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شــریف

تبدیل ارز

Sharif

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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در جهان آواره گی...

تصویری که جهان را لرزاند...

•6170NDG:
Sherbrooke W.

hmamnitiy washed ashore :
“no one leaves home unless
”!home is the mouth of a shark

Tel.: 514-485-4744
West Island:

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

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

تنش آبی فراگیردر راه...
آیا ایرانیها موج بعدی پناهجویی خواهند بود؟!
خاورمیانه در کانون این بحران «تنش آب» قرار دارد.

 ...پرسش دردناک این است که با
توجه به شکاف بسیار عظیم میان
سطوحزندگیاقتصادیواجتماعی
و سیاسی در کشورهای گوناگون
ج ه ان ،آیا سرزمینهای ثروتمند
و آزاد میتوانند دروازههای خود
را بر تمامی قربانیان فقر و استبداد
باز بگذارند؟
راه بلند مدت ممکن برای خــروج

از این بحران ،فراهم آمدن آمدن
شرایط الزم در جهان برای مقابله
قاطعانه با فقر و خشونت سیاسی
و پیآمدهای ناگزیر آنها ،از جمله
مهاجرتهای انبوه است.
اما پرســش مهم آن اســت که
در کوتاهمــدت ،در واکنــش به
ت ر اژدیهای بزرگــی ،همچون
فروپاشی سوریه ،چه باید کرد؟
...................ص14 :

! ..............ص10:
هیچوقتبهمونتریالنیایید:بهاین 20دلیل 

13

کبک« :چرا موریس دوپلسی در گور خود می لرزد؟»
کنفرانسهای
دکترهالکویی
 ۳اکتبر

ص6 :

 ص9 :

انتخابات 17:اکتبر
برای شکست استیون هارپر،
آیا در پایان راه،رای دهندگان
ُانتاریوبارایدهندگانکبکی
همــراهخواهندشد؟!
یحییآبادی
پیوند23ساله!
>> 9

سیاسی:

شهباز
>> 6

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

(خضر)
الیت
صرافی

انتخابات کانادا

ح .صمیمی
>> 7

به قیمت های رقابت ناپذیر

Office: 514-507-0773

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

fhemmatiyan@sutton.com

NOTAIRE-NOTARY

راهنمای مشاغل ایرانیان
مونتریال

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

(514) 996-9692

Tel :

www.paivand.ca

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

GUY

GUY

IMPERIAL Business School

مدرسه بازرگانی امپریال 17

H3G 1M6
info@expertfx.ca

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

1155 Rene Levesque W. #2500
Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

Cell: (514) 827-6364

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

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

فیروزهمتیان

انتقال فوری ارز

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

!We Sell Laptop Accessories

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

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

صــرافی  5ستاره

فارکس

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

matab

iranian medical and dental tourism

ﺗﻭﺭﻫﺎی ﭘﺯﺷﮑﯽ ﻭﺩﻧﺩﺍﻧﭘﺯﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺍﻳﺭﺍﻥ

ﺯﻳﺑﺎ ﺳﺎﺯی ﺩﻧﺩﺍﻧﻬﺎ

ﺟﺭﺍﺣﯽ ﻓﮏ ﻭ ﺻﻭﺭﺕ

ﺷﺭﻭﻉ ﺳﺭﻳﻊ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻳﻣﺎﺭﻳﻬﺎی ﺧﻁﺭﻧﺎک

crown and bridge
implant :ﺩﻧﺩﺍﻧﭘﺯﺷﮑﯽ
root canal
dental veneers

ﺟﺭﺍﺣﯽ ﺳﺭﻳﻊ ﺁﺳﻳﺑﻬﺎی ﻭﺭﺯﺷﯽ

ﺟﺭﺍﺣﯽ ﻻﻏﺭی

ﺟﺭﺍﺣﯽ ﺯﻳﺑﺎﻳﯽ

:ﭘﺯﺷﮑﯽ

anatomical pathology  ﺗﺳﺗﻬﺎی ﺑﺎﻟﻳﻧﯽ ﻭ ﻣﺎﺭﮐﺭﻫﺎی ﺳﺭﻁﺎﻥ ﻭ، MRI ،ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻫﯽ

 ﺩﮐﺗﺭ ﺭﺿﺎ ﭘﺎﺭﺳﺎﻧژﺍﺩ ﺩﮐﺗﺭ ﺳﺎﺳﺎﻥ ﻣﻬﺭﭘﻭﻳﺎﻥ514-758-7379 matab.ca

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

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

Tel:514-421-0111

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

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2015
STARTING AT

قبل از هر
گونهسفر
با ما متاس
بگیرید

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

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 515 $

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

RAV4 LE AWD 2015
STARTING AT

28 120 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

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

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

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting July 2nd till August 31st 2015 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the terms
and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new, in-stock
2015 Corolla CE (BURCEM AA) / 2015 RAV4 AWD (BFREVT AA). MSRP of $17,515/$28,120 before taxes, dealer fees of $165
before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if applicable)
included.

for certain
cars only

toyota.ca
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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر
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ر
و
ش

under
construction
• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

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

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
ساعات کار:

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

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

• 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.

Model Unit
H3G 2T3

رستوران پرشیا

رستورانپرشیا

آپارتمانهایراکهیل :برایاجاره

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

آماده پذیرائی از شما و مهمانی های شما میباشد.
_______________________

>> ساعات کار:

دو شنبه ،سه شنبه ،چهار شنبه:
از  11:30صبح تا  6:00بعد از ظهر.
پنج شنبه ،جمعه:
از  11:30صبح تا  10:30شب.
شنبه :از ساعت  5:00بعدازظهر
تا  10:30شب.
یکشنبه :تعطیل است.

____________

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

Tel.: 514-489-8484
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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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MEET FRANK BAYLIS
Monday, Sept. 21, 7PM
4360 des Sources, DDO
Please RSVP
(514) 279-6211
info@frankbaylis.ca
BIOGRAPHY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYY YY YYYYYYYYYY YYY YYYY Y YYYYYY YY YY YYYY Y
uYYeYYYYYY YYe cYYYYeYYeY YY buYYYYYY YYYY YYe YYYuYY
up. Y YYYY YY YeYp YYYeYY cYeYYe YYeYY YYY
YppYYYuYYtieY. AY PYeYYYeYY YY YYYYYY MeYYcYY YeYe YY
MYYYYeYYY Y YYve YeYpeY cYeYYe jYbY YYY 250 peYpYe
YYYecYYYY YY YeYY YY YeYpYYY YYYeY cYYpYYYeY YYYYY up. Y
YYuYcYeY FYY YYe CYYYYYeYY Y cYYYYYY YYYY YeYpY
YcYYYYcYYYYYeY YY YYYe YYY YbYYYY. Y YY YYYY
pYYYYYYYYe YbYuY cuYYuYe. Y YeeY YYYYYYYY YbYuY
YuppYYtiYY YuY vYbYYYY Quebec YYtiYYY. TY YYYY eYY Y
cY-pYYYuceY YeveYYY ﬁYYYY YYe YY YYYcY YYY YeYYuYeY YY
YYe MYYYYeYY FYYY FeYtivYY.
CYeYtiYY jYbY YYY YYcYYY YccepYYYce YYYY YeYY YY Y
YYYYYYeYY uYYYeY CYYYYY. WYYY YYYYYYc YeYYeYYYYpY Y
YYYY YY bYYYY YYeYe YeYYYYeY YY OttYYYY YYY bYYYY
YppYYYuYYYY bYck YYYe.
AppYYveY bY YYe YﬃcYYY YYeYY YYY FYYYk YYYYYY

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

...!سادهمثلسالم
...با دیده شوید

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

2015  ﻧﻮاﻣﺒﺮ21 ﺷﻨﺒﻪ
SaturdayNovember21,2015

PLAZACENTRE-VILLEEVO
777UNIVERSITY(ROBERT‒BOURASSA)
MONTREAL,QUEBECH3C3Z7

:رزرو و ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ

514.567.1797 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺳﺖ ﻣﻮﻧﺖ
4055Ste-CatherineO.,Westmount,QCH3Z3J8

ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻠﯿﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﺖ آﯾﻠﻨﺪ

ATWATER

514.223.3336

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل

438.889.9000

:ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺷﯿﭗ

6162SherbrookeO.,Montreal,QCH4B1L8
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Dr. Farhang Holakouee’s Conferences

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

روغنرویآشسوریه!

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

شنبـه  ۳اکتبر

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 ّ

م .آزرم

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

مونتـرآل

1232

______________________

•  ۲تا  ۵عصر

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

•  ۶تا  ۹شب

طوفان های قبل و بعد از ازدواج
و زندگی زناشویی

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

___________________________________

 18شــهریور -روزشــمارمعکوس
برای موعد بررسی "برجام" توسط
کنگره امریکا درحالی آغاز شــده
که با گذشتن شــمار سناتورهای
دموکرات موافــق آن به حد نصاب
 41رأی موافــق  -کــه حتی می
تواند با ابستروکسیون رأی مخالف
اکثریت جمهوری خواه سنا و کنگره
را خنثی و نیاز به وتو را منتفی کند
 ،خیال باراک اوباما درمورد پیروزیبر رقیبان درکنگــره تاحد زیادی
راحت شده و او می تواند ادعا کند
که "میراث" خود را به ثبت جهانی و
تاریخ رسانده است.
اما ،ایــن "میراث" به رغم بســیار
گران بودن  -فقــط یک قلم 250
هزار کشــته 4 ،میلیون پناهنده و
 7میلیــون آواره و بــی خانمان در
ســوریه  -چندان هم بی مدعی و
مخالف نیســت و بی گمان آینده
نشــان خواهد داد که واقعیت های
تلخ چندان هم با خوشبینی آقای
اوباما سازگار نیست.
مبنای به جا گذاردن این "میراث"
موضوعی اســت که ستون فقرات
استدالل باراک اوبامادردفاع از توافق
هسته ای را تشکیل می دهد" :اگر
این توافق انجام نمی شــد ،گزینه
دیگری جز جنگ نبود"!
این اســتدالل که برچسب جنگ
طلبی بر پیشــانی مخالفان توافق
می زند ،مبنــای عقالنی محکمی
ندارد زیرا از سویی نشان نمی دهد
چرا گزینه دیگری جز جنگ وجود
نداشته و از ســوی دیگر ،به دلیل
تناقــض های موجــود در توافق و
پیچیدگی های بسیار در اجرای آن
و به ویژه به خاطر آرایش سیاســی
به احتمال قــوی جدید در امریکا،
ایــن را نیز نمی تواند تضمین کند
که الزاما از جنگ پرهیز خواهد شد.
فزون براینها ،ادعای پرهیز از جنگ،
با توجه بــه جنگ ویرانگری که در
 4سال گذشــته در سوریه جریان
دارد و سیل پناهجویان آن درحال
حاضر درصدر اخبار است ،بی پایه و
مضحک می نماید.
بازتاب سستی استدالل باراک اوباما
را می تواندرنظر مردم امریکا نسبت
به "برجام" در آخرین نظرســنجی
انجام شده یافت.
برمبنای این نظرســنجی ،به نقل
از تارنمــای "ایــران پــرس نیوز":
«دریک نظرسنجی که توسط مرکز
تحقیقاتی پیودر هفته اول سپتامبر
انجام شده نشان میدهد کهدرحال
حاضر تنها  21درصد از مردم امریکا

در نــگاه به تاریخ ،مــی توان برای
"میراث" آقای اوباما سابقه ای مشابه
یافت .این ســابقه ،عملکرد نویل
چمبرلن ،نخست وزیر انگلستان در
فاصله ســال های  1937و 1940
اســت .چمبرلن خود مانند آقای
اوبامــا جایزه صلح نوبل نگرفته بود
اما برادرش آستین چمبرلن درسال
 1925به این جایزه دست یافته بود
و ای بسا که خود نیز درسودای به
دســت آوردن آن بود .این سودا و
تأکیــد بر تجربه تلخ جنگ جهانی
اول ،او را به این باور رسانده بود که
با تعلل و مماشات با آدولف هیتلر
می توان جلوی یک جنگ دیگر را
گرفت.
دانشنامه "ویکی پدیا" دراین مورد
می نویســد« :برمبنای همین باور
در  29ســپتامبر  1938توافقنامه
مونیخ را با هیتلر امضاء کرد که به
موجب آن بریتانیا و فرانسه،در غیاب
نمایندگان جمهوری چکسلوواکی،
پذیرفتند که منطقه سودتنلند چک
به آلمان هیتلری واگذار شود .او با
این کار می پنداشــت که به صلح
دست یافته است».
اهمال ،تعلل و مماشــات چمبرلن
بــه رغم توهــم او در تأمین صلح،
موثر واقع نشــد و یک سال پس از
"توافق مونیخ" هیتلر ابتدا به بقیه
چکسلوواکی و درپی آن به لهستان
حمله و این کشورها را اشغال نمود:
«با زیاده طلبی های هیتلر که اوج
آن تصرف باقی مانده چکوسلوواکی
بود ،او به اشــتباه بودن سیاســت
مماشــات پی برد .بنابراین پس از
حمله آلمان به لهســتان ،خواهان
دفاع بریتانیا از لهستان و ورود آن به
جنگ با آلمان نازی شد».
{>> ادامه در صفحه}8 :

Sat. Oct. 3
2 - 5 pm
• Success and happiness
6 - 9 pm
• Turmoil before & after marriage.

____________

Concordia University
John Molson School of Business
MB S2.210
1450, Rue Guy
Montreal, H3H 0A1
Metro: Guy-Concordia
_________________________
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________
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

no.

Vol. 23, Sep. 15, 2015

خوشبختی و موفقیت

از توافــق هســته ای حمایت می
کنند .براساس این نظرسنجی78 ،
درصد جمهوری خواهان 29 ،درصد
دموکرات هــا و  47درصد از افراد
مستقل مخالف توافق با رژیم ایران
هستند» .این تخالف افکار عمومی
با طرز فکر و اســتدالل آقای اوباما
بسیار پرمعنا است و نشان می دهد
که به احتمال بسیار زیاد "میراث"
او وارثــی کــه از آن نگهداری کند
نخواهد داشت و درهنگام ترک کاخ
سفید درپایان سال آینده باید آن را
به مصداق زبانزد عامیانه "بیخ ریش
صاحبش" با خود ببرد.

6

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

دوشنبه :زرشک پلو مرغ
(سه شنبه :تعطیل است)

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

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

•

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

•

Distributed Free

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

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)

www.aliasgharmassoumi.net
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هارپر
آیا در پایان راه رای دهندگان ُانتاریو
با رای دهندگان کبکی همراه خواهند شد؟!

شعر و ترانه...

بعد از ظهر غمگین
علیرضا شمس
باور کنید ما بیگناهیم
جنگ و سیاست و تبعیض بهانه است...
تمامش تقصیر این لکلکهاست
کهکودکانرادرسرزمینهایاشتباهیرهامیکنند!
----بگو ،به من بگو سرزمینمان کجاست
که قلبمان در شرق میتپد و
نبضمان در غرب میزند
و هرکجای نقشهی دلمان را که دست بگذاریم
درد خاطرهای بیداد میکند...
---------نه به بهانهی باران ،نه به خاطر من
به حرمت یک فنجان چای سرد شده
بیشتر بمان ،کمی بیشتر...
باور کن خداحافظی هم مثل مرگ
تاریخ انقضا ندارد!

بهنامآفریدگار
عشق

گره خواهیم زددل
ها را با عشق و زندگی
را با مهر

درهم ریخت.
حسینصمیمی
در حالیکه تام مالکر و ژوستن ترودو
چهل و چند روز پس از اعالن انتخابات
بالفاصله نسبت به این بحران عکس
 19اکتبر و با پشت سر گذاشتن تعطیلی
العمل نشان داده خواستار پذیرش
روز کار ،پایان تعطیالت تابســتانی و
 10و  25هــزار پناهنده ســوری
شــروع دوباره فعالیتهای کاری و توجه
شــدند ،استیون هارپر با مطرح
مردم به انتخابات پیش رو ،مبــارزات انتخاباتی وارد نمودن دوباره خطر تروریسم
مرحله عملی و جدی خود گردید.
با این بحــران با کندی روبرو
محافظه کاران -و رهبر ایشــان اســتیون هارپر -با این شد و اعالم داشت:
محاســبه که مبــارزات  78روزه و طوالنی که در میانه " کانادا نمی تواند با هزینه باال
متعاقبــا این عکس
تابستان و با اعالم انتخابات آغاز گردید به دلیل پشتوانه و با هواپیما هزاران نفر از این
حذف گردید.
ضعیف مالی احزاب دیگر در مقایســه با ایشان مطمئنا افراد را که از مناطق جنگ زده
از ســویی آخریــن
به نفع آنها تمام خواهد شد ،به دلیل پیش آمدهایی که ای می آیند کهدر اختیار تروریست نتایج نظرســنجی ها که توسط
کنترل و مدیریت آنها کامال از اختیارشان خارج شده بود ها بوده به کانادا بیاورد و این ریسک مرکز «ایکوس» تهیه شــده برای
در شرایط دفاعی و نا خواسته قرار گرفتند.
بزرگی خواهد بــود ".تا جایی که نخستین بار نشــان میدهد که
دادگاه مایک دافی و شــهادت نزدیــکان و افراد محرم حتی یکی از کاندیداهای فعلی که محافظه کاران با  %31حمایت رای
نخست وزیر در این محاکمه تا اندازه ای به ضرر ایشان در آخرین کابینــه هارپر وزیر هم دهندگان از  NDPبا  %30پیشــی
بوده و باعث گردید تا چهره نســبتا نامطلوبی از پنهان بوده در صفحه فیســبوک اش دو گرفته اند و لیبرالها کماکاندر مقام
کاریهای دفتر نخست وزیری بدست دهد.
عکــس را در کنار هم مونتاژ نمود سوم هستند.
اما با خاتمه موقت این دادگاه و ادامه آن پس از انتخابات که میگفت « امروز پناهنده؛ دیروز اما نتایــج روزانه ای که توســط
امیدواری تیم هارپر درآن بود تا به دلیل تعطیالت ،مردم تروریست!».
شبکه سیصد و هشت تهیه وتوزیع
آنچنان که باید آنرادنبال نکرده باشند و با
بــه دلیــل اعتــراض میگردد هنــوز  NDPرا با  %32در
پناهنده؛
امروز
«
مطرح شدن سوژه هایدیگر ،نتایج منفی
گســترده در شــبکه صدر ،لیبرالها و محافظه کاران را با
افتضاح مالی دافی زیاد دامنگیر ایشــان دیروز تروریست!» اجتماعــییادشــده  %29در مقام بعدی نشان میدهد.
نشــده باشد --امری که آینده صحت یا
اشتباه محاسباتی کمپین محافظه کاران را نشان خواهد
داد.
پیش بینی نشده ها...

اما بار دیگر انفجار پیش بینی نشده بحران پناهندگان
سوری و هجوم و حرکت هزاران آواره گریخته از صحنه
های جنگ سوریه و سایر مناطق جنگ زده خاور میانه و
شمال آفریقا به اروپا،درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی
در کشورهای در سرراه این مردم
بی پناه ،شرایط زیست غیرانسانی
مجری مراسم زیبای
ودر نهایت نمایش صحنهدلخراش
س
ف
ر
ع ۀ عقد غرق شــدن کودک سه ساله کرد
روس
سوری و جسد شــناور بیجان او
و کانادائی
در سواحل ترکیه بار دیگر برنامه
و پیام انتخاباتی محافظه کاران را

صحنه پایانی در ُانتاریو  -با
باالترین شمار کرسی های
پارملانی  -رقم می خورد
طبیعی اســت حزبی کــه از آغاز
مبارزاتدر خط جلو بوده با گذشت
زمان مقــداری از حمایــت رای
دهندگان را از دست خواهد داد
{>> ادامه در صفحه}10 :

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
بیش از  20سال جتربه | نامزد حسابداران کانادا CGA
Computerized Corporate and personal tax services,
Get full credits that you are entitled to give you maximum refund,
Affordable, Reliable & professional Accounting,
Over 20 years Experience & Candidate Accountants of Canada CGA

با تعیین
وقت قبلی

By Appointment only: (514) 652-7623 OR (514) 500-6186

عقد ایرانی

MTL_TILES@YAHOO.COM

NOTAIRE-NOTARY

514-825-3170

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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کلیسای

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

زیست¶zIn...
محیط¨S ¶v
·ÃdÃI

فارسیزبان
مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

زمین نیمی از درختانش را از دست داده است!

رضا بناساز

عصر

نشانیکلیســا:

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر

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

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

 ۱۴شهریور -دانشمندان در یک
تحقیق گروهی تخمین زدهاند که
در حال حاضر  ۳ .۰۴هزار میلیارد
/درخت بــر روی کره زمین وجود
دارد .ایــن تعداد هفت و نیم برابر
مقداری است کهدانشمندان پیش
از این تحقیــق برآورد
قطع
کرده بودند.
اما خبر بد این اســت ۱۵میلیارد
که انسانها ساالنه  ۱۵درخت در
میلیارد درخت را نابود سال :تا
میکنند و از آغاز تمدن ۲۰۰سال
آینده
بشری ،تقریباً نیمی از
درختان روی زمین را از جهانی جنگلداری و محیط زیســت
بین بردهاند.
عاری از دانشگاه ییل و نویسنده ارشد
محققان با اســتفاده از درخت این مطالعه میگوید« :درختان
تصاویر ماهــوارهای در خواهیم با جذب و ذخیره مقدار عظیمی
بیش از  ۵۰کشــور و داشت! از کربن و تبدیل آن به اکسیژن،
در تمــام قارههــا این
برای چرخه تولید آب و هوای
سرشــماری را انجــام دادهاند .بر با کیفیــت و تولید مــواد مغذی
اساس این تحقیق به ازای هر انسان ضروریانــد و از ایــن رو خدمات
 ۴۲۲درخت وجود دارد.
بیشماری به انسانها میکنند».
ایــن تحقیــق در  ۱۴منطقــه با به گفتــه کروتر« :سرشــماری از
آب وهــوا ،خاک و بــه طور کلی درختــان به دانشــمندان کمک
مکاننگاری متفاوت صورت گرفته میکند تا درک بهتــری از توزیع
و شامل مناطقی از قبیل بیابانها ،گونههــای گیاهــی و جانوری در
دشتها و کوههای مرتفع میشود جهــان و همچنین تغییرات آب و
که به طور طبیعی شامل پوشش هواییداشته باشند».
گیاهینیستند.
تخمینهای قبلی نشان میداد که
از ایــن رو یکــی از کاملتریــن در بهترین حالت تنها  ۴۰۰میلیارد
پژوهشهای صورت گرفته درباره درخت ،یعنــی  ۶۱درخت به ازای
پوشش درختان است.
هر انسان بر روی کره زمین وجود
بر اساس این تحقیق که با تالش دارد.
نشــریه «نیچر» صــورت گرفته ،اما تحقیق اخیــر امیدوارکننده به
بیشترین تعداددرخت با آمار  ۱ .۳۹نظر میرســد ،به طوری که ۳۹۰
هزار میلیارددر جنگلهای استوایی میلیــارد درخت تنهــا در آمازون
یافت شده است .این مقدار بیش از موجود است.
 ۴۳درصد کل جنگلهای موجود با این حــال آنچه شــگفتانگیز
بر روی کره زمین است.
مینمایــد کاهــش  ۴۶درصدی
پس از مناطق استوایی متراکمترین درختان از پایان عصر یخبندان تا
پوشــش گیاهی مربوط به مناطق کنون است .این رقم نشان میدهد
اسکاندیناوی ،اطراف قطب شمال با رشد جمعیت انسانی ساالنه ۱۵
در روسیه و آمریکای شمالی است میلیــارد درخت از روی کره زمین
که  ۲۴درصد از کل درختان جهان قطع شــده و جنگلهــا به طرز
را در خود جای داده است.
بیسابقهای پاکسازی شدهاند.
نواحی معتدل نیــز  ۲۲درصد از کروتــر در اینباره گفــت« :ما به
درختان موجود در جهان را شامل وضوح اثــرات جنگلها بر محیط
میشوند.
زیست و سالمت انسان را مشاهده
توماس کروتر ،بوم شناس ازدانشگاه میکنیــم و این مطالعه نشــان

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

 تحویل رایگان دارو
فکس کنید :داروی شما در اسرع
 نسخه خود را به ما
/
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent
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وسیله نقلیه با هماهنگی قبلی از مترو واندوم
برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید. :

Tel.: 514-261-6886

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

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

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

شهباز :روغن روی آش سوریه!...

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

چمبرلــن از این بخت مســاعد
برخوردار بود کــه مدتی طوالنی
شــاهد نتایج فاجعه بار سیاست
مماشات و انفعال خود نباشد و 6
ماه پس از کناره گیری از نخست
وزیری ،درســن  71سالگی براثر
بیماری سرطاندرگذشت.
بعید به نظر می آید که باراک اوباما
هم از چنین بختی برخوردار باشد
زیرا سال آینده درهنگام ترک کاخ
سفید حدود  55سال خواهدداشت
و قاعدتا باید سال های سال شاهد
نتایج فاجعه بار انفعال و مماشات
خود ،به ویژه درمورد سوریه باشد.
تا آنجا که ازمجموع خبرهای مربوط
به تحرکات میدانی و دیپلماتیک
منطقه و سوریه می توان دریافت،
درهفته های آینده دگرگونی هایی

میدهد که بــه احیای جنگلها
بیاندازهنیازمندیم».
به گفته بســیاری از دانشمندان،
یافتههای ارزشــمند تحقیق اخیر
به سیاستگذاران محیط زیست،
نحوه مدیریت پایــدار جنگلها را
میآموزد.
بــا توجه به وضع فعلی پوشــش
جنگلــی و درختــان در جهان و
آمار ناامید کننده قطع  ۱۵میلیارد
درخت در ســال (که با این روند تا
۲۰۰ســال آینده جهانی عاری از
درخت خواهیم داشت) آنچه بیش
از پیش مهم اســت ،دستیابی به
شیوه مدیریت پایدار جنگلها است.
در ایــران

بانــک جهانی در بــرآورد خود در
ســال ۱۳۸۴به رقــم  ۱۲۵هزار
هکتار ویرانی جنگلهای ایران در
سال اشاره کرد .برخی از مطالعات
و گزارشها ،حتی میزان ویرانی را
تا حدود  ۲۰۰هزار هکتار در سال
تخمین زدهاند .آماری که هر انسانی
را نسبت به آینده ناامید میکند .این
در حالی است که سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری مدعی مدیریت
پایدار جنگلها است.
ایران جزو  ۵۶کشــوری است که
دارای پوشــش جنگلــی کم در
جهان تلقی میشــود و با توجه به
منابع آبی محدود ،تبخیر شدید و
فرسایش باالی خاک انتظار میرود
کــه مدیریــت آن از اهمیتی دو
چندان برخوردار باشد.
(رادیوزمانه)

>> ادامه از صفحه6 :

در وضعیت جنگ خونبار و ویرانگر
ســوریه ایجاد خواهد شد و کارزار
گســترده روابــط عمومی کنونی
درمورد پناهندگان سوری می تواند
پیشــدرآمدی در این زمینه برای
آماده سازی افکار عمومی باشد.
حکومت آخونــدی نیز این تغییر
جهت را دریافته و نســبت به آن
احساس نگرانی می کند .سیمای
جمهوری اسالمی در یک تحلیل
می گوید« :محافل سیاسی و رسانه
ای غرب درحال آماده سازی افکار
عمومی بــرای اجرایی کردن اقدام
نظامی علیه سوریه هستند».
لحن کارگزاران حکومت آخوندی
نیز تغییر یافتــه و درحالی که تا
چندی پیش به تکــرار اعالم می
کردند که تا "آخر" در کنار بشــار

اسد ایستاده اند ،اکنون به گزارش
"آسوشــیتد پــرس" در تاریخ 8
ســپتامبر« :روحانی در کنفرانس
مشترک با رییس جمهوری اتریش
درتهران گفت جمهوری اســامی
آماده گفتگو با امریکا ،عربســتان
سعودی و کشورهای بانفوذ دیگر
درباره آینده سوریه است».
حکومت آخوندی حق دارد نگران
باشــد و رنگ عوض کند زیرا همه
شــواهد حاکی از آن اســت که بر
روی آتش ســوریه ویران شــده،
آشــی برایش درحال پختن است
که رویش یک وجب روغن ایستاده
است!
-------------•
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مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

از خودمان...

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
½
تولد پیوند مبارک !

آغاز بیست و سومین سال انتشار
از نگاه سیروس یحیی آبادی
>> آن وقت ها و امروز!
هدیه دوست هنرمند به پیوندی ها :
سیروسیحییآبادی،کاریکاتوریست
نام آشنا ،هر ساله،
در سالگرد انتشار پیوند ،ما را با
قلم هنرمندانه اش می نوازد.
امسال با دو طرح از رحیمیان،
 آن روزها و امروز -تولد پیوند را
شادباش گفته است .نظر شما چیست؟!
با سپاس از مهر سیروس عزیز

پایان ُ 39امین فستیوال جهانی فیلم مونترال
مریم رحیمی (مونتریال)

که اسیر سیاست بازی و تنش های
سسرانجام ،عصر روزدوشنبه هفتم درون ملیتی ،گاه مجبوری همانها را
سپتامبر ،سی و نهمین فستیوال هم در خفا تماشا کنی! مبادا حزبی
جهانی فیلم مونترال پس از نمایش گروهــی
 ۴۶۹فیلم از هشــتاد و
شش کشــور جهان ،در
ســالن امپریــال به کار
خویش پایان داد.
فستیوالی که سال به سال
از شکوه و جاللش کاسته
میشود ،ولی باز مانند مادری
فداکار ،این فرزند یتیم را به
دندان کشیده و بزرگ جلوه
میدهد.
اما حقیقت را آنانکه هر ســال
به عشق دیدن فیلم های تازه،
راهی ســالن های بعضا کوچک
و نمــور cinema quartier latin
میشــوند ،به خوبی درمیابند ،که
دیگر نشانی از حمایت های مالی و
دسته ای ،برچسبی
حتی پشتوانه سیاسی اسپانسرهای روی پیشانیت بچســبانند و آش
بزرگ وجود نــدارد و آنچه مانده نخورده دهان ســوخته انگشــت
عالقه ی وافر خود مســووالن این نما شــوی که چه؟! رفته ای فیلم
جزیره به امورات هنری است.
افتتاحیه را که شــهردار شــخصا
فرش قرمــزی کهنــه و ِ
رنگ رو کارگردانــش را همراهــی کرد تا
رفته ،کــه اگر به همین روال پهن ســینما ،ببینــی!! هیچکس هم
شود ،چه بسا در آینده ای نزدیک نخواهد فهمید کــه فارغ از همه
پوشش خبری مجالت و نشریات ،تفکرات ،از بچگی عاشقدیدن فیلم
اختصاص یابد به چند عکس سلفی روی پرده سینما بوده ای.
غیر حرفه ای که خود تهیه کننده البته از تو چه پنهان ،با دیدن مابقی
هــا و کارگردانها به همراه عده ای فیلم های ایرانی حاضردر فستیوال،
از بازیگــران ،جلــو در ورودی از دلم میخواست من نیز پالکاردی
خودشان می اندازند!
دســت بگیرم و بایســتم جلو در
با وجود همه ایــن پس رفتنها و ســینما و اجازه ندهم کسی دیگر
نابســامانی های این فستیوال ،از بلیط این فیلم ها را بگیرد! خصوصا
نحوه صدور کارت گرفته تا آگاهی این کبکی های سالخورده که سالن
دیرهنگام از زمان اکران فیلم ها و ها از اشــتیاق حضورشــان از نیم
عدم بروز رسانی سایت و دریافت ساعت قبل شروع فیلم ،پر میشد.
بلیــط و ...اما حضور هر ســاله و امــا چقدر تلــخ و دردآور که آخر
چشــمگیر فیلم هــای ایرانی در فیلم ،وقتی دستت را می فشردند
بخش های مختلف این فستیوال ،که "چه خوب که بیرون زدی از آن
بــه هیجان مــی آوردت که باز به مملکت" هزاردلیل و برهان بیاوری
سینما رفته و فیلمی را این سردنیا که "نه! اشــتباه میکنید! اینگونه
به زبان مادری ببینی .البته بماند نیســت! ...به جان عزیزتان در دیار

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)
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ساعات کار:

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

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

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

ما ،همه مردها شــکاک و یا خائن
نیستند و همسرانشان را به قصد
کشــت ،کتک نمیزنند! بد دهنی های دنیا ،آنهم با زیرنویس هایی پر تاریخ سینما نشان داده که آنچه در انسانیت و مهر و شادمانی را به گونه
عادت همیشه مردهای ما نیست! از اشتباهات فاحش! آخر خودمان دل بیننده ماندنی است ،فیلم های ای ملموس تر ،روی پرده نمایش
دختــران ،عزیز دل پدرانشــان قضاوت کنیم ،اینان کدام را باید باور سرشــار از مهر و عشق و وفاداری بیاوریــم .البته بــه دور از تقلید و
هستند! به خدا قسم همه جای کنند؟!
است .برای نشان دادن این مهربانی تکرار ...با خالقیت ناب یک ایرانی...
ایران کویر و بیابــان و ده کوره از اسامی فیلم ها هم چه گوییم که نیز الزم نیست سالها با هزینه هایی یک بار هم که شده امتحان کن ای
زبان
نیست! چه بسا خانه های مدرن امسال قحطی زده بوده و دو فیلم با گزاف ،وقت صرف ســاخت فیلم تهیه کننده! ای
کارگردان هم ِ
ِ
آنجا را شما حتی در خواب هم اسامی مشابه! یکی دوران عاشقی و کودکی پیامبر کنیم .میشــود با عزیز...
برگرفته از صفحه فیس بوکی
دیگری حکایت عاشقی!
هزینه ای کمتر و اندیشه ای بیشتر،
ندیده باشید"
اما چه ســود این همه نفس
زدن و تقال برای اثبات ذات و
هویت حقیقی ایرانی ،وقتی
حتی خودمان هم خودمان
جایزه بزرگ آمریکای شــمالی :مشترک آمریکا ،مکزیک ،کوبا و آمریکای التین" :خط نازک زرد"،
را قبول نداریم...
آری بدی همه جا هست" .دیوانه عشــق" ،به کارگردانی کلمبیا
ساخته سلسو گارسیا از مکزیک
مثل همه دنیــا! اما آیا فیلیپ رامو از فرانسه
فیلمهای کوتاه بخش مسابقه
جایزهی تماشــاگران به بهترین
تمامدیار ما به این زشتی جایــزه ویــژه هیــأت داوران :جایزه بهترین فیلم کوتاه" :صدا" ،فیلم مســتند" :مرضیه ،دوست
است که اینهمه برایدنیا به تصویر "بازدیدکننده" ،بــه کارگردانی ساخته داوید اولوت از کانادا
من" ،ســاخته کیرسی ماتیال ،از
میکشید! آیا اعضای خانواده های ما محمت اریلماز از ترکیه
جایــزه داوران فیلم کوتاه" :پیچ فنالند و "بازی لوکونا" ســاخته
همه با هم در جنگ و ستیزند و از جایــزه بهتریــن کارگردانی :به امینالدولــه" ( )Honeysuckleمشترک پاول جیرود و خوان ما
هم فراری ،که سوژه اکثر فیلم ها فیلمهای "دو شب پیش از صبح" ،لوسی المسدن از بریتانیا
بتانکورت ،محصول کشــورهای
شده جمع شدن باالجبار در خانه ساخته میکو کوپارینان محصول تندیس طالی بهترین فیلم اول :کلمبیا و اسپانیا
پدری و حرف و حرف و حرف و ...مشــترک فنالنــد و لیتوانی و "مراسم تشــییع" ،به کارگردانی جایزه تماشاگران به بهترین فیلم
سرانجام هم یک پایان باز مد شده "پرونده پتروف" ساخته گئورگی کی وانگ از چین
کوتاه کانادایی" :صدا" ،ســاخته
باالبانــوف محصول مشــترک تندیس نقــره بهترین فیلم اول :داوید اولوت از کانادا
ی تکراری!
اینها همه خوب اما شاید فقط برای بلغارستان و آلمان
"به دلــدارم" ،به کارگردانی علی جایزه منتقدان بینالمللی بخش
یک فیلم ...نه یک تکرار کسالت آور جایزه بهتریــن بازیگر زن :مالن موریتیبا از برزیل
مسابقه جهانی" :بازدیدکننده"،
بوسکا ،برای فیلم "پادشاه دختر" تندیس برنــز بهترین فیلم اول :به کارگردانــی محمت اریلماز از
و تقلید پشت تقلید!
شما را به خدا بس است این سیاه محصول مشترک آلمان ،کانادا" ،خط نازک زرد" ،ساخته سلسو ترکیه
نمایــی و نشــان دادن بدبختی و سوئیس و فنالند
گارسیا از مکزیک
جایزه منتقدان بینالمللی بخش
فالکت بــرای دریافت جایزه های جایزه بهترین بازیگر مرد :ولفرام جایزه ویژه داوران فیلمهای اول :فیلمهــای اول" :رزا چامــب"،
برژه ،برای فیلم "جکســوار" ،از "زیر آسمان" ،ســاخته دالمیرا ساخته جوناتان ریلیز چیانگ از
جهانی!
شاید دســت خالی رفتن ایرانیان ،سوئیس
تیلپ برژن (قرقیزســتان) و "رزا پرو
اینبار از این فســتیوال دریچه ای جایزه بهتریــن فیلمنامه :لتنی چامب" ،از جوناتان ریلیز چیانگ جایزه داوران عمومی" :ارکســتر
باشد که به خود آییم و راه و روش پرزســیلنی ،برای فیلم "انقالب پرو
نیمهشب" ،ساخته ژروم کوهن
بهتری را برای اصالح مشــکالت تابســتانی" ،محصول مشترک جایــزه بهترین فیلــم مردمی :اولیوار از مارکش
و تلخامــی هایی که زیر پوســت لهستان و آلمان
"چاکس" ،ساخته سابرین هیبلر جایزه ویژه داوران عمومی :برای
دیارمان اســت برداریم .از یک سو جایزه بهترین مشــارکت هنری :و ژرار ارتل از اتریش
فیلمهای "یک لحظه در هاوانا"
تالش مردم عامه برای نشان دادن بــرای فیلــم "هفــت روز" ،به جایزه تماشاگران به بهترین فیلم ســاخته گیرمو ایوان دونئاس،
چهره ای صلح طلب و آرام از ایران کارگردانی کینگ جیان از چین بلند" :پادشاهدختر" ،ساخته میکا محصولمشترکآمریکا،مکزیک،
و ایرانیان و از یک سو فرستادن این جایزه بهترین نوآوری هنری :برای کوریسماکی ،محصول مشترک کوبا و کلمبیــا و "در راه برلین"،
فیلم هــای پر از تعصب و تفکرات فیلم "یک لحظهدر هاوانا" ساخته آلمان ،کانادا ،سوئیس و فنالند
ساخته سرگئی پوپوف از روسیه
رو به فراموشی ،به همه ی فستیوال گیرمو ایــوان دونئاس ،محصول جایزه گلوبر روخا به بهترین فیلم

دریافت کنندگان تندیس فستیوال فیلم مونترال
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Sources Adult and Career Centre

مرکز بزرگساالن و
حرفه ای«سورسز»

هیچوقتبه
مونتریالنیایید:
به این  20دلیل !

ترجمه :علی داوری

• یک جزیره محصور در آب مگر زیبایی دارد؟
• زمستانی عاری از سحر و جادو که شبیه هیچ
چیز نیست
• معماری کسالت آور بناهای قدیمی
• مردمانی بس محافظه کار
• اگر طالب غذای خوب و متنوع هســتی که
راهت را کج کن و برو از اینجا
• هنر! تا بحال گذرش نیفتاده به مونترال
• طبیعت ساده و یکنواخت
• زمستان هایی بس خسته کننده و تابستان
هایی گذرا
• تنوع فرهنگی؟! یافت می نشود گشته ایم ما!
• مکانهای تاریخی که ابدا نیست نیا
• جزیره ای غیر رمانتیک و بی صفا
• جذابیت اروپایی؟ آخ آخ آخ
• با مردمانی گریزان از جشن و سرورهای بی
پایان
• فستیوالهایی بی اهمیت و بی تشریفات
• بندرگاه قدیمی اش هم که نگو رفته از یادها
• شهری فاقد مناظر دیدنی و جذاب
• فســتیوال موسیقی هر ساله هم که مایوس
کننده و بی دوام
• مسابقات اتومبیل رانی «گراندپری» هم چه
کسی می شناسد آن را؟
• وفور نقاشی های خیابانی! چقدر غیرضروری
و بی بها
• یک ساحل شــنی وسط شهر! مگر میشود
اینهمه بی هیجان!
(منبع :بالگ مونتریال)

5080 Blvd des Sources,
Pierrefonds 514-798-8798
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places sont encore disponibles pour la session de l ‘automne.
elez‐nous au (514) 798‐8798.

es s�ll available for the fall term August 31, to December 18th 2015. Call us
at 514‐798‐8798

Des places sont encore disponibles pour la session de l ‘automne.
Appelez‐nous au (514) 798‐8798.
Places s�ll available for the fall term August 31, to December 18th 2015. Call us
now at 514‐798‐8798
برای ثبت نام ترم پائیزی ،هنوز فرصت باقی است:

(از  31اوت تا  18دسامبر ) 2015
همین امروز با این شماره تلفن تماس بگیرید514-798-8798 :

ادامه...

>> ادامه از صفحه7 :

و باید دید آیا توماس مالکر میتواند
کماکان تا پایان این مبارزات موج
خواست عمومی در تغییر دولت و
شکســت هارپر را حفظ و هدایت
کند یا نه؟
و نخستین آزمون در مناظره پیش
بینی شــده برای  17سپتامبر که
به موضوع اقتصاد خواهد پرداخت
خواهد بود .راهبرد محافظه کاران
تاکیــد بــر دو موضــوع مدیریت
اقتصادی کانادا در شــرایط بحران
زده کنونــی جهان بــا نگرش به
تجربه و ســابقه نه ساله گذشته و
دیگر تامین امنیت و جلوگیری از
نفوذ افراط گرایی و تروریســم به
داخل مرزهای کشــور استوار بوده
اســت .اما مسایل حاشیه ای چون
تصویر کودک ُکرد و تاکید پدرش
در مسئول دانســتن دولت کانادا
در مــرگ اعضای خانــواده اش به
دلیل رد درخواســت پناهندگی،
مدیریت اجبار کردن این راهبردها

را بــه عنوان تنها موضوع های این
انتخابات از دست آنها خارج نمود،
چیــزی که برای اســتیون هارپر
نخست وزیری ،که همواره کنترل
کامل تمام دستور کار را در دست
داشته ،غیر قابل درک بوده و اصال
به آن عادت نداشته است.
بدون شک کمپین محافظه کاران
در حالت سکون است اما آیا میتوان
در میانه مبــارزات ادعا نمود که با
بحران روبرو است تا اندازه ای خارج
از واقعیت اســت ،گو اینکه اینک
حتی مبادرت به اســتخدام مدیر
استرالیائی را -که معروفیت جهانی
در برنامــه ریزی و انتخاب کاندیدا
هایی که با مشــکل روبرو هستند
دارد -کرده اند.
هارپر توانا؟!...

دولــت هارپر را شکســت داد» در
تصور عمومی اســت و برای اینکه
بتوانند دوبــاره جهت این مبارزات
را به خواست خود عوض کنند باید
چون جادوگران خرگوش سپیدی
را از کاله شــعبده خارج نمایند و
استیون هارپر در این مورد توانایی
الزم را دارا است.
از سویی نیز نتایج بدست آمده در
نظرسنجی ها نمایانگر آن است که
رای دهندگان نیــز آنچنان وفادار
به احزاب نبوده به راحتی میتوانند
تغییر موضعداده به رهبر و یا حزبی
که به هر دلیل پیشی گرفته است،
بدون اهمیت دادن کامل به برنامه
آن حــزب ،رای دهند و در چنین
شــرایطی پیش بینی احتماالت
بسیار دشوار خواهد بود.
مالکر مدیر؟!...

ثروت و صنایــع را قانع نماید که
میتوانــد در برنامه های اجتماعی
ارائه شــده که مورد توجه همگان
اســت بدون اینکه کسری بودجه
بیاورد و بر میزان بدهی های دولت
بیافزاید سرمایه گذاری نماید.
آقای مالکر قول داده تا در روز قبل
از مناظره اقتصــادی برنامه جامع
حزبش را که بطور روشــن منابع
درآمد و هزینه های دولت احتمالی
سوسیال دموکرات را نشان میدهد
منتشر نماید .این حرکت در عین
حالیکه در را برای حمالت بی امان
دو رهبردیگردر شب بعددر مناظره
باز میکند .اما این حسن را دارد که
وی بتواند با آرامش با آنها برخورد
کرده ،نشان دهد اعتماد و احترامی
را که در چند سال گذشته در بین
رای دهندگان در سراســر کانادا به
دست آورده است را به چهره کسی
که آمادگی کامل برای احراز مقام
نخست وزیری دارد تبدیل نماید.

بدون شــک بزرگترین خطر برای
محافظه کاران ،خستگی عمومی از تومــاس مالکر نیز بایــد بتواند با
دوره نه ساله ایشان در راس قدرت ارایه برنامــه اقتصادی حزبش رای ترودوی جوان؟!...
و وجود تفکر گسترده «الزم است دهنــدگان و به خصوص صاحبان در عیــن حال باید اعتــراف نمود

ژوستن ترودو که گفته میشد جوان
و بــی تجربه ،بی محتــوی و فاقد
عمق و درک سیاسی است همراه
با تیم خود تا این مرحله توانسته اند
کمپین مبارزاتی تقریبا بدون نقصی
را ارائــه دهند و قدم به قدم تصویر
یادشــده را عوض کنند .ریســک
مبارزاتی گرفته شــده اینکه دولت
احتمالی آینده لیبرال حاضر است
برای به حرکــت درآوردن دوباره
چرخهای ساکن اقتصاد کانادا تا مرز
ده میلیارد دالر کســری بودجه در
چهار سال آینده با سرمایه گذاری
در زیربنای کشور را بپذیرد حرکت
گســتاخانه ای بوده که میتواند با
نحوه پاسخگویی و مواجه ترودو با
دو رهبر دیگــر که خود را ملزم به
ارایه بودجه متعادل و بدون کسری
نموده اند در مناظره  17سپتامبر به
برگ برنده یا نابود کننده لیبرال ها
در این انتخابات تبدیل گردد.
ارایه پیشــنهاد ترمیم برنامه بیمه
بیکاری و اختصاص بودجه بیشتر به
آن ،از سوی ژوستن ترودو میتواند

کمک بزرگی به این حزب در بین
رای دهندگان در کبک و ایالتهای
شــرقی کانادا کــه در حال حاضر
لیبرالها در آنجا با مشــکالت روبرو
هستند گردد و در این مسیر ترودو
باید هر روز پیام خود و حزبش را با
صدای بلند به گوش رای دهندگان
برســاند تا بتواند تفاوتهای اساسی
برنامه های خود را با سایر احزاب به
رایدهندگان منتقل نماید.
و در نهایــت گویا دیگر زمینه
ای برای استقالل طلبان برای
حضور در پارلمان اوتاوا وجود
نداشتهباشد.
به نظر میرسد این انتخابات پایان
راه حزبی است ،که توسط لوسین
بوشار (چهره استقالل طلب کابینه
محافظه کاران پیشرو نخست وزیر
پیشین ،آقای برایان مالرونی) و تنی
چند از نمایندگان لیبرال کبکی در
پیامد شکست معاهده «میچ لیک»
بــرای دفاع از منافع عمومی کبک
بوجود آمــد .رای دهندگان
کبکــی که بگونه نســبتا
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ماریاکُـتنه

به انحصار  SAQپایان داده شود!

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

• 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

11

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC
Register with the
Government of Quebec
Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
& Resident Visa
Citizenship Applications

کارولیــن پالنــت :گازت
جزییات تحلیلــی هزینه
مونتریال
اداره هیأت مدیره مشروبات
 31اوت  -2015کبــک:
الکلی در  8استان کانادا و
رییــس هیــأت مدیــره
ورمونت،
امریکا
ایالــت
3
Immigrate to
خزانــه داری ،مارتن کوآتو
نیوهمشایر و پنسیلوانیا -
Canada
گفت درمورد تغییر روش
است.
Federal, Quebec
ســنتی بازرگانی در کبک
Or the Provincial
گــزارش می گوید که بین
Nominee Programs
شــرکت
به «آزادســازی»
سال های  2010و ،2014
___________________
Including: Investor,
مشــروبات الکلــی کبک و
شرکت مشروبات الکلی کبک
• «داشنت یک نهاد مالیاتی مستقل
Spousal or Parental
به
استانی
تشکیالت
درمیان
تجدید نظر درمورد نقشــی از دولت فدرال ،برای کبک هر سال
Sponsorships, Skilled
که اداره مالیات کبک ایفا می
استثنای نیوفاندلند و البرادور
Workers, Canadian or
400میلیون دالر هزینه دارد»
کند با نظر مساعد می نگرد.
Quebec Experience
• «موریس دوپلــسی در گور خود  -بیشترین هزینه مدیریتی را
Class Program.
این نظر پس از انتشار بخش
داشته است.
می لرزد!»
---------------دوم و نهایی گزارش «کمیته
این شرکت از نظر نرخ سود
• بدهی کبک از  200میلیارد دالر
with appointment
بازبینی برنامه های کبک» که
نیز باالترین حد را داشــته
فرارفته است« :ما باید به زندگی
only
وظیفه بهبود کارآمدی هزینه کردن با کارت اعتباری پایان دهیم!» است؛ نرخ سود آن  13درصد
های عمومی را به عهده دارد،
بوده درحالی که این نرخ در
ـــــــــــــ
در روز دوشنبه ابراز شد.
بریتیش کلمبیــا  6درصد،
در ایــن گزارش پیشــنهاد
ورمونــت  5درصد و آلبرتا و
تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
را
شــده که کبک امکان این
است.
بوده
درصد
4
پنسیلوانیا
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ( ) ۰۲۱
فراهم کند که فروشگاه های
روبیار می گوید« :آیا این که
 ) ۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷
مشــروبات الکلی ( )SAQبا
خرده
در
را
خود
کبک
استان
اوقات تماس به وقت ایران :دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا 24
بخش خصوصی رقابت نمایند.
فروشی شــراب و مشروبات
لوســین روبیــار ،رییس این
توجیه
قابل
کند،
درگیر
الکلی
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:
کمیته و وزیر پیشین ،این را
است؟
6621, Sherbrooke Street East, Suite 103,
دریک کنفرانس مطبوعاتی به
به
و
است
تاریخی
آن
دلیل
نه!
Montreal, Quebec, H1N 1C7
Robillard
report
recommends
end
خبرنگارانگفت.
دوران تحریم مشروبات الکلی
www.mariacottone.com
of SAQ monopoly...
بررســی
به
روبیار
همچنین،
گــردد
بازمــی
Prohibition
mariacottone@hotmail.com
(Lucienne Robillard, president of
هزینه تشــکیالت «مالیات
( )...اما من می گویم مصرف
the committee on revision of govTel: 514-656-8178
کبــک» Revenue Quebec
) ernmental programs in Quebecکنندگان خیلــی به ندرت از
پرداخت و ضــرورت وجودی
یک انحصار سود برده اند».
آن را زیر سئوال برد ،اما تا حد
رابرت گانیه ،مدیر مرکز عالی
خواســتار انحالل آن شدن ،پیش حــزب کبکی ها و ائتــاف آینده مطالعات بازرگانی مونتریال کانون
کبــک هر دو گفتنــد که انحالل تولید و رفاه و نویسندهدیگر گزارش مأیوس کننده مــورد انتقاد بوده ها مورد نقد و بررســی قرارگیرد های خود عمل کنیم».
نرفت.
او گفت« :داشتن یک نهاد مالیاتی «مالیات کبک» موجب «برداشتن می افزاید« :شما دولتی دارید که است.
و هزینه مهدکــودک ها برای هر به هرحال ،کار کمیته برای کبکی
مســتقل از دولت فدرال ،برای ما یک گام به عقب» و حذف سال ها شبکه ای از بیمارستان ها را اداره درسال  ،2013این شرکت از هدف خانواده کبکی به  35دالر افزایش ها  2.06میلیون دالر ،شامل 325
هرســال  400میلیون دالر هزینه مبارزه ســخت برای کسب قدرت می کند ،امادرعین حال مغازه های فروش تعیین شده توسطدولت  50یابد.
هــزار دالر دســتمزد  5عضو آن،
دارد» و افزود که در سال های اخیر بیشتر از دولت فدرال خواهد شد .فروش مشروبات الکلی ،که مردم میلیون دالر کمتر فروش داشــت .کمیته همچنین پیشــنهاد کرده هزینهداشته است.
این هزینه ها افزایش یافته است .آلن تری ین ،نماینده مجلس ملی را بیمــار می کنند ،را نیز اداره می ســال بعد نتیجه بهتر بود و  1.34بود که دولت پرداخت یارانه بخش فدراسیون اتاق های بازرگانی کبک،
 Revenue Quebecاداره «مالیات کبــک از حزب کبکــی ها گفت :نماید .این واقعا خیلی با هم مرتبط میلیارد دالر به صندوق دولت واریز کشاورزی را کاهش دهد.
روز دوشنبه از گزارش کمیته ابراز
شــد که  13میلیون دالر بیش از در نوامبر گذشــته ،کوآتو با تاکید خشــنودی کرد« :برای کبک این
کبک» اعالم کرد که برای ریشه کن «موریس دوپلســی (نخست وزیر است .آفرین»!
کردن تقلب مالیاتی و امکان وصول اســبق) در گور خود می لرزد .این همچنین ،کوآتــو اعالم کرد که از هدف تعیین شده بود.
براین کــه بدهی کبک به بیش از امــکان وجود دارد کــه در زمینه
حــدود  700میلیون دالر مالیات ،یک حمله مستقیم به قدرتی است این پس پاداش مدیران شــرکت همچنین ،کوآتو وعده داد که یک  200میلیــارد دالر افزایش یافته ،سیاست های مالیاتی درحد خوبی
کارکنان بیشتری استخدام کرده کــه ما به طور تاریخــی دراختیار مشــروبات الکلــی کبــک فقط کمیته دائمــی برنامه بازبینی ،که گفت:
از اســتقالل باشد ،بدون آن که در
داریم ( )...این برای کبک یک عقب درصورتی که بهره وری کارشان با نخســت وزیر در آن شرکت دارد« ،مــا باید به زندگی کردن با کارت زمینه کارهایی که توســط فدرال
است.
کوآتو گفت که «به طور جدی در گرد است .من هرگز چیزی مانند معیارهای تعیین شده تطبیق کند ایجاد شود.
اعتباری پایان دهیــم .هیچ چیز انجام می گیرد دوباره کاری شود».
در نخســتین گــزارش در نوامبر درست کار نمی کند .امر مقدسی
ترجمه :پیوند
نظر دارد» برخی از فعالیت ها را به این ندیده بودم».
پرداخت می شود.
•
«آژانس درآمــد کانادا»  Revenueگزارش چهار جلدی که عنوان آن این موسسه دولتی غالبا به خاطر گذشته ،این کمیته پیشنهاد کرده وجود ندارد .نسخه های جادویی هم
«تمرکز بر بهره وری» است ،شامل خدمات فروش ضعیف و نتایج مالی بــود که وجوه انتقالی شــهرداری درکار نیست .ما باید به مسئولیت
 Canadaانتقال دهد.

گســترده ای در چپ مرکز طیف سیاسی حضور دارند
اینک حزب دیگری را برای رسانیدن صدای خود و دفاع
از منافع شان انتخاب نموده اند.
باید دید در پایان راه آیا رای دهندگان اُنتاریو با توجه به خواست
عمومیدر تعویضدولت محافظه کار و شکست استیون هارپر با
رای دهندگان کبکی همراه خواهند شد و یا به حمایت گسترده
از لیبرالها خواهند پرداخت که میتواند در شــهرهای بزرگ به
تقسیم آراء چپ انجامیده در نهایت به نفع محافظه کاران تمام
شود.
بدون شک صحنه پایانی کارزاردر اُنتاریو رقم خواهد خورد جایی
که دارای باالترین تعداد کرسی های پارلمانی است ،ایالتی که
در حال حاضر محافظه کاران در آن در تمایل رای دهندگان در
پیش هستند و  NDPبا چالش عمده ای برایدستیابی به کرسی
های بیشتر برای پیروزی و تشکیل دولت روبرو است و لیبرالها
آرام ،اما پیگیرانه ،مشغول تحکیم مواضع خود میباشند.
همانگونه که یادآور شدم این انتخابات پر از اتفاقات پیش بینی
نشده اســت و راه طوالنی و نفس گیری برای رسیدن به خط
پایانی هنوز در پیش است.
•

کالیفرنیا :اعالم وضعیت فوق العاده با گسترش آتش سوزی

آتش سوزی در جنگل های کالیفرنیا ادامه دارد
و صد ها خانه در این آتش ســوزی سوختند و
هزاران نفر از خانه های خود می گریزند.
آتش نشانان همچنان به تالش برای مهار آتش
ســوزی ها در جنگل های کالیفرینا ادامه می
دهند .برخی از ماموران آتش نشــانی از ایالت
های دیگر به کالیفرنیا آمده اند.
فرماندار کالیفرنیادردو بخش این ایالت وضعیت
اضطراری اعالم کرد و سربازان "گارد ملی" برای
امداد رسانی به هزاران نفری که مجبور به ترک
خانه های خود شده اند بسیج می شوند.
شمار آتش ســوزی ها که در نواحی مختلف
کالیفرنیا ایجاد شده به قدری زیاد است و نوع
گسترش آن ها به نوعی است که آتش نشانان
آنها را با اسامی مختلف می شناسند

"آتش میان کوه" یکی
از خطرناک ترین آتش
سوزی های کالیفرنیا
اســت و آتش نشانان
نحوه گســترش آن را
بی سابقه می خوانند.
آتش ســوزی " آتش
دریاچه " نیز تاکنون
 ۴۰۰خانه را نابود کرده
است.
یکی از آخرین آتش سوزی ها که در شرق شهر
ساکرامنتو آغاز شد ،و به دلیل محل آن " آتش
تپه" نام گرفته بیش از  ۲۶هزار هکتار زمین را
به آتش کشیده و  ۱۳۵خانه را نابود کرده است.
کالیفرنیا تابستان امســال شاهد خشکسالی

شدید و گسترده ای بود
و برخی از مناطق ایالت
این هفته موج هوای فوق
العاده گرمی را نیز تجربه
کرد .این شــرایط مهار
آتش سوزی های جنگلی
را که به سرعت پیشروی
می کند بســیار دشوار
کرده است.
بزرگترین آتش سوزی جنگلی کالیفرنیا امسال
در روز  ۳۱ژوئیه با رعد و برق شــروع شــد و
تاکنون  ۵۴هزار هکتار زمین را سوزانده است و
فقط  ۳۶درصد آن مهار شده است.
انتظار می رود ورود اخیر یک جبهه هوای سرد
به کالیفرنیا به پیشرفت اطفاء حریق کمک کند.
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جهانآوارگی...

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

چرا کشورهای ثروتمند عربی
پناهجویسورینمیپذیرند؟!

هزاران پناهجوی ســوری پس از تحمل مصائب فــراوان خود را به تنها  ۳۳پناهجوی سوری در  ۴سال

کشورهای امن در اروپای غربی رساندند .شمار زیادی از خود میپرسند
که چرا کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس پناهجویان سوری را در
خاک خود نمیپذیرند؟

چندکشورهمسایهسوریهبیشترین
شمار آوارگان جنگ داخلی در این
کشور را در خاک خود پذیرفتهاند.
کشــور کوچک لبنان با  ۶میلیون
نفر جمعیت ،در حال حاضر بیش
از  ۱/ ۳میلیون آواره در خاک خود
ثبتنام کرده است که بیشتر آنان
سوری هســتند .البته رقم واقعی
احتماال به  ۱/ ۵میلیون نفر میرسد
و کمیســاریای عالی سازمان ملل
برای پناهندگان ( )UNHCRاعالم
کرده که شــمار آوارگان در لبنان
تا پایان ســال جاری میالدی به ۲
میلیون نفر خواهد رسید.
در اردن بــا جمعیتی حــدود ۷
میلیــون نفر نیــز وضعیت تقریبا
مشابهی حاکم است .شمار آوارگان
سوری در این کشور در حال حاضر
 ۷۵۰هــزار تن اســت و به گفته
سازمان ملل این رقم تا پایان سال
جاری میالدی به حدود  ۹۰۰هزار
تن افزایش خواهد یافت.
انتظار میرود در ترکیه نیز شــمار
آوارگان سوری افزایش یابد.در حال
حاضر  ۱/ ۵میلیون آواره سوری در
ترکیه زندگی میکنند و این رقم تا
پایان سال جاری به  ۱/ ۷میلیون
تن افزایش خواهد یافت.
حتی بخشی از آوارگان سوری به
کشــور عراق گریختهاند که خود
درگیر نبردهــای خونین داخلی
اســت و هنوز پس از سالها رنگ
ثبات و آرامش به خود ندیده است.
کمیســاریای عالی ســازمان ملل
برای پناهندگان تخمین میزند که
حدود  ۱۰۰هزار ســوری به عراق
گریختهاند .این در حالی است که
بین  ۱/ ۵تا  ۴میلیون آواره داخلی
در خود عراق وجود دارد و از سال
 ۲۰۰۶تا کنــون حدود  ۲میلیون
عراقی از کشــور خود بــه خارج
گریخت هاند.
بــه شــمار آوارگان ســوری در
کشــورهای دیگر بایــد رقم ۶/ ۵
میلیون آواره سوری در خود خاک
ســوریه را نیز افزود .اینها کسانی
هستند که از مناطق جنگی بهدیگر
مناطق در این کشور فرار کردهاند یا
هنوز در خاک سوریه سرگرداناند
و در پی فرصتی برای خروج از این
کشور میگردند.
هماکنون انتقادهای زیادی متوجه
کشورهای ثروتمند عربی حاشیه
خلیــج فــارس مانند عربســتان

سعودی ،قطر ،امارات متحده عربی،
کویت ،بحرین و عمان است .نه تنها
رســانهها و افکار عمومی در غرب،
بلکه بســیاری از آوارگان ســوری
میپرسند که چرا این کشورها در
چنین وضعیت فالکتباری مرزهای
خود را به روی پناهجویان سوری
نمیگشایند؟
سیاست کشورهای عربی در قبال
پناهجویان

سیاســت کشــورهای ثروتمند
عرب حاشــیه خلیج فــارس در
قبال پناهجویان ســوری بســیار
مناقشهبرانگیز است .شمار زیادی
از ناظــران سیاســی در غــرب و
کشــورهای منطقه میپرسند که
چرا این کشــورها بهرغم همزبانی
و قرابتهــای مذهبی و فرهنگی
مرزهای خود را بــه روی آوارگان
سورینمیگشایند؟
در این میان خشم و سرخوردگی
آوارگان سوری از سیاست کنونی
این کشورها بیش از همه است.
بســیاری از ایــن پناهجویان که
در کشــورهای مختلــف آوارهاند
در گفتوگو با رســانهها ،سیاست
کشــورهای عربی حاشیه خلیج
فارس در قبال آوارگان ســوری را
"شرمآور و ننگین" میخوانند.
آنان بویژه از آن جهت به سیاست
کشــورهای ثروتمند عربی انتقاد
میکنند ،زیرا معتقدند که بیشتر
این کشــورها بطــور همزمان از
گروههــای مختلــف شورشــی
در ســوریه پشــتیبانی میکنند.
هماکنوندر شبکه اجتماعی توییتر
"هشتگی" عربی راهاندازی شده که
پذیرش آوارگان ســوری را وظیفه
کشورهای عربی میداند.
اما نگاهی به برخی از وجوه سیاست
کشورهایی مانند عربستان ،قطر،
کویت ،امارات متحده عربی ،بحرین
و عمان در قبــال معضل آوارگان
جنگ داخلی در ســوریه و یافتن
پاســخ برای چند پرسش در این
زمینه شاید خالی از فایده نباشد :آیا
کشورهای ثروتمند عربی به گونهای
به آوارگان سوری کمک میکنند؟
چرا این کشورها آوارگان سوری را
در خاک خود نمیپذیرند و چنین
سیاستی را چگونه توجیه میکنند؟
واکنش افکار عمومی این کشورها
به چنین سیاستی چگونه است؟

گفتنــی اســت که درخواســت
پناهندگــی از کشــورهای عربی
حوزهخلیج فارس بطور مســتقیم
ممکن نیســت .این کشورها تنها
در چارچــوب برنامــه مهاجرت
و جابهجایــی ســازمان ملــل به
درخواســت پناهندگی رسیدگی
میکنند .این راه دشــواری است و
به همین دلیل از آغاز بحران سوریه
در ســال  ۲۰۱۱تا کنون فقط ۳۳
پناهجوی ســوری موفق شدهاند
از طریــق برنامه ســازمان ملل به
کشــورهای عربی حاشیه خلیج
فارس پناهنده شوند.
البته سوریها میتوانند از طریق
روادید شــغلی یا توریستی به این
کشورها سفر کنند .برای نمونه از
ســال  ۲۰۱۱تا کنون حدود نیم
میلیون ســوری به عنوان "کارگر
میهمان" به عربســتان ســعودی
رفتهاند .البته بیشــتر این افراد در
نخستین سالهای بروز منازعه در
ســوریه چنین روادیدی دریافت
کردند و ایــن رونــد االن خیلی
دشوارتر از پیش است.
کمک دولتی به این افراد نیز قطع
شده است .آمار دقیق سوریهای
ساکن در کشورهای عربی حاشیه
خلیج فارس نیز ناروشن است .برای
نمونه شماری از سوریها با روادید
توریســتی به امارات متحده عربی
رفتهاند و بــه دلیل جنگ داخلی
دیگر به ســوریه بازنگشتهاند .این
افراد هماکنون بطور غیرقانونی در
آنجا زندگی میکنند.
کشورهای ثروتمند عربیدر توجیه
این سیاست خود چنین استدالل
میکنند کــه پذیرفتــن آوارگان
ســوری نمیتواند راهحلی دائمی
باشد .دولتهای این کشورها غرب
را ســرزنش میکنند که به اندازه
کافی برای پایــان دادن به جنگ
داخلی در سوریه تالش نمیکند.
اما سازمانهای بینالمللی حقوق
بشری این توجیه را نمیپذیرند و
سیاست کشورهای عربی را شرمآور
میخواننــد .برای نمونه ســازمان
عفو بینالمللی معتقد اســت که
کشــورهای عربی حاشیه خلیج
فارس به دلیل قرابتهای زبانی و
مذهبی و نیز ثروتی که در اختیار
دارنــد باید در راس کشــورهایی
باشند که به آوارگان سوری سرپناه
میدهند.
{>> ادامه در صفحه}36 :

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

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W,
)Montréal (H4C 1T9
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019
www.jlac.ca

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسیبیاموزید
نامنویسی ترم پائیزی
BASIC ENGLISH

Late Registration: Limited Spaces Still Available

Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm
FALL SESSION: AUGUST 28, 2015 – DECEMBER 4, 2015
----------------------NON-REFUNDABLE FEE: $100.00
)(COST OF BOOKS INCLUDED
BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS
)(originals only
CANADIAN CITIZENSHIP CARD or
VALID PERMANENT RESIDENT CARD or
CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE
(IMM 5688 or IMM 5292) or
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA
)(plus a study permit

YOU MUST ALSO BRING

VALID QUEBEC MEDICARE CARD or
VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE; PASSPORT
ONE SMALL PHOTO

N.B. STUDENTS UNDER THE AGE OF 18
MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.
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آژانس مسافرتی

جهانآوارگی...

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با4
نشـــانی:
 2سال جتربه کاری!
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

یهــاموجبعدیپناهجوییخواهندبود؟!
آیاایران 
ایــران وایــر  -از لبان خشــکیده شــود ،برای عبور از بحران عظیم
و چاکچاکــش ،خــو 
ن میریزد .بیآبی چارهای کند.
عطش او را از پا درآورده اســت .نه
سایه درختی در راه بود که اندکی تنش آبی فراگیردر راه
بیاساید و نه خوراکی که قاتق نان در معنایــی کلی ،تنش آبی زمانی
رخ میدهد که تقاضا برای آب بیش
خشکش کند.
او تنها نیست .صدها هزار نفر چون از مقدار در دسترس آن باشد .تنش
او راهی کوه و کویر و بیابان و دریا آبی ،بحرانی اســت که بسیاری از
شدهاند .در این میان یک خانواده مناطقدنیا و به خصوص خاورمیانه
را در برگرفته است.
خبرساز میشود.
تمام رسانهها از مادر و دو فرزندی بر اساس تعریف سازمان ملل ،یک
میگویند که در دریا غرق شدند .عرصه وقتی وارد تنش آبی میشود
تصویر جســد بیجان کودک سه که ساالنه فقط  ۱۷۰۰مترمکعب
سال ه در ســاحلی در ترکیه همه آب برای ســاکنان آن منطقه در
نگاهها را به ســوی خود کشــاند ه دسترس باشــد .بعضی منابع این
رقم را یک هزار مترمکعب در سال
است.
در این میان کسی نمیپرسد علت اعالم کردهاند.
در مطالعهای که به تازگی موسسه
اصلی ماجرا چیست؟
کسی نمیپرسد چرا سوریه از چهار جهانی منابــع در ارتباط با تنش
سال پیش تا کنون شاهد جنگ و آبی در ســال  ۲۰۴۰منتشر کرده
وضعیت بیآبیدر مناطقی از جهان
ناآرامی است؟
کسی نمیپرســد آیا بعد از مردم به ویژه خاورمیانه وخیمتر از امروز
سوریه ،نوبت ایرانیان خواهد رسید گزارش شده است .این پیشبینی
که چنین فراگیر و پر تعداد دیار و با توجه به افزایش گرمای زمین و
کاشانه خود را ترک کنند و راهی روند رو به رشــد جمیعت چندان
دور از انتظار نیست .بر پایه بررسی
اروپا و آمریکا شوند؟
در مطالعهای که موسســه جهانی اخیر ۳۳ ،کشور وخیمترین اوضاع
تنش آبی را خواهندداشت .ایراندر
منا بع
World
Resources
Institution
مقام سیزدهم این جدول است و در
به تازگی منتشــر کرده وضعیت مجموع نام  ۱۴کشور از خاورمیانه
تنــش آبی در  ۲۵ســال آینده به در آن دیده میشود .نقشه منتشر
تصویر کشیده شده است.
شده توسط موسسه جهانی منابع،
شرایطی که سا 
ل به سال وخیمتر نسبت برداشت و موجودی منابع
میشود و خاورمیانه در کانون این آب را در  ۲۰۴۰نشــان داده است.
بحرانی آن قرار خواهد داشت.
ایران به همراه  ۳۲کشور بحرانی،
موسسه جهانی منابع اعالم کرده بیش از  ۸۰درصــد موجودی آب
است درگیریها و نابسامانی که از خود را تا  ۲۵ســال دیگر مصرف
سال  ۲۰۱۱در سوریه شروع شده خواهند کرد.
و همچنان ادامه دارد ،نتیجه کمآبی
ی خویش
زمین رهاشده با تنهای 
ِ
بوده است.
کاهش منابع آب و سوء مدیریت فرونشست زمین همان که «مرگ
مزمن در این کشور باعث شده زمین» نامیده میشود چند سالی
که بیش از یک میلیون و  ۵۰۰است زنجیروار دشتهای مختلف
هزار نفر کشاورز و دامدار خانه ایران را در هم میکوبد.
و زندگی و زمینهایشان را رها بیــش از  ۹۰درصد مرگ زمین و
نابودی بیش از  ۷۰درصد منابع آب
کنند و به شهرها بروند.
محققان این موسسه عقیده دارند زیرزمینی کشور به گفت ه مقامهای
بخــش عمــده درگیریهایی که مســئول ظرف  ۲۰سال گذشته
بین اسرائیل و فلسطین از گذشته صــورت گرفته اســت .روندی که
تاکنــون رخ داده به دلیل کمبود همچنان ادامه دارد و هشدارها هنوز
مسئوالن را بیدار نکرده است.
منابع آب بوده است.
وضعیت ایران از منظر بیآبی بهتر از «ما به بهانه افزایش تولید ،به بهانه
عدم وابستگی ،به بهانه حفظ امنیت
سوریه نیست.
بــای بزرگ نزدیک اســت اما نه ملی ،به بهانه تامین امنیت غذایی،
دولت «تدبیر و امید» آن را جدی بــه بهانه این که مثــا گردنمان
میگیرد و نه مردم قادرند حکومت پیش دیگــران خم نکنیم و اقتدار
را وادار کننــد ،پیش از آن که دیر ملی داشته باشــیم به این بحران

رسیدیم».عیسیکالنتریکهزمانی
وزیر کشاورزی بود این سخنان رادر
جمع شماری از فرهنگیان و مدیران
آموزش و پرورش استان آدربایجان
شرقی گفته است.
به گفته او« :ایــن نتیجه ظاهری
بحران در حوزهای اســت که ۷۰
درصد منابــع آب تجدیدپذیرش
را مصــرف میکند .در خراســان
رضوی باالی  ۱۵۰درصد آبهای
تجدیدپذیر مصرف میشــود؛ در
اصفهان و کرمان باالی  ۱۲۰درصد،
در فارس باالی  ۱۰۰درصد استفاده
میشود».
هشدارهای کالنتری که اینک دبیر
ســتاد احیای دریاچه ارومیه است
به اینجا میرسد که بر اثر خشک
شدن دریاچه ارومیه چهار میلیون
نفر بایــد خانه و کاشــانه خود را
بگذارند و بروند.
او گفت« :تبریز نخســتین قربانی
خشک شدن دریاچه ارومیه است».
در سرزمینی که به گفته کالنتری
مدیرانش «صدها دریاچه شــبیه
ارومیه را زیر زمین خشک کردهاند»
آیا میتوان انتظار داشــت که در
بهبود وضعیت بکوشــند و از نگاه
ف
سنتی و مخرب نسبت به مصر 
کردن منابع طبیعیدست بکشند؟
در حالی که کشــورهای همسایه
با بحرانی مشابه دست به گریبان
هستند ،پیشــنهاد «نفت در برابر
آب» را یــک «مقام مســئول» در
خراسان رضوی ارائه کرده است.
پیشنهاد محمدرضا محسن این بود
که از دریاچه سارز در تاجیکستان
به فاصلــه  ۶۰۰کیلومتری ایران
خط لوله کشیده شود .به گزارش
خبرگزاری مهــر ،اُریپوف یکی از
مقامات وزارت انرژی تاجیکستان
گفته اســت که از سال  ۲۰۱۲در
حــال مذاکره با مســئوالن ایرانی
بو دهاند درباره صادرات آب .احداث
خط لوله تنها راه پیشنهادی برای
واردات آب نیست و راه های دیگری
همچون انتقال آب به وسیله راهآهن
نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشــنهادهایی از این دست نشان
میدهد که «مقامهای مســئول»
میخواهند شــیپور را از سر گشاد
آن بزنند.
ب شیرینکن
سرود جمعی برای آ 

برخی از وضعیت پیشآمده و بحران
کمآبی سو استفاده میکنند تا خرید
و استقرار آبشیرینکنها را از نظر
فنی و اقتصادی توجیه کنند.

ســوال اینجاســت که آیا آ 
ب
شیرینکنها میتوانند راه چاره
باشند؟
آیا اثرات مخرب این تاسیسات
انرژیبردر نظر گرفته میشود؟
ب شیرین به دست
آیا برای انتقال آ 
آمده از این تاسیســات برنامهای
مدون و طرحی مدقن تدوین شده
است؟
ســو ِرک ( )Sorekبزرگتریــن
ب شیرینکن جهان
تاسیســات آ 
است که به اسرائیل تعلق دارد .این
تاسیســات با قیمت  ۵۰۰میلیون
دالر ،در نوع خود ارزانترین است
و میتوانــد حداکثــر روزانه ۶۲۷
هزار مترمکعــب آب تولید کند.
فقط ۲۰درصد آب شهری اسرائیل
توسط چهار مرکز آب شیرینکن
ســورک تامین میشــود .پیش
بینیشده با راهاندازی کارخانهدیگر
آب شیرینکن در سال  ۲۰۱۶این
رقم بــه  ۵۰درصــد افزایش یابد.
گرچهدر تبلیغ این تجهیزات نوشته
شده که هم از نظر اقتصادی و هم
از نظر انرژی ،به صرفهترین راه برای
شیرین کردن آب شوردریا به شمار
میرود ،اما از میزان انرژی مصرفی
و اثرات احتمالی و مخرب بر حیات
آبزیان نکتهای به میان نیامده است.

شود .برای راهاندازی این واحدهای
آب شــیرینکن (بدون احتساب
هزینههــای انــرژی و انتقال آب)
حداقل رقمــی معادل  ۱۲میلیارد
و  ۵۰۰میلیــون دالر باید در نظر
گرفته شود.
آیا با تامین آب شــرب شهروندان،
ایــران میتواند از بحران کمآبی به
سالمتی گذر کند؟
پاسخ بیتردید منفی است.
اگر گزارش موسسه جهانی منابع
مد نظر قرار گیرد ،میتوان دریافت
که مشکل مردم سوریه زمانی شروع
شد که یک و نیم میلیون کشاورز و
دامدار بیکار شده و راه شهرها را در
پیش گرفتند .تضاد و تعارض میان
جامعه میزبان و مهاجران اجتناب
ناپذیر بوده است .همچنین بسیاری
از پژوهشهای منتشر شده بر این
نکته تاکیددارد که علتدرگیریها
در یمن ،عراق ،افغانستان ،سودان و
بسیاری مناطق دیگر در خاورمیانه
و آفریقا به دلیل کمبود منابع و به
خصوص آب صورت گرفته است.

ساالنه بیش از  ۹۵میلیارد مترمکعب احیای آبخوان ،احیای زندگی
هموارهکارشناسانگفتهاندوهمواره
آب در ایران مصرف میشود.

به گفته مقامهای مســئول فقط
شــش درصد این میــزان آب به
مصرف شــرب و خانگی میرسد.
بنابراین دســت کم بــه  ۲۵واحد
آ
ب شــیرینکن با قابلیت سورک
نیاز اســت تا فقط آب شــرب (با
محاســبه نیاز آبی امروز) برآورده

مسئوالن نشنیدهاند .برونرفت از
بحران پیشرو نه در جیرهبندی آب
شرب ،کهدر مدیریت عقالیی منابع
آب ممکن اســت .افزایش راندمان
آبیاری در بخش کشاورزی ،تغییر
الگوی کشت و بهینهسازی شبکه
آبرسانی شهری از آن جملهاند.

مهمتریــن و عملیتریــن
و ارزانتریــن اقدامــی کــه
میتواند صورت بگیرد ،احیای
آبخوانهایی است که بسیاری
از آنها در شرف مرگ و نابودی
است.
به گفته دکتر آهنــگ کوثر «هر
جا آبرفت درشــت دانه و سیالب
با کیفیت خوب داشــته باشــیم
میتوانیم آبخــوانداری کنیم .در
سطح ایران نزدیک به  ۴۳میلیون
هکتار ،یعنی نزدیک به یک چهارم
ســطح مملکت ما بالقوه میتواند
روی آبخوان قرار داشته باشد».
دکتر کوثر که به عنوان بنیانگذار
دانش آبخوانــداری نوین در ایران
شناخته میشود،در مقالهای نوشته
اســت« :برآورد شــده که ضریب
ذخیره آبرفتهای ایران ۳۵درصد
اســت .چنانچــه میانگیــن این
ضریب ده درصد ،میانگین ژرفای
آبخوانهای بالقوه  ۱۰۳متر و پهنه
آنهــا  ۴۰میلیون هكتــار در نظر
گرفته شود ،گنجایشی برابر با پنج
هزار میلیارد مترمكعب ،یا  ۱۱برابر
كل میانگین بارندگی ساالنه ایران
را می توان در زیرزمین نگاهداری
كرد».
احیای آبخــوان ،احیای زندگی در
ایران اســت .این روش که خیلی
کمتر از سدسازی ،هزینه در بردارد
مورد توجه «مقامهای مســئول»
قرار نمیگیرد .در مقابل ،طرحهای
پرهزینه و مخربی مثل انتقال آب
از تاجیکستان و راهاندازی تاسیسات
آب شیرینکن ،ورد زبانشان است.
•

ایــــران ۶۰۰ :هزار میلیارد تومان هزینه
مصرف نابجای آنتی بیوتیک در سال

تزریق آنتی بیوتیک بدون جتویز
پزشک ،ممنوع!

ســامت نیوز:دبیــر انجمــن
پزشــکان کودکان بــا تاکید بر
اینکه خانوادههــا باید از مصرف
خودســرانه آنتی بیوتیک برای
کودکانشان به شدت پرهیز کنند،
گفت :ســاالنه ۶۰۰هزار میلیارد
تومان هزینه مصرف نابجای آنتی
بیوتیک در کشور است.
محمدرضا بلورساز اظهارداشت:
تزریق آنتی بیوتیک بدون تجویز
پزشک ،ممنوع است و این مساله

حتما باید تحت نظر پزشک و با
تجویز آن انجام شود.
وی افــزود :آنتــی بیوتیک ها و
داروهایی که خاصیت شیمیایی
دارند نباید خودســرانه استفاده
کنند ،زیرا ماهیت بیماری به هم
می ریزد.
دبیر انجمن پزشــکان کودکان
ادامه داد :با به هم ریختن ماهیت
بیماری میکروب موجود در بدن
می توانــد مقاومت دارویی ایجاد
کند و برخــی ارگانها به دلیل
درمان ناکافی سبب ساز بیماری

ها و عفونت های مزمن دستگاه
تنفسی و سایر ارگان ها شود.
وی خاطرنشان کرد :شایعترین
بیماریهای کــودکان در فصل
پاییز عفونت هایدستگاه تنفسی
فوقانی اســت .بنابرایــن والدین
باید نســبت به درمان فوری این
بیماریها قبل از بروز مشکالت
جدی اقدام و از خود درمانی نیز
به شدت خودداری کنند.
•
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دکتربهمن فصیح پور

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

کتابخانهنیما

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

با کمک طب سوزنی

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

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

•
•
•
•

_____________________
Tel : (514) 267-3454

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

مدرسه فرزانگان

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

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

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 
---------------

بنیاد سخن آزاد

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

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

اوتـــاوا

IBNG

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

رادیوفارسی مناشوم

همبستگیبازرگانی

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

www.ibng.ca

اولین سه شنبه
هر ماه

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

(روبروی رستوران یاس)
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

هدف ما ارتباط داشنت خانواده های مهاجر با
یکدیگر و رفع تنهایی ها و برگزاری نشست های
صمیمانهاست...

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

>> ساعات کار:

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

WWW.IBNG.CA

همــد الن
----------سه شنبه اول هر ماه
-----6528 Rue Saint-Jacques

6925 Sherbrooke W.

Montréal, QC H4B 1T6,

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

514-488-3000

چهارشنبه ها 8 :بامداد
صبحانه و کسبوکار در جمع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

کتابخانه نیمـا 28 :اُمیــن سال فعالیت

دوشنبه تا جمعه:
از  ٥:٣٠تا  ٨:٣٠بعد ازظهر
در هر چه غنی تر شدن کتابخانه

به ما یاری کنید!

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

M E KI C

پخــتروز

www.facebook.com/
djalcapone.taymour

کافـــه لیت

(514) 731-1443

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

Tel.: (514) 692-0476

(514) 274-8117

اجنمندوستدارانزرتشت

مشاور رمسی وام مسکن

درخدمت ایرانیان گرامی

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

www.aieaq.com

behrooz@babakhani.ca

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

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

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

کیفیتعالی،
بهای مناسب

اجنمنزنانایرانیمونترال

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

نان سنگک

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

Tel.: 514-485-3652

تلفن)514( 626-5520 :

بهروزباباخانی

www.ilsmontreal.org

5206 DECARIE #3

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

اجنمن ادبی مونتریال

کتابخانه نیما اهدا کنید.
• اگر به ایران می روید برای کتابخانه
کتاب به ارمغان بیاورید.

• کتاب های خود را برای اســتفاده دیگران به

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

5206 DECARIE #3

Tel.: 514-485-3652

مراکز پخش پیوند

مرکزشهرمونتریال:

ــاطرعباس ،ماهی
وپراخوان ،تپش ،ش
س
موجان،کوپلی2:و،1
لوران،کافه پرشیا،ع
سن
تــون،NDG auto ،
حت ،ایــو ،اتوکلیف
فر
ا ،کلینیــک آریا،
شــاپ ،ارز آپادانــ
تو
ف
زان،نور،پاسیفیک،
دیک،ارزخضر،المی
آلفام
پولیس،کبابسراو...
رو
مت
ریوسود:
پیتزا ،مارشه افغان،
وه نور ،آدونیس ،دابل
ک
را ،مراکزفرهنگی و...
شه آریا ،کلینیک می
مار
وست آیلند :

س ،شاتوکباب ،و...
اخوان ،آدونی
الوال:

وه نور ،آدونیس و...
ک

تیراژگسترده
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جهانآوارگی...

Home

no one could stomach it
no one skin would be tough enough

آلمـان ،اخالق و اقتصاد

فریدون خاوند
روی آوردن انبــوه مهاجران
به دروازههای اروپای غربی و
گذشتن گامبهگام آنها از دریا و
کوه و دشت در آرزوی رسیدن
به «ارض موعود» ،در تابستان
امسال دنیا را شگفتزده کرد.
و شــگفتآورتر آنکه این بار ،این
آلمان بــود که به کعبــه آوارگان
بدل شد .در زیر آسمان بوداپست،
طنین فریاد «آلمــان ،آلمان» ،که
از گلوی هــزاران مهاجــر خارج
میشد ،نشان داد که کشور آنگال
مرکل درســت عکس آن چیزی
شــده که در روزگاری نه چندان
دور نظام هیتلــری برایش تدارک
میدید .سرزمینی که ناسیونالیسم
تجاوزکار و خونآشام آن در نیمه
نخست قرن بیستم میلیونها نفر
را به آوارگی کشاند ،امروز در قلب
اروپا نه تنها قدرت برتر اقتصادی و
سیاسی اســت ،بلکه در نقش یک
کانون «اقتدار اخالقی» به هزاران
نفر آواره پناه و آینده میدهد.
دیروز و امروز

مهاجرت پدیدهای اســت که عمر
آن به قدمت تاریخ زندگی انسانها
است .بدون پرداختن به گذشتههای
دور ،کافی است اشاره کنیم که تنها
در قرن نوزدهم میالدی ،میلیونها
اروپایــی برای فــرار از تنگناهای
اقتصادی و بحرانهای سیاسی به
آمریکای شمالی ،استرالیا ،زالند نو و
آفریقای جنوبی روی آوردند .همین
مهاجرت انبوه به کشورهای اروپایی
امکان داد تنشهای درونی خود را
کاهشدهند و جلوی وقوع جنگها
و انقالبهای احتمالی بیشــتر را
بگیرند .در عــوض انکار نمیتوان
کرد که با این مهاجرت ،اروپا بخش
مهمی از نیرویهای زنده و خالق
خود را از دســت داد ،رویدادی که
به زوال نسبی قاره کهن در مقایسه
با غولهای جــوان ،به ویژه ایاالت
متحده آمریکا ،دامن زد.
مهاجران امروز نیز ،در مقیاســی
بســیار وســیع ،از بالیایی چون
خشونت و استبداد و جنگ و فقر
میگریزنــد .در مناطقی همچون
خاورمیانــه ،این بالیا چنان گلوی
مردم را میفشــارد کــه در برابر
خویش چارهای جز فرار به ســوی
سرزمینهایدیگر نمیبینند ،حتی
اگر این فرار با هزاران ابهام و خطر
همراه باشد.
در فضای قــرن نوزدهم میالدی،

راههای مهاجرت بــه «زمینهای
تــازه» بــرای اروپاییان بــاز بود.
ایرلندیها و آلمانیها میدانستند
که در آن ســوی اقیانوس اطلس،
آمریکا با هزار و یک فرصت چشم
به راه آنها است .امروزه اما ،در دنیای
جهانی شده ما ،کاالها و خدمات و
سرمایهها در شرایطی کم و بیش
آسان از مرزها میگذرند ،حال آنکه
جا به جایی انســانها در بسیاری
موارد با موانعی غیر قابل عبور روبرو
است .اتباع ســوریه و افغانستان و
اریتره ،بسیار بیشــتر از داوطلبان
مهاجرت در قرن نوزدهم ،از آنچه
در سرزمینهای برخوردار از صلح
و فراوانــی میگذرد با خبرند ،ولی
بر خالف گذشته راههای گریز را بر
خود بسته میبینند.
تجربه تابستان  ۲۰۱۵نشان داد که
در دنیای قرن بیست و یکم ،پدیده
جهانی شدن نمیتواند یکی از ابعاد
اصلی خود را ،که آزادی رفت و آمد
برای انسانها است ،نادیده بگیرد.
کار به جایی رســیده کــه هزاران
انسان در سرزمینهای جنگزده
و بســیار فقیر ،که چیزی برای از
دســت دادن ندارند ،بدون ترس از
انواع خطرهایی که در کمین آنها
نشســته ،از دریا و خشکی راهی
سرزمینهای پر رونق میشوند.
در مقابله با کسانی که اینگونه از جان
خویش میگذرند ،دموکراسیهای
غربــی اهرمهای چنــدان موثری
در اختیار ندارند ،مگر آنکه جوهر
خود را از دســت بدهند و با تانک
و هواپیماهــای جنگــی به جان
داوطلبانمهاجرتبیفتند.
ولی پرسش دردناک این است که
با توجه به شکاف بسیار عظیم میان
سطوح زندگی اقتصادی و اجتماعی
و سیاسی در کشورهای گوناگون
جهان ،آیا ســرزمینهای ثروتمند
و آزاد میتوانند دروازههای خود را
بر تمامی قربانیان فقر و استبداد باز
بگذارند؟
پاسخ آشکارا منفی است.
تنهــا راه ممکن برای خروج از این
بحران ،فراهم آمدن آمدن شرایط
الزمدر جهان برای مقابله قاطعانه با
فقر و خشونت سیاسی و پیآمدهای
ناگزیر آنها ،از جمله مهاجرتهای
انبوه است.
مردمان ســوریه و لیبی ،پیش از
فرو رفتن در کام تنشهای خونبار
اخیر ،تمایلی به مهاجرت نداشتند.
بــرای ایرانیان پیــش از انقالب و
جنگ ،هیــچ جای دنیا راحتتر از

سرزمینشان نبود .امروزه کسی از
کره جنوبی فرار نمیکند .چینیها و
هندیها به مهاجرت روی میآورند،
ولی نهدر اشکال خطرناک و مصیبت
باری که طی چند ماه گذشته شاهد
آن بودیم .به عشق دستیابی به زرق
و برق شهرهای غربی نیست که این
همه زن و مرد خود و عزیزانشــان
را به امواج دریا میســپارند و یا از
صدها کیلومتر پیاده روی در کوه و
دشتهای ناشناخته و مقابله بادهها
خطر بیمی بــه دل راه نمیدهند.
پس تنهــا راه چاره آن اســت که
کشــورهای پیشــرفته ،به منظور
حفظ امنیت و دستآوردهای خود
هم که شده ،از بیعملی و بیهدفی
در برابــر ناهنجاریهــای جهان
دســت بردارند و بدون فرو افتادن
در دام ماجراجویــی ،در راه ایجاد
ساختارهای کار آمد بینالمللی به
منظور سرعت بخشیدن به توسعه
اقتصادی و سیاســی در سراســر
جهان قاطعانه گام بردارند.
ولی کیســت که نداند دســتیابی
بــه این هدف کار یک ســال و دو
سال نیســت و طی دورهای کم و
بیش طوالنی ،جهان بارها و بارها با
مهاجرتهای انبوه ،از نوع آنچه طی
چند ماه گذشته شاهد آن بودیم،
روبرو خواهد شد.
پرســش مهــم آن اســت کــه
در کوتاهمــدت ،در واکنــش بــه
تراژدیهــای بزرگــی همچــون
فروپاشی سوریه ،چه باید کرد؟
سنجش رفتار کشــورها در قبال
مهاجــران و پناهنــدگان ،به نوع
پاسخ آنها به همین پرسش اساسی
بستگیدارد.
همزمــان بــا فریادهای زشــ 
ت
نژادپرســتان کــف بر دهــان در
شماری از کشورهای اروپایی علیه
مهاجران ،گفتار و کردار انســانی
آلمان و صدر اعظم آن آنگال مرکل
نشانه پیدایش یک قدرت نیرومند
معنوی و اخالقیدر قلب اروپا است.
هنگامی که بخش بزرگی از جامعه
انسانی از دیدن تصویر جسد یک
فرشته کوچک سه ساله بر سواحل
ترکیه به لرزه در آمد ،زن نیرومند
اروپا توانســت با واکنشــی به دور
از هدفهای حقیر سیاســتبازانه
و انتخاباتــی ،خــود را به ســطح
یک سیاســتمدار بزرگ با نگاهی
دوراندیشانه و انسانی باال بکشاند.
{>> ادامه در صفحه}37 :

the
go home blacks
refugees
dirty immigrants
asylum seekers
sucking our country dry
niggers with their hands out
they smell strange
savage
messed up their country and now they want
to mess ours up
how do the words
the dirty looks
roll off your backs
maybe because the blow is softer
than a limb torn off

by Warsan Shire
no one leaves home unless
home is the mouth of a shark
you only run for the border
when you see the whole city running as well

your neighbors running faster than you
breath bloody in their throats
the boy you went to school with
who kissed you dizzy behind the old tin
factory
is holding a gun bigger than his body
you only leave home
when home won’t let you stay.
no one leaves home unless home chases you

fire under feet
hot blood in your belly

or the words are more tender
than fourteen men between
until the blade burnt threats into
your legs
your neck
or the insults are easier
and even then you carried the anthem under
to swallow
your breath
only tearing up your passport in an airport toilets than rubble
than bone
sobbing as each mouthful of paper
than your child body
made it clear that you wouldn’t be going back.
in pieces.
i want to go home,
you have to understand,
but home is the mouth of a shark
that no one puts their children in a boat
home is the barrel of the gun
unless the water is safer than the land
and no one would leave home
no one burns their palms
unless home chased you to the shore
under trains
unless home told you
beneath carriages
no one spends days and nights in the stom- to quicken your legs
leave your clothes behind
ach of a truck
feeding on newspaper unless the miles travelled crawl through the desert
means something more than journey.
wade through the oceans
no one crawls under fences
drown
no one wants to be beaten
save
pitied
be hunger
beg
no one chooses refugee camps
forget pride
or strip searches where your
your survival is more important
body is left aching
or prison,
no one leaves home until home is a sweaty
because prison is safer
voice in your ear
than a city of fire
sayingand one prison guard
leave,
in the night
run away from me now
is better than a truckload
i dont know what i’ve become
of men who look like your father
but i know that anywhere
no one could take it
is safer than here
it’s not something you ever thought of doing
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خدای شما کیست؟
انجیل اول یوحنا ۸: ۴

 ۸اما کسی که محبت نمیکند ،خدا
را نمیشناسد ،زیرا خدا محبت است.
دوستان ،به نظر شــما خدا چگونه
شخصیتیدارد؟
وقتی شــما به خدا فکر می کنید،
چگونه احساسی به شما دست می
دهد؟
امــروزه هر انســانی در ذهن خود،
تصویر  -شــناخت و باوری منحصر
بفــرد از خــدا دارد .بیٔایید تا خدای
واقعی و یگانه را بدرستی بشناسیم.
برای شناخت صحیح از خداوند ،شاید
در نظــر گرفتن یکی از عمیق ترین
اظهــارات کالم او به ما کمک کند.
بیانی چون؛ "خدا محبت است!"
انجیل یوحنا ۸: ۴
در تمامی دنیــا بیانی مهمتر از این
وجود ندارد که در جمله ای بســیار
کوتاه گنجانیده شده باشد .جمله ی
خدا محبت است!
لطفاً دقت داشته باشید که خدا فقط
محبت نمی کند ،بلکه او خود محبت
اســت .ذات و طبیعــت واقعی خدا
محبت اســت .محبت تمام خصلت
های دیگر خداوند را کام ً
ال پوشانیده
و در بر گرفته است.
محبت خداوند بســیار برتر و قابل
دیدتر از غضب و عصبانیت وی می
باشد.
حتی وقتی ما به خدا به عنوان یک
خدای عصبانی و پر خشم بیندیشیم،
باید بدانیم که حتی خشــم او نیز از
فیلتر محبت بی مانند او عبور نموده
است.



دوستان؛
برای شناخت صحیح از خدا همچنین
شاید آگاهی از این که "خداوند هرگز
نسبت به فرزند خواندگان خانواده ی
الهی خود عصبانی نمی شود و غضب
خود را فرو نمی ریزد کمک نماید".
فرزنــدان خانــواده ی الهی خداوند
کسانی هســتند که ،با ایمان قلبی
به عیسی مسیح گناهانشان آمرزیده
شده است.
تمامی خشم و غضب خداوند متوجه
ی یگانه فرزند خود عیسی مسیح بر
روی صلیب جلجتا شد.
حال دیگر خداوند هرگز از کســانی
که به عیسی مسیح که به جای آنها
خشم خداوند را به جان خود خرید
ایماندارند ،غضب نمی کند.
کالم خدا به ما می آموزد که خداوند
هر روزه از افراد خبیث  -بدکار ،شرور
و بد نهاد عصبانی می شود.

مزمــور ۱۱ ۱۱: ۷خــدا داور عادل
است .او هر روز بر بدكاران خشمگین
میشود.
اما ما که به عیسی مسیح به عنوان
منجی خود ایمان آورده ایم ،در چشم
خداوند بدکار و بد نهاد نیستیم!
حــال ما در چشــم خداوند کامل و
عادل شــمرده می شــویم چرا که
وقتی خداوند بــه ما می نگرد ،او در
واقع عیسی مســیح را می بیند که
تاوان تمام گناهان ما را یک بار برای
همیشه کام ً
ال پرداخت نموده است.
آری ،تمامی خشم و غضب خداوند
بــه خاطر عصیان و گناه انســان بر
مسیح روی صلیب جلجتا ریخته شد.
خداوند ما ایــن محبت بی مانند را
برای اشتی دوباره ی انسان گناهکار
با خود انجام داد.
عیسی مسیح هم به خاطر محبتش
برای ما و اطاعــت کامل فروتنانه از
خدای پــدر ،این ماموریت را به نحو
احسن به اتمام رسانید .
عزیزان؛
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این حقیقت که خداوند محبت است،
الزا ِم کامل و کام ً
ال بی گناه بودن ما را
لغو نمی کند.

خواســت خدا از انسان این است که
او کام ً
ال بی گناه و عاری از هر گناه و
عصیان علیه او زندگی کند.
ولی از آنجایی که هیچ انســان بی
گناهــی در این جهان وجود ندارد و
نمی تواند بــدون گناه زندگی کند،
خداوند یگانه فرزندش عیسی مسیح
را به این جهان فرستاد تا جان خود را
بر روی صلیبداوطلبانه بدهد و تاوان
کامل گناهان انســان را یکبار برای
همیشه پرداخت نماید.
مرگ نجات پیدا
کرده  ،به زندگی
ایمان به مرگ عیســی مســیح بی جاوید خواهد پیوست.
گناهی کامل را برای ما بازخرید می
کند و ما در نظــر خداوند کام ً
ال بی دوست گرامی من،
گناه شمرده خواهیم شد.
اگر بعد از شناخت از این قدوسیت
تنها شــرط خداوند برای آشــتی و  -فــداکاری  -فروتنی و محبت بی
داشــتن رابطه ای شــخصی انسان مانند خدا برایتان ،شما بازهم خدا را
با خود و عطای حیــات ابدی به او ،موجودی غضبناک و بهانه گیر می
"زندگی کام ً
ال بی گناه می باشد".
پندارید ،شــاید دلیل آن این است
ایمان به خون ریخته شده  -به جان کــه از رابطه ی شــخصی خود با او
داوطلبانه هدیه شــده ی مسیح بر اطمینانندارید.
روی صلیب  -این شــرط خداوند را کالم خدا در ۲قرنتیــان ۵: ۱۳ما را
برای انسان گناهکار به جای می آورد .تشــویق می کند تا ایمان ،شناخت
و رابطــه ی خود با خــدا را خوب
به خاطر کار تمام شده  -یا به عبارتی بشناسیم ؟
دیگر؛ تاوان کام ً
ال پرداخت شــده ی
گناهان انسان گناهکار ،حال هر کس دوست عزیز من،
که به عیسی مسیح به عنوان منجی اگر شــما از وجود عیسی مسیح در
خود ایمــان مــی آورد به عضویت قلب خود اطمینــان ندارید ،کافی
خانواده ی الهی خداوند پذیرفته می است تا او را به قلب خود دعوت کنید.
شود.
مسیح دعوت شــما را می پذیرد و
انجیل یوحنا ۱۲ ،۱۲: ۱اما او به تمام گناهان شما را می آمرزد!
کســانی که به او ایمان آوردند ،این
حــق را داد که فرزندان خدا گردند؛ او روح القدس را به شــما هدیه می
بلی  ،فقط کافی بود به او ایمان آورند کنــد تا آمده و در قلب شــما برای
تا نجات یابند.
همیشه سکنا گزیند.
و انجیل یوحنا  ۲۴ ،۲۴: ۵باز تکرار
می کنم :هـر که به پیغام من گوش آنگاه روح القدس به شــما آرامش و
دهد و به خدا که مرا فرستاده است این اطمینان که شما فرزند خداوند
ایمان بیــاورد ،زندگی جاوید دارد و هستید را خواهد بخشید.
هرگز بخاطر گناهانش بازخواســت
نخواهد شد ،بلکه از همان لحظه از

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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بعد از آن که شما از آمرزش گناهان
و وجود روح القدس در خود اطمینان
یافته و خود را متعلق به خانواده ی
الهی خداوند دانستید ،می توانید با
مطالعه منضبط و عمیق کالم او ،وی
را بهتر و بهتر بشناسید.
بله  -شما می توانید از پدر آسمانی
خود بخواهید تا خود را آنگونه که وی
براستی هست ،هر روزه بهتر و بهتر بر
شما مکشوف فرماید .
دوستان گرامی،
خداوند همه ی ما را دوســت دارد
و بسیار مشتاق داشــتن رابطه ای
شــخصی و نزدیک با ما می باشد.
خداونــد قول داده کــه اگر ما واقعا
از صمیم قلب خواســتار شناخت او
باشیم ،حتماً وی را خواهیم شناخت.
ارمیا  ۱۳ ۱۳: ۲۹و اگر با تمام وجـود
مرا بطلبیـد مرا خواهید یافت .آری،
آنگاه  -ما خدا را آنگونه که وی براستی
هست خواهیم شناخت! خداوندی نه
غضبناک و بهانــه گیر ،بلکه پدری
بسیار مهربان ،متین ،صبور و دلسوز
برای ما.
آیا شــما بــا او در ارتباطی منظم،
شخصی و صمیمی بسر می برید؟
آغوش او برای دوستی و مصاحبت با
شما همواره گشوده می باشد.
•
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مدرسه بازرگانی امپریال
کالس های راه اندازی بیزنس
در خدمت جامعه ایرانیان مونتریال

If	
  you	
  Don’t	
  Vote,	
  Don’t	
  Complain/	
  	
  
Si	
  vous	
  ne	
  votez	
  pas,	
  vous	
  n'avez	
  pas	
  le	
  droit	
  de	
  vous	
  plaindre	
  non	
  plus!	
  

__________________________________________________________

شرکت و بیزنس خود را با ما شروع کنید

 به کدام حزب رای دهیم؟،۲۰۱۵ در انتخابات
	
  مناظره میان کاندیداهای محلی

 و پشتیبانی آغاز به کار، تامین منبع مالی،• طرح بیزنس
وام و ب
• شهریه رایگان • برنامه آنالین
واجـ ــورس
دین شرایط
• دیپلم رمسی از وزارت آموزش و پرورش
حد
 د900 ود
(طی شرکت الر در ماه
 شروع ترم تازه،• هر ماه
در

)درقلبمرکزشهرمونتریال (مترومکگیل

)کالس ها

 سپتامبر19 :تاریخ نامنویسی برای ترم تازه

دریافت خ
واهند کرد

You want to start your own business enterprise?

« Starting a Business »
You want to start your own business enterprise?
Business Plan & Financial Resources & Start-up Support

« Starting a Business »

Tuition-Free Program
Study from home and receive
Business Plan & Financial Resources & Start-up Support
maximum 900 CAD per month*
Online Program in English

CALL NOW!
CALL NOW!

514-207-9999
www.ibs.quebec
514-207-9999

Eligibility for Loans & Bursaries
for more information
Around 900 CAD*/month

or to register for the first session on

Henri le Grand

Diploma of Vocational Studies from the

MinistryProgram
of Education
Tuition-Free

New Sessions Starting every Month

Online Program

Diploma of Vocational Studies from the
www.henrilegrand.com
Ministry of Education

New Sessions
www.ibs.quebec
UN ENCADREMENT ACADÉMIQUE
IDÉALStarting
POUR every
VOS Month
ENFANTS
 Soutien

AVANCEZ SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE
 Cours particuliersAddress:
Programme
avancé
auxStexamens
Imperial
BusinessPréparation
School, 460 rue
West,
Suite 302,
Montreal H3B1A7
Rejoignez-nous dès maintenantCatherine
dans l’un de
nos nombreux
centres

scolaire

Eligibility for Loans & Bursaries
 Centre ville : Métro McGill
 Côte des Neiges : Collège Jean de Brébeuf
 Pie IX- Joliette : Collège Maisonneuve
Around
900 CAD*/month for
the
Metro: McGill and Place des Arts
*DISPONIBILITÉS MARDI & SAMEDI

514-961-3598
*Under certain conditions

Pour toute inscription ou renseignements:

duration of the program

ou audrey@henrilegrand.com

Daniel	
  Green	
  
Ville-‐Marie	
  

James	
  Hughes,	
  
NDG	
  
A	
  conﬁrmer	
  

Conditions d’admission :
Conditions d’admission :
- Carte d’assurance maladie ou CSQ
- Carte d’assurance maladie ou CSQ
- Passeport
Canadien
ou confirmation
de de
- Passeport
Canadien
ou confirmation
résidence
permanente
résidence
permanente
- Certificat
de naissance
traduit
- Certificat
de naissance
traduit
- Preuve
de citoyenneté
canadienne
- Preuve
de citoyenneté
canadienne
- Pièce
d’identité
- Pièce d’identité

www.paivand.ca

Ouverture
de nouvelles
sessions
de cours
Ouverture
de nouvelles
sessions
de cours
toustous
les mois
! (Places
limitées,
soyez
parmi
les mois
! (Places
limitées,
soyez
parmi
les premier(e)s
inscrit(e)s)
les premier(e)s
inscrit(e)s)

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

La Fondation Culturelle Libre Expression Presente

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

Marc	
  Garneau	
  
NDG	
  

Friday/Vendredi	
  25	
  Sep.	
  18h00-‐	
  21h00
UQAM	
  ;To	
  be	
  announced/le	
  local	
  sera	
  annoncé	
  sous	
  peu	
  
	
  

Address: 460 rue St Catherine West, Suite 302, Montreal, H3B1A7
Metro: McGill and Place des Arts
*Under certain conditions

Institut d’accompagnement scolaire pour les enfants de primaire et de secondaire
19 September 2015

 

To	
  be	
  announced/	
  sera	
  annoncé	
  
sous	
  peu	
  

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

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

18
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مها
ج
ر
ا
ن
ع
ز
ی
ز
م

شـاو
هر چهارش ره رایگان

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

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

مشاور امالک در مونتریال
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani

Registered Real Estate Broker

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

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

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:

20



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

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
__________________

پزشکان متخصص:

louis













 

 






پزشک خانواده
دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.

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



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






















 

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

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

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









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

 CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati























 
















 













 Root Canal






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






















کلیه
قبول


















 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
های
بیمه
7روز
Tel.: (514) 933-8383










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com




هفته





















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






































www.ismapquebec.com

























 





Lumineers
انستیتوVeneer


















home renovation

بهداشت
و
مکمل
عالی

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

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



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









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

Guy

بام
از درک
اروپا

Tel.:514-799-4782

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

یکبارامتحانکنیدمشتریخواهیدشد.

Tel.: 514-963-5179

«انستیتو عالی پزشکی مکمل دانشــجو می تواند دوره کوتاه مدت مدت زمــان درمــان در حدود یک
و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی بهداشت پا را به زبان پارسی گذرانده و ساعت و دستمزد این گونه خدمات
است که یک دوره چهار ساله دکترای دیپلم کانادائیدریافت نماید .ایندوره  70دالر می باشد.
ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یکدوره به ویژه برای هم میهنان عزیزی که در لطفاً برای کســب اطالعات بیشتر و
Quebec
H3H
کوتاه مدت برای رفع مشکالت ناخن
تحصیل کرده اند و
های پزشکی
 1M1رشته
Montreal,ثبت نام با ما تماس بگیرید:
و بهداشــت پاها و دروس تخصصی
تسلط
درجه
یا
و
نشده
تائید
مدارکشان
www.ismapquebec.com
,
Fax:
)(514
933-2861
توسط
دیگری را از طریق اینترنت (یا
های
زبان
از
یکی
به
تکلــم
در
ها
آن
Facebook:groups/medecinesaltپُست) ارائه می دهد.
فرانسه)
(انگلیسی
کشور
این
رسمی
ernativespodotherapie
عضویت
به
توانند
فارغ التحصیالن می
که
هموطنانی
اصوال
یا
و
نبوده
کافی
----------------------رســمی انجمن هــای ناتوروپاتی و قصد مهاجرت و اشــتغال در کانادا را
Institut supérieure de
Médecines Alternatives et
پودولوژی استان کبک در آمده و در دارند ،می تواند کارساز باشد تا بتوانند
Podotherapie
مقابل ارائه خدمــات و دریافت حق به کار مشغول شوند.
1900 Avenu Mailloux
الزحمه به بیماران رسید بدهند؛ که همچنین فارغ التحصیالن نیازی به
Suite 035
این رسید هم مورد قبول شرکت های داشتن کلینیک هم ندارند و می توانند
Québec –Québec G1J 5B9
بیمه بوده و هم به هنگام محاســبه برای ارائه این گونه خدمات به منازل
Tel: 418-614-1300
مالیات ساالنه شخص ،توسط وزارت افــراد نیازمند بروند و کرم و ســایر
Fax : 418-977-6778
دارائی استان کبک و کشور کانادا قابل داروهای طبیعی بهداشــت پا را نیز
ismap@ismapquebec.com
پذیرش خواهد بود.
بفروشند.

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Tel.: (514) 933-3337

کیفیت کار عالی
نرخ مناسب

شـی
راز

ew

N Alternative et Podothérapie
L’Institut Supérieur de Médecine

www.clinique-arya.com

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

کیتر ینگ

خامنها
رای
ب آقایان
و
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
اسپ
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
ش
ا
ل
و برطرف کننده خشکی و وز مو
ک مـ
ـ
ـ
اه
وتا
 شینیون ،رنگ ،سشوار
وی هی م
و
و
)
عروس
(گریمور
 میکاپ آرتیست
ا
ب
رو
ژهخا
 پاکسازی پوست  اپیالسیون
و آقای منها
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو
ــ

ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح

ان

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

Tel.: (514) 481-6765 | (514) 291-0175
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Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

Assurance
Elegance Insurance

20%

با خرید بیمه منزل
یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

کمپانی بیمهالگانس
خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

 % 10ختفیف

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر

بهره مند شوید!

برترین سرویس کمترین بها


مشاوره رایگان

------------برای دریافت اطالعات بیشتر،
همین امروز با ما تماس بگیرید:

CAR

با اقساط ماهیانه

HOUSE
MOTO

COMMERCIAL
_________________

_________

6400-A St-Jacques W.

175 Stillview, Suite 135

Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-677-5875
www.royalrejuvenationcenter.com

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com
assurance@eleganceleasing.com

اینتـرنت

عش
ق
ر صق

با سرعت باال،
قیمت مناسب و کیفیت عالی
• تلفن ثابت منزل
با متاس نامحدود به ایران
• اینترنت و تلفن مجانى
با معرفى  5مشترى
• امكان دسترسى به
كانال هاى تلویزیونى متعدد

متاس قبل از ساعت  ٢بعد از ظهر:
حسینمنصورى:
514-469-1610
------------------متاس بعداز ساعت  ۵بعد از ظهر:
شاهین قامسى:
514-561-2071

سبک رقص عشق :این سبك نوینى از رقص است كه بر روى همه چاكراها كار میكند؛
نوعی رقص درمانى است ،كه باعث سالمت جسم و روح می گردد؛ تدریس شیوه اى
متفاوت از رقص همراه با حركات تعاملى ،تمركزى و كششى براى موزون شدن اندام و
افكار و بدست آوردن لحظاتى شاد در زندگى....

با تدریس وژیه شادی
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شرکت بزرگ وسائل ساختمانی

nouveau-deco
کلیه وسائل بازسازی و بهسازی خانه
و هر گونه ساختمان

مسکونی و جتاری
در هر مقیاس و سطحی
___________________________________

با سال هاجتربه در ساخت و ساز ساختمان
بامدیریت ایرانی در خدمت هموطنان ایرانی مونتریال
_________________________________________

14885, boul Pierrefonds, Pierrefonds Quebec H9H 4M5

Tel.:514-626-0019 | 514-566-1400
E-mail: mfooman@gmail.com
infonouveaudeco@gmail.com

:ساعـاتکار

Welcome to Nouveau Deco in the West Island for all your flooring and home
décor needs. We are specialists in hardwood flooring including exotic woods
and bamboo. We also offer solutions for stairs, banisters and floor refinishing
along with accessories including baseboards, mouldings and transition moldings to suit your needs. We offer a significant collection of laminate flooring,
vinyl cushion flooring and vinyl tiles. Our very large collection of ceramic,
porcelain, granite, natural stone and slate floor and wall tiles as well as glass
and stone mosaic collections will satisfy all your decorative needs. Our full
range of granite and quartz countertops and our 'Kitchen Specialist Team'
will be pleased to meet with you to realize your dream kitchen solutions.

Monday to Friday10 a.m.–6 p.m.
Saturday10 a.m.–5 p.m.

چنداوکازیوناستثنائی

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

نینوسگیورگیزنیا
عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

Cell.: (514) 816-4080
 مسکونی و جتاری:مشاور امالک
در آمریکای شمالی
 تهیه وام مسکن  ارزیابی رایگان
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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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..


شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

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

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

مسکونی و جتاری

WWW.GRANITEISLAND.CA

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای

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

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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
________________

تازه واردین و غیرمهاجران

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

ژاله حافظی

PAIVAND: Vol. 23  no.1232  Sep. 15, 2015

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

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

www.agaterealtygroup.com

چند اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری و یاخرید

ما با شما کمک خواهیم کرد خانه دخلواه تان را بخرید!

مستغالت و ساختمان
برای فروش
با شرایط عالی

We have numerous properties
available.
You have a job, good credit and want to
buy a house, we can help you find a house
or rental income property.
Let’s start the process of getting you the
house you deserve.
Here are some of the type of properties
available now:

- 3 Duplexes

with rental income
of $1,350/mth

- Chalet

with Rental income
of $825/mth
on motor boat lake.
- Many more....

_____________
به زبان فارسی:
بهناز
Behnaz 514-799-4782
For English:
Thomas 514-969-6942
Marcus 514-441-2390
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شمار بیماران مبتال به دمانس افزایش مییابد
در باره گزارش این سازمان گفت دولتهای
جهــان باید شــرایط
بهتری را برای مبتالیان
به بیماری دمانس مهیا
: او در ادامه گفت.سازند
«افزایش مخارج بیماران
دمانس چالشی جدی
برای سیستم بهداشتی
و اجتاعی در سراســر
».جهان است
دمانــس هنــوز جدی
گرفتهنمیشود
محققــان بر این نظرند کــه گرچه مخارج
بیماری دمانس بیشــتر از شمار مبتالیان
 اما این بیماری هنوز جدی،افزایش مییابد
 یکی از، مارتین پرینس.گرفته نمیشــود
نویسندگان گزارش سازمان جهانی آلزایمر
 «مــا در حال حاضر:در ایــن باره میگوید
معتقدیــم که در آخرین گزارش ســازمان
 توسعه این۲۰۰۹ جهانی آلزایمر در ســال
 درصد۱۳  تا۱۲ بیماری را به اشتباه حدود
».کمتر از حد واقعی برآورد کرده بودیم
کونیم میلیون نفردر
 در حال حاضر حدود ی
 بیشتر.آلمان به بیماریدمانسدچار هستند
 آلزیمر یا،این افراد به شایعترین نوع دمانس
.زوال عقل سالخوردگی مبتال هستند
دمانس به مجموعهای از بیماریها میگویند
که بهطــور عمــده در میان افراد مســن
 در همــه این بیماریها تخریب.رواج دارد
پیشرونده سلولهای عصبی مغز مشاهده
میشود و اختالالتی در حافظه و زبان بروز
.میکند
تغییرات روانشــناختی و مختل شــدن
فعالیتهای روزمره فرد از دیگر نشــانههای
 دلیل این بیماری هنوز به.این بیماری است
.طور دقیق مشخص نشده است
)دویچه وله:(منبع

514-216-8065 :تلفن اطالعات

 بیماری دمانــس به بیماری: اگوســت27
عمومــی بزرگی تبدیل
 شمار بیماران.شده است
مبتــا بــه دمانس به
.شدت افزایش مییابد
در حــال حاضر در هر
 ثانیــه یکنفر در۳ /۲
نقطهای از جهان به این
.بیماری مبتال میشود
گزارش سازمان جهانی
آلزایمــر شــمار کل
۴۷ بیمــاران دمانس را در سراســر جهان
 تعداد این بیماران.میلیون نفر اعــام کرده
.بهسرعت افزایش مییابد
میلیون نفر به بیماری دمانس۱ /۵ در آلمان
. بیشتر این افراد آلزایمردارند.مبتال هستند
) درADI( محققان سازمان جهانی آلزایمر
 خود در لندن به این۲۰۱۵ گزارش ســال
نکته اشاره کردهاند که شمار بیماران مبتال
 میالدی سه برابر۲۰۵۰ به دمانس تا ســال
.میشود
آنهــا از دولتهــای جهــان خواســتهاند
پیشــگیریهای الزم را برای مبتال نشدن
.مردم به این بیماری انجام دهند
کنفرانــس جهانی آلزایمــر در لندن اعالم
 میلیون نفر۴۶/8کرده که در حال حــاضر
.در سراســر جهان به دمانس مبتال هستند
پیشبینی میشود که شمار این مبتالیاندر
 میلیون نفر و در سال۷۴ /۱  به۲۰۳۰ سال
. میلیون نفر برسد۱۳۱/۵  به۲۰۵۰
درصد مبتالیان به دمانس در کشورهای۶۰
 شــمار بیماران.فقیر دنیا زندگی میکنند
دمانس در آســیا بیشــتر از قارههای دیگر
 متخصصان مخارج اجتماعی و.جهان است
 میلیارد۷۰۰ اقتصادی این بیماری را بیش از
.یورو در سال برآورد میکنند
 رئیس سازمان جهانی آلزایمر،مارک وارتمن

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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از خود مان...

...ولیتنهاییاینجااذیتممیکند،مـادرجان!

برجن مرغـوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی
دلنگران گفــت" :دخترم .قرار بود
یک ساعت پیش بیاید اینجادنبالم...
اما خبری ازش نیست"
وقتی پرسیدم آیا تماس گرفته یا نه،
گفت":نه جانم! یک ماه است آمده
ام دیدنش ،موبایل ندارم .مرا اینجا
گذاشت تا کمی خرید کنم و رفت
دانشگاه .نمیدانم چرا هنوز نیامده"...
همــان لحظه باران نم نم شــروع
کرد باریــدن .دعوتش کردم برویم
همانجا یک قهــوه بخوریم تا هر
زماندخترش آمد بتواند او را ببیند.
با تردید پذیرفت.
توی کافه موبایل را دادم تا تماس
بگیرد .کاغــذی از کیفش درآورد
و شــماره را گرفــت .دخترش با
خونسردی از آن سوی خط گفت:
"ببخش مادر کالســم کمی طول
کشــید .تا بیســت دقیقه دیگر
میرسم" کمی آرام شد و قهوه اش
را سر کشید.
گفتم ":از این جزیره خوشتان آمده
آیا؟"
آهی کشــید و گفت":چه بگویم...
همین که دخترم راضی باشد برای
من هم کافی است .دلم میخواست
بیایــم و از نزدیک حال و روزش را
ببینم ،که خدا را شکر همه چیزش
مرتب است .صبحها کالس میرود و
عصرها جایی پاره وقت کار میکند.
گفتم":چقدر خوب .شما چند وقت
پیشش می مانید؟"
مکثی کرد .صدایش لرزید و گفت:
"قرار بود شــش ماه باشــد ...ولی
خب ،تنهایــی اینجا اذیتم میکند.
بلیــط را عوض کــرده ام و هفته
دیگر بازمیگــردم .دخترم هم که
زیاد در خانه نیست ...بیشتر ماندنم
مزاحمت میشود .گویا زیاد به دلش
نیست با روســری همراهش بروم

جایی ...ولی چه کنم ،عادت کرده
ام دست خودم نیست"...
قلبم بی اختیار تیر کشید...
به زحمت بغضــم را فرو خوردم و
فقط توانستم بگویم":شما را به خدا
اینطور فکر نکنید" .
ســرش را تکان داد و قهوه اش را
تا ته سر کشــید .بعد یک مرتبه
اشــاره کرد به آنســوی خیابان و
گفت":دخترمرسید!"
همراهی اش کردم تا د ِم در کافه.
قبــل از آنکــه از در بیــرون رود،
گفت":راستی اسمت را نپرسیدم
چیست؟"
بوســه ای بــر دســتش زدم و
گفتم":راوی!"
خیــره نگاهی به چشــمانم کرد
و گفــت":راوی! چه اســم جالبی!
نشنیده بودم"
بعد با صدایدلنشینی همانند مادر،
زیر لب گفت":زنده باشــی عزیز.
ممنونم برای کافی"
از پشت شیشه دیدم دختری جوان
را که به سمتش آمد و چتر بزرگش
را روی سر او گرفت .هنوز قلبم تیر
میکشی .د
شماره مادر را چند مرتبه گرفتم.
برنداشت.
بعد ثانیــه ای ،برایم مســیج داد
که"جان مادر! تلگرام نصب کرده ام
بیا آنجا .این وایبر و واتس اپ دیگر
جواب نمیدهد در ایران"
نه من تو را میشناســم نه تو مرا...
اما تو را به جان هر که میشناسی
و دوســت میداری ،هوای دل پدر
و مادرت را بیشــتر داشــته باش
خصوصا وقتی با هزار امید به عشق
دیدنت می آیند این سر دنیا به این
جزیره ی عجیب...
(راوی مونترال)

اسپشیالماه

تایر زمستانی  2سایز
 16/60/215و 16/60/205

مارک امپریال

شامل :نصب ،هزینه بازیافت و مالیات
قیمت  370دالر

(برای  4تایر )

>> تا تاریخ  15اکتبر <<

(پیش خرید و یا رزرو با پرداخت  %50بیعانه )

برای سایر سایز ها با ما متاس بگیرید.

Lotfan Replace the French/English writings with the

در انواع گوناگون

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

هــوا بر خــاف گــزارش
هواشناســی ،از همــان اول
صبح ابری بود و همه برنامه
ریزی مرا برای رفتن به کبک
سیتی ودیداردوستیدیرین،
برهم ریخت.
سفارشها را تحویل دادم و در
مســیر بازگشت ،بوی کیک
تازه از فــر درآمده ی قنادی
خیابان شربروک ،به هوسم
انداخت که بــا آن ،آخرین
قهوه را هم بنوشــم و سپس
به خانــه روم ...صندلی های
بلند رو به خیابانش را با اینکه
چندان راحت نیست ،دوست دارم.
هنــوز کیک را نخــورده بودم که
دوستی اهل قلم ،شعری فرستاد و
ضمیمه اش عکس بی جان کودک
سوری! و نوشت "ادیتش کن رفیق.
فقط ســریع" دیگر هیچ از طعم
کیک نفهمیدم و ته گلویم ماند یک
تلخیعجیب...
موبایل را خامــوش کردم و خیره
ماندم به خیابان و بی دغدغه گی
چند گیتاریست که آنسوتر آهنگی
دلنشــین را می نواختند و صدای
سازشــان گنگ و مبهم به گوش
میرسید.
یک مرتبه میان عابران ،چشــمم
افتاد به خانمی همسن و سال مادر،
که نشسته بود آنسوی خیابان روی
نیم پله کنار مغازه ای خالی.
نمیدانم از روســری اش که مثل
مادر گــره زده بود زیر گلویش ،یا
آرایش ملیح روی چهره اش بود که
دریافتم ایرانی است.
در نگاهش حس غریبی بود .یک
سردرگمی عجیب .مدام به ساعتش
نــگاه میکرد و گهگاه دســتی به
زانوهایش می کشید .پانزده دقیقه
ای می گذشت .همچنان همانجا
نشســته بود و دیگر معلوم بود که
منتظر کسی است.
نمیدانم چه شــد که دل را به دریا
زده و به ســمتش رفتم .به فارسی
سالم کردم .گویا دنیا را به او داده
بودند.
بلند شــد و گفت":ســام عزیزم.
چقدر خوب که ایرانی هستید!"
گفتم":گویا قرار است باران ببارد!"
نگرانی در چشمانش موج زد و زیر
لب گفت":به گمانــم" و دوباره به
ساعتش نگاه کرد.
پرسیدم" :منتظر کسی هستید؟"

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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«««« زنــدگی »»»»

برایسالمتـیخانمها!

------------فواید خوردن دو عدد سیب در روز
ظرف سه ماه ظاهر میشود.
--------طبق تحقیقات جدید ،فقطدو عدد سیب
در روز با پایین آوردن سطح کلسترول،
میتواند از زنان دربرابر بیماریهای قلبی
محافظتکند.
دانشمندان دریافتهاند که سیب به طور
قابل توجهی در زنان بعد از یائسگی که
بیشتر در معرض ابتال به حمالت قلبی و
سکته هستند ،سطح چربی خون را پایین
میآورد.
مصرف میوهها در طول شش ماه ،سطح
کلســترول خون شرکتکنندههای این
تحقیق را تا یک چهارم کاهش داد.
بیشــترین کاهــش در لیپوپروتئی 
ن با
چگالی کم که همان «کلســترول بد»
نامیده میشــود دیده شــده است که
شریانهای خون را مسدود کرده و خطر
ایجاد لختههای خون نزدیک به قلب و
مغز را افزایش میدهد.
یافتههای این تحقیق که توســط تیم
تخقیقی دانشــگاه ایالتی فلوریدا انجام
گرفته اســت ،شــواهد و مدارک قبلی
درمورد فواید ســیب برای قلب را تایید
میکند.
اما آخرین تحقیق در این رابطه نشــان
میدهد که خوردن سیب میتواند برای
آنهایــی که در معــرض باالترین خطر
هستند هم مفید باشد.
حدود  ۴۵درصد از زنــان بریتانیایی از
بیماری قلبی یا سکته رنج میبرند و این
یکی از متداولترین علل مرگ در میان
زنان یائسه است.
به نظر میرســد زنان تا زمان یائسگی
دربرابر ابتــا به بیمــاری قلبی نوعی
مصونیــت دارند و میزان این بیماری در
زنان در مقایسه با مردان ،یک سوم است.
اما از سن  ۵۰سالگی به بعد ،احتمال بروز
آن به شدت باال میرود.
محققان میخواستند ببینند که خوردن
دو عدد سیب به صورت روزانه میتواند
تاثیری بر خطر ابتــا به بیماری قلبی
داشته باشد یا خیر.

بــرای این منظور ،آنهــا از  ۱۶۰زن که
در دوران یائسگی خود به سر میبردند
استفاده کرده و از نیمی از آنها خواستند
که  ۷۵گرم ســیب خشک  --معادل دو
عدد سیب تازه متوسط  --در روز مصرف
کنند.
بــرای مقایســه از نیم دیگــر این زنان
خواسته شــد که به همین میزان از آلو
استفادهکنند.
از هرکدام از شــرکتکنندهها به مدت
یک سال هر سه ماه یکبار آزمایش خون
گرفته شد.
نتایج این تحقیق که در ژورنال آکادمی
تغذیه و دیابت به چاپ رســید ،نشــان
میدهــد که بعد از گذشــت ســه ماه
سطح کلسترول خون گروهی که سیب
میخوردند تا  ۹درصد و سطح کلسترول
 LDLآنها تا  ۱۸درصد کاهش یافت.
بعد از گذشت شش ماه ،این کاهش حتی
بیشتر شد ،طوریکه کلسترول کلی آنها
 ۱۳درصد و ســطح  LDLتا  ۲۴درصد
کاهــش پیدا کرد .در شــش ماه بعدی
تحقیق هم ایــن کاهش همچنان ادامه
داشت.
آلو هم تا حدی موجب پایین آوردن سطح
کلســترول خون در شرکتکنندههای
گروه دوم شده بود اما نه به اندازه مصرف
سیب.
محققان در گزارشی که از تحقیق خود
ارائه دادند ،عنوان کردند« ،مصرف حدود
دو عدد ســیب متوسط در روز میتواند
تا حد قابلمالحظهای سطح کلسترول
خون را حتی ظرف سه ماه پایین بیاورد».
بریتانیاییها حدود  ۵۰۰،۰۰۰تن سیب
در سال مصرف میکنند.
در سال  ،۲۰۰۹یک تحقیق که در کشور
لهســتان انجام گرفت مشخص کرد که
مصرف دو عدد سیب در روز احتمال بروز
ســرطان روده را هم در افراد بزرگسال
نصف میکند.
و تحقیقی که توسط محققان دانشکده
پزشــکی ســنت جورج در لندن انجام
گرفت نشان میدهد که عملکرد ریه نیز
در مردان میانسالی کهدر روز حداقل یک
عدد سیب میخورند ،تقویت میشود.

سالمتیباماساژ ۶نقطهپا
سالمتی با ماساژ  ۶نقطه پادر
بدن انســان میلیاردها پایانه
عصبی وجود دارد که تحریک
آن ها روی وضعیت جسمی،
تأثیر مثبتــی می گذارد .این
کار را می توان با ماساژ دادن
یا فشار وارد آوردن روی پایانه
عصبی ،انجام داد
تحریک نقاط حســاس روی
کف پــا ،تأثیــر مثبتی روی
گردش خون ،فشــارخون و
میزان هورمون می گذارد که

برای کاهش میزان استرس و
رهایی از بی خوابی مفید است
و در رفــع دردهای بدن ،دفع
ســنگ کلیه ،درمان دیابت و
رفع التهاب استخوان و مفصل
موثر است.

اما  ۶نقطه حساس عبارتند
از:
• شست پا:

آیا دوست دارید الغر باشید؟
کافی اســت هر بار که هوس
خــوردن مــاده غذایی چاق
کننده می کنید ،شست پای
خود را ماساژ دهید.

•

کولهپشتی و آسیب پشت کودکان

فواید 2سیب

!Back to School

کولهپشــتیها وســیلهای راحــت برای
دانشآموزان برای انتقال وسایلشــان می
باشند .اما کارشناسان میگویند اگر بهدرستی
به کار نروند ،میتوانند باعث آسیبدیدگی
پشت ،گردن و شانه بچهها شوند.
افزایش استفاده از کولهپشتی در سالهای
اخیر در میان دانشآمــوزان ،باعث افزایش
شکایت از کمردرد ،گردن درد و شانه درد در
میان کودکان کمسن شده است.
کولهپشتی نیاید وزنی بیشتر از  5تا  10درصد
وزن کودک داشته باشد .همچنین کولهپشتی
هرگز نباید پهنتر یا درازتر از پشــت بچه
باشد .همچنین کولهپشتی نباید بیش از 10
سانتیمتر پایینتر از خط کمر آویزان باشد.
الزم است که کولهپشتی نوار شانهای پهن ،بالشتک دار و
قابل تنظیمی داشته باشند ،و کودکان همیشه باید هنگام
استفاده از کولهپشتی از هر دو بند آن استفاده کنند.
همچنین مهم است که دیواره پشتی کولهپشتی بالشتک دار
باشد تا بهاینترتیب کودک هنگام حمل آن احساس راحتی
کند و هم مانع از فرورفتن لبههای تیز اشیایی مانند مداد،
خطکش ،کتابها و سایر ملزومات مرسی به درون پشتش
شود.
کولهپشتیراانتخابکنیدکهدرونشچندینبخشومحفظه
جداگانه باشد ،تا آسانتر بهطور کارآمدی وسایل متفاوت را
درون آن قرار داد .وسایل نوکتیز یا حجیم را از بخشی از
کوله که روی پشت کودک قرار میگیرد ،دور نگهدارید.
یکراه محدود کردن وزن کولهپشتی این است که از آموزگار
کودکتان بخواهید تا به او اجازه دهد سنگینتر کتابها یا
وسایل الکترونیکی مانند لپتاپ را در مدرسه باقی بگذارد،
و فقط مواد خواندنی سبکتر را با خود به خانه ببرد•.

چرت نیمروزی
'میتواند فشار خون را
کاهش دهد'

نتیجه یک تحقیق نشــان میدهد که چــرت نیمروزی
میتواند فشار خون و خطر حمله یا سکته قلبی را کاهش
دهد.
بر اساس این تحقیق که نتیجهاشدر کنگره انجمن اروپایی
متخصصان قلب (کاردیولوژی) ارائه شده ،خوابیدن به مدت
نیم ساعت یا کمی بیشتردر میانه روز خطر حمله قلبی را
تا ده درصد کاهش میدهد.
این تحقیق در بیمارســتان اســکلپیهیون ووال در آتن،
پایتخت یونان انجام شده و در آن پژوهشگران حدود ۴۰۰
فرد میانسال با فشار خون باال را مورد مطالعه قرار دادهاند.
دکتر مانولیس کالیستراتوس ،در هنگام ارائه این تحقیق
گفت کــه ســاعات کار اداری و فرهنــگ کاری مدرن،
اســتراحت نیمروزی را تقریبا از دور خارج کرده است .او
این سوال را مطرح کرد که آیا خواب قیلوله تنها یک رسم
سنتی است یا واقعا برای بدن سودمند است .او گفت" :دو
نخستوزیر مشــهور بریتانیا از طرفداران چرت نیمروزی
بودند .وینستون چرچیل میگفت باید زمانی برای خواب
بین ناهار و شام اختصاص داد و مارگارت تاچر هم دوست
نداشت کسی حول و حوش ساعت  ۳بعد از ظهر مزاحمش
شود ...تحقیق ما نشان میدهد که آنها حق داشتند".
دکتر کالیستراتوس با اشاره به روند تحقیق و نتیجه آن
گفت هر چند میزان کاهش فشار خوندر میان کسانی که
در میانه روز میخوابند ،اندک است ،اما همین مقدار کم
هم میتواند  ۱۰درصد خطر بروز عوارض قلبی و وریدی
را کاهش دهد.
پژوهشگران این تحقیق همچنین دریافتهاند که خواب
نیمروزی سرعت ضربان قلب را تا  ۱۱درصد و همین طور
قطر دهلیز چپ قلب را تا پنج درصد کاهش میدهد.
به گقته دکتر کالیستراتوس یافتههای تحقیق نشان داده
است که نه تنها چرت کوتاه نیمروزی میتواند به کاهش
فشار خون منجر شود ،بلکه خواب طوالنیتر حتی میتواند
مفیدترباشد.

راهنمایمشاغل
سادهمثلسالم! ...ایرانیان
با دیده
شوید Tel ...مونتریال
: (514) 996-9692

Z
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•
قسمت وسط کف پا:

در این قسمت پایانه عصبی
متعددی وجود دارد؛ با ماساژ
دادن این قســمت می توان
اســترس را از بیــن برد و به
بهتر شدن تنفس کمک کرد.
ماساژ دادن این قسمت ،تأثیر
مثبتــی روی دیافراگم می
گذارد .دیافراگم نوعی عضله
گنبدی شکل است که هنگام
نفس کشــیدن به ریه کمک
می کند تا رونــد پر و خالی
شدن آن بهتر انجام شود.

کاهش داد .این کار همچنین
باعث سالمت غده تیروئید نیز
•
می شــود .اگر فرد به صورت
بندهای انگشت شست پا:
با ماســاژ دادن انتهایی ترین مداوم در معرض استرس قرار
قسمت شســت پا «نزدیک گیرد ،عملکرد غده تیروئید نیز
•
به کف پا »می توان فشــار و دچار مشکل می شود.
قسمت مرکزی شست پا:
اســترس وارد شده به بدن را

ماساژ دادن این قسمت از پا،
تأثیر مثبتی روی غده هیپوفیز
می گذارد .این ســاختار در
مغز ،عملکرد غدد دیگر بدن
را کنترل می کند .راه ســاده
برای تنظیم میزان هورموندر
بدن ،فشار دادن یا ماساژ دادن
قسمت وسط شست است.
•
قسمت کنار پاشنه پا:

متخصصان می گویند ماساژ
دادن این قسمت از پا ،در دفع
ســمومی که در بدن تراکم
پیدا کرده ،موثر است .با ماساژ
دادن این قســمت ،سیستم
دفع بدن فعال تر می شــود.

ایــن حرکت را به طور منظم
انجام دهید ،میوه و ســبزی
فراوان نیز مصرف کنید تا از
بدن سم زدایی شود.

•
لبه داخلی کف پا:

آیا همیشه احساس خستگی
و بی حالی می کنید؟ شــاید
الزم اســت که غدد آدرنال را
تحریک کنیــد .برای این که
بدن انرژی بگیرد ،قسمت لبه
های داخلی کف پا را ماســاژ
دهید زیرا اعصاب موجود در
این قســمت به غدد آدرنال
ارتباط دارد.
(منبع :سالمت نیوز)
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گان
بيمه تكميلي درمان
ی از
درمان
احتماالً از خیلیها شــنیدهاید که
با اینکه فروشــگاهی را خیلی
دوســت دارند اما
بخاطر شلوغ بودن
محل آن یا نبودن
خیلی مهم اســت کــه خودتان و جای پــارک به آن
محصولتان را طوری معرفی کنید نمیروند.
که نه تنهــا بتوانید جمعیتی که •
میخواهید را به ســمت خودتان  .۲ظــاهر!
بکشــانید ،بلکه تشویقشان کنید دقیقــاً درســت اســت
که دوباره به ســمتتان برگشته و که میگوینــد تاثیر اول
ماندگارترین تاثیر است.
مشتری دائم تان شوند.
در زیر بــه  ۶روش بــرای جذب این فقط در روابط میانفردی
مشتری و نگه داشــتن آنها اشاره صدق نمیکند .در دنیای تجارت
هم همینطور است .اگر کسی وارد
میکنیم:
فروشگاهی شــود که باوجود باال
•
 .۱محل ،محل ،محل!
بودن قیمتها روی زمین آشغال
! Location, Locationریخته باشــد ،بوی بــدی در هوا
احتماالً از همه شنیدهاید که یکی جریان داشته باشد یا اجناس همه
از نکات مهم در موفق شــدن یک اینطرف و آنطرف پخش باشــند،
تجارت و نگه داشــتن مشتریان ،مطمئناً دیگر به آن جا پا نخواهند
محل است .فقط منظور محلهای گذاشت .مگراینکه برایشان تخفیف
که در آن کارتان را راه انداخته اید  ٪۱۰۰بگذارید!
نیست ،جزییاتی مثل اینکه کدام •
طرف خیابان باشــد یا کنار کدام  .۳قیمتها.
بدیهی اســت کــه ایــن یکی از
فروشگاه هم مهم است.
مطمئناً بارها شــده کــه بخاطر مهمترین جنبههای دنیای تجارت
شــلوغ بودن یک طــرف خیابان ،اســت .بااینکــه میخواهید برای
بــه فروشــگاهی کــه در آنطرف باقی ماندن در دنیای تجارت ،سود
خیابان قرار گرفته رفتهاید یا حتماً کافی داشــته باشید ،اما الزم است
فروشگاهی که محل پارک مناسب قیمتهایتاندر رقابت با محصوالت
یا خدمات مشابهتان و یا حتی کمی
دهید.
ترجیح م
یکباشد را
داشته
دویشرح
جدول با

5112

براس��اس گزارشه��ا و آماره��اي ارائه ش��ده هماينك درص��د زيادي از
بازنشس��تگان صندوقهاي بيمهاي كش��ور با حمايت و مساعدتهاي دولت
تحت پوش��ش بيمه خدماتدرماني و تأمين اجتماعي هستند اما با توجه به
كهولت سن و تحليل و كاهش توان جسمي بازنشستگان ،بيشتر آنها نيازمند
مراقبتهاي بهداش��تي هس��تند و در اين زمينه به علت افزايش هزينههاي
تش��خيصي ،درمان��ي و ورود تجهي��زات و فناوريهاي پزش��كي گرانقيمت
خدمات بيمه پايه درمان پاسخگوي نيازهاي بهداشتي درماني بازنشستگان
نيس��ت و حتي در پارهاي از موارد به دليل باال بودن نرخ خدمات پزش��كي
بوي��ژه در بخ��ش جراحيها و بيماريهاي س��خت و صعبالع��الج برخي از
بازنشستگان به خاطر عدم برخورداري از خدمات بيمه تكميلي درمان قدرت
و توانايي پرداخت هزينههاي پزشكي را ندارند درحالي كه اگر خدمات بيمه
پايه درمان از سوي متوليان حوزه سالمت و سازمانهاي بيمهگر ساماندهي
ش��ود به طور قطع بخش زيادي از هزينههاي دوران بازنشستگي را پوشش
خواهد داد.
در كشور ما با توجه به وضعيت اقتصادي ارائه تمامي سرويسها و خدمات
بهداش��تي در قالب بيمه درماني براي دستگاههاي اجرايي و دولتي امكانپذير
نيس��ت و بر همين اس��اس در قانون مديريت خدمات كش��وري دستگاههاي
اجراي��ي مكلفند در چارچوب بودجههاي مصوب و آئيننامهاي كه به تصويب
هيأت وزيران ميرسد كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را عالوه
بر استفاده از بيمه پايه درمان ،با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت
براي تمامي كارمندان دولت تحت پوشش بيمههاي تكميلي قرار دهند بنابراين
در شرايط كنوني با توجه به وضعيت معيشتي بازنشستگان بيمههاي مكمل
بهعنوان تكميل كننده خدم��ات و هم تكميل كننده هزينهها براي اين افراد
از اهميت بااليي برخوردار اس��ت به نحوي كه بحث بيمه تكميلي درمان بعد
از افزايش حقوق به عنوان مطالبه مهم بازنشستگان اين كشور مطرح است و
هماينك دو گروه از بازنشستگان كشوري و تأمين اجتماعي با كسر مبالغي از
حقوقش��ان توسط سازمانهاي بيمهگر تحت پوشش قرار دارند اما مهمترين
مسئله كه در اين ميان مطرح است بحث كيفيت خدمات درماني شركتهاي
بيمهاي است كه متأسفانه برخي از آنان در ازاي مبلغي كه از بازنشستگان بابت
بيمه تكميلي ميگيرند خدمات درخور و مطلوبي ارائه نميكنند كه الزم است
هست که
فروشگاهی
بخشباشد.
زمينهآنها
درپاییايننتر از
ويژهاي
برود ،مهم توجه
جلوتر به اين
هاي نظارتي صندوقهاي بيمهاي
طريق عالوه بر
حالتاز اين
باش��ند تا
داش��ته
برايقیمتی
درمانيرا با
خدماتجنس
ارتقاي همان
محصوالتبهبودم ویتواند
بایــد
ایــن
در
اینافراد
بخرد .اين
هاي بحق
نگراني
دغدغه
بیشــتریبخش
بازنشستگان
نسبتشهای
کار به رو
نتر
ترها و پایی
توجهي ازپایین
داشتهقابلباشید تا
به خدماترساني شركتهاي بيمهاي برطرف گردد.

راه برای
جذبمشتری
و نگه داشتن
آنها

بودن قیمتهایتان را جبران کند .مختلف قابل انجام است مثل حراج،
هیچ چیز برای مشتری جذابتر از بُن تخفیف ،یکی بخرید بعدی را
شرح نصفه قیمــت بخرید و هزار و یک
دو متر
جدولاگرباچند
که بداند
این نیستیک
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بوده است .این مشکل بزرگی برای
ترفنددیگر.
همانطور که در باال اشــاره کردیم ،آن بیزنس ایجاد میکند .حرفهای
میتوانید قیمتتان را پایینتر آورده مردم خیلی سریع دهان به دهان
درص��دمی
همه ما
هم و
شود
پخش می
دهید که
بیشتری
اما محصول
دانیماز
زيادي
اينك
ش��ده
آماره��اي ارائه
ارائهه��ا و
گزارش
براس��اس
دولت
هاي
مساعدت
و
حمايت
با
كش��ور
اي
بيمه
هاي
صندوق
بازنشس��تگان
سود کمتر از هر کاال را جبران کند .که وقتی چیزی میشنویم ،آن را
اما با توجه به
• تحت پوش��ش بيمه خدماتدرماني و تأمين اجتماعي هستند
معموالً مطمئن
باور میکنیــم و
كهولت سن و تحليل و كاهش توان جسمي بازنشستگان ،بيشتر آنها نيازمند
 .۴آگاهی نسبت به محصولی که
نرویم،
شرکت
علتآن
کهبهسراغ
شویم
هاي
هزينه
افزايش
زمينه
مراقبتهاي بهداش��تي هس��تند و مدریاين
میفروشید.
پزش��كيامتحانش
خودمــان
گرانقيمت
اینکههاي
بــدونفناوري
تش��خيصي ،درمان��ي و ورود تجهي��زات و
بازنشستگان
بهداشتي درماني
نيازهاي
درمان
کارمندان
بيمهکهپايههمه
خدماتاست
خیلی مهم
مشتریانتان حرف
باشیم .با
پاسخگويکرده
پزش��كي
خدمات
نرخ
بودن
باال
دليل
به
موارد
از
اي
پاره
در
حتي
و
نيس��ت
دانش کامل نسبت به محصوالت بزنید ،به آنها لبخند بزنید ،به آنها
بوي��ژه در بخ��ش جراحيها و بيماريهاي س��خت و صعبالع��الج برخي از
عدمیکند
ارائه م
شرکت
و خدماتی که
درماننکنید
تكميليسعی
بدهید اما
پیشــنهاد
قدرت
خدمات بيمه
برخورداري از
خاطر
بازنشستگان به
هاياین
بدتر از
توانايي هیچ
داشتهوباشند.
خدماتمردم
اگر کنید.
تحمیل
ندارندبه آنها
چیزی را
بيمه
درحالي كه
پزشكي را
چیزهزينه
پرداخت
ساماندهي
هاي بيمه
سازمان
و
سالمت
حوزه
متوليان
سوي
از
درمان
نیستپايه
بزنند،گرمخصوصاً
که وقتی سوالی درمورد یک دوستدارند حرف
پوشش
را
بازنشستگي
دوران
هاي
هزينه
از
زيادي
بخش
قطع
طور
به
ش��ود
محصول یا خدمات از کارمند یک زنان خانهدار که زیاد از خانه خارج
خواهد داد.
برودبهو کس
اقتصاديوند.
وضعيت نمیش
ارائه تمامي سرويسها و خدمات
پرســید،توجه
شرکت مدریكشور ما با
اطالعات الزم
دیگری را
درمانيرا براي•دستگاههاي اجرايي و دولتي امكانپذير
بیاورددرتا قالب بيمه
بهداش��تي
تبلیغــات
قانون.۶
خدمات كش��وري دستگاههاي
مديريت
در
اس��اس
همين
بر
و
نيس��ت
به شما بدهد یا از شما بخواهد روز
تصويب
نامهاي كه
خیلیمصوب
بودجههاي
چارچوب
مراجعهمكلفند
دیگریاجراي��ي
بیزنسبه تان را
آئين که
مهم واست
کسی
کنیددرکه با
هيأت وزيران ميرسد كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را عالوه
تبلیغوکنید.
درست
های
مشاركتروش
کنید .به
صحبت
استفاده ازدارد
اطالعــات
يكنواخت
هماهنگ
صورت
آنان به
درمان ،با
بيمه پايه
که بر
مختلفی دارد،
هايشهای
بيمه رو
تبلیغات
دولت مثل
كارمندانهست
خاص هم
شرایط
بنابراين
تكميلي قرار دهند
تحت پوشش
تمامي
البته براي
مكمل
بيمههاي
بازنشستگان
معيشتي
توجه به
كنوني با
کهشرايط
وقتی در
اینترنت،
مجالت،
روزنامهها،
وضعيتمثل
آموزش
تحت
کارمندان
افراد
اين
براي
ها
هزينه
كننده
تكميل
هم
و
خدم��ات
كننده
تكميل
عنوان
هستند.به
تبلیغات محلــی ،تبلیغات کالمی
از اهميت بااليي برخوردار اس��ت به نحوي كه بحث بيمه تكميلي درمان بعد
حتی می
و… برای
عنواناً افراد
باید حتم
شرایط هم
توانیدو
مطرح است
تبلیغاتكشور
بازنشستگان اين
مطالبه مهم
حقوق به
در ایناز افزايش
یــا بُن
تأميندو روزه
حــراج
در از
محصوالتازو خدمات
مطلــع
تخفیفاز
كسر مبالغي
اجتماعي با
كشوري و
بازنشستگان
همازاينك دو گروه
مهمترين
اما
دارند
قرار
پوشش
تحت
گر
بيمه
هاي
سازمان
توسط
ش��ان
حقوق
دسترس مشــتری داشته باشید اســتفاده کنید .این باعث میشود
هاي
خاطرشركت
خدماتبهدرماني
است بحث
مطرح
نباشدميان
اینطوردر اين
مسئله كه
حراج به
كيفيتزیادی
مشتریان
است
ممکن
چون اگر
بيمهاي است كه متأسفانه برخي از آنان در ازاي مبلغي كه از بازنشستگان بابت
بیاورندكهاماالزموقتی
هجوم
ســمتتان
شما رفته
فروشگاه
بيمهاز در
خیلیها
است
نميكنند
مطلوبي ارائه
خدماتودرخور و
گيرند
تكميلي مي
و
کنید
ارائه
که
محصولی
ببینند
ی
م
برنگردند.
دیگر در اين زمينه بخشهاي نظارتي صندوقهاي بيمهاي به اين مهم توجه ويژهاي
براي
درماني
خدمات
ارتقاي
بهبود و
• داش��ته باش��ند تا از اين طريق عالوه بر
خدمات
است و
خوب
هایتان
قیمت
نسبت
افراد
اين
بحق
هاي
نگراني
و
ها
دغدغه
بازنشستگان
دوستــانه
 .۵رفتار
بخش قابل توجهي از خوبی به مشــتری ارائه میکنید،
به خدماترساني شركتهاي بيمهاي برطرف گردد.
خیلی وقتها شکایتهایی از زبان دوباره به سمتتان برخواهند گشت،
مردم میشــنوید که فالن کارمند چه در حراج باشید چه نباشید.
•
در فالن شرکت بیادب و بداخالق

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

ورزشی...

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت
ه نگرانی،
رید موریان
نگذا
•

زندگی تان را واژگون کند.

(ادامه از شماره پیش)

 -16تا وقتی به قدرت نرســیده
ای مطیع باش و چــون به آن
رسیدی متواضع.
(اناتول فرانس)

•

 -17زندگــی دریای متالطمی
است که قطب نمای آن ،محبت
است.
(افالطون)
•

ولی یاد آن در سراســر عمر باقی
می ماند.
(دیل کارنگی)

 -18فضیلت انسان در نگه داشتن
حد وســط میان افراط و تفریط
است( .ارسطو)

•

 -19شــاد باش تا حســود و جاه
طلب نباشی.
(لوشو)

•

•

•

 -20از روی موی خاکســتری مو
نمیتوان عمر قلب را شناخت.
(گوتاما بودا)
•

 -21امید ،ســرابی است که اگر
ناپدید شــود ،همه از تشــنگی
خواهیم سوخت.
(وین دایر)
•

 -22نگذارید موریانه نگرانی ،بنای
زندگیتان را واژگون کند.
(دیل کارنگی)
•

 -23نهال دوستی واقعی ،آهسته
رشد میکند.
(واشنگتن)
•

 -32آدم ،تنها مخلوقی است که
نمیخواهد همان باشد که هست.
(آلبر کامو)

•

 -33به یاد داشــته باش درست
در لحظــه ای که می گویی" :من
تسلیمم" شــخص دیگری که در
حال نظاره همان موقعیت اســت
بــا خود می گویــد" :چه فرصت
بزرگی"
(جکسون براون)

•

 -34به همه عشق بورز ،به تعداد
کمی اعتماد کن ،و به هیچ کس
بدی نکن.
(شکسپیر)

•

-35دنیا یكسره صحنه بازی است
و همه بازیگــران آن به نوبت می
آیند و می روند و نقش خود را به
دیگری می سپارند .
(ویلیامشکسپیر)

•

•

•

•

•

 -43برای رسیدن به آرامش باید
دری آهنی بر روی گذشته و آینده
کشید و تنها به زمان حال اندیشید.
(دیل کارنگی)
 -44هنر گوش دادن را فراگیرید.
فرصتها گاهی به آهســتگی در
میزنند.
(دیل کارنگی)
 -45موطن آدمی را در هیچ نقشه
جغرافیای نشانی نمی توان یافت،
موطن آدمی در قلب همه کسانی
است که دوستش دارند!
(ویلیامشکسپیر)
 -46گل را می توان زیر پا له كرد،
ولی بوی عطر آنرا نمی تواندر فضا
ُكشت.
(فرانسوا ولتر)

 -24انسان ،تنها موجودی است که
از موهبت خنده برخوردار است.
(ویکتورهوگو)
 -25تردید در تصمیم گیری ،بدتر
از تصمیم بد گرفتن است.
(سیلوا)

 -37امید دارویی اســت كه شفا
نمــی دهد ،اما درد را قابل تحمل
می كند.
(مارس آشار)

•

 -38انسان همچون رودخانه است؛
هر چه عمیق تر باشــد  ،آرام تر و
متواضع تر است.
(منتسکیو)

•

•

 -26اگــر به دنبــال دو خرگوش
بدوید ،هیچ کدام را نمی گیرید.
(مارک تواین)
•

 -27دوست کســی است که در
کنار او می توانید خودتان باشید.
(سقراط)
•

 -28به هیچ دسته کلیدی اعتماد
نکنید بلکه کلیدسازی را فرا گیرید.
(جان گریندر)

•

 -29ادب ،خرجــی نــدارد ولی
میتواند همه چیز را خریداری کند.
(کورونو)
•

 -30یــک غم به تنهایــی برای
نابودی هزاران نشاط کافی است.
(ژول ورن)
•

 -31تبسم لحظه ای بیش نیست،

•

•

•

 -39ایستاده مردن بهتر از زانو زده
زیستن است.
(آلبر کامو)
•

 -40ابرهای غارتگردیرزمانی پیروز
نخواهند ماند ،دیر زمانی صاحب
آســمان نخواهند بود و اختران را
تنها به ظاهر در كام خود فرو
می برند.
(والت ویتمن)
•

 -41امواج خروشان سطح
اقیانوس هرگز ســكون و
آرامش اعماق آن را بر هم
نمی زند.

(ویلیامجیمز)

 -42وقتی انسان ببری را بکشد،
نامش را تمرین مردانگی میگذارند.
ولی وقتی ببری انسان را بدرد نام
اینکار را توحش و آدمخواری می
نهند،تفاوت جنایت و عدالت همدر
قاموس بشر از این بیشتر نیست.
(جرج برناردشاو)

 -36به جای آنكه به تاریكی لعنت
بفرستید یك شمع روشن كنید.
(کنفسیوس)

•
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•

 -47مرگ یعنی دگرگونی شتابان
و نابهنگام فعل مضــارع به فعل
ماضی
 -48خویــــش را صافــی کن از
اوصــاف خود  /تا ببینی ذات پاک
صاف خـــود
(موالنا)

 -49شــادی پروانه ای است که
هر چه تقال کنی نمی توانی آن را
شکار کنی ...باید آرام باشی تا روی
شانه ات بنشیند.
•

 -50گمشده ی این نسل اعتماد
است نه اعتقاد! افسوس که نه بر
اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها
اعتماد! •

خسروانی بنیان گذار
تاج درگذشت
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یوســف تی زهوش ،از
قدیمیتریــن ایرانیان
جامعه ایرانی مونترال،
قهرمان پیشــین تیم
ملی پینگپنگ ،مربی
فدراسیون پینگپنگ

تــوپ را بطــرف دروازه
حریف پرتــاب نماید؛ از
این طریق امتیازی برای
تیمش بدســت بیاورد.
چنانچه توپ وارد دروازه
،1963
بیشــتری
بشــود امتیاز
ایران در یوگســاوی
قهرمان تیم ملی
نصیب او خواهد شد.
ی1976؛خبرنگارکیهان
،1965چکسولواک
دروازه گل دارای دو چوب
ته 1976؛ خبرنگارکیهان
بلند و دو چوب کوتاه می
ورزشی در کلک
ــک مونتریــال 1976؛
باشد.
ورزشــی المپی
فنی داوران تنیس روی
ل
تبــا
فو
سرپرست کمیته
ــیایی درتهران 1974؛
ا ســتر ا لین
میزمسابقات آس
قات جهانی در انگلستان
در سراســر
مشاور فنی مساب
جهان دارای
1977
 2650کلوپ
و 700394
بازیکن.
تمام بازیکنان باید مجوز
رســمی بازی را داشــته
باشند.
زمین فوتبال به شــکل بیضی 1350
تا  185متــر درازای زمین .پهنای آن
 110تا  155متر می باشد.
توپ بــازی بادامی شــکل و از چرم
ساخته شده.
پهنــای تــوپ  55ســانتیمتر و 75
سانتیمتر طول آن.
بازیکن نباید حریف خود را از پشــت
هول بدهد.
مسابقه در چهار وقت  20دقیقه و هر آقایــان جیمی کانر و آغاســی اظهار
کرده بودند که یک تنیس باز حرفه ای
 20دقیقه  5دقیقه استراحت.
مسابقه بین دو تیم  2ساعت طول می نباید ذهنش را درگیر مسائل مختلف
کشــد .بازیکن که با خشونت و هول کند .او باید تاکتیک بازی و ضربه های
دادن ،داور او را از زمین اخراج می کند .سرویس خود را بهتر نماید .همچنین
آقای تام ویل فوتبالیســت اســترالیا بایــد و کامال به راهنمائی ها و نصایح
بعد از تمام کردن تحصیالت خود در مربی خــود عمل کنــد و تمرینات
انگلستان ،این ورزش که ریشه آن از بیشتری با مربی خود انجامدهد.
"راگبی" گرفته شده در سال  1858در
شهر ملبورن بصورت فوتبال استرالین قهرمان بوکس
را بــه اجراء درآورد .درحال حاضر این 300میلیون دالری!
ورزش مورد توجه کشورهای مختلف
آقای فلوید «می ودر»
بخصوص در نیوزیلند و کشــورهای
 MAYWEATHERقهرمان بوکس
گینــه ،فیجی ،تــون گا و همچنین
آمریکائــی طبق اظهــار نظر مجله
در اروپــا ،انگلیس ،دانمارک ،ســوئد،
«فوربز»  FORBESتوانسته دو سال
فنالند ،آلمان ،اسپانیا ،فرانسه و ایرلند
پیاپی هر سال ســیصد میلیون دالر
و همچنین در آمریکا  1989و کانادا
بدست آورد.
سال  2008اولین مسابقهدر مونترال و
کبک به اجراء گذاشته شد.
مسابقات بین المللی آن با
شرکت  18کشور برگذار
می گردد.

تیمسار پرویز خســروانی بنیان گذار
باشگاه تاج و سرپرست سازمان تربیت
بدنی در سن  93سالگی در لندن و در
کنار همسر خوددرگذشت.
سپهبد خســروانی در ســال 1301
متولد شد و در سال  1319همزمان
با تیمســار زاهدی
نخســت وزیر بعد از
مرحوم مصدق وارد
دانشــکده افسری
گردیــد .در ســال
 1343به فرماندهی
ژاندارمــری تهران
منصــوب شــد و
سپس مدت  5سال
در کابینــه مرحوم
هویدا با سمت معاونت نخست وزیر و
سرپرست سازمان تربیت بدنی فعالیت
نمود .این شــخصیت خود ساخته و
پر از انرژی در طی دوران سرپرســتی
سازمان تربیت بدنی فعالیت نمود.
ایــن شــخصیت خود ســاخته و پر
از انــرژی در طی دوران سرپرســتی
ســازمان ورزش ایــران را ارتقاء داد و
توانست با حضور در بازیهای آسیائی
ایران را بعنوان یک تیم ورزشــی برتر
معرفینماید
در سال  1970در بازی های بانکوک
قهرمانان ایران توانستند  9مدال طال
 7مدال نقــره و  8مدال برنز دریافت
نمایند و ایــران  4پله صعود نمودند.
سپهبد خســروانی در دوران خدمت
خــود کارنامه با ارزشــی از خود بجا
گذاشت و دهه طالئی ورزش ایران را
در آسیا آغاز نمود .او در دوران جوانی
یک دوچرخه ســوار بود .خســروانی
موسس و رئیس هیات مدیره سازمان
ورزشی تاج بود و در آن دوران با باشگاه
پرســپولیس و بولینگ رقابت داشت.
برادر ایشان شهاب خسروانی نماینده
مجلس شورا و هم فکر مرحوم مصدق
بود .برادر دیگر او عطاءاله خسروانی نیز
دبیر کل حزب ایران نوین بود .خانواده
خسروانی از خانواده های تحصیل کرده
و مورد احترام جامعه ایرانیان می باشد
و سپهبد خســروانی را می توان پدر
ورزش نوین ایران دانست .این مصیبت
را به قهرمانان باشــگاه تاج و خانواده
گرامی ایشان تسلیت می گویم.
یوسفتیزهوش اوژنی بوشارد
مربی سابق تنیس روی میز باشگاه تاج از زمانی کــه خانم اوژنی
بوشارد تحت تعلیم جیمی
کارنر ،قهرمــان تنیس بنام آمریکائی
آیا این ورزش را
قرار گرفت و راهنمائــی ها و نصایح
میشناسید؟!
وی را مورد عمل قرار داد ،توانســت 3
>> فوتبال «استرالین»
بازی خود را در مسابقات بین المللی
آمریکا برنده شود .اوژنی
قبال نیز تحــت تعلیم
آندره آغاســی ،قهرمان
سابق تنیس آمریکا بود
و از راهنمائی های وی
استفاده می کرد.
اوژنی قبل از این در رده
بندی قهرمانان تنیس
بانوان دنیا در رده ششم
قرار داشت و در چهل و
 Australian football, alsoدومین ضیافت و جشن ساالنه ورزش
 called football, footy,کاران کبک نفر اول شناخته شد.
این ورزش بسیار پرهیجان و پرتحرک زیبائی و محبوبیت این بانوی تنیس باز
و با انرژی است.
موجب گردید عکس خود را بصورت
آن
کردن
پرتاب
و
توپ
برای گرفتــن
نیمه برهنه به چاپ برســاند و اوقات
فرستادن
و
پا
با
بخصوص
با دســت و
خود را با یک بازیکن هاکی ســپری
بطرف دروازه گل.
کند .در اثر عدم تمرینات الزم و پیگیر
بازیکنی که توپ را در دست دارد نباید رده بندی وی را تا قبل از کمک های
پیش از  30ثانیه توپ را نگه دارد.
کانر و آغاسی به بیست و ششم رسانید.

در ســال  2015در مقابــل قهرمان
معــروف دنیــا «مانــی پاکیــآاو»
 PACQUIAOاز فیلیپیــن در یک
مسابقه استثنائی که بعنوان مسابقه
نمونه شناخته شده به پیروزی برسد.
این قهرمان فیلیپینی تا بحال  48بار
عنوان را در وزن متوسط بدست آورده
بود.
درآمد ســیصد میلیــون دالری این
قهرمــان در مقایســه درآمــد دیگر
قهرمانان می تواند جالب باشد:
رونالدو قهرمــان گل زن فوتبال دنیا
 79میلیون دالر ،لیونــل از آرژانتین
 73میلیــون دالر ،آقای فدرر تنیس
سوئیس  63میلیوندالر ،تنیس بانوان
ماریا شــاراپووا  30میلیون دالر ،سرنا
ویلیام قهرمان تنیس نمره یکدنیا 27
میلیون دالر ،تایگر وود قهرمان گلف
دنیا  51میلیون دالر .جمع کل درآمد
ایــن قهرمانان مطابق در آمد قهرمان
بوکس آمریکائی می باشد.
•
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خواندنی...
 00000نگاه دیگر ! 00000

اینمردهایغمگیننازنین

یک وقت هایــی فکر میکنم مرد
بودن چقدر مــی تواند غمگین
باشد.
هیچ کــس از دنیای مردانه نمی
گوید .هیچ کس از حقوق مردان
دفاع نمیکند .هیــچ انجمنی با
پسوند « ...مردان» خاص نمیشود.
مردها نمادی مثل رنگ صورتی
ندارند .این روزها همه یک بلند
گو دست گرفته اند و از حقوق و
دردها و دنیای زنان می گویند.
در حالی که حق و درد و دنیای
هــر زنی یکــی از همین مردها
است .یکی از همین مردهایی که
دوستمان دارند .وقتی میخواهند
حرف خاصی بزنند هول می شوند.
حتی همان مرد هایی که دوستمان
داشتندولیرفتند...

یکی از همین مرد های همیشــه
خســته .از همین هایی که از 18
ســالگی دویدن را شروع میکنند.
و مدام باید عقب باشند .مدام باید

حرص رسیدن به چیزی را بخورند.

ســربازی ،کار ،در آمد ،تحصیل...
همه از مرد ها همه توقعی دارند.
باید تحصیل کرده باشند .پولدار،
خوش تیپ ،قد بلند ،خوش اخالق،
قوی ...و خدا نکنــد یکی از اینها
نباشند...
ما هم برای خودمان خوشیم!
مثال از مردی که صبح تا شب دارد

برای در آمد بیشــتر برای فراهم
کردن یک زندگی خوب برای ما
که عشقشان باشیم به قولی سگ
دو می زند ،توقع داریم که شبش
بیاید زیر پنجره مان ویالون بزند و
از مردی که زیر پنجره مان ویالون
می زند توقع داریم که عضو ارشد
هیات مدیره ی شــرکت واردات
رادیاتور باشد .توقعداریم همزمان
دوستمان داشته باشند ،زندگی
مان را تامین کنند ،صبور باشند و
دلداریمان بدهند ،خوب کار کنند
و همیشه بوی خوب بدهند و زود
به زود ســلمانی بروند و غذاهای
بد مزه مارا با اشــتیاق بخورند و با
ما مهمانی هایی که دوست داریم
بیایند و هر کسی را که ما دوست
داریم دوســت داشــته باشند و
دوست های دوران مجردیشان را
فراموش کنند و نان اســتاپ توی
جمع قربان صدقه مان بروند

هـم
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دردی

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

سرکار خامن پریوش معتضدی (علوی)

دوست ارجمند و قدیمی ،جناب دکتر پرویز علوی
خانواده های محترم سوگوار
درگذشت مادر و مادرهمسر عزیز و مهربان تان،

شادروان سرکار خامن عفت ملیحی (معتضدی)

بزرگ خاندان شما را در ایران،
به شما ،به همسران مهربان تان و به یکایک اعضای خانواده
ارجمندتانتسلیتگفته،
برای روح آن عزیز آرامش ابدی و برای فرد فرد بازماندگان
محترم بردباری و تندرستی آرزومندیم.
یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،حمید چوپانی،
محمد شکیب نیا ،بهمن ناصری ،حسین ناصری،
کاظم اسدی ،علی مهبد ،حسین صمیمی،
محمدرحیمیان
و دیگر دوستان شما

{>> ادامه در صفحه}32 :

همــدردی

همکاران و دوستان ارجمند،
آقایان رضا و هادی محبی
در اندو ِه از دست دادن پدرعزیزتان در ایران با شما شریکیم.
برایتان آرزوی طول عمر ،سالمتی و آرامش می کنیم.

فرزاد موالیی و کارکنان کبابسرا

چهلـــــــم

بنام خدا وند بخشنده مـهربان
بازگشت همه بسوی اوست

بدینوسیله به اطالع كلیه دوستان و عزیزان
میرسانیم كه بزرگداشت چهلمین روز درگذشت

شادروان دكتر وحید منازی
در روز شنبه  19سپتامبر از ساعت  5لغایت  7شب
در مركز اسالمی ایرانیان برگذار خواهد شد.
حضور شما عزیزان تسلی خاطر بازماندگان
و شادی روح آن مرحوم بزرگوار خواهد بود.
 00000000000به صرف شام 00000000000
آدرس مركزاسالمی ایرانیان:
210 St Jacques Lashine QC H8R 1E2

از طرف خاندان منازی و مركز اسالمی ایرانیان

همــدردی

دوست ارجمند و قدیمی ،دکتر پرویز علوی عزیز
ما نیز در اندو ِه از دست دادن مادر همسر عزیزتان در ایران با شما شریکیم.
با آرزوی تندرستی ،آرامش و بهروزی برای شما و خانواده.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

همــدردی

پس از ما تیره روزان روزگاری می شود پیدا

فس
مکش ای طور با ا رده حاالن گردن دعوی

قفای ره خزان آخر بهاری می شود پیدا
هک رد خاکستر ما هم شراری می شود پیدا

پدر گر امی دوست عزیز ما،
آقای دکتر ژوبین اصال ح پذیر،
در غربت به ملکوت عالی شتافت.
این مصیبت وارده به ایشان و خانواده محترم آن مرحوم
از صمیم قلب تسیلت می گوییم.

منیره جعفری ،عطا انصاری ،عباس کرباسفروشان

همــدردی

ما نیز در اندو ِه از دست شدن پدر دوست فرهیخته،
جناب ژوبین اصالح پذیر ،شریکیم .با آرزوی بهروزی و سالمتی برای شما.

همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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درشهر...

طنـز...
سینهزنان
شاهدین
درشبشعررهبری

هادی خرسندی

شعر ،شکسته و حزین در شب شعر رهبری
به ابتذال شد قرین در شب شعر رهبری
قبول اگر نمی کنی که شعر ما شهید شد
بیا بیا خودت ببین در شب شعر رهبری
خوش آمدین خوش آمدین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری
در شب شعر رهبری غزل اسیر درد شد
در شب شعر رهبری رنگ قصیده زرد شد
دعوت زور-زورکی شده بالی جان شان
خوشا به حال شعرنو ،کزین میانه طرد شد
حالت مابقی غمیندر شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری
رباعی آمده پکر که جان رسیده بر لبم
چکامه میزند به سر ،که واقعا معذبم
ُهق بزند دوبیتی و ناله کند ز دیپرشن
ببـم
عزا گرفته مثنوی :خاک به سر شدم َ
گرفته ام سه آفرین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری
دمر فتاده رودکی بریده خنده طاقتش
خنده ندارد این عزا ،خواجه کند مالمتش
عـبید فحش میدهد به اول آخر همه
ُ
سعدی از این مشاعره ر فع شده سالمتش
گریه کند ابن یمین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری
ز ره رسیده شاعری کتاب داده زیر چاپ
امیدش اینکه رهبری دهد به او مدال و کاپ
تملق از کالم او مزاحم فضا شده
برای مالش آمده شاعر فیزیوتراپ!
شعر شده ست وازلین در شب شعر رهبری!
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری
شاعره ای سبیل دار آمده با رباعی اش
در گله از زمانه و این همه بی وفائی اش
مگر خدا کمک کند به عقده های جان او
که بد به صورتش زده غصه ی بی جماعی اش
ایـاک نستعیندر شب شعر رهبری
بگو ّ
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری
آمده قصاب محل ،شاکر و شاد و شادمان
کالم چرب دارد و شعر بدون استخوان
دو بیت پر تملق اش خنده دهد به حاضران
یکی به وصف رهبر و یکی به وصف دنبالن
چه بیت های دلنشین در شب شعر رهبری!
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری
نشسته است رهبری افاده ها طبق طبق
در به غریبه بسته و خیل خودی به وق و وق
ز شعر بادکوبه ای یاد نمی کند کسی
مگر که آرزو کند فنای هرچه حرف حق
به حق رب العالمین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری
درود خلق بر شما شاعرکان مرد و زن
مفتخر است از شما شوهر مادر وطن!
جدا ز حلقه ی شما هالوی حبس آشیان!
اسیر شعر خود شده مرد شجاع خوش سخن
بود به قلعه ی اوین در شب شعر رهبری
سینه زنان شاه دین در شب شعر رهبری
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اسماعیلامینی*

هم وزیران هم مــدیران

دکتــرند!

خاک ایران یکسر از دکتر پر است
هرکهدکتر نیست نانش آجر است
ملــــــک ایران سرزمیندکتران
اینقدر دکتر نباشد در جهان
شهر دکتر ،کوچه دکتر ،باغ دک
کبک دکتر ،فنچ دکتر ،زاغ دک
عابران هر خیاباندکترند
دانههـــــای برف و باراندکترند
هم وزیران هم مدیران دکترند
بیشتـــر از نصف ایراندکترند
هرکه پستی دارد اینجا دکتر است
دیپلم ردیست ،اما دکتر است
هرکه شد محبوب از ما بهتران
هرکه شد منصوب باال دکتر است
هرکه رد شد از در دانشکـــده
یا گرفته دکتری ،یا دکتر است
شعر نو مدیوندکـــترها ب َود
تو ندانستی که نیمادکتر است؟
شاعر تیتراژهاماندکتر است
مجری اخبار سیمادکتر است
در جهانی که پر است از نابغه
دکتـــری چندان ندارد سابقه
بیسبب افسردهای ،غم میخوری
سرزمین ماست مهددکتری
خطمان وقتی شبیه میخ بود
ایبسا دکتر در آن تاریخ بود
اینهمه آدم که در عالم نبود
آدمی کم بود و دکتر کم نبود
من نگویم ،شاعران فرمودهاند
رخش و رستم هردو دکتر بودهاند
گرچه باشد قصهها پشت سرش
دکتری دارند مال و خرش
شاعران از رودکی تا عنصری
بیگماندارند هریکدکتری
شعلههای عشق چون گر میگرفت
آتشیدر خیلدکتر میگرفت
عشق بادکتر نظامی قصهگو
عشق با دکتر سنایی رازجو
عارف شوریده دکتر مولوی
نـــــام پایاننامه او مثنوی
حافظ و سعدی و خواجو دکترند
سروقدان لب جو دکترند
وحشی و اهلی و صائب دکترند
تاجر و دهقان و کاسب دکترند
عالمان را خود حدیثی دیگر است
حجتاالسالمدکتر بهتر است
بحثهای جعل مدرک نانبریست
بهترین سرگرمی مادکتریست
عدهای مشغولدکترسازیاند
عدهای سرگرمدکتربازیاند
____________
پی نوشت:
* اســماعیل امینی متولد سال
 ،1342شاعر و منتقد و طتزپرداز،
اگرچــه کم شعر میگوید،
اما به مصداق
«کــم گوی
و گزیــده گــوی
چون در /تا ز اندک
تو جهان شــود پر» آنچه
میگوید ،گزیده است و پخته
و سخته.

( 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

جشن تولد IBNG
هشتمیــنسالگرد

چهارشنبه 2سپتامبر

روز چهارشــنبه  2سپتامبر ،ساعت
 8صبح جلســه گروه همبســتگی
بازرگانان ایرانی مونتریال شروع شد.
این جلسه رنگ و بوی دیگری داشت
چون هشتمین سال تشکیل گروه
جشن گرفته شد.
جلســه با ریاست آقای علی پاکنژاد
یکی از بنیان گذاران گروه وهمآهنگی
پروین زرساو شروع شــد .در ابتدا
آقای پاکنــژاد تاریخچه و چگونگی
تشکیل گروه را بیان کرد و سپس از
اعضاء خواسته شد تا هر یک نظرات،
تجربیات و برداشتهای خود را از گروه
بگویند .هریک بنحوی از کسانی که
تازه عضو شده و قدیمی ها هر یک
مطالبی را اظهار نمودند .چند نمونه
از مطالب گفته شده از این قرار است:
 با پیوســتن به گــروه  IBNGیادگرفتیم با وجود تفاوت نظر و عقاید
یکدیگــر به همدیگر گوش داده و با
تجزیه و تحلیل آنها مطالب بیشتری
یاد بگیریم .یک عضو خیلی جوان
و بســیار موفق گروه اظهار نمود که
اولین تجربه بیزنسی خود را با گروه
 IBNGشروع و بسیار حمایت شده
و موفقیت خــود را مدیون IBNG
دانست .یا دیگری آمدن و حضور در
گروه را لذت بخش دانست و گرفتن
حس خوبی از جمــع .یادگیری از
صحبتهــا و تجربیات .اســتفاده از

چهارشنبه  12آگوست
جلسه گروه همبستگی بازرگانان
ایرانــی مونتریــال IBNGدر روز
چهارشــنبه  12آگوست ساعت 8
صبح بنابر قرار هفتگی شــروع و
آقایان رضا نــژاد و نیما مختارزاده
آنرا ریاست و سرپرستی کردند .این
هفته فرم بر گزاری جلســه از نظر
سخنرانی با همیشه متفاوت بود.
باین شکل که سخنرانی از طریق
شبکه اینترنت و روی خط برگزار
شد .سخنران آقای علی عابدی بود
که از آمریکا این ارتباط بر قرار شد.
او دارای لیســانس و فوق لیسانس
در مدیریت صنعتی و فوق لیسانس
در مهندســی نرم افزار است .آقای
عابدی مؤلــف و مــدرس کتاب
آموزشــی  PMPیا مدیریت پروژه
های حرفه ای میباشــد .او مدیر
عامل شرکت  Simpetopiaبا سه
دفتر در کانادا ،آمریکا و اروپا بوده و
همچنین سابقهدر مدیریت اجرایی
کمپانیهای بزرگ مثل مرســدس

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.

انتخاباتکانادا

مارک گارنو در IBNG

روز چهارشنبه  16سپتامبر گروه  IBNGمیزبان آقای مارک گارنو
از اعضای تیم تروودو می باشد.
از همه افراد جامعه ایرانی ،عالوه بر اعضاء  IBNGدعوت میشود تا
در این جلســه حضور بهم رسانده و اطالعات مورد نیاز خود را در
رابطه با ایشان کسب نمایند.
مطالبی که ســخنرانان
میگویند .بیــان یکی از
اعضاء تــازه وارد این بود
کــه از ســال  2010در
مونتریال بوده ولی فقط با
چند نفر ایرانی آشنا بوده.
با شناخت گروه و شرکت
در جلســات و آشنایی با
اعضاء و افراد دیگر سبب
ماندن خود در مونتریال
ِ
دانست .گردهمآیی با جو
خیلی خوب و خوش آیند
برگزار شد.
بخصــوص در آخــر
جلسه کیک بسیار زیبا
و خوشــمزه بــا کیفیت
عالی ،که توســط خانم
مریم بنیهاشمی از
شیرینی سرو تهیه شده
بود با آرزوی موفقیت هر
چه بیشتر گروه ،بریده و
همراه با آن عکس دسته
جمعی گرفته شد.
جلسه در ساعت  9صبح
با خاطره ای خوش پایان
یافت.

بنز ،بی ام و ...دارد .در حال حاضر
مشــغول گذراندن دوره دکترا در
آموزش  On Lineمیباشد.
موضــوع صحبــت علــی عابدی
مدیریت پروژه های حرفه ای بود
صحبتها نشــآت گرفته از آموزش
کتاب خودش بنام  PMPو مزایای
گذراندن ایــن دوره و جمع بندی
قابلیتهای ایندوره بود .بدین منوال
که همه شــرکتها چه کوچک و یا
خیلی بزرگ ســه الیه مدیریتی
دارند.
-1آینده شرکت و یا استراتژی آن.
 -2در سطح تاکتیکی تمرکز روی
عملکرد آن.
-3و در باالترین سطح همآهنگی
بین تمام ســطوح پروژه ای که در
دست اجراست میباشد.
این دوره از نظر استاندارد بودن در
ســطح جهانی میباشد .نیز دانش
مدیریت را به ســطح باالیی ارتقاء
میدهد.
قابلیت ها و منافع طی کردن دوره
شامل :

 -1مدیریت و کنترول پروژه.
-2مدیریت حجم پروژه.
-3مدیریت زمان پروژه.
 -4مدیریت هزینه و بودجه.
-5کیفیتمدیریت.
-6مدیریت منابع انسانی.
-7مدیریتارتباطات.
-8و پیش بینی ریسک در اجرای
پروژه.
او سخنان خود را اینطور پایان داد
که با گذراندن این دوره شــخص
میتواند در هر ســطحی پروژه ای
را کــه مدیریت آنرا بعهده میگیرد
با ریســک بســیار کم و در سطح
مدیریت پیشــرفته ای آنرا اجراء
نماید.
در رابطه با سخنان سؤاالتی مطرح
شد و پس از پاسخ گویی سخنرانی
پایان یافت .سپس شرکت کنندگان
خود را معرفی کردنــد و اعضاء با
اعالن ریفرالها و فعالیتهای هفتگی
در ســاعت  9صبح جلسه خاتمه
یافت.

•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
نه به جنگ آری
به زنـدگی!
االهه شکرائی

زنبودندرمسیرآوارگی

آیدا قجر :در میان افرادی که خانه و
وطن خود را رها میکنند و آوارگی در
پیش میگیرند ،زنان ،کودکان و افراد
مسن با مخاطره باالیی روبهرو هستند.
از میان آنها ،زنــان آواره و پناهجو به
دلیل جنسیتشــان بیش از سایرین
در معرض آســیب و خشــونت قرار
دارند .شــرایط بیولوژیک آنها هنگام
بارداری یا در دوران عادت ماهیانه نیز
بر مشکالت آنها اضافه میکند.
«بیگانههراسی»« ،خشونت»« ،اخراج
اجبــاری»« ،آزار و اذیت جنســی»،
«اخاذی»« ،دســتگیری و بازداشت
خودســرانه»« ،تبعیــض»« ،تجاوز»
و «باندهای قاچاق انســان» از جمله
ی اســت که پناهجویان با
چالشهای 
آن روبهرو هستند .زنان اما بیشتر در
معرض این خشونتها  -از لحظ ه ترک
خانه تا طول مدت اقامتشاندر مقصد
نهایی  -قرار دارند.
فرقی نمیکند که وطن خود را ترک
کرده یا در ســرزمین خود آواره شده
ل آنها مشترک است:
باشند؛دالی 
شکنجه و آزار جنسی ،تبعیض نژادی،
مذهبی ،جنســیتی ،اتنیکی و البته
سیاسی.
زنان آواره آنهایی هســتند که به هر
یک از ایندالیلدر کشور خود جابهجا
ی است که
شدهاند و پناهجو همان کس 
با تمام این خطرات برای رســیدن به
امنیت از مرزهای کشــور خود به هر
طریقی خارج شــده است .آوارگی اما
سهم هر دو گروه است.
سازمان ملل متحد خشونت جنسیتی
علیــه زنان آواره و پناهجو را مســاله
ســامت عمومی میداند؛ زیرا تاثیر
خشونتهایی که آنها تحمل میکنند
فیزیکی و روحی اســت و ســامت
دستگاه تناسلیشــان را نیز به خطر
میاندازد.
کمبود امکانات بهداشــتی از لحظه
شــروع این ســفر باعث میشود که
زنان هر مــاه با اســتفاده از پارچ ه و
لوازم غیربهداشتی خونریزی خود را
کنترل کنند که باعث بروز بیماریها و
عفونتهای تناسلی میشود.
مائده یکی از زنانی است که خود را از
ســوریه و پس از عبور از ترکیه ،یونان
و ایتالیا به مرکز پناهجویی در اطراف

شهر دورتموند در غرب آلمان رسانده.
او بیش از ســه ماه در راه بوده و بارها
مــرگ را مقابل چشــمان خود دیده
است:
«قدم گذاشتن در این مسیر برای
زنی که تنهاست به معنی پذیرفتن
انواع خطرهاست؛ بسیار بیشتر
از آ 
ن چیزی که مــردان تنها با
آن مواجه میشــوند .خطرهایی
که حاضرید به جان بخرید تا در
نهایت به مقصد و یک زندگی بهتر
برسید».
مائده در طول سفر شاهد مرگ زنان
بارداری بوده که جان خود را به دلیل
نبود امکانات بهداشتی اولیه از دست
دادهاند .زنان بسیاری که امکان استفاده
از وســایل بهداشتی را در طول دوران
قاعدگــی پیدا نکــرده و به عفونتها
و بیماریهای زیادی دچار شــدهاند؛
«زنان جوانی کــه در خواب و بیداری
بایــد مراقب باشــند که مــورد انواع
خشونت و تعرض جنسی قرار نگیرند».
آزاری کــه زنــان آواره و پناهجــو از
لحظ ه نخست این سفر نامعلوم با آن
مواجه میشوند ،اشکال متفاوتی دارد
و از سوی افراد مختلفی به آنها وارد
میشــود؛ اعضای خانواده و محافظان
این زنان ،آغازکننده آزارها هســتند
و طی ســفر ،دیگــر آوارهها ،پلیس و
مدیران پناهندگی اعمال خشونت را
ادامه میدهند .تجربههای زنان آواره
و مهاجر از خشونت اما سالهاست که
تکرار میشود.
دردهایی که ایــن زنان از تجربههای
خود دارند گاه تا پایان عمر برایشان
باقی میماند .دردهایی که گاه ناشی از
ی است که بدن آنها را هدف
آسیبهای 
قرار داده .در مواردی حتی ســینهها
و واژن آنهــا با نیزه ،چاقو ،شیشــه
بطریهای شکسته یا تیغ ریشتراشی
بریده میشــود و اگر جان سالم به در
ببرنــد بدنهای معلــول و روحهایی
آشفته برای آنها باقی میگذارد.
یکی دیگر از زنانی که در غرب آلمان
 با ورود از مرزهای زمینی کشورهایاروپای شــرقی  -تقاضای پناهندگی
کرده ،تاکید دارد خوششانس بوده که
در نهایت به کشور امنی رسیده است.
تجربههــای ایــن زن مملــو از انواع

 17اکتبر :روز جهانی علیه فقر
و خشونت زنان است
راه پیمائی جهانی زنان علیه فقر
و خشونت بر 5محور:
آزادی ،برابری ،عدالت اجتماعی ،
صلح ،همبستگی

خشونت و تعرضهاییست که علیه او
صورت گرفته .بسیاری از زنان در این
مسیر با وعده مهاجرت آسان و سریعتر
به غــرب اروپا ،در بانــد قاچاقچیان
تجارت سکس قرار میگیرند.
مواجهــه بــا انــواع خشــونتها و
سواســتفادههای جنســی آنهم در
شرایطی که مراکز حمایتی و قانونی
در مســیر آنها نیست ،خطریست
که باید به جان بخرند .تجارت سکس
بعد از اســلحه و مواد مخدر ،سومین
تجارت پرسود جهان است و زنان آواره
طعمههای این باندها.
پیش از حرکت:
به سوی سرنوشتی نامعلوم

در آغاز این ســفر ،زنانی که به همراه
همسران خود یا به تنهایی خانههایشان
را ترک کردهاند از ســوی همســران
واقعی یا شوهران فرضی که قرار است
از آنها محافظت کنند ،با خشــونت
روبهرو میشوند.
استرس باال ،در دسترس بودن اسلحه
ی
و کاهش منابع مالی مهمترین عوامل 
اســت که باعث میشــود شریکان
عاطفی یا ساختگی این زنان نسبت به
آنها خشونت روا دارند.
اما بیشــترین آســیب به زنانی وارد
میشــود که به همراه فرزندانشان یا
بدون آنها و تنها هســتند .مبارزهای
که البته بــدن آنها را به میدان نبرد
 چه برای جنگجویــان و چه برایدیگر مردان همراه و غیرهمراه  -تبدیل
میکند.
«تجــاوز گروهی و فــردی»« ،ربوده
شدن» و «بردگی جنسی» برای زنان
فصل مشترک تمام جنگهاست.
این زنان اما نه در طول سفر و نه پس
از رســیدن به مقصد سکوت خود را
مقابل این آزارها نمیشکنند؛ چراکهدر
این صورت ممکن است همسرانشان
آنها را ترک کنند یا خانوادههایشان
این زنان را مای ه آبروریزی خود بدانند.
ننــگ تجاوز چنان تابویی اســت که
خانوادههــا حاضرند برای پیشگیری
از آن آسیب بیشــتری به فرزندان یا
همســران خود وارد کنند .در مسیر
مهاجرت تبعیضها ،سنتهای مرد و
پدرساالرانه روزانه بازتولید میشود.

یک لحظه فکر کرده ایم که اگر در دنیا جنگی نبود چه
دنیائی میداشتیم ؟
چه کسانی این جنگ ها را بپا میکنند ؟
این جنگ ها به نفع کیست ؟
ابر قدرتها که در طول تاریخ بر دوش دیگر ملتها سوار و با
کمک عناصری محلی بنام دولتها ودامن زدن به کوچک
ترین اختالف میان مردم و ایجاد آشوب پروار شده اند.
سازنده انواع سالح های کشتار جمعی و فردی هستند .اگر
جنگی بپا نشود این سالح ها را کجا تبدیل به ثروت کنند؟
و وقتی هزاران هزار آواره بسوی همین کشور ها سرازیر
میشوند که آن هم نیروی کار ارزان قیمت ،اکثرا تحصیل
کرده برای همین کشورها می باشند .یکی بر دیگری
سبقت گرفته وبهره برداری انتخاباتی میکنند.
به گفته بچه ای پناهجو:
جنگ را پایان دهید! ما ابدا مایل به آمدن به کشورهای
شما نیستیم .اینان که در کوبانی از دست داعشی های
خونخوار جان سالم بدر برده اند حال باید گرفتار امواج دریا
شوند.
عکس ایالن دنیا را تکان داد.
پدر جنازه  2فرزندش را به کوبانی بازگردانید ،او میگوید
من برای آینده بچه ها این راه پرخطر را برگزیده بودم .همه
رویاهای من برباد رفته ،او از قبول ویزای کانادا سر باز زد تا
درسی داده باشد به حکومت گران کانادا
و روزگار شرمسار بماند!
از دیگر سو شاهدیم که چه دره عظیمی میان ملت ها و
دولتهایشان وجود دارد .شاهدیم که مردم این کشورها
چه برخورد انسان دوستانه ای با پناهجویان دارند؛ که خود
نشانیست بر عدم اختالف میان مردم سراسر جهان.
باشد که این فریاد خاموش آیالن نگرشی نوین به این
جهان ببار آورد.
به امید روزی که با چشمانی باز ،به خود ،به اطرافیان ،به
مردم جهان بنگریم و بازیچه اهداف قدرتهای بزرگ و
کوچک نباشیم ،با آگاهی و مسئولیت پذیری با این دنیای
سرشار از بربریت که فقط سود و سرمایه در مرکز توجه
است ،مقابله کنیم.
به امید آن روز
ــــــــــــــــــــ
از حلظه حرکت تا استقرار در مقصد خنست

اضطراب شــدید ،ترس از بر مال شدنشان در این مسافرت و
مورد آسیب قرار گرفتن از همان ابتدای سفر همراه زنان آواره
و پناهجو است .تفاوتی ندارد که این جابهجایی با هواپیما اتفاق
میافتد یا قایق و کشتی یا پای پیاده؛ آنچهدر کمین این زنان
ت است.
نشسته تکرار آزار و اذیت و خشون 
آنها در طول مسیر از سوی پلیس ،نیروهای مسلح و راهزنان
مورد صدمههــای فردی ،مزاحمتهــا و تجاوزهای گروهی
قرار میگیرند .گاه مجبورنــد در مقابل تامین امنیت خود و
فرزندانشان ،بدنشــان را تقدیم پلیسها و ماموران امنیتی
کنند .بسیاری از این زنان هنگام روایت سرگذشت آوارگی خود
میگویند کشته شدنشان بهتر از این بوده که هر روز مورد آزار
و اذیت جنسی و تجاوز قرار بگیرند.
برای آنها ننگ تجاوز ،نقض تمامیت آنهاست که چه از نظر
مذهبی و چه در ساختار اجتماعی آنها را به حاشیه میراند.
خواب و بیداری زنان آواره و مهاجر با ترس آزارجنسی میگذرد
که آســیبهای روانی این مساله به مراتب بیشتر از آزارهای
ی است که با آن مواجه میشوند.
فیزیک 

جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  4اکتبر ۲۰۱5
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
همــه شما
با امید به دیدار
ٔ
8043 St Hubert,

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

شبها برای استفاده از توالت یا تامین آب آشامیدنی
از اتاقهای خود خارج نشوند .عامالن آزارهای جنسی
در کمپها بیشــتر دیگر آوارهها ،مدیران اقامتگاه و
پلیسهای تامین امنیت هستند.
امکانات غیربهداشتی ،مراقبتهای بهداشتی ناکافی،
کمبود مواد غذایی ،فقدان امنیت جسمی ،عاطفی و
روانی فصل مشترک مشکالت عموم پناهجویان است،
اما این شرایط برای زنان و البته کودکاندشوارتر است.
آنها هر روز مســوول تامین بقای خانواده هستند و
وظیفهی پختوپز ،تهیه و تامین مواد غذایی ،توجه به
سالمت ،امنیت و نیازهای اولی ه خانواده را نیز بر دوش
میکشند .اما ترس و نگرانی از خشونتهایدر کمین
نشسته ،سای ه همیشگی زندگی آنهاست .این آزارها
و ترسها در تمام تاریــخ مهاجرت زنان را همراهی
کرده .گزارشهای ســازمان عفو بینالملل در سال
 ۲۰۰۴گواه بر وجود همین خشونتهاست« :زنان در
کمپهای پناهجویی هر روز هنگام جمعاوری و تهیه
آب مورد تجاوز قرار میگیرند».
زنان ســاکن این کمپها از اضطراب و افسردگی در
سطوح باال رنج میبرند.
بازگشت یا استقرار در کشور اول و دوم

خشــونت و تبعیض پس از بازگشت این زنان آواره و
پناهجو به کشــورهای خود یا استقرار در کشورهای
اول و دوم همچنــان آنهــا را همراهی میکند .در
این مرحله این زنان یا با اســتقرار امنیت دوباره ،به
کشور خود بازگشــتهاند یا توسط مقصدهای اول یا
دوم پذیرفته شدهاند .اما تبعیض و خشونت در انواع
دیگر همچنان با آنهاست؛ کمبود کار ،فقر و تبعیض
جنسیتی و نژادی.
اگرچه زنان پس از استقرار و پایان این سفر شروع به
ساختن زندگیهای خود از نو میکنند اما پتانسیل
خشــونت از بین نمیرود و از این مرحله بیشتر در
قالب خشونت خانگی و تجاوز به حقوق و آزار جنسی
در جامعــه ادامه پیــدا میکند .با وجــود آنکه در
بیشتر کشورهای مقصد سازمانهای کمکرسانی و
توانمندسازی وجود دارد اما شکسته شدن سکوت از
سوی آسیبدیدهها زمان بسیاری خواهد برد.
در ایــن مرحله زبان و فرهنگ بیگانه و تبعیضهای
نژادی بار خشــونتی را که این زنان متحمل شدهاند،
ســنگینتر میکند .تبعیض و تجاوز در این مرحله
از ســوی اهالی بومی و همراهان این زنان که آنها
نیز اضطراب و استرس فراوانی متحمل شدهاند ،وارد
میشــود .این مســاله باعث ازدیاد استرس در زنان
پناهجو میشود ،خصوصا که ناآشنا بودن با زبان کشور
مقصد نیز شکاف بزرگی میان آنها ایجاد خواهد کرد.
در میان زنان آواره و مهاجر ،زنان مجرد و بیوه بیش از
سایرین مورد آزار قرار میگیرند .آنها در تمام مراحل
مهاجرت در حال تصمیمگیری میان زندگی و مرگ
هســتند .اثرات روحی و روانی این آســیبها اما در
مقصد نهایی بروز پیدا میکند .گویا این بار قرار است
در قالب افسردگی و اضطراب همیشگی از دوش آنها
به ظاهر پایین گذاشته شود.
زنانی که میخواهند با گذر از این ســفر پرمخاطره
زندگی خود را از نو بسازند ،رنجهایشان را ترک کنند
و تجربههای غیرانسانی را پشتسر بگذارند تا کار کنند
و آینده بهتری برای خود و فرزندانشــان بسازند .اما
کمبود فرصت ،کار ،تبعیض جنسیتی ،به حاشیه رانده
شدن و بوروکراسی غیرحساس باعث میشود به جای
غلبه بر تراماهای گذشته ،دردهایشان بیشتر شود.
_____________
* در تهیه این گزارش عالوه بر گفتوگو با چند پناهجویی
که اخیرا وارد اروپا شدهاند ،از منابع زیر نیز استفاده شده:
"پژوهشدرباره خشونت علیه زنان آواره و پناهجو " آکادمی
ملی علم National Academy of Science
 پژوهش سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت زنان درشرایطپناهجویی
 تحقیقهای ســازمان عفو بینالملل پیرامون شــرایطنگهداریپناهجویان

استقرار در کمپ و جتاوز
هر روزه

کمپها قرار است که اولین
مقصد امن بــرای آوارهها
و پناهجوها باشــد ،اما به
کابوســی برای زنان آواره
و مهاجر تبدیل شــده .به
طوریکه مواجههی روزانه
بــا تجاوز و آزار جنســی
باعث شــده که گاه حتی

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.
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به اهتمام

محمد فرحی
(مونتریال)

بگو بخند باحافظ !

ادامه دار

که نیست معصیت و زهد بی مشیت او

00000000000000

رسید مژده که ایام غم خنواهد ماند! طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی
رسید مژده کسی در خطر نخواهد ماند
صدق پیش آر که اخالص به پیشانی نیست
ماند
نخواهد
ز خط فقر کسی را ضرر
00000000000000
چو اقتصاد به تعدیل می زند همه را
خفتگان را چه خبر زمزمه ی مرغ سحر
ماند
نخواهد
به جیب کس اثر از سیم و زر
حیوان را خبر از عالم انسانی نیست
کویر خشک حقوقم اگر چه تر سازند
(شست :کمان ،کمند )
ماند
نخواهد
چنان نماند و چنین نیز تر
------------------کشان کشان بکشانم به روز سوم برج
از دیوان غزلیات سعدی
حقوق بنده از این بیشتر نخواهد ماند
باز از شراب دوشین در سر خمار دارم
به ذهن مردم بی پول و کارمند کسان
وز باغ وصل جانان گل در کنــار دارم
هوای گشت و گذار و سفر نخواهد ماند
سرمست اگر به سودا برهم زنم جهانی
چنین که می گذرد بنز واحد از بر ما
عیبم مکن که در سر سودای یار دارم
به سر حکایت صبر و ظفر نخواهد ماند
ساقی بیار جامی کز زهد توبه کردم
از این به بعد همه می روند دانشــگاه
مطرب بزن نوایی کز توبه عــــار دارم
رسید مژده :کسی پشت در نخواهد ماند
سیالب نیستی را سر در وجود من ده
نشان ز کوزه ی نفروخته ،به کوزه گری
کز خاکدان هستی بر دل غبار دارم
ز بعد اخذ مدارک ،دگر نخواهد ماند
شستم به آب غیرت نقش و نگار ظاهر
)منبع :گل آقا ،سال هفتم ۲۱ ،تیرماه (۱۳۷۵
کاندر سراچه دل نقش و نگار دارم
موسی طور عشقمدر وادی تمنــــــا
 مشترک با حافظ! 
مجروح َلـن ترانی چون خود هزار دارم
از کتاب  100شعر طنز:
رفتی و در رکابت دل رفت و صبر و دانش
ـرقـع پیاله پنهـان کن
بازآ که نیم جانی بهر نثــــــــاردارم
در آستین ُم ّ
نکنند
فرو
آن
در
غیره
و
چوب
که ناگهان
چندم به سر دوانی پرگاروار گردت
00000000000000
سرگشتهام ولیکن پای استوار دارم
را
ما
دل
آرد
اگر آن ترک شیرازی به دست
عقلی تمام بایــد تادل قــرار گیرد
بهدستش میدهم کاری که بار آخرش باشد
عقل از کجا و دل کو تا برقــرار دارم

00000000000000

پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست
آن قدر عربده زد ،آبروی ما را برد

00000000000000

زان می که ریخت عشقتدر کام جان سعدی

تا بامداد محشر در سر خمار دارم
---------

ماه امتحانات:

وفا مجوی ز دشمن ،که پرتوی ندهد
یکی از دختران دانشجوی
چراغ موشی دشمن کنار لیزر دوست
روی از بهر امتحــــــان آورد
00000000000000
یک نظر تا به ممتحن انداخت
چه خوش صیددلم کردی ،بنازم چشم مستت را
ناگهان رنگ چهره اش شد زرد
ولی از روی پایم ،خواهشاً بردار دستت را
روی زیبای آن جوان تا دید
00000000000000
عشق او در درون جـــان پرورد
بازار شوق گرم شد ،آن سرو قد کجاست؟
به رخ ممتحن نگاه افکند
تا زیر سایه اش بنشینم خنک شوم
وز ته دل کشید آهــــی سرد
--------------گفت :این ممتحن مرا امروز
اشعاری نغز از شعرایی بزرگ
کاش در عشق امتحان می کرد!
افتادگی آموز اگر طالب فیضی
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

00000000000000

تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز
پس واجب است در همه کاری تاملی

00000000000000

مکن به چشم حقارت نگاه بر من مست

facebook.com/paivand.montreal

		

مردان غمگین...

و هیــچ زن زیباتــری را اصال
نبیننــد و حتی یــک نخ هم
سیگارنکشند!
مردها دنیای غمگین صبورانه
ای دارند.
بیاییــد قبول کنیــم .مرد ها
صبرشــان از ما بیشتر است.
وقت هایی که داد میزنند وقت
هایی هم که توی خیاباندست
به یقه می شوند وقت هایی که
چکشــان پاس نمیشود وقت
هایی که جواب اس ام اس شب
به خیر را نمیدهند وقت هایی
که عرق کــرده اند وقت هایی
که کفش شــان کثیف است
تمام این وقت ها خسته اند و

به ما بپیوندید!

>> ادامه از صفحه29 :
کمی غمگین .و ما موجودات
کوچک شگفت انگیز غرغروی
بی طاقــت را دوســت دارند.
دوســتمان دارند و ما همیشه
فکر میکنیم کــه نکند من را
برای خــودم نمیخواهد برای
زیبایی ام میخواهد ،نکند من
را برای شب هایش میخواهد؟
نکند من را بــرای چال روی
لپم میخواهــد؟ در حالی که
دوســتمان دارنــد؛ ســاده و
منطقی ...مرد ها همهدنیایشان
همین طوری اســت .ساده و
منطقــی ...درســت بر عکس
دنیای ما.
بیاییــد بــس کنیــم .بیایید

میکرفــون هــا و تابلــو های
اعتراضی مان را کنار بگذاریم.
من فکر میکنم مرد ها ،واقعن
مرد ها ،انقدرها که داریم نشان
میدهیم بد نیســتند .مردها
احتماال دلشان زنی میخواهد
که کنارش آرامشداشته باشند.
فقط همیــن .کمی آرامش در
ازای همه فشــار ها و استرس
هایــی که برای خوشــبخت
کردن ما تحمل میکنند .کمی
آرامــش در ازای قصر رویایی
که ما طلب میکنیم ...بر خالف
زندگی پر دغدغه ای که دارند،
تعریف مردها از خوشــبختی
خیلی ساده است.
وبالگ :خامن الهام
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«آقای موفقیت!»

گفتار دوم:
راز بزرگ
keivan.nasirnia@gmail.com

ایستگاه انرژی

روزهای خوب در راهند...

در گفتار نخســت گفتــم که موفقیت دوستی مربوط به نگرش می شوند.
یک علم اســت که آموزش آن به طور امــا اکنون زمان معرفــی راز بزرگ
مشخصدر اواسط قرن نوزدهم و توسط موفقیت است!
کا نون موفقیت و شادکامی اریانیان مونتریال
یک ایستگاه انرژی در فیس بوک:
پیشروان آن عرصه در آمریکای شمالی شاهکلیدگنجینهاسرارموفقیت!
برای شما که به دنبال موفقیت و
آغاز و هم اکنون جهانی شده است .آثار " نگرش مثبت "Positive Attitude
شادکامیهستید....
این بزرگان در واپسین سال های دهه همان "راز بزرگ موفقیت" است!
 60خورشیدی به ایران راه
دارد کــه هیچکدام عمال
ﻫﺮﻡ ﺩﺍﻧﺶ
یافته به یاری افرادی که در
به کار شــما نمــی آید و
ترویــج آن همت گماردند
Knowledge Pyramid
دانستن یا ندانستن آنها به
گسترش پیدا کرد.
خودی خود فرقی به حال
ﺧﺭﺩ
همچنین از یک "راز بزرگ"
شما نمی کند مگر اینکه
Wisdome
صحبت به میان آمد که این
به دنبال موضوعی خاص
ﺩﺍﻧﺵ
جنبش عظیم بر مبنای آن
باشــید .این هــا "داده ها
Knowledge
شکل گرفته است.
 "Dataهســتند که پایین
اکنــون در این گفتار از آن
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ Information
ترین سطح هرم دانش می
راز بزرگ پرده بر می دارم.
باشند.
موفقیت تعریف ویژه ایدارد
حاال شما به سراغ صفحه
ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ Data
که در آینده به آن خواهم
مطالب اقتصادی می روید.
پرداخت .اما در ساده ترین
در این صفحه مجموعه ای
ﻣﺪﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ
تعریف می توانیم موفقیت
از داده ها وجــود دارد که به
را "میزان رســیدن به هدف"
Generic Competency Model
شــما مربوط شده برای شما
بخوانیم .بخش کلیدی قضیه
معنی دار اســت و می تواند
این است که برای رسیدن به
مفید واقع شود.
هر هدفــی ابتدا باید به اندازه
ﻧﮕﺮﺵ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ایــن هــا "اطالعــات
Attitude
"Competent
کافی "شایسته
Competent
 "Informationهســتند که
باشیم .لذا میزان "شایستگی
ســطح دوم هــرم دانش را
 "Competenceانسان در هر
ﺩﺍﻧﺶ
ﻣﻬﺎﺭﺕ
تشکیل میدهند.
میزان
زمینه ای تعیین کننده
Knowledge
Skills
سپس شما اطالعات صفحه
موفقیت او در آن زمینه است.
اقتصادی را بررسی و تجزیه و
در واقع شایستگی پیش نیاز
تحلیل نموده تا حد امکان به
موفقیت است و این دو با هم
حافظه می سپارید .آنچه برای
" نگـرش مثبت "Positive Attitude
نسبت مستقیمدارند .همیشه
شما بدست می آید همان "دانش
همان «راز بزرگ موفقیت» است!
میزان افزایش موفقیت بستگی
 "Knowledgeاســت که قطعا
به میزان افزایش شایستگی دارد.
مفید و قابل استفاده است .یکی
باید شایسته باشــیم تا موفق شویم .جالب است بدانید که نگرش مثبت و
از مالک های میزان خبرگی یا تخصص
شایستگی یعنی توانایی انجام درست و یا به اصطالح "مثبت اندیشــی" وجه
افراد در موضوعی خاص ،میزان دانشی
موثر کارها .پس یک قدم پیش رفتیم .اشتراک تمامی افراد موفقدنیا از ابتدای
اســت که آنها دربــاره آن موضوع در
خلقت بشر تا کنون می باشد!
موضوع به نظر ساده شد!
اختیاردارند .همانطور کهدر نمودار هرم
اما حاال سوال جدیدی پیش می آید :این راز می گوید که نوع نگاه انســان
دانش مالحظه می کنید باالترین سطح
این شایستگی از چه ناشی می شود و تعیین کننده میزان موفقیت اوســت.
هرم دانش "خرد  "Wisdomاست که
حتی کســب دانش و مهــارت در هر
چطور می توانیم شایسته شویم؟
در اینجا نیازی به طرح آن نیست.
شایستگی مدل های علمی مختلفی موضوعی نیز فارغ از نگرش مثبت امکان
دانــش را می توان بــه دو بخش کلی
دارد و مدلی که اینجا به کار ما می آید پذیر نیست .لذا میزان دانش و مهارتی
"دانش عمومــی  "Generalو "دانش
که کسب می کنیم تا حدود زیادی به
"مدل عمومی شایستگی"
اختصاصی " Specificتقسیم نمود.
 Generic Competency Modelنوع نگرش ما بستگی دارد.
همانطور که از اســم شــان برمی آید
اســت .مطابق این مدل ،شایســتگی حال بایستی بدانیم که نگرش مثبت
دانــش عمومی در زندگــی روزمره و
حاصل سه عامل "دانش ،"Knowledgeرا چگونه ایجاد کنیم تا در تمامی امور
عــادی ،و دانش اختصاصی در زندگی
"مهــارت  "Skillو "نگرش " Attitudeزندگی موفق شویم؟
حرفه ای کارساز می باشد .الزم به ذکر
می باشد .دوباره همان نسبت مستقیم این موضوع شرح مفصل و بسیار جالبی
اســت که برای شروع هر کاری نیاز به
وجود دارد یعنی اینکه میزان شایستگی دارد که محــور عمده گفتارهای آقای
دانش اولیه داریم .به عنوان مثال برای
ارتباط مستقیم با میزان دانش ،مهارت موفقیت خواهد بود .اما قبل از آن الزم
رانندگی ،دانش اولیه را از طریق محتوا
و نگرش دارد .باید هر سه عامل با هم اســت تا به دو عامــل دانش و مهارت
و ابزار کمک آموزشــی ،مربی و حتی
وجود داشته باشند .عدم وجود هر یک پرداخته شــود تا طرح موضوع نگرش
اطرافیان کســب تا به سطح قبولی در
یا ضعف یکی نسبت به دو عامل دیگر ،موثرتر باشد.
آزمون برسیم .اما پس از آن و در حین
فرصت مغتنم شایســتگی را از ما می دانش
رانندگی ،هر روز چیزهای جدید و در
گیرد .دانش بــه ما می گوید که "چه اگر چــه دانش موضوعی مبســوط و
واقعدانش جدیدی فرا می گیریم که به
انجام دهیــم  "What to doو مهارت تخصصی است اما در این گفتار سعی
آن "دانش ضمنی "Tacit Knowledge
راجع بــه "چگونگی انجام آن صحبت می شود تا حد امکان مختصر و ساده
می گویند .این روند تا پایان عمر ادامه
می کند ."How to do
شــود .می توان گفــت دانِش عبارت
دارد و ســطح دانش ضمنی ما بیشتر
عامل ســوم یعنی نگرش ،مهمترین است از مجموعهدانستنیهایی که بشر
و بیشتر می شود .در تعیین کمیت و
عامل و قدم بنیادین شایستگی است .برای زندگی خود از آنها بهره میگیرد.
کیفیت کسب دانش عوامل مختلفی
در واقع روند شایسته ســازی فارغ از برای تبدیل دانستنی ها به دانش باید
دخیل هستند که به دو بخش "عوامل
نگرش مثبت امکان پذیر نیست.
فرآیندی هرمی شکل به نام "هرمدانش
انسانی  "Human Factorsو "عوامل
آن
اهمیت
بــرای دانســتن میــزان
 "Knowledge Pyramidطی شود.
محیطــی "Environmental Factor
همین بس که بدانیم بخش عمده آن اجازه بدهید مثالی ذکر کنم.
قابل تقسیم می باشند.
چیزهایی که برای رسیدن به موفقیت فرض کنید که شما تحلیل گر مسائل
در این میان" ،هــوش "Intelligence
الزم هستند مانند گرایش ،طرز برخورد ،اقتصادی هســتید و درحال ورق زدن
به عنوان مهمترین عامل انسانی کسب
حالت ،باور ،امید ،هیجان ،انرژی درونی ،روزنامه می باشــید .مطالب مختلفی
دانش مطرح است که در گفتار بعد به
اعتمــاد به نفس ،خودبــاوری ،مثبت از قبیل سیاســی ،ورزشی ،اجتماعی،
آن می پردازم.
اندیشــی ،ایمان ،اعتقاد ،عشق ،و نوع علمی ،فرهنگــی و غیره و غیره وجود
جامعه ما به امید و انرژی مثبت نیاز دارد
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یاداشت سیاسی -کشف اجساد ۷۱
پناهجوی خارجــی در یک کامیون
توسط پلیس اتریش ،پیدا شدن جسد
نزدیک به  ۵۰نفردر انبار کشتی حامل
پناهجویاندر سواحل لیبی توسط گارد
ساحلی ایتالیا و نیز غرق شدن دو قایق
حامل  ۲۰۰پناهجوی دیگر که از غرب
طرابلس به سوی ایتالیا در حرکت بود،
از جمله خبرهایی هستند که فقط طی
روزهای پایانی ماه اوت بازتاب رسانه ای
یافته اند .پناهجویانی که برای رهایی
از چنگال فقــر ،بی خانمانی و ویرانی
حاصل از جنگ و کشــتار ،سرنوشت
خود ،خانواده و فرزندان خردسال شان
را به دست قاچاقچیان و تالطم امواج
دریا می ســپارند ،تا شــاید روزنه ای
برای ورود به یکی از کشورهای اروپایی
برایشان گشوده شود .پناهجویانی که
طی سال های اخیر موج وار از سوریه،
لیبی ،افغانستان و عراق فرار می کنند،
خود را بــه آب و آتش می زنند و اما،
پیش از آنکه به ســاحل امنی برسند،
به کام مرگ فرو می روند .با گسترش

جنگ و ناامنی در خاورمیانه و شمال
آفریقا نه تنها موج فزاینده مهاجرت از
مناطق بحران زده همچنان ادامه دارد،
بلکــه بر تعداد آمار پناهجویانی که به
دلیل ناامنی مسیر به کام مرگ فرو می
روند ،روز به روز افزون تر هم می شود.
گزارش نهادهای بین المللی حاکی از
آن اســت که دست کم طی ماه های
اخیــر صدها هزار مهاجــر و پناهجو
از مناطق بحــران زده دنیا به ویژه در
خاورمیانــه و آفریقا ســعی کرده اند
خود را به کشورهای اروپایی برسانند.
تا جایی که تنها در ماه گذشته بیش
از  ۱۰۷هزار متقاضی پناهندگی وارد
اروپا شــده اند ،که این رقم در تاریخ
پناهندگی یک رکورد به حساب می
آید .عالوه بر این ،روزنامه فرانســوی
فیگارو طی گزارشی از ثبت ورود ۳۴٠
هزار پناهجو به اروپا طی ماه های ژانویه
تا ژوئیه  ۲۰۱۵خبر داده است ،که این
به معنای  ۱۷۵درصد افزایش است.
تردیــدی نیســت که ادامــه جنگ
داخلی در سوریه و ناآرامیها در لیبی،

یک وظیفه انسانی است"
تردیدی نیست که موضوع پناهندگی،
گسترش ابعاد و تبعات ناشی از سیل
فزاینده مهاجــرت از مناطق جنگزده
هــم اینک به یک بحــران برای نظام
سرمایهداری تبدیل شده است .بحرانی
که با تهاجم نظامی و سیاســی دول
امپریالیستی به کشورهای خاورمیانه و
شمال آفریقا شروع و در ادامه با شکل
گیری جریانات فوق ارتجاعی همانند
طالبان ،القائده ،بوکوحرام ،النصرت و
داعش تکمیل شد .بحرانی که تا کنون
زندگی میلیون ها انسان را به کام فقر و
تباهی کشانیده است .همان
انسان هایی که گروه گروه از
حق پناهندگی ،حقی است که
زن و مرد و کودک و جوان
هر انسانی مستثنا از رنگ ،نژاد،
گرفته ،خود را به آب و آتش
مذهــب ،ملیت و عقاید سیاسی
می زنند تا از وضعیتی که
می بایست از آن برخوردار باشند.
همین کشورهای سرمایه
داری و دول امپریالیســتی
عراق ،افغانســتان و دیگر کشورهای
منطقه مــوج پناهجویی را تشــدید برایشان ایجاد کرده اند ،رهایی یابند.
کرده اســت .طبق گفته کمیساریای اما دریغ و درد که به جای رســیدن
عالی پناهندگان سازمان ملل ،از آغاز به ساحل امن ،دسته دسته در فضای
ســال  ۲۰۱۵تاکنون بیش از  ۲هزار بســته کامیون ها خفه می شوند ،در
پناهجو در هنگام تالش برای عبور از انبار کشــتی های بارکشی جان می
دریا جهت ورود به کشورهای اروپایی بازند و گروه گروه همراه با قایق های
جان خود را از دســت دادهاند .در این شناور به قعر دریا فرو می روند .بحرانی
میان ،خبر مرگ صدها انسان مهاجر که دول اروپایی را به تکاپو واداشته تا
و پناهجــو طی روزهای اخیر ،آنچنان با تشکیل جلسات اضطراری راه گریزی
دردناک و غم انگیز بوده است که حتا برای این بحران پیدا کنند .اما همانگونه
بان کی مون و سازمان ملل متحد نیز که می بینیم ،پایانی بر آن نیست و این
قصه پر درد همچنان ادامه دارد.
نسبت به آن واکنش نشان داده اند.
بان کی مون ،مرگ صدها پناهجو در آنچه هم اکنون تــوده های میلیونی
روزهای اخیــر را "هولناک و مایه دل کشورهای جنگ زده بدان گرفتا شده
شکستگی" خواند .او از همه کشورها انــد ،تنها قرار گرفتن آنان در جنگ و
خواست به قوانین بین المللی در مورد کشــتار و یا تهدید تجاوزات نیروهای
درخواست پناهجویی احترام بگذارند و طالبان و بوکوحرام و داعشیان نیست.
مردم را در "صورت وجود ترس از ظلم فراتر از کشــتار ،فقــر و بیخانمانی و
و سرکوب ،وادار به بازگشت به جاهایی آوارگی میلیون ها انســان اســت که
که از آن گریختــه اند ،نکنند .این نه آنان را موج وار در مســیر مهاجرت به
فقط مسئله قوانین بین المللی ،بلکه کشورهای اروپایی سوق می دهد .در

جمهوریاسالمیوبحرانیبهنامزندان

 ١١شــهریور  -٩۴یادداشت سیاسی-
در دنیا کمتر نظام سیاسی را می توان
یافت که همانند جمهوری اســامی،
ساختار ،مناسبات و شیوه حکومتی اش
با مقوله ای به نام بحران تنیده شــده
باشد .بحران از جمله واژه هایی است
که با ماهیت و تار و پود نظام سیاسی،
اداری ،اقتصادی و اجتماعی این رژیم
در آمیخته اســت .بــه عبارتی ،نظام
سیاسی حاکم بر ایران ،نظام "بحران"
هاســت .جدای از بحران سیاســی-
اقتصادی موجود در کشور که سال ها
است گریبان این رژیم را گرفته است،
در هر مقوله دیگری هم که وارد شویم،
مــی بینیم معضالت موجــود در آن
پدیده معین ،از حد متعارف و استاندارد
گذشته و ابعاد بحرانی به خود گرفته
است.
به آمار بیکاران موجود در جامعه نگاه
کنید ،آیا نامی بجز بحران بیکاری بر
آن می توان نهاد؟
معضل ازدواج و طالق نیز دست کمی
از بحران بیکاری ندارد .سن فحشا به
 ۱۲سال رســیده است ،اگر وضعیت
موجود ،بحران فحشادر جامعه نیست،
پس چیست؟
اعتیاد ،کــه دیگر نیاز به هیچ توضیح
نــدارد .مقوله ای که از مرز بحران هم
گذشته و کمتر کسی از مسئوالن نظام
را می توان یافت کــه روزانه در مورد
بحران اعتیــاد و روند روبه افزایش آن
هشــدار ندهد .اگرچه سرمنشأ تمام
این بحران هــا و انواع ناهنجاری های
اجتماعی ،نظام ســرمایه داریست،

اما تحــت حاکمیت رژیــم ارتجاعی
جمهوری اســامی ،این بحران ها و
ناهنجاری ها ،فوق العاده افزایش یافته
و به مرحله حادی رسیده است.
در کنار مجموعه بحران های فوق ،هم
اینک جمهوری اسالمی با بحران زندان
نیز مواجه است .نه اینکه بحران فوق،
تازه پدید آمده باشــد ،این بحران نیز
همانند دیگر بحران های موجود ریشه
در ماهیت ساختاری و حکومتی نظام
دینی و ســرمایه داری حاکم بر ایران
دارد .معضلی که به لحاظ آمار زندانی،
ظرفیت زندان ها و چگونگی نگهداری
زندانیان طی سال های گذشته بیشتر
ســر باز کرد و اکنون از طرف پاره ای
از مسئوالن قضایی جمهوری اسالمی
نســبت به روند زندان ،تعداد زندانیان
و افزایش روبه رشــد آن هشدار داده
می شود .این هشدار که از چند سال
پیش با بیان وجود  ۲۰۰هزار زندانی در
زندان های ایران شروع شد ،هم اینک
با گفتن اینکه ســاالنه  ۶۰۰هزار نفر
وارد زندان های جمهوری اسالمی می
شوند ،ابعاد وسیعتری به خود گرفته
است.
در همین رابطه ،مظفر الوندی ،مدیرکل
پیشــین زندان های اســتان گیالن،
مشاور اســبق رئیس سازمان زندانها
و مشاور فعلی وزیر دادگستری اخیرا
در گفتوگویی با خبرگزاری تســنیم
با اعالم اینکه "ســاالنه  ۶۰۰هزار نفر
وارد زندان" می شــوند ،ضمن دادن
هشدار نســبت به روند موجود گفت:
"زندانهای ما شــاید همین ظرفیت

اسمی آنها آنقدر نیســت که االن در
آنها زندانی حضور دارد ،شاید واقعا یک
سوم ظرفیت فعلی زندانها ،ظرفیت
استاندارد باشد ،در حالی که شاید دو
برابر زندانیداشته باشند".
آنچه مســلم است ،بیان ورود "ساالنه
 ۶۰۰هــزار نفر به زندان" و حتا وجود
 ۲۰۰هــزار زندانــی در زنــدان های
جمهوری اســامی البته فقط بیانگر
وجود یک چنیــن بحرانی در جامعه
نیست.
بیان چنین ارقامی قبــل از هر چیز،
نقاب از چهره جامعه ای بیمار بر می
دارد .جامعــه ای با چنیــن ابعادی از
زندان و زندانی ،آنهم زندانیانی که به
گفته مشاور وزیر دادگستری ،پرونده
 ۷۰درصد شــان در ارتباط با اعتیاد
و مواد مخدر اســت ،بی هیچ شــبهه
ای یــک جامعه ی بیمــار و منحط
اســت .جامعه ای که تحت حاکمیت
جمهوری اسالمی به انحطاط کشیده
شده و با ادامه روند موجود و مناسبات
اجتماعی حاکم بر جامعه روز به روز رو
به اضمحالل نیزخواهد رفت.

به راستی مســبب این بیماری و
احنطاط حاکم بر جامعه کیست؟

وقتی بیکاری در جامعه بیداد می کند
و در همــان حال دسترســی به مواد
مخدر از تهیه نان شب هم آسانتر است،
وقتی سن ازدواج روز بروز باالتر می رود
 ،وقتی پدیــده کودکان خیابانی ابعاد
میلیونی به خود می گیرد و در همان
حال راه خرید و فــروش مواد مخدر
به مدارس هم رســیده باشــد ،وقتی

دموکراسی شورایی

وضعیت موجــود و با موج فزاینده ای
که به راه افتاده اســت ،بسیار طبیعی
ست که هیچ قانون ضد پناهندگی و
ایجاد محدویت های شدید پلیسی در
مرزهای زمینی و دریایی نیز تاکنون
قادر نشده اســت در مقابل این سیل
فزاینده پناهندگی مانع ایجاد کند.
میلیون ها انسانی که توسط تهاجمات
امپریالیستی و ارتجاع منطقه و گروه
های اســامگرا خانه و کاشانه خود را
از دســت داده اند ،حق خود می دانند
تا با اســتفاده از کنوانســیون جهانی
حق پناهندگان ،برای ادامه حیات به
سرزمین های امن تری پناه ببرند.
پوشیده نیســت وقتی کشــورهای
ســرمایه داری و امپریالیســتی برای
رهایی از بحران سرمایه داری به جنگ
و تهاجمات نظامی متوسل می شوند،
وقتی برای ســرکوب نیروهای مترقی
و کمونیســت ،دول ارتجاعی منطقه
را تقویت می کننــد ،مذهب را بال و
پر می دهند ،اولیــن تبعات اینگونه
اقدامات تجاوزکارانه شکل گیری همین
هارترین گروه های اسالمگرادر منطقه
است.
و طبیعتا تبعات بعدی اینگونه تجاوزات،
کشتار و ستمگری های اعمال شده بر
توده های منطقه ،همان وضعیتی است
کــه اینک به صورت بحــران فزاینده
پناهندگی گریبان دول سرمایه داری
را گرفته است .بحرانی که چندی ست
با ظهور داعشیان در قلب کشورهای
اروپایی و انجام عملیات تروریستی و به
خطر افتادن امنیت داخلی کشورهای
اروپایــی ،می رود تا دامنــه آن ابعاد
وســیعتری به خود گیرد .بحرانی که
دول اروپایی و نیروهای راستگرای ضد
پناهجویی صرفا با تمسک جستن به
عملیات تروریستی هارترین نیروهای
اسالمی نمی توانند راه ورود پناهندگی
و پناهجویی را بر میلیون ها مردم فقیر

ایران" :ساالنه  ۶۰۰هزار نفر
وارد زندان" می شوند!»

در سایه جمهوری اسالمی
دزدی ،کالهبرداری و اختالس به کلی
قبح اش در جامعه ریخته باشد ،آیا غیر
از این است که دولت و نظام سیاسی
حاکم بر ایران مسبب همه ویرانی ها و
بیماری موجود در جامعه است؟
اصــوال زندان و ترکیــب زندانیان هر
کشور رابطه تنگاتنگی با ماهیت نظام
سیاسی حاکم بر آن جامعه دارد.
به عبارتی زندان آئینه تام و تمام یک
جامعه اســت و به روشــنی وضعیت
اجتماعی و سیاسی آن جامعه را بازتاب
می دهد .وقتی ســاالنه  ۶۰۰هزار نفر
پایشان به زندان کشــیده می شود،
وقتی هم اکنون  ۲۰۰هزار زندانی در
زندان های جمهوری اسالمی بسر می
برند ،آنهم زندانیانی که  ۷۰درصد آنان
با مواد مخدر و اعتیاد سر و کار داشته
اند ،وضعیت موجود نه تنها بیماری و
بحران های اجتماعی جامعه را بازتاب
مــی دهد ،بلکه اضمحــال و ویرانی
بخش بزرگی از جامعه را نیز به نمایش
می گذارد.
نظر به سیســتم قضایــی حاکم بر
جمهوری اسالمی و عدم حمایتدولت
از خانواده های زندانیان ،چه بسا با ورود
هر زندانی به زندان ،ابتدا به ساکن یک
خانواده از تامین معاش و ادامه زندگی
باز مانَد و در ثانی با تداوم این وضعیت،
پای افــراد دیگــری از اعضای همان
خانــواده به اعتیــاد و خرید و فروش
مواد مخدر باز شــود .سیکل معیوبی
که در تداوم خود پای تعداد بیشتری
را به زنــدان باز می کند .در حالی که
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این وضعیت در کشورهای پیشرفته و
با سیستم قضایی نسبتا مناسب کامال
متفاوت است.
در کشورهای سرمایه داری پیشرفته
اوال تعداد آمــار زندانیان هر زندان به
ندرت از تعداد ظرفیت رســمی ثبت
شــده برای آن زندان افزایش خواهد
یافت و از طرف دیگر ،با ورود یک فرد
به زندان ،خانواده او به لحاظ اقتصادی و
معاش زندگی تامین می شود.
در همین رابطه مظفر الوندی مشاور
وزیر دادگســتری جمهوری اسالمی
از تجربه ســفر خود به ژاپن و مقایسه
سیستم قضایی و زندان های آن کشور
با جمهوری اسالمی یاد کرده و به نقل
از رئیس زندان شهر "فوچو" می گوید:
"ما در اینجا یک سیستم رفاهی داریم
که هرکسی به مرحله اجرای مجازات
رســید ،به طور خودکار بعد از صدور
حکم ،سیستم حمایتیرفاهی ما (ژاپن)
برای خانواده زندانی راهاندازی می شود،
بدون اینکه کســی کاری انجام دهد.
میزان پرداختی (حقــوق) به خانواده
زندانی از حدی که قبل از زندانی شدن
بود پایینتر نمیآید و آن حقوق را به
خانواده زندانی پرداخت میکنیم".
حال این وضعیت را مقایســه کنید با
شرایط زندان های جمهوری اسالمی.
در واقــع از آنجایی که زندان های هر
کشور نمادی از وضعیت اجتماعی آن
جامعه در بیرون از زندان است ،خرید
و فروش و تهیه مــواد در زندان های
جمهوری اسالمی نیز آسانتر از بیرون
صــورت می گیرد ،زد و بند و رشــوه

Demo.shorai@gmail.com
و جنگزده سد کنند.
چرا که طبق کنوانسیون جهانی مربوط
به وضع پناهندگان که تا کنون بیش
از  ۱۲۰کشــور آن را امضاء کرده اند و
نسبت به اجرای مفاد آن متعهد شده
اند ،کلیه افرادی که در کشور خود به
دلیل "نژاد ،مذهب ،ملیت ،تعلق به یک
گروه اجتماعی معین و عقاید سیاسی"
تحت ستم و پیگرد هستند ،حق دارند
جهت ادامه زندگی وارد کشور دیگری
شوند و بدون تبعیض ،از "کلیه حقوق
بشری و آزادی های سیاسی" همانند
شهروندان آن کشور برخوردار گردند.
حال بــا توجه به گســترش جنگ،
ناامنی ،کشتار و در یک کالم بحرانی
که کشورهای امپریالیستی در منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد کرده
اند ،کمتر کســی را می توان در این
مناطق بحران زده یافت که در شمول
حداقل یکی از مــوارد پنجگانه حق
پناهندگی قرار نداشته باشند.
بنابراین حق پناهندگی ،حقی است که
هر انسانی مستثنا از رنگ ،نژاد ،مذهب،
ملیت و عقاید سیاسی می بایست از آن
برخوردار باشند .در این میان تردیدی
نیســت که وجود عناصری از قماش
داعشــیان و یا هر نیروی تروریســت
دیگریدر میان سیل انبوه پناهجویان،
هرگز نمــی تواند مجوزی برای حذف
صورت مسئله دفاع از حق پناهندگی
باشد .مسئله پناهجویی و پناهندگی،
حقی است که همواره ودر هر شرایطی
بایــد از آن دفاع کرد .راه جلوگیری از
نفوذ داعشیان در صفوف پناهجویان،
سیم خاردار کشیدن به دور کشورها
نیســت .راه بســتن نفوذ بوکوحرام،
طالبان ،القائده وداعشیان ،خاتمهدادن
به تجاوزات امپریالیســتی در منطقه،
قطع هر گونه حمایت از مذهب و دول
ارتجاعی منطقه است.
•

خواری با رئیس زنــدان و زندان بانان
راحت تر از دم و دستگاه بیرون است و
مهمتر اینکه سرکوب و اعمال خشونت
نیز همواره در زندان شدیدتر از جامعه
است.
در چنین وضعیتی ،فرد زندانی آلوده به
مواد مخدر بعد از گذران دوران حبس،
نه تنها بهبــودی در وضعیت زندگی
اش پیش نمی آیــد ،بلکه به اعتراف
مسئوالن زندان ودیگر مقامات قضایی،
" زندانی زمانی که در زندان است ،نماز
صبح میخواند ،ورزش میکند ،عبادت
میکند ،تحصیل میکند و لیسانس
میگیرد اما به محض اینکه از در زندان
خارج میشــود دوباره بهم میریزد و
نمیتواند آن روند را ادامه دهد".
البته برای سیستم قضایی جمهوری
اسالمی و مسئوالن زندان ها ،همین که
زندانی ،نماز صبح بخواند و از عبادت باز
نماند مایه خرسندی است و اینکه چرا
زندانی بعد از آزادی دوباره بهم می ریزد
و به همان وضعیت قبلی باز می گردد،
همواره در حد یک غر و لند برایشــان
باقی می ماند .چــرا که اگر بخواهند
به ریشــه های اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی این بیماری ورود کنند ،باید
پیش از هر چیز خود ،سیستم قضایی و
مجموعه نظام سیاسی حاکم بر جامعه
را درهم بشکنند .امری که محال است
و این تنها توده های مردم ایران هستند
که با درهم شکستن سیستم موجود
و برپایی نظام شــورایی بر ویرانه های
جمهوری اســامی می توانند نقطه
پایانی بر بحــران زندان و دیگر بحران
های اجتماعی جامعه بگذارند
نشریه کار شماره ۷۰۰

•.
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استخدام

به یک نفر خانم باتجربه
برای انجام کارهای خانه:
آشپزی،لباسشویی،
تمیز کردن خانه؛
 2یا  3بار در هفته
(+یک روز ویکند)
درناحیه کت دنیژ نیازمندیم.
لطفا پیام بگذارید:

Tel.: 305 7674367
az15sepU Jay.issa@yahoo.ca

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

onlyaug15

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

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

رستوران بـرای
فــروش

یکرستورانایرانی
 +یک فست فود
با فروش باال
دریکمركزخریدشلوغ
باتمامیوسایلو
اجارهپایینوبلندمدت
بهعلتمسافرت
به فروش می رسد.

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

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

شـیراز
esfahaniazdec01

کیترینگ

sep13fulyr

پرستــار

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

514-503-7391

Tel.: 514-467-7807

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

aznov15U

آموزششنا

توسط مربی خانم
با  ۱۵سال سابقه
فارسی،فرانسه،انگلیسی
جلسه اول رایگان:

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

514-778-1358

Tel.: 514-963-5179

freeazmar

azsepfre

تدریس فارسی
azapr2015khadijeU

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

abaee:azsepfree

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

آموزش زبــان فرانسه

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

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

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

است
ک خدام
نید!

Tel.: 514-675-4405

Tel. 514-887-3535

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

ای
رانی

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

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

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

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

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:

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

مراکز پخش پیوند

®لوگوی پیوند®

مرکزشهرمونتریال:

ســوپراخوان ،تپــش ،شــاطرعباس ،ماهی
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
سن لوران ،کافه پرشیا ،عموجان،کوپلی2:و،1
----------------------------------فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ،
ارز آپادانــا ،کلینیک آریا ،آلفامدیک ،ارزخضر،
المیزان ،نور ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...

ارز

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

شریف

ریوسود:

کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...

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

وست آیلند :

اخوان ،آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...

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

تاکـسی

جای شما در این صفحه
خالی است!

برای ما بنویسید اما...

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

پزشــکی

 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؟...

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

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

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

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

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

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

همــه روزه در
تپشدیجیتال

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

شانس اول را به آنهـا
بدهید!

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

toendofmay2010P

خدمات
آرایشی

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

Rose pastry

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 since 1993

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

گان پیوند )

کامپیوتر

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

سوپر و فروشگاه

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

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

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

روانشناسی  /روانکاوی

شماره شما در

این لیست نیست؟

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتابفروشی

تپش 223-3336 .................................
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............
249-4684 ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی

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

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

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

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

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

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

محضر

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

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

ویدیو

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
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 سال  23شماره  24  1232شهریور 1394

و در اصل حمايت از اصول اسالم باشد.
دين و در مقامي پائينتر هنر هر دو توصيف نش��دنياند و خصوصيت تعالي و
تنزل را براي نظاره کننده فراهم ميکنند .اين دو آنقدر به هم نزديکند که ممکن
35
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اس��ت تجربه زيباش��ناختي هنري را براي برانگيختن تجربه ديني بهکار برد .اين
تجربه در مساجد در قالب اسليميها و خطاطيهاي متنوع ،در کليساها و معابد
PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL
مهــد کــودک الگار
گوناگون براي تعميق و روحانيت
هندي و بودايي بهصورت نقاشي و مجسمههاي
sinceبهکار گرفته عکسپاسپورتی
 1990حسي
بخش��يدن به محيط مادي و استغراق انس��ان در فضايي فوق
در نانـز آیلند ثبت نام میکند
کانادایی:اندازهسرحتما
علم
قد
هنر
آنگاه
مانند.
ميش��ود .گاهي قالبهاي سنتي از تأثيرگذاري عاجز مي
بایستیرعایتشود
_______
ميکند و همه را مجذوب خود ميکند که گاه خالصه يک کتاب عظيم فلسفي يا
50 X 70
مهد کودک الگار در نانز آیلند
عکسسیتیزنی
مذهبي را در دل صفحاتي گنجانده و به مخاطب عرضه ميکند.
برای نگهداری و پرورش کودکان
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
 عکس های پاسپورت ،سیتی زن،
 ۱۸ماهه تا  ۵ساله شما
اس��الم بر مفهوم توحيد و وحدانيت الهي استوار اس��ت .در معماري طراحان بایستیدقیقباشد
مدیکال کارت ،و کارت
_______
•آموزش و مکالمه گام به گام
 PRوح��دت از کثرت را
رس��يدن به
نيز س��عي در رس��يدن به اين مفهوم واال يعني
التحصیلی
فارغ
 عکس های خانوادگی و
عکس
زبان های انگلیسی و فرانسه
کارت35 X 45 PR
دارند .درانی
اس��الم عدالت اجتماعي و برابري اجتماعي جلوه اصلي امت محس��وب
• ورزش • نقاشی و کاردستی
مي ایر
نمونهام
که
شود
مي
ديده
کهن
شهرهاي
طراحي
در
خصلتي
چنين
اصلي
شود .خد
• بهمراه برنامه سالم و متنوع تغذیه • توسط کارآزموده
عکس های ما تضمینی و
يک جامعه يکپارچه
Queenقالب
فرقهها در
 H3Xديگر
مس��يحي و
جوامعاست ید!
5301
Mary,
مس��لمان ،يهودي1T9 ،
در زمینه های آموزش کودکان و بهیاری از کانادا
متناسب با درخواست های
اداراتاست
SNOWDONهمبس��تگي
خصوصيات بارز دين اس��الم
در کنار همکنگردآمدهاند .از ديگر
برای اطالعات بیشتر با شیال تماس بگیرید :
(نبش دکاری )
مربوطه می باشد
35 X 45
که در معماري اس��المي ،در ميدانهاي کوچک مابين منازل و کوچههاي باريک
Tel.: 438-383-1333
تجلي پيدا کرده است .کوچههاي باريک عالوه بر مسائل اقليمي از نظر مفهومي
تماي��ل به رواب��ط اجتماعي را افزايش ميداده و اي��ن عناصر باعث تقويت تعامل
کالسیک
بين ایرانی
محل ميشود .اين پيوند قوي بين اجزاي خانواده در معماري
س��اکنينو يک
اوکـــازیونعالی
خانم ایرانی جویای کار
شما:
لبند
د
کودکان
اسالميبهچنان قوي به منصه بروز گذاشته شده که در بعضي از شهرها مانند
برای تهیه خودرو من تا پایان تمام مراحل
يزد رستوراندرمرکزشهر در رستوران یا کافی فــــروش
دوست
هلیادوعارفی
مربوط
خرید.شده
متصل مي
يک کوچه و اتاقي روي آن به هم
ارشد با
خانه
در ايران،
کهضمانت.
بازرسی.
(
زبان
دارای کارشناسی
مدرک
دارای
شاپ،
گرد برای فـروش و سابقه انواع آشپزی سالن آرایش
پالک)
يکبیمه و
خودرو.
پیانو بوده و يا گاهي چند واحد نيمه مستقلوام
حياط
دور
گسترده
خانوار
به
تدریس
مدرک
يکو
فرانسه
با تــــراس بزرگ
و همچنین خدمات
در ناحیه وست آیلند
کودکان،
به
هم ميآمدند و چند نسل در کنار هم پيوند ميخوردند.
و انواع آش و سوپ و
نزدیکبهکنکوردیا
ادامه در بعد از
با  11سال سابقه فعالیت
امکان تدریس به زبان های
فروش16
صفحه
ارزان
کرایه
با
•
الملل
بین
دسر
هستم.
شما
کنار
در
فرانسه ،انگیسی و فارسی
• مشتری ثابت
ثابت
مشتری
با
•
نیم ساعته  10دالر
باشد
ی
م
تعویض
و
فروش
خرید
شامل
خدمات
سفارشات
گونه
همه
•
• به دلیل مسافرت
دالر تلفن گروه دين و انديشه88761257 :
 45دقیقه 15 :
• به علت مسافرت
• در ناحیه شلوغ
پذیرفتهمیشود:
یک ساعته 20 :دالر
SAMI
Service
•
سرویس
سامی
تلفنتماس:
Tel.: 514-292-6688
Tel.: 514-996-1065
Tel. 514-652-1014
Tel.:438-994-1194
helia_1984@yahoo.com
حمــل و نقل وسائل

) Tel.: 514-

 996-9692عکاسی

رز

نیازمندیهای

514-488-7121

ایرانی
ب
خرید!

فنگویندگی

تدریس فنون گویندگی
برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
و تلویزیون ،آمادگی برای انجام
مصاحبه های کاری و یا رادیو
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

تدریسپیانو

توجه توجه

توسط :رضا هومن

با دو شرح

azm1junefree

• مسکونی • اداری
کارگو •
فرودگاهيکی از شرحها را با مداد حل کرده و
شرح ابتدا
روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل•دو
جدول
514-833-8684پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم انی
• تورونتو • اتاوا • کبک
بپردازيد.
با
سپس
ایر دام
• ارسال بار زمینی

)

azmay2013hoomanfree

خ
است ید!
کن

جدول عادي

3

4

زری

jamal az feb15

pteojune2015

5113

1

جویای کار

ja Pdtoendaug15

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

2

kabirazsep1U

514-299-2550
جدول ويژه
azjunePendoct’15

امورچيز ساختمانی
اجنام
كوتاه-

مــربی9 8
7 6 5
کاریابی

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

15 14 13 12 11 10

حمام
بازسازی
آشپزخانه
نهاد برآيد -تختهاي
گاه از
ماه•رومي-
• بازسازی -8
توجهخامنها
تیم دکتر مالکی در خدمت
قابل 1
• نصب در و پنجره • کاشیکاری
دولت��ي داده
آشپزخانهشاگردهاي مكتب تعليم
کابینتروي آن به
• نقاشی • كه
متخصصین با تحصیالت دانشگاهی:
فال2
قهـوه
مهندسین
سازمان
در
عضویت
•
يش��نهاد دول
دارنده
• سنگ کاری ومي
دادند-دیگر
بسیاری
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
مارش درخت -و3ورق
پس��وندشما
-9خدمت
با سال ها سابقه در
نسبت -آواي بم -پشتيبان-
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب
توسط شادی
مرواريدها(بهنام رفیعی)
هدف ما رضایت شماست
درخواست استخدام • مشاور در کاریابی ،تغییرو پیشرفت شغل
4
514-441-4295
با بهره برداری مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه
وس��تا -دندانه
آثار ديدني و باستاني
 -10شمش��ير -از
)(514
678-6451
مترجم رمسی
5
استخدامی و  • ...ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی
مترجم رمسی
يرنگ و بيبو
استان كهگيلويه و بويراحمد
کار • ...سرویس بصورت رایگان یا نیمه رایگان و با کیفیت
سروران
6
نغمه
عضورسمیانجمنمترجمانکبک ،محمودایزدی
خارج قسمت-
 -11درست شدن كارها در لفظ عاميانه-
تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی ،فرانسوی و
نائینی
شریف
دکتر
دندانپزشکی
کلینیک
سابقه.
سال
20
از
بیش
با
زبان
انگلیسی
عضوجامعه مترجمین کبک
ه كوچك
دادن
زينت
تحسين-
كلمه
7
ترجمه
تأیید
ترجمهو
خاطره حتویلداری یکتا
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امضاء
تصدیق
دعوتنامه و
■
به یک نفر منشی دفتر آشنا به زبان های انگلیسی و فرانسوی
رسمی اسناد و مدارک،
ویترس
نفر
چند
به
Tel.:514-518-4568
ردن -شبگرد
•عضوجامعه -12
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مترجماني��ازده -پ��روردگار -مخفف از آن -
با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
دعوتنامه
تنظیم
شفاهی،
ترجمه
فورا نیازمند است.
• 8باتجربه •
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایران
و
کبک
رسمی
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
��ون صدآي��د
غذاي ايراني
ایالتی و فدرال
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:
کار در رستوران
تأییدامضاء
•ترجمهرسمیکلیه
برای 9
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Tel.:
514-745-0318
چيزي-
هر
خواهي
افزون
روبي��ان-
-13
کبابسرانیازمندیم.
محل:مرکزشهرمونترال
clinique_Soleil@yahoo.com
مدارک و خدمات مربوط به
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
يالدي -تنگه10 -
برادر
كند-
بيمار
را
اي
گل��ه
بزي
چنين
Tel.:
514-933-0-933
ترجمه
Location:
Downtown Montreal
عرب
11
(514) 675-0694
near Pl. des Arts
www.paivand.ca
انی
باایرانی
ش��هر حضرت
)(438
390-0694
قاچ
نوشتن-
به
امر
قناد-
محصول
-14
Call, text or e-mail for an
12
ایر دام
appointment
کــار
قدرمتند
سایت
وب

گسترده
مان
آبونه

 -15اث��ري از تئوفي��ل گوتي��ه -اثبات
ق روز -به كار با مشارکت
خ
514-889-8765
کنید!
است ید!
nsarvaran@hotmail.
13خود،
گناهي
بي
 پخش وسیع
کن
com
کامیونیتیرا
رنوشت -فرز و 14
مترجم رمسی
عمودي514 585 - 2345 :
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
تقویتکنید
-1اثري از پير پائولو پازوليني ايتاليايي
شهریاربخشی
15
رضانوشادجمال
دعوتنــــامهرسمی،
-2هاگياه خورشتي -ثقل -غيرمذهبي
گ نيلي
شیرینی
بهترین
با
مترجم رسمی و عضوجامعه
ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ارک
د
م
ترجمـــه






 



افزاري نروژي
شماتربت -يك شركت نرم
برای جشنهای-3
مزاحم
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
افقي:
باد -استخوان زنخ -خميدگي كاغذ
Bureau de Traduction
Farhang
-------------مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
مرورگرهاي
خانواده
از
آن
محص��والت
كه
اس��باب
از
يكي
514-562-6453
و
سيستان
استان
در
شهرستاني
-1گلو-
چين
مركز
بزرگوار-
حاال-
همين
 -9
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه
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ساو 5-ساله
ماهه تا
 -4از 4
تشت كوچك -جنگجو -6 -نام كوچ��ك روني گلزن منچس��تر-
مخفف
مراسمآوردن-
شفشان فعال در  -13بازنده شطرنج -به شمار
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سنت
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قلب
در
(514) 223-6408
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ا
ایرانیوحشت -از جان گذشته
همسر اسكارلت
عقد سينمايي
Tél.:هزار متر -برش
معادل ده
ایرانی
Tel.:
514-651-3232
Tél.:
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561-6408
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معرفی
لنـــز:

جهان این روزها :از نگاه علی اصغر

با درود به شــما عالقمندان روزنامۀ
پیوندمونترال
پناهنده میشوم به آفریدگاری که هم
از فریبــکاری دولتهای پناهنده پذیر
به خوبی آگاه اســت و هــم از احوال
دولتهایی که این بندگان را آوارۀدریاها
کردند.
 )1موج پناهندگی...

Canon EF
70-200 F/2.8L
II USM

است که حداکثر گشادگیدیافراگم
آن  4میباشد که در این لنز به 2.8
کاهش یافته و یکی از نکات بسیار
مبحث این بار را با سخنی گهربار مهم در انتخاب این لنز است.
از مولوی آغاز میکنیم که میفرماید :ویژگی بسیار جالب و منحصر بفرد
نقش ما این کرد آن تصویرگر
این لنز آنســت که با هر فاصله ی
دگر
این نخواهد شد به گفت و گو
کانونی و هر مقدار «زومی» که بر
--------روی لنز اعمال کنیم ،گشــادگی
در ادامه جلسه قبل و معرفی ادوات دهانه دیافراگــم آن ثابت بوده و با
و تجهیزات عکاسی اینبار به سراغ زوم کردن بیشــتر ،هیچ تغییری
این لنز معــروف «کنون» میرویم نکرده و بر خالف لنزهای مشــابه،
که یکی از بهترین و مشهورترین بسته نخواهد شد .این ویژگی جالب
لنزهای ساخت این کمپانی است .باعث خواهد شــد که در بدترین
این لنز از لحاظ وضوح و شارپنس شرایط نوری و در تاریکترین جاها
فوق العاده یکی از بهترین گزینه ها نیز بتوان عکسهای حرفه ای و قابل
برای عکاسان حرفه ای و همچنین قبولی به ثبت رساند .اساتید امر به
سایر عالقمندان عکاسی است.
خوبی واقف هستند که این ویژگی
سرعت باالی فوکوس اتوماتیک این باعث خواهد شد که در تاریکترین
لنز هم یکیدیگر از مشخصات بارز جاها نیز با سرعت شاتر باال عکاسی
آن بــوده و کمک کرده و حتی المقدور نیازی به سه
میکند که عکاس پایه نیست.
هیــچ صحنه از سایر ویژگی های این لنز ،عایق
ای را از بودن آن در برابر آب و گرد و خاک
د ست است که میتوان با آن در هر جایی
ندهد .از آن اســتفاده کرده و بدون ترس
ا لبتــه از خراب شــدن آن ،پشت سر هم
ایــن لنز ،عکس گرفت.
نسخه تصحیح کیفیت باالی این لنز باعث شــده
شده و بهبود یافته که محبوب خیلی از فیلمبرداران
لنز مشــابه دیگری نیز باشد و از ویژگی های بی نظیر
و وضــوح بی مانند آن
استفادهکنند.
اسپشیالاینشماره:
نــوع دیگری از این لنز
عکس دوران بارداری 10 :عکس دیجیتال نیــز در بــازار موجود
در استودیو ،چاپ و رتوش  4عکس در ابعاد میباشــد که مجهز به
متوسط  5در  7اینچ و یک عکس بزرگ با لرزه گیر (استابیالیزر)
ابعاد  8در  12اینچ به انتخاب مشتری،
بــوده و بدون شــک
کال به مبلغ  70دالر
کاملترین لنز این گروه
است.
تلفناستودیوفوتوبوک:
همچنین استابیالیزر
آن نیــز در دو محــور
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
افقی و عمــودی فعال
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
بــوده و میتوان با توجه
WWW.FACEBOOK.COM/
به کادر مورد نظرمان از
STUDIOPHOTOBOOK1
آن استفاده کرد .وجود
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
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این تکنولوژی بر روی این لنز به ما
این امکان را میدهد کهدر زمانهایی
که در محلهای پرلرزه مثل داخل
اتومبیل یا قایــق در حال حرکت
هســتیم ،بتوانیم بدون نگرانی و با
کیفیت باال ،عکاسی و فیلمبرداری
کنیم.
کیفیت عدسی هایی که در این لنز
استفاده شده به قدری باالست که
شکســت نورهای مزاحم را به حد
بسیار محسوســی کاهش داده و
تصویری بسیار با کیفیت به ما ارائه
میدهد.
در بســته بندی این لنز ،عالوه بر
کاور جلویی و پشتی لنز ،یک هود
آفتابگیــر بلند ضد گــرد و غبار و
یک کیف محافظ بنددار نیز عرضه
میگردند که همگی مورد استفاده
مصرف کننده قرار میگیرند .یکی
دیگر از ادوات جالب و پر اســتفاده
که با این لنز عرضه میگردد ،حلقه
ی فلزی دور گردن لنز بوده که در
زمانی که دوربین با این وسیله بر
روی سه پایه سوار است ،بدون نیاز
به باز و بسته کردن دوربین از روی
سه پایه میتوان براحتی دوربین را
چرخانــد و در عرض  3ثانیه فریم
عمودی یا افقی را عوض کرد.
قیمت عادی این لنــز در بازار در
حدود  2500دالر (قبل از تکس)
در نوســان بــوده و تقریبــا همه
عکاســان حرفه ای ،یکی از آن را
خریداری کرده اند.
با توجه به قیمت نسبتا باالی این
لنز ،حتمــا باید یک فیلتر محافظ
لنز بر روی آن نصب کرد تا از گزند
خراشها و ضربه های احتمالی در
امان باشد.
قطردهانه این لنز  77میلیمتر بوده
و فیلتری با همین مشخصات مورد
نیازمان است .وزن این لنز در حدود
یک کیلو و نیم بوده و لنز سنگینی
محســوب میگردد اما با توجه به
کیفیت بی نظیر آن ،قطعا اگر بیشتر
هم بود ،باز هم عکاسان زیادی به
خرید آن مبادرت مینمودند.
این لنز بمدت یکســال توســط
خود کمپانی کنــون گارانتی بوده
و چنانچــه ایرادات احتمالی در اثر
ضربه و اشتباه عکاس نباشد ،توسط
کمپانی سازنده تعمیر و یا جایگزین
خواهد شد.
این آیتم یکی از بهترینها برای پرتره
های هنری در استودیو و همچنین
فضای باز است .با استفاده از ویژگی
ناب دیافراگم این لنز ،محو کردن
(فلو) پس زمینه (بــک گراند) به
بهترین نحو انجام شــده و نتایج
بســیار حیرت انگیزی به ما ارائه
خواهد کرد .عکاسانی که سفارشات
مجالــس عروســی ،مدلینــگ و
همچنین عکاســی از رویدادهای
هنری را انجام میدهند حتما باید
یکی از این لنز در اختیار داشــته
باشند.
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م ّهم ترین خبر در جهان تا این لحظه،
خبــر حملۀ ناگهانــی موجی عظیم
از مهاجران جنگ زدۀ «کشــورهای
حوزۀ خلیج فارس» به غرب میباشد.
دولتهای غرب ا ّول اسلحه میدهند بعد
بمباران میکننــد پس از ویران کردن
آن کشور ،مهربان میشوند و پناهنده
میگیرند .تا بحال شنیده اید مردم اروپا
و آمریکا به کشــورهای سوریه ،عراق،
ایران ،پاکســتان ،عربستان سعودی و
دیگر نقاط جهان سوم پناهنده شوند!
این رهبــران جنایتکار و قدرت طلب
باعث شده اند که مردم از مملکت خود
فرار کرده ،زن و فرزندانشان را به امواج
دریاهابسپارند
دیشب در کانال  CTVشنیدم نخست
وزیرســابق کانادا آقای جان کریتین
درمورد هارپر و انتخابات کانادا چه زیبا
گفت که هارپر آبرو و حیثیت کانادا را
در دنیا برده است و باید این حیثیت
ازدست رفته را دوباره بدست آوریم!
سپس دست پســر ترودو را باال برد و
گفت هر که را من نخست وزیر او بوده
ام اینک ترودو نخست وزیر اوست.

کشور به در و دیوار آویزان است .مردم
سردرگم شــده اند به کی رای دهند
که کشور را از حالت بحران اقتصادی
نجات بخشد .ما گمانمان براین خواهد
ماند که همۀ از یک آبشخورمی نوشند.
جالب تر ازهمه این که استیون هارپر
با کمال وقاحــت میخواهد بار دیگر
خــود را کاندید کند .ولی نمیداند که
تاریخ مصرفش تمام شده است .ضربه
ای که آقای هارپر به اقتصاد کانادا زد
 ISISنزد .هارپر ارتش کانادا را با ندانم
کاری خود درجنگ با افغانســتان و
سوریه گرفتارکرده که منجربه کشته
شدن صدها سرباز شد و میلیونها دالر
امنیت
خسارت به کشــور وارد کرد و ّ
کشور را با خطرمواجه ساخت.
 )3و هیوالی «اوبر»...

ا ّما خبر ناخوشــایندی که این روزها
گریبــان گیــر راننــدگان تاکســی
درشــهرهای کانادا بخصوص شــهر
مونترال شــده ،وجــود هیوالئی به
نام «اوبر» میباشــد که لرزه به جان
تاکسیرانان وتاکســی داران انداخته.
چندی پیشدربالکن آپارتمانم نشسته
بودم که ناگهان،در ساختمان اصلی باز
شــد و پیرمردی رنگ پریده و فرتوت
با ویلچر خارج شــد .او را شناختم و
پرسیدم شما قبال رانندۀ اطلس تاکسی
نبودی؟ با خوشــحالی پاسخ داد بله.
انگار دنیا را به او دادند که بعد ازسالها
شخصی او را شناخت .گفت مدتهاست
که با کسی حرف نزده ام.
در همین راستا باید پرداخت به «اوبر»
 )2انتخابات کانادا. ..
این روزها در کشور کانادا ّجو انتخابات که چگونه نون و خون رانندگان تاکسی
همه را گرفته و عکسهای نمایندگان را نوش جان میکند.
مثل هنرپیشــگان هالیوود در سراسر  )4و فیلم مجیدی در مونتریال

کشورهای عربی پناهجو منیپذیرند؟
کمککشورهای ثرومتند عربی به
آوارگان

البته بایــد افزود کــه دولتهای
ثروتمند عربی ساالنه میلیونهادالر
برای یاری به آوارگان به ســازمان
ملل کمک میکنند .ولی این کاری
است که بسیاری از کشورهای غربی
هم میکنند .در میان کشــورهای
عربی حاشــیه خلیج فارس ،نقش
کویت از همه برجستهتر است .این
کشور در سال  ۲۰۱۵پس از ایاالت
متحده آمریکا و ژاپن بیش از دیگر
کشورها به صندوق آوارگان سازمان
ملل کمک کرده است.
در کنفرانــس کشــورهای عربی
حــوزه خلیج فارس بــرای کمک
بــه آوارگان در ســال  ۲۰۱۳روی
هــم  ۹۱۰میلیون دالر جمعآوری
شــد که  ۲۱۳میلیون دالر آن را
عربستان ســعودی داده بود .ولی
سهم کویت در مقایسه با آن ۳۲۵
میلیون دالر بود .عربستان سعودی
در سال  ۲۰۱۴سهم کمک خود را
افزایش داد و آن را به  ۷۵۵میلیون
دالر رساند که البته همه این مبلغ
فقط به آوارگان سوری اختصاص
نداشت ،بلکه شــامل کمکهای
انساندوستانه به دیگر کشورها هم
میشد.
افــزون بــر آن مردم کشــورهای
ثروتمند عربی حاشیه خلیج فارس
جزو ســخاوتمندترینها در دادن
کمکهای مالی به آوارگان سوری
هســتند .آنان هر سال میلیونها
دالر فقط برای صنــدوق آوارگان
ســازمان ملل گردآوری میکنند.
البته برخــی از ایــن کمکهای
• مالی نیز به چشم تردید نگریسته
میشود ،زیرا به حساب سازمانهای

هفتمسپتامبربرای
چندمین بار فیلم
محمد رسول الله در
ّ
بــه
سینما امپریال مونترال
روی صحنه رفت .قبل از نمایش این
فیلم تاریخــی و زیبا ،مجید مجیدی
کارگردان ،بیاناتی در مورد ساختن و
سوژه فیلم ایراد کرد.
بعد از ســخنرانی او فیلــم با صلوات
حاضرین شروع شد! دو ساعت و نیم
محو ایــن فیلم تاریخی بــودم .واقعاً
هالیوود باید در برابــر این کارگردان
و همکارانــش و نیز حاکمــان ایران
عزیزمان لنگ بیندازد که هالیوودی
دیگر در ایران زنده ســاختند .هنگام
خروج دیدم آقــای مجیدی کنار در
خروجی ایستاده ،خواستم بروم جلو و
بگویمدست وپنجه شمادرد نکند! ولی
به مســئولین جمهوری اسالمی پیام
این حقیر را برسانید که اگر رسول خدا
در قید حیات میبود ،اص ً
ال راضی به این
همه هزینۀ سنگین نبود و می فرمود
چه خوب می شد که پول ساختن
این فیلم را خرج کارتنخوابهای
داخل ایران میکردند ،اما دیدم عد ّه
ای بادمجاندور قابچین ایشان را حلقه
کرده و از او امضاء میگیرند و احسنت
نثارش میکنند .پیش خودم گفتم برو
دنبال کارت و فکر نان و ماست خودت
باش که خربزه آب است.
چه زیبا فرمود موالنا "بار دیگر جهان
در معرض ظلمت و تاریکی قرار گرفت،
زیرا رهبران جهان از پیامبران پیشی
گرفته اندّ .حق نگهدارتان
محمدی و جمعی
از طرف علی اصغر ّ
از مسلمانان و پیروان راه ّحق
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>> ادامه از صفحه12 :

محافظهکار اسالمی واریز میشود
که فقط حاضرند به سنیان سوریه
کمککنند .همچنین شماری از
دولتهای حاشیه خلیج فارس هر
ســال میلیونها دالر به گروههای
تندروی اسالمگرا در سوریه کمک
میکنند.
کشورهای عربی از چه میترسند؟

پرسشی که مطرح است این است
که چــرا کشــورهای عربی حوزه
خلیج فارس بهرغم کمکهای مالی
حاضر به پذیرفتن آوارگان سوری
نیستند؟
باید در نظر داشــت که همه این
کشــورها دارای نظامهای سیاسی
اقتدارگرا هستند و بیش از هر چیز
از ناآرامیهای اجتماعی و نارضایتی
مردم خود بیــم دارند .آنها حاضر
به این ریسک نیستند که آوارگان
دیگر کشورهای عربی را برای مدتی
نامعلوم در خــاک خود بپذیرند و
هزینههای آنان را تامین کنند.
مشکل دیگر ترکیب جمعیتی این
کشورهاســت .دریافت تابعیت از
بیشتر این کشورها و بویژه قطر و
امارات متحده عربی تقریبا ناممکن
است.برایخارجیانهمچنینبسیار
دشوار است که بدون اجازه کار در
این کشورها سکونت کنند .گفتنی
اســت که از جمعیت  ۲۹میلیونی
عربستان ســعودی  ۶میلیون نفر
کارگران خارجی هستند که برای
کار از دیگر کشورهای اسالمی در
آسیا به عربستان مهاجرت کردهاند.
شمار خارجیان در دیگر کشورهای
عربی حاشیه خلیج فارس از این هم
بیشتر اســت ۶۰ .درصد جمعیت
کویت ۸۰ ،درصد جمعیت امارات
متحده عربی و حتــی  ۹۰درصد

جمعیت قطر را خارجیان تشکیل
میدهند .پذیرش پناهجویان ،رقم
خارجیان مقیم این کشورها را به
زیان شهروندان آنها باز هم بیشتر
دگرگون میکند .ترس این کشورها
از تغییــرات جمعیتی ،بیشــتر از
آمادگی آنها برای پذیرش آوارگان
سوری یا عراقی است .بیهوده نیست
که برخی از این کشورها حتی اجازه
اقامتخارجیانیرا تمدیدنمیکنند
که مهلت روادید شــغلی آنان به
پایان رسیده است.
برای نمونه عربســتان سعودی در
سال  ۲۰۱۴حدود  ۳۷۰هزار تن را
که مهلت روادید شغلی آنان به پایان
رسیده بود از این کشور اخراج کرد
تا به گفته مقامات سعودی ،برای
شهروندان این کشور فرصتهای
شغلی بیشتری ایجاد کند.
نکته دیگر اینکه مردم سوریه علیه
رژیم دیکتاتوری بشــار اسد قیام
کردند و حرکت آنها را باید در ادامه
خیزشهایی در کشــورهای عربی
ارزیابــی کرد که بــه "بهار عربی"
معروف شد.
خواست این جنبشها در وهلهی
نخســت باز کردن فضای سیاسی
جامعه ،آزادیهای بیشتر،مبارزه با
فساد و ارتشاء و دستیابی به عدالت
اجتماعی بیشــتر بود .کشورهای
ثروتمند عربی حاشــیهی خلیج
فــارس از این خیزشهای تودهای
در امان ماندند ،ولی از پیامدهای آن
کماکان بیم دارند .اکنون برای نظام
بسته سیاسی آنها پذیرفتن آوارگانی
دشوار اســت که بالقوه میتوانند
حامالن افکار و اندیشــههای "بهار
عربی" باشند.

•

37

 سال  23شماره  24  1232شهریور 1394

PAIVAND: Vol. 23  no.1232  Sep. 15, 2015

www.paivand.ca since 1993

37

وی روزانه
با پیاد هر ِ

 ۷سال به عمر
خوداضافهکنید!
ایسنا :کارشناسان سالمت بر این باورند
که تنها  25دقیقه پیادهروی ســریع در
طول روز ،هفت سال به عمر فرد اضافه
میکند.
انجــام فعالیتهای ورزشــی معمولی
میتواند خطر مرگ ناشی از حمله قلبی
را در افراد  50یا  60ساله به نصف کاهش
دهد.
بیماری سرخرگهای قلبی ،اصلیترین
عامل مرگ و میر در انگلیس به حساب
میآید به طوری که در هر هفت دقیقه
به مرگ یک نفر منجر میشود و انجام
فعالیتهای ورزشــی از مدتها قبل به
عنوان شــیوهای مناســب برای کاهش
خطر ابتال به این بیماری در نظر گرفته
میشود زیرا احتمال بروز چاقی و دیابت
را میکاهد.
نتایج مطالعه ارائه شده در کنگره انجمن
کاردیولوژی اروپا حاکی از آن اســت که
انجام مرتب فعالیتهای ورزشی میتواند
طول عمر فرد را افزایش دهد.
در این بررسی  69فرد غیرسیگاری سالم
که در فاصله سنی  30تا  60سال بودند
و به طور مرتــب ورزش نمیکردند در
دانشگاه «زارلند» آلمان مورد مطالعه قرار
گرفتند.
همچنین در طول دوره شش ماهه از این
افراد درخواست شد تا تمرینات ایروبیک
و قدرتی را انجــام دهند و آزمایشهای
خون گرفته شده از آنان حاکی از شروع
فرآیند ضدپیــری و ترمیم DNAهای
قدیمی این افراد بود.
به گفته متخصصــان ،زمانی که افراد به
طور مرتب ورزش میکنند قادر هستند
فرآیند پیری را به تاخیر اندازند .با وجود
آنکه نمیتوان به طور کامل فرآیند پیر
شدن را متوقف کرد اما این امکان وجود
دارد که زمان فرا رسیدن آن را به تاخیر
انداخت.
به گــزارش روزنامه ایندیپندنت ،ورزش
کردن ،عمر فرد را ســه تا هفت ســال
افزایــش میدهــد و همچــون داروی
افســردگی ،عملکرد شــناختی فرد را
تقویتمیکند.
همچنین شواهدی وجود دارد که نشان
میدهد ورزش شــروع زوال عقلی را به
تاخیر میاندازد.

ـــــــــــ
آملان :اخالق و...
>> ادامه از صفحه15 :

•

رزرو و ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ:

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺳﺖ ﻣﻮﻧﺖ 514.567.1797
4055Ste-CatherineO.,Westmount,QCH3Z3J8

ATWATER

ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻠﯿﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﺖ آﯾﻠﻨﺪ

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل

514.223.3336

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺷﯿﭗ:

438.889.9000

6162SherbrookeO.,Montreal,QCH4B1L8

به قول یک مفسر برجسته روابط
بینالمللیدر فرانسه ،با رفتار و گفتار
خانم مرکل دربــاره مهاجرانی که
نومیدانه پشــت دروازههای آلمان شــعار «آلمان برتــر از همه» طی
صف کشیده بودند ،آلمان به «شرف دورانی طوالنیدر خدمت طرحهای
اروپا» بدل شد.
بزرگ امپریالیستی قرار گرفت .امروز
اما ،همان شعار ،از پیدایش کشوری

«آملان برتر از همه»
خبر میدهد که در رویارویی با یک
چه روزگار شگفتی؟
تراژدی دردناک انسانی ،به حق در

آلمــان آنگال مرکل
جــای همان جایگاهی «برتر از همه» نشســته
آلمانی را گرفته که در ســالهای است.
 ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰میالدی ،شنیدن با ایــن همه درایت آنگال مرکل در
نام آن لــرزه بر انــدام میلیونها رویارویی با چالش مهاجران ،منافع
انســان بیگناهی میانداخت که یا دراز مــدت آلمان را نیــز بر آورده
میبایست در قطارهای مرگ راهی میکند .نویســنده این یادداشت
کورههای آدمســوزی بشوند و یا ،بر این باور نیســت که صدر اعظم
همچون مهاجران امروزی ،گریان و آلمــان و همــکاران او چرتکه به
ناالن و بچه بر دوش ،از کشوری به دســت گرفتند و با یک محاسبه
کشوردیگر بگریزند.
خودپســندانه ،تنها بر پایه منافع

اقتصادی ،به این نتیجه رسیدند که
باز کــردن دروازهها بر مهاجران به
سود منافع دراز مدت آنها است.
ولی در مواردی ،رفتار سخاوتمندانه
میتواند در خدمت آیندهنگری قرار
بگیرد .به بیان دیگر سیاستهای
انســانی و اخالقــی میتواننــد
به پایگاهــی اســتوار در خدمت
هدفهای دراز مدت اقتصادی بدل
بشوند.
همه آمارهای جــدی بینالمللی
نشان میدهند که اروپای غربی ،با
توجه به نرخ پایین رشد جمعیتی
و پیر شــدن مردمــان و کاهش
جمعیت فعالش ،طی بیست و پنج
ســال آینده به جذب حدود سی
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میلیون مهاجر نیاز دارد .تجربه دو
قرن گذشــته ثابت کرده است که
کشورهای ثروتمند برخوردار از یک
سیاست درست در زمینه جذب و
ادغام مهاجــران میتوانند پویایی
خود را حفظ کننــد و ثروتمندتر
بشــوند .آمریــکا گویاترین نمونه
کشورهایی اســت که امواج پی در
پی مهاجران از سراسر جهان را در
خدمت اوجگیری دایمی خویش به
کار گرفت .در عوض ژاپن ،با بستن
دروازههای خود برمهاجران ،پس از
چند دهه پیشرفت برقآسا در پی
جنگ جهانی دوم ،حدود بیست و
پنج سال پیش از نفس افتاد.
بخش بزرگی از مهاجران انسانهایی

هستند که در برابر رویدادهای تلخ
دســت روی دســت نمیگذارند،
تسلیم تقدیر نمیشوند ،تن به خطر
میسپارند ،از اینکه بخت خویش را
در سرزمینهای دیگر و در فضایی
تــازه بیآزمایند ،بیمی بــه دل راه
نمیدهند .آنها برای گریز از خطر
و دســتیابی به هدف ،موانع را دور
میزنند ،و مبتکــر و نو آورند .طی
رویدادهایتابستانامسال،جهانیان
به چشــم دیدند که نیروهای زنده
جامعه ســوریه ،از معلم و کاسب و
مهندس گرفته تا پرستار و پزشک
و دانشجو ،برای گزیز از جهنمی که
در ســرزمین آنها به وجود آمده ،با
تمام توشــههای معنوی و مادی

خویش راهی ســرزمینهای دیگر
میشوند .این انرژی متراکمی است
که به هر کجا برســد ،ثروت و کار
به وجود مــیآورد و باری بر دوش
کشور میزبان نیست.
آلمان با ســخاوت خویش ،راه را بر
این انرژی متراکم باز کرده اســت.
آنگال مرکل ،بر خالف عربدهکشان
پوپولیســت اروپایی کــه تنها به
منافع کوتاهمــدت انتخاباتی خود
فکر میکنند ،برای کشــورش هم
حیثیت به بار آورد و هم منافع دراز
مدت اقتصادی .او ثابت کرد که بر
خالف تصور سادهاندیشان ،اقتصاد
و اخالقدو مقوله متناقض نیستند.
رادیوفردا •

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

BANANAS

WHOLE WATERMELON

BANANES
$1.08 kg

PRÊT À MANGER

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

LB.

LB.

ICEBERG LETTUCE

CELERY

EA.
CH.

EA.
CH.

LAITUE ICEBERG

Take out only
Take out only
emporter
PourPour
emporter
seulementseulement

Take out only
Pour emporter seulement

425 g

TAMEK TOMATO PASTE

AKHAVAN CHICK PEAS

LB.

EA.
CH.

EA.
CH.

COUSCOUS SALAD

SALADE DE COUSCOUS
425 g

AKHAVAN COUSCOUS

COUSCOUS AKHAVAN
750 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

BULGHUR SALAD

SALADE DE BOULGOUR
16 oz.

EA.
CH.

AKHAVAN BULGHUR

BOULGOUR AKHAVAN
750 g

TAHINE AL DAYAA
800 g

AL DAYAA EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

SPECIAL
EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNES FARCIES
350 g

SPECIAL
EA.
CH.

ST-CHARLES
ST-JEAN

CORTAS
PICKLED VINE LEAVES

FEUILLES VIGNES MARINÉES CORTAS
1L

AUBERGINES RÔTIES CORTAS
800 g

EA.
CH.

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

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

For more information contact Jonathan

jonathan@doublepizza.ca

514 343-4725 ext: 2245

Halal LB.

Halal

KAFTA KEBAB
$10.98 kg

Halal

Halal

ARZ PITA BREAD

Halal LB.

KOOBIDEH KEBAB

PAIN PITA ARZ
200 g

RIZ BASMATI ORIGINAL PARI
10 lbs. / 4.54 kg

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

Halal

EA.
CH.

$10.98 kg

299

EA.
CH.

EA.
CH.

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

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
40 lbs. /18.16 kg

PARI ORIGINAL
BASMATI RICE

LB.

FRESH LEG OF LAMB

LB.

EA.
CH.

CORTAS GRILLED
EGGPLANT

Halal
Halal

LB.

ELEPHANT 817 BASMATI RICE

HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
AL DAYAA
3L

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

Halal

AMANDES RÔTIES, NON-SALÉES
$15.38 kg

EA.
CH.

AL DAYAA TAHINA

AILES DE POULET MARINÉS
$6.58 kg

$4.38 kg

LB.

MIEL RAISA
500 g

EA.
CH.

EA.
CH.

MARINATED CHICKEN
WINGS

ALMONDS ROASTED,
UNSALTED

RAISA’S HONEY

BABEURRE ou LAIT AU CHOCOLAT
BEATRICE
1L

LB.

MARINTED CHICKEN
DRUMSTICKS

PISTACHES RÔTIES, NON-SALÉES
$15.38 kg

BEATRICE BUTTERMILK or
CHOCOLATE MILK

TOMATES ROMA
$1.74 kg

EA.
CH.

PISTACHIOS ROASTED,
UNSALTED

400 g

EA.
CH.

ROMA TOMATOES

PATATES
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

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

SPECIAL
EA.
CH.

LB.

POTATOES

CELERI

BAKLAVA

PÂTE DE TOMATES TAMEK
830 g

POIS CHICHES AKHAVAN
750 g

PECHES
$2.18 kg

RAISINS VERTS
$4.38 kg

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

PEACHES

GREEN GRAPES

MELON D’EAU EN ENTIER
$1.08 kg

EA.
CH.

Halal
Halal
Halal Halal
Halal

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

514 485-4887

Repas
ULTIME

CAVENDISH

READY TO EAT

EA.
CH.

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

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

Take out only
Pour emporter seulement

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

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

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

See stores for more specials
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LB.

SHERBROOKE

1 Medium Pizza

(all dressed or 3 toppings)

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

19

99

Traditional Pizza Special
1 Medium Traditional
Italien Pizza,

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

+ Small Fries OR CheesyBread

19

99

Large 2499
X-Large 2999

NEW!

DECARIE
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BLVD.
PIERREFONDS
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فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

PAiVAND

ُبر
اسا
ر
د
 ،ال
النگی وال

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692

Vol. 23, No. 1232, 15 Sep. 2015

کیفیت عالی و قیمت مناسب

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

constartech

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

ﻓﺮﺯﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮی

آرﺷﯿﺘﻜﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﻚ

انتقـال ارز

ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ  -ﺍدﺍری  -ﺗﺠﺎری  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


پروانه زندی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
درسراسرمونتریالبزرگ
ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

هدیۀ من به شما:
 1000دالر جهت هزینه محضر

Cell.: 514-909-4765

باباخانی

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

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

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

