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Sharif

EXCHANGE

شــریف

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

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

پایانماراتون 78روزهمبارزاتانتخاباتی
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دور منای کانادا در روز پس از انتخابات | اشتباهات
 | NDPمولکر :بیشتر عصبی تا جنگنده؛ |
موفقیت هوشمندانه لیبرال ها و...

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

•15760 boul Pierrefonds

اینک فقط پنج روز تا رای گیری باقی است و
کسانیکهخواهانتشکیلهردولتیبهجزدولتمحافظه
کار بوده و هســتند چشم انداز روشن و مشخصی در
مقابل خود دارند و تنها کار باقیمانده برای تکمیل این
پروسه حضور در پای صندوق های رای در دوشنبه
 19اکتبر و دادن رای است ....ص7 :

صمیمی

Tel.: 514-620-5551

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

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

(خضر)
الیت
صرافی

فارکس

هالویین پارتی :شنبه  31اکتیر
در سالن ُرز بال

امــالک
امیرسام:

سیاسی:

6510 Saint-Jacques
Montréal, QC H4B 1T6
514-223-3336

مهاجرت

شهباز

ماریا

>> 36

>> 30

>> 6

انتقال فوری ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

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

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

حمیدصدیقکاغذچی

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

راهنمای مشاغل ایرانیان
مونتریال

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

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

fhemmatiyan@sutton.com

(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

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

اجارهآپارمتاندرمنطقهمرفه

Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

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.

ی
کماهاجاره
رایگان!

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

Cell: (514) 827-6364

6600 Trans-Canada, Suite 750

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

فیروزهمتیان

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

جنب دانشگاه کنکوردیا

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W

EARLY
-IN
MOVEIVE
T
INCEN UNTIL
, 2015
OCT 31

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

• استخر و دوربین مدار بسته
......... $ 749.00
آل
مونره
•  10دقیقه پیاده تا دانشگاه
......... $ 899.00
•  5دقیقه پیاده تا مترو
......... $ 1,299.00
•  10دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریا ل
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان ......... $ 1,679.00

1.5
3.5
4.5
5.5

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

)

Tel.:
514
451-7117
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آژانسمسافرتیکاسپین

رستوران پرشیا

رستورانپرشیا

بهترینسرویس
نازل ترین بها

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

.آماده پذیرائی از شما و مهمانی های شما میباشد
_______________________

• 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

:>> ساعات کار

____________

6710 St. Jacques

Montreal QC H4B 1V8
(West of Cavendish)

Tel.: 514-489-8484

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

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

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

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

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 September 1st till November 2nd 2015 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of
the terms and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new,
in-stock 2015 Corolla CE (BURCEM AA) / 2015 RAV4 AWD (BFREVT AA). MSRP of $17,515/$28,120 before taxes, dealer fees
of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if
applicable) included.

for certain
cars only

toyota.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ده ف
ر
و
ش

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

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید

Model Unit

:ساعات کار

H3G 2T3

Only the Liberal Party has a credible plan for
Real Change. We will:
• Immediately cut income taxes for the middle class by 7%
• Introduce an enhanced, tax-free Canada Child Benefit that is more
generous for 90% of families and lifts 315.000 children out of
poverty
• Nearly double federal funding for city infrastructure, public transit
and affordable housing

Marc Garneau
Notre-Dame-de-Grâce—
Westmount
Campaign Office
5516 av de Monkland
514.447.8310

marcgarneau.ca
On October 19th
vote for
Real Change.
Vote for Marc Garneau

Authorized by the offical agent of Marc Garneau

• Repeal Bill C-24, which creates second-class citizens
• Immediately double the number of family class applications allowed
for parents and grandparents and introduce other immigration
reforms to make it easier to reunite families
• Stand up to the Conservative Party’s attempts to divide Canadians
on the basis of religious or cultural differences. Canada is strong, not
in spite of our diversity, but precisely because of it

Our plan is realistic and ready to be implemented right away.
For more details visit

3
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ـــــــــــ
اخذ وام بانكى
با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم

از بانک هاى معتبر كانادا

ـــــــــــ

رامین عباسى

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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برج فاز دوم کانادین
بزودی افتتاح می شود
• برج یگانه و بی نظیر
• لوکس پنج ستاره
• با امکان ورود از طریق کانال هوایی
به محل استادیوم هاکی سانتر بل Centre Bell
• با بسیاری امتیازات ویژه
• و با داشتن تمامی امکانات رفاهی فوقالعاده
>> برای رزرو جا ،ثبت نام و دریافت اطالعات بیشتر
هر چه زودتر باما با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید:

®
®

Hamid Sedigh
Kaghazchi B.Sc.

Maryam Khaleghi

PROFUSIONIMMO.CA • 514.935.3337

Real Estate Broker

514.928.5415

#500-1303 Greene Ave, Westmount, Qc H3Z 2A5
Profusion Realty inc • Real Estate Agency

Real Estate Broker

514.983.5415

بهترین انتخاب برای خرید تویوتای بعدی شما

THE BEST CHOICE TO BUY YOUR NEXT TOYOTA
 -تویوتا اسپینلی الشین :درخدمت شما از سال1922

 مشاوره حرفه ای با کادر مجرب گزینه های چندگانه :لیز ،فاینانس و خرید نقدی -قیمت ها و خدمات ویژه

 برنامه های ویژه برای تازه واردین و تاکسی ها -شروع نرخ ها :از صفر درصد

RAV4 Limited Edition shown

Corolla S shown

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS
Mehdi Bon

MY SPINELLI
PROGRAM

Sales Representative
514-983-2444

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com

5
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سیـاسی...
شهباز خنعی

فروش کاندوهای اجاری با کیفیت عالی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

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

1236

no.

Vol. 23, Oct. 15, 2015

اکازیون عالی برای سرمایه گذاری
در قلب NDG

زدوبند روسیه با غرب!

 22مهر :با ورود مستقیم روسیه به جان کری ،وزیر امورخارجه آمریکا
عرصه درگیری های ســوریه ،یا به نیز موضوع را تا حد تغییر شخص
تعبیردبیرکل سازمان ملل "جنایت بشار اسد ،که می تواند با حفظ نظام
علیه بشــریت" ،این فاجعه انسانی حاکم برسوریه همراه باشد ،تقلیل
وارد مرحله تازه ای شــد .واکنش می دهد.
مقام های مسئول یا مسئولیت گریز او روز سه شنبه  21مهر می گوید:
نســبت به این فاجعه نشانگر این «آمریکا تنها درصورتی با روســیه
تغییر مرحله است.
درسوریه همکاری خواهد کرد که
به گزارش تارنمــای "رادیو فردا" مســکو راهبرد سیاســی دوسویه
در  19مهــر« :آقــای اوباما رییس واشــنگتن درمورد تــاش برای
جمهــوری آمریــکا گفــت :اقدام جایگزین شدن فرد دیگری به جای
والدیمیر پوتین رییس جمهوری بشار اسد را بپذیرد».
روســیه در حمایت نظامی از بشار بنــا بر نظــر این آقــای وزیر امور
اسد ،نشانگر ضعف رهبری اوست ...خارجه ،تنها مانــع همکاری بین
پوتین برای حفظ حکومتی که به آمریکا و روســیه در سوریه ،وجود
مویی بند اســت متوسل به قوای شخص بشار اسد  -که چیزی جز
نظامی شــده و این امر نه عالمت یک عروسک خیمه شب بازی در
قدرت ،که نشــانگر ضعف رهبری دســت حکومت آخوندی نیست
است».
 اســت و اگر او مثال جای خود راشــگفت انگیز اســت که رییس به معاونش بســپارد ،این همکاری
جمهــوری بزرگ تریــن ابرقدرت ممکن و میسر خواهد شد!
دنیا ،کــه در وقوع ایــن "جنایت با وجود ســروصدایی که دخالت
علیه بشریت" مسئولیت مستقیم نظامی مستقیم روسیهدرسوریهدر
دارد ،بجای نشــان دادن اراده برای دوهفته گذشته برپاکرده ،نتیجه آن
کنارزدن حکومت جنایتکاری که به چندان مثبت و موثر نبوده است.
گفته خودش "به مویی بند است" ،ژان لودریان ،وزیر دفاع فرانسه می
 یا دست کم گرفتن ژست آن  -در گویــد 80« :تا  90درصد عملیاتنقش یک تحلیلگر و منتقد ظاهر نظامی روسیه که از  10روز پیش
می شود و به ارزیابی قدرت یا ضعف آغازشــد ،گروه داعــش را هدف
حریف  -که دست کم می داند که قرارنمی دهد ،بلکه درپی حمایت از
چه می خواهد و چرا می خواهد  -بشار اسد است».
می پردازد!
پیشــتر نیز جان کربی ،سخنگوی
با آن که اتحادیــه اروپا در فاجعه وزارت امورخارجه آمریکا اعالم کرده
سوریه به خاطر فقدان اراده مستقل بود که هــدف  90درصد حمالت
سیاسی و پیروی کم و بیش چشم روســیه مواضع گــروه "حکومت
بســته از اوبامــا درخور
اســامی" داعش نبوده
با توجه به جتربه
انتقاد است ،اما بازدرمقام
است.
های گذشته
مقایسه گاه بارقه هایی از
با وجود شدت حمالت
در افغانستان
درک وخامــت وضعیت
هوایی روســیه و کمک
و عراق ،به
نشان می دهد.
نیروهای زمینی حزب
به گــزارش "خبرگزاری نظرمنی آید که الله و حکومت آخوندی
فرانســه"« :خانــم تصمیم پوتین  -که در هفته گذشــته
موگرینــی ،مســئول بتواند مثری در منجر به کشــته شدن
دیپلوماسی اتحادیه اروپا حفظ رژیم اسد ســه فرمانــده ارشــد
روز دوشــنبه ( 20مهر) داشته باشد .سپاه پاســداران :سردار
در نشست وزیران خارجه
حسین همدانی ،سردار
اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت :فرشاد حسونی زاده و سردارحمید
دخالت روســیه بازی را تغییر می مختاربند شــده  ،-پیشروی های
دهد و درصــورت عدم هماهنگی داعش نه تنها متوقف نشــده ،که
می تواند از لحاظ سیاسی و نظامی شدت هم یافته است.
بسیار خطرناک تر باشد».
تارنمای "رادیوفــردا" در این مورد
در همین نشست ،فیلیپ هاموند می نویسد« :به رغم حضور نظامی
وزیــر خارجه بریتانیــا نیز گفت :گســترده روسیه درســوریه ،شبه
«اتحادیه اروپا درمورد نحوه و زمان نظامیان "حکومت اسالمی"داعش،
برکناری بشار اسد می تواند قدری بامداد جمعه  17مهر ،پیشــروی
انعطاف پذیرباشد اما برای راه حل سریعی به سمت شهرحلبدرشمال
بلند مدت سوریه ،نمی تواند با او کار اینکشورداشتند».
کند».
{>> ادامه در صفحه}10 :

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور (که بصورت هفتگی انتشار
می یابد )،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 خـود را 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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انتخابات فدرال

شعر و ترانه...

حسینصمیمی

بارون منی آد اینجا ،مرتضی...
«کیوسک»

PAIVAND: Vol. 23  no.1236  Oct. 15, 2015

بارون نمیاد هیچوقت ولی خیابونا خیسن
گاوای خوشبین به آینده تو صف کارخونهی سوسیسن
مرتضی! مرتضی!
بارون نمی آد اینجا ،مرتضی!
فقط مردهها زندهن وقتی زندهها باهاس بمیرن
قهرمانای شطرنج محکوم به بازی با یه گوریلن
مرتضی! مرتضی!
بارون نمی آد اینجا...
قحطی ستاره
شب تاریک و
ِ
ِ
ماه در نمی آد اینجا ،مرتضی
پس هر کویری ،کویره دوباره
ِ
آی ...آی ...بارون نمی آد اینجا ...مرتضی
فقط شبارو میشمرم وقتی روزا همه هیچن
همه راهنمای چپ میزنن و بعدش به راس میپیچن
مرتضی! مرتضا آ آ!
بارون نمی آد اینجا ،مرتضی!
درخت میکارن تا باهاش دستهی تبر بسازن
شیرارو کردن تو قفس و حاال به عکس یه گربه مینازن
مرتضی! مرتضی!
بارون نمی آد اینجا ،مرتضی!
قحطی ستاره
شب تاریک و
ِ
ِ
ماه در نمی آد اینجا ،مرتضی
پس هر کویری ،کویره دوباره
ِ
آی ...آی ...بارون نمی آد اینجا ...مرتضی
راها همه بستن و همه اینو میدونن
منتظر بارونن تا گونههاشونو بشورن
کوچهها باریکن ،شبا چه تاریکن
بارون نمی آد اینجا؟!
بارون نمی آد هیچوقت ولی خیابونا خیسن
گاوای میانهرو مشغول مذاکره با رئیس کارخونهی سوسیسن
مرتضی! مرتضی
بارون نمی آد اینجا ،مرتضی!
پلیسا همه دزد و دزدا همه پلیسن
شرافتمونو بردن جاش دوزار یارانه به حسابمون میریزن
مرتضی! مرتضی!
بارون نمی آد اینجا ،مرتضی!
قحطی ستاره
شب تاریک و
ِ
ِ
ماه در نمی آد اینجا ،مرتضی
پس هر کویری ،کویره دوباره
ِ
آی ...آی ...بارون نمی آد اینجا ...مرتضی

سرانجام پس از هفته ها هیاهوی انتخاباتی با
شروع رای گیری «پیش از موعد» در روزهای
تعطیلی پایان هفته جشن شکرگزاری،
 3.6میلیون رای دهنده ای که دیگر
نیازی به مطالعه برنامه های احزاب
نداشــتند و تصمیم نهایــی خود را
گرفته بودند ،به پای صندوقها رفتند.
چنین تعداد حضــور در رای گیری
زودرس هــم در دوره های اخیر بی
ســابقه بوده و هم نوید آن را میدهد که نرخ
حضور مردم در این دوره بسیار باال باشد.
از ســویی این رای گیــری نویدبخش پایان
مبارزات طوالنــی  78روزه که خود در تاریخ
مدرن کانادا بی سابقه بوده است ،نیز بود.
در این مدت ،مانند بســیاری دیگر از وسایل
ارتباط جمعی سعی گردید تا با تشریح برنامه
هــا و هم زمان نقد نحوه مبــارزات و کمپین
احــزاب ،حداکثر آگاهی را بــرای خوانندگان
فراهم آورد تا همراه با سایر داده ها کمکی باشد
در اتخاذ بهترین و منطقی ترین انتخاب و بر
اساس همین اســتدالل در این برهه نیز الزم
است تا برای آخرین بار و پیش از رای گیری،
جمع بندی از آنچه در این ده هفته گذشت به
عمل آید.

از سویی نیز میتوان
با اطمینــان اذعان
داشت که ان-دی-
پــی کــه از
آغاز مبارزات
پیشــا پیش
سایر احزاب
بــود و اینک
در مقام سوم
است ،تقریبا
تشکیل دولت توسط
اینان بعید به نظر می رسد.
اما روند این جا به جایی در میان
رای دهندگان که در نتایج آماری
نمایانگر است نشــان میدهد که
کدام یک از رهبران در ارائه برنامه
خود به مردم موفق تر بوده و کدام استفاده از هر ابزاری برای انحراف است .صدماتی که سیاست های
دچار اشــتباه گردیده اند .بدون افکار از پرونده اســفبار دولتهای بسیار راست گرایانه دولت هارپر در
شک موضوع مرکزی این انتخابات پیاپــی هارپر ،مــردم هم چنان صحنه داخلی و خارجی به کانادا
که «تعویض دولت هارپر» بود در خواســتار خروج استیون هارپر از وارد آورده نیاز به ترمیم در سالهای
طول مبــارزات کماکان به قدرت قدرت ماندند.
آینــده دارد و لیبرال ها با افزایش
اولیه باقی ماند و خواست عمومی و این نقطه ضعفی بود که محافظه محبوبیت در بین مردم و بازسازی
همواره بر این تغییر پافشاری نمود کاران نتوانستند آنرا عوض کنند و چهره گذشــته خــود ،اینک در
و علیرغــم تمام تبلیغات منفی و روزهای این دولت به پایان نزدیک
{>> ادامه در صفحه}29 :

پایان ماراتون  78روزه
مبارزاتانتخاباتی

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

دور منای کانادا در روز پس از انتخابات

بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی های انجام
شده توسط هشت مرکز آماری و نزدیکی بسیار
نتایج همه این مراکز شاید بتوان به یقین گفت
که در فــردای  19اکتبر اتاوا بار دیگر میزبان
دولتی اقلیت و ضعیف از منظر تعداد کرسی
ها خواهد بود.
اگــر اتفاق خاصی رخ ندهــد ،حزب لیبرال و
آقای ژوستن ترودو تشکیل دهنده این دولت
خواهند بود ،اما هنوز میتوان در محدوده اشتباه
قابل قبول آماری و تحولی غیر پیش بینی شده
این احتمال را نیز داد که محافظه کاران مامور
تشکیلدولت اقلیت بعدی باشند.

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
MTL_TILES@YAHOO.COM

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

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

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

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

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225
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نوبل امسال...

و
ر
خـانه
دا
ÎInwÂ pMI· ¶¼ºToÄIÏ
کلیسای

مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

رضا بناساز

عصر

نشانیکلیســا:

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

نوبل صلح  ۲۰۱۵به ائتالف چهارگانه
وگویzI
گفتn¨S
·¶vÃdÃI
ملی¶ تونس رسید

فارسیزبان

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

ساعاتکار :صبح
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ائتالف چهارگانه گفتوگوی ملی
تونــس برنده نوبــل صلح ۲۰۱۵
انتخاب شد تا به روزها گمانهزنی
درباره برنده این جایزه پایان داده
شود.
کمیته نروژی نوبل صلح روز جمعه،
 ۱۷/مهر از میان  ۲۷۳نامزددریافت
این جایزه ،سرانجام گروه چهارگانه
گفتوگوی ملی تونس را برگزید
که ائتالفی از سازمانهای مدنی در
این کشور شمال آفریقا است.
پیش از این نام محمدجواد ظریف
و جان کری ،وزرای خارجه ایران
و ایاالت متحده ،پاپ فرانسیس و
آنگال مــرکل ،صدراعظم آلمان به

نروزی صلح نوبــل را بازتاب داده و ســکوالر با کمک جامعه مدنی
اســت که عنوان میکند ائتالف تونس توانستند این امر را ممکن
چهارگانه گفتوگوی ملی تونس سازند ،امری که به نفع همه کسانی
ســال  ،۲۰۱۳زمانی که کشور با بوده کــه در این کشــور زندگی
خطر جنگداخلی مواجه بود ،یک میکنند.
فرایند سیاسی مسالمتآمیز را رقم نوبل های دیگر
زد که حقوق بنیادین همه مردم • جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۱۵
به طور مشــترک به سه دانشمند
این کشور را تضمین کرد.
این ائتالف چهارگانه متشکل است چینــی ،ژاپنــی و آمریکایی و به
از انجمــن کل کارگــران تونس ،خاطــر تحقیقات آنهــا در زمینه
کنفدراســیون صنعت ،تجارت و بیماریهای انگلی اعطا شد.
صنایع دســتی تونــس ،اتحادیه • جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۱۵
حقوق بشر تونس و انجمن وکالی بــه یک دانشــمند از ژاپن و یک
دانشــمند از کانادا به دلیل کشف
تونس.
رئیس کمیته نوبــل صلح تاکید این دو در زمینه «نوترینوها» تعلق
داشته که این جایزه به عضو خاصی گرفت.
از این ائتالف تعلق نمیگیرد ،بلکه • جایــزه نوبل  ۲۰۱۵در رشــته
کل مجموعه چهارگانه مستحق آن شــیمی ب ه طــور مشــترک به
دانشــمندانی از کشورهای سوئد،
دانسته شده است.
وی همچنیــن عنــوان کرده که ترکیه و ایاالت متحده رسید.
ن بار به شرق اروپا
امیدوار اســت اعطای این جایزه • نوبل ادبیات ای 
به ائتــاف چهارگانه گفتوگوی رسید ،نویســنده و روزنامهنگاری
ملی تونس الهامبخش همه مردم به نام ِسوتالنا آلکسیویچ ،از کشور
باشــد که ببینند چگونه میتوان بالروس تعلق گرفت.
با یکدیگر همکاری کرد و چگونه
جنبشهای سیاســی اسالمگرا
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یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر

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

Tel.: 514-261-6886
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

پنج نکته درباره جایزه نوبل

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال
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Tel : (514) 996-9692
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کمیته نوبل ،مستقر در استکهلم
(ســوئد) و اســلو (نــروژ) ،نتایج
یک ســال جســتجو برای یافتن
بهترینهای جهان در رشتههای
پزشکی ،فیزیک ،شیمی ،اقتصاد،
ادبیات و صلح را طی اعالم میکرد.
مبلغ هر جایزه نهصد و شصت هزار
دالر اســت که با دیپلم افتخار در
روز دهم ماه دســامبر طی مراسم
ويژهای به برنــدگان اهدا خواهد
شد .به همین مناسبت خبرگزاری
آسوســیتدپرس فهرســتی از
چیزهایــی که بایــد در خصوص
جایزه نوبل دانست را منتشر کرده
است:
•
چه کسی جایزه نوبل را
بنیانگذاری کرد؟

را بر روی سایت بخوانید

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

عنوان بختهــای اصلی دریافت
جایــزه صلح نوبل مطرح شــده
بــود ،اما در نهایــت این جایزه به
کشوری رفت که با بهار عربی دچار
تغییر شــد ،اما تجربهای متفاوت
با کشورهایی مانند سوریه ،مصر،
لیبی و یمن را از سرگذراند.
روزنامه بریتانیایی گاردین اظهارات
کاسی کلمن فایو ،رئیس کمیته

جوایز رشتههای پزشکی ،فیزیک،
شــیمی ،ادبیات و صلح توســط
آلفــرد نوبل ،مختــرع دینامیت،
بنیانگذاری شــد و برای اولین بار
در ســال  ۱۹۰۱یعنی پنج سال
بعد از مرگ این صنعتگر ثروتمند
سوئدی اهدا گردید .جایزه اقتصاد
که به طور رســمی «جایزه بانک
سوئد در بزرگداشت آلفرد نوبل در
علوم اقتصادی» نامیده میشــود،
توســط این بانک در سال ۱۹۶۸
بنیانگذاری شــد .با آنکه انتخاب
برنده جایزه اقتصاد هم مانند بقیه
رشــتههای نوبل اســت و همان
ويژگیها را دارد ،اما کمی با نوبل
اصلی متفاوت است.
•
محرمانه بودن مذاکرات درباره
نامزدها و برندهها

اساســنامه نوبل ،هرگونه صحبت
درباره مذاکراتداوران برای انتخاب
برندهها را به مدت پنجاه ســال
ممنوع میکنــد .با آنکه داوران به

شدت سعی میکنند که هیچگونه
خبری از مذاکــرات به بیرون درز
نکند ،اما گاهی اشــاراتی از سوی
آنها میشود که برندهها را
لو میدهد.
به عنــوان مثال
ســال گذشته در
هفتههای نزدیک
به اهــدای نوبل،
یک دفعه نام پاتریک
مودیانو -نویسنده فرانسوی
و برنده نهایی این جایزه در ســال
 -۲۰۱۴در خبرها داغ شد .کمیته
نوبل ،یکی از منشــیهای سابق
کمیته را متهم به لو دادن این خبر
کرد.
•
چه کسی میتواند نامزد این جایزه
شود؟

هــزاران نفــر از سراســر جهان
صالحیــت معرفــی نامزدهــای
رشتههای مختلف به کمیته نوبل
را دارند .این افراد شــامل اساتید
دانشــگاه ،قانونگــذاران ،برندگان
ســالهای قبل و اعضای کمیته
نوبل هستند .با آنکه نام نامزدهای
هر رشته هم باید برای پنجاه سال
محرمانه بماند ،اما گاهی افراد نام
نامزدهای پیشــنهادی خودشان-
مخصوصــا برای جایــزه صلح -را
عمومیمیکنند.
برای همین است که ما میدانیم
به طور مثال آنــگال مرکل ،صدر
اعظــم آلمــان ،پاپ فرانســیس
رهبر کاتولیکهای جهان ،ادوارد
اسنودن ،کارمند سابق اداره امنیت
ملی آمریکا که خبر شنود تلفنها
توسط دولت آمریکا را منتشر کرد،
و رئوف بــداوی بالگر زندانی اهل
عربستان سعودی هم از نامزدهای
جایزه صلح نوبل بودهاند.

•

روابط نروژیها

بنا به خواست آلفرد نوبل ،جایزه
صلح در کشور نروژ به برنده آن
اهدا میشود ،در صورتی که
بقیه جایزهها در کشــور
سوئد به برندگان عرضه
میشوند.
دلیل این خواســت وی
مشخص نیست .اما در زمان
حیات نوبل ،کشــورهای سوئد
و نــروژ با هم متحد بودند که این
اتحاد در سال  ۱۹۰۵پایان یافت.
گاهی اوقات رابطه بین بنیان نوبل
که پــول جایــزه را میدهد و در
سوئد واقع است با کمیته انتخاب
برنده جایزه صلح که در نروژ واقع
است و ادعای مستقل بودن از هر
سیاست یا پولی را دارد ،تیره و تار
میشود.
•

چطور میشود جایزه نوبل را برد؟

صبر! بــرای بردن نوبــل باید در
درجه اول صبور بود .دانشمندان
اغلب باید ســالها منتظر بمانند
که کار و تحقیقشان توسط داوران
نوبل شناســایی شــود؛ چرا که
آنها میخواهنــد از اثرات و نتایج
کشفیات آنها مطمئن شوند .آلفرد
نوبلدر وصیت نامهاش گفته است
که جایزه باید به کسانی برسد که
نتایج کارهایشان بیشترین بهره را
برای نوع بشر داشته است.
جایزه صلح تنها جایزهای است که
به کسی که در طول سال گذشته
دســت آورد مهمی در خصوص
صلــح جهانی و بهبــود وضعیت
انسان ها و کشورها در کره زمین
داشته است ،اهدا می شود.
•
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اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و یک پیرمرد  6۴ســاله هم در بین
که1392
بیمارانیآذر
10 
متخصص1136
 شماره
 1394گذشته ایندکتر
سال
سال20یا
روانپزشک
همینطور
 1236
سال 23

مهر
23
شماره
11

9
همــان بیمــاری که فــرد به آن یوتانازیست کارشان را هموار کرده ،تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی
مبتالست ،الزامی است.
دیده میشــود .خانواده این فرد مشابه وضع کند.
بین زماندرخواست و انجام اتانازی وقتی از موضوع خبردار شدند که در بلژیــک هم این داســتان به
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید باید برای مراسم کفن و دفن لباس پایان نرســیده و دکتر دیستلمان
میپوشیدند.
وجود داشته باشد.
و همراهانش در صدد هســتند تا
مرگ آســان در بلژیک محدود به لیســت افرادی که این پزشــک یوتانازی را در این کشــور توسعه
بیماران نیست ،بلکه هر فرد بالغی بلژیکی اتانازی کرده ،فراتر از این دهند .او میگوید که باید قوانین
میتوانددرخواستی بنویسد که اگر نامهاست و این چند مورد آنهایی دســت و پاگیر در اینباره حذف
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به بوده که رسانه بیشتر در موردشان شود و کودکان بیمار و مجانین هم
کمای غیرقابل برگشت دچار شد ،حرف زدهاند.
بتوانند به این گروه بپیوندند.
اقتصاد اودانبه معنای
بنینها نــام
هلــنبعضی
ماهه بــرای
تواند هر
ِکمی
بیمار
آیندهای
کبک در
شــرکت به نظر
در سه
کنندِ .کب
اتانازیاستان
او رااقتصاد
میزان
مصرف به
رسدرشد
اســتمیزیرا
را
درخواستش
بخواهد
که
لحظه
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک
بلژیکیها کرد.
دچاراست
امسالدهه
دومآذر :یک
5
رکودکهشد.
بیمــه دژاردن می گویــد  :برغم قابل قبول نرسیده است.
حساب
به
نیازی
کار
این
برای
و
کنــد
لغو
میآید .البته همه اینطور تصویب کند.
ر
د
را
آســان
مرگ
همان
یا
اتانــازی
به نوشــته روزنامه الپرس کانادا،
مثــالدر سه
اقتصادی
نمیرشد
کاهش
ماهه او مــی گوید :مصــرف کنندگان
از
خیلی
و
کنند
فکــر
نیست.
پزشک
حضور
حــرف و حدیث درباره پیامدهای
کبکهم
داخلیکبک
استان
کردهاند.
قانونی
ناخالــص
در تولید
انتظار داریم
در دوم
پاییندراست .در
نرخ وام
بــهرشــد اقتصادی بدهکارند و
بلژیکیهــا
دانشگاه
پروفســور
بلژیک
قانــون
ایــن
کانادا و
پاورپوینت و جک
عنــوان یک تصویــبکمک
ســپتامبراو رااین پزشــک
قانونی
رساندن
یکتصویب
حال به
در
دهم
سال جاری سه
 VUBماهه دوم
سه
شناسند.یک سال به حدود
در مدت
استان
سه
بگوییمدر
باید
نیز
درآمد
زمینه
می
قهرمان
متخصــص
و
بروکســل
با
رســد
می
نظر
به
و
اســت
زیاد
شوخی ،درخواست یوتانازی
شصت ساله جان بیماری
مشابه است.
یافت.
کاهش
درصد
برسد.
ارایهایم.
نداشته
رشدی
بیش از
گذشــته
ســردمدار
ایــن
ســرطان
رســانهها
موضوع،
شــدن
سیصد نفر جدی
دهد.
می
بیمارانش
دومبه
ماهه را
ورهســت را با
2درصدناتان
آسان» ماهبه نام
روزها«مرگ
متقاضی
بلژیک،
در
سه
در
،
کبک
آمار
اداره
اعالم
بایدبر
بنا
تولید
کــه
اســت
حالی
در
این
کبک
وزیر
نخست
کوئیار،
فیلیپ
بروکسل دور
باره کنند.
بیشتریدر این
دیستلمان
حاضران،
گرفت.هماو جمع تمرکز یکی از
شمالمرگبــار
است.به بیماری یادرد جسمی درتزریق
یوتانازیمبتال
واردات
میــزان
ماهه
نداشت در
های کانادا
کل
داخلی
کرد:
اعالم
مطبوعاتی
کنفرانس
دیستلمانسه در
حرف
ناخالصبه
شدند تا
احتمال
قطعیبه
دیســتلمان
ویم
دکتر
پست
نشنال
منبع:
نت:
دات
که
کرد
خطاب
شخصیتی
روزنامه را
بیشتر
سال
۴۴
بیشیکاز که
ناشی از
دومالعالج
ذهنی
و
__________
است.
بوده
صادرات
دهم
پنج
جاری
ســال
دوم
ماهه
کل
با
مشابه
کبک
اقتصادی
وضع
کنند.
گوش
مرگ
درباره
شــما
که
پزشــکانی
همه
با
زیاد
عمرش را وقــف پایان درد
دو بــار به طور ناموفق زیر
بیماری یا حادثه باشد.
(Greek:
"good
تغییر تنش
رســمی
لباس
شــب
سه او آن
نظر
حضوراز
است.
میشناسید
کبک در
تجاری
درخواستتراز
کســری
یافت.
کاهش
درصد
Euthanasiaدر
کردهکرد
خاطرنشان
کاناداست.رنجوی
است.
انسانها
و
برای
جراحــی
تیغ
پزشک
متفاوتدر
باید
>>"death
the
practice
of
افزاید :جین
میشلوار
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شهروندی می شد ،باطل کردند.
حضور یافت و مراســم
سوگند را مخالفت می کنند.
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مباحث in order to relieve pain and
او کــه نامش با مرگ شــناخته مشــکی در جمــع عالقمندانش
از انتخابات نوزدهم اکتبر شهروند انتخاباتی را به مدت سه هفته تحت
suffering.
میشود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
که
داد
شــرح
حاضران
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد او بــرای
است.
فعالیتش را در این زمینه شــروع چگونه در جلسهای دو ساعته به وی در طول سالها از طریق برنامه
کمک به بی خانمان ها توانسته بود
کارت بیمه درمانی موقت دریافت
یک زن نود و نه ساله اهل تورنتو کرد پرونده جووان اســترلینگ را کند .ضمن اینکه او همواره نگران
تمدید بیمه خود بود.
بعد از هشتاد سال توانست تابعیت پیگبریکند.
ایــن زن ســالمند هنگامی که از جــووان اســترلینگ در نهایت با
کانادا را دریافت کند.
بــه گــزارش رادیوکانــادا ،اداره انگلیس به کانــادا مهاجرت کرده وساطت شبکه سی بی سی کانادا و
مهاجرت کانادا اعالم کرد یک زن بود مدرکی برای نشان دادن تاریخ استناد به قانونی قدیمی متعلق به
نود و نه ســاله اهل تورنتو ،که از تولد خود نداشت و به همین علت سال هزار و نهصد و چهل و هفت،
سال هزار و نهصد و سی و سه در مسئوالن مهاجرت از دادن تابعیت شهروند کانادا شد.
بر اســاس این قانون هر انگلیسی
کشور زندگی می کند از این پس کانادا به وی امتناع کرده بودند.
یک کلمه ساختهشده در اینترنت،
شــهروند کانادا خواهد بود و می خانم اســترلینگ هیچگاه ازدواج که قبل از ســال  1947به کانادا
سال"
آکسفوردحتی نتوانست گواهینامه مهاجرت کرده باشــد خودبخود
دائم دریافت کند.
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کانـــادا...
کانــادا...
خودگزین
آیامرگ

Euthanasia

(یوتانازی)درکبک
شود؟کبک در رکود است!
اقتصاد
قانونیمی

شهروند پاکستانی تبار باالخره با روبنده سوگند
یادکرد و
کانادایی شد

پردرآمدترینخوانندهسال

يک زن  99ساله بعد از  80سال
توانستتابعيتکانادارادريافتکند!

پردرآمدترینخوانندهسال

لغت را کاربران اینترنت ساختهاند و از آن برای
تگگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.

بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
پردرآمدترین خواننده سال بوده است .مادونا از
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.

آموزگاران استان کبک بار دیگر اواخر ماه
اکتبر اعتصاب می کنند.

به نوشته نشــریه الپرس کانادا ،کاهش بودجه بخــش آموزش و کنند .این اعتصابدر مدت سه روز
آموزگاران
دارند.
پرورش اعتراض
اینترنتی ارس
چرخشــی در مد
صورت
به
انتشار
خواهید از
اگر می
بپیوندید:
استانپیوند،
ایمیل
اعتصاببلند
اولینبهروزلیست
سپتامبر
پیوندسی ام
کبک روز
فدراسیون
شوید،هزار
برگزارآگاهسی و چهار
کنید:ششم،
ایمیلبیست و
در روزهای
مختلفما
خود را به
آموزگارایمیل
نشانی
منظم
بصورت
شد که طی آن اکثر مدارس منطقه مســتقل آموزگاران کبک در
info@paivand.caنظر بیســت و هفتم و بیست و هشتم
مونترال تعطیل شدند .معلمان به دارنــد یــک روز دیگر اعتصاب اکتبر برگزار می شود.
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فقط اکبر عبدی؟ فقط اعراب سعودی؟

چادری شدن هزاران دختر دبستانی
در  ۱۰سال گذشته...
عدالت برای ایران -به مناسبت
۱۹مهر ،روز جهانی دختربچه ها
--------هزاران دختر دبستانی در ده سال
گذشته بهدلیل "طرح ملی حجاب
مدارس" چادری شده اند.
براساس آمارهای مرکز تحقیقات و
طرحهای کاربردی حجاب (ریحانه
النبی)،نزدیکبه ۱۸هزاردختربچه
بین  ۷تا  ۱۲سالدر سال تحصیلی
گذشته از سوی طلبههای مستقر
در مدارس ابتدایی دخترانه هفت
استان ایران تحت آموزش و تشویق
برای پوشیدن چادر قرار گرفتهاند.
همین موسسه اعالم می کند که
فقط در سال  ،۱۳۹۰هزار و ۴۴۰
نفر در شــهر تهرانو  ۶۸۲۶هزار و
 ۸۲۶نفر در شــهرهای مشــهد،
ارومیه ،اصفهان ،شــیراز ،کاشان،
ساری و شهرری تحت آموزشهای
طلبههای زن ،چادری شدهاند .در
این طرح که از سوی وزارت آموزش
و پرورش حمایت میشود،دختران
دبستانی تحت آموزشهای خاص
قرار میگیرند و در صورت چادری
شــدن ،جوایز متعددی دریافت
میکننــد و از امتیازهایــی مثل
بلیت مجانی برای مراکز فرهنگی
و ورزشــی و همینطور ،شــرکت
در برنامههای کــودک تلویزیون
برخوردار میشوند .این طرح قرار
است به تدریج در تمامی مدارس
کشور اجرا شود.
عدالــت برای ایران پیــش از این
در یک گزارش تحلیلی ،آمارهای
یادشــده را به عالوه ســایر موارد
نقض حقوق دختربچهها به دلیل
حجاب اجباری به کمیته حقوق
بشر ســازمان ملل متحد تسلیم
کرده بود .این کمیته قرار است در
بهمن ماه امسال به وضعیت حقوق
کودکاندر جمهوری اسالمی ایران
رسیدگی کند.
رعایت نکــردن قوانین حجاب در
ایــران مجازات حبــس و جریمه
نقدی در پی دارد و از آنجا که سن
مســئولیت کیفری برای دختران
 ۹ســال است،دختربچههایی که
حجاب را رعایت نکنند از ســن ۹
ســالگی مجرم به حساب آمده و
میتوانند مورد مجازات قرار بگیرند.
آماردقیق بازداشت یا توبیخ دختران
زیر  ۱۸سال بهدلیل رعایت نکردن
حجاب هیچگاه به صورت رسمی
اعالم نشــده اما اظهارات مقامات
رسمی انتظامی برخورد با کودکانی
که حجاب کامل اســامی ندارند
را تایید میکنــد .به عنوان نمونه
سرهنگ رضا حســینی ،فرمانده

گرمسار اعالم کرده که  ۸۲درصد
زنانی که در طول شش ماه نخست
سال  ۱۳۸۶به اتهام «بدحجابی»
بازداشت شــدهاند ،بین  ۱۶تا ۲۶
سال داشتهاند؛ همچنین به گفته
علیرضا افشار ،معاون اجتماعی وزیر
کشور  ۶۷درصد بازداشت شدگان
بــه دلیل عدم تطبیــق با قوانین
حجاب طی دو ماه اردیبهشــت و
خرداد در ســال  ۱۳۸۹بین  ۱۶تا
 ۲۰سال داشتهاند.
در گزارشــی که ســال  ۱۳۸۹از
سوی نیروی انتظامی ایران منتشر
شد نیز آمده است که هشت دهم
درصد زنان بازداشت شده به اتهام
«بدحجابی» کمتر از ۱۵سال و ۴۶
درصد آنها نیز بین  ۱۶تا  ۲۰سال
داشتهاند.
دخترانی که بــرای نقض قوانین
حجاب به طور موقت دســتگیر
شده اند ،در کنار مجرمان با اتهام
جرائم مواد مخدر و دیگر اشــکال
جرائم نگه داری می شوند ،و مورد
برخوردهای توهین آمیز در هنگام
بازداشت قرارمی گیرند.
بازداشت و بدرفتاری دختران زیر
 ۱۸ســال به دلیل رعایت نکردن
حجاب کامل اسالمی ناقض مواد
 ۱و  ۳۷کنوانسیون حقوق کودک
اســت و آنهــا را مشــمول آیین
دادرسی مشابه بزرگساالن قرار می
دهند.
با وجود اینکه بر اســاس قوانین
اسالمی دختران پس از  ۹سالگی
ملزم به رعایت حجاب اســامی
هستند ،مقررات آموزش و پرورش
دختران را از  ۷ســالگی مجبور به
رعایــت حجاب میکند و بیش از
شــش میلیون دختر دانش آموز
زیر  ۱۸ساله که براساس مقررات
بینالمللــی کــودک محســوب
میشــوند ،موظف به پوشــیدن
مقنعه و مانتو و شلوار هستند.
عالوه بر این رعایت نکردن حجاب
کامل اســامی میتواند تبعاتی
همچون توبیخ مدیران و معلمان
مدارس ،هشــدار و یــا کم کردن

شهباز :زدوبند روسیه با غرب...
رامــی عبدالرحمــن ،مدیرگروه
ناظرحقوق بشر سوریه نیز اعالم
کرد« :آنچه روی داد بزرگ ترین
پیشروی گروه "حکومت اسالمی"
به سمت حلب است...
گروه "حکومت اســامی" نیز در
بیانیه ای که درحساب توییتری
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جمهوری اسالمی..

مجتبی واحدی

نمره انضباط و محرومیت از برخی
تشــویقها و مزایا را در پی داشته
باشد.
گزارش های رسیده به عدالت برای
ایران نشــان می دهد که برخی
دانش آموزانی که از مقررات حجاب
در مدارس سرپیچی کردهاند ،مورد
توهیــن و آزار قرار گرفته و حتی
موقتا از مدرسه اخراج شدهاند.
قوانین حجاب جمهوری اسالمی
به طور مستقیم بر حقوق دختران
بــرای آموزش و پــرورش ،اوقات
فراغــت ،ورزش و فعالیــت های
فرهنگی تاثیر می گذارد و داشتن
حجاب پیش شــرط اســتفاده از
حقوق اولیه خوددر مدرسه ودیگر
فضاهای آموزشی است.
عدالت بــرای ایــران در گزارش
تحلیلی که به کمیته حقوق کودک
سازمان ملل ارســال کرده است،
ضمن ذکر موارد یادشده ،خواهان
«لغو کلیه قوانین و مقررات تحمیل
کننده حجاب اجبــاری بر زنان و
دختــران» و «پایان دادن به لزوم
رعایت حجاب به عنوان پیش شرط
استفاده از حق آموزش و پرورش
و مشارکت کامل در فعالیت های
فرهنگی ،هنری ،تفریحی و اوقات
فراغت» شده است.
عدالت برای ایران همچنین با اشاره
به آزار و اذیت دختران زیر  ۱۸سال
از ســوی پلیس و نیروهای بسیج
از سازمان ملل خواسته است که
ایران را ملزم به «پایان دادن به آزار
و اذیت ،سوءاســتفاده و بازداشت
دختر بچهها به خاطر عدم رعایت
حجاب اجبــاری»« ،ضمانت این
که کودکان در معرض شــکنجه
و بدرفتاری هــای دیگر به دلیل
نداشتن حجاب یا پوشیدن لباس
های نامناســب (بد حجابی) قرار
نمیگیرند و «شناسایی ،محاکمه
و مجازات تمــام عوامل دولتی و
غیردولتی که کودکان را به دلیل
لباس و حجاب شــان موردآزار و
اذیت و بدرفتاری قرار می دهند»
کند.

•

آخرین حضور اکبر عبدی در یک
برنامه زنده تلویزیونی ،برای خودش
دردسر ســاز شــد و برای سوژه
خواهان ،سوژه ساز.
اجازه دهید خیلــی خودمانی در
ایــن مورد صحبت کنــم .قبل از
ورودبه بحث اصلی ،تکلیف خودم
را با عبدی روشــن کنم .از روزی
که او به عضو ثابت گروه ده نمکی
تبدیل شد و به خصوص اصرار او به
همکاری باده نمکی علیرغم اثبات
دشمنی وی با مردم ،عالقه ای به
عبدی ندارم و راستش را بخواهید
رونق بخشــی او به بازار مکاره ده
نمکی را بسیار قبیح تر از سخن
اودر برنامه اخیر تلویزیونی میدانم.
اما در شگفتم که چرا اینقدر با هم
رودربایستیداریم؟
کســانی که در برابر عبدی صف
آرایی کرده اند چند ایراد به او می
گیرند:
نخســت اینکــه در یــک برنامه
تلویزیونی کــه میلیونها مخاطب
دارد کلمات نامناسبی به کار برده
است.
البد استدالل آنها اینست که پخش
این سخنان در خانه های ایرانیان
در اقصــی نقاط کشــور ،موجب
بدآموزی است.
یا للعجب!
ایــن همان تلویزیونی اســت که
ســخیف ترین عبــارات از دهان
رهبر جمهوری اسالمی را پخش
می کند  .او مخالفان داخلی خود
را"علف هرز" و دشمنان خارجی
خود را "ســگ نجس"می نامد و
همین عبارات صدها بار در ساعات
مختلف و ایام گوناگون ســال از
تلویزیون پخش می شود.
اما هیچکس نگــران اثر تربیتی
آن نیست .همان چیزی که اکبر
عبــدی در تلویزیــون گفت و ما
بخاطر شنیده شــدن آن توسط
کودکان در خانه ها فریاد "وا تربیتا"
سر داده ایم در بسیاری از خانه ها
و در نزاع های تلفنی یا مشاجرات
حضوری گفته می شود و کودکان
می شنوند.
می گوییم عبدی حرف نژادپرستانه
زده و یک قومیت را تحقیر کرده
است.
باز هم البد نگران تاثیر منفی آن
هستیم .گویی جوک های قومیتی
از جمله علیه اعرابدر خانه های ما
ایرانیان هیچ جایی ندارد و منازل ما
از نظر گفتگو های جدی و شوخی،
بسیار پاستوریزه است.
بگذریم من هم سخنان عبدی را
به خصوص آن قســمت که نوعی
تحقیر نسبت به یک زبان یا ملت
بود را نپســندیدم امــا گمان می
کنم بسیاری از ما شایستگی برای

>> ادامه از صفحه6 :

موسوم به "والیت حلب" منتشر
کرد ،اعالم نمود که موفق شــده
"پایگاه استراتژیک نیروی زمینی"
درحومه حلــب را به تصرف خود
درآورد».
براین مبنا و با توجه به تجربه های
گذشــته در افغانستان و عراق ،به
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نظرنمی آید که تصمیم والدیمیر
پوتین بتواند ثمر و اثری در حفظ
رژیم جنایتکار بشــار اسد داشته
باشد.
با این اقدام ،او شاید بتوانددربخش
مدیترانــه ای ســوریه ،که ازنظر
راهبردی برای روسیه مهم است،

برای خود جای پایی محکم بیابد
و در زدوبندهای بعدی آن را حفظ
کند ،ولی دراین که بخواهد چنین
دستاوردی را با حکومت درمانده
و ناتوان آخوندی تقسیم کند می
توان تردید جدی کرد.
درایــن میــان ،آنچــه که حتی

غیرت منایی ها در حادثه فروشــی بعضی بچه پولدارهای
اخیر را جدی منی گیرم! ایرانی را بسیار قبیح تر می دانم
زیرا با پولی که خود یا پدرانشان
از جیب همین ملت دزدیده اند
محکوم کردن کسی در این مقوله در خیابان ها جوالن می دهند و
را نداریم.
همه ولی نعمتان واقعی خود را زیر
امــا اگــر از اعتراضــات مربوط دست و رعیت می پندارند.
به"تلویزیونی شدن"ماجرا بگذریم پس به من حقدهید بعضی غیرت
نمی دانم من و بسیاری از افراد اگر نمایی ها در حادثه اخیر را جدی
در آن موقعیــت قرار می گرفتیم نگیرم و از برخی هموطنان خویش
نسبت به فرد خود باخته و مغرور از گله کنم که به دنبال هر فرصتی
ثروت چه می گفتیم؟در عین حال برای گوشه و کنایه زدن به کسانی
برخی دفاع ها از عبدی نیز تعجب هستند که به هردلیل ،عالقمند به
انگیز است.
سفر های زیارتی هستند.
عده ای می گوینــد" :آن مردک در بسیاری از رسانه های مجازی،
مغرور از ثروت ،کالمی نا مناسب پیام هایی از این قبیل فراوان است
گفته و پاسخ درخور دریافت کرده که"کسی که پولش رابه جیب
است" .کســانی که از این باب از عرب ها می ریزد مستحق این
عبدی دفاع می کننــد ظاهرا به تحقیر ها هم هست".
علت اصلی اعتراض یعنی رسانه ای آیا دختر اکبر عبدی یا دختر من اگر
در خیابان های مشهد یا تهران تردد
شدن موضوع توجه ندارند.
در عین حال ،از آنان یک پرسش کند از همین پیشنهادهایی وقیحانه
دارم .آیا تاکنون در پایتخت ایران منی شنود؟
و در مهد تمدنی کــه به آن می دختر عرب زبان خوزستانی اگر به
بالیم از این صحنه ها ندیده ایم؟ تهران بینید چه؟ آیا برخی پسران
ضمن احترام به کسانی که ثروت متمــدن تهرانی از قــوم پارس،
آنها از منابع پاکیزه و مشروع تامین حرمت میهمان را نگه می دارند؟
شــده ،باید اعتراف کنیم روز به اما سخن آخر در خصوص"غیرت
روز بر تعداد بی ســر و پاهای نمایی"اکبر آقای عبدی! به عبدی
تازه به دوران رسیده ،که گمان حق می دهم ،آنچنان در برابر آن
می کنند نشستن در اتومبیل مردک ســعودی ،بر آشفته شده
میلیاردی ،مجوز ایستادن آنها باشد .غلط می کند کسی تنها به
جلوی پای هــر دختر و زن خاطر ثروت ،خود را برتر از دیگران
نجیب ایرانی و اصرار بر سوار بداند و پیشنهاد خرید بزرگ ترین
کردن آنهاســت افزوده می ثروت یک مرد یعنی دخترش را به
او بدهد .اما با پوزش از اکبر آقای
شود.
صادقانه بگوییم تا کنون چند نفر عبدی ،به ایشان یاد آوری می کنم
از ما چنین صحنه هایی در کشور که او ثروت دیگری هم داشت:
خود دیده ایم و فریاد اعتراض بلند اعتبــاری نا محدود در میان چند
نسل ایرانیان .اما وقتی با پیشنهاد
کرده ایم؟
اگر یک عرب ســعودی به پولش پولی مسعود ده نمکی مواجه شد
بنازد و دختر معصوم ایرانی را کاال آن اعتبار را نادیده گرفت و اعتبار
بپندارد رگ غیرت همه ما برجسته سی ســاله خود را خرج شهرت
می شــود اما فخر فروشی تازه به و ثــروت فردی کرد کــه از همه
دوران رســیده های وطنی را که ایرانیــان ،فقط رهبر ضد ایرانی را
بســیاری از آنها از رانت خواری یا می شناسد و حلقه به گوشی او را
فساد مالی پدران به ثروت رسیده افتخار خود می داند.
منبع:دیدگاه نو
اند ،زیر سبیلی رد می کنیم.
راســتش را بخواهیــد من فخر
تصورش نیزدشواراست ،این است
که فاجعه سوریه ختم به خیرگردد
و روزی در آینــده ایــن کشــور
تمامیت و یکپارچکی ازدست رفته
خــود را بازیابد و بــه این ترتیب
مــردم بی پناه ســوریه بازندگان
اصلی این فاجعه انــد .بازندگان
بعدی نیز مردم به فقرکشیده شده
ایران هستند که تحت حاکمیت
غاصبانه و خردگریز نظام والیت

مطلقه فقیه سال ها منابع عظیم
مالی ،نظاامی و انسانی شان صرف
توهمات و حرف های یاوه ای چون
"حفظ محــور مقاومت"" ،عمق
استراتژیک" و ...شده و دست آخر
نیز به احتمال قوی بادادن تلفات
و خسارت هایی سنگین تر قربانی
یک زدوبند روسیه با غرب خواهند
شد!
•
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کبــک....
فاضالب مونترال به رودخانه سن لوران سرازیر می شود؟
"سـن لوران
زباله دانی نیست!"

شهرداری مونترال به علت کارهای
عظیم ساخت و ساز درون شهری
مــی گوید چــاره ای جز ریختن
فاضالب شــهری به رودخانه سن
لوران به مدت یک هفته ندارد.
به نوشــته روزنامه لوفیگارو ،این
طرح شــهرداری مونترال مقامات
فــدرال را برانگیختــه و باعــث
نارضایتی و نگرانی شــدید مردم
شده اســت درحالی که مسئوالن
محلی کبک این از این قضیه برای
حملــه به دولت فدرال اســتفاده
کردند.
قرار اســت ازهجدهم تا بیست و
پنجم اکتبر ،هشت میلیارد لیتر
فاضالب (معادل گنجایش 2600
استخر المپیک) به رودخانه سن
لوران سرازیر شود.
این فاضــاب ها عمدتــا از آب
های سطحی شــهری ،فاضالب
سرویســهای بهداشــتی مناطق
مسکونی ،بیمارستانها و کارخانه
ها تشکیل شده اند .علت این طرح
عجیب و غریب شهرداری مونترال،
پیشبرد کارهای ســاخت و ساز
خروجی یکی از بزرگراههای درون
شهری اعالم شــده است .در زیر
این خروجی بزرگراه ،یکی از لوله
های اصلی انتقال فاضالب به مرکز
پاالیش آب و فاضالب قرار گرفته
اســت .شــهرداری که مدتی این
طرح را به حال تعلیق درآورده بود،
اکنون می گوید هیچ چاره دیگری
جز ریختن فاضــاب به رودخانه
سن لوران نیست.
راهکار دیگر به کار گیری 1500
دســتگاه کامیون بــرای تخلیه
فاضالب بود که به گفته دنی کودر،
شــهردار مونترال این راه حل از
لحاظ فنی مقدور نیست.
شــهردار مونترال مدعی اســت،
ایــن طرح هیچ پیامــدی بر آب
آشامیدنی شهرهای حاشیه سن
لوران نخواهد داشت.
بنا به ادعای دنی کودر ،زمان تخم

ریزی ماهی ها به ســر آمده است
و سرد شدن دمای آب مانع رشد
ســریع باکتری ها می شــود .به
همین علت پیامدهای آن بر محیط
زیست محدود خواهد بود .به طور
احتیاطــی نیز هرگونــه فعالیت
تفریحی بر روی رودخانه در مدت
زمان تخلیه فاضالب ممنوع خواهد
بود.
این طرح خشم اکثر ساکنان استان
کبک را برانگیخته اســت چرا که
رودخانه ســن لوران از وسط این
اســتان می گذرد و چهل و پنج
درصد از جمعیت هشت میلیون
نفره استان کبک ،آب آشامیدنی
خود را از پاالیش آب ســن لوران
تامین می کنند.
طوماری تحت عنوان "سن لوران
زباله دانی نیست" در اینترنت راه
اندازی شده و تاکنون حدود صد
هزار نفر آن را امضا کرده اند.
شهردارهای شــهرهای همجوار
سن لوران نیز از کودر خواسته اند
فاضالب را به این رودخانه نریزد.
به گفته کارشناسان بیش از 64
گونه جانوری غیرآبــزی ،نوزده
گونه آبزی از جمله چندین گونه
نهنگ و هشــتاد گونه و سیصد و
نود و نه گونه پرنده ،در زیست بوم
این رودخانه عظیم هزار کیلومتری
زندگی کنند.
حتی دولت فدرال نیز این طرح را
نگران کننده توصیف کرده است.
مطابق قانونی کــه به وضوح قید
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کرده است ریختن مواد خطرناک
در آبهایــی که ماهی ها در آن ها
زندگی می کنند ،ممنوع است»،
دولت فدرال از شهرداری مونترال
خواسته اســت ،کارها را به حال
تعلیقدرآورد تا مطالعات بیشتری
در این زمینه صورت گیرد.
در پــی دخالــت دولــت فدرال
در سیاســتهای محلی مونترال،
مسئوالن استان کبک ،استفاده
ابزاری از سیاســت را بــا اهداف
عوام فریبانه انتخاباتــی از جانب
دولت محافظه کار هارپر محکوم
کردند.
انتخابات فدرال قرار است نوزدهم
اکتبر برگزار شود یعنی درست یک
روز پس از سرازیر کردن فاضالب
شهری درون سن لوران.

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

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

Immigrate to
Canada

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

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

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

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

ایــن ماجــرا همچنیــن باعث
باالگرفتندعواهای همیشگی بین
انگلیسی زبانها و فرانسوی زبانهای
کانادا شده است به خصوص آنکه
وزارت محیط زیست استان کبک،
برخالف ادعاهای اوتاوا هیچ زیان به گزارش رادیــو کانادا مذاکرات
عمده زیست محیطیدر این طرح جاری بین مســئوالن ایرکانادا و
اتحادیه های کارکنان ممکن است
مشاهده نکرده است.
شــهردار مونتــرال بــا حمایت به حذف  1200فرصت شــغلی
اســتقالل طلبان کبــک ،الگوی بینجامد .احتمال دارد فرصتهای
تورنتو را به عنوان مثال ذکر کرد شغلی در بخش خدمات مشتریان
که میلیاردها متر مکعب فاضالب و کارکنان قسمت بار در شهرهای
در دریاچه اونتاریو ریخته اســت
بدون آنکــه دولت فــدرال هیچ
چهره پوشیده در برابر صندوقهای
انتقادیبکند.
رای حاضر شــدند به ستوه آمد و
محل را ترک کرد.
این شیوه اعتراض به پوشش روبنده
را یکی از کاربران فیسبوک آغاز
کرد و در صفحه فیسبوک خود از
کبک :انتخابات در روزهای پیش از موعد
رای دهندگان خواست هنگام رای
دادن چهره خود را بپوشانند .بیش
از نه هزار نفر صفحه او را پسندیدند
و اعــام کردنــد در روز انتخابات
چهره خود را خواهند پوشاند.
انتخابات فدرال پیش از موعد در
کارولیــن لکلر یکــی از طراحان
تاریخهای نهم تا دوازدهم اکتبر
این شــیوه اعتراض آمیز ،محافل
در مناطــق مختلف برگزار شــد
سیاســی را به دور بودن از نگرانی
و در اولیــن روز شــمار زیادی از
های اصلــی افــکار عمومی رای
رای دهنــدگان با روبنده ،چهره
دهندگان متهم کرد و گفت:
پوشیده ،ماسک و گاه گریم های
«ما بهدولت خود می گوییم قانونی
عجیب و غریب به پای صندوقهای
وجود دارد که اجازه می دهد افراد
رای رفتند.
با چهره پوشیده رای دهند و این
بــه نوشــته پایــگاه اینترنتی
مغایــر ارزشــهای دموکراتیک و
رادیو کانادا ،شــمار زیادی از رای رای دهندگان کبکی می گویند انتخابــات کانادا در حوزه ســن ارزشــهای برابری مــردان و زنان
دهندگان کبکــی روز جمعه در در اعتراض به تصمیمدادگاه فدرال لوران گفــت روز جمعه پنج نفر اســت .از آنان می خواهیم الیحه
اولین روز انتخابات زودتر از موعد ،که اجازه داده اســت شهروندان با چهره خــود را پوشــانده بودند ای در این زمینه تهیه کنند تا این
تصمیم گرفتند با چهره پوشیده ،روبنده در مراسم سوگند وفاداری اما روز شــنبه تعداد افراد روبنده وضع اصالح شود» .
با قرار دادن پاکت ،کاله ،ماســک شرکت کنند ،رای خود را با چهره دار چند برابر شــد .یکی دیگر از وی افزود« :آنچه مســخره به نظر
دلقــک و روبنــده رای خود را در پوشیده به صندوق می اندازند.
کارکنان این ســازمان می گوید می رســد ،رای دادن مــردم با
صندوقبیندازند.
یکی از کارکنان سازمان برگزاری از اینکه ایــن تعداد رای دهنده با پاکت روی سر یا با انواع گریمهای

رای دهندگان با روبنده به پای صندوق های
رای رفتند!
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صدها فرصت شغلی در ایرکانادا حذف می شود
اوتاوا ،کبک ،هالیفکس ،سن ژان
حذف و کارها به پیمانکاران واگذار
شود.
گفتــه می شــود اتحادیــه های
کارگری پیشــنهاد مســئوالن را
مبنی بر افزایش دســتمزدهای
نیروهای با سابقه باال پذیرفته اند

و در ازای آن شــماری از نیروهای
کم سابقه از کار برکنار می شوند.
مسئوالن شــرکت ایر کانادا می
گویند همچنان در حال مذاکره با
نمایندگان کارکنان خود هستند و
هنوز هیچ توافقی به دست نیامده
است.

مسخره نیست بلکه نکته تمسخر
آمیز واقعی  ،قانونی است که اینها
را اجازه می دهد و ما همین مسئله
را محکوم می کنیم».
جاستین ترودو ،رهبر حزب لیبرال،
از این روشهای اعتراض آمیز برخی
از رای دهنــدگان در اعتراض به
روبنده انتقادی نکرد و صرفا گفت:
«مــن از اینکه می بینم این همه
شــهروند رای می دهند بســیار
خوشحالم .آنان به هر کس که می
خواهند رای بدهند».
جو اولیــور ،وزیــر داراریی دولت
محافظه کار هارپر ،در کنفرانسی
مطبوعاتــی در شــهر تورنتو در
پرسشــی در این باره گفت از این
قضیه هیچ اطالعی ندارد.
وی گفت در هر صورت مســئله
روبنــده برای اکثــر کانادایی ها
اهمیتی ندارد.
ژیل دوســپ ،رهبر حزب جدایی
طلب بلوک کبکوا ،که خواستار
برگزاری انتخابات بدون پوشانده
شدن چهره رای دهندگان است،
از این شــیوه اعتراض آمیز انتقاد
کرد.
الیزابت می رئیس حزب سبز کانادا

که در مونترال حضور یافته بود ،از
اینکــه رهبر حزب محافظه کار از
مسئله روبنده استفاده ابزاری کرده
است ،ابراز تاسف کرد و گفت:
«این واقعا باعث وحشتناک است
هارپر برای مســئله ای پوچ ،بین
مردم کانادا تفرقه انداخته است».
تومــاس مولکر ،رهبــر حزب ان
دی پی ،از اظهار نظر در این باره
خودداری کرد و گفت از مشاهده
تعداد زیاد رای دهنده در روزهای
انتخابــات زودتر از موعد بســیار
خرسند است.
از سال دو هزار و هفت قانون فدرال
اجازه می دهد افراد با پوشــاندن
صورت خود رای دهند.
رایدهندگان همچنین می توانند
از طریق ارســال رای خود قبل از
تاریخ اصلی انتخابات رای دهند.
حدود هشــتصد وپنجاه هزار نفر
روز جمعه در اولین روز رای گیری
زودتر از موعــد رای دادند که این
رقم بیســت و شــش درصد در
مقایســه با ســال دو هزار و یازده
افزایش یافته است.
•
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زنان بومی ناپدید شده« :هیچگاه از یاد نمی روند!»

کــــانادا...

یک موضوع
انتخاباتی؟

دانشگاه برتر کانادا برای دانشجویان خارجی

مطمئنا هردانشگاهی نقاط قوت و
ضعف منحصر به خود را بسته به
رشته ودانشکده انتخابی شمادارد.
حتما شنیده اید که مثال دانشگاه
واترلــو در ریاضی و رشــته های
مهندسی شــهرت دارد ،یا کالج
هنر و طراحی نو اسکوشیا بهترین
گزینه برای عالقه مندان به هنر و
نقاشی است.
دانشــگاههای کانادا بــا توجه به
طیف گستردهای از معیارها مثل
استاد و دانشجو ،زندگی اجتماعی
و غیــره با جمع آوری نظرخواهی
های مختلف رتبه بندی شدهاند،

بنابراین تصمیم شما به عوامل و
فاکتورهای مختلفی بستگی دارد.
در اینجا ما بــرای این رتبه بندی
عواملی مانند محبوبیت ،موقعیت
مکانی ،کیفیت رشــته ها ،مهاجر
دوست بودن مکان ،و شهریه را در
نظرگرفتهایم.
میزان شهریه به دانشگاه و رشته
ای کــه در آن تحصیل میکنید،
بستگی دارد ،اما برآوردهای تقریبی
ما برای مقطع لیسانس بر اساس
هزینــه میانگین ســاالنه برای ۴
سال تحصیل در رشته های هنر
یا علوم پایه اســت و هزینههای

برآوردی بــرای مقاطع تحصیلی
فوق لیسانس نیز به همین منوال
محاسبهشدهاست.

•
 .۱۰دانشگاه آلبرتا ،ادمونتون

•
 .۹دانشگاه مونترال

مرکزاسالمیایرانیان
حسین ( ع ) از من است و من از حسین .خداوند دوست میدارد
هر كس او را دوست داشته باشد.
(از سخنان گهر بار پیامبر بزرگوار حضرت محمد ( ص ))
به عاشق با رخـــی خونــیـن عبادت لذتی دارد
حسین ابن علی را این سعادت لذتی دارد

وضو خون غسل خون سجاده خون محراب طاعت خون

خدا را با چنـــین حالت عبادت لذتی دارد
به گفتن با لبــــــــــــان تشنه یا الله یا الله
طلب كـــردن زخالق استعانت لذتی دارد
شدن مهمان خـــــــولی در تنور آزرده و خسته
به روی خـــاك كردن استراحت لذتی دارد
به پای دیر رفتن با سری ببـــــــریده و خونین
نمودن پیـــر راهب را هدایت لذتی دارد
سر و طشت زرو آن چوب خیـــــزران خوردن
در آن حالت كند قـــران تالوت لذتی دارد
(سروده مرحوم پیر ،غالم حسین حاج شیخ میرزا احمد سیبویه )

حس
ی
طم
شـهادتساالرشهـیدان ناف ه
ت
لی
س
رب شما زعزیان ت باد

از روز پنجشنبه  15ماه اکتبر
به مدت دوازده شب

به صرف شام

شما عزیزان می توانید كمك های خود را جهت
شركت در سفره های حسینی به مركز تحویل دهید .

 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع لیسانس برای دانشجویان
بین الملل $۱۴,۶۱۸
 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع فوق لیسانس $۱۲,۵۵۰
بزرگترین دانشگاه فرانسوی زبان
در خارج از فرانسه،دانشگاه مونترال
است که شهریه نسبتا مناسبیدارد
و رشتههای مهندسی و اقتصاد در
آن بسیار مطرح است که البته به
زبان فرانسه تدریس میشود .یک
نکته مهم درباره این دانشگاه این
است که فرانسویها یا شهروندان
فرانســوی زبان دیگر کشورها که
لیست آنها پیوسته در حال تغییر
اســت ،می توانند بــا قیمتی که
سایر شهروندان اهل کبک در این
دانشگاه تحصیل میکنند ،یعنی
قیمت بسیار مناسب  ۱۵۰۰دالر
در سال در این دانشگاه به تحصیل
مشــغول شــوند .این نکته برای
تمام دانشگاههای کبک نیز صدق
میکند .اگر بتوانید در این دانشگاه
پذیرش بگیرید و همچنین به زبان
فرانسه مسلط هستید ،ایندانشگاه
میتواند بهترین گزینه برای شما
باشد.
•
 .۸دانشگاه دالهوزی ،هالیفاکس

به همین مناسبت مجلس سوگواری آن موال
در مركز اسالمی ایرانیان مركز آیة الله العظمی شیرازی

برگذار خواهد شد.
		
حضور شما عزیزان احیاء شعائر مقدس الهی خواهد بود.
سخنرانان استاد مهدی محمدی راد و شیخ صالح سیبویه
و مداحی حاج احمد كربالیی

 5اکتبر -گازت مونتریال:
به منظــور دهمین ســال
درخواســت از دولت فدرال
برای رســیدگی بــه مفقود
شدن و به قتل رسیدن زنان
بومی کانادا ،روز یکشنبه 4
اکتبر ،چند صد تن از مردم
در میدان «شــابوت» مرکز شهر
مونترال ،نبش اتواتر و ســنت کا
ترین ،گر د هم جمع شدند.
راهپیمایی کننــدگان مونترالی
امیدوارند که مسئله مفقود شدن و
به قتل رسیدن زنان بومی کانادا به
عنوان یک موضوع انتخاباتی مطرح
شود.
خیلی ها کت قرمز و شال کردن
قرمز به تــن داشــتند؛ عده ای
عالماتی را حمــل می کردند که

 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع لیسانس برای دانشجویان
و بلندی جای دارند ،وجود دارند،
بین الملل $۲۰,۰۷۶
 هزینه تحصیل برای یک سال در دانشگاه آلبرتا برای مقطع لیسانسبســیار گران و پرهزینه است ولی
مقطع فوق لیسانس $۸,۲۲۰
 دانشگاههای تحقیقاتی زیادی هزینه تحصیل در آن برای مقاطعدر خط شــمالی کانادا جایی که فوق لیسانس بسیار مناسب است.
ادمونتون شــهر بزرگی است که
میدانهای نفتــی بزرگ در
امکانات بسیار خوبیدارد ولی یکی
دل زمینهای پر از پستی
از سردترین مناطق در این لیست
به شمار میآید.

به نام خداوند بخشنده مهربان
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به مست غرب

 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع لیسانس برای دانشجویان
بین الملل $۱۵,۷۹۲
 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع فوق لیسانس $۱۶,۷۶۲
بزرگترین دانشگاه شرق مونترال
دانشــگاه دال هوزی است که از
نظر پاییــن بودن شــهریه برای
مقطع لیسانس در خارج از کبک
در رتبــه دوم قرار دارد ،همچنین
در بندر هالیفاکس واقع شدهاست
که بسیار مهاجردوست است و از
نظر غذاهایدریایی هم بسیار غنی
اســت .این دانشگاه در رشتههای

روی آنها نوشته شده بود:
"همه زن ها مقدس هستند" ،".ما
خواســتار یک استعالم هستیم".
و "مفقود شــده اما فراموش نمی
شود".
راهپیمایی و شــب زنــده داری
امسال خیلی پراهمیت بود چراکه
راهپیمایی کننــدگان امیدوارند
مســأله مفقود شــدن و به قتل
رسیدن زنان بومی کانادا به عنوان
یک موضوع انتخاباتی مطرح شو د.
حقوق و خبرنگاری و همچنیندر
رشته های هنرهای آزاد از شهرت
بسیاری برخوردار است .
•
 .۷دانشگاه بریتیش کلمبیا،
ونکوور

 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع لیسانس برای دانشجویان
بین الملل $۲۳,۳۰۰
 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع فوق لیسانس $۷,۷۹۳
اگر بخواهید برای مقطع لیسانس
در کانادا تحصیل کنید ،شاید کم
هزینهترین دانشــگاه برای شــما
بهتریــن انتخاب باشــد ،ولی اگر
بخواهید در مقاطع کارشناســی
ارشد و باالتر در رشته هایی مثل
زیست شناسی دریایی یا داستان
نویسیتحصیلکنید،قطعابهترین
گزینه برای شما دانشگاه بریتیش
کلمبیــا در ونکــوور خواهد بود.
بهترین دانشگاه در یکی از بهترین
شــهرهای دنیا ،که از دانشجویان
بیــن المللــی در مقاطــع فوق
لیسانس و باالتر فقط کمی بیشتر
از دانشــجویان کانادایی شــهریه
دریافت میکند .آب و هوا ،طبیعت
زیبا و خیره کننده ،تنوع شهری و
مردمی ایندانشگاه را یکی از اولین
انتخابها برای دانشــجویان بین
الملل قرار دادهاست.
•
 .۶دانشگاه یورک ،تورنتو

 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع لیسانس برای دانشجویان
بین الملل $۱۹,۵۷۵
 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع فوق لیسانس $۱۲,۰۲۳
وقتی بحث تنوع به میان میآید،
دانشگاه یورک حرف اول را میزند،
که بســیار هم پیشــرفته است.
موسسه تحقیقاتی این دانشگاه از
شهریه نســبتا مناسبی برخوردار
اســت ،و امکان زندگی در شــهر
بزرگی مثل تورنتو را برای شــما
فراهم میکنــد .تورنتو به خاطر
غذاهای خوب ،امکانات ،و طبیعت
زیبایش شهرت دارد .اگر شما هم
مثل درصد زیادی از دانشــجویان
خارجــی تورنتو را به عنوان محل
تحصیل خــود انتخاب میکنید،
دانشــگاه یورک میتواند انتخاب
بسیار خوبی باشد.
•

بر طبق مطالعه ار سی ام پی
،که سال بیش منتشر شد،
زنان بومی کانادا در مقایسه
با زنان دیگر کانادایی بیشتر
قربانی خشونت میشوند.
بین سالهای  ١٩٩٨تا ٢٠١٢
بیــش از  ١٠٠٠نفر از زنان
بومی به قتل رسیدند.
همچنیــن خبر بــه قتل
رسیدندختر  ١٥ساله بومی،
تینا فانتین ،به شدت در رسانه ها
بازتاب گسترده یافت.
الن کبــری ال گفت":این یک بی
عدالتی بزرگ اســت که در میان
جامعــه بومی کانــادا دائما تکرار
میشــود .زمان آن فرا رسیده که
برای زنان بومی مفقود شده و یا به
قتل رسیده عدالت اجرا شود.

برگردان :نیلوفر غازان شاهی

 .۵دانشگاه ساسکچوان،
ساسکچوان

 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع لیسانس برای دانشجویان
بین الملل $۱۷,۴۷۰
 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع فوق لیسانس $۵,۳۷۷
دانشــگاه ساســکچوان هم مثل
دانشگاه بریتیش کلمبیا ،دانشگاه
تحقیقاتــی بزرگی اســت که در
رشتههایی مثل تاریخ و کشاورزی
شهرت دارد ،این دانشگاه از شهرت
خاصی بــه دلیل هزینه پایین آن
در مقطع فوق لیسانس برخوردار
است.در واقع ایندانشگاه ارزانترین
شهریه را در مقطع فوق لیسانس
در غرب کبک دارد و زمستانهای
سرد و آسمانی بسیار زیبا دارد.
•
 .۴دانشگاه تورنتو

 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع لیسانس برای دانشجویان
بین الملل $۳۴,۰۰۰
 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع فوق لیسانس $۱۹,۷۱۴
قطعا اگر دانشگاه تورنتو را از قلم
بیاندازیم لیست کاملی نخواهیم
داشت ،دانشــگاهی که به خاطر
شــهریه باالیش شــهرت جهانی
دارد .اگر از آن دسته دانشجویانی
هســتید کــه دوســت دارید در
یک دانشــگاه با سطح علمی باال
و امکانــات فوق العــاده تحصیل
کنید و مطابق با اســتانداردهای
روز دنیا تحصیل کنید ،دانشــگاه
تورنتو گرچه دانشگاه بسیار گرانی
است اما انتخاب خوبی است .این
دانشــگاه گرانترین دانشگاه در
کانادا اســت و در گرانترین شهر
کانادا واقع شده است .به هر حال
انتخاب با شماست.
•
.۳دانشگاه کوئین ،کینگزتون
 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع لیسانس برای دانشجویان
بین الملل $۲۶,۳۶۱
 هزینه تحصیل برای یک سال درمقطع فوق لیسانس $۱۴,۱۱۴
دانشگاه کوئین هم مثل دانشگاه
تورنتو برای کســانی که مایلند
تحصیالتی با استانداردهای جهانی
داشته باشند ،گزینه مناسبی است.
کینگزتون بیــن مونترال و
تورنتو واقع شــده است و
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آژانس مسافرتی

آزادی بیان...

Maison de Voyages

سلمــان رشدی و «بلندگوی دستی»
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت!

دعوت سلمان رشدی برای مبارزه
در راه آزادی عقیده!

نمایشــگاه بیــن المللــی کتاب
فرانکفــورت ،که از لحــاظ تعداد
ناشران و بازدید کنندگان ،بزرگ ســلمان رشــدی ،نویســنده ی
ترین نمایشگاه کتاب جهان است ،انگلیسی-هندی ،دعوت به مبارزه
امسال از  ۱۴تا  ۱۸اکتبر برگزار می ی جهانی برای آزادی عقیده کرد.
شود .برنامه ریزان این نمایشگاه ،نویسندگان و ناشران ،پیش از هر
تحمل عقیده
امسال از سلمان رشدی -نویسنده چیز ،به خاطر عدم
ِ
ْ
مخالف توسط ادیان تهدید می
ای کــه به خاطر نوشــتن کتاب ِی
«آیات شیطانی» فتوای قتل اش شوند .رشــدی ،روز سه شنبه در
توسط آیت الله خمینی صادر شد -فرانکفورت اظهار داشــت که امر
دعوت کردند تا سخنران افتتاحیه انتشــار [کتاب] ،بیش از پیش به
جنگ شباهت پیدا کرده است.
نمایشگاهباشد.
بــه دنبال این تصمیــم ،مقامات این نویســنده ی  ۶۸ساله تاکید
فرهنگــی جمهوری اســامی ،کرد که بدون آزادی عقیده ،هیچ
اعالم کردند که در این نمایشگاه حــق دیگری برای انســان وجود
حضور نخواهند یافت .اما رشدی ندارد .رشدی گفت ،اصوال ما نباید
در کنفرانس مطبوعاتی نمایشگاه به خاطر آزادی کلمات وارد بحث با
کتاب فرانکفورت حاضر شد و در کسی شویم .دویست سال پیش،
مبارزه برای آزادی عقیدهدر فرانسه
جمع حاضران سخنرانی کرد.
تلویزیون کانال یک آلمان  -ARD-پیروز شد ،و در امریکا ،نتیجه این
در وب ســایت خــود صفحه ای مبارزه،در قانون اساسی اش بازتاب
اختصاصی به مناســبت برگزاری پیدا کرد .البته در گذشــته برای
این نمایشــگاه تدارک دیده است دست یافتن به آزادی عقیده ،نه با
و در آن اخبار نمایشگاه را منتشر حکومت ها ،بلکه با کلیسا مبارزه
می کند .این وب سایت ،سخنرانی می شد.
سلمان رشــدی را چنین گزارش آزادی عقیده یک امر جهانی
است!
کرده است:

امروز مجددا ،آزادی عقیده به
خاطر عدم تحمــل عقیده ی
مخالف توسط ادیان تهدید می
شود .بخصوص بر این نکته ی
منفی باید انگشت گذاشت که
برخی از متفکران غربی ،موضوع
آزادی عقیده را ،به عنوان یک
اصل جهانیدر نظر نمی گیرند،
بلکه بــه آن ،به عنوان موضوع
فرهنگی خاص نگاه می کنند
ِ
و برای کشورهای معینی معتبر
می دانند .سلمان رشدی تاکید
موکد کرد که آزادی بیان یک امر
جهانی است!

از نظر ادیان ،دلیل «خطرناک»
بودن ادبیات این است که ،نهادِ
خانواده ،سیاست و دین را زیر سوال
می َب َرد.

چنین اســت که ادبیات ،کسانی
را کــه می خواهند تاریخ را تحت
کنترل خود داشته باشند تهدید
می کند .به همین خاطر بود ،که
دیکتاتورها نویســندگان را تحت
تعقیب قرار می دادند.

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

شهروندان با یک بلندگوی دستی!

اکنون ناشران و نویسندگان بایددر
مقابل این تهدیدات مقاومت کنند.
رشدی چنین ادامه داد که هنر و
ادبیات به خودی خود قوی هستند
و کسی نمی تواند آن ها را از بین
ببرد ولی نویســنده را می توان از
میان برداشت .به هر حال نویسنده
ها و ناشران باید نقش خود را ایفا
کنند حتی اگر اســلحه یا توپ و
تانکیدر اختیار نداشته باشند.
آن ها شهروندانی هستند که یک
بلندگوی کوچک در دست دارند و
باید از آن استفاده کنند.
ف .م .سخن

www.paivand.ca

زربرگ :راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال ...ساده مثل سالم!
•
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الملل و همچنین دانشجویانی که
واجد شرایط معافیت از شهریه در
دانشگاههای فرانسوی زبان کبک
نشده اند .این دانشگاه برنامههای
خوبی در رشتههای علوم دریایی
مثل معماری دریایی ،مهندسی
دریایی و همچنین علوم انسانی
دارد ( یکی از رشــتههای مقطع
فوق لیســانس در این دانشــگاه
رشته فولکلور است کهدر نوع خود
بی نظیر و منحصر به فرد است)،
هزینههای پایین زندگی و شهریه
بســیار پایین آن این دانشگاه را
انتخاب اول بسیاری از دانشجویان
بین الملل قرار داده است.
•

خیلی بزرگ نیست و تنوع
کمتری هم از لحاظ نژادی
در این شهر به چشم میخورد .۲ ،دانشگاه مموریال کانادا،
اما زندگی در این شــهر بســیار نیوفاندلند
ارزانتر از شــهرهای بزرگ کانادا  -هزینه تحصیل برای یک سالدر
که در شرق و غرب و شمال واقع مقطع لیسانس برای دانشجویان
شدهاند،اســت .این نزدیک بودن بین الملل $۸,۸۰۰
به شــهرهای بزرگ مزیت بسیار  -هزینه تحصیل برای یک سال
بزرگی است و اگر هم بخواهید در در مقطع فوق لیسانس $۵,۷۱۸
انــزوا فقط خود را غرق مطالعه و شــاید تحصیل در یک دانشگاه
تحقیقات کنید ،این شهر سکوت قدیمی  ۶۰ســاله و کوچک در
و خلوت خوبی را در اختیار شما سرزمین کوهستانی نیو فاندلند
قــرار میدهد .این دانشــگاه در عاقالنه به نظر نرســد ،ولی تعداد
استان انتاریو ارزانترین دانشگاه دانشــجویان بیــن الملــل این
محسوب میشود و شهرت خوبی دانشــگاه گویای واقعیت دیگری
هم در رشــتههای مهندســی ،است .دانشگاه مموریال از محل
حقوق ،پزشکی ،علوم سیاسی ،و درآمدهای نفتی اداره میشود و  .۱دانشگاه مک گیل ،مونترال
جغرافیدارد .تحصیلدر محیطی شهریه بسیار پایینی دارد ،شاید  -هزینه تحصیل برای یک سالدر
نزدیک بــه دریاچه جذابیت این بتوان گفت ارزانترین دانشــگاه مقطع لیسانس برای دانشجویان
دانشگاه را دو چندان کرده است .در کانادا برای دانشــجویان بین بین الملــل $۱۵۰۰( $۱۷,۸۵۹
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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

برای کســانی که واجد شــرایط
معافیت از پرداخت شــهریه می
شوند).
 هزینه تحصیل برای یک سالدر مقطع فوق لیسانس $۱۶,۱۱۸
( $۱۵۰۰برای کســانی که واجد
شرایط معافیت از پرداخت شهریه
می شوند).
دانشگاه مک گیل شاید از معدود
دانشگاههایی باشد که در خارج از
کانادا هر کسی اسم آن را شنیده
اســت ،این دانشگاه در قلب شهر
مونترال و در اســتان کبک واقع
شده اســت .این دانشــگاه برای
دانشجویانی که از پرداخت شهریه
معاف می شــوند ،شهریه بسیار
مناسبیدارد.
بین سه شهر بزرگ کانادا ،مونترال
ارزانترین شهر برای زندگی است.
•

Fax: 1-855-698-8872

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

«نامناسبترینشهرهابرای
زندگی در کانادا؟!»

کانادا یکــی از ایدهآلترین
مکانها برای مهاجرت به ویژه
برای ایرانیان به شمار میرود،
اما باید بدانید که همه شهرهای
این کشور مناســب زندگی
کردن نیستند .مثال مکانهای
فقیر ،مکانهایــی که در آنان
نژادپرستی شایع است ،جاهای
ایزوله شده ،مکانهای افسرده
کننده و خالصه بدترین مکانها
در این کشور وجود دارند که بد
نیست اطالعاتی دربارهی آنها
داشتهباشید.
نیو گالسگو ،نواسکوشیا یکی
از شــهرهای کانادا است که
ســال  ۲۰۰۹با توجــه به آمار

«اســتتکن» در میزان جرم،
میان  ۲۰۸شــهر در رتبهی
یوششم قرار گرفت و میزان
س 
جرم و جنایت در این شــهر
از  ۲۰۱۱تــا  ۲۰۱۲افزایش پیدا
کرد .یا کیچنر/واترلو پایتخت
جرم و جنایت در کاناداســت.
جدا از حضور  ۲دانشــگاه و
شــماری چند از کمپانیهای
تکنولوژیک گوناگون در آن ،در
مناطق کیچنر-واترلو-کمبریج
( ،)Cambridgeتوهینهــای
فیزیکی و زبانی نســبت به
اقلیتهای قومــی ،مذهبی و
جنسی درصد باالیی را شامل
میشوند( .منبع :کجارو)
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دکتربهمن فصیح پور

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

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

www.aieaq.com

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

کالس های فارسی کودکان:

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

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

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> ساعات کار:

ایران و جها ن:
همراه با زندگی نامه آنها
بفارســی ،ترجمه شده بانگلیسی
و فرانســوی نیما یوشیج ،شاملو،
فروغ فرخزاد ، ،اخوان ثالث ،فرامرز
ســلیمانی ،مانی ،ابتهاج ،سیمین
دانشور ،سیمین بهبهانی ،محمد
مختاری ،صــادق چوبک ،بزرگ
علوی ،محمد علــی جمال زاده،
مرتضی میرآفتابی ،تقی مدرسی،
شهرنوش پارسی پور ،پابلو نرودا،
مادر تریسا ،آلن گینزبرگ ،پرویز
شاپور ،بیژن اســدی پور ،عمران
صالحی ،ابولحســن صبا ،محمد

رضا شجریان  ،عباس کیارستمی،
هادی شفائیه و...
همراه با سروده های فارسی 2015
من با ترجمه انگلیسی و فرانسوی؛
منتشر شــده بوســیله کرییتیو
اسپایس آمازون برای سفارش این
کتا ب از وبسایت ناشر و یا آمازون
دات کام و بــارن آند نوبل و یا هر
کتاب فروشی با امکان اینترنت و با
تایپ کردن اســم من در گو گول
دریافت کنید:
The Revelation of New
Sensibilities:
M.K.Sadigh's collection of
drawing portraits of Iranian

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

کافـــه لیت

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

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

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

هراس رژمي جمهــورى
اســــالمى از آزادى
قلم و انديشه
دبير بين الملل انجمن قلمدر تبعيد
زمان :دوشنبه  ١٩اكتبر
راس ساعت  ٧عصر

در این برنامه قاضی فرید عثمان ضمن توضیح
درباره قانین جدید ،به سواالت شما پاسخ خواهد گفت.
توجهداشته باشید که سخنرانی به زبان فرانسه یا
انگلیسی خواهد بود.
ورود برای همگان آزاد و رایگان می باشد
انجمن زنان ایرانی مونتریال ؛ مکیک

اجنمنهمدالن

عصر روز دوشــنبه پنجم ماه
اکتبر ،انجمن همدالندر محل
جدید خویش ،پذیرای دوستان
و همدالن مونترالی بود.
نشستی گرم و صمیمانه که با
خوش آمد گویی و ســخنرانی
کوتاه خانــم پرهیزگار در باب
تاریخچه مهرگان ،آغاز شــده
و شــعرخوانی خانم زرساو و خانم
صدر زینت بخش این قســمت از
برنامه شد.
ســپس آقای دکتر ســلیمی در
رابطه با هیپنوتیزم ،سخنانی ایراد
نمودند و در ادامه به سواالت حضار

and some world's literary
and artistic personalities
Authored by M.K. Sadigh
"List Price: $20.00, 6" x 9
)(15.24 x 22.86 cm

گفت و شنودى با ناصر پيمان

پنجشنبه:

کتابخانه نیمـا 28 :اُمیــن سال فعالیت

به ما یاری کنید!

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

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

www.ibng.ca

Jeudi oct 15, à 18:30
141President Kenedy
siences Biologique .SB-M250, UQAM

www.facebook.com/
djalcapone.taymour

اجنمنزنانایرانیمونترال

رادیوفارسی مناشوم

همبستگیبازرگانی

Citizenship
judge in Montréal

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

Tel.: (514) 692-0476

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

اوتـــاوا

IBNG

Farid Osmane

6925 Sherbrooke W.

درخدمت ایرانیان گرامی

www.ilsmontreal.org

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

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

تغییر قوانین وشرایط دریافت
شهروندی کانادا

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

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

اجنمن ادبی مونتریال

طراحی های محمــدصدیق از
چهرۀ برگزیدگان ادبی و فرهنگی

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

نان سنگک

کتابخانهنیما

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

تلفن)514( 626-5520 :

بهروزباباخانی
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اولین سه شنبه
هر ماه
5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

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

عالقمند پاسخ گفتند.
پس از آن خانم صابری از جوانان
تازه نفس مونترالی ،با صحبت در
مورد یوگای خنــده و انجام چند
تمرین ،مجلــس را رونقی خاص
بخشید.
و در پایان ســخنان آقای بهی در
باب شــخصیت های شش گانه
وجود آدمی ،باعث تشویق و توجه
خاص مهمانان شد.
همچنین طبق روال همیشه ،تولد
متولدین ماه اکتبر جشــن گرفته
شــد و هدایایی به رســم یادبود
مهرگان به خانم ها تعلق گرفت.
در خاتمه با یک پذیرایی دوستانه،
این جلسه در ساعت  10:30دقیقه
به پایان رسید.
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گرامیداشت شاهرخ زمانی

کتـــاب . ..
کتاب آلزایمر :کسوفی قبل از غروب:

دکترعبدالمیثاققدیریان

دکتر عطا انصاری

PAIVAND: Vol. 23  no.1236  Oct. 15, 2015

شود عزیزشان روز به
روز بیشــتر حافظه و
قدرت قضاوت خود را از
دست بدهد و دوستان
را بیگانه بپندارد.
مســئولیت سنگین
مراقبت از این بیماران
می تواند بســیار تنش زا باشد و
مراقبت کنندگان ممکن است در
اثر این تنش هادچار افسردگی و یا
اضطراب گردند.
بر همین اساس یک فصل از کتاب
به مراقبت از مراقبت کنندگان می
پردازد.
جنبــه های روحانــی و روانی در
شناخت بیماری آلزایمر نیز برای
اســتفاده ی مراقبت کنندگان و
آســایش بیماران ایشان ارائه می
گردد.این کتــاب کوچک هفتاد
صفحه ای اخیراً و در ماه سپتامبر
 2015توسط شــرکت کتاب در
لس آنجلس آمریکا به چاپ رسیده
است.

معرفــی مختصر کتــاب آلزایمر:
کســوفی قبل از غروب (ترجمه
فارسی)
اخیراً کتاب تازه ای از سوی دکتر
عبدالمیثاق قدیریان درباره یکی از
شایع ترین بیماری های عصبیدر
میان سالخوردگان به زبان فارسی
ترجمه و انتشار یافته است.
بر اســاس برآوردهای ســازمان
بهداشت جهانی نسبت جمعیت
 60ســال به باال در بین سالهای
 2000و  2050از حــدود 650
میلیون نفر به دو میلیارد نفر می
رسد این امر با افزایش قابل توجهی
در تعداد بیماران مبتال به آلزایمر
نیز همراه خواهد بود.
خطــر ابتال بــه این بیمــاری به
خصوص از  65سالگی به بعد با باال
سن ،افزایش می یابد.
رفتن ّ
تخمین زده می شود که بین  25تا
 30در صد از افراد  85سال به باال
به بیماری زوال عقل و بیشتر آن ها درباره نویسنده
به آلزایمر مبتال می شوند.
بر اساس پژوهش های انجام شده ،دکتر عبدالمیثاق قدیریان استاد
بزودی در سطح جهان تعداد افراد ارشد دانشــکده پزشکی دانشگاه
سالخورده بیشتر از تعداد کودکان مک گیل  Mc Gillو پزشک طراز
ا ّول مرکز پزشــکی این دانشگاه
خواهد بود.
کتاب آلزایمر ،کسوفی قبل از غروب است.
جنبه های مختلف آلزایمر از جمله دکتر قدیریــان  fellowدر کالج
جراحان کانادا
ابعاد زیســتی ،روانــی و روحانی سلطنتی پزشکان و ّ
آن و همچنین فهــم و مدیریت و  fellowدرجه یک دائمی انجمن
این بیمــاری و باالخره مراقبت از روانپزشکان آمریکا و رئیس کمیته
بیماران را مورد توجه قرار میدهد .علمی آن انجمن در شاخه کبک و
ایــن کتاب بــه تشــریح عالئم شرق کانادای آن هستند.
هشــداردهنده آلزایمــر و عوامل وی همچنین در دانشــگاه های
خطرســازی که به ابتالی به آن آمریکای شمالی ،مرکزی و جنوبی،
منجر مــی گردند و همچنین به اروپا ،آسیا و استرالیا کنفرانس های
عواملــی در زندگــی روزمره می متعدد علمی داشــته و تدریس
پردازد که از افــراد در مقابل این نموده است.
بیماری محافظت می کنند.
ریاســت ســابق بخش مطالعات
بخش عمده ای از کتاب به نقش پزشکی سازمان بهداشت جهانی
مهم اعضای خانــواده و مراقبت (شــعبه مونتریــال) و تدریــس
ّ
کننــد گان از بیمــار اختصاص بهداشت روانی در مرکز تحقیقات
دارد؛ و بــه این که چگونه خانواده این سازمان از دیگر فعالیت های
و دوستان با این بیماری روبرو می علمی این پزشــک عالیقدر بوده
شــوند ،بیماری ای که باعث می است.

از دکتــر قدیریــان تاکنون بیش
از یکصد و ســی مقاله علمی در
مجالت تخصصی و علمی پزشکی
به چاپ رسیده و همچنین تالیف
چندین کتاب ارزنــده علمی از
جمله «در جســتجوی بهشــت
موهوم» «پیری چالش ها و فرصت
ها» «محیط زیست و بیماری های
روانی» (همراه با پروفسور Heinz
« ) L eh Mannروش های روانی
و روحانی برای پیشگیری از اعتیاد
به الــکل و مواد مخــدر» (چاپ
جورج روالند آکســفورد )2007
«جنبه های سازنده درد و
رنج « »2009پیامد های
اخالقی و اجتماعی مادی
گرائــی  »2010و آلزایمر
کســوفی قبــل از غروب
 2015نیز از جمله تالش
های این پزشک عالیمقام
در خدمت جامعه پزشکی
می باشد.
کتاب های دکتر قدیریان به زبان
انگلیسی به رشته تحریر درآمده
و تاکنون به زبان های فارســی،
فرانســه ،اســپانیائی ،ایتالیائی،
پرتغالی ،روسی و چینی ترجمه و
منتشر شده است.
پروفســور قدیریان جایزه پزشک
برتــر از انجمن پزشــکان آمریکا
( )1جایــزه مدرس بزرگ انجمن
دانشگاه های کانادا ( )2و منتخب
برتر  Fllowتمام عمر انجمن روان
شناسان آمریکا ( )3را نیز دریافت
کرده اند.
ایشان از ســال  2002برنامه ای
تحت عنوان «روحانیت و پزشکی»
تهیه نمــوده اند که هم اکنون در
دانشکده پزشــکی دانشگاه مک
گیل تدریس می شود.
دکتــر قدیریــان از اعضاء جامعه
بهائیان کانادا نیز هستند.
دکتر عبدالمیثــاق قدیریان برادر
پرفسور دکتر پرویز قدیریان استاد
عالیقدر و پژوهشــگر برجســته
جهانی می باشند.
پروفسور پرویز قدیریان متاسفانه
چند سال قبل در مونتریال صعود
نمودنــد و مردم ایــران و جهان
از خدمات ایشــان محروم شدند
گرچه تالیفات و مقاالت آن مرحوم
همچنان در دسترس عالقمندان
می باشد.

سخنرانان:
محمد اشرفی “ فعال جنبش کارگری و کمونیستی”
شجاع ابراهیمی“ فعال جنبش کارگری و کمونیستی”
فرید پرتوی“ فعال کارگری و سوسیالیستی”
و

شنبه  ٧نوامبر

اسالید شو

ساعت  ٦بعدازظهر

1200 Atwater Avenue
Westmount, Québec H3Z 1X4

کتابخانه Atwater

را بر روی سایت بخوانید

غذا در محل به فروش میرسد

کانون همبستگی با جنبش کارگری در ایران – مونترآل
jonbeshekargeriiran@gmail.com Tel: (438) 878-4307

ما مرگ شاهرخ زمانی را به پرچمی برای اتحاد و همبستگي تبدیل خواهیم کرد

فراخوان
ما جمعی از فعالین چپ مقیم مونترآل در راستای حمایت و پشتیبانی از
مبارزات کارگران ایران و جهت گرامیداشت زنده یاد شاهرخ زمانی
شب همبستگی با این جنبش را در تاریخ  ۷نوامبر درشهر مونترآل
برگزار میکنیم.
برای ادامه کاری و همکاری بیشتر در جمعی وسیعتر جهت تعریف و
تصویب اساسنامه در آینده نزدیک نشستی برگزار خواهد شد.
بدین وسیله از تمامی فعالین و هواداران جنبش کارگری ایران درخواست
میشود تا با حضور خود در نشست های آتی در تدقیق و تصویب
اساسنامه فعاالنه شرکت نمایند.

کانون همبستگی با جنبش کارگری در ایران – مونترآل
jonbeshekargeriiran@gmail.com

1 – Physicians Recognation
Award American Medical
Association
2 – Senior Scholar Award of
the Association of universities and colleges of Canada
3 – Distinguished life fellow
Award of the American
Psychiatirc Association

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

و
همبستگی با جنبش کارگری ایران

( Tel: (438) 878- 4307
)(514) 569- 2233

www.paivand.ca

تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

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

www.paivand.ca

15

16
۱5

 سال  23شماره  23  1236مهر 1394
 سال  19شماره  11  1112خرداد 1392

www.paivand.ca since 1993
www.paivand.ca

خدا ایمان بیاورم؟
را به

چ
ممک��ن است برخ��ی از ما این س��ؤال را
بپرسند ک��ه چرا در قرن بیس��ت و یکم،
ایمانداران هنوز اصرار دارند که ایمان باید
نقش مهمی در زندگی ما داشته باشد.
آنها میگویند« :چ��را ایمان بیاورم؟ چرا
ب��ه خدا احتی��اج دارم؟ من همانطور که
هستم ،خوب هستم».
به همیندلیل اعتقاددارند که مذهب فقط
برای انسانهای ضعیف است و آنانی که به
عصایی احتیاج دارند تا بر آن تکیه کنند.
بعض��ی ایراد میگیرند ک��ه مذهب وعده
میدهد که فقرادردنیای آینده خوشبخت
خواهند ش��د و نه در ای��ن جهان؛ یعنی
مذهب مانند داروی مسکنی است که فقرا
و مظلومین را در بدبختی نگاه میدارد.
حداقل دو دلیل برای این طرز فکر وجود
دارد:
اوال ،بس��یاری از مذه��ب و مخصوصاً از
تشریفات ،مراسم و آیینهای ظاهری که
همیش��ه همراه مذهب است ،سرخورده
شدهاند.
ثانیًا ،رشد مادیات که به خودپرستی و اتکا
بهنفس منتهی میشود بر عدۀ زیادی تأثیر
گذاش��ته است .در حقیقت خطر مادیات
همین است که م��ردم فکر میکنند که
میتوانند روی پاهای خود بایس��تند و به
خدا احتیاج ندارند.
البته باید تذکردهم که این موضوع مسأله
جدیدی نیست.
در تاری��خ بنیاسرائیل همی��ن موضوع را
مش��اهده میکنیم .قوم خدا در آن چهل
سالی ک��ه در بیابان بهسر میبردند کام ً
ال
بر خ��دا متکی بودند ،ط��وری که موسی
میفرماید:
«االن چهل سال اس��ت که یهوه خدایت
ب��ا تو ب��وده است و به هی��چ چیز محتاج
نشدهای» و خود خداوند میفرماید:
«و ش��ما را چهل س��ال در بیابان رهبری
نمودم که لباس ش��ما مندرس نگردید و
کفشهادر پای شما پاره نشد» (تثنیه 7:2
و .)5:29
اما خدا میدانست که االن وضعیت قوم در
حال تغییر است ودر سرزمین موعود همه
چیز به فراوانی وجود خواهدداشت .بنابراین
خدا از طریق موسی اخطار میدهد:
«پس با حذر باش مبادا یهوه خدای خود
را فراموش کنی  ...مبادا خورده ،سیر شوی
و خانههای نیکو بنا ک��رده ،در آن ساکن
ش��وی .و رمه و گلۀ تو زیاد ش��ود ،و نقره
و طال برای تو افزون ش��ود ،و مایملک تو
اف��زوده گردد و دل تو مغرور ش��ده ،یهوه
خ��دای خود را که ت��و را از زمین مصر از
خانۀ بندگی بی��رون آورد ،فراموش کنی»

(تثنیه .)1۴-11:8
ولی کالم خدا نشان میدهد که متأسفانه
چطور بعده��ا بنیاسرائیل خ��دا را ترک
کردن��د .باز به سؤال باال برمیگردیم :پس
چرا امروز ایمان بیاوریم؟
آیا واقع��اً الزم است؟ ب��رای پاسخ به این
سؤاالت میتوان حداقل سه دلیل آورد:



 )۱ما بدون خدا منیتوانیم مفهوم زندگی
را پیدا کنیم

همۀ م��ا اش��خاصی را میش��ناسیم که
ظاهراً همه چی��ز دارند اما باز هم ناراضی
بهنظر میرسند .اف��رادی که به باالترین
مقام میرسند ولی بع��داً کام ً
ال مأیوس و
ناامید میگردند .ام��روزه این افراد آنقدر
زیاد ش��دهاند که دیگر تعج��ب ما را نیز
برنمیانگیزند.
سالها پیش برندۀ ملکۀ شایس��تۀ جهان
دختری اهل هندوستان بود .قبل از اینکه
این شخص به این مقام برسد یک پرستار
عادی در یکی از دهات هندوستان بود .اما
بعد از چند ماه در یک مصاحبه این خانم
گفت:
«زندگی بهعنوان ملکۀ شایستۀ جهان ،یک
زندگی توخالی است ،دل��م برای زندگی
گذشتهام خیلی تنگ شده!»
چرا؟
این تجربیات نشان میدهد که احتیاجات
ما فقط مادی نیستند و ما صرفاً مخلوقات
مادی نیس��تیم .مس��یح فرمود« :نوشته
ش��ده است که "انس��ان تنها به نان زنده
نیست( »"...متی .)۴:۴
ما انس��انها احتیاجات دیگری داریم که
مهمتری��ن آنها نیازه��ای روحانی است.
مس��أله ای��ن است ک��ه اکثر م��ردم این
موض��وع را درک نمیکنند .البته میدانم
که احتیاج��ات دیگری نیز دارن��د اما در
قلب هر انسانی نوعی خأل ،کمبود ،ناامنی
و ع��دم آرامش معنوی وج��ود دارد .یکی
از نویس��ندگان بزرگ ایران نوش��ت« :در
زندگ��ی زخمهایی وج��ود دارد که مثل
خوره انس��ان را میخورد و میتراشد .این
دردها را نمیشود به کسی ابراز کرد ...زیرا
بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده
و تنها داروی آن فراموش��ی توسط شراب
و خ��واب مصنوعی بهوسیله افیون و مواد
مخدر است .ولی افسوس که تأثیر اینگونه
داروها موقتی است و به جای تسکین پس
از مدتی بر شدت درد میافزاید».
در مورد این نیازها عقیدۀ اکثریت این است
که میتوانند بهوسیلۀ خوشگذرانی ،پول،
مقام ،ش��هرت و مادیات آنه��ا را برآورده
سازند اما مال و ثروت دنیا هرگز نمیتواند
آرزوه��ای قلب��ی انس��ان را
برآورده سازد.
روح انسان هرگز با چیزهای
مادی ارضا نمیش��ود .پس
یک زندگ��ی که تمام��اً در
گ��ردآوری م��ال و کس��ب
ش��هرت و خوشگذران��ی
سپری ش��ود نمیتواند یک
زندگی سعادتبخش و پایدار
باش��د .چرا که نیاز اصلی ما
روحانی است .زی��را خدا ما
را بهگون��های آفرید که به او
احتی��اج داریم .ام��ا از زمان
سق��وط آدم آن روح��ی که
خدا در ما قرار داده بود مرده
اس��ت و در نتیج��ه ما فاقد
حیات روحانی هستیم .خدا
میفرماید:
«قوم من دو کار بد کردهاند.
م��را که چش��مۀ آب حیاتم

هر شنبه

ترک نموده و برای خود حوضها کندهاند،
یعنی حوضهای شکس��ته که آب را نگاه
ندارد» (ارمیا .)13:2
بنابراین ما نمیتوانیم این حیات را بهوجود
بیاوری��م .ولی خدا را ش��کر که کالم خدا
تعلیم میدهد که توسط عیس��ی مسیح
به خدای پدر ،یعنی چش��مۀ آب حیات،
دسترسی پیدا میکنیم .مسیح میفرماید:
«من راه و راستی و حیات هس��تم ،هیچ
کس ج��ز بهواسطۀ من نزد پدر نمیآید»
(یوحنا .)6:1۴
همچنین میفرمای��د« :دزد نمیآید جز
برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن ،من
آمدهام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن
به فراوانی بهرهمند شوند» (یوحنا .)10:10
فقط مس��یح فکر و دل انس��ان را راضی
میسازد .او به کس��انی که دارای ش��ک،
نگرانی ،ترس و سایر مش��کالت هس��تند
صل��ح ،آرامش و ش��ادی عط��ا میکند و
احتیاجات روحانی ما را برآورده میسازد.
پاسکال فیلس��وف و فیزیکدان بزرگ این
حقیقت را بهخوبی درک کرد و گفت:
«در قلب هر انسانی یک خأل به اندازه خدا
وجود دارد که به هیچ وسیله پر نمیشود
مگر بهوسیلۀ خدای خالق که در عیس��ی
مسیح متجلی میگردد».
و بهقول اسقف حسندهقانی تفتی «آدمی
برای خدا آفریده شده است و تا در او قرار
نگیرد وجودش قرار نخواهد گرفت» (بهای
محبت  -صفحه .)1۴



 )۲ما بدون خدا منیتوانیم امیدی برای
آینده داشته باشیم

مطابق تعلیم کالم خدا ابدیت واقعاً وجود
دارد و زندگی فقط برای این عصر نیست.
بهشت ،جهنم و روز بازپسین وجود دارند
و یک روز همه باید در حضور خدا بایستند
و حسابش��ان را پس بدهند .چقدر مهم
است که همۀ ما و مخصوصاً آنهایی که از
این واقعیت غفلت میکنند و فکر میکنند
که بعد از مرگ هیچ خبری نیس��ت این
حقیقت رادر نظرداشته باشیم!
بسیاری از ش��ریران ،ستمگران و آنهایی
که وقتشان را در خوشگذرانی و عیاشی
میگذرانند فکر میکنند که آزاد هستند،
هی��چ کس جل��وی آنه��ا را نمیگیرد و
مجازات نخواهند شد.
جالب است که مسائل امروز مسائل دیروز
بودند و همین موضوع که شریران مجازات
نمیشوند و ظاهراً عدالت وجود ندارد برای
یک ایماندار در زمان داود مس��ألهساز بود.
در مزم��ور  73آساف توضیح میدهد که
بهخاط��ر این موض��وع نزدیک بود لغزش
بخورد:
«زیرا بر کامیابی بدکاران و شروران حسد
ب��ردم .دیدم ک��ه در زندگی آنه��ا درد و
رنجی وجود ندارد ،بدنی قوی و سالم دارند،
مانند سایرین بهزحمت نمیافتند و هیچ
گرفتاری ندارند» ( .)5-3پس آساف برای
حل این مسأله چه میکند؟
«هر چه فکر کردم نتوانس��تم بفهمم که
چرا بدکاران در زندگی کامیاب هستند ،تا
اینکه به خانۀ خدا رفتم ودر آنجا به عاقبت
کار آنها پی بردم .ای خ��دا ،تو بدکاران را
بر پرتگاههای لغزنده گذاشتهای تا بیافتند
و نابود ش��وند .آری ،آنها ناگهان غافلگیر
ش��ده ،از ترس قالب ته��ی خواهند کرد»
(.)19-16
فق��ط بعد از مرگ و بع��د از داوری نهایی
اشخاص شریر با مداخلۀ مستقیم الهی از
حضور خدا جدا میشوند .در اینجا تأکید
بر این موضوع اس��ت که این حقیقت نه
فقط در مورد شریران صدق میکند ،بلکه
ش��امل حال همۀ ما است .ولی متأسفانه

PAIVAND: Vol. 23  no.1236  Oct. 15, 2015
PAIVAND: Vol. 19  no.1112  juin 01, 2013

کلیسای
اجنیلی
کلیسای
فارسیزبان
اجنیلیفارسی
مونتریال
زبان
مونتریال
ی
ش
کش جالل

اکثر مردان فق��ط در فکر این
دنیا هس��تند و فکر نمیکنند
که ممکن است زندگیش��ان
در این جهان بهطور غیرمترقبه
پای��ان یابد .م��ا اینجا تصمیم
میگیریم که بع��د از مرگ به
کجا میرویم .مسیح در انجیل
لوقا فصل شانزده راجع به یک
بیایم��ان صحبت میکند که
ُمرد و «چشم در جهان مردگان
گشود ،خود را در عذاب یافت»
(آیه .)23
در این حالت ،این مرده به فکر
برادران��ش میافتد و از ابراهیم
تمنا میکند که شخصی را به
خانهاش بفرستد تا برادرانش را
هشدار دهد «مبادا آنان نیز به
این مکان عذاب درافتند.
ابراهیم پاسخداد" :آنها موسی
و انبیا را دارند ،پس به سخنان
ایشان گوش فرا دهند ".گفت:
"نه ،ای پدر ما ابراهیم ،بلکه اگر
کسی از مردگان نزد آنها برود،
توبه خواهند کرد ".ابراهیم به
او گفت" :اگر به موسی و انبیا
گوش نسپارند ،حتی اگر کسی
از مردگان زنده ش��ود ،مجاب
نخواهند شد"» (.)31-29
پ��س در اینجاست که ما خودمان را برای
ابدیت آماده میسازیم .مس��یح در انجیل
لوقا فصل دوازدهم یک مثل دیگر میآورد
راجع به یک ش��خص ثروتمند که از این
واقعی��ت غفلت کرد .او فقط در فکر جمع
ک��ردن محصولش بود و در آخر میگوید:
«ای جان م��ن ،برای سالی��ان دراز اموال
فراوان اندوختهای .حال آسوده بزی ،بخور
و بنوش و خوش باش .اما خدا به او گفت:
"ای نادان! همین امش��ب جان��ت را از تو
خواهند ستاند .پس آنچه اندوختهای از آن
که خواهد شد؟"» (آیات  19و .)20
بهقول مسیح «انسان را چه سود که تمامی
دنیا را ببرد اما جان خویش را ببازد یا آن را
تلف کند» (لوقا  .)25:9البته ممکن است
کسی ایراد بگیرد که پس بهخاطر ترس از
مرگ ایمان میآوریم؟! ولی میشود گفت
که همین دلیل بیجا هم نیس��ت! کالم
خدا میفرماید که مس��یح انسان گردید
«ت��ا با مرگ خ��ود  ...آنان را که همۀ عمر
در بندگی ترس از مرگ بس��ر بردهاند آزاد
سازد» (عبرانیان  1۴:2و  .)15پس ما حق
داریم ک��ه از مرگ بترسی��م .ولی خدا را
شکر ،یکی از مهمترین برکات مسیحیت
اطمین��ان از یافتن حیات ج��اودان است.
مس��یح میفرماید« :هر که ک��الم مرا به
گوش گیرد و به فرستندۀ من ایمان آورد،
حی��ات جاودان دارد و ب��ه داوری نمیآید
بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است»
(یوحنا  .)2۴:5به همین جهت مسیحیان
حاضرند بهخاطر ایمانشان زحمت بکشند
و حتی شهید شوند.
حتی پولس میفرماید:
«اگ��ر تنه��ا در ای��ن زندگی به مس��یح
امیدواریم ،حال م��ا از همۀ دیگر آدمیان
رقتانگیزتر است» (اول قرنتیان .)19:15
ولی دقیقاً در آیۀ بعد مینویسد:
«اما مسیح براستی از مردگان برخاسته و
نوبر خفتگان ش��ده است» .باز هم پولس
میفرماید:
«در نظر من رنجهای زمان حاضر در قیاس
با جاللی که در ما آشکار خواهد شد هیچ
است» (رومیان .)18:8
و بهقول پط��رس« ،سپاس بر خدا  ...برای
امید زنده و میراث فسادناپذیر و بیآالیش
و ناپژمردنی که برای شما در آسمان نگاه
داشته شده است» (اول پطرس  3:1و .)۴

هر یکشنبه
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 )3ما در هیچ جای دیگر منیتوانیم
حقیقت را پیدا کنیم

پس خدا نیازهای روحانی ما را چه نیازی
که به این زندگی مربوط است و چه نیازی
که به آینده مربوط است برآورده میسازد.
اما آیا فقط بهخاطر نیازها ایمان میآوریم؟
خی��ر! موض��وع ای��ن است ک��ه حقیقت
کجاست؟ ح��ال در این مورد چقدر مهم
است که افکار و عقاید ما تحت تأثیر کالم
خدا قرار گیرد و همین کالم تأیید میکند
که حقیقت در یک شخص پیدا میشود،
یعنی عیسی مسیح .مس��یح میفرماید:
«من راستی هستم» (انجیل یوحنا .)6:1۴
پ��س ما باید حقیق��ت را بپذیریم .باز هم
مس��یح میفرماید« :و حقیقت را خواهید
ش��ناخت و حقیقت ش��ما را آزاد خواهد
ساخ��ت» (انجیل یوحن��ا « .)32:8من ...
از ای��ن رو به جه��ان آمدهام تا بر حقیقت
شهادت دهم .پس هر کس که به حقیقت
تعلق دارد به ندای من گوش فرا میدهد»
(انجیل یوحنا .)37:18
و حتی مسیح هم اخطاری به ما میدهد،
«برای کس��ی که مرا رد کند و سخنانم را
نپذیرد داوری دیگر هست ،همان سخنانی
که گفت��م در روز بازپس��ین او را محکوم
خواهد کرد» (انجیل یوحنا .)۴8:12
به همین دلیل خ��دا «میخواهد همگان
نجات یابن��د و به معرف��ت حقیقت نائل
گردند» (اول تیموتائوس .)۴:2
و «نمیخواهد کس��ی هالک ش��ود بلکه
همگان به توبه گرایند» (دوم پطرس .)9:3
پس بهقول پولس در آتن« ،خدا  ...اکنون
به همۀ مردم��ان در هر جا حکم میکند
که توبه کنند .زیرا روزی را مقرر کرده که
در آن بهواسط��ۀ م��ردی که تعیین کرده
است ،جهان را عادالنه داوری خواهد کرد
و با برخیزانیدنش از مردگان همه را از این
امر مطمئن ساخته است» (اعمال رسوالن
 30:17و .)31
تنها راه نجات و آزادی از مجازات گناه فقط
از طریق توبه و ایمان به عیس��ی مس��یح
میباش��د و چون ما میدانیم سرنوش��ت
آنانی که از ایمان به مسیح امتناع میکنند
چیس��ت ،بای��د ب��دون اتالف وق��ت در
جستجوی خدا باشیم و عشق به حقیقت
را بپذیریم تا نجات بیابیم.


514-999-5168

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
Alliance Church: 220 Hyman, DDO
مونتریال
FAIRVIEWساعت 4بعدازظهر در قلب
از
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :
با
405 Marie-Anne E

16
15
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...در شهر
Oct. 31
Haunted House
Omni-Centre,
375 Cardinal-Leger Blvd.,
Pincourt
514-453-8981
villepincourt.

................................
Oct. 31
Halloween Trail of Terror
Parc Champfleury, 2585
des Oiseaux Blvd., Laval
450-963-0676
champfleury.qc.ca
..............................
Oct. 11-31
qc.ca
Sept. 12 - Nov. 1
Haunted House
................................
Pick a Peck of Pumpkins
Laval Nature Centre, 901
Oct.
31
Château Ramezay, 280
Park Ave
Haunted
House
Notre Dame St. E., Mon450-662-4942
Irving
L.
Adessky
Comtreal
centredelanature.laval.ca
munity
Centre,
30
Lyn514-861-3708
...............................
croft
Rd.,
Hampstead
chateauramezay.qc.ca
Oct. 24-21
514-369-8260
.................................
Smitheman Family Haunthampstead.qc.ca
Oct. 1 - Nov. 1
ed Yard
...........................
Peur Depot
116 Maywood Ave., Pointe
Oct.
31
The Old Port - Jacques
Claire
House
of
Horrors
Cartier Pier, Montreal
................................
Chalet
Peter-Williamson,
514-358-6751
Oct. 30
Parc
Aumais,
300
Cypihot
peurdepot.com
Haunted Forest
St.,
Ste.
Anne
de
Bellevue
.......................................
Michel-Chartrand Park,
514-457-1605
Oct. 2 - Nov. 1
1895 Adoncour St., Lonville.sainte-anne-de-belTricky Spiders at the
gueuil
levue.qc.ca
Insectarium
longueuil.ca
........................
Montreal Insectarium,4581
............................
Oct.
31
Sherbrooke St. E., MonOct. 30 - 31
Haunted
House
treal
Haunted House
Maison
de
Jeunes
La
Porte
514-872-1400
Meunier Cultural Centre,
Ouverte,
3527
Mance
St.,
espacepourlavie.ca
525 Latour St., St. Hubert
St.
Hubert
..........................
450-445-7770
450-656-6789
Oct. 2 - Nov. 1
longueuil.ca
longueuil.ca
Little Monsters Courtyard
............................
.................................
Montreal Botanical GarOct. 31
Oct.
31
den, 4101 Sherbrooke St.
Halloween Run & Haunted
Haunted
House
E., Montreal
Trail
Maison
de
Jeunes
Sac514-872-1400
Parc de la Cite, 6201 DaAdo,
3025
Lyon
St.,
espacepourlavie.ca
vis Blvd., Longueuil
Longueuil
.................................
450-463-7311
450-677-7254
Oct. 2 - Nov. 1
longueuil.ca
longueuil.ca
The Great Pumpkin Ball
...............................

Montreal
Botanical
Garden,
4101 Sherbrooke St.
E., Montreal
514-8721400
espacepourlavie.ca
................................
Oct. 3 - Nov. 1
Halloween Fright Fest at
La Ronde
La Ronde, Ile SainteHélène, 22 Chemin Macdonald, Montreal
514-397-2000
laronde.com
...................................
Oct. 3 - Nov. 1
Halloween Event
SOS Labyrinthe - Hangar
16, Quai de l’Horloge St.,
Old Port of Montreal
514-499-0099
soslabyrinthe.com
........................................
Oct. 10
Halloween Goosebumps
Indigo Dix30, 9320 Leduc
Blvd., Brossard
450-462-8396
facebook.com/Indigodix30
...............................
Oct. 17
Breakfast & Halloween
Theatre
D.D.O. Public Library,
12001 de Salaberry Blvd.,
D.D.O
514-684-1496
city.ddo.qc.ca

مریم رحیمی

 یکی از نشانه های حفظ و بقا نوع،ترس
.بشر بوده است
! ترسید،لذا نباید از ترسیدن
بلکه باید با شناخت و آگاهی از دالیل گرفته
 به بهترین شکل آن را کنترل و تــا رژه ی زامبی،ترس
 هیجان،هایی که هرچه ترسناکتر باشند
.هدایت و سپس بر آن غلبه کرد
.در مورد کودکان مــان نیز همین امر بیشتری به مراسم میدهند
به عنوان مثال در شهربازی الروند خانه
.صادق است
 که به کودکان، نباید های ترسناک برپا شده... تنهایی و، هیوال،ترس از تاریکی
ترس های کودک را بیهوده و بی سبب زیر دوازده سال نیز اجازه ورود می دهند
! وی را در البته همراه یک بزرگسال،جلــوه داده و بدون آگاهــی
 به کابوس،اما به راستی این سرگرمی
 قرار دهیم،معرض آنچه از آن می ترسد
! خواهد ارزید؟،دیدن شبانه کودکان
و خیال کنیم که دیگر ترسش خواهد
 در این موارد اگر به شــیوه ای لذا نباید فرامــوش کنیم که همه این.ریخت
، عالوه بر ترس اولیه مراســم های عمومی در سطح شهر،صحیح رفتار نشود
 ترس از مسخره شدن را نیز به دلیل بر این نیست که ما دست فرزندان،کودک
کوچکمان را گرفته و آنها را به تماشای
.وی هدیه داده ایم
 چه بســا گاه بچه. در گوشه و هر برنامه ای ببریم،هر ســال اواخر ماه اکتبر
 مراسم هایی که ترس کمتــر و قدرت تخیل، به مناسبت هالویین،کنار شهر
 سریعتر در معرض آسیب،باالتری دارند
.مختلفی برپا می شود
.از تزییــن کــدو روحی نيز قرار می گیرند
حلوایــی در زیر نشــانی و اطالعات محل هایی
که در مونترال و حومه برنامه هايي به
مناســبت هالویین و مناسب فرزندان
 تهیه شــده که امیدوارم مفید،دارند
.باشد
یادآوری برخــی از آنها رایگان و
.برخی دیگر با ورودی است
با مراجعه به ســایت هر کدام و
یا تماس با تلفن ها می توانید از
ساعت و سن مناسب کودکان و
.نوع برنامه مطلع شوید
هنر شــاد بودن و لــذت بردن در
 با شــناخت و،ســرزمین جدید را
:آگاهی به فرزندانمان آموزش دهیم

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

0

$

بهنام عمــرانی

درخدمت جامعه محترم ایرانیان مونتریال
___________________________

LG G3

6

17

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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پاتوقعموجمال

کافه و قنادی

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

Tel.: 438-384-3377

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

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

1620 Sherbrooke O,
(Corner : GUY)

______________________

Montréal, QC H3H 1C9

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

514-933-8866

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

IMPERIAL Business School

مدرسه بازرگانی امپریال
کالس های راه اندازی بیزنس

Maison De Kebab

در خدمت جامعه ایرانیان مونتریال
__________________________________________________________

شرکت و بیزنس خود را با ما شروع کنید
انواع خورش ها وکباب های
 باکیفیت عالی،خوشمزه
:>> برگزیدۀ نشریات کانادایی
از بهترین رستوران ها
 سرویس و بها،از نظر کیفت غذایی

 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

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

514

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

La

یکم و پانزدهم هر ماه

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

933-0-933

)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

اسپشیالماه

 سایز2 تایر زمستانی
16/60/205  و16/60/215

مارک امپریال

 هزینه بازیافت و مالیات، نصب:شامل
)  تایر4 (برای

 دالر395 قیمت

« 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

<<  نوامبر15 >> تا تاریخ

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

Lotfan Replace the French/English writings with the

New Sessions Starting every Month

Online Program

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

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

.برای سایر سایز ها با ما متاس بگیرید

Diploma of Vocational Studies from the

MinistryProgram
of Education
Tuition-Free

ou audrey@henrilegrand.com

Conditions
Condit
- Carte d’as
- Carte
- Passeport
- Passep
résidence
réside
- Certificat
- Certif
- Preuve
de
- Preuv
- Pièce
d’id
- Pièce

Ouverture
d
Ouvertu
toustous
les mo
les
les premier(
les prem
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صرافیآپادانا

APADANA EXCHANGE
انتقـال ارز

مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
ه
ا
ر
ن
ف
ر
ه
در مرکز ش
ه
ر
ی
ا
د
ر
و
ست آیلند
تلفنـی :

ان نیازی
ریدار
آیا می دانستید خ ندارند؟!
•
پورسانت
ه پرداخت
ریداران:
ب
ه ما به خ
• هدی
نه محضر
دالر هزی
1200

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

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 1200دالر هزینه محضر

Cell.: 514-969-2492

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

  تضمین بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد

   آخرین اطالعات ارز


نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar

___________________________

GUY

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

Cell.: 514-839-7318

|

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

Tel.: 514-933-1719

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

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

با مدیریت بهنوش مسعود
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کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

شهر
مرکز
در




















DrیJگean سال6- 0:ختنه کودکان



louis











 

 






پزشک خانواده
جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Bourque













دانا
 مظفری


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

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

Dr.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
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D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

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

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

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









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

CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati

























 
















 













Root Canal 






1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP
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Tel : (514) 933-3337 
مدیکال
های
بیمه
روز7










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



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

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

:پزشکان متخصص

 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)

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

New

عش
ق
Tel.:
(514)
ص قwww.clinique-arya.com
 ر933-3337

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

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

Guy

حمام
ساخت حمام
 ساختسازیسازی
محوطه
محوطه،نجاری
، نجاریمسکونی
زمین به
تکمیل کامل
مسکونی
زمين به
کاملزیرزير
تکميل-

ساختمان
کاملساختمان
نوسازیکامل
 نوسازیجداکننده
ديوارھای
نقاشیجداکننده
نقاشیوو دیوارهای
وکابینت
کاشیکاری،،پوش
وکابينت
کاشيکاری
کفپوش
کف-

ساختمان
مجوزهای الزم
تجربه و
گروهمتخصص وبا
باباگروه
:الزم ساختمان
مجوزھای
دارایو دارای
تجربه
متخصص وبا
RBQ License
 Building Inspection License

TEL: (438) 402 1401
construction.ncb@gmail.com
Free Estimate and Inspect

کیتر ینگ

شـی
راز
١

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

.یکبارامتحانکنیدمشتریخواهیدشد

Tel.: 514-963-5179

با تدریس وژیه شادی

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه
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دکتر الهام خیاط
دکتر کاملیا امامیان
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Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

Lease or Purchase Pre-Owned Vehicle
Lowest Price Guaranteed

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

20%

info@eleganceleasing.com
___________________

جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

”“Advanced Program by Elegance Leasing

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر

If you have your car leased or financed
as a 2nd or 3rd chance of credit,
we lower your interest rate or monthly payments.
For details, contact us at
info@eleganceleasing.com or 514-482-4500

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین

برای دریافت اطالعات بیشتر از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید:

_________

مشاوره رایگان

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

175 Stillview, Suite 135

Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-677-5875

www.royalrejuvenationcenter.com

www.ismapquebec.com

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

«انستیتو عالی پزشکی مکمل
و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی
است که یک دوره چهار ساله دکترای
ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یکدوره
کوتاه مدت برای رفع مشکالت ناخن
و بهداشــت پاها و دروس تخصصی
دیگری را از طریق اینترنت (یا توسط
پُست) ارائه می دهد.
فارغ التحصیالن می توانند به عضویت
رســمی انجمن هــای ناتوروپاتی و
پودولوژی استان کبک در آمده و در
مقابل ارائه خدمــات و دریافت حق
الزحمه به بیماران رسید بدهند؛ که
این رسید هم مورد قبول شرکت های
بیمه بوده و هم به هنگام محاســبه
مالیات ساالنه شخص ،توسط وزارت
دارائی استان کبک و کشور کانادا قابل
پذیرش خواهد بود.

دانشــجو می تواند دوره کوتاه مدت
بهداشت پا را به زبان پارسی گذرانده و
دیپلم کانادائیدریافت نماید .ایندوره
به ویژه برای هم میهنان عزیزی که در
رشته های پزشکی تحصیل کرده اند و
مدارکشان تائید نشده و یادرجه تسلط
آن ها در تکلــم به یکی از زبان های
رسمی این کشور (انگلیسی  -فرانسه)
کافی نبوده و یا اصوال هموطنانی که
قصد مهاجرت و اشــتغال در کانادا را
دارند ،می تواند کارساز باشد تا بتوانند
به کار مشغول شوند.
همچنین فارغ التحصیالن نیازی به
داشتن کلینیک هم ندارند و می توانند
برای ارائه این گونه خدمات به منازل
افــراد نیازمند بروند و کرم و ســایر
داروهای طبیعی بهداشــت پا را نیز
بفروشند.

مدت زمــان درمــان در حدود یک
ساعت و دستمزد این گونه خدمات
 70دالر می باشد.
لطفاً برای کســب اطالعات بیشتر و
ثبت نام با ما تماس بگیرید:

www.ismapquebec.com

Facebook:groups/medecinesalternativespodotherapie
-----------------------

Institut supérieure de
Médecines Alternatives et
Podotherapie
1900 Avenu Mailloux
Suite 035
Québec –Québec G1J 5B9

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

www.eleganceleasing.com

_________________
6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6

Tel.:
514-482-4500
sale@eleganceleasing.com
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شرکت بزرگ وسائل ساختمانی

nouveau-deco
Construction
& Renovation

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
Mohsen G Foomani
_________________________________________

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.–8 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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مونتــریال...

و روایت آن دو لنگه دستکش متفاوت...

هوایش هم عاشق پیشه است
این جزیره ی عجیب!
گاهی در دل تابستان چنان ابری و
سرد و گاه پاییزی آتشین و گرم...
برای همین نوسانات اش است که
نمی شود با تغییر فصل لباسها را
آسوده خاطر جمع کرد تا سال بعد!
و برای همین هم است که تا هوا
کمی سرد میشود ،دستکش هایم در این فکــر بودم که
را از کشو درآورده و با خود بیرون گویا به مــن نیامده
می برم.
بیشتر از یک ماه،
می دانی آخر ،دستهایم که یخ می دو لنگه دستکش
کننددیگر نه توان نوشتن می ماند را با هم داشــته
و نه کشیدن...
باشم .با قیافه ای درهم
امــا از تو چه پنهان تقریبا هر ماه ،روی صندلــی خالی کنــار دیوار
باید یک دستکش نو بخرم! چراکه منتظر مترو بعدی نشستم.
در همین رفــت و آمدها با کت و پیرمردی ژولیده با ســر و وضعی
شال و دســتکش و کاله و ...یک نامرتب نیز کمی آنسوتر روی زمین
لنگه اش را در مسیر گم می کنم .نشسته بود .یک لحظه که چشمم
مدام!
در چشمش افتاد ،اشاره کرد که بیا!
نمونه اش همین هفته پیش!
من که آن لحظه حتی حوصله خود
دیدی هنوز تابستان نرفته ،چطور را هم نداشتم ،رویم را برگرداندم و
یک شبه هوا رسید به صفر و برگ نادیده گرفتمش .بعد ثانیه ایدیدم
درختها ریخت!
که به زحمت از جای خود بلند شد
حدودا ساعت  9شب بود که برای و سالنه سالنه به سویم آمد.
رهایی از طوفان ،با عجله از پشت نشست کنارم روی همان صندلی و
خیابان سن آنتوان خود را رساندم گفت" :دیدم دستکش مشکی ات
به مترو بوناوانتــور و همانطور در افتاد آنجا".
حال پایین رفتن از پله ها ،سعی پوزخندی زدم و بی آنکه نگاهش
داشــتم دستکش مشکی رنگم را کنم ،گفتم" :به گم کردندستکش
همدربیاورم.
عادت کرده ام مهم نیست".
همان لحظه جوانکی هندزفری به او هم پوزخنــدی مانند من زد و
گوش ،با عجله پله ها را پایین دوید گفت" :من هم همه ی دستکش
و تنه محکمی به من زد.
هایم لنگه است".
دستم لرزید ،یک لنگه دستکش ،بعــد از جیــب خود یــک لنگه
به هوا پرتاب شــد و افتاد در شیار دستکش مشکی درآورد و گفت:
باریکــی بین پله و دیــوار کناری "بیا این را بگیر .شبیه مال خودت
اش .مستاصل مانده بودم که چه است .سال گذشته رهگذری هدیه
کنم! آنقدر فاصله اش کم بود که اش داد بــه من .ولــی خب من
نه کســی میتوانست رد شود و نه نمیخواهمش"!
میشد با وســیله ای آن را بیرون با تعجب نگاهی به او کردم و گفتم:
کشــید! فقط به اندازه ی از دست "ممنون از لطفت! نگهش دار برای
رفتندستکش من!
خودت! من یکی دیگر میخرم"

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA
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T.A.M Travel

آژانس
مسافرتی

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

این
بار بیشــتر
به ســمتم چرخید و دست
دیگرش را بیشتر جلو آورد و
گفت" :بگیردیگر! ببین بهدرد من
نمی خورد ولی می تواند دست تو
را گرم کند" .ناگهان چشمم افتاد
به دستش راســتش ...دستی که
هیچ انگشتی نداشــت ...یک مچ
گرد با پوســتی نازک و چروک و
دیگر هیچ...
تنم به یکباره یخ کرد و زبانم بند
آمد ...با انگشتان دست دیگرش،
آن را مالیــد و گفــت" :از وقتی
قطعشان کرده اند ،دیگر نه سرما را
حس میکنم نه گرما ...پس بگیر و
نگران من نباش"!
بی اختیاردستش را فشردم و لنگه
دستکش را گرفتم و گفتم" :چقدر
تو سخاوتمندی مرد"!
همان طور که ســانه ســانه به
جای قبلی اش بازمی گشت گفت:
"سخاوت نیست این! وظیفه است"
مبهوت منش و حرفها و حرکاتش
بودم که مترو رسید...
بعد از آن ،دیگر آنجا ندیدمش...
اما هنوز هم دو لنگه دســتکش
متفاوت را با هم دستم می کنم و
خاطره آن مرد ژولیده ی رهگذر،
همه وجودم را گرم میکند...
راوی
•

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

مشهد ،شیراز و...

   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی


   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..

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

Cell: 514 834 2166

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

DevelopExperts

وب سایت WEB Development..................................................................
اپلیکیشنموبایل Mobile App Development........................................
بازار یابی اینترنتی Electronic Marketing...........................................
بهینه سازی جستجوی اینترنتی SEO.........................................................

Visit us: www.DevelopExperts.com
Contact: info@DevelopExperts.com

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

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

سالن آرایش VIVA

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364 www.vivasalon.ca

info@loadextransport.com

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
ف
س ران
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President Obama has shown we can make significant
progress through diplomatic negotiations with Iran.
We support this approach.
If our assessment shows that our diplomats would be safe
in Iran, we will start with re-establishing consular services
as soon as possible.
� We will repeal C-51.
� We will repeal Stephen Harper’s harmful and

unconstitutional changes to citizenship rules in C-24.
� We will create 1,000,000 quality childcare spaces where
parents pay no more than 15$ per day.
� We will reduce the small and medium tax
from 11% to 9%.
� We will respect scientists and bring back
evidence-based decision making in Ottawa.

For a Canada without discrimination—
are you ready for change? We are!

Outremont

Payé et autorisé par l’agent(e) officiel(le) du candidat. sepb:225-md

Outremont.npd.ca
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انتخابات فدرال...

برجن مرغـوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی

دولت خوب ،بد ،زشت >> :آیا شما آماده اید؟

«شرکت نکردن در این انتخابات به معنی
حمایت از دولت فعلی ست!»
گذشته دست یافتند  -توجه کنید
که از تمامی این سودها چیزی به
کارکنان رده پایین نرسیده است
 و در همین مدت طبقه متوسطکانادا هم رکــورد بدهکار بودن را
شکسته است.
در هیــچ برهــهای از تاریخ کانادا
طبقه متوسط تا این حد به بانکها
بدهــکار نبوده اســت! و این یک
حقیقت تلخ است که ما امروز با آن
یمیکنیم.
زندگ 
آخرین هدیه دولت آقای هارپر به
میلیاردرها قرارداد موسوم به

معمولی

سنتی

www.akhavanfood.com

TPP Trans-Pacific
Partnership

است که در صورت اجرایی شدن
لطمــات بیشــماری را به صنایع
مختلف در کانادا میزند و می تواند
تعداد زیادی از موقعیتهای شغلی
خوب را در کانادا از بین ببرد.
البته ناگفته پیداست که این قرارداد
مورد عالقه کمپانی های فراملیتی
و به زیــان بیزنسهای کوچک و
طبقه متوسطدر کانادا میباشد.
ی که از هم اکنون
تنها حزب بزرگ 
مخالفــت خود را بــا  TPPاعالم
کرده اســت حزب  NDPاســت.
مذاکرات دربارٔه این قرارداد پشت
درهای بسته و در شرایطی کام ً
ال
غیرشفاف و غیردمکراتیک صورت
پذیرفته است .این قرار داد منافع
مردم عادی در کانادا را قربانی سود
بیشتر برای این کمپانیها میکند.
قربانیــان اصلــی  ،TPPبخش
ی و کشــاورزی
تولیــدات صنعت 
کانادا میباشــند و این بدان معنا
ست که در صورت قدرت گرفتن
مجدد آقای هارپر موج جدیدی از
اخراجهــا و تعدیل نیرو در این دو
بخش آغاز خواهد شد.
ناگفته پیداست که این قرارداد امید
جویندگان کار در این زمینهها را
نیز به یاس مبدل خواهد کرد .توجه
داشته باشید که کورپریشنهای
ی رادر
چند میلیاردی کمپین بزرگ 
جهت تبلیغات به نفع این قرارداد
به راه انداخته اند ،که این کمپین
میتواند مخاطبانی را که اطالعات
ی در این زمینه ندارند را
درســت 
تحت تاثیر قرار بدهد.
رای و نظر صاحبان ثروت مشخص
اســت ،آنان دولتی میخواهند که
برای آنها تسهیالت ثروت اندوزی
را فراهــم نماید .اســباب ثروت
{>> ادامه در صفحه}29 :
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

ی بر خوردار است.
دکتر کیانوش رشیدان خاص 
اکتبر  ۲۰۱۵تمامی احزاب در ردههای مختلف،
تاریــخ برگزاری مهم
از دولتهای شــهری
ترین ،حســاسترین
گرفته تادولت فدرال،
و تعیین کنندهترین
تمام کوشش خود را
انتخابــات ربع قرن
میکنند تــا رای این
گذشــته در کانــادا
گروه از شــهروندان
فرا رســیده اســت.
را به خود اختصاص
تــا چنــد روز دیگر
دهند .آمار و اطالعات
معلوم میشود که چه
بدست آمادهدر فرایند
آینــدهای در انتظار
این تحقیقات منابع
ماست .آیا دولت میلیاردرها برای بسیار ذیقیمتی رادر اختیار احزاب
بار ســوم بر اریکه قدرت خواهد سیاسی کشور قرار میدهد و احزاب
نشست؟
سیاسی از این اطالعات در جهت
اگر چنین شــود که بایــد از هم سیاست گذاری ها و تعیین خط
اکنــون فاتحه طبقه متوســط ،و مشی آینده حزب بهره میگیرند.
متخصصانجویایکار،دانشمندان چنانچه گروهی ،با عدم حضور خود
و کارگران را بخوانیم .چهار ســال در پای صندوقهای رای ،هیچگاه
زمان بســیار درازیســت .در این از خود عالق های به شرکت در روند
مدت طوالنی دولت هارپر فرصت سیاسی کانادا نشــان ندهند این
دیگری بدست میآورد تا همچنان امر از چشــم مطالعات آماری دور
بهدادن امتیازهای سخاوتمندانه به نخواهد ماند.
کمپانی های غول آسای فراملیتی سوال اینجاست که آیا متخصصین،
ادامــه دهند و طبقه متوســط را دکترها و مهندسین جامعه مهاجر
بیش از پیشدر منگنه ی بیکاری ،که پس از نامید شدن از پیدا کردن
بدهی و نامیــدی روح 
ی و مالی شغل 
ی در رابطه با تخصص خود در
قــرار دهد .به دلیل نزدیک بودن حال کار در وال مارتها و ســایر
حمایت از احزاب مطرح نمیتوان از کمپانی های غول آسای فراملیتی
هم اکنون نتیجه انتخابات را پیش میباشند قادر خواهند بود که چهار
ی نمود ول 
بین 
ی میتوان امیدوار بود سال دیگر با دســتمزد حداقلی،
که حداقل این بار این شانس وجود سیزده تا پانزده دالر در ساعت کار
ی که می بینند حقوق،
دارد کــه کانادا خود را از وضعیت کننددر حال 
فعلی رهائی بخشــد و تبدیل به مزایا و پاداش میلیونی مدیران رده
همان کانادایی شــود که حامی باال در همان کمپانیها هر سال به
میانه روی و چندفرهنگی (مولتی صورت تصاعدی باال میرود .اربابان
ی چون
یب 
 کولتوریسم) در داخل و سیاست و مدیران رده باال ،حام همکاری متقابل در خارج بود.
و چرای دولت هارپر میباشــند و
در صحنه سیاســت کانــادا رای به کارکنان رده پایین اینگونه القا
مهاجران و یا به عبارت دیگر رای میکنند که همین شــغل هم از
کانادائیهــای جدیــد از اهمیت صدقه سر از دولت هارپر دارند.
چهار ســال دیگــر از دولت
ـــــــــــــ هارپر به معنای ناپدید شدن
طبقه متوسط میباشد و این
دکترکیــانوشرشیدان:
 مدرس دانشگاه با درجه فوق دکترا یک تغییر تاریخی در جامعهدر ایمینولوژی ،با شانزده سال سابقه کاناداســت و محصول نهایی
تدریس در دانشگاههای کانادا.
این تغییر یک استحاله کامل و
مدیریت
 تحصیالت عالیه در زمینهایجاددو طبقه ثروتمند و فقیر
فلزات
و
ی

ی و بازارهای مشتقات مال
مال 
خواهد بود .تقسیم نامتعادل
.
ی
قیمت
ثروت و ظرفیتهــا از چهار
 فعال سیاسی با ن ه سال سابقه.سال پیش آغاز شده است.
 کاندیدای نمایندگی شورای شهر درمنطقــه  NDG-DARLINGTONاز در چهــار ســال گذشــته
کمپانیهای غول آسادر کانادا
حزب پروژه مونترال.
مولف کتاب ،مقاالت تحقیقی ،مقاالت به ثروتهای نجومی رسیدندی از آنها بــه باالترین
ی و عضو گروه و برخ 
تحلیلی ،مشاور علم 
رکورد سودآوری در نیم قرن
ی و تحقیقاتی
بازبینی مقاالت علم 

در انواع گوناگون

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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خصلت آدم های موفق!
سعیدداورپناه

!True_Grit

یکــی از نگرانی های متفکرین غربی،
کمرنگ شــدن اراده و سختکوشی در
نسل جوان اســت .برای همین موج
جدیدی از تحقیقات در باره کلمه پر
معنای ( Gritسماجت) در دستور کار و
تحقیق روانشناسان ،فالسفه و مدیران
موسسات آموزشی قرار گرفته است.
یکی از پیشــروان و صاحــب نظران
رفتارشناســی ،محقــق دانشــگاه
پنسیلوانیا خانم Angela Duckworth
کــه ســخنرانی اش در  TEDاز مرز
 ۵میلیون بیننده هم گذشــته است
 Gritرا « :پشتکا ِر با شیفته گی برای
دستیابی به اهداف درازمدت» تعریف
کرده است.
برای اینکه بتوانیم به درک واضح تری
از کلمــه کلیدی  Gritبرســیم اجازه
دهید همــراه با خصوصیاتی که خانم
«داک ورث» در نظــر گرفته اند و به
کارگیری تعاریف ســایر محققین۵ ،
خصلت اصلی  Gritرا شرح دهم.
•

ترس از شکســت ،اعتقاد به بهترین
ِ
جسارت برای رسیدن به اهداف
بودن و
بزرگ را در وجودمان سرکوب می کند.
برای همین باید مــدام برای افزایش
شهامت تالش کنیم.
شجاعت شبیه تمرین بدن سازی است
که اگر هر روز تمرین و تکرار نشود بدن
را از بهترین حالت بودن دور می سازد.
 Gritیا پشتکا ِر مشتاقانه برایدستیابی
به اهداف درازمدت ،نیاز به جرات دارد.
•
تشخیص اجنام یک کار به شکل درست
ِ

داشــتن یک شــعور ذاتی برای انجام
کارهای محول شده آن هم به بهترین
شــکل ممکن یکی دیگر از  ۵خصلت
افراد بسیار موفق است ،خصلتی که با
دنباله روی از دیگران فرق دارد.
از دید محقق دانشگاه پنسیلوانیا خانم
تشخیص انجام
Angela Duckworth
ِ
یک کار به شکلدرست ،شبیه شرکت
در یک مسابقه اســت با نیت گرفتن
مدال طال…
برای همین انســان هدفمند به طور
خستگی ناپذیر کار می کند و واهمه
تفاوت بین بهترین یا بی نقص ترین
ای از خطا نــدارد در صورتی که آدم
به طور عمومی افرادی  Gritبه دنبال دنباله رو با چنگ و دندان ســعی می
بی نقص بودن نیستند اما همه تالش کند که فقط اشتباه نکند.
شان را به خرج می دهند که بهترین •
باشند .بهترین بودن یک خصلت است پیگیری اهداف درازمدت
نه یک هدف و امکان خطار را مد نظر دســتیابی به یک هدف بدون همت و
قرار میدهد .اما افراد کمال گرا از قدرت استعداد میسر نیست .بی شک ،شانس
انعطاف الزم برخوردار نمی شوند ،خطا می تواند نقش کلیدی داشته باشد اما
را غیرقابل گذشت می دانند و با دقتی شانس به در خانه خیلی ها می زند.
برای ســرآم ِد دیگران بودن ،تالش و
متعصبانهدرگیر جزئیات می گردند.
برای یک ورزشــکار یا ژیمناست بی تمرین بــدون وقفه و تمرکز بر اهداف
نقص بــودن معنی دارد ولی در حالت درازمدت حرف اصلی را می زند.
عمومی ،کمال مطلوب ،برداشت و ایده تالش و از خودگذشــتگی در صورتی
ایی اســت که از طرف دیگران تعیین ابعاد وسیع پیدا می کند که افراد بتوانند
می شود و تالش برای دست یافتن به ضمن داشــتن اهداف مشخص ،برای
پشتکار خود معنا و مفهوم بیافرینند.
کمال دیگران نوعی توهم است.
ِ
درک رابطه بین تالش و اســتعداد و
به همین خاطر ،اضطراب ،عدم اعتماد
به نفس ،خودکم بینی ،وسواس بیش درهم آمیزی آنها با یک هدف مشخص،
از حد ،اعتیاد و افسردگی از مشخصات ایجاد انگیزه ،شوق و شجاعت خواهد
کرد.
اصلی کمال گرایان است.
•
•
افزایش شهامت

اندازه گرفتن ِ
صفت شــجاعت شاید
امکان ناپذیر باشد ولی این خصوصیت
فردی رابطه مستقیمی با مفهوم Grit
دارد.
افرادی که خطا را بخشــی از مســیر
دســتیابی به هدف می دانند نه تنها
واهمه ایی از شکست ندارند بلکه آن را
با آغوش باز می پذیرند چون پذیرفتن
احتمال شکست ،اجازه ریسک کردن را
به اینگونه افراد می دهد.
همه افراد قادر نیستند به این خصلت
دست یابند چون شکست خوردن می
تواند باعث اضطراب و محافظه کاری
شود.
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حتمل سختی ها

تحمل و مدارا توانایی است که به بعضی
از افراد اجازه می دهد از موانع بازدارند ِه
هدف عبور کنند و ســامت منطقی
شان را بعد از هر شوک و حمل ِه پیش
بینی نشده حفظ کنند.
خوش بینی ،خالقیت و اعتماد به نفس
بر تحمل دشــواری ها خواهد افزود.
تحملی که به افــراد اجازه می دهد با
دلبازی تمــام به خودش بقبوالند که:
«در پایان همه چیز درســت خواهد
شد و اگر هنوز درست نشده است پس
هنوز به پایان مسیر نرسیده ام»
•
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«««« زنــدگی »»»»

چیزیکهزنهادوستدارندمردهامیدانستند!

مردها ادعا دارند که زنها بسیار پیچیدهتر از آنها هستند
اما دیگر نوبت ما زنهاست .خوشحال کردن یک زن کار
بسیار سادهای است ،البته به شرط اینکه آقایون حواسشان
به نشانهها باشد! در زیر  ۲۵چیزی را عنوان میکنیم که
خانمها آرزو دارند که کاش مردها میدانستند.
مردها میتوانند شوهر ،نامزد  .۴مردانگی منرده است.
یا دوستان خیلی خوبی باشند هرازگاهی مثل مردهای قدیم
اما تصور ما این اســت که آنها رفتار کنید .در را برایمان نگه
میتوانند خیلــی بهتر از این دارید ،میز شام را حساب
کنید ،و بگذارید جلوتر از
باشند.
عبارات آشــنایی به ذهنتان شما وارد شویم.
میآید؛ «اون هیچوقت به اندازه •
کافیتالشنمیکنه»«،همیشه  .۵بچه نباشید.
با دوستاشــه» ،هیچوقت منو درست اســت ،ما پرستارهای
نمیبینــه» و … ولی همانطور خوبی هســتیم .زنها عاشق
که خودشان میگویند ،مردها مراقبت کردن از مردهایشان
همیشه همین هســتند .به هســتند اما به محض اینکه
همین دلیل تصمیم گرفتهایم به حالــت مادر بــودن برویم
از موضع متفاوتی وارد شده و میخواهیم از آن رابطه بیرون
به آقایان کمک کنیم آرزوها و بیاییم .بیشــتر مردهــا قلباً
توقعــات خانمها را بهتر درک مثل بچهها هســتند اما اگر
قرار باشد کمی بیشتر از بغل
کنند.
بااینکه ایــن نمیتواند درس کردنتان انجام دهیم (غذایتان
کاملــی بــرای روش برخورد را هم برایتان تکهتکه کنیم تا
با خانمها باشــد اما لیستی از بخورید) مطمئناً مشکل بزرگی
توقعات و انتظارات خانمها را خواهد بود.
به شما معرفی میکند .از آنها •
 .۶گوش کنید و عالقه نشان
هوشمندانهاستفادهکنید.
دهید.
•
بعد از یک روز پرمشــغله تنها
 .۱چیزهای کوچک مهماند.
بعضی مردها فکر میکنند اگر چیزی که میخواهیم این است
یکبار همسرشان را سورپرایز که مردمان بــه حرفهایمان
کنند،دیگر برای باقی عمرشان گوش کند .زنها عاشق حرف
بس اســت .اما چــرا نباید در زدنانــد و احساساتشــان را
راه برگشــت به خانه شیرینی بیرون میریزند .ما به شما تکیه
موردعالقهمان را برایمان بخرید میکنیم چون اعتمادداریم که
یا کتاب جدیدی کهدرموردش میتوانید حالمان را بهتر کنید.
صحبت میکردیم را برایمان پس خواهــش میکنیم که
بگیرید؟ مطمئن باشید که از صدای تلویزیون را قطع کنید،
شما قدردانی خواهیم کرد.
لیوانتان را بگذارید زمین و به ما
•
گوش کنید.
 .۲زحمت بکشید.
•
تالش همیشــه رمز کار است .۷ .صادق باشید.
زنگ بزنید تا ببینید روزمان را کامــ ً
ا درســت اســت که
چطور میگذرانیم ،یا یک کار میگوینــد صداقــت بهترین
واقعاً خاص برای ســالگردمان سیاست است .گفتن یک دروغ
انجام دهید .مطمئن باشید که کوچک شــاید االن کارتان را
ارزش وقتگذاشتنتان راداریم .راه بیندازد اما مطمئن شوید
که زنهــا میفهمند و آنوقت
•
است
جذاب
نفس
ه
اعتمادب
.۳
دیگر پشیمانی سودی ندارد.
اما غرور نه.
از اینها مهمتر ،خیانت نکنید
هــر دختــری از مــردی که و درموردش دروغ نگویید .این
اعتمادبهنفس دارد خوشــش بزدلی است.
میآیــد .این باعث میشــود •
احســاس امنیت و آسودگی  .۸به ما اولویت دهید.
کنیم و هیچچیــز جذابتر از زنها دوســت دارند احساس
این نیســت .اما غرور؟ به هیچ کننــد که از  Xboxبه شــما
عنوان برایمــان قابل تحمل نزدیکتر هستند .البته مردها
الزم دارنــد کــه زمانــی را با
نیست.
دوستانشان بگذارانند اما اینکه
•

در اولویت ســوم یک مرد قرار
بگیری اص ً
ال برای ما جالب
نیســت .اگــر طرفتان
احساس نکند که اولویت
اول زندگی شماســت،
مطمئن باشید که

اتفاقهای
جا لبی
نخواهد
افتاد.

•

 .۹به مسائل جزئی توجه
کنید.

همه دوست دارند مورد توجه
طرفمقابلشــان باشند .مدل
موی جدید؟ لباس نو؟ چیزی
بگویید تا نشــانمان دهید که
متوجه تغییر شدهاید.
•

 .۱۰کمکم پیش روید
(در ختتخواب)!

هیچچیز بدتر از مردی نیست
که قبل از ارضا شدن همسرش،
کار خود را تمام کند .ارگاسم
خانمها زمان بیشتری میبرد و
عشقبازی قبل از رابطهجنسی
رمز کار شماست .وقت بگذارید
و عجله نکنید .متشکریم.
•

 .۱۱بیمیلی به رابطهجنسی
دلیل وجود مشکل نیست.

خیلــی وقتها بی میلی ما به
داشــتن رابطهجنسی بخاطر
شــما نیســت .همه ما گاهی
اوقات خستهایم ،استرسداریم
یا نگرانیم .اتفاق میافتد دیگر،
نگران نباشــید و به خودتان
نگیرید.
•
 .۱۲کمک مان کنید.

 .۱۴عذرخواهی کردن را یاد
بگیرید.

اینقدر خودخــواه و خودرای
نباشید .اگر تقصیر از شماست
باید عذرخواهی کنید .مطمئن
باشــید این کارتان رابطه را تا
حد زیادی جلوتر خواهد برد.
•
 .۱۵بعضی وقتها واقعًا حس
و حال بدی داریم.

مردهــا فکر میکننــد زنها
همیشه به دنبال جلب توجه
هســتند اما گاهی واقعاً حس
و حال خوبی نداریم .خواهش
میکنیــم ،عالئــم قبــل از
عادتماهیانه را فراموش نکنید.
کنار آمدن با عادت ماهیانه کار
چندان آسانی نیست.
•
 .۱۶به تعادل شوخطبعی
کنید.

هیچچیــز آزاردهندهتر از یک
مــرد تنبل نیســت .کمی در بااینکه شــوخ بــودن بعضی
کارهای خانه ،کارهای دانشگاه وقتها خیلــی خوب و مفرح
و کارهای روزمــره کمکمان اســت اما بعضی وقتها اص ً
ال
کنید .این کارها همانقدر که عالقهای به بذلهگوییهایتان
وظیفه ماست ،وظیفه شما هم نداریم.
•
هست!
 .۱۷مــراقب بهداشت تان
•
 .۱۳گاهیاوقات دوست داریم
تنهاباشیم.

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

www.paivand.ca

بیشتر وقتها شــاید نتوانید
جلو حــرف زدنمان را بگیرید
اما بعضی وقتها هم دوســت
داریم تنها باشیم .اگر همسرتان
به نظــر آرام میآید و چیزی
نمیگوید،مشکلینیست،فقط
دوست دارد کمی در خودش
باشد.
•

باشید!

{>> ادامه در صفحه}28 :

Z

ARBARG
Iranian Business Directory

باي��د اس��راف را در جامعه
ريش��هيابي ك��رد .اينك��ه چرا
برخي بيمحابا تمام چراغهاي
5114خ��ود
ه��اي
خانه
روش��نماه  10 1391شعبان  30 1433ژوئن 2012
شنبهرا  10تير
شماره
www.paivand.ca since
1993ريختن
ميگذارند يا چرا از دور
غذا ابايي ندارند ميتواند علل
مختلفي داش��ته باشد .يكي از
اين علل در دس��ترس بودن و
است.
ارزان بودن مواد و انرژي بوده
فراگیر جهانی نام برده است.
به
را
ما
هاي
داش��ته
از
بس��ياري
كه
اس��ت
بوده
«نفت» هم يكي از ابزاري
گــزارش میگویــد نکتــهی
آتش كش��يده ،عليرغم اينكه اين ماده را طالي سياه مينامند ولي استفادهاي
نبودهچاقی
صحيح که
ش��ده،اســت
کننده این
نگران
اين ماده
كه طي دورههاي مختلف تاريخي كش��ورمان از
مفرط دیگر معضل کشــورهای
است.
حساس��يتي در
در دوران قاج��ار و پهلوي اي��ن ماده گرانبها
بریتانیا
هيچمثلآمریکایا
بدونهای
توسعراهیافت
پایتر از
بسيارکهپائين
گذاشتند و
غربي مي
۲۰۲۵
قدرتمند سال
اختيار كشورهايجهان در
ارزشهای
رستوران
بهاييهرجا
نیست.
واقعي آن را به دولت ايران ميدادند .بس��ياري از پادش��اهان قاجار و پهلوي با
پاشهای
شرکت
بســیار چاق خواهند فستفود زنجیرهای و
صرف هزينههاي هنگفت حاصل از اين درآمدها روحيه اسراف و ريخت و
را در جامعه باببود و
تودهدادند.تولیــد غذای آماده ،کنســروی و
شــاخصانتقال
كردند و به آن
نخواهي��م آنها
بدنیچه(بیامآی)
جمعیت آن
پاش»شــود،
زده وباز می
فرهنگ یخ
بس��ياري از ابعاد
«ريخت
چ��ه بخواهيم و
کودکانازبهتاريخ
ویژه دورهاي
وضعي��ت در
هرچند اين
زندگ��ي ايرانيان را
اس��تبود.
گرفتهخواهد
فرا ۳۵
باالی
سرعت
منطقه و به
كش��ور (اوايل انقالب) رو به بهبودي رفت اما با اقدامات برخي دولتهاي بعد
ســازمان جهانی غذا چاق میشوند.
از انقالب بويژه دولت س��ازندگي و باب ش��دن روحيه اشرافيگري ،جامعه هم
گزارش
به س��مت در
مفرط و
چاقی
ها
ن
آ
بررسی كه نگاه كنيم و به
به هر س��و
بنا به
تاکید و حاال
حركت كرد
اس��راف واینتبذير
افكنيمکه بــا
کنــد
هر ش��اخصي كهمی
منطقه
کشورهای
كش��ورمان راآن در
اس��رافایندر عوارض
مشاهده
بوضوح در آن
نظر
ميكنيم.
وضع رونــد ابتال به خاورمیانه ،حوزه دریای کارائیب،
در
و
مصرف»
«اضاف��ه
به
امروزي
اقتص��ادي
متداول
ه��اي
واژه
در
تبذي��ر
بیماریهای ناشی از شرق آسیا ،آسیای جنوب شرقی،
اصط��الح عاميانه آن «ريخ��ت و پاش» نام دارد .اينك��ه مصرف اضافي براي
چاقی از
کشورهای
آمریکای
برخیبه ابعاد
جنوبی وكه تنها
خاطر است
دیابت،شود بدين
جملهتلقي مي
طبيعي
فردي در جامعه امري
برخیميانواع
سرطا
معضلی
 ۲۰۲۵به
ها اينكهآفریقا
تعدي به
ســالدر واقع
اضافهتامصرف
ن از
غافل
ش��ود.
فردي اس��راف توجه
اس��ت .مث ً
شد.هستيم
روبهرو
انرژي
جدیمصرف
هــای با اضافه
زماني كه ما
ال
حقوق ديگران و
بیماری
خواهد
تبدیل
فرد
ترتيب
بدين
و
گذاشت
خواهيم
زمين
شدن
گرم
روي
بر
تأثير مستقيمي قلبی نیز گســترش سازمان جهانی غذا تاکید کرد که
مب��ذر براي نفع خود ،زيس��ت و منافع ديگران را دچ��ار مخاطره ميكند .اين
ضرراست
عدماین
کننده
وجهايبسیار
نگرانكه به
وجود دارد
کرد.اس��الم قاعده
خواهدمبين
پیدادر دين
چشمگیری كه
در حالي اس��ت
كند.دلیل
ترین
بنا به
گزارش مه
ضرارداده
بررســی
مؤيدنشان
آمارها
فيها و
السالم»
قاعده «الکهضرر و ال
اشارهممي
اینديگران
رس��اندن به
ســالعايد
وضعیتكهاز سودي
دهد بدون آن
ديگري
در ضرر
يعني
«ضرار»
نكته
همين
جهان،
رشــد
چاقی
ایــن
است.روبه
۲۰۱۰
زدن بهمی
خود.
نفع
به
ديگري
به
زدن
زيان
يعني
«ضرر»
و
شودفراگیر شدن نوع تغذیهای است که تا ســال  ۲۰۱۴در همین فاصله
ريختوپاشهاي��ي ك��ه در زواياي مختلف زندگي مردم وارد ش��ده ضرر و
غربی"
عنوان به"تغذیه
از آن
بدتر و
ساله بسیار
همينکوتاه ۴
ناماست.زمانی
خانوادگي با
مهمانيهاي
كرده
جامعه وارد
ضرارهايبهزيادي را
است.
برده
کنندهتر
عالوه بر اينكه سادگي و نگران
است .تكلف
شدهها را به
خانواده
صميميت بين
شدهغذا
چندين نوع
شود
«صلهمی
سنتيغالب
شکر ،قوت
ارحام»
وقتیديني و
تاکیدشده رسم
منجربابه آن
بهداشتداده
اش��رافيگري سوق
جهانی
و سازمان
نش��يني
دور هم
جايگزين
س��الي يكبار
اینديد و
رفته و
هايدیگر
ملل بار
سازمان
مفصل
گزارش
بازديدهاي تغذیه
روش ناسالم
محاقنکه
به بر ای
خودماني ش��ود .تا زماني كه فرهنگ «ريخت و پ��اش» از ميان جامعه رخت
استفادهی
از آمریکا شروع و در جهان فراگیر تاکید میکند که روند
برنبن��دد وضع به همين منوال خواهد بود .اقداماتي همچون هدفمندس��ازي
بس��يارنکه
زمينهبدون آ
شــکر
مردم
هایطيبزرگ
کمپانی
شده واست ،از
جهاندرازاين
گذش��ته
س��الهاي
بنزين
س��هميهبندي
يارانهها
سرعت
متوجهاينباشند،
فرهنگبهغلط
خودانقراض
گاهبراي
رس��د بايد
غذایی،اما به نظر
بوده اس��ت
ميهای
رســتوران
تأثيرگذارمواد
تولید
داشته باشند.
فوری ،افراد
غــذایتك تك
ایو تبذير،
اسراف
يعني
اســت.کمپانیهای
حساسيتیافته
جامعه افزایش
غذاهای
زنجیره
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پاش»«ريخت و پاش»
پسند
ده سال دیگر بیش از یک میلیـــــارد نفر
«چاق مفرط» خواهند بود

دوشــنبه  ۲۰مهــر ۱۲ - ۱۳۹۴
اكتبر ۲۰۱۵
سازمان ملل در اولین روز جهانی
"مبــارزه با چاقی مفــرط" اعالم
کرد کــه چاقی مفــرط در همه
جهان به ســرعت روبهرشد است.
این نهاد "تغذیه غربی" مرتبط با
"فســتفود" و غذاهای پرشکر را
عاملاصلی میداند.
یکشنبه ( ۱۱اکتبر ۱۹ /مهرماه)
امسال در تقویم جهان اولین روزی
خواهد بود که "روز جهانی مبارزه
با چاقی مفرط" نامگذاری شــده
است.
یک جدول با دو شرح
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ســازمان ملل متحد و ســازمان
جهانی غذا به مناســبت این روز
گزارش مفصلی منتشر کردند که
آمار تکاندهندهای را ارائه میکند.
ایندو نهاد بینالمللی میگویند نه
تنها در تحقق اهداف جهانی برای
مبارزه با چاقی مفرط موفق نبودند،
بلکه پیشبینی میکنند که تا سال
 ۲۰۲۵بیش از یک میلیارد نفر از
جمعیت جهــان با چاقی مفرط و
عوارض ناشــی از آن دستوپنجه
نرم کنند.
گزارش تاکید میکند که با ادامهی
روند فعلی ۱۷درصد از بزرگساالن
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جدولهای

افقي:
 -1از البس��ه زمستاني – هيچكس را
1
نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و
2
ترتيبي كه  ...معين ميكند – بزرگ
جار
 -2وحش��ت – نوعي شنا – غوغا،
3
و جنجال
4
 -3باغباني كه تاك پرورش ميدهد –
رقيق – همسر مرد
5
 -4از الفباي فارس��ي – شگرد ،ترفند
6
– از آفات درخت��ان ميوهدار – زادگاه
خليلاهلل
7
 -5كدبانوي خانه – شعر – بخشايش
8
گناه
9
 -6يكي از سازهاي مضرابي موسيقي
ايراني – ش��كوفايي و پيشرفت – عدد
10
ورزشي
 -7كوه اس��تان مازندران – جانوري از 11
تيره گاوان – كشور ميمون
12
 -8جمع بيت – نوعي كبك – روستا
 -9زاپ��اس – مات��مزده – وزن��ي در 13
طالفروشي
14
 -10حرف انتخاب – فصل اول سال –
15
عبادت غيرواجب
 -11ي��ار ويس – بس��يار س��خت –
 -9كار عبث و بيهوده – كامپيوتر – مايه
همگي
Part A
Skill:
ترقي بعضيها
 -12نازيدن و باليدن – نوعي ترش��ي –  -10نگهب��ان چماقدار – واحد بوكس –
رود شولوخف – دين ،مذهب
هنوز شاد نشده
 -13خوشحالي – موزه پاريس – قاتل
 -11كلمه شگفتي – يكصدا – فدراسيون
 -14منك��ر ش��دن و ب��اور نداش��تن – جهاني شنا
جستوجو – توانايي ،قدرت
 -12همچنين – بردگي – وس��يله پرواز
 -15طري��ق ميانبر – يكدنده – از توابع – قرض ،وام
ميانه
 -13ص��وت ،نغمه – بيهوده – از جهات
عمودي:
اربعه
 -1از بازيگران فيلم س��ينمايي س��يب و  -14عصبان��ي ش��دن – رجزخوان��ي
س��لما ( )1391به كارگرداني حبيباهلل عاميانه
بهمني – س��نگيني كه بر جس��م فرود  -15جواه��ر – اثري در وصف س��راپاي
ميآيد
معشوقان تأليف شرفالدين رامي تبريزي
 -2گران نيس��ت – اتاقي در اداره ،يا هر شاعر و اديب سده هشتم هجري
جاي ديگر كه در آن چاي يا
حل جدول عادی شماره 5113
قهوه درست ميكنند
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دولتها باید وارد عمل شوند

این گزارش مفصل تاکید میکند

کنند.

•

«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
حل دو
دارای
ایران
کرده و
مداد
روزنامهرا با
جدولشرحها
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.

جدول عادي

6

کنسروی و یخزده و مصرف بیرویه بزرگ تولید محصوالت غذایی به
عامالن با
عنوانجدول
شکر بهیک
شرح بسیاری از محصوالت غذایی شکر
دوچاقی
اصلی

باي��د اس��راف را در جامعه
ريش��هيابي ك��رد .اينك��ه چرا
برخي بيمحابا تمام چراغهاي
خانهه��اي خ��ود را روش��ن
27
ريختن
ميگذارند يا چرا
PAIVAND: Vol. 23  no.1236 
دورOct.
 2015از15,
غذا ابايي ندارند ميتواند علل
مختلفي داش��ته باشد .يكي از
اين علل در دس��ترس بودن و
است.
کنند.مواد و انرژي بوده
ارزانیبودن
که راه مبارزه با این وضعیت روشن
اضافهم
خواهانبه
هاهاي ما را
داش��ته
از
بس��ياري
كه
اس��ت
بوده
ابزاري
از
يكي
هم
در «نفت»
کشورهایی مثل آمریکا وضعیت و شــفاف اســت .آن
آتش كش��يده ،عليرغم اينكه اين ماده را طالي سياه مينامند ولي استفادهاي
قوانین
تصویب
مادهها و
دولت
تاريخياز مداخل
بسیاری
اســت و
طيبدتر
مراتب
نبوده
صحيح
ش��ده،
یاين
كش��ورمانهاز
مختلف
دورههاي
به كه
شــهروندان بــدون آنکه متوجه ســخت و جدی از سوی کشورها
است.
حساس��يتي در
اینهيچ
بدون
گرانبها را
پهلوي
باشند،دربهدوران
وضعیتاند.
مبارزه با
اي��ن مادهبرای
کردهاند.
قاج��ار وپیدا
شکر اعتیاد
ارزش
از
تر
پائين
بسيار
بهايي
و
گذاشتند
مي
غربي
قدرتمند
كشورهاي
اختيارجمعیت بزرگسال آمریکا سازمان ملل میگوید دولتها باید
نیمی از
واقعي آن را به دولت ايران ميدادند .بس��ياري از پادش��اهان قاجار و پهلوي با
ريختهوها و
الزم،و مدرس
قوانین
دیابت
هايیا به
حاضر
صرف 
در حــا
پاش
اسراف
تصویبروحيه
مبتالاز اينبادرآمدها
حاصل
هنگفت
لهزينه
هــا را موظف کنند که غذای
ه
ادار
دیابت
ش
پی
ی
ه
مرحل
در
یا
اســت
در جامعه باب كردند و به آن انتقال دادند.
را
ابعاد
از
بس��ياري
پاش»
و
«ريخت
فرهنگ
نخواهي��م
چه
و
بخواهيم
چ��ه
ســالم و بهدور از انواع افزودنی و
بهسر میبرد.
وضعي��ت در دورهاي از تاريخ
هرچند اين
ايرانيان را فرا
زندگ��ي
سرو کنند.
اس��ت شکر
گرفتهگوید
جهانی می
بهداشت
سازمان
كش��ور (اوايل انقالب) رو به بهبودي رفت اما با اقدامات برخي دولتهاي بعد
در خاورمیانه بسیاری از کودکان دولتها باید فعالیت رستورانهای
از انقالب بويژه دولت س��ازندگي و باب ش��دن روحيه اشرافيگري ،جامعه هم
س��وتكهفود
زنجیــرهبهایهرفســ
صبحانهای
درعمل
خورند .این
محدودبه
نگاهرا كنيم و
حركت كرد و حاال
نم ویتبذير
اس��راف
س��مت
به
یرویهی
تبلیغات
کنند و
افكنيم نبود
نظرمالی و
ناتوانی
به دلیــل
مشاهده
در بآن
جلویرا بوضوح
كش��ورمان
اس��راف در
ش��اخصي كه
امر هر
مي
كنيم.نیست .کیک ،شیرینی ،کارخانههــای تولیــد محصوالت
موادغذایی
تبذي��ر در واژهه��اي متداول اقتص��ادي امروزي به «اضاف��ه مصرف» و در
بیسکوئیت و انواع شکالتها جای غذایی کنسروی و یخزده و سرشار
اصط��الح عاميانه آن «ريخ��ت و پاش» نام دارد .اينك��ه مصرف اضافي براي
بگیرند.
شیمیایی را
بدينهای
افزودنی
گرفته
مفید را
مقــوی
صبحانه
ابعاد
تنها به
خاطر است كه
تلقي ميازشود
طبيعي
جامعهوامري
فردي در
در به
متحد
اضافهملل
ســازمان
است.
کشورهابه
واقع تعدي
مصرف
فردي اس��راف توجه ميش��ود .غافل از اينكه
میــان ً
هستيم
انرژي روبه
مدارسكه ما با
ال زماني
ديگراندراس��ت .مث
حقوق
توصیه م
مالیاتروبر انواع
مصرفکه
اضافهیکند
بررســی آنها
فرد
ترتيب
بدين
گذاشت و
خواهيم
شدن زمين
مستقيمي بر
حاوی
های
نوشیدنی
ها و
نوشــابه
گرمدرصد
روي۵۰
داد که
تأثيراردن نشان
کشور
مب��ذر براي نفع خود ،زيس��ت و منافع ديگران را دچ��ار مخاطره ميكند .اين
ببرد.
باال
را
ها
ی
شکر
شیرینی
ه
وهم
پر
های
ه
نوشاب
روز
هر
آموزان
ش حالي اس��ت كه در دين مبين اس��الم قاعدهاي وجود دارد كه به عدم ضرر
دان در
خواسته
كند .از
درصد هر
ديگران۷۶
نوشند،
از شــکر م
مؤيد
کشورهاالسالم»
دیگرالازضرار في
سویضرر و
قاعده «ال
اشاره مي
رس��اندنیبه
عايد
سودي
ديگري بدون آن
«ضرار» يعني
روزهمين نكته
ونقل
زدنبا بهارتقای
شکالتضرر تا
سیســتمكهحمل
است.کیک و
شــیرینی و
عمومینفعبا خود.
سبد ديگري به
زياندرزدن به
«ضرر» يعني
میشود و
روند استفاده از ماشین
بیســکوئیت
خورند و
ريختوپاشهاي��ي ك��ه در زواياي مختلف زندگي مردم وارد ش��ده ضرر و
یبه۵۰
ضرارهايروزانــ
تغذیــهی
کنند.هاي خانوادگي با
مقابلهمهماني
شخصیهمين
درصــدكرده است.
جامعه وارد
زياديهرا
کشــورهای
صميميتازبينهمهی
این گزارش
آموزان
دانش
تكلف
خانوادهها را به
دارد .بر اينكه سادگي و
جایعالوه
نوع غذا
چندين
ارحام»
خواسته وتاسنتي «صله
جهانرسم ديني
به آن شده
جهانی منجر
سوق داده
اش��رافيگري
و
شهروندان خود
هشدار
بهداشت
ســازمان
هاي
نش��يني
هم
دور
جايگزين
يكبار
س��الي
بازديدهاي
و
ديد
و
رفته
محاق
به
داد که اوضاع برای کشورهایی مثل از کــودک تــا پیر و جــوان را به
خودماني ش��ود .تا زماني كه فرهنگ «ريخت و پ��اش» از ميان جامعه رخت
کنند و با عادت
تشــویق
مکزیک
اوگاندا
کامبــوج،
برمه،
هدفمندس��ازي
همچون
ورزشاقداماتي
خواهد بود.
همينو منوال
وضع به
برنبن��دد
وآمد با
اينرفت
در یا
میزنشــینی
س��الت
طي پش
پیر و
جمعیت از
اســت و
بحرانی
بس��يار
زمينه
هاي گذش��ته
بنزين
س��هميهبندي
يارانهها و
غلط
اتوموبیلبراي انقراض
نظربهميرس��د بايد
اس��ت اما به
تأثيرگذار
فرهنگتها
اينســاع
شــخصی و
کشورها
بودهدر این
کودک
جوان تا
داشتهوباشند.
تبذير ،تك تك افراد جامعه
تخت مقابله
حساسيتکاناپه
لمیدن روی
اسرافیوشوند.
سرعت
يعنيچاق م

5

5

5

9

6

7

8

افقي-7 15 14 13 12 11:
فرنگ��ي –5اب��زار6
كنگ��ر4 3
ديگ��ر – 2
1
10 9
 -1از البس��ه زمستاني – هيچكس را
سوراخكردن
1

7

نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و  -8پرنده شكاري – آفتاب – تا زماني
ترتيبي كه  ...معين ميكند – بزرگ كه 2
 -2وحش��ت – نوعي شنا – غوغا ،جار 3-9پ��ول خرد هندي – ولگرد ،بيچاره
و جنجال
– حاجت
4
–
دهد
مي
پرورش
تاك
كه
باغباني
-3
 -10ويتامين��ي در اس��فناج –
رقيق – همسر مرد
5
سنگتراش – آلوده
 -4از الفباي فارس��ي – شگرد ،ترفند
 -11كاس��ه درويش��ان – ميراث – به
6
– از آفات درخت��ان ميوهدار – زادگاه همان شكل و ترتيب
خليلاهلل
7
 -12نوعي شورلت – مهرباني – حرف
بخشايش
–
شعر
–
خانه
كدبانوي
-5
يوناني – مگر
8
گناه
 -13فيلمي از اكبر صادقي – صفحهاي
9
 -6يكي از سازهاي مضرابي موسيقي
فلزي كه در پش��ت پوس��ته سپرهاي
عدد
ايراني – ش��كوفايي و پيشرفت –
10
فايبرگالس قرار ميگيرد تا اس��تحكام
ورزشي
 11حفظ كند – در گمان انداختن
آن را
 -7كوه اس��تان مازندران – جانوري از
 -14از غذاه��اي اس��پانيايي – موز –
تيره گاوان – كشور ميمون
12شخص جمع
 -8جمع بيت – نوعي كبك – روستا سوم
13تمشك مازندراني – تيرگي خاطر
 -9زاپ��اس – مات��مزده – وزن��ي در -15
– كميت كوچك نزديك به صفر
طالفروشي
14
 -10حرف انتخاب – فصل اول سال – عمودي:
15-1يكي از برندگان جايزه نوبل پزشكي
عبادت غيرواجب
 -11ي��ار ويس – بس��يار س��خت –  – 2009شهري در ايتاليا
 -9كار عبث و بيهوده – كامپيوتر – مايه
افقي:
بوم��يها امريكاي جنوبي –
 -2پرندهاي
همگي
ترقي بعضي
مناطق 24.
2013درSep
گرمس��يري
درخت
 -1اي��ن
 -10در هند
ورزشگاهي
ترش��ي –
اش– نوعي
باليدن
نازيدن و
-12
نگهب��ان چماقدار – واحد بوكس –
از
سرش��ار
مي��وه
و
كن��د
مي
رش��د
قطع��ه نازك و دراز
آمدن –
 -3پائي��ن
رود شولوخف – دين ،مذهب
نشده
هنوز شاد
آب
–
عرب
آموز
دانش
–
است
پتاس��يم
كتلت
ديگر اين
نام
-13
استفدراسيون
يكصدا –
غذا–
شگفتي
Puzzlesكلمه
فلزي –-11
Easy
Sudoku
خوشحالي – موزه پاريس – قاتل 1
محلي
زيرپ��وش – س��وره – 26
چ��ادر
-4
–
نداش��تن
ب��اور
و
ش��دن
منك��ر
در لغت-14
جهاني شنا
خوراك
–
جال
روغن
 -2چاقو –
 –-12غربال
تراشيدن
جستوجو – توانايي ،قدرت
همچنين – بردگي – وس��يله پرواز
–
كوچك
حوض
–
مصر
در
 -3شهري
نامناسب4–2نام1آذري
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ورزشی...

ازنازی بپرس!...
الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت
--------------------جمالت آغازین هر رمانی ،اهمیت بسیار دارد.
برخی از بهیادماندنیتریــن جملههای ابتدایی ادبیات جهان را
بخوانید:
--------------------•
مارک تواین نوشــته بود و تقریبا
 .۱همه خانوادههای خوشــبخت همهاش حقیقت بود.
مثل هم هســتند ،اما هر خانواده
ماجراهای هاکلبری فین/
بدبخــت ،بــه راه و روش خودش
مارک تواین۱۸۸۴/
بدبخت است.
•
آناکارنیا /لئو تولستوی .۶ ۱۸۷۸ /اگر واقعا میخواهید از این ماجرا
•
مطلع شوید ،حتما اولین چیزی که
 .۲این حقیقت را همه دنیا قبول میخواهید بدانید این است که کجا
دارند که
به دنیا آمــدهام و بچگی مزخرفم
مرد مجردی با ثروت مناسب ،باید چطور بوده و پدر و مادرم چه کاره
به دنبال همسر بگردد.
بودند و قبل از دنیا آمدن من چه
غرور و تعصب /میکردند و همــه این چیزهای
جین آستین ۱۸۱۳ /مسخرهدیوید کاپرفیلدی،
•
اما راستش را بخواهید من حالش
 .۳بهتریــن دوران بــود ،بدترین را ندارم این حرفها رابزنم.
دوران بود ،دوران درایت بود ،دوران
ناتوردشت/
حماقت بــود ،اوج ایمان بود ،اوج
جی.دی .سلینجر۱۹۵۱/
شک بود ،فصل روشنایی بود ،فصل •
تاریکی بود ،بهار امید بود ،زمستان  .۷در سالهای جوانتر و ضعیفتر
یاس بود ،همه چیز در یک قدمی بودنم پــدرم به مــن نصیحتی
ما بود ،همه چیز را پشــت ســر کرد که از همــان موقع در ذهنم
گذاشــته بودیم ،همه مستقیم به میچرخد .اینطــور گفت که هر
بهشت میرفتیم ،همه مستقیمدر وقــت میخواهی از کســی ایراد
جهت مخالف میرفتیم.
بگیری فقط یادت باشد که همه
داستان دو شهر /مردم دنیا ،شــانس و بختی که تو
چارلز دیکنز ۱۸۵۳ /داشتی را نداشتند.
•
گتسبی بزرگ/
 .۴روز ســرد روشنی از ماه آوریل
اف .اسکات فیتزجرالد۱۹۲۵/
بود ،ساعت سیزده بار ضربه زد.
•
 .۸ /۱۹۸۴یک روز که گرگور سامســا از
جرج اورول  ۱۹۴۹ /خوابی تلخ بیدار شــد متوجه شد
•
که در رختخوابش به یک سوسک
 .۵هیچی درمورد من نمیدانید ،غولآسا بدل شده است.
مگر اینکه کتابی با نام «ماجراهای
مسخ/
تام سایر» را خوانده باشید .اما اصال
فرانس کافکا۱۹۱۵/
مهم نیســت .آن کتــاب را آقای •

ادامه...

 .۹مرا اسماعیل صدا بزنید.
موبی دیک/
هرمان ملویل۱۸۵۱/
•
.۱۰دوشیزه بروکس زیباییداشت
که انگار لباسهــای کهنه به آن
جلوه بیشتری میداد.
میدل مارچ/
جرج الیوت۱۸۷۱/
•
 .۱۱همه بچهها به جز یکی ،بزرگ
میشوند.
پیتر پن/
جی .ام .بری۱۹۱۱/
•
 .۱۲گریزناپذیر بود :عطر بادام تلخ
همیشه او را به یاد سرانجام عشقی
نافرجاممیانداخت.
عشق سالهای وبا/
گابریل گارسیا مارکز۱۹۸۵ /
•
 .۱۳ســرما با بیمیلــی از زمین
برمیخاســت ،و مه بــا کمرنگ
شدنش ســپاهی را نشان میداد
که روی تپه کشــیده شده بود و
استراحت میکرد.
نشان سرخ دلیری/
استفن کرین۱۸۹۵/
•
 .۱۴مامــان امروز مرد .یا شــاید
دیروز ،نمیدانم.
بیگانه/
آلبر کامو۱۹۴۶/
•
 .۱۵پیرمردی بود که تنها در خلیج
ماهیگیری میکرد و هشتاد و چهار
روز بود که ماهی نگرفته بود.
پیرمرد و دریا/
ارنستهمینگوی۱۹۵۲/

>> ادامه از صفحه26 :

دندانهایتان را مسواک کردهاید؟
بــه خودتــان عطر زدهایــد؟ اگر
نکردهاید همین االن این کارها را
انجامدهید.
•
 .۱۸خودتان را بشناسید.

طوری باید او را دوســت داشــته
باشید که انگار آخرین روزی است
کــه او را میبینید ،برای آنچه که
هست تحسینش کنید و برای هر
کاری که میکنــد از او قدردانی
کنید .کمی به آن فکر کنید.
•

اگر مردی بداند که چه میخواهد و
از خودش مطمئن باشد ،کمتر در  .۲۱عشق تان را ابراز کنید
کارهای بیارزشی مثل هوسبازی انتظار نداشــته باشید که ما علم
غیب داشته باشیم و از احساسات
کردن وقت میگذارد.
شما باخبر شــویم .اگر واقعا ما را
•
تولدمان
روز
یا
ازدواج
سالگرد
.۱۹
دوست دارید لطفا به زبان بیاورید
را فراموش نکنید.
و آنرا در عمل نشان دهید.
ســال  ۳۶۵روز دارد و فقط باید •
دو روز آن را بــه خاطر نگه دارید .۲۲ .ما تشنه عشق و عاشقی
حداقل روی گوشــی همراهتان هستیم.
یــادآور بگذارید یــا در تقویمتان هیچوقت از دختری سوال نکنید
یادداشــت کنید یا حتی اگر الزم کــه گل میخواهد یا نه .مطمئناً
شــد از مادرتــان بخواهید که به جواب او مثبت است .معلوم است
شــما یادآوری کند .هر کاری که که ما گل دوست داریم ،مخصوصاً
میکنید ،ایــن دو روز را به هیچ اگر رز باشد به همراه شمع و شام
و نوشیدنی.
عنوان فراموش نکنید.
•
•

•

 .۲۴چیزی که از قلب تان بیرون
میآید برایمان مهم است.

اگر تابحال به درســت کردن یک
هدیــه جالــب مثل یــک کارت
دستســاز ،یک  CDاز منتخب
آهنگهایی که دوســت دارید و
امثال این فکر کردهاید ولی تصور
کردهایــد که ممکن اســت کار
مسخرهای باشد ،اشتباه میکنید!
این کارها بهتریــن راه برای بیان
احساسات قلبیتان است مخصوصاً
اینکه مردها معموالً مهارت چندانی
برای ابراز آن ندارند .مطمئن باشید
که ما عاشقش میشویم.
•

برکناریجنجالی
رئیس کمیته املپیک
کانـــادا

پرونده رسوائی و روابط جنسی آقای
مارسل اوبو MARCEL AUBUT
رئیــس کمیته المپیــک کانادا در
تلویزیون  TVAو جرائد ورزشــی
کانادا بازگو شــد و این پرونده برای
پیگیری های قانونی برعلیه ایشان به
دفتر وکالی کمیته المپیک ارسال
گردید.
بدنبال انتشــار خبرهــای مربوط به
رفتارهای جنسی و «تجاوز»گرانه وی
با همکاران زن خود ،نامبرده مجبور
شــد از کار خود استعفاء و همچنین
دفتر وکالت خــود را منحل بکند و
تعدادی از کســانی که مورد اذیت و
آزار جنسی آقای مارسل قرار گرفته
بودند ،شکایات خود را مطرح نمودند.
خانم صالح آبادی فوک ،وکیل دعوای
اولین شــکایت خود را دراین پرونده
مطرح نموده و اظهار داشته مزاحمت
های جنسی آقای مارسل او را نگران
میکرده.
خانم لورن لوبالن منشــی SPVM
پلیس مونترال اظهار داشته که وی به
مدت ده سال مورد اذیت و آزار آقای
مارسل بوده و تنها برای حفظ شغل و
آبروی خود از شکایت خودداری کرده
است.
همچنیــن خانــم کاریــن گانیون
 KARIN GANIONEخبرنــگار
ورزشی روزنامه مونترال می گوید که
همواره مورد آزار جنسی آقای مارسل
بوده .یک خانم دیگر اظهار داشته که
آقای مارســل در هر فرصتی به من
نزدیک می شده و سعی در بوسیدن و
تماس بدنی داشته است.
مزاحمت های وی آنچنان علنی بوده
که در هنگام ورود وی به ساختمان
کمیته المپیک منشی ها و کارمندان
زن ورود وی را به یکدیگر اطالع می
دادند.
براســاس گفته های یکــی از زنان
ورزشــکار این رفتار نامناسب از سال
 1999وجود داشته است.
نخست وزیر کبک آقای کوئیار اظهار
داشته است که کسانی که در مشاغل
مهم خدمت می کننــد باید مراقب
رفتار و عملکرد خود باشند.
روز جمعه  10اکتبر آقای مارســل
اوبو طی یک جلســه مطبوعاتی در
تلویزیون  TVAاعــام کرد که بی
نهایت متاســف هستم که همکاران
خود را آزار و اذیت کرده ام.
بیوگرافی :آقای اوبو :ســال 1987
صاحب امتیاز و رئیــس تیم هاکی
نوردیک کبک ،سال  1993انتخابدر
 ORDERمونترال نظام کانادا ،سال
 1995فروش تیــم نوردیک کبک،
سال  2000عضو کمیته المپیک سال
 2009رئیس کمیته المپیک کانادا،
سال  2011عضو کمیته روابط بین
المللی المپیک ،ســال  2015افتتاح
خانه المپیک کانادادر مونتریال.

سفـــر  147روزه
بر روی آب

 .۲۵شما منیتوانید بدون ما
زندگی کنید.

خیلی وقتها مردها زنها را نادیده
میگیرند اما در واقعیت شما بدون
ما هیچچیز نیســتید .چه کسی
مراقبتان خواهد بود؟ چه کســی
 .۲۳برایمان شام درست کنید.
 .۲۰به ما احترام بگذارید.
باعث میشــود که مــرد بهتری
بعضی مردهــا آنقدرها که باید به هیچچیز جذابتر از مردی نیست باشید؟ لطفاًبپذیرید!
طرف مقابلشان ارزش نمیگذارند .که بلد باشددر آشپزخانه چه بکند.
•

خانم ماگالی موفات ،باتفاق همسرش
آقای ژاندرون (متخصص جنگلبانی)
و پسر پنج ساله شان ،سفر پرحادثه
خــود را از ادمنتون تــا مونترال در
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یوســف تی زهوش ،از
قدیمیتریــن ایرانیان
جامعه ایرانی مونترال،
قهرمان پیشــین تیم
ملی پینگپنگ ،مربی
فدراسیون پینگپنگ

،1963
ایران در یوگســاوی
قهرمان تیم ملی
ی1976؛خبرنگارکیهان
،1965چکسولواک
ته 1976؛ خبرنگارکیهان
ورزشی در کلک
ــک مونتریــال 1976؛
ورزشــی المپی
فنی داوران تنیس روی
سرپرست کمیته
ــیایی درتهران 1974؛
میزمسابقات آس
قات جهانی در انگلستان
مشاور فنی مساب
1977

مدت  147روز به پایان
رسانیدند.
این خانــواده ماجراجو
با یک قایــق کوچک و
وسایل اولیه و کوله پشتی
های خود تصمیم گرفتند
مسیر  5000کیلومتری
ادمنتون تا مونترال را با
قایق انجامدهند.
برنامه ریزی و بررسی مسیر حرکت
مدت  18ماه بــه طول انجامید و در
نهایت موفق شــدند با تالش شبانه
روزی در هفت روز هفته سفر خود را
با موفقیت به پایان برسانند.
خانم موفات اظهار داشته
که آنها هر روز در قایق شان
استراحت می کردند و 12
تا  14ساعت با یک روحیه
قوی به سفر خود ادامه می
دادند .خوشبختانه پسر آنها
هرگز ترس و وحشــتی از
خود نشان نمی داد.
در این سفر طوالنی بر روی آب گاهی
ناچار به حرکت در خشــکی و همراه
بردن قایق و کوله پشــتی های خود
بودند و در برخی موارد ناگزیر بودند
این وسایل را  10تا  15کیلومتر حمل
نمایند .حتی بعضی مواقع موجدریا تا
ارتفاع  8متر می رسید و آنها مجبور
بودند ازدریا بیایند بیرون ودر خشکی
مسیر خود را ادامه بدهند.
خانواده ژاندرون اظهار داشــته است
که با پایان این سفر می توانند زندگی
عادی خود را به همراه خاطرات خوش
این سفر ادامه بدهند.

محمد علی کلی

محمد علی همواره بعنــوان یکی از
بزرگترین و معــروف ترین قهرمانان
بوکس دنیا بخاطر آورده می شــود.
وی در سال  1965برای اولین بار در
یک مسابقه پر هیجان عنوان قهرمانی
بوکس دنیا را بدست آورد و از آن پس
ســوژه مورد عالقه روزنامه نگاران و
طرفداران ورزش بوکس قرار گرفت.
در سال  1974در چین جورج فورمن
قهرمان شکســت ناپذیــر را مغلوب
نمود و عنوان خود را تثبیت کرد .در
سال  1967از رفتن به جنگ ویتنام
خودداری نمود و در نتیجه
به  5سال زندان قابل خرید
و از دســت دادن عنــوان
قهرمانی جهــان محکوم
شد.
محمدعلــی در هنــگام
مســابقات از روش خاص
خود که بنــا به گفته اش
با سبک بالی چون پروانه
می پرد و چــون زنبور نیش می زند
و اســتفاده می کرد .در سال 1966
در شیکاگو نمایشگاه عکسی از محمد
علی برگزار شــد که بسیار زیاد مورد
توجــه عالقمندان و طرفــداران این

ورزش قرار گرفت.
بنابه گفته مفسرین ورزش محمدعلی
از درک و قهم باالئی در کار رسانه ها
برخوردار است و این روابط را بخوبی
انجام می دهد.

دو ستاره فوتبال

 )1آقای دیوید بکام

کاپیتان
ســابق فوتبال انگلستان به
دلیــل فعالیت های بشــر
دوستانه و برای جلوگیری
خشــونت علیه کــودکان،
بعنوان ســفیر یونیســف در کشور
جامائیکا انتخاب شد.
وی در ســفری که به آن کشور نمود
کــودکان بی سرپرســت و خصوصا
کودکانی را که مورد خشــونت و آزار
جسمی و جنسی قرار گرفته اند ،مورد
حمایت مالی خود قرارداد.
آقای بکام در صفحه فیسبوک خود
اظهار داشته که کودکان به هیچوجه
نباید در معرض خشونت و بی رحمی
قرار گیرند.
وی از همــکاری با یونیســف اظهار
خوشحالی نموده و اظهار داشته است
تا آنجائی که برایش امکان دارد از ارائه
کمک های مالی خــود برای بهبود
وضعیــت کودکان بی سرپرســت و
قربانیاندرگیری های خانوادگیدریغ
نخواهد کرد و از اینکه می تواند لبخند
را به آنان برگرداند بســیار خوشحال
است.
 )2ستاره فوتـبال در کازینــو
آقای رونالدو قهرمان مشــهور رئال
مادریــد در اروپا اخیرا برای تبلیغات
بازی پوکر اســتار و برقــرار نمودن
تورنمت های پوکــر در کازینوهای
الس وگاس همکاری می کند.
اخیــرا در چند آگهــی تبلیغاتی در
تلو یز یــو ن
هــای الس
وگاس او را
نشــان می
دهنــد .در
یک میز پوکر
مشغول بازی
می باشد.
وی اظهار می
دارد که نگران درگیر شد بازی پوکر و
باعث کم کاری در فوتبال بشود .اکثر
اوقات خود را با خانواده و دوســتان و
طرفداران خود همچنین مهم ترین
وقت بیکاری خود را با پســر  5ساله
اش می گذراند.
رونالدو آرزو می کند که عمر طوالنی
داشته باشد و سالم و تندرست بماند.
وی اشاره می کند که هواداران از بازی
کردن من لذت می برند .او تا به حال
در سه فصل فوتبال اروپا  61گل زرده.
عنوان بهترین بازیکن را نصیب خود
نموده .تا بحال سه بار توپ طالئی را
بدست آورده.

•
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دکتر رشیدان :انتخابات کانادا ...
اندوزی شامل :
یک  -نیروی کار ارزان،
دو  -مالیات اندک برای آنان،
ســ ه  -نبودن قوانین کار و محیط
یو
زیست 
چهــار  -نبــودن قوانین گمرکی
سفت و سخت.
مــورد اول با حضــور دولتی که
ی برای باال بردن
کوچکترین قدم 
سطح دستمزدها بر نمیدارد ،خود
به خود ّحل میشــود .موارد دوم،
سوم و چهارم نیز با بر سر کار بودن
دولتی که بارها نشــان داده که از
ی نگاه داشتن
هیچ کاری برای راض 
این کمپانیها فروگذار نخواهد کرد
سهل الوصول میباشد.
با اینکه دلیل رای دادن میلیاردرها
به دولــت دلخواهشــان واضح و
مبرهن است ،سوال اینجاست که
ی از افراد طبقات متوسط
چرا برخ 
و پایین قصــد دارند که رای خود
را به نفع آقــای هارپر به صندوق
بریزند؟ این افراد را میتوان به طور
اعم به چند گروه زیر تقسیم نمود:
 -۱گروهی کــه از زنان نقاب دار
نفرتدارند.
 -۲گروهی که از آینده نامشخص
هراس دارند.
 -۳گروهی که بر این تصورند که
هارپر آنان را از گزند داعشــیها
نجات خواهد داد.
 -۴گروهی که میترســند که با
رفتن هارپر حباب بازار امالک در
کانادا منفجر شود.
و نهایتا
ً
 -۵گروهی که کال از مهاجران دل
خوشی ندارند.

موقعیت جایگزینی قرار گرفته اند.
برنامه ریزان محافظه کار مســلما
پیش بینی می کردند که  78روز
زمان طوالنی برای حضور در گود
مبارزات است و جوان بی تجربه ای
چون ترودو ســرانجام زیر فشــار
مرتکب اشــتباه فاحشی خواهد
شــد که به قیمت از دست دادن
انتخابات تمام می شود.
اما مشــاوران کارآزموده ای چون
نخست وزیران پیشین (که بهترین
و وفادارترین همکاران پی یر الیوت
ترودو ،نخست وزیر محبوب سابق
و پدر ژوستن بودند) در این مدت
تمام تجربه خود را در اختیار او قرار
دادند.
محاسبه دیگر محافظه کاران که
بخشــا هم درســت از آب درآمد
این بود کــه ان-پی-دی چون در
باالی نظرسنجی ها بود هر قدر که
مبارزات به جلو میرفت راهی جز از
دســت دادن آرا و سقوط در افکار
نخواهدداشت.
در نتیجه پایه اســتراتژی ایشان
این بود که در گذشــت زمان رای
دهندگان خواست تغییر را فراموش
نمایند  -و دیدیم که چنین نشد.
اشتباهات NDP
همچنان که مبارزات انتخاباتی به
جلو میرفت مشخص می گردید
کــه تیم ورزیده ای کــه بتواند از
پس ترفندهــای محافظه کاران
بر بیاید ،در اطراف توماس مولکر
نیست .آقای مولکر در مقام رهبر

>> ادامه از صفحه25 :

فصل مشترک این پنج گروه ترس
و نفرت است و این نشان میدهد
که آقای هارپر کارتهای خود را
بخوبی بازی کرده است و سیاست
نفاق و ایجاد رعب و وحشت هارپر
ی درصد از
توانسته است که ســ 
کانادائیها را جــذب خود نماید.
مشاوران آقای هارپر به این واقعیت
وقوف کامل دارند که مغز انسان در
زمانهایی که از ترس اشباع شده
است قدرت تجزیه و تحلیل ندارد
و در این مواقع انسانها تنها غریزی
عمل میکنند .در مورد نفرت نیز
مغز در وضعیت مشابه ترس قرار
میگیرد و قدرت تمیز را از دست
میدهد.
دولت آقای هارپر نشان داده است
که برای بازگشت به قدرت از هیچ
کاری ابا ندارد .آقای هارپر براحتی
به اقلیتهای قومی و مذهب 
ی حمله
میکند ،از شهروندان درجه یک و
دو صحبت میکنــد ،از کانادایی
اصیل و غیر اصیل صحبت میکند
و  ....این گونه بحثها و سیاستها
در تاریخ کانادای مدرن بیسابقه
بوده است؛ چرا که این رفتارها برای
یک کشور مترقی مهاجر پذیری
چون کانادا طبیعی نمیباشــد و
ناهنجارتلق 
ی میشود .کانادا سالهای
ســال بود که به عنوان یک کشور
طالب عدالت ،بیطرف و حافظ صلح
به نقش آفرینــی در صحنههای
بینالمللی مشــغول بود .موضع
گیریهای چند ســال اخیر باعث
شده که دیگر کســ 
ی از کانادا به
عنوان بیطرف و یا حافظ صلح یاد
نکند ،کانادای امروز در چشم مردم
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دنیا یک کشور تندروست .نگاه 
ی
به تاریخ معاصر نشان میدهد که
دولتهای پیشین در کانادا همواره
کوشیده اند که جامعه یی همگون
و به دور از تبعیض را پایه گذاری
ی اکنون چیــزی که ما
کننــد ول 
شاهد آن هستیم یک عقب گرد
تمام عیار از تمامی ارزش هاییست
که کانادا را کانادا کرده ا ست .هر
ی ســالیان رشته شده
آنچه که ط 
بوددر حال پنبه شدن میباشد مگر
آنکه ما به خود آییم و از قدرت رای
خود استفاده بهینه نمائیم.
شرکت نکردن در این انتخابات به
معنی حمایت ازدولت فعلی ست.
این مائیم که در روز انتخابات اعالم
میکنیــم که چه نــوع دولتی را
خواستاریم ،رای به یکدولت خوب
میتوانــد متضمن یک آینده بهتر
برای طبقه متوسط ،دانشجویان،
متخصصان ،دانشمندان و کارگران
باشــد .دولت خوب دولتیســت
که به جای نفاق به همبســتگی
میاندیشد ،دولت خوب دولتیست
که کانادا را برای همه کاناداییها
میخواهد و از کانادائی اصیل و غیر
اصیل حرف نمیزند ،دولت خوب
دولتیست که تصمیم گیریهایش
بر پایه تحقیقات علم 
ی اســتوار
میباشــد ،دولت خوب دولتیست
که به جای جنگ از صلح ســخن
میگوید ،دولت خوب دولتیست
که برای دانشمندان و محققان و
نیروهای تحصیل کرده اش ارزش
قائل باشد.
آیا شما آماده اید؟
•

>> ادامه از صفحه7 :

اپوزیســیون بــا روش و روحیه
جنگنــده ای در پارلمان دولت را
به چالش می کشید .ولی در مدت
مبارزات و بخصوص در مناظره ها
بیشتر عصبی بود تا جنگنده.
در این مدت نیز شــاید بزرگترین
اشــتباه راهبردی آنها رها نمودن
تفکر چپ و خزیدن به مرکز و در
سمت راست لیبرال ها قرارگرفتن
بود که مایه ناخرسندی بسیاری
از طرفداران چپ این حزب شــد؛
کسانی که معتقد بودند حزب نباید
در هیچ شرایطی ایده آل ها را رها
نماید و بسیاری از اینان به سوی
حزب لیبرال کــه اینک در چپ
مسکن گرفته بود متمایل شدند.
از سویی منتقدین براین باورند که
برنامه های اعالم شده از نظر مالی
قابل اجرا نیســت .رای دهندگان
با توجــه به تجربه طوالنی وی در
سیاســت انتظار دریافت دورنما
روشــن و تعریف شــده ای برای
آینده را داشتند که از این بابت نیز
مورد عمده ای دیده نشد .اما شاید
بزرگترین ضربه و اشــتباه پس از
مطرح شدن تله ی سیاسی امکان
قسم خوردن «زنان روبنده دار» در
مراسم شهروندی از طرف محافظه
کاران بود؛ موضوعی که دارای بار
احساساتی زیاد اما اهمیت سیاسی
اندک بود.
در حالیکه نظر مولکر و ترودو در
این مورد تقریبا شبیه هم بود اما
مولکر بزرگترین صدمه را در ایالت
کبک که نســبت به ابن مســاله

حساسیت خاصی دارد خورد .اعالم
نظر مخالف پنچ یا شش کاندیدای
این حزب با نظر رهبر نشــان داد
که آقای مولکر کنترل صد درصد
کاندید های خود را ندارد و از نظر
بسیاری این به نشانه ضعف وی در
مدیریتدولت تعبیر گردید.
مجموعه این اتفاقات باعث شد که
اینک ان-دی-پی در مقام ســوم
باشد و اگر نتایج مانند امروز بماند
به موضع قدیمی در پارلمان بعنی
حزب سوم نزول خواهند کرد .

گ
س
ا
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از کلیه دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن همسر و پدر عزیز دلبندمان

شادروان آقای عبداله داودی

با دیدار و حضور گرم و مهربان خود و با درج پیام های همدردی
در نشریات ،ما را همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزارینموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

مهری ،حماسه ،سحر و سایه داودی

شمار کشته شدگان حج از ۱۶۰۰تن فراتر رفت
 14اکتبر :شمار کشته شدگان
مرگبارترین تراژدی در مراســم
ســاالنه حج روز چهارشنبه به
دســتکم  ۱۶۲۱تن باال افزایش
یافت و هنــوز صدها نفر مفقود
هستند.
این رقــم که آسوشــیتدپرس
منتشــر کرده است از آمار ۷۶۹
کشته و  ۹۳۴مجروح که مقامات
سعودی اعالم کرده اند ،دو برابر
بیشتر اســت .آنها ارقام را از ۲۶
سپتامبر به روز نکرده اند.
مقامات در وزارت های بهداری
و کشور عربستان به درخواست
های اخیر آسوشیتدپرس برای
اظهار نظر پاســخ نداده اند .روز
یکشــنبه ،ترکی الفیصل نظر

تقسیم مســئولیت اداره حج با
دیگر کشورهای مسلمان را ،که
ایران مطرح ساخته است ،رد کرد
و گفت ریاض آن را مقوله ای که
به حاکمیت و حیثیت کشــور
مربوط می شود تلقی می کند.
آمــار خبرگــزاری آمریکایــی
آسوشیتدپرس بر گزارش های
رسانه های دولتی و گفته های
مقامــات  ۱۹کشــور از بیش از
 ۱۸۰کشوری که شهروندانشان
به حج رفتند ،استوار است.
ایران می گویــد  ۴۶۵زائر
کشته شــدند ،در حالی که
مصر ،نیجریه و اندونزی به ترتیب
 ۱۶۸ ،۱۸۲و  ۱۲۶نفر را از دست
دادند.

موفقیت زیرکانه لیبرال ها
بدون شــک بزرگترین اشــتباه
تاکتیکی محافظه کاران دســت
کم انگاشتن ژوستن ترودو جوان
و حزب لیبرال بطور اعم بود ،چرا
که بر این باور بودند که این حزب به حرکت در آوردن اقتصاد ساکن و آخرین حتوالت...
هنوز نتوانسته آثار افتضاح مالی ده کانادا حتی به قیمت کسری بودجه پــس از اینکه مســلم گردید که
سال پیش را از افکار عمومی زدوده بنظر میرسد ،با اقبال عمومی روبرو میزان محبوبیــت ان-دی-پی در
باشد .اما سیستم کارآمد و صیقل گردید.
ایالت کبک سقوط نموده و بسیاری
خورده ماشین انتخاباتی حزب به از ســویی نشــان داد که رهبری حتی از طرفداران آن حزب به زیر
حرکت در آمــد و از تمام تجربه خواهد بود که بــه دنبال ایجاد و چادر لیبرال ها رفته اند ،در ایالت
های پیشین برای موفقیت استفاده به دســت آوردن تفاهم گروهی انتاریو حرکت عمده رای دهندگان
نمود .مــدت  78روز مبارزات این در پیش بردن برنامه ها میباشــد به سوی لیبرال ها شتاب گسترده
موقعیت را به وجود آورد تا تقریبا و شاید همین خصیصه وی باعث تری یافت و بیشترین این حرکت
بدون هیچ اشتباهی ژوستن ترودو شــده تا مردم نشــان دهند که از سوی محافظه کاران پیشرو بوده
هر روز بیش از روز پیش خود و ایده حاضرنددولت اقلیت را به او بدهند اســت ،تا جایی که بیش از %47
های حزب را به مردم بشناسند .او تــا آزمایش خود را پس دهد و در افزایش در محبوبیت لیبرال ها در
توانست تقریبا از هر پنج مناظره این زمان که کشور به دنبال تغییر ده روز گذشته در این ایالت ثبت
پیروز خارج گردد و همان طوری است ژوستن ترودو نیز نشان داده شده است .همان گونه که قبال هم
که قبــا هم یادآور شــدم اتخاذ میتواند علیرغم جوان بودن پست متذکر شــدم صحنه نهایی نبرد،
برنامه جسورانه سرمایه گذاری در مهم صدارت را اشغال نماید.
کالن شهر تورنتو و سایر شهرهای
زیرساخت ها به منظور ایجاد کار و
بزرگ ایالت انتاریو است و حضور

کشــورهای دیگر نظیر هند با
 ،۱۱۴پاکستان با ،۱۰۰بنگالدش
بــا  ،۹۲مالی با  ،۷۰ســنگال با
 ،۵۴بنین با  ،۵۱کامرون با ،۴۲
مراکش بــا  ،۳۳اتیوپی با ،۳۱
سودان با  ،۳۰الجزیره با  ،۲۵غنا
با  ،۱۲چاد با  ،۱۱کنیا با هشت
و ترکیه با هفت نفر را شامل می
شوند.
آسوشــیتدپرس به نقل از یک
فعال حقوق بشــر سعودی می
گویــد بــه اعتقــاد او دولت از
انتقادهایی که شــده به شدت
ناراحت است.
VOA

هارپر در شش روز گذشته در این
مناطق و افزایش حمالت منفی بر
علیه ترودو نشانه ای از بحران در
انتاریو در بین محافظه کاران است.
اینک فقط پنج روز تا رای گیری
باقی اســت و کسانی که خواهان
تشــکیل هر دولتی به جز دولت
محافظــه کار بــوده و هســتند
چشــم انداز روشــن و مشخصی
در مقابل خود دارنــد و تنها کار
باقیمانده برای تکمیل این پروسه
حضــور در پای صندوق های رای
در دوشنبه  19اکتبر و دادن رای
است.
موفق باشید.
•

30

 سال  23شماره  23  1236مهر 1394

کبکوکانادا:بازارامالک...

www.paivand.ca since 1993

www
.ami
rsam
.ca
امیرسام

کانادایی ها بیشترین خریداران امالک منهتن نیویورک**

ی که همیشــه مناطق
در حالــ 
مناسب جهت سرمایه گذاری در
امالک وجــود دارد ،فعالیتهای
ی از عالقــه روز افزون
اخیر حاک 
سرمایهگذاران کانادایی در منطقه
منهتن نیویورک میباشد.
بر اساس اطالعات Real Capital
ی که
( Analyticsشرکت آمریکای 
در زمینه آمار و اطالعات معامالت
تجاری فعال میباشد) ،کانادایهادر
ســال  ۲۰۱۵مقدار  ۳.۵۸بیلیون
دالر در امــاک بزرگترین شــهر
آمریکا سرمایه گذاری نموده اند که
بیشترین سرمایه گذاران خارجی
این شــهر را به خــود اختصاص
دادهانــد .این رقــم  ۲برابر ۱.۹۷
بیلیون دالری میباشــد که سال
 ۲۰۱۴توســط کاناداییها در این
شهر سرمایه گذاری شد.
علیرغم قیمت بــاالی امالک در
منهتن نیویورک ،کانادایها به این
باور رسیده اند که همیشه خریدار

مخالفت APCHQ

برای امالک این منطقه وجود دارد.
بزرگترین سرمایه گذران کانادایی
در این منطقه،
Canada pension plan
investment, Caisse de
dépot et placement du
Quebec

و
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Ontarion Municipal
Employees Retirement
)System (omers

میباشــند که در مجموع مقدار
 ۵۸۱بیلیــون دالر از امــاک
نیویورک را تحت کنترل مدیریت
خود دارند.
طبق اطالعــات ،Real Capital
صندوق
Wealth Norway’s Sovereign

مقدار  ۴.۹بیلیــون دالر و Qatar
 investment Authorityمقــدار
 ۴.۵بیلیــون دالر از امــاک این
منطقــه را دارا میباشــند که در

مقایسه با کانادا مبلغ
قابل توجه 
ی نمیباشد.
در ده ســال گذشته،
شــرکتهای سرمایه
گــذاری و صندوقهای
بازنشستگی کانادایی
بیشــترین خریداران
ی منهتن را به
خارجــ 
خود اختصاص دادهاند.
بعد از کانادا ،کشــورهای امارات
متحده عربی ،چین و اسرائیل قرار
دارند.
از دیگر شرکتهای مهم کانادایی
ســرمایه گذار در امالک منهتن
میتــوان از Oxford properties
 groupو  Brookfieldنام برد.
 fordOxکــه خــود واحــدی از
 OMERSمیباشــد جز گروهی
میباشد که پروژه بلند پروازانهای
در منطقــه رو به آب در نیویورک
به نام  Hudson Yardرا در دست
توسعه دارد .این پروژه نزدیک به
 ۱۷میلیون فوت مربع که شامل
 ۵برج تجاریاداری و  ۵۰۰۰واحد
مســکونی میباشــد را در دست
ساخت دارد.
شــرکت  Brookfieldنیــز در
ی ســاختمان یادبود ۱۱/۹
نزدیک 
در حال ساخت برجی اداری به نام
منهتن غربی میباشد.

با حذف تخفیف  QSTبرای امالک نوساز*

انجمن حرفهای ســاخت و ســاز
مسکن کبک  ،APCHQمخالفت
خود را با حذف تخفیف  QSTکه
توسط دولت ارائه شــده را اعالم
نموده است .این انجمن در بیانیه
خود خاطر نشان نمود که استان
کبــک در حال حاضــر از لحاظ
درصد صاحب مسکن بودن خانواده
ها ،از استانهای دیگر کانادا پایین
تر میباشد و حذف تخفیف QST
ی به این امر نخواهد نمود.
کمک 

طبــق نظریات ســخنگوی این
ســازمان ،در استان کبک،گردش
ی مربوط به ســاخت امالک
مالــ 
نوساز ساالنه حدود  ۸بیلیون دالر
میباشد؛ که با حذف تخفیف در
مقدار  QSTشاهد کاهش ساخت
امالک نوســاز خواهیم بود که در
نتیجه در آمد دولــت از دریافت
مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم
که از این صنعتدریافت مینماید،
کاهش خواهد یافت.

سازمان مشاورین امالک مونترال
بزرگ در تاریــخ  ۶اکتبر ۲۰۱۵
آخرین آمار خود مربوط به خرید
و فروش امالک مسکونی در کالن
شــهر مونترال را منتشر ساخت
که طبق آن تعــداد  ۲۶۶۵ملک
مسکونی در ماه سپتبر امسال به
فروش رفت که نمایانگر  ۵درصد
افزایش نســبت به ماه ســپتامبر
 ۲۰۱۴و همچنیــن هفتمین ماه
متوالی در افزایش تعداد معامالت
امالک و پر رونقترین ماه سپتامبر
ی  ۴سال گذشته میباشد.
ط
از لحاظ مناطق جغرافیایی ،برای
دومین ماه متوالی ،منطقه الوال با
 ۱۰درصد افزایش بیشترین تعداد
معامالت را نسبت به سپتامبر سال
گذشــته از خود بر جای گذشت.
جزیره مونترال نیز بــا  ۸درصد،
افزایش چشمگیریدر تعداد خرید
و فروش داشت .این افزایش برای
منطقه  South shoreبه  ۳درصد
و  northshoreو Vaudreuil-

 Soulangeنیز به  ۱درصد رسید.
از لحاظ نوع ملک ،هر سه نوع ملک
برای دومین ماه متوالی ،افزایش در
تعداد خرید و فروش نشان دادند
به نحوی که تعداد معامالت امالک
درآمــدزا  ۵-۲واحــدی در کالن
شــهر مونترال  ۲۳درصد نسبت
به سپتامبر سال گذشته افزایش
داشت.
هم چنین در ســپتامبر امســال
۴درصــد افزایش فروش در تعداد
امالک مســکونی ویالیی (single
 )familyو  ۱درصــد افزایش در
تعداد معامــات کاندومینیومها
نسبت به سپتامبر سال گذشته به
ثبت رسید.
از لحــاظ قیمــت ،در کالن
شــهر مونترال ،قیمت میانگین
کاندومینیوم بــا  ۶درصد افزایش
نســبت به ســپتامبر  ۲۰۱۴به
 ۲۴۸۰۰۰دالر رسید.
افزایش قیمــت میانگین این نوع
ملک در جزیــره مونترال و south

طبق اطالعــات تارنمــای اداره
مالیات کبک ,Revenue Quebec
بیشترین تخفیف در مقدار QST
برابر با  ۹۸۰۴دالر میباشد که اگر
مبلغ ملک از 200هزار دالر بیشتر
باشــد به تدریــج از این تخفیف
کاسته میشود.
این تخفیف شامل امالک با قیمت
بیشتر از  30هزار دالر نمیگردد.

آمار خرید و فروش معامالت امالک سپتامبر ۲۰۱۵

( 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

آخرین روز ماه ســپتامبر روز چهارشنبه سی ام
جلسه گروه همبستگی بازرگانان ایرانی مونتریال
در مکان همیشــگی با ریاســت آقای پاکنژاد و
هماهنگی پروین زرساو در ساعت  8صبح برگزار
شد.
در این گردهمآیــی از کاندیدای حزب دمکرات
جدیــد  NDP Mr James Hughesدر منطقه
ان دی جی و وســت مونت دعوت شده بود که
سخنران جلســه باشــد تا از نزدیک با اعضاء و
مهمانان  IBNGصحبت کرده و به پرسش های
آنها در رابطه با برنامه حزبشان پاسخ دهد.
آقای پاکنژاد آقای جیمز هیوز را معرفی و خالصه
ای از «بگراند» او را که ســابقه فعالیت اجتماعی
خوبی داشت ،بیان کرد؛ از قبیل تاسیس مؤسسه
خصوصی که به مشکالت بیماران روانی می پردازد،
بوجود آوردن مرکز کاریابی برای جوانان ،مدیریت
مرکزی که از بی خانمان ها و فقرا نگهداری میکند
و بسیاری فعالیتهایدیگر اجتماعی.
آقای هیوز اهدافی را که در حزبشــان از نظر او

اهمیت بیشــتری داشــت ،بطور
خالصه بیان کرد؛ مثل برنامه هایی
که اجرای آنها پیشگیری میکند از
مسایل و مشکالتی که حل آنها برای
دولت هزینه بر نیز هست و عمدتا
میتواند اســاس آنها فقر و بیکاری
بخصوص بــرای جوانان باشــد ،یا
بیمار بخصوص برای سالمندان و باز
نشسته ها بدلیل نداشتن پشتوانه
مالی؛
همین طور در رابطــه با انحرافات
صورت گرفتــه از قوانین کانادا که
حامی شهروندان کانادایی بوده و رفع
آنها در برنامه حزب خواهد بود.
خالصه جمع بنــدی برنامه ی امیدی در جهت
تغییرات مثبت برای طبقه متوسط و بخصوص
جوانان باشد.
او گفت خود دارای ســه فرزند 21،19و 14ساله
است بنابراین مسایل جوانان را در رابطه با شغل
آینده شان خوب درک میکند و مدافع آن خواهد
بود.
بطور کلی رفاه بیشــتر اجتماعی در زمینه های
مختلف مثل افزایشدستمزد حداقل و پیشگیری
از بیماریها که هزینه های درمانی دولت را کاهش
میدهد خالصه شد.
سپس شرکت کنندگان سؤاالت خود را مطرح
کرده و با پاسخ به ســؤالها که بیشتر در زمینه
سیاستهایدولت فعلی بود و نیزدر رابطه با برنامه
حزب ان دی پی بود داده شــد .گرد همآیی در
ساعت  9/15پایان یافت.
فضای بعد از جلسه صحبت و بحث در رابطه با
سخنرانی بود.

Facebook.com/
paivand.montreal

*

 shoreبه  ۸درصد رسید .این
نوع قیمــت در مورد امالک
ویالیــی ()single family
در کالن شــهر مونتــرال
 ۲۹۲۵۰۰دالر گزارش شد
که نمایانگر  ۶درصد افزایش
میباشد .در جزیره مونترال
این افزایش  ۹درصد گزارش
شــد .اما میانگیــن قیمت
امالک مســکونی درآمدزا
( ۵-۲واحد) به ۴۲۰۰۰۰$
رسید که نشــان دهنده ۲
درصــد کاهش نســبت به
سپتامبر  ۲۰۱۴میباشد.
بنا بر نظر کارشناسان امالک ،روند
افزایش تعداد معامالت امالک در
جزیره مونترال از ماه فوریه امسال
حفظ شــده است به طوری که از
اول ســال  ۲۰۱۵تا آخر سپتامبر
تعداد معامــات امالک  ۹درصد
نســبت به مدت مشابه سال قبل
افزایش داشــته اســت؛ که این
افزایش مخصوصاً مربوط میشود

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.

به ما بپیوندید!

به افزایش فروش امالک مسکونی
ویالی ( )single familyکه در این
مدت  ۱۷درصد نســبت به مدت
مشابه سال  ۲۰۱۴افزیش داشته
اند.
نکته حائز اهمیت این است که این
افزایش در هر  ۵منطقه کالن شهر
مونترال در این مدت مشاهده شده
است.

افزایش روند صعــودی در تعداد
امالک در معرض فروش از طریق
سییتم  centrisمشاورین امالک
که در  ۵سال گذشته ادامه داشت
در ماه ســپتامبر امسال متوقف
Real estate wealth magazine
شد .در تاریخ  ۳۰سپتامبر ،۲۰۱۵
در مجموع تعــداد  ۳۲۴۷۱ملک * برگرفته از ســایت مشــاورین
مسکونی از طریق سیستم  centrisامالک مونترال بزرگ
برای فروش موجود بود که نسبت

به تاریخ مشــابه ســال گذشته
تغییرینداشت.
شاد و سربلند باشید
__________________
* * برگرفته از
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 17اکتبر :روز جهانی علیه فقر
و خشونت زنان است
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استثنا بعلت اهمیت موضوع راهپیمائی
جهانی زنان علیه فقر و خشونت یکشنبه
اول نوامبراز ساعت  10.30تا 13.30در
دانشگاه کبک برگزار خواهد شد.
( آدرس دقیق متعاقبا به اطالع
شماخواهد رسید) .به همه زنان و مردان
عالقمند خوش آمد میگوئیم
همــه شما
با امید به دیدار
ٔ

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

Tel.: 514-516-3007

نی
ل
و
ف
ر
ا
ر
د
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ن
رضوان مقدم 8-مهر 1394
کلوپ نسوان مدرسه فمینیستی:
ماجــرای «نیلوفــر اردالن»
فوتسالیســت و کاپیتان تیم ملی
فوتســال زنان ایــران و مصادره
پاسپورت ایشان توسط شوهرش
که خود از زمره ورزش دوســتان
است نه تنها فعاالن حقوق زنان را
به شدت به خشم آورد ،بلکه برخی
از مردان و زنانی را که تاکنون فکر
می کردند مسئله خروج از کشور
زنان بی اهمیت اســت و یا به آنها
ربطی ندارد ،به واکنش واداشت.
در این میان نیــز برخی به دلیل
"منافع ملی" اظهار نظر کردند ،و
نظرشان بر این است که حکومت
باید منافع ملی را به منافع فردی
ترجیح می داد و همچون ماجرای
سربازی پســران به طور اسثتناء
بــرای خانم اردالن اجــازه خروج
صــادر می کرد .موضــوع ممنوع
الخروج کردن زنان توسط همسران
شان اولین بار نیست که اتفاق می
افتد .تاکنون شــاق بی عدالتی
از این راه بر ُگردۀ زنان بســیاری
فرود آمده است و پاسپورت شان
به عنوان برگ برنده و ابزار «وجه
المعامله» در آمده است.
نیلوفــر اردالن در مصاحبــه بــا
چلچراغ می گوید« :سر بازی های
گوانگ جو آقای توتونچی به من
گفت ثابت کن زندگی را دوســت
داری و مهــرت را ببخش .من هم
مهرم را بخشــیدم حاال سر بازی
های آسیایی مالزی ایشان از من
بهای دیگری خواســت .ایشان به
من گفت بقیه بهــای یک زن را
ببخش تا من پاســپورت را به تو
بدهم».
قابل توجه کسانی که دائم چماق
مهریه و نفقه را بر ســر زنان می
کوبند و آنجا که به قانون ناعادالنه
ارث می رسند مهریه زن را توجیهی
برای دو برابر بودن ارث برادر نسبت
به ارث خواهر می دانند.
برنده این بازی "مردانه" با زندگی
زنان اما در نهایت نیلوفرهای این
مرز و بوم هســتند که با چنگ و
دندان و با اتکا به هویت زنانه شان
در برابر مردساالری قد علم کرده
اند .در عرصه دانش ،ورزش و هنر
حضور دارند محدودیت ها را دور
می زنند حتا اگر به بهای گذشتن
از حقوق نیم بند و بی ارزشی چون

و مردان مسلح به قانون

مهریه باشد!
مهریه نیلوفر ،شهرت جهانی اوست
چه نیازی به چند سکه دارد؟
مهریه و نفقه ارزانی شــما ،آزادی
مــان را به مــا بــاز گردانید! تیم
فوتســال زنان ایران بدون حضور
نیلوفر اردالدن در بازی های جام
ملت های آســیا شرکت کرد و با
کسب مقام قهرمانی نخستیندوره
رقابتهای قهرمانی آسیا در مالزی
بار دیگر نشان داد که تحقیر زنان
دیگر محلی از اعراب ندارد.
اعضــای تیــم زنــان ایــران با
ســرمربیگری فروزان سلیمانی،
در این دروه از مســابقات :فاطمه
اعتدادی ،نســیمه غالمی ،فرشته
کریمــی ،فرزانه توســلی ،ســارا
شــیربیگی ،نغمه مرادی ،اعظم
آخونــدی ،طاهره مهــدی پور،
سحر پاپی ،زهره میثمی ،سپیده
زرین راد ،ســهیال ملمولی ،مهسا
نظری ،فهیمه زارعی بودند .هنگام
بازگشــت افتخارآفرین زنان ملی
پوش فوتسال ایران ،نیلوفر اردالن
که در فرودگاه بین المللی تهران
به استقبال هم تیمی هایش رفته
بود از مســووالن ذیربط خواست
از مجاری قانونی نســبت به حل
مشــکل خروج از کشور وی اقدام
کنند.
از طرفی مهدی توتونچی ،مجری
شبکه ورزش و همسر خانم اردالن
که عذرخواهی بزرگی به نیلوفر و
مردم ایران بدهکار اســت به نظر
می رسد که از کرده خود نه تنها
پشیمان نیست ،بلکه در گفتگ و با
روزنامه هفت صبح عنوان می کند
"قسمت همســر من این بود که
در مسابقات قهرمانی آسیا غایب
باشد و تیم بدون او قهرمان شود.
مندر جایگاهی نیستم که بخواهم
مخالف منافع ملی باشم اما روی
زندگی شخصی ام و حفظ آرامش
آن اصرار زیادی دارم".
آقای مهدی توتونچی هنوز هم فکر
می کند کار درســتی کرده است.
وی هنوز نپذیرفته با اســتفاده از
حقی که به ناحق قانون در اختیار
او گذاشــته از خروج همســرش
جلوگیــری کرده اســت .چطور
ممکن اســت کســی فکر کند با
زورگویی می تواند آرامش خود و
خانواده اش را حفظ کند؟
در تحلیل محتوای گفته های آقای

تاکنون شالق بی عدالتی از
گــردۀ زنان
این راه بر
ُ
بسیاری فرود آمده است
و پاسپورت شان به عنوان
برگ برنده و ابزار «وجه
املعامله» درآمده است.
توتونچی ضمن این که می بینیم
از خودشــان رفع مسئولیت کرده
و عدم حضور خانــم اردالن را به
قســمت و تقدیر واگذار می کنند
چنانکه گویی ایشان نبوده اند که
پاسپورت نیلوفر را مصادره کرده!
وی با خانم اردالن برخوردی شیئی
گونه دارند و با مردســاالری تمام
قد ،زندگی مشترک را از آن خود
دانسته و از آن به عنوان «زندگی
شخصی ام» یاد می کنند.
ایشان از خود نمی پرسند سهم زن
در این زندگی شخصی کجاست؟
حتا حفــظ آرامش را هم یکطرفه
می بیند! البته خوب شد که خانم
اردالن کار شایسته ای کردند و به
گونه ای صدای زنان ایران شدند ،و
چنین ستمی را در عرصه عمومی
مطرح کردند.
گــو این که اگر ایشــان هم نمی
گفت خورشید پشت ابر نمی ماند.
آقای توتونچی و سایر مردانی که
خودشــان را رئیــس خانواده می
دانند باید بدانند که امر خشونت
در خانواده هرگز امری خصوصی و
شخصی نیست بلکه امری عمومی
است.
برخی برای حل معضل ،مســئله
خروج زنان بدون اجازه همســر را
با مسئله سربازی بازیکنان مرد و
رضایت ســتاد مشترک نیروهای
مسلح و تربیت بدنی مقایسه می
کنند .به نظر می رسد که چنین
مقایسه ایدرست و منطقی نیست.
چرا که برای موضوع سربازی با یک
سازمان مشخص ســرکار دارید و
کافی است با یک بخشنامه ،ماده
یا تبصره مشکل بازکنان سرباز حل
شود .که البته حل هم شده است.
اما مدعی در این جا دولت اســت
و قضیه در مورد خانم ها متفاوت
است.
شما با قانونی سروکار دارید که از
ابتدا و از بنیان غلط است.
در قانون اساســی مرد به عنوان
رئیس خانواده مطرح شــده و به

جای ستاد مشترک نیروهای
مســلح با مردان مســلحی
سروکار دارید که اسلحه آن
ها قانون است!
قانونی که به مــرد خانواده
اجازه می دهد جلو خروج از
کشور همسر خود را بگیرد.
قانونی که به مرد اجازه می
دهــد چندیــن زن دیگر را
صیغه کنــد و ارتباط های
متعدد داشته باشد بدون این
که خود را پاسخ گو بداند.
قانونــی که به مــرد «حق
طالق» می دهــد و ...هر
مردی بالقوه خودش یک
ستاد مسلح است.
بــه فرض که در پــاره ای
مــوارد هم اســتثناء قایل
شدند اما تکلیف سایر زنان
ایرانی چه می شود؟
برخی نوشــتند که نیلوفر
اردالن می خواســت برای
ایران افتخــار آفرینی کند
و همســرش اجــازه خروج
از کشــور را به او نداد .حال
فرض کنید کــه زنی برای
دیدار یکی از اعضای خانواده
اش بخواهد به خارج از کشور
برود و یا اص ً
ال بخواهد سیر
و سیاحت کند ،آیا نباید حق
داشته باشــد همانگونه که
مردان جامعه آزادند که بدون
اجازه همسر خود پاسپورت
بگیرند و از کشور خارج شوند
آن ها هم بتوانند از این حق
طبیعی-بشــری ،بهره مند
باشند؟
بــر اســاس بند ســه ماده
 18قانــون گذرنامه ،صدور
گذرنامه زن متأهل منوط به
اجازه و موافقت کتبی شوهر
اســت .در موارد اضطراری
دادستان هم میتواند اجازه
صدور گذرنامه را صادر کند.
مانند زمانی که  5ســال از
مفقود اثر بودن شوهر بگذرد
ولی این ها دردی از هزاران
درد زن ایرانــی را دوا نمی
کند.
امــروزه زمانه عوض شــده
است و نمایندگان مجلس و
سران حکومت باید بدانند که
قوانین فعلیدر پاره ای موارد
نه تنها پاسخگوی نیازهای
جامعه ایران نیست بلکه در
مواردی حتــا ضد جامعه و
مانع پیشــرفت است .وقت
آن رسیده که دست از لج و
لجبازی علیه زنان بردارند و
به فکر تغییرات اساسی و رفع
تبعیض از نیمه دیگر جامعه
شان باشند .شما توجه کنید
که امــروزه حتا برای برخی
از بنیادگرایان چقدر بیانات
مـدرس در دومین دوره ی
ّ
مجلس دوم شورای ملی در
رابطه با حــق رأی زنان که

گفته بود:
«امروز ما هر چه تأمل مى
کنیم مى بینیم خداوند
قابلیــت در اینها قرار
نداده است که لیاقت حق
انتخاب را داشته باشند
و»...
مضحک است .تا جایی که
برخی از همان بنیادگرایان
با تمسک به عناوین مختلف
سعی در توجیه آن پریشان
گویی ها دارند.
می بینیم امــروزه زنان به
مشارکت اجتماعی و شرکت
در انتخابات حتا تشــویق و
دعوت می شــوند .پس چه
چیزی عوض شده که از آن
پریشان گویی ها به دعوت از
زنان برای مشارکت ،رسیده
ایم؟
آیا نظــر خداوند پس از صد
سال نسبت به حقوق زنان
تغییر کرده است؟ یا آقایان
دیگرنتوانستندبهشیوهسابق
بر نیمی از پیکره جامعه که
زنان باشند حکمرانی کنند؟
مطرح شدن این گونه مسایل
ضمن این که کاستی های
قوانین را در عرصه عمل به
نمایش عموم مــی گذارد،
بحث و گفتگــوی انتقادی
نســبت به قوانین تبعیض
آمیز را هم به فضای عمومی
می کشــاند ،که این امر ،در
نهایت به تربیــت مردان و
زنانی کمک می کند که به
دلیل آموزه های نادرســت،
تصورشــان بر این است که
مردان از نظر عقلی بر زنان
برتری دارنــد و مردان باید
زنان را از طریق اعمال زور و
قانون ،کنترل کنند.
کمپینهای متعــددی در
هفتههای اخیردر واکنش به
جلوگیری از خروج از کشور
نیلوفر اردالن زن ورزشــکار
ایرانــی در شــبکه هــای
اجتماعی شکل گرفته است.
افــزون بر ایــن کمپین ها،
نامه های سرگشاده و بیانیه
هایی نیز نوشته و در فضای
عمومی منتشر شده است .بار
دیگر فعاالن و کنشگران زن،
به همراه برخی حقوقدانان و
فعاالن برابری خواه ،استفاده
از «شروط ضمن عقد» را در
شرایط کنونی برای تعدیل
این تبعیض قانونی ،پیشنهاد
دادند .اما میدانیم که شروط
ضمن عقد تنها نقش ُمسکن
را دارد ،و در خیلی مواقع هم
بی اثر است .تنها راه ،درمان
ریشــه ای درد است که جز
با تغییر قوانین تبعیض آمیز
امکان پذیر نخواهد بود.
•

دلم گرفت وقتی...

برهنگیگلشيفتهرو!
خيلياتشويقميكنن!
خيلياتحليلميكنن!
خيليا فحش ميدن!
خيليا هم جوك ميسازن!
اما من فقط نگاه ميكنم!
من جزء اون دسته مردمى هستم
كه نه موافقم نه مخالف!
فكرميكنم شايد اصال بمن ربطى نداره!
اصال به ما ربطی نداره!
مگه داستان اون بچه بى لباسی كه
شباتو
خيابوناى شهر ازسرما میلرزه بما مربوط
بوده!؟
مگه داستان اختالس و تقلب و دزديا
بما مربوط بوده!؟
مگه اون خط فقری كه هرروز افتاده
دنبالمون!
تامردم بيشترى رو به زير بكشه
بمامربوطبوده!؟
مگه وقتیكه سرانه مطالعه كشور
 ٢دقيقه درروز شد بمامربوط بوده!؟
مگه
داستان اسیدپاشی ها بما مربوط
ِ
بوده!؟
مگه جنگ و نفت و سياست و داعش!
و هزار كوفت و زهر مار ديگه بما مربوط
بوده!؟
كه حاال يه بابايى اون س ِر دنيا !
واسه فكر خودش لخت شده بما مربوط
باشه!؟
ما ك ً
ال سرمون زياد گرمه!
حواسمون خوب پرت ميشه!
مغزمونپوكه!
چشامون كوره!
گوشمون كره!
َ
دست و پامون لمسه!
ا ّما تا دلت بخواد دهنمون بازه!
واسه حرف مفت!
واسه تحليل آبكى!
واسه ُمرده باد!
دلم گرفت وقتی امشب خبر خرید
40000خشتطالواختصاص2500میلیارد
تومان توسط دولت روحانی جهت عتبات
عالیات از دالرهای آزاد شده بواسطه
توافق اختصاص یافت ولی من دوسال
نتوانستم دختر5ساله ام را با یک جفت
گوشواره1گرمی شادکنم.افسوس که
20سال گفتیم انرژی هسته ای حق
مسلم ماست وبه شکم هایمان سنگ
بستیم اما یک ریال از این پول آزاد شده
به من وتوی هموطن نخواهد رسید.
آنوقت موقع پرداخت45هزارتومن یارانه
لعنتی گوشت تنمان را باید صدبار بریزن
تا پرداختش کنن.چه کسی اجازه به
رییس دولت خودخوانده تدبیر روحانی
داده میلیارد میلیارد دالر وخشت
طال راهی کشورهای دیگر کند آنوقت
درممالک فرنگ بی دین رییس دولت
جرات نداره یک میلیون دالر بدون اجازه
از ده نهاد به کشوری ببخشد .فرستادن
خشت طال ودالر روا به خانه به مسجد
وقبور وزیارتگاه ها ازنگاه انسانیت
غیرقابل قبول است ومارا نه که بخدا
نزدیک نمیکند که فرسنگها دورشدیم
ودوباره هم دور!!
(نویسنده:ناشناس)
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مشترک با حافظ

واژه ی عشق
در اشعار شعرای بزرگ

صوفیان واستدند از گرو می همه رخت
به عشق روی تو اقرار می کند سعدی
بنده از شرم شدم پشت درختی پنهان
همه جهان بدر آیند گو به انکارم
-----------------------------غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
عشق دانی چیست سلطانی که هر جا خیمه زد
اگرچه له شود ،اما شکایتی نکند
بی خالف آن مملکت بر وی مقرر می شود
-----------------------------جمیله ای است عروس جهان ،ولی مگذار
عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده
که این زمان حرکت های او شود موزون
سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم
-----------------------------دامنی گر چاک شد در عالم رندی ،چه باک!
عشق من بر گل رخسار تو امروزی نیست
رند باید چیز دیگر را نگهدار کند
دیر سالی است که من بلبل این بستانم
----------------تو را که حسن خداداده است و حجله ی بخت
عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز
چرا به مهریه کردی شرایطت را سخت؟
زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس
----------------چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی غش
عشق در دل ماند و یار از دست رفت
مرا فقط نگرانی ز گشت ارشاد است
دوستان دستی که کار از دست رفت
سایر اعضای خود را امتحان کردی ،کنون
جامه ای در نیک نامی نیز می باید درید
-------------------------

آب حیات

آقایدواساز به مــــــــــاداددوائی
است
حشرات
کاین سم قوی مایه ی دفع
غزل :عطار نیشابور
بردیم سوی خانه و دیدیم که بر عکس
وصلت چگونه جویم ...
شیرین به مذاق پشه چون شهد و نبات است
(از کتاب صور عشق :زنده یاد دکتر جواد زمان زاده)
این را نتوان مایه ی مرگ پشه ها خواند
کز بهر مگس یا پشه اسباب نجات است جانا شعاع رویت در جسم و جان نگنجد
خندان پشه ای با زن خود گفت :عزیزم،
و آوازٔه جمالت اندر جهان نگنجد
این نیست دوای پشه ،این آب حیات است!
(دیوان شوخ)
وصلت چگونه جویم کاندر طلب نیاید
----------وصفت چگونه گویم کاندر زبان نگنجد
رانـــده از ده مانده در شهر شلوغ

دردم از یار است و درمان نیز هم
هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را
هم
نیز
داغان،
و
است
کله ام منگ
زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد
مش حسن از وضع ده ناراضی است
هم
نیز
،
سلیمان
مثل او مشدی
آهی که عاشقانت از حلق جان برآرند
 ...روستایی فکر ترک روستاست
هم در زمان نیاید هم در مکان نگنجد
هجرتش باشد شتابان ،نیز هم
چون به تهران می رسد این بینوا
آنجا که عاشقانت یکدم حضور یابند
هم
نیز
ویالن،
و
سیالن
می شود
دل در حساب ناید جان در میان نگنجد
طفلـــــکی از چاله می آید برون
هم
نیز
خندان،
و
ظاهرا شاد است
اندر ضمیردلها گنجی نهان نهادی
ناگهان با کله گــــــردد سرنگون
از دل اگر برآید در آسمان نگنجد
درمیـــــان چاه تهران ،نیز هم:
چاه سرگردانی و بی مســـــکنی
عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد
هم
نیز
نان،
کردن
چـــاه پیدا
زیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد
چـــــاه بیکاری ،گرانی چاهدود
راه بنـــدان و خیابان ،نیز هم
رانـــده از ده مانده در شهر شلوغ
غرق افکــــار پریشان ،نیز هم

The Revelation of New Sensibilities:
M.K.Sadigh's collection of drawing portraits of
Iranian and some world's literary and artistic personalities

Authored by M.K. Sadigh

---------------------------I started the drawing portraits of well known literary and artistic
personalities, when, the expansion of cultural movements,
creating changes and some of these changes were the continuation of the past, every motivation in, such historical direction,
adding a new personality to our culture. which, indeed, was
an additional pages to our history. In the present collection of
drawing portraits of distinguished Iranian literary and art of
Iran and some international well known prominent personalities. I have drawn a single portrait with a concise biographical
statement as a relevant sets; and another drawing, composed as
social and environmental drawings, pertaining to the structure
of their cultural development, where, they grown and reached
to a creative level. These drawings; are black and white pen and
Indian ink on papers drawn through five decades of my, artistic
courier.
contact author:
mike.sadigh123@gmail.com

«آقای موفقیت!»
گفتار چهارم:

نگرشPositive Attitude :
keivan.nasirnia@gmail.com

کیواننصیرنیا

گفتــــــیم که "نگــرش مثبت"
( )Positive Attitudeهمان راز بزرگ
موفقیت است .راز بزرگ موفقیت می
گوید که نوع نگاه انسان تعیین کننده
میزان موفقیت اوست.
بنابراین نگرش بسیار مهمتر از دانش
و مهارت است.
نگــرش پلــه اول و قــدم بنیادین
شایستگی است.در واقع روند شایسته
سازی فارغ از نگرش مثبت امکان پذیر
نیست .برایدانستن میزان اهمیت آن
همین بس که بدانیم تمام چیزهایی
که برای رســیدن بــه موفقیت الزم
هســتند و در عین حــال در تعریف
دانــش و مهارت نمی گنجند مربوط
به نگرش می شــوند مانند گرایش،
طــرز برخــورد ،حالت ،بــاور ،امید،
هیجان ،انرژیدرونی ،اعتماد به نفس،
خودباوری ،مثبت اندیشــی ،ایمان،
اعتقاد ،عشق ،نوع دوستی و . ...
هــر چنــد نظریــه هــای متعدد
روانشــناختی و تعاریف متنوعی که
از زوایای مختلف نســبت به مفهوم
نگرش ارائه می شــود ،آن را پیچیده
جلوه می دهد .اما در این نوشته سعی
می شود که مفهومی ساده و کاربردی
ارائه گردد.
نگــرش عبارت اســت از یک حالت
آمادگــی ذهنی ،عصبــی ،روحی و
عاطفی که نوع واکنش انسان نسبت
به یک موضوع مشخص را تعیین می
کند .می توان گفت که نگرش ازدرون
انسان برمی آید و از مهمترین عوامل
تعیین کننده نوع رفتار و نحوه عملکرد
است.
پس در خالصه ترین تعریف ،نگرش
را میزان آمادگی برای انجام عمل ذکر
می کنیم.
بر این اساس اگر نگرش فردی نسبت
به هدفی مثبت باشــد به آن خواهد
رســید و اگر منفی باشد رسیدن به
هدف بســیار بعید خواهد بود .حتی
کسب دانش و مهارت در هر موضوعی
نیز فارغ از نگرش مثبت امکان پذیر
نیست .لذا میزان دانش و مهارتی که
کسب می کنیم تا حدود زیادی به نوع
نگرش ما بستگی دارد.
اکنون بایستی بدانیم که نگرش مثبت
را چگونه ایجاد کنیم تا در تمامی امور
زندگی موفق شویم.
نگرش یک امر درونی است و از
درون سرچشمه می گیرد.
منظــور از درون ،مغز یا همان مرکز
فرماندهی بدن است .مغز منشا تمامی
حاالت انسانی است .اطالعاتی که به
صورت خواسته یا ناخواستهدر مغزمان
انباشته شده تعیین کننده نوع نگرش
ما نسبت به جهان پیرامون ما است.
اجازه بدهید موضوع را با مثالی روشن
کنم.
"ثــروت و ثروتمنــدان" از مواردی
هســتند که نوع نگرش ما نسبت به
آن ها از عوامل تعیین کننده میزان
موفقیتماندر کسب ثروت و ثروتمند
شدن است .البته در این مثال منظور
از ثــروت ،همان دارایــی های مادی

ایستگاه انرژی

روزهای خوب در راهند...

است.
همانطور کــه می دانید یکی از جامعه ما به امید و انرژی مثبت نیاز دارد
تفکرات نهفتــه در ایدئولوژی
انقالب ایران کــه آدم را به یاد کا نون موفقیت و شادکامی اریانیان مونتریال
یک ایستگاه انرژی در فیس بوک:
اقتصاد سوسیالیستی می اندازد
برای شما که به دنبال موفقیت و
مبــارزه با نظام ســرمایه داری
شادکامیهستید....
(کاپیتالیستی) است.
فارغ از درستی یا نادرستی این
است.
تفکر ،اینکه نسل انقالب عموما
می گویند هنرجویی برای فراگیری
نگرشی منفی یا نهایتا خنثی نسبت
نواختن سازی نزد اســتادی رفت و
به ثروت داشته باشند چندان دور از
اســتاد تعداد جلسات آموزشی مورد
انتظارنیست.
نیاز را تعیین نمود .هنر جو برای اینکه
دلیل آن اطالعاتی است که در دوران
دوره را کوتاه تر و منابع کمتری صرف
کودکی به ذهن آنها راه یافته اســت.
کند اظهار داشت که نواختن ساز را تا
اطالعاتی که در مدارس ،در جامعه و
حدودی می داند و در حضور اســتاد
همچنین از طریق رسانه های گروهی
نواختن آغاز نمود.
به ذهن ایشان انتقال یافت و در طول
اما با کمال تعجب اســتاد فرمود که
زمان به یک باور نادرســت در مورد
به تعداد جلســات تمرینی بیشتر از
ثروت بدل شــد .الگوهای جامعه که
معمول نیازداریم چرا که ابتدا بایستی
بیشتر آنها صرفا جنبه تاریخیداشتند
آموخته های اشتباه قبلی را از ذهنت
افرادی ثروت گریز و ثروتمند ســتیز
پاک کنم؛ ســپس آموزش صحیح را
بودند که ثروت را مایه نکبت و دوری
آغاز نمایم!
از خدا و ثروتمندان را کافر و خوار می
در تمامــی موارد اینچنین اســت و
شمردند.
بایستی فرایندی مشــابه طی شود
ایــن موضوع در کتاب های درســی
تا باورهای نادرســت اصالح گردند.
مرتبط با مباحث جامعه شناختی و
در برخی مــوارد هم اصالح باورهای
حتی زبان فارسی و عربی مشهود بود.
نادرســت امکان پذیر نیست و همه
کتاب های دینی هم که جایگاه خود
ما اثر تخریبی باورهای نادرست افراد
را داشتند و دارند.
جامعه را تا به حال بسیار دیده ایم .اما
در این میان صدا و ســیمای ملی به
چه باید کرد؟
عنــوان قویترین و تاثیــر گذارترین
گفتیم که منشا نگرش انسان نسبت
رسانه گروهی به صورت برنامه ریزی
به پدیده ها اطالعاتی است که راجع
شده نقش خود را به خوبی ایفا نمود.
به آن پدیده ها در مغز خود داریم.
در تمامــی برنامه ها و ســریال های
در هنــگام مواجهه با هــر پدیده ای
تلویزیونی داخلی ،ثروتمندان انسان
مغــز در کوتاه تریــن زمان ممکن و
های خســیس ،خبیث و بدخواهی
با تجزیه و تحلیــل اطالعات موجود
بودند که با انسانیت میانه ای نداشتند؛
نگرشی (رویکردی) نسبت به آن ارائه
افرادی تنبــل ،بیکار و بــی عار که
می دهد که می تواند منتهی به رفتار
خوشگذرانی های نامشروع و فساد از
گردد .چنین است که در صورت عدم
ویژگی های بارز آنان بود.
وجــود اطالعات مرتبــط با موضوع،
این ثروتمندان بی درد از راه استثمار
تصمیم گیری کاری دشوار می باشد.
دیگران و چپاول دارایی هایشــان به
مغز انسان به خودی خود درستی یا
ثروت رســیده بودند .الگوهای تاریخ
نادرستی چیزی را تعیین نمی کند.
معاصر آن هم اربابان ستمگر و شاهان
در واقع مانند کارخانه ای اســت که
فاسد معرفی می شدند که ثروت ،ابزار
نوع و کیفیت تولیدات آن بستگی به
قدرت آنان بود .حتی انتخاب سریال
نوع و کیفیت مــوادی دارد که به آن
های خارجی به ویــژه با موضوعات
داده می شود .اگر راجع به موضوعی
اجتماعی نیز بر اســاس همین تفکر
اطالعات صحیحدرمغز ما باشد ،نتیجه
صورت می گرفت .در این میان عدم
تحلیل آنها رویکردی صحیح نسبت
دسترسی مردم به فضای باز اطالعاتی
به موضوع بــه ما می دهد و چنانچه
خارج از ایران نیز مزید بر علت شد.
اطالعات غلط درمغز ما باشد ،نتیجه
نتیجه اینکه یکــی ازعوامل بدبختی
تحلیل آنها رویکردی غلط نسبت به
افراد جامعــه ،ثــروت و ثروتمندان
موضوع خواهد بود.
قلمداد و در ذهن بسیاری از مردم به
اما این اطالعات چه هستند و چگونه
یک باور مبــدل گردید .در حالی که
در مغز ما ذخیره می شوند؟
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته
آیا تا به حال از خود پرســیده اید که
و در حال توسعه آن زمان دیدگاهی
این اطالعات چگونه ذخیره می شوند؟
مثبت و یا حداقل منطقی نسبت به
آیا به صورت فایل های متنی هستند
این موضوع ارائه می گردید .سرانجام
یا صوتــی و یا تصویری؟ اهمیت این
این باور غلط خسارت های زیادی به
موضوع به این خاطر است که تکلیف
جامعه وارد نمود که هنوز هم درگیر
ما را با مقوله "نگرش" معلوم می کند.
آن هستیم.
آنوقت خواهیم دانســت نگرش های
این مثال اهمیــت موضوع نگرش را
مثبت و منفی از کجا ناشی می شوند؟
در سطح فردی و اجتماعی به خوبی
در گفتار بعــد یعنی گفتار پنجم به
نشان می دهد .از طرفی وقتی نگرشی
پاسخ این سوال خواهم پرداخت.
منفی و اشتباه نسبت به یک موضوع
•
در ذهن انسان نهادینه شد تغییر آن
کاری نه غیر ممکن اما بس دشــوار
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ارعابگرانی که مرعوب طبقه کارگرند


کشته شدن شــاهرخ زمانی در ۲۲
شــهریور به دســت رژیم جنایتکار
جمهوری اســامی در زندان رجائی
شهر ،رویدادی منفک و بیارتباط با
آنچه که در جنبــش کارگری و در
کل جامعه میگذرد ،نبوده و نیست.
رژیم ســرمایهداری و ســرکوبگر
جمهوریاسالمی،دشمنآشتیناپذیر
کارگران و کمونیستها بوده است و
خواهدبود.جمهوریاسالمیدههاهزار
تن از کمونیستها ،کارگران انقالبی و
پیشرو و دیگر نیروهای مخالف خود را
چه در زندانهای قرون وسطایی چه
بیرون از زندانها به کام مرگ فرستاده
است .ارتجاع ددمنش اسالمی در قتل
و کشــتار مخالفین خود چنان وقیح
و بیرحم اســت که بــه هر جنایتی
دست میزند و هیچ دغدغه یا شرمی
نســبت به این جنایات و افشاء آن به
خود راه نمیدهــد .یک روز زندانیان
سیاسی را قتلعام میکند ،روز دیگر
قتلهای زنجیرهای را سازمانمیدهد
و یا اعضای کانون نویســندگان ایران
را میربایــد و جنازهآنها را در بیابان
رها میکند و امروز به جان کارگران
کمونیســت افتاده و کمر به نابودی
پیشــروان جنبش طبقاتی کارگران
بسته است .کارگران پیشرو و فعاالن
جنبش کارگری کــه در تمام دوران
حاکمیت جمهوری اسالمی از جمله
در ده پانزده ســال اخیــر حتا یک
لحظه از تعقیب و بازداشت و زندان و
پیگردهای قضایی و امنیتی در امان
نبودهاند ،اکنون شدیدتر از گذشته ،در
معرض قهر و سرکوبدستگاه امنیتی
و اطالعاتی قرار گرفتهاند .موج جدید
ســرکوب که بیسرسازی و مقابله با
جنبش طبقاتی اعتال یابنده کارگران
هدف محوری آن است ،چنان گستاخ
و وحشیانه آغاز شده که تردیدی در
ّنیت شــوم ســرکوبگران در ارعاب
طبقه کارگر و کور ساختن افقهایی
که گســترش اعتراضات و اعتصابات
کارگــری در برابر کارگران و جنبش
کارگری گشــوده است و بیش از این
خواهد گشود ،باقی نمیگذارد.
شاهرخ زمانی ،کارگر کمونیست عضو
شورای نمایندگان کمیته پیگیری
ایجاد تشکلهای کارگری ،عضو هیات
بازگشایی سندیکای کارگران نقاش
و عضو افتخاری سندیکای کارگران
نقاش اســتان البرز کــه در بیرون و
درون زندان ،اســتوار و پیگیر در راه
آرمانهای کارگری و سوسیالیستی
مبارزه میکرد ،به دســت جمهوری
اســامی به قتل رســید .جمهوری
اسالمی اما به این اکتفا نکرد.
دســتگاه اطالعاتی و سرکوب رژیم،
اعضــای خانــواده وی را نیز نه فقط
به منظور عــدم پیگیری چگونگی
مرگ شــاهرخ ،بلکه همچنین برای
معرفی برخی از شرکتکنندگان در
مراسم خاکســپاری وی در تبریز و
وقیحانهتر از آن ،برای همکاری تحت
فشــار گذاشــتهاند .واله زمانی یار و
پسرعموی شاهرخ و از اعضای فعال
سندیکای کارگران نقاش استان البرز
در  ۲۹شــهریور دستگیر و به مکان
نامعلومی منتقل شد .سهشنبه شب

 ۲۴شــهریور ،منزل علــی نجاتی از
اعضای فعال هیات مدیره سندیکای
کارگران نیشکر هفتتپه که به خاطر
فعالیتهای آگاهگرانه و سندیکایی،
چندبار بازداشــت و زندانی و از کار
اخراج شــده اســت ،مــورد یورش
وحشیانه نیروهای سرکوب قرار گرفت
کــه پس از تفتیــش و ضبط برخی
وســائل ،این کارگر مبارز و پیشرو را
با خود میبرند .محمود صالحی فعال
کارگــری که از پایهگــذاران کمیته
هماهنگی بــرای کمک بــه ایجاد
تشکلهای کارگریست و سالهاست
تحت پیگردهایدائمی و آزاردستگاه
اطالعاتیســت و لطمات جسمی و
روانی زیادی را بر وی وارد ساخته از
جمله کلیههای این کارگر مبارز را از
کار انداختهاند ،اخیرا به اتهامهای واهی
به  ۹سال زندان محکوم ساختهاند.
در اندیمشــک ،بندرلنگه ،کردستان
نیز تعداد دیگری از فعاالن کارگری و
سندیکایی بازداشت یا به دادگاه احضار
شــدهاند .چهار کارگر ایرانخودرو به
خاطر فعالیتدر شبکههای اجتماعی
بازداشت شــدهاند .بهنام ابراهیمزاده
فعال کارگری و فعال حقوق کودک
که پنج ســال است به طور مداوم در
زندانهای رژیم تحت شــکنجههای
شدید جســمی و روانی قرار دارد ،به
دنبال شکایت زندانبان و پروندهسازی
جدیــد ،حدود  ۳ســال بــه دوران
حبساش اضافه شده است.
محمد جراحی و دهها فعال کارگری
دیگر یا در زندانها ،مســتمرا تحت
فشار و شکنجه قرار دارند یا هر روز به
بیدادگاههای رژیم احضار میشوند و
مورد آزار و ارعاب قرار میگیرند.
فعالیــن ســندیکای کارگــران
شــرکتواحد اتوبوسرانــی تهران و
حومه و سایر تشــکلهای کارگری
و تشــکلهای فعــاالن کارگری نیز
پیوسته تحت تعقیب و پیگرد قضایی
و نیروهای امنیتی قرار دارند .جنبش
کارگری هرگز شکنجههای جسمی
و روانــی رژیم علیه رضا شــهابی از
اعضای برجسته سندیکای کارگران
شرکتواحد را فراموش نمیکند.
مسبب تمام بیماریها و آسیبهای
جســمی رضــا شــهابی جمهوری
اسالمیســت .پنج عضــو دیگر این
سندیکا نیز به نامهای حسن سعیدی،
وحیــد فریدونی ،ناصر محــرمزاده،
حســین کریمی ســبزوار و فرحناز
شــیری مانند رضا شهابی ،به خاطر
فعالیتهای آگاهگرانه و سندیکایی از
کار اخراج شدهاند و سالهاست بهرغم
آن که دیوان عدالت اداری ظاهرا رای
به بازگشت به کار آنها داده است ،اما
کارفرما کماکان مانع بازگشت به کار
آنهاست!
عالوه بر اینهــا ،احضار و محاکمه و
بازداشــت کارگران پیشرو و فعاالن
اعتصابات کارگری کــه با به قدرت
رسیدن حســن روحانی در مقیاس
سراســری و گســترده رایج گشت،
پیوسته تشدید شده است.
صرفنظر از احضار و محاکمه بیش
از  ۵۰کارگر معدن ســنگآهن بافق
و چادرملــو و دهها فعال اعتصاب در
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پلیاکریل ،پتروشــیمی ،ذوبآهن و
صدور حکم شالق برای برخی از آنها،
تنهادر ظرف شش ماه اول سال جاری
بیش از  ۱۰۰کارگر و فعال اعتصاب
در معادن ،کاشیسازیها ،لولهسازی،
سیمانســازیها ،پتروشیمی ،نفت،
فوالد ،شیشــه آبگینه و ایران برگ،
به خاطر دفاع از حقوق کارگران و به
جرم تالش برای تشکلیابی کارگران
از کار اخراج شدهاند.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست
که جنبش کارگری ایــران طی دو
سال اخیر به ویژه از لحاظ تشکلیابی
و کمیــت اعتراضــات و اعتصابات
کارگری ،بهرغــم تمام محدودیتها
و ســرکوبها ،به نحو قابل توجهی،
رشــد و ارتقاء یافته است .اعتراضات
و اعتصابات فزاینده و گسترشیابنده
کارگری در سرتاسر کشور و اعتالی
جنبش طبقاتی کارگران ،گرد مرگ و
وحشت بر چهرۀ نظامی پاشانده است
که در بحرانهای گوناگون دســت و
پا میزند .تشدید ســرکوب و ارعاب
کارگران و فعاالن کارگری ،نه از روی
توانائی و اقتدار ،که از ضعف و ترس از
جنبش بالنده کارگریست .آنها که
کمر به ارعاب کارگران بستهاند ،خود
مرعوب طبقه کارگرند و از آنجا که
نتوانســتهاند و نمیتوانند کارگران و
جنبش طبقاتــی کارگران را مرعوب
سازند ،به انتقامگیری از طبقه کارگر
روی آوردهاند.
رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی،
تــوام با رشــد جنبــش کارگری و
شــکلگیری برخــی تشــکلهای
کارگری در دهه هشتاد ،دور جدیدی
از ســرکوب و ارعاب کارگران پیشرو
و فعــاالن کارگری را آغاز کرد و دهها
کارگر پیشرو و فعال سندیکایی را که
در جریان فعالیتهای خود شناخته
شده بودند ،به زندان افکند.
دستگاه ســرکوب و امنیتی رژیم در
تمام طول این سالها ،چه در زندان
چه بیرون از زندان ،به تهدید و ارعاب
سیستماتیک کارگران پیشرو و فعاالن
کارگری پرداخت .علیه آنها به انواع
پروندهسازیها ،دسیسهها و توطئهها
دست زد .با اخراج از کار و شکنجه و
آزار و بازجوییهای فرسایشی و حتا
تهدید و آزار اعضــای خانوادهآنها و
ایجاد محدودیتهای گوناگون برای
آنها ،ســعی کرد فعــاالن و رهبران
تشکلهای کارگری و کارگران پیشرو
و تاثیرگذار در تشکلها و در جنبش
کارگری را مرعوب و خاموش سازد و
آنها را به تسلیم بکشاند .تمام سعی
رژیم و دســتگاه اطالعاتی و سرکوب
آنایــن بود که این کارگــران را یا از
فعالیتهای مبارزاتــی و تالشبرای
متشکل ســاختن کارگران باز دارد و
یا آنان را به نحوی حذف و از صحنه
مبارزه خارج ساخته و کاری کند که
سایر کارگران جرات نکننددر راه آنها
گام نهند و برای احقاق حقوق خود،
قدم در راه مبارزه متشکل بگذارند.
جمهوری اســامی امــا بهرغم تمام
این ددمنشــیها و بهرغــم اقدامات
جنایتکارانــه دســتگاه اطالعاتی و
امنیتیاش علیه فعاالن سندیکایی و
کارگران پیشرو ،گرچه توانست موانع
عمدهای دربرابر فعالیت تشکلهای
تــودهای کارگــری ایجــاد کنــد و
هزینههای ســنگینی را بر جنبش
کارگری تحمیل کند ،اما نتوانســت
بــه تالشو مبــارزه کارگــران برای
تشکلیابی پایاندهد ،یا صورت مساله
را پاک و جنبش طبقاتی بالنده طبقه
کارگر را از این میان حذف کند.
در اینکه جمهوری اسالمی یک رژیم
ارتجاعی ،ضدکارگری و ســرکوبگر
بوده است و در تمام دوران حاکمیت
خود با تکیه بر سر نیزه ،حکم رانده و
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سیاستهای دولت ترکیه،
مسئــول کشتار در آنکارا است

روز شــنبه ۱۰ ،اکتبر ،در تظاهرات "صلح" شــهر
آنکارا ،دو بمب منفجر شد .این تظاهرات به فراخوان
اتحادیههای کارگری ،حــزب دمکراتیک خلقها و
گروههای سوسیالیســت و چپ و فعالین اجتماعی
با خواســت افزایش دمکراسی و پایان بخشیدن به
درگیریها بین نیروهای پ .ک .ک و ارتش ترکیه
فراخوان داده شده بود .طبق خبرهای اولیه ،دست
کم  ۹۵نفر کشــته و  ۲۴۵نفر زخمی شــدهاند که
حال  ۴۸نفر از آنان وخیم اعالم شــده است .حزب
دمکراتیک خلقها تعداد کشتهشدگان را  ۱۲۸نفر
اعالم کرده که هویت  ۱۲۰نفر از آنان روشــن شده
است.
در ســال جاری ،این دومین باریست که در ترکیه
در گردهمآییهای نیروهای سوسیالیســت و چپ
بمبگذاری انجام میشود .در ماه ژوئیه (تیر ماه) نیز
در میان جوانان چپی که برای کمک به بازســازی
کوبانی در شــهر ســوروچ گرد آمده بودند ،بمبی
منفجر شــد که  ۳۲کشــته و بیش از صد مجروح
بر جای گذاشــت .آن زمــان دولت ترکیه داعش را
مســئول بمبگذاری اعالم کرد ،اما یکی از رهبران
حزب دمکراتیک خلقها ،نیروهای امنیتی و پلیس
ترکیه را مســئول این بمبگذاری دانست .اقدامات
ادامه حیات داده است هیچ تردیدی
نیســت .بازداشــت و آزار و حبــس
کارگران پیشرو و فعاالن کارگری نیز
نکته تازهای نیست.
نکته اصلی این است که در شرایطی
که جمهوری اســامی با بحرانهای
متعددی در عرصه داخلی ،منطقهای
و فرا منطقهای دســت بــه گریبان
است ،اعتراضات و اعتصابات کارگری
وسعت گرفته است .کارگران که هر
روز بیش از پیش به ضرورت اتحاد و
تشکل پیبرده و به تجربه آموختهاند
که طبقه کارگر ســاح دیگری جز
تشکیالت ندارد  ،دارند خود را متشکل
میکنند.
کارگران درجریان مبــارزه آموخته
وبیش از پیش میآموزند کهدر مبارزه
طبقه کارگر علیه بورژوازی ،تشکیالت
مهمترین سالحیست که این طبقه
برای تحقق مطالبات خویش و کسب
قدرت سیاســی به آن نیاز دارد .رژیم
ســرمایهداری جمهوری اسالمی نیز
این را میداند و از تشــکل کارگران
و تالش آنها برای ایجاد تشــکیالت
وحشت دارد .از همین روست که تمام
قدرت ســرکوب خود را به کار بسته
است تا نگذارد طبقه کارگر خود را به
این سالح تجهیز کند .کوبش پیوسته
امواج خروشان اعتصابات کارگری که
هر بار با آگاهی و تشــکلیابی نسبی
کارگران همراه میشود ،بر ساحل به
ظاهر آرام و بر قلب نظام ،آرام و قرار را
از سران رژیم ربوده است و جمهوری
اسالمی میخواهد با سرکوب بیشتر
این روند را متوقف سازد .موج جدید
سرکوب که با قتل کارگر کمونیست
شــاهرخ زمانی و تشــدید سرکوب
فعاالن کارگری و سندیکایی و دیگر
کارگران پیشرو آغاز گشته رادر همین
رابطه باید دید.
اما تشــدید و تداوم مبارزه کارگران
علیه سرمایهداران و دولت آنها ،نشان
دهنده این واقعیت است که سرکوب،
با هر درجه از خشــونت و بیرحمی،
چنانکه درگذشــته نیز اثبات شــده
اســت  ،نمیتواند طبقــه کارگر را از
مبارزه و از معادالت سیاسی موجود یا
تحوالت آینده حذف کند .اعتراضات
و اعتصابات کارگری در طی دو سال
اخیر پیوسته در حال گسترش بوده

ســرکوبگرانه و نظامی دولت ترکیه و دستگیری
صدها کمونیســت و نیروی چپ و انقالبی پس از
حادثه ،نشان داد که دولت ،مستقیم و غیر مستقیم،
در این بمبگذاری نقش داشته است.
در بمبگــذاری اخیــر با آن که کشتهشــدگان و
مجروحــان این حادثــه ،اعضا و هــواداران حزب
دمکراتیک خلقها ،نیروهای کمونیســت و چپ و
پیشروان کارگری هستند ،دولت ترکیه وقیحانه ادعا
میکند کردها یا چپهای رادیکال عامل بمبگذاری
هســتند البته نامی از داعش هم میبرد .در مقابل،
حزب دمکراتیک خلقها سیاستهای دولت ترکیه
را عامل بروز این گونه حمالت دانسته است .پس از
انفجار نیز هزاران تن در نزدیکی محل انفجارها گرد
آمدند و با شعارهایی چون "اردوغان قاتل"" ،پلیس
قاتل" خشم و نارضایتی خود را از این حادثه دلخراش
ابراز کردند.
قرار اســت روز  ۱نوامبر در ترکیه مجدداً انتخابات
پارلمانی برگزار شــود .از اینرو ،گمان میرود دولت
بو
ترکیه این بار نیز ،به بهانههای امنیتی ،ســرکو 
دستگیری نیروهای چپ و رادیکال و فعالین کارگری
را تشدید کند تا در فضای رعب پلیسی ،شرکت آنان
را در انتخابات هر چه دشوارتر سازد.

است.
وقتی که نیــروی انتظامی جمهوری
اســامی (ناجا) در خرداد ماه ســال
جــاری از افزایــش  ۵۵درصــدی
اعتراضات صنفی خبــر داد و گذار از
اعتراضات صنفی به اعتراضات سیاسی
را هشــدار داد ،وقتیکــه به اعتراف
اســتاندار کرمان تنها در ظرف پنج
ماه و ده روز اول سال جاری ،فقط در
استان کرمان بیش از  ۶۵۰۰اعتراض
و اعتصاب کارگری رخ داده است ،این
نشاندهنده آن است که طبقه کارگر
مرعوب سرکوبگران نشده است.
کارگران نه فقط مرعوب ارعابگران
و اقدامات سرکوبگرانه نخواهند شد،
بلکه به حکم موقعیت طبقاتی خود،
هیچ راه دیگری جز مبارزه و تشدید
آن ندارنــد .طبقه کارگــر در مصاف
دائمی با کارفرمایــان و دولت آنها،
مبارزه خود را صیقل داده است و بیش
از این صیقل خواهد داد و در مقابله با
ارتجاع و نظم موجود ،یگانه طبقه تا به
آخر پیگیر و انقالبیست.
با اینهمه نمیتــوان و نباید در برابر
موج جدید ســرکوب و جنایات رژیم
سرمایهداری جمهوری اسالمی ساکت
نشست  .در برابر این هجوم وحشیانه
باید ایســتاد و به هر وســیله ممکن
دست ارتجاع اسالمی را از تعرض به
کارگران پیشــرو و جنبش کارگری
کوتاه ســاخت .درعین حال جنبش
کارگری با استفاده از تجارب مبارزاتی
و سازمانیابی کارگران میتواند و باید
روشهای مبارزاتی و سازماندهی خود
را بــه نحوی تعیین کنــد که میزان
تلفات و خسارات را پایین آورد .نیازی
به گفتن نیســت که تصور پیشرفت
جنبش طبقاتی کارگران از جمله در
زمینه سازماندهی و تشکلیابی بدون
تلفات و خســارات ،تصوری ذهنی و
خیالی باطل است.
تجربه جنبش کارگری در سراســر
جهان نشان داده است که در هر گام
پیشــرفت جنبش طبقاتی کارگران،
طبقه کارگر متحمل خسارتهایی نیز
شده است ودستاوردهای طبقه کارگر
آسان به دست نیامده است .چه بسا
بسیاری از بهترین و آگاهترین عناصر
طبقه کارگر همه چیز خود را در این
راه از دست دادهاند و با جانفشانیهای

خــود ،راه را بر پیشــرفت جنبش
طبقاتی کارگران گشــودهاند .بهرغم
اینواقعیت اما ما میتوانیم از میزان
تلفات و خسارات ناگزیر این راه دراز
بکاهیم .این واقعیتیست که گرایش
رفرمیســتی درون جنبش کارگری
و مبلغین قانونگرایــی و کار علنی
و کســانی که تحت هر شرایطی از
جمله شرایط پلیسی حاکم بر جامعه،
برعلنی بودن هویت فعالین کارگری
و کارگران پیشــرو اصرار میورزند،
عمال وسیله کنترل دائمی این فعاالن
و کارگران پیشــرو را توســط وزارت
اطالعات و دیگر ارگانهای پلیسی و
سرکوب رژیم فراهم میسازند و از این
طریقچنانکهتجربهجنبشکارگری
ایران الاقل در یک دهه اخیر نشــان
داده است ،تلفات و خسارات زیادی بر
جنبش کارگری وارد ساختهاند.
طبقه کارگر به اشکالی از سازماندهی
و فعالیــت نیاز دارد که بر شــرایط
سیاسی حاکم منطبق باشد .مادام که
رژیم دیکتاتوری عریان بر ایران حاکم
است ،یا الاقل تا وقتیکه توازن قوای
طبقاتی به نحویست که طبقه کارگر
نمیتواند رژیم را در مقیاس سراسری
به عقبنشینی وا دارد ،اساس فعالیت
پیشتازان جنبش کارگری فعالیت
مخفی و سازمانیابی طبقه کارگر نیز
درتشکلهای مخفی خواهد بود.
جنبش کارگری نیازمند هسته های
سرخ کمونیســتی بهویژه درکارخانه
ها و مؤسسات بزرگ ،به مثابه سنگ
بنای حزب طبقاتی کارگران است.
جنبش کارگــری در لحظه کنونی
نیازمنــد ایجاد و تکثیر ســلولها و
کمیتههای مخفی در هر موسســه
تولیدی و خدماتی و نیازمند کمیته
های مخفی هماهنگی رشــته های
گوناگــون تولید اســت .یورشهای
پیدرپی دارندگان سر نیزه و تشدید
ســرکوب فعــاالن و تشــکلهای
کارگری ،ضرورت تشکیل هسته ها
و کمیتههای مخفی را عیانتر ساخته
است .بدیهیست کهدر جنب هستهها
و کمیتههای مخفی کارگری می توان
و بایــد از هر امکان و فعالیت قانونی،
نیمه قانونی و تشــکلهای پوششی
گوناگون علنی نیز استفاده کرد.
(نشریه کار شماره )۷۰۲
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عینک
فرهت

جواد ایراخنواه

www.paivand.ca since 1993

حسابـداری

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:

تدریس انگلیسى

تدریسخصوصى
زبان انگلیسى
از مبتدى تا پیشرفته
توسط مدرس آموزشگاه ها
و دانشگاه هاى تهران
 000سولماز میزانى 000

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

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

Tel.: 514-560-2568

شیـرینی

آموزشختصصی

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

استخدام
اخوانوستآیلند

به چند نفر کارمند مسلط
به امور مواد غذایی،
آشپزی ،شیرینی پزی،
آماده سازی و ...نیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
و یا فکس کنید:

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

فروشبیزنس
MOBILE Franchise

514-430-0430

رستوران بـرای
فــروش

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

Facebook:Rose pastry

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
aznov15U

آموزششنا

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

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

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

514-778-1358
azsepfre

Tel.: 514-963-5179

freeazmar

کلبــه
عموجان

azapr2015khadijeU

اجاره آپارمتان

تدریس فارسی

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

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند
abaee:azsepfree

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

Tel. 514-887-3535
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
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

Tel.: 514-484-8072

آرایشـــــگاه

937-8296.......................................... . VIVA
481-6765 ...............................EVE. ........
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 772-5787 .......................................... .

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
کاســپین814-7700 ............................... .
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
اسکای.الن 388-1588 .................................. .
یونایتد 416-225-5509 ........................... .
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

آموزش رانندگی

نینا513-5752 ............................................. .

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 صالــح366-1509 ...................... .

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

Tel.: 514-675-4405

PARTICIPATE in our
CO

تدریس ریاضیات
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جویــایکار

مراکز پخش پیوند

®لوگوی پیوند®

مرکزشهرمونتریال:

پرستار با ١٠سال سابقه كار
ســوپراخوان ،تپــش ،شــاطرعباس ،ماهی
کار استاد علی اصغر معصومی
ويژه
در بخش هاي مراقبتهاي
(هنرمند و نقاش معاصر)
سن لوران ،کافه پرشیا ،عموجان،کوپلی2:و،1
اطفال و بزرگساالن در ايران،
عضونظامپرستاری،آماده  -----------------------------------فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ،
ارز آپادانــا ،کلینیک آریا ،آلفامدیک ،ارزخضر،
پرستاری از كودكان٥-١
سالوسالمندانعزيزشما
المیزان ،نور ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...
در منزل

اعظم  -تلفن تمــاس:

ارز

شریف

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

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

ریوسود:

کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
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 ................. .
شریفنائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

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؟...

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.

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

خدمات
آرایشی

شانس اول را به آنهـا
بدهید!

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

toendofmay2010P

2233336

نیازمنــدیها



514-827-6329
514-620-3255

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

>> کلیه مقاطع:

نیـازمنـدی هـای پیوند

azfeb01U

ازدواج

مترو :گای کنکوردیا

Tel.: 514-458-5220

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

فروشاستثنائی

فرانچایز تلفن های همراه
 بدلیل تغییر محل اقامت واقع در یکی از بهترینمراکز خرید
 با درآمد و فروش ثابتبرای اطالعات بیشتر با
شماره زیر تماس بگیرید:
بن عمومی

Tel.: 514-933-8866

Rose pastry

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

نیماازاگوسترایگان

پاتــوقعموجمال
به چند ویترس
و کمک آشپز،
جهت کار در مرکز شهر
مونتریال فورا نیازمند است.

azjan’12paid60+120ak

toendmar16U

Tel.: 514-991-6819

استخدام
پاتــوق

خدماتمالیاتی

____________________
5655 Sherbrooke W.

Tel.: 514-481-0671
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رستــوران

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

فـرش

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

فـال

گان پیوند )

کامپیوتر

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

کلیسا

دکتر بیتــا999-2482 ............................... .

گاراژ (درب)

سوپر و فروشگاه

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

شادی678-6451 ............................................ .

کبابسرا 933-0-933 .................................... .
شومینه564-9790 ........................................ .
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
یاس483-0303 ........................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی483-0000 ....................................... .
کوپولی(989-8580 ............................... .)2
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

شماره شما در

این لیست نیست؟

کــــارواش

هما484-2644 ................................................. .

کلینیککایروپرکتیک

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

کتابفروشی

تپش223-3336 ................................ .
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

سروین562-6453........................................... .

پـارس290-2959 ....................................... .

وکیل دعاوی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ846-0221 ....................................... .
فتوبوک984-8944 ........................................ .
فتو ُرز488-7121.............................................. .

عینک سازی

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

ماریا کوتونه656-8178 ............................... .
آریــــــان777-4447 ............................... .

محضر

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

تپش دیجیتال223-3336 ........................ .
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

تپش دیجیتال223-3336 .......................... .

35

 سال  23شماره  23  1236مهر 1394

PAIVAND: Vol. 23  no.1236  Oct. 15, 2015

www.paivand.ca since 1993

) Tel.: 514-

 996-9692عکاسی

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

رز

نیازمندیهای

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

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

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

SNOWDON

تدریسپیانو

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...

توسط :رضا هومن

» « Starting a Business
Business Plan & Financial Resources & Start-up Support

helia_1984@yahoo.com

Tuition-Free Program

Study from home and receive
*maximum 900 CAD per month

pteojune2015

Online Program in English

نی

azmay2013hoomanfree

www.henrilegrand.com

AVANCEZ SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE

مــربیکاریابی
دکتر مالکی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

azjune1U

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

)

514-299-2550

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند

شیرینی
سـرو

 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

دندانپــزشک

نغمه سروران

محمودایزدی

azjune’15U

نی
ایرا ام

صرافی
 5ستاره

خد
است ید!
کن

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

شهریاربخشی




























رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
-------------514-624-5609

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

Bureau de Traduction Farhang




























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

مترجم رمسی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
نائینی
شریف
دکتر
º
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کلینیک دندانپزشکی 
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
نماید:
می
همکاری
به
دعوت
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دندانپزشکان ارجمند هموطن را 
با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
محل:مرکزشهرمونترال
clinique_Soleil@yahoo.com
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
ب
ا
ای
ر
ان
ی
Call, text or e-mail for an
appointment
کــار

514 585 - 2345

بابهترینشیرینیها






 



برای جشنهای شما
514-562-6453

















































شریف

مترجم رمسی

azjunePendoct’15

Tel.:514-518-4568

کلبــه
عموجان



























Pour toute inscription ou renseignements:

*DISPONIBILITÉS MARDI & SAMEDI

حمــل و نقل وسائل

Tel.: 514-933-0-933

با مشارکت
خود،
کامیونیتیرا
تقویتکنید

Programme avancé

 Cours particuliers

scolaire

 Soutien

 

سامی سرویس • SAMI Service

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

kabirazsep1U

• 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 :

Rejoignez-nous dès maintenant dans l’un de nos nombreux centres
 Centre ville : Métro McGill
 Côte des Neiges : Collège Jean de Brébeuf
 Pie IX- Joliette : Collège Maisonneuve
ou audrey@henrilegrand.com

Tel.: 438-383-1333

Henri le Grand

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

514-961-3598

مهد کودک الگار در نانز آیلند
برای نگهداری و پرورش کودکان
 ۱۸ماهه تا  ۵ساله شما
•آموزش و مکالمه گام به گام
زبان های انگلیسی و فرانسه
• ورزش • نقاشی و کاردستی
• بهمراه برنامه سالم و متنوع تغذیه • توسط کارآزموده
در زمینه های آموزش کودکان و بهیاری از کانادا
برای اطالعات بیشتر با شیال تماس بگیرید :

Eligibility for Loans & Bursaries
Around 900 CAD*/month

UN ENCADREMENT ACADÉMIQUE IDÉAL POUR VOS ENFANTS
Préparation aux examens

مهد کودک الگار در نانزآیلند

www.ibs.quebec

New Sessions Starting every Month

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

توسط شادی

35 X 45

azoct1U

514-207-9999

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

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

Tel.: 514-663-6640

!CALL NOW

Diploma of Vocational Studies from the
Ministry of Education

ایرا دام
خ
است ید!
کن

514-833-8684

35 X 45

مهد کودک  Baby Angelsواقع در منطقه کت سن لوک
( کیلدر) با مدیریت نستــرن اسدی
با سالها تجربه در امور نگهداری
و تعلیم کودکان در سنین مختلف
در فضایی شاد و صمیمی پذیرای
فرشته های کوچک شما می باشد.
توجه :به  5نفر اول به مدت  5ماه
 به ازای هر ماه  50دالر -هدیه داده خواهد شد.

Visit us:
www.
DevelopExperts.com
Contact:
@info
DevelopExperts.com

ja Pdtoendaug15

Tel.: 514-996-1065

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

50 X 70

وب سایت
اپلیکیشنموبایل
بازار یابی اینترنتی
بهینه سازی
جستجویاینترنتی
و...

برای تهیه خودرو من تا پایان تمام مراحل
( خرید .بازرسی .ضمانت.
وام خودرو .بیمه و پالک)
و همچنین خدمات
بعد از فروش
در کنار شما هستم.
شامل خرید فروش و تعویض میباشد
خدمات
?You want to start your own business enterprise

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

فال قهـوه
و ورق

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

مهد کودک BABY ANGELS

DevelopExperts

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

قابلتوجهخامنها

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

35
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محیط خانه به محیط
خانه دوستان کوچولو
تحویلدهید!
از  4ماهه تا  5ساله
در قلب کت سنت لوک

مجری
مراسم
عقد ایرانی

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
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514825-3170
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ساعــاتکار:













همکاریکنید.
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Tel.: 514-366-1509
















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



514-247-1732
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(450) 638-7078
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با ما هماهنگی کنید:
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ه

ً

-1باغ انگور -به كشوري گفته
ميش��ود ك��ه داراي موقعيت
ممت��ازي در رواب��ط بينالملل
باشد و توانايي تأثيرگذاري در
طرحه��ا و رخدادها در مقياس
جهاني را داشته باشد
 -2از گلها -تخت س��لطنت-
مقابل ،قبال
 -3فراوان -زمينلرزه -تس��مه
ستبر
 -4ويرانكنن��ده -رودي در
فرانسه -نويسنده
 -5نيمهقامت -مخلص و يكرو-
فعاليتي به خاطر س��رگرمي و
تفريح
 -6رطوب��ت -كل��س -مي��را-

باپیوندهمکاریکنید

معناستكهميزان
ريزگردهايغيرقابل
مشاهدهبيشترخواهد
بود.درواقعريزگردهاي
درشتترديدافقي
مارامختلكردهاندو
اينيعني،ريزگردهاي
ريزتركهكمتراز2/5
ميكرونهستندوباچشم
غيرمسلحقابلمشاهده
نيستندميزانشانبسيار
بيشتراست

اين گروه سني بيشتر است
و ج��اي نگران��ي بيش��تري
هم وجود دارد .س��المندان
ني��ز ممكن اس��ت ب��ه يك
بيم��اري زمين��هاي دچ��ار
باش��ند كه ش��ناخته ش��ده
نباش��د و حضور پيدا كردن
در فض��اي آل��وده ،حمالت
قلبي و مشكالتي را برايشان
بهوجود م��يآورد .بنابراين
باتوج��ه ب��ه توصيهه��اي
موج��ود ،بهت��ر اس��ت در
مواقع��ي ك��ه آلودگ��ي هوا
مشهودتر اس��ت ،دقتهاي
الزم از س��وي ش��هروندان
صورت گيرد.
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هماهنگی قبلی الزم است.



Tel.:
514-996-9692







 

 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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بوي
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توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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باایرانی

Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903
azoct15mromranifree
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عکاسیازمناظرپاییزی

--------ملـــک شعراء بهار در باب پاییز
می فرماید:
نیـــــر اعظم
پاییز به رغم
ّ
افراخت به باغ و بوستان پرچم
------------باالخره پاییز نیز از راه فرا رسید و
بساط خود را در این سرزمین پهن
کرد .بی شــک یکی از زیباترین
فصلهای ســال در کانادا ،همین
فصل پاییز و فســتیوال رنگهای
جذاب طبیعت اســت .این روزها
برای عکاسان خوش ذوق ،بهترین
زمان برای عکاســی از طبیعت و
جانداران گوناگون میباشد.
طیفهــای زرد و نارنجــی و قرمز
درختان افرا در کنار درختان کاج و
سرو همیشه سبز ،ترکیب و مناظر
بسیار زیبایی را پدید میآورند.
با یک جستجوی سادهدر اینترنت
میتوان پارکهای ملی فراوانی را در
مناطق مختلف پیدا و از آنجا بازدید
کرد .وبســایت زیر حتی وضعیت
رنگ برگها و تثبیت مراحل و نشانه
های پاییز را در مناطق مختلف به
عالقمندان اطالع میدهد:

www.paivand.ca since 1993

هم از جزء .از آنجایی که در
کانادا بیش از یک میلیون
دریاچــه موجود اســت،
ترجیحــا از جایی عکس
بگیریم کــه در کادرمان،
هم کوه و درخت و برگهای
گوناگونداشته باشیم و هم
انعکاس این همه زیباییدر
آب .صد البته در جاهایی
که دریاچــه ای در میان
نباشد هم میتوان تصاویر
زیبایی تهیه کرد.
حتی المقدور سعی کنیم

 www.quebecoriginal.comکه خط افق در وسط تصویر قرار
کادر بندی و به تصویر کشیدن این نگرفتــه و ترجیحا در یک ســوم
همه زیبایی در طبیعت کار ساده باال یا پایین تصویر باشد تا زیبایی
ای نبوده و باید سعی کرد بهترینها عکسمان دو چندان گردد .رودخانه
را به تصویر کشــید ؛ هم از کل و ها و آبشارها نیز سوژه های بسیار
جالبی برای عکاسی در
این ایام هستند.
اسپشیالاینشماره:
با اســتفاده از یک فیلتر
سئانس عکس پرتره ای با مناظر پاییزیدر تیره مثــل  N4میتوان
طبیعت،برایخانمهایزیباوآقایانخوش ورود نــور را محدود کرد
تیپ که از هر لحاظ مدل باشند:
تا بتوان ســرعت شاتر را
 10عکسدیجیتالدر فضای باز ،چاپ و تا حد محسوسی پایین
رتوش  4عکس در ابعاد متوسط  5در  7اینچ آورد تا حرکــت آب در
و یک عکس بزرگ با ابعاد  8در  12اینچ به تصویر ثبت گــردد .در
انتخاب مشتری ،کال به مبلغ100دالر
این وضعیت باید از سه
پایه استفاده کنیم .در
صورتی کــه امکان آن
تلفناستودیوفوتوبوک:
را داریم کــه در جای
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
مرتفعی مثــل کوه یا
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
بر فراز تپــه ای عکس
WWW.FACEBOOK.COM/
بگیریم ،میتوان از یک
STUDIOPHOTOBOOK1
لنز واید نیز استفاده کرد
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.

¥¼M¼U¼Î#¼Äj¼TwH
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www.studiophotobook.com (514)984-8944 Â±L¤#S¤»#IM#ˆ£Î
7352 rue St-hubert, 3e étage, Montréal h2r2n3
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Quebec

Skilled Worker
Immigration Program

evaluates the candidate’s
The Quebec Government
area of training, education,
has revealed important
experience, age, language,
details under its popular
qualifications of partner
skilled worker immigration or spouse, offer of emprogram that has reopened
ployment (which is not a
on October 1, 2015.
requirement), children and
It plans to receive 6,300
adaptability.
new applications during the Applicants in a wide range
2015-2016 period.
of areas include ManThe Quebec program feaagement and Financial
tures more than 75 eligible
Services, Engineering and
occupations and area of
Information Technology
training that will enable
and Healthcare, have the
applicants to qualify for
best chances to succeed
Quebec Selection Certifiunder the Quebec Skilled
cate (CSQ), without a job
Worker Program.
offer.
The Quebec application
Unlike the federal Express
selection process follows a
Entry Immigration Sysmulti stage assessment protem or programs offered
cess each with a minimum
by other provinces under
cut-off score.
the Provincial Nominee
Applicants with a passing
Programs (PNP), Quebec
score are issued a CSQ and
remains the only program in may apply to the federal
Canada where skilled work- authorities for entry to
er applicants can predict
Canada. Once admitted a
their chances for admission permanent resident enjoys
on the basis of their proven all the rights and freedoms
qualifications.
of labour mobility throughApplicants, who reach a
out Canada provided under
passing score under the
the Canadian Charter.
Quebec system, receive a
Quebec has received
CSQ which enables them
worldwide attention as a
to qualify for Canadian
popular immigration destiPermanent Residency.
nation. Recently, the City
of Montreal was rated by
Quebec skilled worker the “Economist” Magazine,
is a foreign national
second to Toronto, as the
who intends to settle in
best place in the world to
Quebec to hold employment live.
that the foreign national is
Quebec has announced a
likely able to hold. This
quota of 6,300 applicants
determination is made by
under the Quebec Skilled
using appoint system which Worker Program.

However applicants with
previous work experience in
Quebec or having completed a valid period of study
in Quebec may also qualify
under the Quebec Experience Class Program and
would not be subjected to
the Quebec Skilled Worker
Program quota.
nder the Quebec
Experienced Class,
you would need a minimum
of 12 months of consecutive working experience in
the province of Quebec, a
language level of B2.
As a foreign student you
would need to show a completed educational degree at
a college degree or at a university level. At a university level you can only apply
6 months before graduating
and not any sooner, or apply
after graduating. You need
to have a minimum of 1,800
hours of studies in Quebec
with a DEC or higher.

U

تا زاویه دید دوربین بیشتر شده و
زیبایی های بیشــتری را در کادر
بگنجانیم.
همچنین اســتفاده از یک لنز تله
زوم  400میلیمتر یا بیشتر به ما
کمک خواهد کــرد که از فواصل
دور ،از پرندگان و جانداران کوچک
و بــزرگ و بدون جلب توجه آنان
عکاسیکنیم.
برای آنکه رنگها به بهترین وجه به
تصویر کشیده شوند ،در وضعیتی
قرار بگیرید که خورشــید پشت
سر شما قرار بگیرد وگرنه مناظر،
تیره ثبت خواهند شد (مگر آنکه
بخواهیم یک «ســیلوئت» تهیه
کنیم).
اجزای کوچــک و زیبای طبیعت
را از یاد نبرید .قارچهای وحشی،
حشــرات ،خزه هــای روی تنه
درختان و صخــره ها ،میوه های
خشکی که هنوز بر روی شاخه اند،
آشیانه های پرندگان و حتی یک
برگ خشــک همگی سوژه های
جالبی برای عکاسی هستند .برای
ثبت این تصاویر از یک لنز «نرمال»
و یا «ماکرو» استفاده میکنیم.
برای آنکه عکسهای متفاوتیداشته
باشید میتوانید از ابتکارات شخصی
خودتان هم استفاده کنید:
از غــذا دادن بــه برخی حیوانات
کوچــک و جذب کــردن آنها به
ســمت دوربین یا تــکان دادن
مختصــر برخــی شــاخه های
درختان و عکاســی از برگهای در
حال سقوط ،و یا عکاسی از سیل
برگهایی که بــا وزش باد همانند
موج بر روی زمین جابجا میشوند،
همه و همه باعث زیباتر شــدن و
منحصر بفرد شدن کارهای شما
خواهد شد.
برخی دوربینها هم هستند که در
طبیعت به طور ثابت (مثال به تنه
درخت) نصب میگردند و زمانی که
جانوری از مقابل آن رد شود ،از آن

36

_________
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday laughter.
__________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

A

شـی
راز

کیتر ینگ

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

یکبارامتحانکنیدمشتریخواهیدشد.

Tel.: 514-963-5179
عکسمیگیرد.
یکی از بهترین کارهایی که میتوان
در این روزها انجام داد ،عکاســی
پرتره از یــک مدل زیبای خانم و
یــا یک آقای خوش تیپ و خوش
پوش در مناظر پاییزی است.
مواردی را که باید در این عکاسی
در نظر گرفت ،عبارتند از :انتخاب
یک محل عالــی که همه عناصر
پاییزی در آن بوفور موجود باشد،
اجرای یک جلسه کوتاه Casting
در اســتودیو و انتخــاب یکی دو
دســت لباس مناسب برای مدل،
میک آپ متناسب با لباس و فصل
پاییز ،و همچنین یکدستیار برای
کمک.

طبیعتا وضع هوا را هم باید در نظر
گرفت چون عکاســی در شرایط
بارانی ،مشکالت زیادی را برای تیم
عکاسی فراهم میکند.
همچنین بــرای تشــدید جلوه
نوستالژیک عکسها ،میتوان یکی
دو تا از آنها را به صورت ســیاه و
سفید و یا با برخی افکتهای نوری و
یا تک رنگ نارنجی رتوش کرد تا بر
زیباییکارهایمانبیفزاییم.
اوج کار یک عــکاس خوش ذوق
در فصل پاییــز ،کرایه کردن یک
هواپیما یا هلیکوپتر برای عکاسی
از مناظر مختلف از باال است .بدین
وسیله قادر خواهید بود از زوایایی
عکســبرداری کنید که هر کسی

قادر به انجام آن نبوده و کارهایتان
تک باشد .موسســات فراوانی در
همه جای کانــادا وجود دارند که
این خدمات را به عالقمندان ارائه
میکنن .د
بهترین ساعات برای عکسبرداری،
لحظات طلوع و غروب خورشــید
است .در صورتی که در نور شدید
بعد ازظهر عکاسی میکنید ،حتما از
یک فیلتر پالریزه استفاده کنید تا
نورها و انعکاسهای مزاحم را حذف
و رنگها را زیباتر و پر رنگتر نشان
دهید.
•

37

PAIVAND: Vol. 23  no.1236  Oct. 15, 2015

1394  مهر23  1236  شماره 23 سال

www.paivand.ca since 1993

2015  ﻧﻮاﻣﺒﺮ21 ﺷﻨﺒﻪ
SaturdayNovember21,2015

:رزرو و ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ

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

ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻠﯿﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﺖ آﯾﻠﻨﺪ

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل

PLAZACENTRE-VILLEEVO

514.223.3336

777UNIVERSITY(ROBERT‒BOURASSA)

6162SherbrookeO.,Montreal,QCH4B1L8

MONTREAL,QUEBECH3C3Z7

438.889.9000

ATWATER

:ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺷﯿﭗ
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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

LEMONS

BANANAS

PRÊT À MANGER

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

POTATOES

CORIANDER

RED PEPPERS

CORIANDRE

EA.
CH.

Take out only
Take out only
emporter
PourPour
emporter
seulementseulement

425 g

SPECIAL
EA.
CH.

AKHAVAN
CHICK PEA FLOUR

FARINE DES POIS CHICHES AKHAVAN
454 g

EA.
CH.

CHICK PEA SALAD

SALADE DES POIS CHICHES
425 g

BALADI PICKLED LEMONS

EA.
CH.

EA.
CH.

SUNBEC TABLE SALT
SEL DE TABLE SUNBEC
1 kg

HUILE DE CANOLA CANOLINA
16 L

PÂTE DE TOMATES ZARRIN
700 ml

EA.
CH.

EA.
CH.

GREEK TZATZIKI
TZATZIKI GRECQUE
$8.78 kg

LB.

NUPAK LONG GRAIN
PARBOILED RICE
RIZ ÉTUVÉ NUPAK
8 kg

EA.
CH.

ST-CHARLES
ST-JEAN

EA.
CH.

AKHAVAN SESAME SEEDS

GRAINES DE SESAME AKHAVAN
454 g

ORGANIC/BIOLOGIQUE

JAHAN WHITE
BASMATI RICE

RIZ BASMATI BLANC JAHAN
4 kg

FARINE
20 kg

PAIN PITA ARZ
200 g

DATTES HAFEZ
500 g

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

Halal

EA.
CH.

RAISA’S HONEY
MIEL RAISA
500 g

FRANCHISING AVAILABLE
Double Pizza and Les Ailes En Folie offer to strong concepts under one
roof at one great price. Double Pizza is a proven brand and Les Ailes En
Folie is new and exciting.
Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are
waiving this fee for a limited time. Pay no franchise fee.

$10.98 kg

Halal

Investment Level: Approximately $200,000 to $250,000.
Capital Required: Approximately $100,000 which includes working capital.
Royalties: 5% – also one of the lowest in the industry

Halal

JUMBO KALAMATA OLIVES

Halal LB.

KOOBIDEH KEBAB

OLIVES KALAMATA JUMBO
$6.58 kg

$10.98 kg

299

EA.
LB.
CH.

Halal
Halal
Halal Halal LB.
Halal

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

514 485-4887

MEGA 2

2

Halal LB.

KAFTA KEBAB

OLIVES MAROCAIN NOIRES
$3.28 kg

EA.
CH.

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

Halal

MOROCCAN BLACK OLIVES

LB.

HAFEZ DATES

LB.

SAUCISSES MERGUEZ
$13.18 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

FIVE ROSE FLOUR

ARZ PITA BREAD

Halal
Halal

MERGUEZ SAUSAGES

FROMAGE FETA DORIC
700 g

EA.
CH.

GRAIN FED WHOLE
CHICKEN

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

LB.

Halal

DORIC FETA CHEESE

HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE VILLA
TOSCANELLA
750 ml

SPECIAL

LEAN BEEF CUBES

CUBES DE BOEUF MAIGRE
$13.18 kg

EA.
CH.

VILLA TOSCANELLA EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL

ZARRIN TOMATO PASTE

LB.

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

GINGEMBRE CRYSTALISÉ JAHAN
250 g

EA.
CH.

EA.
CH.

TOMATES SUR VIGNES
$2.84 kg

LB.

JAHAN CRYSTALLIZED
GINGER

CANOLINA CANOLA OIL

CITRONS MARINÉS BALADI
700 ml

VINE TOMATOES

POIVRONS ROUGE
$3.94 kg

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

LB.

LB.

PATATES
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

Take out only
Pour emporter seulement

RAISINS ROUGES
$4.38 kg

POIRES BARTLETT
$2.18 kg

LB.

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

RED GRAPES

BARTLETT PEARS

CITRONS

BANANES
$1.08 kg

PIZZAS
MEDIUM

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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SHERBROOKE

27

99$

(All dressed or 3 toppings)

10 Chicken wings
or Medium poutine
+ Pepsi 2L

Advertising: 5% – this finds its way back to your pocket as our
experienced marketing 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 of the most popular delivery meals; pizza and wings.
Double Pizza and Les Ailes En Folie share one central phone 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.
All fixed expenses such as rent, equipment, 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

TAKE OUT SPECIAL
1 PIZZA 99$
MEDIUM 7
1 PIZZA 99$
LARGE 9
1 PIZZA
99$
X-LARGE 11
(pepperoni or 1 topping)

doublepizza.ca

DECARIE
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--------------عضورمسی کانون وکالی کبک در زمینه حقوق ایران
عضو رمسی کانون وکالی دادگستری ایران
--------------آیا تا کنون در خصوص امور حقوقی و قضایی خود
راجع به قوانین و دادگاهای ایران،احساس نیاز به یک مشاور حقوق
ایرانی و وکیل دادگستری حرفه ای و قسم خورده ،با حفظ اسرارتان داشته اید؟
• بیش از  11سال تجربه ما در وکالت دادگستری در خدمت شما خواهد بود.
شما می توانید با وکالی ایرانی خود در مونترال مالقات کنید

اما ما به جای شما و برای شما در ایران از حقوقتان دفاع خواهیم کرد.
• لطفا فراموش نکنید که ما در دادگاه های ایران مدافع حقوق تان هستیم
اما در کانادا و مطابق ضوابط این کشور پاسخگوی شما خواهیم بود.
Practical Foreign law & International Law
--------------ما می توانیم در امور زیر یاری رسان شما باشیم:
دعاوی بازرگانی :امور شرکتهای تجاری،تعهدات بین المللی و قراردادهای بازرگانی ،سهام و اداره شرکتها،ثبت اختراعات و نام تجاری و ...
دعاوی مدنی :مطالبه طلب و زیان و سایر تعهدات ،تقسیم اموال مشترک،الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به خریدار،
اختالفات بیمه ای ،قیومیت ،فرزند خواندگی ،تغییر نام و...
دعاوی کیفری و جنایی :خیانت در امانت ،کالهبرداری ،سرقت و...
دعاوی راجع به امالک و دارایی ها :دعاوی تصرفات ارگانهای دولتی و شهرداری ها ،دریافت معوض امالک ،تخلیه مستاجرین و خلع ید متصرفین
دعاوی خانوادگی :طالق ،حضانت فرزندان ،مهریه و اموال مشترک
دعاوی امور استخدامی و بازنشستگی :برقراری ودریافت حقوق بازنشستگی و اختالفات استخدامی با ارگانهایدولتی و تامین اجتماعی
امور و دعاوی ارث و وصیت :اختالفات بین وراث،تنظیم وصیت نامه ،اثبات و اجرای وصیت
4055 Rue Ste-Catherine O #132
امور ثبتی:دریافت سند مالکیت و تقسیم امالک و تفکیک آپارتمان ها
Montréal, QC H3Z 3J8, Canada
پذیرش داوری :در اختالفات تجاری و مدنی اشخاص و شرکتها ()arbitration
قرارمالقات با تعیین وقت قبلی
اظهار نظر کارشناسی :در مورد حقوق ایران در دادگاهای کانادا()Expertise
مشاوره و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی و نظارت بر اجرای آن
اداره امالک ایران :انعقاد اجاره نامه و تجدید آن ،دریافت اجاره بها و فروش اموال در ایران
امور کنسولی :تنظیم وکالتنامه حقوقی بر حسب نیاز شما و نهادهای اداری ایران ،ثبت ازدواج و طالق  ،ثبت والدت و فوت ،
دریافت شناسنامه و پاسپورت وخرید سربازی و ...

Tel. : 514-572-3744
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کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

 Mailing Address:

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

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

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

Tel.: (450) 676-9550

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته

Tel.: (514) 933- 8383

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در

بهمدیریت:
بیژن احمدی

تپشدیجیتال
-------

ATWATER

ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻠﯿﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﺖ آﯾﻠﻨﺪ

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل

514.223.3336

PLAZACENTRE-VILLEEVO

6162SherbrookeO.,Montreal,QCH4B1L8

)777UNIVERSITY(ROBERT‒BOURASSA

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺷﯿﭗ:

438.889.9000

behrooz@babakhani.ca

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

رزرو و ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ:

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

انتقـال ارز

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

4055Ste-CatherineO.,Westmount,QCH3Z3J8

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

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺳﺖ ﻣﻮﻧﺖ 514.567.1797






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech architecture

SaturdayNovember21,2015

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

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

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

ﺷﻨﺒﻪ  21ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2015

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

223-3336

514-

MONTREAL,QUEBECH3C3Z7

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

