12دكنل
س س  12و گ ف و ا ل
ت ك ب ر س س گ و ل  -15چهارمي��ن فيل��م
نوشته ميشود.
در
اكنون
بازمي
کارتاوتلفن
کتاب،
ر
ا
ق م
و ق ي ح
ت 13غ ا ا ر ر ن ج
ق م
و ق ي ح
ر ن ج
 13ا
ر
ا
ت غ
ي و ن س
ن ت ن
 13ا
ي و ن س
ن ت ن
راس��تي
كناي��ه از ماه –
ايراني ادر ركش��ور  13ا-15
راس��تي
ماه –
خوداز
كناي��ه
رگي از -15
سينمايي س��امان مقدم –
–
مقدم
س��امان
سينمايي
خود
آل،
ايده
ها
عروسك
هاي
پيكرك
براي
دوران
بدتري��ن
ب��ا
ور
6162
Sherbrooke
w.
ر س و خ
ن ت ر س
14ص ن ب ا و و ر ب ر
ر س و خ
ن ت ر س
و ب ر
ا
 14ن
ر
ص ب و
ه
ر ش و
ب
ا
د ي
 14ر
ه
ر ش و
ب
ا
د ي
 14ر
Tel.:
514-223-3336
ت زيباي خبر
از سازها
سازها
زنان روستايي است كه در
ود
س��اخت
قادر به
ل
ا
غ ب
ا
ف ر
ن
ا  15ه ي ن خ د ب ه ن د از ا
ل
ا
ب
غ
اي��ران ا
ك��ه در ف ر
ن
«اف��راديا
مواجهي��م :ب ن د
 15ي خ
ه
ه ن د
ا
پ ن
 15د ن ك ي ش و ت
پ ن
خبر ك ي ش و ت
 15د ن

اسانجنوبي

ند نکته برای کارایی
چ
و تمرکز بیشتر مغز:

توصیـــهبرای
وزن كم كردن
پشتكــامپیوتر...
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«و من از هر نسیمی
وحشت دارم! »

یک تکه آسمان آبی

«آقای شمیرانی ،شمع ادب و فرهنگ در دیار
من رو به بی فروغی است!»

یا زیر برف پاک کن ماشینها می وحشت کردم و تصمیم به اعتراض
گذارم تا بــه این طریق هم انتقام گرفتم.
--------------بگیرم و هم مثال به بقیه
چرا که معتقدم روزگار امروز
نگاهی
نوشته کوتاه زیر ،از هموطنی با هشدار بدهم.
ما نتیجه ی سکوتی است
امضای «شب نم» ،نخستین بار خوانــدن ایــن خبر با دیگر ...که در طی این سی و چند
در صفحه ی فیس بوک «همه توجه به شناختی که  ----سال اختیار کردیم!
من ایرانی از رفتار شما بیشتر می
به نظرم اقدامی که سردبیر محترم گذاشت که در جلسه ای با حضور تا ِ
چیز در مورد مونتریال»،زیر نسبت به خصوصیات
اگر روشنگران جامعه مون مجله هفته انجام دادند به نوعی به طرفین و شهود مطرح شود تا هر آموختم و آنچه آموختم را به نسل
«کامنتــی» از دارالترجمــه (ما) ایرانیان دارم برایم پرونده ی به جای سکوت و تماشا و مثابه آنگونه ترور شخصیتی بود که دو طرف بتوانند همزمان از حقوق بعد منتقل می کردم .اگر این خبر
فرهنگ (سهم عباس معروفی تکان دهنــده بود! این معروفی مدارا روش حــرف زدن و هموطنان عزیزمون در ونکوور یا خود و آنچه واقعا گذشــته دفاع را چاپ کردید که یارکشی کنید
در تعطیلی کتابخانه ی زاگرس برخــورد را بعدها نیز
اعتراض کردن پیشه کرده این پیج های فیس بوکی انجام می کنند ودیگران هم بتوانند مستمع کار درستی نکردید بنده به شدت
هفته
در
در مونتریــال) در عالم مجاز با شکلی خفیف تر در
بودند امروز شــاید روزگار دهند .وقتــی مردم عامی اینگونه واقعیت باشند تا همه ی اینها منجر مخالفت خودم را نسبت به اینگونه
پدیدار شد.
صفحــات فیس بوکی شمیرانی ،به مراتب بهتری را تجربه باشند خرده نمی توان گرفت و باید به قضاوتی درست شود .اینکه بنده رفتارهای اجتماعی اعالم می کنم
--------------هم دیــدم! که اعضا از
می کردیم! همه ی ما آقای چشم به فرهنگ داشت که از چه با توســل به تریبون یا رسانه ای و سخت گیریم برای اهل فرهنگ
خیلی وقت پیــش متنی خواندم فالن کســب یا فالن
معروفی را با آثارشون می تدبیر و آموزشی سعی در حل این کــه در اختیارم اســت دعوایی را و ادب به مراتب بیشــتر است .از
با این مضمــون که ایرانیان مقیم شخص دلخورند و به جای اعتراض شناسیم ،ایشون خالق آثاری چون مشــکل می کند اما وقتی عوامل که مربوط به سه سال پیش بوده البالی بگو مگوی شــما فقط به
ونکوور با چاپ تراکت هایی و پخش یا گفتمان ،خود را به فیس بوک سمفونی مردگان ،فریدون سه پسر و دست اندر کاران فرهنگ ،خود و بدون هیچ مســتندی از دیدگاه عمق فاجعه ی دردناکی پی بردم
کردن آنها در سطح شهر اقدام به می رســانند و پســت هایی می داشت و سال بلوا و  ....هستند .که چنین غیــر حرفه ای عمل کنند خودم طرح کنم برخوردی بسیار که از نســبتهای ناروا در یک نزاع
ترور شخصیتی می کنند .توضیح گذارند که بــه نوعی باعث مکدر تا همین دیروز خیلی ها ســنگ دیگر باید از این خودزنی و آنچه بر غیر حرفه ای است .بی شک ما بین خانگی شروع می شود و به آتش
اینکه ،مثال بنده با فالن شخص در شدن اذهان عمومی نسبت به آن ایشــان را به سینه می زدند! بنده سرمان آمده وحشت کرد!
شما اختالفی با کلیاتی که بیان شد زدن و نابودی یک شهر ختم می
معامله ای مشکل مالی پیدا کردم کسب یا شخص می شود و حتی ایشــان را از نزدیک نمیشناسم و آقای شمیرانی اگر این اختالف را وجود داشته و دارد اما جزییات در شود.
و نتوانســتم به حقوق خود برسم در مواردی آن شــخص از این که مثل تمام نویسندگانی که به یاد رسانه ای کرده اید پس به تک تک دیدگاه ها و برخوردهای شخصی شــمع ادب و فرهنگ در دیار من
(از دیدگاه خودم) پس اعالمیه ای مردم پشت سرش چطور قضاوتش می آورم از طریق آثارشــون آشنا خوانندگان رسانه تان حق اظهار مستتر اســت که بر من خواننده رو به بی فروغی است و من از هر
چــاپ میکنم و در آن با ذکر نام و می کنند یا چــه حکمی برایش هستم .از نقاط قوت و ضعف ایشان نظر داده اید و من به عنوان یکی از واضح نیســت .این که مشکل از نسیمی وحشت دارم! بیایید اجازه
مشخصات ،هر آنچه دلم میخواهد صادر کرده اند بی اطالع است.
در زندگی شخصیشون بی اطالعم .آنها میخواهم از حق خود استفاده کجا شروع شده و ادامه پیدا کرده ندهیم چنین رونــدی ادامه پیدا
به طرف مقابلم نســبت می دهم تا اینکه مقاله سردبیر محترم مجله همان طور که آقای شمیرانی را نیز کنم.
را نمــی دانم اما یک چیز را خوب کند که آینده بسیار تلخ و بیرحمی
و این اعالمیه ها را در کامیونیتی هفته رادر یکی از شماره های اخیر از نزدیک نمیشناسم و با ایشون از نظر بنده این اســت کــه از آنچه می دانم که این تنها چاره ی کار در انتظار ما و بدتر از همه در انتظار
ایرانی به در و دیوار می چســبانم خواندم این بار دیگر تعجب نکردم ،طریق مجله هفته آشنا هستم اما بین شما گذشــته فقط خدا آگاه نبود… شــاید بهتر بود بیشتر فکر کودکان ماست!
•
اســت و افرادی که در آن جلسه می کردید و راه حل شایسته تری
مــن خواننده
حضور داشتند و زمانی می توان بر پیدا می کردید تا ِ
10خصوصیت رهبران بزرگ >> ...ادامه از صفحه26 :
من هموطن ساکن ونکوار،
ادعاهای شما و آقای معروفی صحه مجله ،تا ِ
کار کرده و کیفیت تولید را باال نگه ساعتهای بیشتری از حالت عادی
دارند ،خودتان باید نمونه کامل از وقت بگذارند بیشتر خواهد بود.
این رفتار باشید.

هیچ انگیزهای باالتر از این نیست خـــالقیت
کــه ببینیــد رئیس پا بــه پای همه تصمیمات مشخص و دقیق
کارمندان تالش میکند .با نشان نیســتند .گاهی اوقــات مجبور
دادن تعهــد خودتان بــه کار ،نه خواهید شد از مسیر همیشگیتان
تنها احتــرام زیادی برای خودتان منحرف شده و تصمیمی ناگهانی
کسب میکنید بلکه انرژی تالش بگیرید .اینجاســت کــه نیاز به
و کوشــش را در تیم گســترش خالقیت خواهید داشــت .در این
میدهیــد .این تعهد را نه تنها در موقعیتهای حیاتی است که تیم
کارهای عادی بلکه در وعدههایتان از شما راهنمایی میخواهد و گاهی
هم باید عملی کنید .اگر به همه مجبور خواهید بود تصمیمی فوری
قول دادهاید که یک روز در هفتهها بگیرید .بعنــوان یک رهبر خیلی
را در طول تابستان تعطیل کنید مهم است که یاد بگیرید خارج از
و یا آخر هفته برایشــان مهمانی چارچوب همیشــگی فکر کنید و
بگیرید ،حتماً به قولتان عمل کنید .بتوانید تصمیم بگیرید که انتخاب
اعتباری که برای خودتان میسازید کدامیک ازدو گزینه بد ،بهتر است.
نه تنها باید در زمینه کار و تالش هیچوقت فوراً گزینه آسانتر یا اول
بلکه در رفتار عادالنه نشــان داده را انتخاب نکنید .گاهی اوقات بهتر
شود .وقتی احترام تیمتان را جلب است کمی به این مسائل فکر کنید
کردید ،مطمئن باشید بازده کاری و یا از نظرات تیمتان هم استفاده
شــرکت روز به روز باالتر خواهد کنید .با استفاده از همه انتخابهای
موجود قبــل از تصمیمات فوری،
رفت.
مطمئناً به بهترین نتیجه ممکن

نگــرش مثبت
خواهید رسید.
مطمئناً دوســت داریــد انگیزه و 
انرژی تیمتان را در طول مســیر بینــش
موفقیت همواره بــاال نگه دارید .وقتــی تیمــی را در رودخانهای
برای اینکار چه مجبور باشید برای ناشناخته هدایت میکنید ،هیچ
تیم خوراکیهای خوشمزه بخرید ،نقشه راهی وجود ندارد .هیچ چیز
چه برای روابطشان نصیحت شان قطعی و مشخص نیست و هرچه
کنیدیاهرازگاهیمیهمانیبگیرید ،ریسک باالتر باشد ،فشار کار بیشتر
یادتان باشد همه کسانی که برای خواهد شد .اینجاست که درک و
بصیرت شــما وارد عمل میشود.
شما کار میکنند ،انسان هستند.
باید بین تفریــح و بازده کاری در توانایــی هدایت کــردن گروه در
کارهای روزانه شــاید مشــخص
دفتر به یک تعادل برسید.
اگر تیم تان از ماندن در محلکار و ممکن باشــد امــا وقتی اتفاقی
احساس شــادی و رضایت کنند ،غیرقابلپیشبینی رخ میدهد یا
احتمال اینکه در زمان شلوغی کار وارد یک داستان جدید میشوید،

تیم بهدنبال راهنمایی شما خواهد
بــود .درس گرفتــن از تجربیات
قبل واکنش بســیار خوبی است،
همینطــور اســتفاده از بینش و
بصیرتشخصیتان.
باالخره تصمیمات ســخت کار بر
عهده شما خواهد بود و برای پاسخ
خیلی از ســواالت باید به هوش و
بصیرتتان خودتــان اکتفا کنید.
اینکه یاد بگیرید به خودتان اعتماد
کنید به اندازه اینکه به تیمتان یاد
بدهید به شما اعتماد کنند ،مهم
است.

الهــا مبخشی

با چاقی مبارزه کنید ...

بنابراین فواید آن برای ســامتی
زیاد است اما این در مورد کراکر و
بیسکوئیتصادقنیست.همچنین
ماکارونــی و نــان غــات کامل
میتوانید مصرف کنید.
•

ســو پ

در اینجا ســوپ بر پایه آب مرغ یا
گوشت مد نظر است نه خامه ای.
ســوپ پر از آب بوده و شــما را با
کالری بسیار کمی سیر میکند .از
طرف دیگــر به خاطر داغ بودنش
مانع از پرخوری میشود .سوپ را
پیش از غذای اصلی میل کنید تا
فضای معده شما را محدود کند و
نگذارد زیاد غذای پرکالری بخورید.
همچنین میتوانید با افزودن مرغ،
ماهی ،سبزیجات یا حبوبات سوپ
را به عنوان غذای اصلی بخورید.
•

ساختن یک تجارت گاهی مستلزم
پیشگویی کردن است.
مخصوصاً در مراحل ابتدایی کار،
باید بتوانیــد الهامبخش تیمتان
باشید تا بتوانند چشمانداز موفقیت
را تجســم کنند .باید باعث شوید
تیــم کاریتان احســاس کند از
تواناییهای خــود نتیجه خواهد
گرفت .خیلی مهم اســت که به ســا الد
آنها نشان دهید میتوانند به اندازه یکی دیگــر از راههایی که قبل از
زحمتشان فایده ببرند .اگر بتوانید غذای اصلی شکم خود را پر کنید،
الهامبخش خوبی باشــید ،تمرکز مصرف ساالد اســت .کاهو مقدار
اعضای گــروه را روی هدف باالتر زیادی آب در خــود دارد و حجم
خواهید برد .وقتی همه ســخت معده را اشــغال میکند .این کار
مشغول کار هستید و روحیه کاری باعث میشود فضای کمتری برای
ضعیف است و به نظر میرسد هیچ غذاهــای چربی که ممکن بود در
انرژی در شرکت وجود ندارد ،باید ادامه وارد معده شوند باقی بماند.
تشخیصدهید که وقت استراحت با افزودن میوهها و سبزیها و پنیر
است .باال نگه داشتن روحیه کار در رنده شده ،ساالد خود را خوشطعم
شــرکت وظیفه شماست و این را کنید .البته مراقب تزئینات ساالد
با قدردانی از زحمات گروه شروع باشــید ،زیرا ممکن است کالری
زیادی به آن اضافه کند.
کنید.
• 
سـرکه

اگر شما به ســاالد خود روغن و

>> ادامه از صفحه26 :

سرکه اضافه میکنید ،به احتمال سیری داشته باشید چون نسبت
زیــاد از مزیــت ضــد چاقی این به نوشیدنیهای کم پروتئین مدت
ترکیباستفادهمیکنید.تحقیقات بیشتری طول میکشد تا از معده
بیشــتری در این زمینه مورد نیاز خارج شود.
اســت ولی تحقیقات اولیه نشان •
میدهد که سرکه باعث شکسته گوشت بدون چربی
شده چربیها در بدن میشود .در همان طــور که متوجه شــدید
هر صورت ،مصرف سرکه با ساالد ،پروتئین شــما را سیر نگه داشته
بهدلیل اینکه طعم خوبی به ساالد و در حین هضم ،کالری بیشتری
میدهد و هیچ کالــری ای ندارد ،میسوزاند ولی الزم است که شما
در انتخاب نوع پروتئیندقت کنید.
پیشنهادمیشود.
گوشــت قرمز معموالً سرشــار از
•
مغـزهایگیاهی
چربی اســت که این چربی باعث
مغزهای گیاهی برای فرونشاندن میشود مزایای الغری آن خنثی
گرســنگی بین وعده های غذایی شود .استفاده از گوشت بیچربی
بسیار مناسبند .مغزهای گیاهی همانند ســینه بدون پوست مرغ،
سرشار از پروتئین ،فیبر و چربیهای انتخابی عالــی برای برنامه الغری
ســالم و مفید برای قلب هستند .شما میتواند باشد .گوشت پهلو،
مطالعات نشان میدهند مغزهای ران و راســته کم چرب تر بوده و
گیاهی در صورتی کــه به مقدار کمتر از  ۴گرم چربی اشباع شده
متعــادل مصرف شــوند موجب در هر ســهم دارند .حداکثر یک
بهبود ســطح کلسترول شده و به پرس  ۸۵تــا  ۱۱۰گرمی مصرف
کاهش وزن کمک مینمایند .این کنید.
مــواد پرکالری هســتند بنابراین •
باید مصرف انها محدود باشد .اگر مــاهی
هنگام خوردن بخواهیــد آنها را یکی از بهتریــن منابع پروتئین
پوست بکنید ،باعث میشود فرایند ماهی اســت .بیشتر ماهی ها کم
خوردنتــان کندتر شــده و کمتر چرب هســتند و ماهــی های پر
چرب هم اسیدهای چرب امگا ۳
بخورید.
دارند که بسیار مفیدند .اسیدهای
•
شیـرچربیگرفته
چرب امگا  ۳که در سالمون ،شاه
شیر چربی گرفته پروتئین ،کلسیم ماهی و ماهی هــای چرب دیگر
و ویتامیــن دی زیادی دارد بدون یافت میشود به محافظت از ما در
این که چربی زیاد موجود در شیر مقابل بیماری های قلبی و وضعیت
کامل را داشــته باشــد .با این که های مزمندیگر کمک میکند.
•
شــیر چربی گرفته ،چربی ندارد
اما به شما کمک میکند احساس
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ه
مدردی

دوستان ارجمند

خانواده های محترم سوگوار
درگذشت

شادروان دکتر وحید الدین منازی

چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند،
ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگــار
چاره ای جز تسلیم و رضا نیست.
این ماتم جانگداز را به خانواده محترم شان صمیمانه تسلیت
عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده
علو درجات طلب می کنیم.
_______________________

دکتر عابدپور دردشتی و خانواده

همدردی

دوست ارجمند و گرامنایه
سرکار خامن شیرین رئیس زاده
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت پدرعزیز و مهربان تان،

بهشتی روان جناب آقای رئیس زاده

بزرگ خاندان را در ایران،
به شما ،به همسر مهربان تان ،آقای دکتر بهروز شریف نائینی
و به یکایک اعضای خانواده ارجمندتان دل آسایی گفته ،برای
روح آن عزیز از میان رفته شادی و آرامش ابدی
و برای بازماندگان گرامی بردباری و تندرستی آرزومندیم.

خانواده های :دارابی – صفری ،سالمی،
تیموریان  ،صمیمی ،دکتر عطیه صمیمی،
لیلیصمیمی

دکتر وحـید نمازی

درواپسین ساعات نفسگیر پیش از چاپ شماره جاری پیوند،
پیک بد خبر از راه رسید.
دکتر وحید نمازی ،چهره ی فرهیخته و فرهنگی نام آشنا ،دوست محجوب
و سخنور و مهربان جامعه ی ایرانیان مونتریال از دست رفت.
او نیم روز سه شنبه  11اوت ،در تصادفی خونین و مرگبار،
در راه «کورن وال» رخت به سرای دیگر کشید.
دکتر نمازی  -فارغ التحصیل  Applied Sciencesاز دانشگاه مونره آل -انسانی شریف و
سخنوری کارآزموده بود .از او سخنرانی های پرشماری
در محافل و انجمن های ایرانی شهر به یادگار مانده ا ست.
جایش در میان یاران و دوستانش خالی است.
فقدان این انسان با فرهنگ و ادب دوست را به بازماندگانش،
به خانواده های سوگوار و جامعه ی ایرانی مونتریال تسلیت می گوییم.

م
ایپم آرا ش باد

بانو شیرین
و جناب دکتر شریف

بدیندنیاآمدیمتانقشمانراآنگونهکهشایستهاست،
درراه دلبستگی های ژرف پرمهر و عشق جاودانه وتأثیرگذار
بر پیرامون مان به انجام برسانیم .
و اندوه از دست دادن آن ،انسان را درسکون درون خویش،
نسبت به ناباوری های راستین زندگی آگاه نموده،
تا بپذیریم آنچه راکه ُرخداد.
بدین سبب درگذشت پدر بانو شیرین در ایران را به ایشان و
شما وتمام کسانی که دراین ُرخداد سهیمند،
آرامش باد گفته ،دیرزی وشادزی همگان راخواستاریم .
یارانشمادرانجمندوستدارانزرتشت
___________________

یاران شمادراجنمن دوستداران زرتشت
مهدی رفعت پناه  ،مهندس ناصرصادقیان،
ابراهیم درویشعلی و علیرضا فروتن فرد

همــدردی

سرکار خامن شیرین خامن شریف

دکتر شریف نائینی مهربان،
خانواده های محترم سوگوار
سخت به باور می نشیند ،اندو ِه از دست دادن عزیزان،
بویژه در مهاجرت به درازاکشیده
بـردباری ،راهی نیست...
و دریغا که این ناباوری را ،جز ُ
در این پیشامد گریزناپذیر ،ما ر ا انبــا ِز اندوه خویش بدانید.
با آرزوی تندرستی ،آرامش و بهروزی برای شما و دیگر آشنایان.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

محمد رحیمیان ،فرشاد فضلی ،مرتضی صادقی،
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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بامن

ک
بدون ُید!

گلدجیم و خیامی ها...
آیا باشگاه در همه فصول شلوغ
است؟
ً
تقریبــا با اختالفــی جزیی بینتابستان و زمستان %10 ،فرق دارد.

برگزیده :فتنه چوپان عتیق مراغه

نطنـز...


یه سوال خیلی فکرمو مشغول
کرده
وژژژدانن! آینده ی این کشور
رو ما باید بسازیم؟
یا دارن شوخی می کنن؟
من که اصال حال ندارم!

پشت هر آدم موفقی...
کلــــــــی ایرانی دارن
ّ
غیبت می کنن!!

فقط یه ایرانی می تونه کسایی
رو که نمی شناسه تو فیسبوک
اد کنه.
اما کسایی رو که می شناسیه
بالک کنه! واال بخدا!

وقتی یه زن نظر شــما رو می
پرسه،
در واقع نمی خواد نظرتون رو
بدونه!
بلکه فقط می خواد نظر خودش
رو با یه صــدای مردونه هم
بشنووه!

اﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ مسافرکش ﺍﻧﻘﺪر
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎ
ﺣﺮﻑ ﺯﺩ كه ﺩﻫﻨﺶ ﮐﻒ ﮐﺮﺩ!!!
ﺷﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﮐﺸﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺗﻒ
ﮐﺮﺩ بیرون ،افتاد روی شیشه
ماشینبغلی!
راننده ماشین بغلى بهش گفت:
اى بی شعور!
اینم گفت :غلط کن!
مرتیکه بی فرهنگ!
بعد ﺑﺮﮔﺸﺖ سمت ما گفت:
به حرفم رسیدید!؟

گوشت تو قابلمه خیلی کمه،
 )3خونه یا ماشین می خرم
 )4می ذارم تو بانک سودشو نشست تو آشپزخونه همشو
خورد گفت :بچــه ها ببینن
میگیرم
دعواشونمیشه!
 )5من از این شانسا ندارم
(اینجــا از سوســول بازی و
داستان عرفانی خبری نیست!

همه چی واقعیته محضه!)
ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ:
ﺳﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ!

ﻣﯿﮕﻪ :ﭼﺮﺍ ؟
ﻣﯿﮕﻢ :ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻣﻐﺰﯼ ﺩﺍﺭﻡ! دوستم اومده با عصبانیت می
ﻣﯿﮕﻪ :ﺧﻔﻪ ﺷﻮ ﺫﻟﯿﻞ ﻣﺮﺩﻩ ،گه :این یارو زبــون آدمیزاد
ﺍﻟﻬﯽ ﺯﺑﻮﻧﺖ ﻻﻝ ﺷﻪ ،سر تخته حالیشنمیشه!
بشورنت ،ﺑﻤﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻑ بیا تو باهاش حــرف بزن…
(نفهمیدم داره به من فحش
ﺯﺩﻧﺖ!
ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :ﺧﺪﺍ ﻧﮑﻨﻪ میده یا به یارو!!)
ﻋﺰﯾﺰﻡ!

ای که از کوچه معشــوقه ما

به بابام میگم :اگه من بمیرم میگذری...
قربوندستتبیااینپالستیک
چیکارمیکنی؟!
میگه :بی سر و صدا تو باغچه آشغاال رو هم بذار سر کوچه!
خاکت میکنم یارانه ت قطع

نشه!!
یعنی یه تعریف جدید از عاطفه باز کجا؟!
ســوالی که حتی اگه  2سال
پدری ارائه داده هااااا
هم خونه باشی و یهو بخوای
از خونه خارج بشی ،حتما می

زنی به دوستش گفت :من تا شنوی!
حاال چهار بار ازدواج کردم.
دوست :شوهر اول رو چطور از 
اینایی که بهشــون می گی
دست دادی؟
چایی می خــوردی؟ می گن
زن :قارچ سمی خورد مرد!
دست شما درد نکنه!
دوست :شوهر دوم چی؟
فازشون چیه واقعا؟
زن :قارچ سمی خورد مرد!
حاال می خورن یا نمی خورن!
دوست :شوهر سوم؟
زن :شکستگی گردن!

دوست :چرا؟
رتبه كنكورم اومده...
زن :چون قارچ نمی خورد!
از «قلم چی» زنگ زدن میگن:
چهار میلیون بهت میدیم

«ﯾﻮﺍﺵ ﯾﻮﺍﺵ پاشــیم ﺑﺮﯾم نگو میومدی كالسای ما!
ﭼﯿﺴﺖ؟!»
ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯼ کــه ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺮﯾﮏ 
ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ آﻭﺭﺩﻥ ﻣﯿﻮﻩ ،چای یه پســر خوب؛ نه هرز می
و شام ﺑﮑﺎﺭ ﻣیرود!
چرخه ،نه مشروب می خوره،
نه سیگار می کشه ،نه خیانت
می کنه،

به ســامتی مادری که دید و نه وجود داره!


دختره میفته تو دریا کوســه
کاریش نداره،
از کوســه می پرســن چرا
نخوردیش؟
میگه پارسال یه دختر
خوردم اینقــدر کرم
!!Obsessions
مالیده بــود که هنوزم
A psychiatrist was conducting a
اسهال دارم!
group therapy session with three
young mothers and their small
حقیقت ًا حرف حق میزد.
children. "You all have obsesبغضم گرفته بود.

اگه صــد میلیون تو
خیابون پیدا کنید:
 )1بــه صاحبش بر می
گردونم
 )2عشق و حال می کنم
باهاش

sions," he observed. To the first
mother he said, "You are obsessed
with eating. You've even named
your daughter Candy." He turned
to the second mom. "Your obsession is money. Again, it manifests
"itself in your child's name, Penny.
At this point, the third mother got
up, took her little boy by the hand
and whispered:
"!!"Come on, Dick, let's go
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دختره گفت ماشین داری؟
گفتم 2 :تا دارم ولی یکیش
برا مادرمه ،اما بیشــتر من
استفاده می کنم.
گفت :ماشینت چیه؟
گفتم :خودم ریش تراش،
مادرم لباسشویی...
بالکم کرد .ملت بی اعصاب
شــدنا! آقا من از شما می
پرسم :ریش تراش ماشین
نیست؟!!
لباسشوییماشیننیست؟!!

>> ادامه از صفحه25 :

شنبه و یکشــنبه تا  10شب باز
هستیم.

•

آیا فعالیت جانبی دیگری هم
در مجموعه دارید؟
•
 بلــه .قســمتی از درآمــد اینآیا باشگاه شبانه روزی است؟ مجموعه صرف امور خیریه میشود.
 بله .زیرا بعضی مشتریان ما مانند مثل کمک به موسسات بیماریپرستاران ،پلیس ها ،آتش نشان ها های خاص و سرطانی.
بهدلیل موقعیت شغلی شان تمایل •
دارند شبها از باشگاه استفاده کنند - .آینده این فعالیت را چگونه
ساعت کاری مجموعه دوشنبه تا میبینید؟
جمعه 24 ،ساعت و آخر هفته ها ورزش هرگز تمامــی ندارد و من

شهباز :هزاران نکته...

به زندان رفتن مهدی هاشــمی
مطالبی بیان کرد که نشــان می
دهد ادعای سیاسی بودن پرونده
توســط خانواده مهدی هاشمی
چندان هم بی پایه نیست .کریمی
قدوسیازنمایندگانتندرویجبهه
پایداری با لحنی تند به هاشــمی
رفسنجانی هشدارداد که درصورت
ادامه مسیر با هزاران لشکر آماده
در مقابل او خواهند ایستاد و کار
را برای همیشه تمام خواهند کرد.
کریمی قدوســی گفــت« :آقای
هاشمی ،مردم ازشما می خواهند
که خود را خانه نشین کنید و بیش
از ایــن انقالب و نظــام را زحمت
ندهید».
تارنمای خبرگزاری "ایسنا" متن

نسبت به این حرفه بسیار امیدوارم.
در صدد هستم تا ســال ،2016
چهارمین شــعبه گلد جیم را نیز
تاسیس کنم.
------دیدن یک هم دیار و هم زبان
که صاحب یکی از بیزنس های
موفق در این سرزمین گشته،
روح را تازه میکند و بذر امید به
موفقیت و سربلندی را در دل
مهاجرین تازه نفس می کارد...
•

>> ادامه از صفحه6 :

بیانیه  5بندی خانواده هاشــمی
رفسنجانی به مناسبت زندان رفتن
مهدی هاشــمی را منتشــرکرد.
دربخشی از این بیانیه آمده است:
«گرچهدرباره این حکم و چگونگی
طــی مراحل دادرســی و تعیین
قاضی و حکم ،سخن بسیار وجود
دارد ،امــا همان گونه که آیت الله
هاشــمی تصریح کردند به دلیل
پرهیــز از ایجاد تنش و حاشــیه
درکشــور در آستانه اجرای توافق
هسته ای ،سکوت اختیارمی کنند
و خانواده آیت الله هاشــمی نیز
به تأســی از ایشان مهرسکوت بر
هزاران نکته و سخن ناگفته درباره
این پرونده می زند».
به راستی که دل انسان برای این

خانواده شریف ،درستکار و معصوم
که این چنین مظلوم واقع شده اند
کباب می شود! اما ،آنچه که مهدی
هاشــمی به خاطر آن محاکمه و
محکوم شــده ،گوشه کوچکی از
فجایع ،دزدی ها و غارتگری های
این خانواده اســت و روزی که به
همــت و اراده مــردم صبور ایران
این نظام اهریمنی و ضدبشــری
سرنگون شــود  -که دیریازود می
شود  ،-آنگاه واقعا درباره هاشمی
رفســنجانی ها ،خامنــه ای ها و
دیگر دزدان و غارتگران حکومت
پلید آخوندی واقعا «هزاران نکته و
سخن ناگفته» افشاء می شود!
•

جهان این روزها از نگاه علی اصغر

بنام آفریدگارآدم تا پیامبرخاتم

دوازدهــم ماه جــون  ،2015همین
تابستان امسال تلفنی داشتم از ادارۀ
امور خیریه بنام Office municipal
d'habitation de Montreal
خانمی بسیار مهربان که پشت تلفن
بود ،گفت بلیط شما برنده شده ،لطفاً
مدارک زیر را بفرست به آدرس باال!
1ـ فتوکپی اجاره آپارتمان 2ـ کپی از
تکس سال گذشته 3ـ کپی درآمدی
که از دولت کبــک دریافت میکنی،
همه را برای ما فکس کن .ناگهان برق
ازاین علــی اصغرحقیر و علیل پرید،
که ای دل غافل ،حتماً من و سازمان
طرفداران راه ّحق لو رفتیم .ســئوال
کردم ایــن مدارک برای چیســت؟
گفت خداوند سبحان به شما بعد از
ترحم کرده و در دل
آن سکته مغزی ّ
دولت (جدائی طلب) کبک مهربانی
انداخته و درمنطقۀ  NDGبرای شما
یک آپارتمانــی در benny farmدر
نظر گرفته .بعد هم خداحاقظی کرد
و گوشــی را گذاشت .چند دقیقه ای
مات ومبهــوت و در تعجب فرو رفتم
که چگونه میشود دولتی مهربان شود
که خودش اصل ریشــۀ مهربانی را از
یاد برده است! مگر کسی مهربان تر
از خدا هست!
از تحقیقات به دست آمده ،فهمیدم
که این آپارتمان های «بنی فارم ،که
یکی از آنها به این حقیر تعلق گرفته،
را برای خانوادهای شــهدای جنگ
تحمیلی ساخته اند!
فکــر نکنید جنــگ ایــران و عراق
منظوراست ،منظور جنگ جهانیدوم
اســت که انگلستان به کانادا تحمیل
کرد و جان هزاران هزار بنده را گرفت.

آمریکا هردو نقششان را عالی
بازی کرده و توانستند نظام
گذشــته را به یک نظام
اسالمی مترقی که مورد
قبول غربی ها باشــد
تبدیل و سپس به روی
صحنه آورند .همه راضی
هستند ،حتی کمونیست
ها ،چپــی ها ،توده ای ها،
فدائیان و سلطنت طلبان .کم
کم مجاهدیــن خلق هم
راضی خواهند شد.دولت
حســن روحانی گمان
میکند ازاینکه با شیطان
از در دوستی درآمده و
به اصطالح خودشان دراین
نرمش قهرمانانه پیروزشده اند،
درهای رحمت و برکت ازسوی غرب
به طرف کشوراسالمی ایران باز خواهد
شد! چه خیال باطلی در سر دارند این
سران خود سر!
در کانال CBCانتخابات کانادا را دنبال
میکردم که آقای هارپر داشت مردم
کشور را می ترســاند که اگر در این
شــرایط بحرانی جنگ و این اقتصاد
ویرانی که برکانادا حاکم اســت ،مرا
انتخاب نکنید بیچاره میشوید و اوضاع
بدتر از این که هست ،خواهد شد.
آقــای هارپر خبر نــدارد که خودش
امنیت
باعث ویرانی اقتصاد شــده و ّ
کشــور را اوست که به خطر انداخته
اســت .تحلیلگران کانادائی نظرداده
اند که به احتمال قوی پسر «ترودو»
نخست وزیر خواهد شد! چرا که او هم
جوان و خوش تیپ است و هم طرفدار
اســرائیل و هم پدرش زمانی نخست
وزیرکانادا بوده.

مخصوصا اسرائیل غاصب گوشزد
میکرد که این دولتی که فعال
در ایران بر سر کار میباشد با
دولتی قبلی که قبولداشتند
و شعار میدادند ما مسلح به
الله و اکبریم ،اســرائیل باید
نابود گــردد ،مرگ برآمریکا،
تفاوت زیــا دی دارند .دولت
فعلی ایران از خودمان اســت
و هرچه بگویــم گوش میدهند
وجای نگرانی نیست.
اوبامــا به جهــان و کنگرۀ
آمریکا قول داد ،اگر در طول
این ده ســالی که ایران قول
داده و قسم یاد کرده ،از آنها
خطائی ســر بزند با یک شماره
گلوی ایران اسالمی را فشار میدهیم
تا کام ً
ال تسلیم شوند .اوباما از کنگرۀ
آمریکا تقاضا داشــت که بیش از این
دولت حسن روحانی را خرد و لگدمال
نکند زیرا دولت آمریکا شــبانه روز،
کارهــای دولت ایران را زیر نظر دارد!
حتی تلفن های شخصی و صحبت
های خصوصی آنها را شنود میکند.
اوباما میگفت ،تقریباً همه جهان قبول
کردند جزاسرائیل! ا ّمام جمعۀ رشت،
البه الی ُخطبه های نماز این هفته
مادرمرده پیام فرستاده:
به اصولگرایان
ُ
اکنــون که تنها و بی کس مانده اید،
پس پایدارباشــید .آری ،خیال شبیه
چیزی معدوم است ،آیا نمی بینید که
جهان با خیال در تکاپو است .صلح و
جنگ جهانیان ازخیال است و افتخار
و پیروزی آنها هم ازخیال باطل ناشی
می شود.
در پایــان همگی شــما عزیــزان و
دوســتداران دوهفته نامۀ پیوند را به
خدای مهربان می سپارم.

در خبرها شنیدم ،آمریکای جهانخوار
می خواهد در سراســر مملکت ایران
اسالمی «مک دونالدز حالل» شبعه
باز کند .حسن روحانی مامور کلیدی
انگلیــس و جواد ظریف جاســوس

امروز پنجم جوالی باراک حسین اوباما
از کانال زنده دربارۀ برنامۀ هسته ای
که با ایران به تفاهم رسیده اند سخن
پراکنی میکرد .باراک حسین «اوباما»
داشــت به کنگرۀ آمریــکا و جهان،

و جمعی ازمسلمانان وپیروان راه حق
معین حق نگهدارتان
تا وقت ّ
مونترال هشتم اگوست 2015

در پناه دولت کبک!..

مک دونالد حالل!

پسر ترودو و انتخابات کانادا...

و مذاکرات هسته ای...

اصغرمحمدی
ازطرف علی
ّ
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

چطور با د
خ
ت
ر
ب
چ

ه
ها
لیزا بلوم
برگردان :نیلوفر جعفری

هفته پیش ،شام مهمان دوستی
قدیمی بودم .دختر پنج سالهاش
را برای اولین بــار میدیدم .مایا
مثل همه بچهها زیبا بود ،موهای
قهوهای روشــن و فری داشت با
چشــمهایی تیره .یک پیراهن
پرچین و پولکدار صورتی
هم پوشیده بود و من یک مهمترین
لحظه دلم میخواست از مساله
خوشی دیدن این کودک فکری
فریاد بزنم که «وای بچه! بیشتر
تو چقدر نازی .به خودت
بسیار باالتر است.
ر
دخت
های
نگاه کن .مثل یک سوپر
در یــک پژوهش جالب و
مــدل متفــاوت از همه نوجوان قابل مالحظه دیگر ،زنان
کسانی که دور و اطرافت جذابیت تحصیلکرده آمریکایی در
هستند!»
است! توصیف خودشــان از واژه
اما من این کار را نکردم و
جذاب استفاده کردهاند و
سعی کردم مثل همیشه
کمتر اشــارهای به هوش
خوددار باشــم .انگشت شستم را و ذکاوتشــان داشــتهاند .زنانی
فشار کوچکی دادم به نشانه اینکه هستند که در حین عمل زیبایی
یادم بیایــد نباید اینطور واکنش جانشــان را از دســت دادهاند یا
نشان بدهم ،درســت مثل همه دچار مشــکالت ظاهری فراوانی
وقتهایی کهدختربچههای زیبای شدهاند فقط به خاطر اینکه سعی
دیگری را دیده بودم و چیزی راجع میکردند خوشگل شوند.
به خوشگلی ،نازی ،زیبایی ،وقار ،از این دســت خبرهــا ،آمارها و
متنانت ،خوشپوشی و آراستگی پژوهشها فراوان اســت و هر روز
نگفته بودم.
هم گستردهتر میشود .یک معضل
چه چیزی در معیارهای فرهنگی جهانی که متناسب با فرهنگ هر
ما باعث میشــود که تمجید از جامعهای به شــکلهای مختلف
آدمها را به ویژه در زنان و به طور بروز پیدا میکند.
مشخصدردختربچهها ،محدود به وقتی به این چیزها فکر میکنم به
تعریف از زیبایی صورت ،آراستگی شدت پریشان میشوم .نمیتوانم
لباس و نازی کنیم؟
ساده از روی این موضوع حتی به
یک دختربچه ملوس و ناز!
عنوان یک شهروند معمولیدر یک
آیا این کار به زنها اعتماد به نفس گوشــه از جهان بگذرم و بیتوجه
میدهد؟
باشم.
چون جذابیــت و زیبایی خیلی وقتی به دختران یاد میدهیم که
مهم است و ما باید به آن اولویت بیش از هر چیزی به ظاهرشــان
بدهیم؟
توجــه کنند ،آنها ایــن پیام را به
کمی صبر کنید.
خوبی دریافت میکنند که «ظاهر
اول باید به این مورد اشاره کنم:
من از هر چیز دیگری در وجودم
خبری در ایبیسی نیوز خواندم مهمتر است».
درباره اینکه نیمی ازدختران شش ایــن باعث میشــود کــه دختر
ســاله نگران چاقیشان هستند .پنج ســاله به فکر اضافــه وزن و
همچنین بین  ۱۵تــا  ۱۸درصد چاقی باشــد ،در  ۱۱سالگی همه
دختران  ۱۲ســاله دائم به آرایش دغدغــهاش آرایش کردن صورت
فکر میکنند و از ریمل ،خط چشم باشد و در  ۱۷سالگی به فکر پیدا
و رژ لب استفاده میکنند.
کردن بهترین جراح بینی و در ۲۳
اختالل خــوردن رو بــه افزایش سالگی بهدنبال بوتاکس.
اســت و اعتمــاد به نفــس در مهمترین مســاله فکری بیشــتر
دختران نوجوان بسیار پایینتر از دخترهای نوجوان جذابیت است.
پسرهاست .آمار دیگری دیده بودم اگــر از آنهــا دربــاره راهکارهای
درباره این موضوع که زنان جوان «چگونه جذابتر باشیم» بپرسید،
آمریکایی بیشــتر برنده بهترین اطالعات گستردهای در اختیارتان
مدلهای آمریکایی شدهاند؛ آماری میگذارند .اما فقط این نیســت.
که دربرابر موفقیت زنان در جوایز در جمعهای زنانــه مثل همین
صلــح و آزادی مثل نوبل بســیار مهمانــی هفتــه گذشــته ،من

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.

حرف بزنیم؟
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به بهانه انتخابات آتی مجلس و طرح موضوع
افزایش تعداد زنان در مجلس
تعداد نماینــدگان زن در مجلس
شورای اســامی وجود دارد؟ چه
دالیلی وجود دارد؟

کانون شهروندی زنان
 ،هفــت تــن از فعــاالن مدنی• ،
سیاسی و فرهنگی زنان از جمله  -2چه راهکاری برای رسیدن به
(به ترتیب حروف الفبا) :زهرا ربانی این هدف پیشنهاد می کنید؟
املشی ،ژیال موحد شریعت پناهی،
ساعده سیما ،فاطمه کمالی احمد •
ســرایی ،فریده غیرت ،مریم باقی نیره توکلی ،جامعه شناس و
و نیره توکلی ،به فراخوان نشــریه فعال حقوق زنان
پایتخت کهن ،به دو پرســش زیر پاســخ  )1صد البته که پاســخ
پاسخ دادند .الزم به یادآوری است این ســؤال مثبت است .شاخص
که در آینده و به تدریج پاسخ دیگر مشــارکت سیاســی زنــان از
فعاالن به این پرســش ها را نیز شاخصهای توسعۀ نیروی انسانی
است .اما مجلس کنونی ما تناسبی
منتشر خواهیم کرد
با واقعیت امروزی زنان ایرانی ندارد.
زنانی که در عرصههای کنشگری
 17اکتبر :روز جهانی علیه
اجتماعی و پژوهش و تولید علمی
فقر و خشونت زنان است
وفرهنگیشایستگیهایخودشان
را ،نه تنها در ســطح ملی بلکه در
راه پیمائی جهانی زنان علیه فقر
سطوح بینالمللی نشان دادهاند،
و خشونت بر 5محور:
به راستی ،در مجلس فعلی هیچ
آزادی ،برابری ،عدالت اجتماعی ،
نماینــدهای ندارنــد .نمایندگان
صلح،همبستگی
معدود فعلــی زن در مجلس ،به
جای آنکه در پــی مطرح کردن
مطالبــات زنان باشــند ،در اغلب
•
موارد یا در پی کشــف معجزات
هیچکــس را خیلی خوشــحال
نمیبینم .همه خیلی خوشــگل  - 1از نظر شــما در شرایط فعلی هزارۀ سوم میالدی بودهاند یا بیش
شــدهاند ،بوهای خوب ،اندامهای جامعه ایران و با توجه به انتخابات از نمایندگان مرد بر تصویب قوانین
فــرم گرفته و موهای رنگشــده پیش روی مجلس شورای اسالمی ،زنستیزانه و ناتوانمندکنندۀ زنان و
جالب ،اما گویا همه در وضعیتی آیا ضرورتی برای افزایش مشارکت تمرکز بر آنها پافشاری کردهاند.
ناراحت هستند .مشکل این زنها سیاسی زنان و به خصوص افزایش علت آن بوده که در واقع ،در چند
کجاست؟
من فکر میکنــم خیلی از زنها
در آغاز فصـــل تالش
مشــکالتی اساســی در تعریف
معنــای زندگی ،ســبک زندگی،
جشن و دیدار سالیانۀ
هویت فــردی و ارزشگذاریهای
همدیاران...
اجتماعیدارند.
من آن شــب با مایا خیلی حرف
 ص5 :
زدم:
«مایــا! از دیدنــت خیلی خیلی
خوشحالم».
«منمهمینطور».
او خیلــی مودب بــود و با صدای
زنانهای حرف میزد.
«داری چــی میخوانی؟ من هم
مورد عالقهام گفتم و توضیح دادم با کمی توجه به مایا فقط به اندازه
خیلی کتاب دوست دارم».
به چشــمهایش نگاه میکردم و چرا رنگ سبز و بنفش را دوست یک ساعت از یک مهمانی شام و
اجازه دادم اشتیاقم را برای کاری دارم و هر رنگــی را برای چه نوع حرف زدن به شــیوهای متفاوت،
وسیلهای انتخاب میکنم.
توانستم وارد رابطه و گفتوگویی
که میکنددر چشمهایم ببیند.
چشــمهایش گرد و درشت شد .ما توانسته بودیم با هم وارد مکالمه متفاوت بشــوم .مــن و مایا یک
اما سعی کرد رفتار محترمانهاش شــویم ،بدون اینکــه من راجع گفتوگوی متفاوتداشتیم.
را حفظ کند و جلوی هیجانش را به موهای فر ،گل ســر هلوکیتی یک بار این گفتوگوی متفاوت را با
بگیرد .فکر کنم به اقتضای سنش و خوشــگلی صــورت و پیراهن یکدختر بچه تجربه کنید.
کمی از غریبهها خجالت میکشید .پولکیاش حرف بزنم یا برای شروع هیجان و تعجب را در چشمهایش
گفتم «:من عاشق کتابم .تو چی؟» مکالمهام نیازی به تعریف از ظاهر خواهید دید .او ممکن است کمی
به نظــر من همــه بچهها کتاب او داشــته باشم .ما هر دو توانسته نامطمئن باشد چون پرسشهای
بودیم یک مکالمه را بدون اشــاره شــما برای ورود بــه یک مکالمه
خواندن را دوست دارند.
«منم خیلی دوســت دارم و االن به این موارد برای شناسایی بیشتر دوستانه با چیزی که اودرباره اولین
میتوانم بعضــی از کلمهها را هم پیش ببریم.
مکالمههای آشــنایی یاد گرفته
به او گفتم که روزنامهنگارم ودرباره است ،بسیار متفاوت است .اما شما
بخوانم».
فوقالعاده بود که یک بچه در پنج شغلم برایش حرف زدم.
به این مکالمــه ادامه بدهید .از او
ســالگی بتواند حروف را بخواند و او با اشتیاق گوش میداد تا اینکه درباره چیزی که میخواند ،چیزی
از هم تشخیص بدهد .تحسینش باالخره در میان شــلوغی جمع ،که دوســت دارد یا ندارد و دالیل
مکالمه ما تمام شد .وقت رفتن به عالقهمندیهایشبپرسید.
کردم.
از او راجع به کتاب مورد عالقهاش مایا قولدادم کهدوباره با هم کتاب در چنین گفتوگوهایی شــما به
پرســیدم و او فورا رفت و کتابش خواهیم خواند و من منتظرم که او هوش ،ذکاوت و شــعور یک زن
را آورد و مــن فهمیدم که دلش یک کتاب داستان جدید را بخواند .توجه میکنید .با دخترهای کمی
میخواهــد برایم کتــاب بخواند .یک بــاور کوچک امــا مخالف با بزرگتر میتوانیددرباره موضوعات
کتــاب درباره رنگها بــود و هر باورهای عرفی یا جمعی ،میتواند روزمره و جاری زندگی حرف بزنید.
رنگ در قالب یک داستان معرفی پیامی را که به زنان و مردان رسیده این موضوعــات میتوانند ربطی
میشــد .دختر پیراهن صورتی ،تغییر بدهد .یک اشــاره کوچک به اندام و زیبایــی یک خواننده،
داستانهای کتاب را برایم خواند میتواند همــه ارزشهای خوب و آخریــن حــراج یک برنــد و مد
و من سعی کردم گفتوگویم را با بد را جابهجا کند .یک لحظه توجه تابستانی و روشهای برنزه کردن
او ادامه بدهم .برایش از رنگهای میتواند الگوها را تغییر بدهد .من نداشته باشد .آلودگی هوا ،بودجه

دورۀ انتخاباتی قبلی ،نظارتهای
اســتصوابی مانع از آن شــده که
اساساً گزینۀ مناسبی برای انتخاب
نمایندگان واقعی زنان وجودداشته
باشــد .از این رو ،بیشک ،تالش
بــرای افزودن بر کمیت و کیفیت
وجود زنــان در انتخابات پیش رو
ی است.
ضرور 
پاسخ  )2نخست ،باز کردن عرصه
برای انتخاب و حضور نمایندگانی
که پژواکدهندۀ صداها و مطالبات
واقعی زنان در جامعۀ کنونی ایران
باشند.
دوم ،تخصیص سهمیهای متناسب
با ســطح واقعی حضــور زنان و
شایســتگیهای آنان در جامعۀ
امروز ایران .حتی الزم نیست که
در این مورد ،همچون بسیاری از
کشورهای جهان ،تبعیض مثبتی،
بدوندر نظر گرفتن شایستگیهای
زنان صورت گیرد .بلکه کافی است
تبعیض منفی به ضد زنان اعمال
نشــود و فقط بر اساس توانمندی
و میزان نحصیالت و کنشــگری
اجتماعــی و شایســتگی زنــان
فرصت انتخاب شــدن و انتخاب
کردن به زنان داده شــود .در این
صورت ،شاید بیش از  %50درصد
صندلیهای مجلس را زنان از آن
خود کنند.
•

2015
دولت برای آموزش ،شــرکت در
انتخابات ،وضعیت تــورم ،بحران
محیط زیست ،محتوای یک فیلم،
محتوای یک ترانه و هزاران موضوع
قابل بحث دیگر هم وجود دارند.
راستی اصال هیچوقت به جز اینکه
از ظاهر یک دختر شــش ســاله
تعریف کنید یادر نهایت او برایتان
شعر بخواند ،با او راجع به موضوع
دیگری حرف زدهاید؟
تا به حــال با هیچ دختر نوجوانی
یک گفتوگوی طوالنــی درباره
یک مساله اجتماعی ،یک رخداد
سیاســی یا فرهنگــی و هنری
داشتهاید؟
______
• لیــزا بلــوم ،نویســنده ،وکیل
و روزنامهنــگار آمریکایی اســت
کــه جوایــز زیــادی در زمینه
روزنامهنــگاری دریافــت کرده .او
فرزند فمینیست و مدافع حقوق
زنان معروف «گلوریا آلرد» اســت
و در برنامههای تلویزیونی زیادی
درباره مســائل خانــواده ،زنان و
کودکان به عنوان کارشناس حضور
داشته است.
_______________
•
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به اهتمام

محمد فرحی
(مونتریال)

حکا یت
مجنون عیب جو!
«وحشی» فرهاد و شیرین

ادامه دار

بگو-بخند با حافظ
 00000ابوالقاسم حالت 00000
گفتم که :کی نظر به من خسته جان کنند؟
«گفت :آن زمان که مشتری و مه قران کنند»
گفتم که :روزگـــار شود کی به کام ما؟
گفت :آرزوست آن که همه یاد آن کنند
گفتم :چه وقت قیمت اجناس کم شود؟
گفت :آن زمان که قیمت «آدم» گران کنند
گفتم :چه میکنند بزرگان به سال نو؟
گفت :آنچه کردهاند به ماضی ،همان کنند
گفتم :نمیدهند به حرف من و تو گوش
گفتا :صالح هرچه که باشد همان کنند
گفتم :حقوق من نبود نصــف خرج من
گفت :این حکایتیست که هرجا بیان کنند
گفتم :گرسنهام ،چه کنم با غم شکم؟
گفتا :خدا کند که تو را میهمان کنند
گفتم :دعا بکن که شود کار ما درست
«گفت :این دعا مالئک هفت آسمان کنند»
گفتم :سوار بنز شدم ،دندهام شکست
گفت :این شکایتی است که پیر و جوان کنند
گفتم :نه مرغ قسمت ما شد ،نه تخممرغ
گفتا :به سال نو همه را رایگان کنند
گفتم :کسی نخورد در این سال خربزه
گفتا :به جای خربزه ،گو فکر نان کنند
گفتم :کرایه خانه مرا کرده خــم کمر
گفتا که :موجران همه ،قامت کمان کنند
گفتم :هوای شغل وزارت به سر مراست
گفتـا :مقرر است ،تو را بایگان کنند!
گفتم که :مستجاب شود کی دعای ما؟
گفتــا :مگر به دورۀ آخر زمان کنند
گفتم :چه میشود بزنم حرف حق اگر؟
گفتا :مگو که مردم حقگو زیان کنند
گفتم :به شاعری نرسد کس به پای من
گفتا :چه خوش بود همه را امتحان کنند
گفتم :شعار ماست که سازیم شعر شاد
گفتا :خوش آن کسان که دلی شادمان کنند

به مجنون گفت روزی عیب جویی
که پیدا کن به از لیلی نکویی
که لیلی گر چه در چشم تو حوریست
به هر جزوی ز حسن او قصوریست
ز حرف عیبجو مجنون برآشفت
در آن آشفتگی خندان شد و گفت
اگردردیدٔه مجنون نشینی
به غیر از خوبی لیلی نبینی
تو کی دانی که لیلی چون نکویی است
کزو چشمت همین بر زلف و روی است
تو قد بینی و مجنون جلوه ناز
تو چشم و او نگاه ناوک انداز
تو مو بینی و مجنون پیچش مو
تو ابرو ،او اشارتهای ابرو
دل مجنون ز شکر خنده خونست
تو لب میبینی و دندان که چونست
کسی کاو را تو لیلی کردهای نام
نه آن لیلیست کز من برده آرام
اگر میبود لیلی بد نمیبود
ترا رد کردن او حد نمیبود
مزاج عشق بس مشکل پسند است
قبول عشق برجایی بلند است
شکار عشق نبود هر هوسناک
نبندد عشق هر صیدی به فتراک
عقاب آنجا که در پرواز باشد
کجا از صعوه صید انداز باشد
گوزنی بس قوی بنیاد باید
که بر وی شیر سیلی آزماید
مکن باور که هرگز تر کند کام
ز آب جو نهنگ لجه آشام
دلی باید که چون عشق آورد زور
شکیبد با وجود یک جهان شور
اگر داری دلی در سینه تنگ
مجال غم در او فرسنگ فرسنگ
صالی عشق درده ورنه زنهار
سر کوی فراغ از دست مگذار
در آن توفان که عشق آتش انگیز
کند باد جنون را آتش آمیز
اساسی گر نداری کوه بنیاد
غم خود خور که کاهی در ره باد
یکی بحر است عشق بی کرانه
در او آتش زبانه در زبانه
اگر مرغابیی اینجا مزن پر
در این آتش سمندر شو سمندر
یکی خیل است عشق عافیت سوز
هجومش در ترقی روز در روز
فراغ بال اگر داری غنیمت
ازین لشکر هزیمت کن هزیمت
ز ما تا عشق بس راه درازیست
به هر گامی نشیبی و فرازیست
نشیبش چیست خاک راه گشتن
فراز او کدام از خود گذشتن
نشان آنکه عشقش کارفرماست
ثبات سعیدر قطع تمناست
دلیل آنکه عشقش در نهاد است
وفای عهد بر ترک مراد است

شیرین کاری کودکان

بچه های در اجتماع مــردم فریاد میزد:
آهای آقایون ،آهای خانم ها لطفا ده تومان
بدهید تا بتوانم بروم پیش پدر و مادرم.
عابری پرسید :مگر پدر و مادرت به کدام
شهرستان رفته اند؟
بچه گفت :به هیچ شهری نرفته اند .آنها به
همین سینمای روبرویی رفته اند! 
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خانواده در سرزمین نو

والدینیکهفرزندانشانرابیمارمیکنند!
دکتر محمدرضا سرگلزایی

والدینى كه به فرزندان خود وابستگى
افراطى دارند بذر مشــكالتى مانند
هیپوكندریاكال (خود بیمارانگاری)
و مازوخیســتیك (خود آزاردهى) را
در فرزندان شــان مى كارند .آنها با
تزریق نگرانى هاى شدید در ذهن
فرزندشــان او را به خود وابسته مى
كنند.
در واقع آنها به نوعى بال و پر فرزند
خود را مى چینند تا فرزندشان برای
همیشه زمین گیر شــود و هوس
پریدن از النه به سرش نزند!
آنقــدر در مــورد خــواب او از وى
ســوال مى كنند كــه او به خواب
خود وسواس پیدا مى كند ،آنقدر از
اجابت مزاج او مى پرســند كه او به
شمارش دفعات دفع خود میپردازد
و ســخت نگران میشود كه نكند
دچار بیماری گوارشــى شده باشد،
آنقدر او را از عوارض سرماخوردگى
می ترسانند كه او با اولین نشانههاى
یك سرماخوردگی خفیف بهشدت
احساس ناتوانی میكند!
آنگاه همین والدین بیمــارى زا از
ضعف و ناتوانی فرزند خود مى نالند و
شكوه میكنند كه فرزندشان قادر به
مراقبت از خود نیست و آنها ناچارند
بار پرستارى از او را به دوش بكشند!
پسرانى كه مادر وابسته ساز دارند در
هر چه بوی جدایى از مادر را بدهد
دچار تردید و دودلی میشوند.

قــرار میدهند و با وجــود ارزیابی
های مكرر ،مشــورت های متعدد و
دوران آشنایی طوالنی نمیتوانند به
راحتی برای ازدواج تصمیم بگیرن .
در نهایت در صورتی كه تصمیم به
ازدواج بگیرند یكی از این سناریوها

•

پیش میآید؛
•

 -١پــس از ازدواج مكررا به آغوزش
مــادر میرونــد و از بدرفتــارى
همسرشان به او شكایت میكنند.
مادر پسرش را نوازش مى كند و از
«بدشانســى» پسر مظلومش غصه
دار مى گردد .بسته به میزان تحمل
عروس خانم یا این فرآیند بصورت
مزمن ادامه مى یابد و یا این ازدواج
در واقع هنوز «بند ناف» آنها بریده منجر به طالق مى گردد.
نشده است!

استقالل از ماد ،مادر جدیدى پیدا
مى كنند .معموال در این رابطه آنها
مردانى مظلوم و سر به زیر هستند
كه به هر شكلى از همسرشان طلب
مهــر و نوازش مى كنند و در روابط
جنســى نیز اغلب دچــار ناتوانى و
ضعفهستند.

•

مردانــى در ازدواج دچار  -٢این مردان با زنی كه از آنها بسیار
اینچنین
حیرت آوری هســتند ،افراد مقتدرتر و موفق تر اســت و گهگاه
تردید
را برای ازدواج مورد بررسی چند سالى هم از آنها بزرگتر است
متعددی
ازدواج مى كنند.در واقع آنها به جای

صمیمی :انتخابات کانادا  19اکتبر ...

 -٣ایــن مــردان با زنــى از طبقه
اجتماعى بسیار پایین تر و شرایط
هوشــى ،تحصیلى و اقتصادى نازل
ازدواج مــى كننــد و در واقع برای
مادرشــان كلفت مى گیرند .مادر
و پســر به رابطه غیرعادى و در هم
تنیده خود ادامه مى دهند و كلفت
خانه كارهاى پیش پا افتادهاى را به
عهده میگیرد.
یكى از بدترین شكل وابستگى مادر
بــه فرزنــد را در حالتى مى بینیم
كه مادر ،فرزند خــود را دچار روان
پریشىمیكند!
«گیگورى بیســتون» ســالها قبل
«مادران اسكیزوفرنوژنیك» را شرح
داده است مادرانى كه با نحوه ارتباط
دوگانه خود ،فرزندشان را دچار یك
احساس دوگانگى شدید مى كنند
( )Ambivalanceبه گونهاى كه در
مورد بدیهى ترین مسایل نیز دچار
تردید ،دودلى ،ترس و ســردرگمى
است .چنین فردى با وجود داشتن
مغزى سالم دچار عالیم سایكوز یا
همان روان پریشــى ()Psychosis
مى گردد و تا پایان عمر وابسته به
مادر و تحتدرمان با آنتى سایكوتیك
ها و بســترى مكرر در بیمارستان
روانپزشكى قرار مى گیرد.

•

>> ادامه از صفحه7 :

تجربه و عدم شهامت سیاسیدو رهبر
دیگر در مبارزه با تروریسم بین المللی
در میان رای دهندگان گردیده اند.
درعیــن حال باید توجه داشــت که
شعار انتخاباتی "ایجاد تغییر و تعویض
دولت" که توسط احزاب دیگر انتخاب
شده نتیجه مستقیم اِعمال بسیاری
از سیاستهای راســتگرایانه دولتهای
پیاپی هارپر در نه سال و اندی گذشته
است که بطور کلی با سرشت سیاسی
چه باشد رکن عشق و عشقبازی ؟
عمومی مردم کانادا همخوانی نداشته
ز لوث آرزو گشتن نمازی است.
غرضها را همه یک سو نهادن
محافظه کاران...
عنان خود به دست دوست دادن در زمینه سیاستهای داخلی ،تغییرات
اگر گوید در آتش رو ،روی خوش
اساسی در سیستم قضایی با گذراندن
گلستان دانی آتشگاه و آتش قوانین جدید کــه از اختیارات قضات
وگر گوید که در دریا فکن رخت
در تعیین نوع و میزان محکومیت ها ...NDP
روی با رخت و منت دار از بخت میکاهــد ،انتخاب و گمــاردن قضات در اینجا یادآوری مــی کنم توماس
به گردن پاس داری طوق تسلیم
جدید که عمومادارای تفکرات محافظه مالکر و سوســیال دموکرات های ان-
نیابی فرق از امید تا بیم کارانه اند در دادگاههای فدرال و تغییر دی-پی در بســیاری از موارد یادشده
نه هجرت غم دهد نی وصل شادی
سیســتم نســبتا متعادل ایجاد شده باال در جهت کامال متضاد اســتیون
یکی دانی مراد و نامرادی قضایی منتج شده از دولتهای متداوم هارپر میباشــند .آنها قــول داده اند
اگر سد سال پامالت کند درد
لیبرال قبلی به سیستم راستگرایانه و در صورت تشــکیل دولــت بعدی در
نیامیزد به طرف دامنت گرد چالش مــداوم دادگاه عالی کانادا که بســیاری از سیاســتهای خارجی و
به هر فکر و به هر حال و به هر کار
وظیفه پاســداری و حراســت قانون تعهدات کانادا تجدیــد نظر نمایند و
چه در فخر و چه در ننگ و چه در عار اساسی و منشــور آزادیهای فردی را درزمینه سیاستهای داخلی بعضی از
به هر صورت که نبود نا گزیرت
دارد و در موارد متعدد قوانین تصویب قوانین را تصحیح و بعضی مانند قانون
بجز معشوق نبوددر ضمیرت شده دولت را مغایر روح و خالف قانون ضد تروریسم "سی  "51را کال ملغی
ـــــــــــــ
اساسی و منشــور آزادی ها تشخیص نمایند .باید دید تا پایان دوره مبارزات
داده و دولت را ملزم و مجبور به تغییر انتخاباتی و در زیر حمالت نفســگیر
قوانین نمود و در زمینه سیاســتهای محافظه کاران چگونه عمل و مقاومت
خارجــی مخالفت با تمــام معاهدات خواهند نمود.
جهانی در زمینــه حفاظت از محیط لیبرال ها...
زیســت (که از گسترش تولید نفت از بر خالف ان دی پی ،ژوســتن ترودو و
منابع نفت شن کانادا که بسیار آلوده لیبرالهادر زمینه سیاستهای خارجی به
کننده است جلوگیری نماید) ،خروج از
کنوانسیون کیوتودرباره محیط زیست،
حمایت بدون قید و شرط از اسرائیل
در درگیریهای این کشور با فلسطینی
ها و پیروی از سیاستهای بسیار راست
حزب لیکود ،مخالفــت و رویارویی با
روسیه پس از بحران اوکراین و اتخاذ
سیاستهای ســختگیرانه برعلیه آن،
شــرکت در کمپین بمبــاران مواضع
دولت اسالمیدر عراق و سوریه ....نمونه
هایی از بوجود آمدن احســاس عدم
تمایل در انتخاب دوباره محافظه کاران
در میان رای دهندگان (بخصوص در
کالنشهرها) گردیده و نئودموکرات ها و
لیبرال ها در پی استفاده حداکثر از این
عدم محبوبیت به نفع خود میباشند.

محافظه کاران نزدیکترند و لذا حداکثر
ســعی خود را مصروف نشــان دادن
تفاوتهای پایه ای در زمینه سیاستهای
داخلی و لیبرال تر در مقایسه با کارنامه
هارپر نموده اند.
آنها درعین حال ســعی دارند تا حتی
االمکان فضای مرکز طیف سیاســی
را اشــغال نمایند و نئودموکرات ها را
بســمت چپ مرکز متمایل نمایند و
حداکثر آرای رای دهندگان غیروابسته
را که در مرکز طیف سیاسی اند از آن
خود سازند.
بدون شک با خاتمه تعطیالت تابستانی
و نزدیک شدن به جشن کار و کارگر
در هفته نخستین ماه سپتامبر ،تنور
انتخابات داغ تر شده با انتشار تدریجی
برنامه های احزاب و پالتفورم انتخاباتی
و انجام مناظره های بعدی قادر خواهیم
بود با دقت و موشــکافی بیشتری به
جزییات بپردازیم و با تمی ِز واقعیات از
تبلیغات انتخاباتی به باالبردن میزان
آگاهی های رای دهندگان در انتخاب
حزبی که بهترین پاسخ و برنامه را برای
جوابگویی به خواسته های ایشان دارد،
کمک کنیم..
انتخابــات در پیــش رو در  19اکتبر
آتی شاید یکی از مهمترین انتخابات
در چند دهه گذشــته باشــد ،وجهه
و آینــده کانادا در ســطح جهانی به
عنوان کشوری حامی صلح و به دور از
دیدگاههای افراطی و بازگشتدوباره به
سیاستهای متوازن و معقول داخلی در
گرو مشارکت گسترده و آگاهانه در این
انتخابات است.
تا شماره آینده
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یادداشت سیاسی  -در روزهای اخیر بار دیگر
اخبار متعددی از اعــدام در زندانهای ایران
منتشــر گردید ،هم چنین اخبار و گزارشات
متعددی از وضعیت زندانها و زندانیان.
اما اعدام شدگان چه کسانی هستند و با چه
اتهامی اعدام شدهاند؟
یا با چه اتهامی در زندان هستند؟
از چه گروه و طبقه اجتماعی برخاســتهاند،
سطح تحصیالتشان چه گونه است و چگونه
سرنوشتشان به زندان و طناب دار منجر شد؟
پاسخ به این ســواالت و بررسی معضلی که
امروز به طور مستقیم میلیونها انسان محروم
جامعه را درگیر خود ساخته و افکار میلیونها
انسان دیگر را نیز به خود معطوف نموده ،ما را
برآن داشت تا نگاهی دوباره به فلسفه اعدام و
زنداندردولت جمهوری اسالمی بهعنوان یک
دولت سرمایهداری با ساختار سیاسی ویژهی
خود ،داشــته و به بررسی نتایج این سیاست
بپردازیم.
همانگونه که اغلب مــردم از آن اطالع دارند
ایران باالترین میزان سرانه اعدام را در جهان
دارد.
اگرچه چین براساس آمارها بیشترین میزان
اعــدام را هم چنان در اختیار خــود دارد ،اما
براساس میزان جمعیت ،ایران با فاصلهای بعید
باالتــر از دیگران قرار داشــته و با افزایش هر
ســالهی میزان اعدامها گویا عزم خود را جزم
کرده اســت تا هیچ دولتی به این مقام واالی
دولت ایران دســتدرازی نکنــد!! و مبادا که
دولت جمهوری اسالمی دوم شود!!
براساس آمارها تنها در شش ماههی اول سال
جاری میالدی  ۶۵۷نفر در ایران اعدام شدهاند
که اگر این روال طی شــود که معموال بیشتر
میشود اما کمتر نمیشود ،تعداد اعدامها در
ســال  ۲۰۱۵به بیــش از  ۱۳۰۰نفر خواهد
رسید.
همچنین براســاس گزارش "احمد شهید"
گزارشــگر ویژه سازمان ملل اعدامها در ایران
افزایش یافته است .سازمان عفو بینالملل نیز
در گزارشی که در ماه جوالی انتشار داد اعدام
 ۶۹۴نفر را طی شش ماه و نیم در ایران تایید
کرد .براساس این گزارش اکثر اعدام شدگان
متهمان مربوط به قاچاق مواد مخدر بودهاند.
آمارهای باال حکایــت از افزایش بیش از ۵۰
درصدی تعداد اعدامها طی یکســال گذشته
دارد.
برای نمونه در شــش ماهه اول ســال ۲۰۱۴
تعداد اعدامها  ۴۱۱نفر بود که اکنون به ۶۵۷
نفر رسیده است .نکته مهم این است که تعداد
اعدامها در ســال  ۲۰۱۴نیز نســبت به سال
قبل از آن افزایش شدید داشته است .براساس
آمارهای رســمی تعداد اعدام در ایران از ۹۹
مورد در ســال  ۲۰۰۴به  ۶۸۷مورد در سال

اعدام و زندان نتوانسته است
از افزایش تعداد معتادان
و قاچاقچیان مواد مخدر
جلوگیریکند...
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درهم شکستن آنها بهره میجست
و برخی از آنهــا را حتا بیش از ۲
سال در انفرادی نگاه داشت.
حال کــه تا حدودی بــه وضعیت
زندانها ،تعداد اعدامها و سیاســت برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی از
جمهوری اســامی اشــاره شد ،به اول اگوست ١٠ ،مرداد ماه از کانال تلویزیونی
پاســخ ســواالت ابتدای یادداشت دیدگاه بر روی ماهواره یاه ســت پخش
برمیگردیم.
میشود.
همانطور که اشــاره شــد عمده ســاعات پخش برنامههــای تلویزیون
زندانیان کشور و نیز اعدام شدگان ،دمکراسی شورایی بدین قرار است:
متهمان به مواد مخدر هستند.
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته:
ما نیز در اینجا بــرای کوتاه کردن ســاعت نه و نیم شب بهوقتایران ،ساعت
مطلــب بــر روی همین گــروه از هفت شب بهوقت اروپای مرکزی به مدت
زندانیان تمرکزکــرده و حاصل این یک ساعت پخش میشود.
سیاست جمهوری اسالمی را بررسی تکرار برنامهها در روزهای  ٣شنبه و  ۵شنبه
میکنیم.
هر هفته ساعت نه و نیم صبح بهوقتایران،
واقعیت این اســت که این گروه از ســاعت هفت صبح بهوقت اروپای مرکزی
زندانیان کشور عموما از محرومترین خواهد بود.
و فقیرتریــن گروههــای جامعــه اگر به تلویزیون ماهوارهای دسترسی ندارید،
برخاستهاند .بیکاران بخش بزرگی از میتوانید از طریق آدرس اینترنتی سایت
آنها هستند که در اثر بیکاری و فقر دیدگاه و جی ال ویز بهطور زنده و همزمان
به این مسیر کشیده میشوند .سطح برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی را
تحصیالت این گــروه نیز به دلیل مشاهدهکنید:
همان موقعیت اقتصادیشان اغلب
http://www.didgah.tv/fa
پایین است.
به گفتهی اصغــر جهانگیر ،رییس
سازمان زندانها ۱۰ ،درصد زندانیان "مطلقا زندان انداختن "قاچاقچیان مواد مخدر" در
بیســوادند" ۷۰" ،درصد زندانیــان زیر  ۴۰راســتای مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
سال سن دارند" و " ۴۰درصد از این زندانیان است .اما آیا براستی اینگونه است؟ به گفتهی
حداکثر تا مقطع سیکل تحصیل کردهاند" .از صرامی مدیر کل تحقیقات و آموزش ســتاد
ســوی دیگر پورمحمدی وزیر دادگستری از مبارزه با مواد مخدر ( ۵اسفند  )۹۳از ابتدای
افزایش تعداد افراد تحصیلکرده در زندانها برســر کار آمدن حکومت اســامی تاکنون
سخن به میان آورده است که این مساله نیز بیش از  ۴میلیون نفر در ارتباط با مواد مخدر
رابطهیدقیقا مستقیمی با افزایش بیکاریدر دستگیر شدهاند .هم اکنون تعداد معتادان و
میان جوانــان دارد .هم چنین افزایش تعداد میزان مصرف مواد مخدر از تریاک تا هروئین و
زندانیان جوان نتیجهی همین وضعیت است .مواد مخدر صنعتی به رقمی وحشتناک رسیده
در واقع گسترش نابسامانیهای اجتماعی که است .وزیر کشور دولت روحانی مدعیست که
یکــی از آنها افزایش اعتیــاد به مواد مخدر یک میلیون و  ۳۲۵هزار نفر معتاد هستند که
است ،نتیجهی مســتقیم وضعیت اقتصادی به این ترتیب با خانوادههایشان  ۶میلیون نفر
و سیاســی جامعه میباشد که رژیم سرمایه در ایران درگیر مساله مواد مخدر هستند .اما
داری جمهــوری ذد اســامی ضمن محروم برخی از افراد تعداد معتادان را بسیار باالتر از
کردن بخش بزرگی از جامعه از هرگونه حقوق این رقمها میدانند .برای مثال سعید صفاتیان
سیاســی و اجتماعی و ممانعــت از هرگونه مدیرکل پیشیندرماندر "ستاد مبارزه با مواد
تحرک سیاسی آنها ،این بخش بزرگ جامعه مخدر" دو سال پیش آمار واقعی معتادان در
را به فقری هولناک سوق داده است.
ایران را  ۳میلیون و  ۶۰۰هزار نفر اعالم کرد.
برای نمونه رژیم مدعیســت کــه اعدام و به همچنین نعمت احمدی وکیل و حقوقدان
ایرانی در مصاحبه با ایسنا که پیش از این به
آن اشاره شد ،تعداد معتادین را  ۵میلیون نفر
اعالم کرد .حتا رسول خضری عضو کمیسیون
بهداشــت و درمان مجلس نیز حدود  ۲سال
قبل تعداد معتادین را  ۳میلیون و پانصد هزار
این وضعیت اسفبار،چندین اعتصاب را
نفر اعالم کرد .جالب این که آمار رســمی از
در سراســر ایران برای افزایش حقوق و
تعــداد معتادین یعنی  ۱میلیون و  ۳۲۵هزار
دیگر مطالبات ســازمان دادهاند ،اما رژیم
نفر ده ســال اســت که تغییری نکرده و این
در حالیســت که به اعتراف وزیر کشور طی
کمترین پاســخی به این مطالبات نداده
سالهای اخیر تنها تعداد زنان معتاد دو برابر
است .بالعکس تعدادی از فعاالن صنفی
شده است!! حال باید دید تعداد مردان معتاد
معلمان را به جرم دفاع از خواســتهای
چقدر افزایش پیدا کــرده و چرا در آمارهای
برحق معلماندستگیر و روانه زندان کرده
دولتــی این موضوع به فراموشــی ســپرده
است.
میشود؟!!
اینیک ننگ بزرگ اســت کــه در یک
با نگاهی به آمارهای باال یک حقیقت بســیار
کشور ،هزار معلم مســتثنا ازهر اتهامی
ساده جلوی چشمان ما ظاهر میشود.
که داشته باشــند ،در زندان به سر برند.
اعدام و زندان نتوانسته است از افزایش تعداد
بعید اســت در سراســر جهان ،کشوری
معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر جلوگیری
را پیدا کرد که معلمــان آن در این ابعاد
کند.
زندانی باشــند .کشــوری که هزار معلم
دلیل آن نیز مانند این حقیقت بســیار ساده
آن در زنداناند ،چیــزی جز یک ویرانه
است.ریشــه اعتیاد و افزایش معتادان،مانند
نیست .دولت دینی شیعهمذهب حاکم بر
سایرنابسامانیهایاجتماعی،مناسباتسرمایه
داری مسلط برجامعه است و رژیم جمهوری
ایران ،جز این رسالتی نداشته و نخواهد
اســامی نقش اصلی را درگسترش ابعاد آن
داشــت که ازهرجهت ویرانی و تباهی به
دارد .پــس مبارزه واقعی بــا افزایش اعتیاد و
بار آورد .راه رها شدن از فجایع جمهوری
مواد مخدر باید مبارزه با عامل اصلی آن یعنی
اسالمی،تشدید مبارزه است .راه دیگری
جمهوری اسالمی و مناسبات اقتصادی حاکم
وجود ندارد .این رژیم را باید سرنگون کرد
باشد.
و به زبالهدانی تاریخ سپرد.
____________________

تلویزیون دمکراسی شورایی

اطالعیه

 ۲۰۱۳رسید!! بر همهی موارد فوق این نکته را
نیز باید اضافه کرد که هم اکنون هزاران زندانی
با حکم اعدامدر زندانهای کشور هستند ،برای
مثال تنها در واحد  ۲زندان قزلحصار ۲۰۰۰
زندانی حکم اعدام دریافت کردهاند ،هر شب با
کابوس مرگ در بستر افتادن شکنجهایست
که در هیچ جا از آن صحبت نمیشود .همین
ظلم ،شکنجه و فشار روحیست که تاکنون
منجر به چندین اعتراض در زندان قزلحصار
شده و در خونینترینشان  ۱۵۰زندانی کشته
و مجروح شدند ( ۲۴اسفند .)۸۹
البتــه فراموش نکنیم که ایران در دههی ۶۰
رکورد دار اعدام در جهان بود .براســاس تنها
اسامی یافت شــده ،طی سالهای  ۶۰تا ۶۴
حداقل  ۱۱هزار زندانی سیاسی در ایران اعدام
شدند.
سال  ۶۷نیز باز براســاس اسامی یافت شده
بیش از  ۴هزار زندانی سیاسی و طی تنها  ۲تا
 ۳ماه اعدام شدند .الزم به توضیح نیست که
بسیاری از زندانیان سیاسی که در دههی ۶۰
اعدام شدهاند همچنان گمنام مانده و نامی از
آنها به دست نیامده است .از همین روست
که تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده در آن
سالها بیشک باید بسیار بیشتر از این تعداد
باشد.
اما نگاهی داشته باشیم به تعداد زندانیان.
از نظــر تعداد زندانی نیز ایــران مقام جالب
توجهایدارد و بعد از کشور هنددر مقام ششم
قــرار دارد .اما نکته جالب آنکه اوال جمعیت
هند متجاوز از یک میلیارد است (با  ۲۵۰هزار
زندانی در برابر  ۲۱۰هــزار زندانی در ایران)
و دوم این که تعداد واقعــی زندانی در ایران
نامشــخص است و مقام ششم ایران براساس
آمارهای رسمی است.
اگرچــه حجتیپور معاون ســامت ،اصالح
و تربیــت ســازمان زندانهای کشــور ۲۹
اردیبهشت سال جاری با بیان اینکه گنجایش
زندانهای کشور حدود  ۱۱۰هزار نفر است ،از
وجود  ۲۱۰هزار زندانی در ایران خبر داد .اما

برخی از آمارها حکایت دیگری دارند.
برای نمونه نعمت احمدی وکیل و حقوقدان
ســاکن ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا
( ۱۰فروردین  )۹۴با بیان اینکه بیش از ۲۷۰
هزار زندانی مربــوط به جرایم مواد مخدر در
زندانهای کشور هستند ،گفت:
"دو سوم زندانیهای ما مربوط به مواد مخدر
هستند".
اگــر گفتهی وی را درســت بدانیــم تعداد
زندانیها در ایران به رقم وحشتناک  ۴۰۰هزار
نفر خواهد رسید!!!
به هــر حال همانطور که رقم دقیق اعدامها
مشخص نیســت ،تعداد دقیق زندانیان نیز
مشــخص نیســت .اما جدا از تعــداد دقیق
زندانیان ،در بررسی وضعیت زندان و زندانی
موارد دردناک بســیار زیاد اســت .حتا وزیر
بهداشت دولت روحانی نیز در جریان بازدید
چند ماه پیش خود از بیماریهای پوســتی،
سل مقاوم ،ایدز و بیماریهای عفونی به عنوان
بیماریهای رایج در زندان یاد کرد.
اینکه در  ۵متر مربع  ۱۴نفر زندانی هستند،
اینکه  ۷۳درصد از زندانیان معتاد هستند و
این که "زندانیان بمبهای ساعتی متحرک"
هســتند ،اینکه کل بودجه درمان بهداشت،
پرستار و پزشک هر زندانی ماهیانه  ۶۰۰تومان
است!! یعنی از یک نان سنگک نیز کمتر!!
بهگفتهی وزیر بهداشت این هزینه حتا برای
روستاهای دور  ۹۶هزار تومان است!!
ایــن را هــم اضافــه کنیــم که براســاس
اســتانداردهای بینالمللی هر زندانی باید ۶
متر مربع فضا داشته باشد و با این حساب در
زندانهای ایران  ۱۴برابر ظرفیتدر یک سلول
زندانی نگاهداری میشود!! برای نمونه میتوان
به ســلولهای انفرادی و مخوف گوهردشت
اشاره کرد که در زمان محمدرضا شاه پهلوی و
براساس استانداردهای بینالمللی با ۶متر مربع
فضا ســاخته شده بودند و جمهوری اسالمی
بویژه طی ســالهای  ۶۱تا  ۶۴از سلولهای
انفرادی آن برای فشــار بر زندانیان سیاسی و

کشوری که  ١٠٠٠معلم آن در زنداناند ،ویران است
روزچهارشنبه ٢١مردادماه،معاونحقوقی
و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش در
گفتوگو با خبرگــزاری فارس ،از زندانی
بودن ،هزار معلم در زندانهای جمهوری
اسالمی خبر داد .وی به تعداد فرهنگیانی
که به دالیل مختلف در زندان هســتند
اشاره کرد و گفت" :آن میزانی که سازمان
زندانها بــه آموزشوپرورش اعالم کرده
اســت ،حدود یــک هزار معلــم زندانی
داریــم ".اما اتهام اینهمــه معلم که در
زندان گرفتارند ،چیست؟ وی افزود ":در
بین این افراد معلمانی هستند که بدهکار،
ورشکســته ،مالباخته و افرادی که در اثر
مشکالت خانوادگی موضوعاتی برای آنها
به وجود آمده هستند که درمجموع یک
هزار نفر هستند".
معاون حقوقــی وزارت آموزشوپرورش،
البته در مــورد دهها معلمی که به اتهام
دفاع از حقوق و منافع معلمان دستگیر
و محکومشدهاند ،چیزی نگفت .اما اشاره
وی به همین موارد ذکرشده ،بهقدر کافی
گویا است که چرا این معلمان در زندان به
سر میبرند .همه این موارد به مشکالت

مالی اشــاره دارد که عموم معلمان ایران
با آن مواجهاند .صدها هزار معلم ،همانند
میلیونها کارگر ،در فقر به ســر میبرند.
حتی بــر طبق گزارشهایــی که بانک
مرکزی و مرکز آمار رژیم در مورد متوسط
هزینههای یک خانوار شــهری انتشــار
دادهانــد ،اکثریت معلمــان زیرخط فقر
زندگیمیکنند.
بسیاری از معلمان که باید وقت آزاد خود
را صرف مطالعه و ارتقای سطحدانش خود
کنند ،به ناگزیر ،برای نجات از این وضعیت
وخیم مادی و معیشــتی ،شــغل دومی
را برگزیدهاند کــه اغلب مرتبط با حرفه
معلمی آنها نیست .اکنون دیگر مدتها
اســت که درنتیجه رشد افسارگسیخته
تورم ،شغل دوم هم پاسخگوی نیازهای
معیشــتی معلمان و خانوادههای آنها
نیست .قرض گرفتن ،خریدهای اقساطی،
گرو گذاشتن اموال و داروندار ،سرانجام به
بدهکاریهای غیرقابل پرداخت و زندان
میانجامد کــه اکنون گروهی از معلمان
در نتیجه آن در زندان به ســر میبرند.
همین وضعیت وخیم مادی و معیشتی

به مشکالت خانوادگی منجر میگردد که
معاون حقوقی آموزشوپرورش بهعنوان
مورد دیگری به آن اشاره میکند.
ک مشت دزد و غارتگر بر
در کشوری که ی 
آن حاکم باشند ،وضع بهتر از این نمیشود
که  ١٠٠٠معلم عمدتاً به علت مشکالت
مالیدر زندان به سر برند.در طول استقرار
جمهوری اسالمی تریلیونها تومان فقط
از بابت فروش نفت به غارت رفته اســت.
هــرگاه کــه اختالفات باندهــای درون
هیئت حاکمه تشدید میشود ،خودشان
تعــدادی از این دزدیهــای تریلیونی را
برمال میکنند .همهسالهمیلیاردها دالر
از ثروت کشور صرف هزینههای ارگانها
ی سرکوب و جاهطلبیهای توسعهطلبانه
رژیم برای کمک به مرتجعین اسالمگرای
منطقه و جهان میشــود ،اما میلیونها
کارگر ،معلم ،پرستار ،بیکار و تهیدست در
فقر به سر میبرند.
دستمزد کارگران و حقوقمعلمان بهقدری
ناچیز است که فقط جوابگوی هزینههای
ده روز اول هرماه اســت .از اواخر ســال
گذشــته ،معلمان معلمان در اعتراض به

نشریه کار شماره ۶۹۸
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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:

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

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

شیـرینی

514-430-0430

Rose pastry

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

onlyaug15

خدماتساختمانی
احمــــد
کلیهخدماتساختمانی
بازسازی،بهسازی
کیفیتعالی نرخمناسب

Tel.: 514-458-5220

شـیراز

Facebook:Rose pastry

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

کیترینگ
esfahaniazdec01

sep13fulyr

پرستــار

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

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)

استخـدام

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:

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

514-503-7391

Tel.: 514-963-5179

freeazmar

azapr2015khadijeU

تدریس فارسی

اجاره آپارمتان

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

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

Tel.: 514-675-4405

onlyjuly01onlybachmanP

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

آموزش زبــان فرانسه

Tel. 514-887-3535

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

bagheraz15may

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

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

514-290-3699

abaee:azsepfree

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

ارز

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

امالک و مسکن

فیروزهمتیان827-6364 ....................... ،
امیرســام 702-2309 ....................................
کاظم تهرانی 971-7407.................................
علیرضــازوار 712-2615 ..........................
نادرخاکسار969-2492....................................
مسعودهاشمی 298-4567 .........................
مینواسالمی 967-5743................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
نینوس گیورگیزنیا 816-4080.....................
مسعودنصر 571-6592...................................

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه اتومبیل

PARTICIPATE in our
CO

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

MMUNITY

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

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

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

514-996-9692

toendofmay2010P

فروش کلیه
بلیت برنامه ها و
کنسرتها

Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

همــه روزه در
تپشدیجیتال

2233336

514-

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

 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؟...

•
•
•
•
•

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.

naghdiazfeb01U

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:

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

info@paivand.ca

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

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

ارز

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

شریف

مراکز پخش پیوند
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 )

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

تاکـسی

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

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

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

پزشــکی

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

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

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

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

شانس اول را به آنهـا
بدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

بیمه و مشاور مالی

نیازمنــدیها



514-827-6329
514-620-3255

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

College,University
High-Shool

نیـازمنـدی هـای پیوند
tillnov1Pd

azfeb01U

ازدواج

(514) 430-4388

رزپیسترى:بابهترین
شیرینیهاىارگانیك
ایرانى و •تزیین سفره
عقد ،با 20سال سابقه در
خدمتشما

آموزشختصصی

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

چند تخته قالی با
کیفیت عالی ایرانی،
به قیمت بسیار مناسب
بفروشمیرسد:
(فریدون)

azjan’12paid60+120ak

info@polymerrecycle.
com

نیماازاگوسترایگان

اوکازیون عالی

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

Tel.: 450-443-2222

Tel.: 514-991-6819

فروشفرش

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

tavakoliaug1P

حسابـداری

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

مي��دان ميروند ،آزادخان بهت زده از اين با هر فردي در هر س��ن و سالي ميداني
همه عش��ق به موال علي(ع) خش��مگين كه چگونه بگويي كه بر دلش بنش��يند و
دس��تور ميدهد كه ج��ان آن دو مرد را از حرفهاي��ت دلخور نش��ود .جوانهاي
هر
خ��ود را دارند .با
 سال  21شماره  24  1226امرداد 1394ك��ه داوطلب م��رگ در راه امام علي(ع) و ام��روز زبان خ��اص
35
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اسالم شيعه ش��دهاند بگيريد .جالدان به زباني نميت��وان آنها را امر به معروف و
س��مت دو مرد حركت ميكنند كه رعد نه��ي از منكر كرد ،بايد با زبان س��اده و
PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL
دور از اخم و ترش��رويي با آنها
و برق عظيمي در آس��مان زده مي ش��ود عاميانه به
عکسپاسپورتی
since
1990
گفت.
كه آزادخان از اين غرش آس��مان ترسيده سخن
کانادایی:اندازهسرحتما
چون سخن آيد زدل خود را به دل جا
و مي گويد كه دستور گردن زدن دو مرد
بایستیرعایتشود
كند
مي
را متوقف كنند؛ از همان زمان و آن مكان
_______ 50 X 70
• جابجایی اثاثیه
عکسسیتیزنی
��ه ميبيند
مأوا
س��ينه
در
ش��ود
نيكو
چون
گفته
(ع) ،امام حس��ين(ع)  12 ،امام دوستي و بود كه پايه «علي» گويي و روايت گويي از
کوچک منزل شما
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
پاسپورت ،سیتی زن،
هنرهای
عکس
امام حسين (ع) و عاشورا و ائمه 
ش��مايل
همين
با
گذاري
ارج
معصوم
14
ن ميسپارد
كند
مي
با
(ع)
بایستیدقیقباشد
• جابجایی مسافر
PR
کارت
و
کارت،
مدیکال
در
ها
خواني
پرده
و
خوان��ي
تعزيه
گرداني،
غض.
_______
دقاي��ق آخ��ر ،آن زم��ان خداحافظي،
پردهخواني گسترش بيشتري مي يابد.
همـراه با چمدان
 عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی
عکس
ايران ترويج و ريش��هدار ش��د و تا به امروز
در حالي كه
بعد از صفويهیاسالمشناسي شيعه با پرده درحالي كه همان پ��رده اي كه مي گفت
کارت35 X 45 PR
• انتقال بار و مونتاژ در منزل
ن
ا
ر
معصومان
اين
عش��ق
به
مردم
جان
و
دل
وت توانسته
قوت بيشتري يافت و روز بوي عشق امام حسين (ع) در تار و پودش
و
كرد
رشد
خواني
ی
دام
ا
از فروشگــاه های ,IKEA, Costco
خ
ما تضمینی و
های
عکس
تپد».
مي
الهي
اينكه
فل از
ت
گسترده شد تا! زمان قاجار؛ از زمان جاري اس��ت همچون تمام اين سالها به
به روز اس نید
5301 Queen Mary, H3X 1T9
,Canadian Tire, Home Depot
درخواست های
با
متناسب
ëاولينپردهخوان،درويشناشناس
�ق گفت و
دکاری ) دوش گرفته بود تا راهي مسير عشق خود
(نبششد و
رضاشاه آهسته ازک پردهخواني ممانعت
SNOWDON
ادارات مربوطه می باشد
ا
هیربد
Reno Depot, Brick
اولي��ن پرده خوان معلوم
به گلهاي
نيس��تیرا
چهنی از زمان محمد رضا شاه و از سال  1342كه شود  ،در پس آن لبخند مهربان پدربزرگانه
35 X 45
دوخته بود ،ف��ردي بود نامي از او در هيچ ب
تاريخد! تقريباً ريشههاي انقالب امام خميني(ره) اين دوبيتي را خواند و رفت.
جايخری
Tel. 514-295-3928
پرده خواني
عش��ق هرجايي ن��دارم دل به هر دلبر
نيس��ت .انگار چون رايحه عطري بايد در آغازش��د ممانعتها شدت گرفت تا حدي
فضاي تاريخ بچرخد بي آنكه ديده شود،
كه به حرف
غيرقانوني اعالم شد سپارم
خواني،
پرده
كل
به
كه
ایرانی و کالسیک
بودنش
هست
اين
و
هست
كه
بگويد
ولي
معنوي
شق
عالی
اوکـــازیون
بر سر هر كو نشينم بر هر زيبا بنالم
انقالب  1357كه
مانده
تا دو ،س��ه بهسال
خانم ایرانی جویای کار
بهشما:
لبند
کودکاند
گویندگی
فن
مرکزشهر
در
رستوران
از امتداد هنري اس��ت كه خلق كرده كه
يمهري به
پایان تمام
خودرو من تا
تهیه
برای
مراحلديگر
مقصدي
حس��ينم،
روي
عاش��ق
برپا شد ،آن زمان
ش��يراز
در رستوران یا کافی فــــروش
دوست
شهرعارفی
جشن هنر هلیا
( خرید .بازرسی .ضمانت.
گویندگی
فنون
تدریس
روح
كه
است
عش��قي
از
برگرفته
حتم
به
زبان
ارشد
کارشناسی
دارای
مدرک
دارای
شاپ،
ندارم
كشور
در
هنر،
جشن
اين
متصديان
كه
بود
وام خودرو .بیمه و پالک) برای فـروش و سابقه انواع آشپزی سالن آرایش
برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
عش��ق
ژورنالیستی،آن
به امام علي
با تــــراس بزرگ
بنالم
آرزوي كربال دارم بهودل،
هايي را كه مانده
کودکان،خوان
برایتارادیوامروز جاري است ،اما معلوم دوره افتادندبهو پرده
گویندگی
شيداخدمات
همچنین
در ناحیه وست آیلند
و
سوپ
و
آش
انواع
و
کنکوردیا
به
نزدیک
انجام
برای
آمادگی
تلویزیون،
و
بعد از فروش
با  11سال سابقه فعالیت
امکان تدریس به زبان های
مصاحبه های کاری و یا رادیو
ارزان
کرایه
با
•
الملل
بین
دسر
هستم.
شما
کنار
در
فارسی
و
انگیسی
فرانسه،
• مشتری ثابت
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
• با مشتری ثابت
نیم ساعته  10دالر
خدمات شامل خرید فروش و تعویض میباشد
• همه گونه سفارشات
• به دلیل مسافرت
دکلمه و...
دالر
15
:
دقیقه
45
شـــرح
ول با دو
مسافرت
علت
به
•
5511
• در ناحیه شلوغ
توسط :رضا هومن
پذیرفتهمیشود:
یک ساعته 20 :دالر
SAMI
Service
•
سرویس
سامی
تلفنتماس:
(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
Tel.: 514-292-6688
Tel.: 514-996-1065
Tel. 514-652-1014
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
دارایدو«ش�رحع�ادیووي�ژه»اس�ت.درص�ورتتماي�لبهحلدوش�رحابتدايک�یازش�رحهارابام�دادحلکردهTel.:438-994-1194
helia_1984@yahoo.com
حمــل و نقل وسائل
وخوانندگی باگروه های موسیقی

) Tel.: 514-

Hirbod Transport

 996-9692عکاسی

رز

نیازمندیهای

سرویس حمل و نقل هیربد

514-488-7121

تدریسپیانو

توجه توجه

جویای کار

azmay15Ptoendofjuly

ja Pdtoendaug15

azm1junefree

جوابشرحاول،بهحلشرحدومبپردازيد.
پاپ ایرانی )
514-833-8684

azmay2013hoomanfree

1

2

3

4

6

5

pteojune2015

7

8

 9نی
12 11 10

ایرا دام
خ

• مسکونی • اداری
• کارگو • فرودگاه
15کبک
 •14اتاوا •
13تورونتو
•
• ارسال بار زمینی

زری

jamal az feb15

)

جدولويژه

افقي:
1
است
514-299-2550
!
د
ی
 -1انتها -كناي��ه از عجيب و
کن
ن -پيش
2
• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
بودن
غريب
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
3
حه -آينه
 -2پارچ��هاي گرانبها -گرم • -تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
حمام
بازسازی
•
آشپزخانه
بازسازی
•
4
سخن بيهوده -ساكت!
• تکمیل انواع فرم ها
 يكي از قابلتوجهخامنهاتیم دکتر مالکی در خدمت
• نصب در و پنجره • کاشیکاری
-3
5
دانشگاهی:
تحصیالت
با
متخصصین
عدد ورزش��ي -باجه -خبر • ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• نقاشی • کابینت آشپزخانه
تي گروه
قهـوه
فال
مهندسین
سازمان
در
عضویت
•
رستم
پدر
لقب
جستن-
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :
• سنگ کاری و بسیاری دیگر
6
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
و ورق
خدمت شما
گوشهگير -ديروز -مهمتر
با سال ها سابقه در -4
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب
ره -بد و
7
توسط شادی
برخيرفیعی)
(-5بهنام
هدف ما رضایت شماست
درخواست استخدام • مشاور در کاریابی ،تغییرو پیشرفت شغل
جدولها دارند -بانگ
با بهره برداری مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه
8
(514) 678-6451
 514-441-4295آزمايشگاهي
اسب -ظرف
ر -مابين
مترجم رمسی
استخدامی و  • ...ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی
مترجم رمسی
 -6جمع رئيس -ناخوشايند-
9
کیفیت
با
و
رایگان
نیمه
یا
رایگان
بصورت
سرویس
•
کار...
تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی ،فرانسوی و مترجم رمسی
استخدام
نغمه
سرورانکبک ،محمودایزدی
تفاله عسل
درمانگاه-
عضورسمیانجمنمترجمان
10
کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی
انگلیسی زبان با بیش از  20سال سابقه.
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
یکتا
حتویلداری
خاطره
مرد-
خدمتكار
آيد-
هاي
با
-7
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■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
به یک نفر منشی دفتر آشنا به زبان های انگلیسی و فرانسوی
رسمی اسناد و مدارک،
به 11
چند نفر ویترس
Tel.:514-518-4568
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•عضوجامعهمترجمانميل خانم باردار به خوراكيها 
با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
اي��ران-
دعوتنامه
تنظیم
شفاهی،
ترجمه
نیازمند است.
فورا
•
باتجربه
•
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی کبک و ایران
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
12
ایالتی و فدرال
نشانی زیر ایمیل کنید:
خود را به
•ترجمهرسمیکلیه  -8گمراهي-لطفا رزومه
زينتي-
سراميك
برای کار در رستوران
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
کبابسرانیازمندیم.
وس��يله
محل:مرکزشهرمونترال
clinique_Soleil@yahoo.com
13
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قانون جدید * CMHCدر مورد اخذ وام
امالک مسکونی با واحد استیجاری
سازمان مســکن و وام
کانادا ( )CMHCقانون
خود در مورد اعطای وام
به امالکــی را که دارای
واحدی مســتقل برای
ایجاد درآمد میباشند،
تسهیل خواهد نمود.
این سازمان -که بخش
اعظمی از بیم ه قصور در
بازپرداخت وام مســکن
کانادا را در اختیار دارد-
این قانون را که از  ۲۸ســپتامبر نموده و واحد دیگر نظیر واحدهای
ی که به
به اجرا خواهد گذشت ،به منظور زیر زمیــن یا واحدهایــ 
تقویت بازار امــاک وضع نموده  Bi genarationمعروفند قابلیت
است.
اجارهداشته باشند.
 CMHCدر بیانیهای ضمن اعالم نکته مهم این است که این واحدها
این خبر افزود شهر ونکوور تعداد دارای آشــپزخانه ،اتــاق خواب و
 ۲۶۶۰۰ملک مســکونی ویالیی حمام ودستشوئی مستقل باشند.
ی بودن این واحد
دارد کهدارای واحد مستقل اضافی هم چنین قانون 
مناسب برای اجاره میباشند ،که مجزا نیز از شروط مهم این قانون
ی که واحد
 ۲۰درصد ّکل امالک مسکونی این میباشــد .بدین معن 
شهر را شامل میشود.
مورد نظــر باید که مطابق قوانین
این تغییر باعث میشود که مبلغ شهرداری منطقه ســاخته شده
اجاره این واحد به درآمد شخص باشد و  CMHCتشخیص این امر
ی اعطا کننده وام
موسسات مال 
متقاضی وام مسکن اضافه گشته را به ٔ
که بــه نوبه خود باعث تســهیل گذاشته است.
اعطــای وام و رونق بازار مســکن افــرادی که قصد خریــد ملک با
گردد.
کمتر از  ۲۰درصد پیش پرداخت
این قانون در مورد امالکی صدق را دارند ،باید که وام مسکن خود را
مینماید که دارای واحد مسکونی در مورد قصور در بازپرداخت بیمه
مســتقل میباشــند ،که یک 
ی از نمایند که اغلب این امر از طریق
واحدها را صاحــب خانه زندگی  CMHCکه توســط دولت کانادا

اداره میشود انجام پذیر
موسسات
میباشد ،ح ّتی ٔ
ی که زیر نظر قوانین
مال 
دولتی نیســتند ،مانند
 credit unionsو ...برای
اعطای وام بیشتر از ۸۰
درصد ارزش ملک باید
که از قوانین این سازمان
( )cmhcتبعیت نمایند
بر اساس قوانین جدید،
تــا  ۱۰۰درصــد درآمد
خالص حاصل از اجاره واحد مجزا
در اعطای وام محاســبه میگردد
ی کــه قبل از تصویب این
در حال 
قانون ۵۰ ،درصد این در آمد واحد
استیجاری به در آمد متقاضی اخذ
وام اضافه میشد.
آقــای  Doug Porterاقتصاد دان
ارشــد بانک مونترال در مورد این
قانون میگوید که این قانون بعضی
از خریداران را کــه تا کنون بازار
امالک را رصد میکردند تشویق
به خرید مینماید .همچنین بعضی
کارشناســان بر این باورند که این
قانوندر مورد بازار امالک شهرهای
ونکوور و تورنتو اثر مثبت بیشتری
خواهد گذاشت؛ چرا که با توجه به
قیمت باالی امالک در این شــهر
تعداد افراد بیشتری واجد شرایط
اخذ وام مسکن خواهند شد.
CMHC: Canadian Mortgage
*and Housing Corporation

آمار خرید فروش امالک کالن شهر مونترال
در ماه ژوئیه **۲۰۱۵

سازمان مشاورین امالک
مونترال بزرگ
Greater Montréal
 Real Estate BoardGMREB

۶
تاریــخ
در
آ گو ســت ،۲۰۱۵
جدیدترین آمار مربوط
به خرید و فروش امالک
مسکونی در کالن شهر
مونترال را منتشر نمود،
که بــر اســاس آن در
ماه ژوئیه امســال تعداد
 ۲۶۲۴ملک مســکونی از طریق
مشاورین امالک به فروش رسید
که نســبت به ژوئیه سال گذشته
۲درصد افزایش نشان میدهد.
طبــق نظــر آقــای Francois
 ،Bissonetteرئیس هیئت مدیره
ی که طول
این سازمان مدت زمان 
میکشد که ملک به فروش برسد
برای دومین مــاه متوالی کاهش
داشته اســت ،این مدت زمان در
ط
ی چهار سال اخیر افزایشداشته
است .مدت زمان متوسط فروش
ملک مســکونی در کالن شــهر
مونترال در مــاه ژوئیه به  ۱۰۰رو
زرسید که نسبت به ژوئیه ۲۰۱۴
به مدت  ۴روز کاهش داشته است.
از لحــاظ مناطــق مختلــف،
 Vaureuil-Soulangeبیشــترین

افزایــش را بــا  ۴۲درصد افزایش
در تعداد خریــد و فروش امالک
مســکونی نســبت به ژوئیه سال
گذشته از خود نشان داد.
بعــد از آن ،جزیــره مونترال تنها
منطقــهای بود کــه در آن تعداد
معامالت امالک افزایش داشــت
( ۳+درصد) .تعداد خرید و فروش
در  Northshoreتغییری نســبت
به ژوئیه پارســال نداشــت ،این
رقم بــرای الوال  ۱-درصد و برای
 southshoreنیز  ۵درصد کاهش
نشان داد.
از لحــاظ نوع ملک نیــز همانند
ژوئــن  ،۲۰۱۵امالک مســکونی
تک واحدی ( )single familyبا ۷
درصد بیشترین افزایش رادر تعداد
خرید وفروش نســبت بــه ژوئیه

•

۲۰۱۴داشتند.
تعــداد معامالت امالک
درآمدزای  ۵-۲واحدی
تغییری نسبت به ژوئیه
سال گذشــته نداشت.
اما فروش کاندومینیوم
در این مــدت  ۷درصد
کاهشداشت.
در مورد قیمت میانگین
امالک در کالن شــهر
مونتــرال ،آمار نشــان
دهنده  ۱درصد افزایش
در قیمــت میانگیــن
امالک مســکونی تــک واحدی
( )۲۹۰۵۰۰$و  ۵-۲واحــدی
( )۴۵۵۰۰۰$میباشــد در حالی
که قیمت میانگین کاندومینیوم با
 ۴درصد افزایش به  ۲۴۵۰۰۰دالر
رسید.
در ماه ژوئیه  ،۲۰۱۵تعداد امالک
فروشی از طریق مشاورین امالک
برای ســومین ماه متوالی افزایش
 ۲درصــدی خود را حفظ کرد که
کمترین افزایش در  ۴ســال اخیر
بوده است.
_________
**برگرفته از سایت مشاورین
امالک مونترال بزرگ
شاد و سربلند باشید :امیر سام

0
5

عکس های حرفه ای برای
معرفیمشاغل
و سایت های کاریابی
یکــی از جاهایی کــه حتما باید
مشــاهده عکس
از عکــس کامــا
ه مشــاور دیگــر
موشن ویژ
و
که بــا دوربین
مناســبی بــرای ا پر
معرفــی خودمان ب ن شماره!
موبایــل گرفته
ای
اســتفاده کنیــم،
شده ،واکنش
عکســهای شغلی و
ضعیفتری نشان داده و
کاریابی هستند .در تبلیغات شغل به سادگی از آن رد خواهد
و تخصص خودمان باید عکسی را شد.
انتخاب کنیم که به بهترین شکل ،طبیعتا مشتری با مقایسه
گویای مهارت و تخصص ما باشد .این دو عکس به این نتیجه
عکسی که بر روی کارت ویزیتمان خواهد رسید که نفر اول شخص
چاپ میکنیم باید به گونه ای باشد منظــم و حرفه ای بــوده و برای
که حس اعتماد به نفس و انرژی ارائه خدمات خودش ،زمان صرف
مثبت را به مشتریان نشان داده و کرده و جدی تر است .بدون شک
صداقت را در چهره نمایان سازد.
نظرمان در مورد کسی که خدمات
جنبه های روانی چنین عکسهایی و یا تخصصــش را با یک عکس
کامال تاثیرگذار بــوده و نباید به نامرتب معرفــی کرده این خواهد
سادگی از کنار آن گذشت.
بود که در کارش جدی نیســت
تبلیغاتمان در رســانه ها و شبکه و حتــی زحمت تهیه یک عکس
های اجتماعی بایــد به گونه ای خوب را برای معرفی کارش به خود
باشد که از سایرین مستثنی بوده نداده است.
و اثبات کننده این مطلب باشد که همین مسئله در مورد پروفایلهای
کارمان با بقیه متفاوت است.
شغل یابی هم مطرح است.
فراموش نکنید که چشــم انسان یکــی از جاهایی کــه کارفرما در
به طور فطری بــه دنبال زیبایی زمان اســتخدام نیــروی جدید،
است .طبیعتا مشتری در اقیانوس مورد بررســی ویژه قرار میدهد،
تبلیغــات جورواجــور ،بــه طور پروفایلهای کاریابی و بویژه سایت
ناخواســته به ســمت آگهی یی  LinkedInاست.
جذب خواهد شــد کــه عکس در ایالت سرسبز کبک رسم بر آن
متفاوت و بی نقصی را به نمایش نیست که خلق الله ،تصاویر خود را بر
گذاشته باشد.
روی رزومه کاری خود نصب کنند تا
اگر غیر از این باشد ،آگهی مان در خدای ناکرده ریا نشود! اما برعکس،
بین سایر آگهی ها گم خواهد شد .در فضای مجازی و بخصوص سایت
به عنوان مثال ،مشتری با مشاهده  LinkedInبهترین تصویر خود را به
دهها عکس مشاور امالک ،نظرش نمایشعموممیگذارند.اینتبلیغات
به سمت آگهی کسی جلب خواهد در اصل« ،دکور» ما بوده و باید در
شد که یک عکس بی تقص و زیبا انتخابچنینعکسهاییبسیاردقت
را از خود به نمایش گذاشــته و با کنیم.

«همهچیزدرموردمونترآل»
Infos pratiques sur Montréal

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

تلفناستودیوفوتوبوک:
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM

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

اینستاگرام:

STUDIO.PHOTOBOOK

نکته بسیار مهم در انتخاب

چنین عکســهایی ،تناسب
و پوزیشــن عکس گرفته
شده با تخصص و مهارتهای
شخص میباشــد .به عنوان
مثــال ،عکس حرفــه ای

¥¼M¼U¼Î#¼Äj¼TwH

ÁH#¾Îoe#ÁnHjoLµ±ÃÎ#»#ÂwI§–#ÁIÀ#½r»oQ#¾Ã±¨#½k¹¹¨#Ho]H

–§...#»#·I¨j¼¨#,Â±¹woQ#,ÁnHjnIM#·Hn»j#,Âw»o–#,½oUoQ#,Â¬jH¼ºIi#ÁI¿v

www.studiophotobook.com (514)984-8944 Â±L¤#S¤»#IM#ˆ£Î
7352 rue St-hubert, 3e étage, Montréal h2r2n3

خطبه
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یک پزشک ،حتی المقدور باید با
لباس پزشــکی و با یکی از ادوات
پزشکی ( مثال با گوشی پزشکی
یا استتسکوپ) باشد .عکس یک
شف یا آشپز حرفه ای باید با کاله
و اونیفرم یک شــف گرفت ،نه با
کت و شلوار و کراوات! تصویر یک
مهندس سازه را باید با کاله ایمنی
یا نقشه لول شده در دستش تهیه
کرد تا بیننده ،به محض مشاهده
عکس ،بتواند با ایشان ارتباط برقرار
کرده و توجهش جلب شــود .اگر
عکس را پسندید ،حتما توضیحات
پروفایل را هم مطالعه خواهد کرد
و شانسمان چند برابر خواهد شد.
کارفرما در زمان رصد کردن صدها
پروفایل کاندیداهای مختلف ،به
دنبال شخصی است که «کننده»
بوده و با اعتماد به نفس ،مهارتها
و تخصص خود را تمام و کمال در
معرض دید گذاشته باشد .چنین
عکسهایی هستند که به سادگی
به مخاطب پیام ارسال کرده و یکی
از عوامل تاثیرگذار هست.
عــکاس در زمــان ثبــت چنین
تصاویری باید بهترین زاویه چهره
را پیدا کرده و پس از دادن پوزیشن
مناسب ،عکس بگیرد.
هیــچ قاعده کلــی در این زمینه
وجود نداشته و از هر شخصی باید
به شیوه متفاوتی عکس گرفت.
هدف این اســت که عــکاس از
جهتی از ســوژه عکس بگیرد که
برخی عیوب را پوشانده و تصویری
از ســوژه بگیرد که از خودش هم
بهتر باشد .ترجیحا نورپردازی 45
درجه از مقابل سوژه انجام شده تا
سایه های اضافی بر روی صورت
ظاهر نگردند.
در صورتی که گردن سوژه دارای
چین و چروک زیاد اســت ،از یک
رفلکتور در قســمت پایین کادر
استفاده شود تا بخش اعظم چین و
چروکها حذف گردند .برای حذف
غبغب سوژه باید از او بخواهیم تا
اندکی گردنش را به ســمت جلو
خارج کند.
زمینه عکــس باید حتی المقدور
سفید و یا خیلی ســاده و روشن
باشــد که توجه بیننده به سمت
مطلب دیگری منحــرف نگردد.
بهترین نور برای چنین عکسهایی
نور مالیم «سافت باکس» میباشد.
در زمان ثبت چنین عکســهایی،
عکاس باید دریچه دیافراگم را تا
حــد معقولی ببندد تا تمام
قســمتهای صورت کامال
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بزرگترینحراجزمستانیدر«پوینتزیرو»
توجه :بشتابید قیمت ها
فقط تا  7روز رمسیت دارد

واضــح ثبــت گردند.
معموال میتــوان عدد
شــاخص دیافراگم را
حداقل بر روی  8تنظیم کرد.
بهتر است که چنین عکسهایی را

ماهرانه رتوش کرده و اصالحاتی
بر روی صورت سوژه بعمل آورد.
در این زمینه نباید خیلی افراط
کرد و باید رتــوش به گونه ای
اعمال گردد که قابل مشــاهده

نباشــد .زیــاده روی در رتوش
باعــث خواهد شــد که عکس
شــخص و چهــره واقعی اش
کامــا از هم متفــاوت بوده و
نتیجه معکوس خواهد داشت.

رتوشــهایی که در این عکسها
به طور کامال نامحسوس انجام
میشــوند عبارتند از رفع برخی
از خطوط دور چشمها و اطراف
دهان و همچنیــن نصب یک

ماســک خیلی مالیم بر روی
قسمتهایی از پوست صورت برای
پوشاندن لکها و برداشتن جوشها
و ضایعات خفیف پوستی .میک
آپ برای خانمها و حتی آقایان

تا حد معقولی توصیه میگردد.
البتــه اکثر آقایــان تمایلی به
این کار نداشته و معموال انجام
نمیدهند!
•

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

GOLDEN APPLES

VINE TOMATOES

POMMES JAUNES
$2.18 kg

PRÊT À MANGER

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

TOMATES SUR VIGNES
$2.18 kg

LB.

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

POTATOES

HUMMUS
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

JUS DE POMMES GRENADES AZPOM
1L

MARINATED OLIVES &
SUNDRIED TOMATOES

EA.
CH.

EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES

WALNUTS

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

FEUILLES DE VIGNES FARCIES
350 g

NOIX DE GRENOBLE
$15.38 kg

EA.
CH.

LB.

ALMONDS

CHICK PEA SALAD

AMANDES
$15.38 kg

SALADE DE POIS CHICHES
425 g

DORIC FETA CHEESE

FROMAGE FETA DORIC
700 g

AKHAVAN FINE COUSCOUS

EA.
CH.

READY-TO-EAT
BASMATI RICE

RIZ BASMATI PRÊT À MANGER
500 g

SPECIAL

EA.
CH.

ST-CHARLES
ST-JEAN

EA.
CH.

LB.

AKHAVAN
SULTANA RAISINS

RAISINS SULTANES AKHAVAN
454 g

TZATZIKI GRECQUE
$8.78 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

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.

POULET TANDOOR & SAFRAN
$10.98 kg

Halal

BLACK DIAMOND
CHEESE SLICES

Halal

Halal LB.

GRAIN FED WHOLE GRAIN FED CHICKEN BREASTS
BONELESS, SKINLESS
CHICKEN

TRANCHES DE FROMAGE BLACK DIAMON
Assorted / Assortis
450 g

EA.
CH.

LB.

Halal

CHICKEN TANDOOR & SAFRAN

EA.
CH.

AKHAVAN CHICK PEAS

POIS CHICHES AKHAVAN
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

Halal
Halal

LÉGUMES MÉLANGÉS MARINÉS ZARRIN
700 ml

EA.
CH.

GREEK TZATZIKI

BOEUF HACHÉ
$10.54 kg

ZARRIN PICKLED MIXED
VEGETABLES

COUSCOUS FIN AKHAVAN
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

LB.

GROUND BEEF

EA.
CH.

SPECIAL
EA.
CH.

Halal
Halal

LB.

BRIQUETTES DE CHARBON STARLIGHT
4 kg

EA.
CH.

LB.

Halal

SAUCISSES AU POULET
$10.98 kg

STARLIGHT CHARCOAL
BRIQUETTES

RIZ BASMATI ORIGINAL PARI
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

SPECIAL
EA.
CH.

CHICKEN SAUSAGES

SAUCISSES MERGUEZ
$10.98 kg

EA.
CH.

PARI ORIGINAL
BASMATI RICE

OLIVES LARGES KALAMATA
$5.48 kg

MERGUEZ SAUSAGES

HALVA AUX AMANDES CORTAS
907 g

EA.
CH.

LARGE KALAMATA OLIVES

POIVRONS VERTS
$2.18 kg

LB.

CORTAS ALMOND HALVA

RIZ ÉTUVÉ NUPAK
8 kg

LB.

GREEN PEPPERS

OIGNONS VERTS

EA.
CH.

NUPAK LONG GRAIN
PARBOILED RICE

OLIVES MARINÉES ET TOMATES SECHÉES
$6.58 kg

EA.
CH.

GREEN ONIONS

LAITUE ROMAIN

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
•،خواربار
ÉPICERIE
AZPOM
POMEGRANATE JUICE

Pr. de / of Québec

LB.

ROMAINE LETTUCE

EA.
CH.

Take out only
Take out only
emporter
PourPour
emporter
seulementseulement

CANTALOUPES

RAISINS VERTS CHAMPAGNE
$5.48 kg

LB.

PATATES
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

Take out only
Pour emporter seulement

CHAMPAGNE GREEN GRAPES

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

EA.
CH.

Halal

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

514 485-4887

Repas
ULTIME

POITRINES DE POULET DE GRAIN
DÉSOSSÉS, SANS PEAU

Halal
Halal
Halal Halal

LB.

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

PAIVAND: Vol. 21  no.1226  Aug. 15, 2015

BLVD.
PIERREFONDS

38

39

 سال  21شماره  24  1226امرداد 1394

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 21  no.1226  Aug. 15, 2015

چنداوکازیوناستثنائی

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

كاندوى
بسیار زیبا
و
م
در
ن
ب
 ٣اطاق خوا
سبك تاون
آب با من ب و  ٣حمام و زیر زمی هاس داراى
ظ
نو
ره دلپذیر رودخانه و پ اقع در كنار
ار
ك
ellevue
در Saint-
قیمت Anne-de-B
00
 649,0دالر

عالقمن
د
ا
ن
ب
ه
س
رمای
م رستـورانبس ه گذارى
ودفررن با غذاهاى ایرانى و یارشیک
خاور میان
وش عالى
فعل با امكان فرنچایز ه و درآمد
و امك ى ( D.D.Oوست ای ى در محل
لند)
ان گست
رش در س
را
س
ر
ك
ان
ادا
به قیمت
 ٣٧٥٠٠٠دالر

ر مونتریال
ن سرمایه گذارى د هر آپارتمان
عالقمندا
كه
مسكونى  ١٢واحدى خوب نزدیك
ك ساختمان
د ،با درآمد
واب میباش
ی
رستوران و
طاق خ
كت،
داراى  ٣ا طار ،اتوبوس ،سوپر مار ست ایلند)
ی یرفون (و
بایستگاه ق
بپ
مدرسه در منطقه خو  2,999دالر
ت ,000
بقیم وش میرسد
بفر

یك و حمام
هش
طاق خواب با اشپزخان و  ،ایستگاه
نزدیك متر
پارتمان یك ا
ران
ا
قه دوم واقع در سن لو هاى متعدد.
طب
س و فروشگا
اتوبو
 ١٩٩٩٠٠دالر
قیمت

نینوسگیورگیزنیا

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

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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فروشگاهکوهنور

ُبر
اسا
ر
د
 ،ال
النگی وال

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

Cell.: 514-909-4765

behrooz@babakhani.ca

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ  -ﺍدﺍری  -ﺗﺠﺎری  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

هدیۀ من به شما:
 1000دالر جهت هزینه محضر

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

ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓﺮﺯﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
درسراسرمونتریالبزرگ

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

constartech

پروانه زندی

بهروز

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

  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


جشن پیوند
ایرانیانمونتریال
 ص5 :

بهمدیریت:
بیژن احمدی

2015

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________ GUY
)1863 Ste-Catherine W. H3H 1M6 (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

