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شــریف

تبدیل ارز

Sharif

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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« 7جاستینراستین»:فردایانتخاباتفدرال،آغازی
نو با دور منایی روشن و پر امید برای کانادایی که
دیگرباربهجایگاهراستینخودبازمیگردد...

هارپررفت!
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Tel.: 514-620-5551

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

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

( 10خضر)
الیت
صرافی

اقتصــادایران:
آغاز فرایند لغو حتریمها میتواند
نرخ رشد اقتصادی ایران را به گونهای
محسوس باال ببرد و دولت روحانی نیز
به این چشم انداز امید بسته است...
مهاجرت

سیاسی:

ماریـا

شهباز

>> 36

>> 6

فارکس

انتقـال ارز

انتقال فوری ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

1449 St. Catherine W
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

•15760 boul Pierrefonds

!UN 70

کانادا
رشیدان
>> 13

صمیمی

Tel.: 514-485-4744
West Island:

آیا ســازمان ملــل متحد
خواهد توانست بر مشکالت
ســاختاری خود فائق آید و
ازجمله حق تبعیض آمیز وتو
که از عوامل عمده ناکارآمدی
این سازمان است را لغو کند،
یا مانند "جامعه ملل" باید
جنگــی دیگــر رخ دهد تا
تکلیف این سازمان بی سامان
را روشن کند؟!  ......ص6 :

مرد اول
سیاست
سرزمین
افرا ...

مونتریال به صرف هزینه در
زیرساخت ها می افزاید

•6170NDG:
Sherbrooke 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

2
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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 2016
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.

17 495 $

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

NEW RAV4 hybride 2016
PRICE COMING
قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

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

COMPLETELY
REDESIGNED

بامدیریت

الکس پورقناد

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

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting November 3rd, 2015 and January 4th, 2016 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 2016 Corolla CE (BURCEM AA), 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

ا بر
ج
2 کنون آما

c

www.paivand.ca since 1993

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

New
ModelUnit
Unit:
Model

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal, Qc H3G 0B9

H3G 2T3

Winning, winter deals

Ben Omrani

Place Newman
2101, Av. Dollard, Lasalle

514 595-7100
Montreal
Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. W., #236
Place-des-Arts | 514 669-1880

47

$

per month

1

Place du Quartier (Chinatown)
1111, St-Urbain St., Suite r19a
Place-des-Arts | 514 667-0077

>

500 MB OF dATA2

>

Unlimited Canada-wide
anytime minutes3

>

Place du Parc
3575 du Parc
Place-des-Arts | 514 677-8009

Unlimited messaging4

(international text, picture and video messages)

>

Call display and Voicemail

5

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

NEW

درخدمت جامعه محترم ایرانیان مونتریال
___________________________

LG G3

0$

بهنام عمــرانی

6

برای دریافت اطالعات بیشتر
.همین امروز با ما متاس بگیرید

Reg.: $100

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

mobifone... We follow you everywhere!
Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Smart and Max plans available with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Smart plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees
(if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $5/100 Mb, charged in $5 or $10 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Airtime includes calls from Canada to Canadian
numbers only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 4. Plans include messages sent from Canada to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts,
messages related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. Offer available
on new Smart Plan activation with 2-year Tab24 agreements with a minimal monthly fee of $47 on the LG G3 after a $100 credit on the customer’s second bill. Offer ends 04/04/2015. A device savings recovery fee applies in accordance with
your service agreement. If, for any reason, you downgrade to a lower tier plan category during your term, then you will be charged a one-time price plan downgrade fee as set out in your service agreement. TMFido and related names & logos
are trademarks used under licence. © 2015 Fido Solutions

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

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

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
MY SPINELLI
PROGRAM

Mehdi Bon

Sales Representative
514-983-2444

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

1238

ن
سازما بیسـامان!
 6آبان« -ســازمان ملــل متحد با
همکاری شرکای متعدد می تواند
به ســابقه فعالیت های غرورانگیز
گذشــته خود ازجملــه برچیدن
اســتعمار ،امحای بیمــاری های
مرگبار ،پیروزی بر آپارتاید ،توسعه
حقوق بیــن الملل ،حفظ صلح در
نواحی بحرانــی و تدوین مجموعه
معاهدات برای تأمین حق مســلم
انســان بر آزادی ،برابری و منزلت
بنگــرد» .این بخشــی از پیام بان
کی مون ،دبیرکل سازمان ملل به
مناسبت گرامی داشت هفتادمین
سالگرد تأســیس آن در  24اکتبر
است.
این بخش از پیام دبیرکل سازمان
ملل ،به کار دانش آموزی می ماند
که برای پنهان داشتن کارنامه ر ّدی
خود ،به شرح نمره های خوبی که
درسال های گذشته گرفته بپردازد!
البتــه ،دبیرکل ســازمان ملل می
کوشد به رعایت انصاف نیز تظاهر
کند و دربخش دیگری از پیام خود
به ناتوانی و ناکارآمدی سازمان تحت
مدیریت خود نیز اشــاره می کند:
«درعین حال ناکامی هایی دراین
مســیر وجود داشته و جهان هنوز
نتوانســته صلح پایدار و ثباتی که
موسسان سازمان درنظر داشتند را
به دست آورد».
آقای بان کی مون علت این "ناکامی
هــا" را توضیح نمی دهد و ازجمله
نمی گویــد که یکی از بزرگ ترین
علل آن "حق وتو"ی اعضای دائمی
شــورای امنیت سازمان ملل است.
حــق ناحق ،تبعیــض آمیز و ضد
دموکراتیکی که در زمان تأسیس
ســازمان ملل در ســال  ،1945به
اعتبار پیروزی در جنگ جهانی به
کشورهای فاتح داده شد و اکنون به
صورت یکی از علل اصلی بی عملی
و کم خاصیتی این سازماندر سطح
بین المللی درمورد جرایم و جنایات
جنگی ،نقض فاحش حقوق بشر و
جنایت علیه بشریتدرآمده است.
اثر منفی و مخــرب "حق وتو" در
ناکارآمدی ســازمان ملل تاحدی
است که کافی است یکی از عوامل
جنایت علیه بشریت یا نقض حقوق
بشر ،مورد حمایت یکی از پنج عضو
دائم شورای امنیت دارنده حق وتو
باشد تا به راحتی از چنگال عدالت،
مجازات یا حتی جلوگیری از تداوم
جنایت یا نقض حقوق بگریزد .شمار
قطعنامه های متعدد شورای امنیت
ســازمان ملل درمورد محکومیت
اســراییل در نقض حقــوق مردم
فلسطین که با وتوی آمریکا بی اثر
شده ،گواه این امر است.

به خاطر این نقص بزرگ ساختاری،
شــورای امنیت به جای آن که در
درگیری های بین المللی استفاده
از نیروی نظامی خود را برای پایان
بخشیدن به درگیری به کاربرد ،از
اســتفاده از نیروهای حافظ صلح
حمایت می کند کــه عمال نقش
چندان موثری ندارند و به جای پایان
بخشــیدن به درگیری و برقراری
صلح بیشــتر نقش حفظ حالت نه
جنگ و نه صلح را بازی می کنند.
فــزون برایــن ،ســازمان ملل از
بوروکراسی متراکم ،که سبب کندی
کارمی شود و فسادپرور نیز هست،
رنجور است.
به عنوان مشت نمونه خروار،درحالی
که رسیدگی به پرونده متقاضیان
پناهندگــی دربرخی از کشــورها،
ازجمله ترکیه ،و اعزام آنها به کشور
مقصد پناهنده پذیر چندین سال
به درازا می کشــد و دراین سال ها
خانواده های پناهجو ناگزیر از زندگی
در شــرایطی رّقت بار و غیرانسانی
هستند ،اگر کسی بخواهد از طریق
این ســازمان ،داوطلبانــه و بدون
چشمداشت مالی ،به این افراد بی
پنــاه و نیازمند کمک کند نیز باید
بین دوتا سه سال انتظار بکشد و از
هفت خوان کاغذبازی های مالل آور
پذیرشداوطلب بگذرد!
اینچنیناستکهدرجهانپرآشوب
کنونی ،سازمان ملل از انجام وظایفی
که درآغاز به خاطر آنها ایجاد شده
دورافتاده و بیشتر نقش یکدستگاه
اداری پرحجــم و کــم خاصیت و
ماشــین صدور بیانیــه های اعالم
موضع مانند "محکومیت"" ،تأثر"،
"نگرانی" و دست باال اعالم "جنایت
علیه بشریت" را پیدا کرده است.
یکــی از علت های کاهش یا ازبین
رفتن کارآمدی ســازمان ملل ،این
اســت که قدرت های بزرگ ازآن
استفاده ابزاری می کنند و درعمل
این ســازمان به صورت باشــگاه
خصوصی این قــدرت ها درآمده و
ساختار دموکراتیک خود را ازدست
داده اســت .علت عمده این امر را
بایــد در چگونگــی تأمین بودجه
ســازمان ملل جســتجو کرد80 .
درصد بودجه ســازمان توسط 20
کشور (یعنی  10درصد کشورهای
عضو) تأمین می شود و در نتیجه
کشــورهایی که سهم بیشتری در
تأمین بودجه دارند ،می کوشند آن
را تحت فرمان خود درآورند .بزرگ
ترین این کشــورها ایاالت متحده
است که همیشه چندصد میلیون
دالر از ســهم پرداختــی خود به
{>> ادامه در صفحه}8 :
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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

«روزهای روشن و آفتابی» ،سیاستهای
مثبت و مترقی ،ترمیم خرابی ها و...
حسین صمیمی (پیوند)
دوشنبه شب  19اکتبر  2015و در پیامد یکی
از حساس ترین انتخابات فدرال کانادا
در چند دهه اخیر ،ژوستن ترودو و
حزب لیبرال با بدســت آوردن 184
کرســی در پارلمان اُتــاوا و اکثریت
قاطع ،در میــان ناباوری از نتیجه به
دســت آمده ،مسئول تشکیل دولت
آینده و تغییر نقشــه سیاسی کانادا
شدند.
ساعتی پس از بسته شدن صندوقهای رای در
استانهای شرقی و شمارش آراء ،رنگ قرمز که
نماد حزب لیبرال است تقریبا تمام این ایالت
ها را گلگون نمود و از زمان به بعد توقف این
ترن که با سرعت به ســوی غرب در حرکت
بود تقریبا غیر ممکن مینمود به گونه ای که
عمال در ساعت  22:30تمام سازمانهای خبری
شکســت هارپر و پیروزی ترودو و به دســت
آوردن دولت اکثریت را بدون هیچ شکی اعالم
داشتند.
آقای ژوستن ترودو نخست وزیر جوان چهل و
سه ساله منتخب ،در ادامه همان روش مثبتی
که در درازای مبارزات انتخاباتی ادامه داده بود،

بدون شرح

بی آن که دیده بیند
در باغ
احساس می توان کرد
در طرح پیچ پیچ مخالفسرای باد
یاس موقرانه برگی که
بی شتاب
بر خاک می نشیند
..
بر شیشه های پنجره آشوب شبنم است
ره بر نگاه نسیت
تا با درون درآئی و در خویش بنگری
با آفتاب و آتش
دیگر
گرمی و نور نیست
تا هیمه خاک سرد بکاوی
در رویای اخگری
این  ...فصل دیگری ست
از درون
که سرمایش
درک صریح زیبائی را
پیچیده می کند .
یادش به خیر پائیز
با آن
توفان رنگ رنگ
که بر پا
در دیده می کند !
هم برقرار منقل ارزیر آفتاب
خاموش نیست کوره
چو دیسال
خاموش خود منم!
مطلب از این قرار است:
چیزی فسرده است
و نمی سوزد امسال
در سینه تنم !
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در میان انبوهی از هواداران حزب
بــه روی صحنه آمــد و در کنار
همسرش به ادای سخنرانی
پیروزی پرداخــت .وی با
رقبــای بازنده بــا احترام
برخورد نمــود و از آنها به
عنوان همسایگان با ایده و
تفکر متفاوت نام برد.
سخنرانی او مملو از امید به
روزهای روشنتر برای کانادا بود.
فردای انتخابات فدرال ،آغازی نو با دورمنایی
شروع سخن با جمله معروف «راه
روشــن و آفتابی» ویلفرید لوریه ،روشن و پرامید برای کانادایی که دیگربار به جایگاه
نخســت وزیر به نام کانادا در صد
راستین خود باز می گردد ...
سال پیش بود.
ترودو گفت "لوریه میدانست که راست در واقع در  9سال گذشته همسویینداشت.
سیاســت میتواند نیروی مثبتی و با استفاده از تمام امکانات سعی شــاید با این انتخابــات بار دیگر
در اجتماع باشــد ،و مردم کانادا نمودنــد تا هرچه در این کشــور لیبرال ها نشــان دادند که دولت
امروز با رای خود چنین پیامی را نمــادی از فلســفه لیبــرال ها و و نحــوه طبیعی حکومــت این
فرســتادند"«" .روزهای روشن و سیاســت های میانه روی ایشان کشور میباشــند .در سال 2013
آفتابی» دوســتان من ،این است بــود را نابــود کرده و ارزشــهای وقتی ترودوی جــوان در مبارزات
آن سیاست و راه مثبت که چه ها ایدئولوژیک راست و بعضا افراطی داخل حزب برای پســت رهبری
میتواند انجام دهد ".
را جایگزین آن نمایند ،تفکری که
{>> ادامه در صفحه}12 :
هارپر و محافظــه کاران تندروی با ارزشــهای اکثریت مردم کانادا

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

با تعیین
وقت قبلی

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

و
ر
خـانه
دا
ÎInwÂ pMI· ¶¼ºToÄIÏ
کلیسای

مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

رضا بناساز

عصر

نشانیکلیســا:

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

¶ zهم گذشت!
دیگر
سال¨In
·¶vÃdÃIیکS

فارسیزبان
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دوم نوامبر ،ســالگرد تاسیس
خانه ی دوم همه ی ما ،گروه
«همه چیز در مورد مونترآل»
در فیسبوک است.
خانه ای که ساکنانش از همه
جایند و محــدود به مونترآل
/نیستن .د
دلبســتگی و حضور روزمره
در فعالیتهای این گروه باعث
شــده خیلی از ماها عمال در
این خانه ی مجازی زندگی کنیم
و به در دیوارش حســابی عادت
کرده ایــم .از شــادترین لحظه
هایمان ،دلتنگیهایمان ،تجربیات
و راهنماییهایمان ،تا ذکر اخبار و
رویدادهای کانادا ،ایران و ســایر
جاهای جهان که به نوعی برایمان
با اهمیت بوده ،تا ذکر موقعیتهای
شــغلی و خالصه «همه چیز در
مورد مونترآل» و ســوراخ سنبه
هایــش تا دورتریــن جاهای این
ایالت وســیع ،همــه و همه را در
اینجا با هم به اشتراک گذاشته ایم
تا بخشی از دردهای غربت را با آن
التیام بخشیده و در این سرزمین
سرد ،تنها نباشیم.
بــی شــک ،موفقیــت ،اعتبار و
محبوبیت این خانــه ی مجازی
نتیجه ی حضور و فعالیت اعضای
با وفا و با مرامش بوده و نمیتواند
متعلق یک شــخص باشد .سنگ
ابتدایی تاسیس این گروه به این
منظور نهاده شــد تا پلی باشد به
وسعت قلبهای بزرگ هموطنان
و همزبانــان عزیــز در غربت ،تا
هیچ کــدام از اعضای این خانواده
ی بزرگ ،هرگز تنها نباشــد و هر
عضوی بتواند درد دلهایش را برای
این همه گوش شنوا و همدرد بیان
کرده و سبکتر شود.
در کنــار موفقیتهــا و امید دادن
هایمان ،مشکالت و گرفتاری هایی
را هــم که در طول این ســالیان
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زمـــان:
57 Westpark D.D.O

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

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

مهاجرت برایمان بوجود آمده
نیز در اینجا بازگو کرده
ایم تا دیگــر اعضا آگاه
گشــته و سختی هایی
را که ما کشــیدیم ،آنها
متحملنشوند.
این گروه باعث آشنا
شــدن خیلی ها با
هم شده تا آنجا که هر
هفته ،چندین نفر
از دوســتان
مجازیمان را برای اولین
باردر عالم حقیقی می بینیم و
به هم ســام می کنیم؛
گویی سالهاستدر عالم حقیقی با
هم دوست بوده ایم!
بی تردید ،این گروه ،یکی از عوامل
تاثیرگــذار در جامعــه ی ما در
مونترآل بوده و می باشد .حرکتی
که با این گروه شــروع شد ،باعث
گردید که اجتماعــات مجازی و
حقیقی دیگری نیز در این شــهر
تشکیل شود که قطعا هدف همه
ی آنها کمک به وضعیت جامعه ی
خودمان و حل بخشی از مشکالت
دوستانمان در این دیار بوده و می
باشد.
اخبار بســیار امیدوار کننده ای از
بزرگتر شــدن جامعه ی ایرانیان
در کانــادا و بویژه مونترآل از همه
جا به گوش میرسد و کامیونیتی
ما دائما در حال گسترش و ریشه
گرفتن است .در خیلی از محالت
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6886-162 -)415( :.léT

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
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شهباز :سازمان بی سامان...

را بر روی سایت بخوانید

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

ســازمان ملل را گرو نگه می دارد
تا از نیاز مالی آن به سود خود بهره
برداری کند.
اخیرا زمزمه هایی درمورد سست
کردن حــق تبعیض آمیــز وتو
درشورای امنیت شنیده می شود.
به گزارش تارنمای "صدای آلمان":
«کشــور کوچک لیختن اشتاین
روز جمعه ( 23اکتبر/اول آبان) در
هفتادمین سالگرد تشکیل سازمان
ملــل پیشــنهادی را مطرح کرد
که ناظر بر شــاخص های رفتاری
اعضای شــورای امنیــت درمورد
قطعنامه های مربوط به جنایات
علیه بشریت است.
 104کشــور ازجمله آلمان و دو
عضو دائم شــورای امنیت یعنی
بریتانیا و فرانســه ،با امضای خود
ازاین پیشنهاد پشتیبانی کرده اند».
این طرح از اعضای دائم شــورای
امنیــت می خواهد کــه درمورد

این شهر ،از اینکه در خیابان می
بینیم و میشــنویم که افراد
کثیری با هم در حال فارسی
حرف زدن هستند لذت برده
و برای یک لحظه خود را در
وطن تصور میکنیم.
ســالگرد بوجود آمدن این
گــروه در امســال ،مصادف
است با راه پیدا کردن چند
هموطن ایرانی و یک بانوی
افغان به پارلمان این کشور،
تا بیش از گذشته در اداره و
مراجع اجرایی عالی و سیاستگزاری
این کشور حضور داشته و بتوانیم
بخشــی از تاریخ و آینده ی این
سرزمین را بنام خودمان رقم بزنیم.
از همه ی یاران همیشگی تقاضا
دارم که مثل همیشه از این گروه
حمایت کرده و در خبر رســانی،
انتشــار عکس ،ویدئو ،آگهی های
کاریابی ،موقعیتهای خوب و انتشار
همــه ی رویدادهایی که به نوعی
باعث تقویت جامعه ی ما در اینجا
میشود همکاری داشته تا هر کدام
از اعضا بتواند منشــأ یک حرکت
مفید و مثبت برای بقیه باشد .بی
شــک ،با نهادینه شدن این رویه،
جامعــه ی قویتــر و پویاتری در
مونترآل و کانادا خواهیم داشــت
و یکیایک مــا از این مهم ذینفع
خواهیم بود.
پایندهباشید.
علی (ادمین)

>> ادامه از صفحه6 :

قطعنامه های مربوط به قوم کشی،
نسل کشی ،جنایت علیه بشریت
و جنایات جنگی از استفاده ازحق
وتو صرفنظر کنند!
باوجود نیت خیرخواهانه ای که در
پیشنهاد لیختن اشتاین می توان
یافت ،این پیشنهاد آشکارا گویای
به بن بست رسیدن و ناکارآمدی
این نهاد مهم سازمان ملل است.
تصور این که راه حل این مشکل
را بتوان در درخواســت خودداری
داوطلبانه از اعمال حق وتو جست،
اگر ســاده لوحانه نباشد دستکم
درحد افراط خوشبینانه است.
تارنمای "صدای آلمان"دراین مورد
می نویسد« :با توجه به مکانیسم
های تصمیم گیریدرسازمان ملل
و مواضع اعضای شــورای امنیت،
بعید است که طرح لیختن اشتاین
جنبه رسمی و قانونی پیداکند .ولی
شاید امضای شمار هرچه بیشتری

از اعضای سازمان ملل بتواند فضا
و فشاری اخالقی را ایجاد کند که
اعضای شــورای امنیت درمسایل
یادشده به راحتی ازحق وتوی خود
استفادهنکنند»!
در پایــان جنــگ جهانــی اول،
تشکیالتی موسوم به "جامعه ملل"
برای جلوگیــری از بروز جنگ و
برقراری صلح ایجاد شد که باوجود
تالش نتوانست مانع از وقوع جنگ
جهانی دوم شود و خود نیز از بین
رفت.
آیا ســازمان ملل متحــد خواهد
توانست بر مشــکالت ساختاری
خود فائــق آیــد و ازجمله حق
تبعیض آمیز وتو که از عوامل عمده
ناکارآمدی این سازمان است را لغو
کند ،یــا مانند "جامعه ملل" باید
جنگیدیگر رخدهد تا تکلیف این
سازمان بی سامان را روشن کند؟!
•

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
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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
دیگرزدهاند.
تمام حرف
هارپرشد،
استیوندچار
برگشت
غیرقابل
کمای
جمعیت بسیار زیاد ایرانیان بتوانند به این گروه بپیوندند.
برای
همه چیز
معنای
مجبورنــام او به
بعضیها
تمام بــرای
شکستیهر
بیمار میتواند
آیندهای
رسد کبک در
برای بهرانظر
کنند.تحمل
اتانازی او با
او راشــد و
مناطق
خانــواده به
بــهمیهمراه
نیستند که
کانادایی
را
درخواستش
بخواهد
لحظه
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک
محافظه کرد.
حزببلژیکیها
است که
هــمدهه
کهیک
آذر:
رهبری
5عیار،
سفر به سرزمین مادری ،هواپیمای مختلف جهان داشــته و در سال
حساب
به
نیازی
کار
این
برای
و
کنــد
لغو
میآید .البته همه اینطور تصویب کند.
هم دیک ر
آســان را
همان مرگ
اتانــازی یا
دســت داد و
کانــادا را از
کار
شوند و  1977زمانی که  6ســال داشت
سوار
را
عربی
کشــور
از
خیلی
مثــال
و
کنند
نمی
فکــر
نیست.
پزشک
حضور
حــرف و حدیث درباره پیامدهای
حاال هم
وزیری را.کبک
استان
کردهاند.
قانونی
نخست
صندلی
شدند.
یکدیگر جدا
مادرش
بــهدو خط هوایی به پدر و
هــاکــردن
عوض
یک با
بلژیکی
دانشگاه
پروفســور
بلژیک
ایــناز قانــون
کانادا و
در جک
پاورپوینت و
عنــوان یک تصویــبکمک
ســپتامبراو رااین پزشــک
قانونی
رساندن
یکتصویب
حال به
در در
کانادا،
بین مــردم
جوان محبوب
رســدرا با30
علتش
جاستین
که
طالقی
بعید نیست که طی
برسند.
تهران
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
و
بروکســل
VUB
می
نظر
به
و
اســت
زیاد
شوخی ،درخواست یوتانازی
شصت ساله جان بیماری
مشابه است.
وزیری
نخســت
صندلی
روی
مادرش
موضوع،پدر
اختالف سنی
هوایی
آینده،
نامماه
چند
سیصد نفر
خطاز
بیش
گذشــته
ســردمدار
روزها
ایــن
ســرطان
رســانهها
شــدن
تهران  -جدی
دهد.
ارایهومی
بیمارانش
سال را به
ورهســت را با
ناتان
می ماهبه
آسان»
«مرگ
متقاضی
بلژیک،
در
ترودو.
نشیند؛جاستین
م
ی
داند.
داغ
دوباره
ونکوور
تهران
یا
اوتاوا
بروکسل دور
باره کنند.
بیشتریدر این
دیستلمان
حاضران،
گرفت.هماو جمع تمرکز یکی از
شمالمرگبــار
است.به بیماری یادرد جسمی درتزریق
یوتانازیمبتال
باید
قطعیبهبيــن
گــروه
گــزارش
وبه
در
کارشناسی
اخذنت:مدرک
بعد
دیستلمان
سالحرف
 ۴۴به
شود!تا
شدند
دیســتلمان
دکتر ویم
دات
پستکه
نشنالکرد
منبع:خطاب
شخصیتی
روزنامهاز را
هاینداشت
بیشتر
الملل که
احتمالیک
ناشی از
العالج
ذهنی
شخصی
زندگی
__________
مرد
حاال
او
دانشــجو،
خبرگزاري
گیل،
ک
م
دانشگاه
از
ادبیات
رشته
کنند.
گوش
مرگ
درباره
شــما
که
پزشــکانی
همه
با
عمرش را وقــف پایان درد
دو بــار به طور ناموفق زیر
زیادبیماری یا حادثه باشد.
Euthanasia
(Greek:
"good
تنش
رســمی
لباس
شــب
آن
او
نظر
از
است.
شناسید
 2005و در
تیغدر ســال
افرا او
ســرزمین
سیاســت
میاول
است.از
تعــدادی
همراه
جاســتین
ها کرده
رنجبهانسان
و
ســالتغییر
جراحــی برای
پزشک
متفاوتدر حضور
باید
درخواست
>>"death
the
practice
of
شلوار جین
یک
جنسیتبلکه
بود،
دی نکرده
شــنبه،کار4به
یعنــی که
بیمار
ســوفی
رفتهبابا
بــا
مونترال
بدونمتولد
فــوتو بود.
خواهد
دور
سالههای
۷6کسال
سفر ی
گرگوار ،دوستانش
اضافهبهکرد
سیمون
بود.
بیرونی
فشار
هرگونه
او ،معالج
intentionally ending a life
پولیوری
و
ســاده
پیراهنی
و
آبی
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فعالیتش را در این زمینه شــروع چگونه در جلسهای دو ساعته به

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


ﺳﺎﻋﺕ PAIVAND: Vol. 23 
no.1238
Nov.01,
01,
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻳﺭﺍﻥ2015 :
www.paivand.ca
since 1993

کانـــادا...
کانــادا...
آیامرگخودگزین

Euthanasia

کبکوزیرجدید
نخست
بیوگرافی
(یوتانازی)در
قانونیمیشود؟

پردرآمدترینخوانندهسال
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یک کلمه ساختهشده در اینترنت،
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
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لغت را کاربران اینترنت ساختهاند و از آن برای
تگگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
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پردرآمدترینخوانندهسال
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.
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شهر ما...

جمهوری اسالمی..

دراقتصادایرانچهمیگذرد؟

سال جاری خورشیدی هم امضای
«برنامــه جامع اقدام مشــترک»
(برجام) را در کارنامه خود دارد و
هم به عنوان یکی از ســختترین
ســالهای چهار دهه گذشته در
تاریخ معاصر اقتصاد ایران به ثبت
خواهد رسید.
ایــن «پارادوکــس» (تناقــض)،
آمیزهای از شگفتی و سر در گمی
را هم در محافل کارشناسی و هم
در افکار عمومــی به وجود آورده،
زیرا انتظار میرفت که تکانه مثبت
حاصل از امضای توافق وین در تیر
ماه گذشــته ،که آغاز فرایند رفع
تحریمها پیامد منطقی آن است ،با
ایجاد یک فضای روانی خوشبینانه،
چرخ از نفــس افتاده فعالیتهای
اقتصادی را به راه اندازد و یا دستکم
نرخ رشد را در سطح سال گذشته •
ســوم) ســازمانهای بینالمللی
حفظ کند.
•
اقتصادی هم ،در ارزیابیهای خود،
بر مدار صفر
بر شــدت گرفتن دوباره رکود در
اقتصاد
در
امروز
آنچه
بــه
با توجه
اقتصاد ایران صحه میگذارند.
ایران میگذرد ،چنین پیدا است تیم اقتصادی صندوق بینالمللی
که شاخص رشــد حتی حرکت پول ،که شــهریور ماه گذشته به
الک پشتی سال گذشته خود را از تهــران آمد ،در گــزارش خود از
دست داده و فعالیت بر مدار صفر وضعیت اقتصادی ایران ،نرخ رشد
میچرخد:
کشور را در ســال  ۱۳۹۴بین به
•
عالوه نیم در صد و منهای نیم در
یک) محافل کســب و کار تهران صد پیشبینی میکند و مینویسد
در توصیــف ســال  ۱۳۹۴از که به نظر میرسد «اقتصاد کشور
تعابیری بسیار یاسآمیز استفاده در نیمه اول سال جاری منقبض
میکنند .مســعود خوانســاری ،شده باشد».
رییس اتــاق بازرگانی
آغاز فرایند لغو حتریمها
تهران ،ســال جاری را
میتواند نرخ رشد اقتصادی
«شــاید ســختترین
دوره اقتصادی در ســی ایران را به گونهای محسوس باال
سال گذشته» توصیف ببرد و دولت روحانی نیز به این
میکند.
چشم انداز امید بسته است.
رضا شهرســتانی ،عضو
انجمن تولیدکنندگان
فوالد نیز رکود امسال را «در پنجاه تیم اقتصادی صندوق در تشریح
سال گذشــته» بیسابقه میداند ،وضعیت اقتصادی امروز کشــور
با این اســتدالل که بیش از سه چنیــن مینویســد« :اقتصــاد
میلیون تن محصــوالت فوالدی ،همچنان با چالشهای ساختاری
معادل بیســت درصد نیاز کشور ،شدیدی روبرو است .سقوط شدید
در کارخانههــای تولیدکننده این قیمتهای جهانی نفت موجب کند
کاال «دپو» شــده و مشتری برای شدن شتاب فعالیتهای اقتصادی
آنها نیســت .با توجه به دورههای شــده اســت .بخش خصوصی و
متعدد رکود در چند دهه گذشته ،اصناف با کمبــود تقاضا و حجم
این تعبیرات را میتوان اغراقآمیز انبوهــی از انباشــتگی کاال روبرو
توصیف کــرد ،ولی بــه هر حال است .ایندر حالی است که تولید با
تردیدی نیســت که ارزیابیهایی ظرفیت بهرهبرداری پایینی مواجه
چنین بدبینانه عمق رکود امروزی است .سیستم بانکداری شدیدا با
اقتصاد ایران را به نمایش میگذارد .خطر عدم بازپرداخت وامها روبرو
•
اســت که منجر به نرخ بهره باال و
کشور
اقتصادی
مســئوالن
دوم)
ناپایدار و کاهش اعتبارات بانکی به
و نیز محافل کارشناســی نیز در اقتصاد شده است .معوقات انباشته
ارزیابی وضعیــت موجود اقتصاد شده توسط بخش دولتی طی دو
کشــور چندان با بدبینی محافل سال گذشــته بر پیچیدگی این
کسب و کار فاصله ندارند .دوازدهم مسایل افزوده است».
مهر ماه گذشته ،رسانههای تهران از کل ایــن دادهها چنیــن بر میآید
نامه مشترکی را منتشر کردند که که تولید ناخالص داخلی ایران بعد از
از سوی علی طیبنیا ،محمد رضا سقوط نه در صدی در سالهای ۱۳۹۱
نعمتزاده ،علی ربیعی و حسین و  ،۱۳۹۲در ســال  ۱۳۹۳به ارزیابی
دهقــان ،وزاری اقتصاد و صنعت بانک مرکزی به رشــد سه در صدی
و کار و دفاع ،به حســن روحانی دســت یافت ،ولی همین رشد ناچیز
اواخر همان ســال به دستانداز
رییس جمهوری اســامی ایران نیز از 
نوشته شده اســت .اینان در نامه افتاد و طی دو فصل اول سال جاری به
خود هشدار میدهند که «در برهه احتمال فراوان باردیگر به محدوده قرمز
کنونی اگر به صورت ضرباالجل زیر صفر بازگشته است.
و بر اساس قواعد حاکم در شرایط
بحران اتخــاذ تصمیم نگردد ،بیم
آن میرود که این رکود تبدیل به
بحران و آنگاه بیاعتمادی شود که
برای زدودن آثار آن شاید مدتها
وقت الزم باشد».
نکته جالب آنکه مهر ماه به پایان
رسیده ،ولی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی هنوز نرخ رشدهای بهار و
تابستان را اعالم نکرده است.
با این حــال اکبر کمیجانی ،قایم
مقام بانک مرکزی ،حدس میزند
که نرخ رشــد اقتصادی کشور در
فصل بهار احتماال منفی بوده است.
ولی اله ســیف ،رییس کل بانک
مرکزی هم امید ندارد به اینکه نرخ
رشد اقتصادی امسال از یکدر صد
بیشتربشود.
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•
بسته تازه

در مجموع میتوان گفت که
اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۹۰
تا امروز دوران بسیار سختی را
پشت سر گذاشته و ایرانیها
نیز طــی همین مدت فقیرتر
شدهاند.
اگر ارزیابی صنــدوق بینالمللی
پول را مالک قرار دهیم ،میبینیم
کــه در فاصله ســالهای ۲۰۱۱
تــا  ،۲۰۱۴تولید ناخالص داخلی
ســرانه در ایران از  ۶۴۲۰دالر به
 ۵۳۵۳دالر کاهــش یافتــه و هر
ایرانی طی این چهار سال به طور
متوسط هفده درصد فقیرتر شده
است .بد نیست بدانیم که در سال
 ۲۰۱۴تولیــد ناخالص داخلی هر
ایرانی به حدود نصف یک لبنانی
رسیده اســت .همچنین ،بر پایه
همان شــاخص ،
طی همان سال
یک ایرانی در مقایسه با یک اردنی،
یک عراقی و یک الجزایری ،فقیرتر
بوده است.
حســن روحانی رییس جمهوری
ایران در گفتوگــوی تلویزیونی
خود ،کــه شــامگاه  ۲۱مهرماه
برگزار شــد ،تلویحا رکود حاکم
بر اقتصاد کشــور را پذیرفت و آن
را به پیآمدهــای مدیریت دولت
گذشــته ،تداوم تحریم و به ویژه
ســقوط درآمدهای ارزی ایران از
محل نفت نســبت داد .به گفته
آقای روحانی در آمد نفتی ایران
از  ۱۱۹میلیارد دالر در  ۱۳۹۰به
 ۲۵میلیارد دالر در سال جاری
خورشیدی ســقوط کرده که
کمترین رقم در ده ســال گذشته
است.
بــرای مقابلــه با رکــود ،رییس
جمهــوری و تیــم اقتصــادی او
بســتهای مرکب از سی و سه بند
را به کشــور ارائــه دادند که متن
کامل آن بیست و هفتم مهر ماهدر
رسانههای تهران منتشر شد.
عنــوان ایــن بســته ،آنگونه که
در رســانهها دیــده میشــود،
«سیاستهای دولت برای مواجهه
با چالشهای اقتصادی تا پیش از
رفع تحریمها» است.
در همین عنوان« ،منطق» مندرج
در بسته پیشنهادیدولت به چشم
میخورد.
این «منطق» را میتوان چنین
خالصه کرد:
اقتصاد کشوردر حال حاضر با توجه
به کاهش درآمدهای نفتی و تداوم
تحریمهــا ،در وضعیت رکود قرار
گرفته است .حدود شش ماه دیگر،
با توجه به رفع تحریمها و باال رفتن
دریافتیهای ایران از محل افزایش
درآمدهای نفتی وداراییهای ارزی
بلوکه شــده در خارج ،چرخهای
فعالیت در کشــور دوبــاره به راه
خواهد افتاد .ولی طی این چند ماه،
تا بر طرف شدن تدریجی تحریمها،
نمیتوان در برابر وضعیت ایستا و
حتی عقبرونده اقتصاد کشــور
دست روی دست گذاشت.
راه مقابله با وضعیــت موجود ،از
{>> ادامه در صفحه}30 :

فریادمــــان را بلند كنیم تا مونترال
سردمدار انقـالب سبز شود!

شكایت ها وســروصداها زمانی
شروع شد كه قرار شد  ٨میلیارد
لیتر زباله خام به داخل رودخانه
سن لوران ریخته شود.
خدا را شــكر كه ایــن برنامه به
منظور بررســی های بیشتر به
تعویق افتاده است.
ولــی چه خبر از شــكایت ها و
سروصداهادر مورد سایر مشكالت
زیست محیطی مونترال؟
گزارش سال  ٢٠١٤شهر مونترال
در خصوص جمــع آوری زباله
بازیافتی ،نرخ  ٥٨.٣درصد را نشان
می دهد.
اینجا جه خبر است؟!
توجه ما به جمع آوری زباله های
بازیافتی كجاست وقتی زمین ما
برای بهبود یافتــن التماس می
كند؟
در رستوران ها و كافی شاپ هاى
زیادی در شهر مونترال كار كرده
ام كه اصال زباله بازیافتی را جمع
آوری نمی كنند ،حتی قوطی ها و
بطری های آبجو كه ارزش مادی
دارند.
حتی من دوستی دارم كه صاحب
یكی از رستوران های معروف شهر
است ،و او زباله بازیافتی را جمع
اوری نمی كنــد و اصال اهمیت
نمــی دهد كه من از این موضوع
ناراحت مى شوم.

كنترل جمع آوری زباله
بازیافتی توسط بازرسان
-----شهروندانی را زباله های
خود را بازیافت نکنند،
جریمــهکنید!
بیایید وارد عمل شویم:
این  ٤٠درصــد جمعیت بدون
شدت عمل تغییر نخواهند كرد.
اگر شهروندی زباله خود را یك روز
قبل از جمع آوری بیرون بگذارد،
جریمه می شود.
چرا بازرسانی را نداشته باشیم كه
رســتوران ها و زنان خانه داری
را كه از گذاشــتن زباله بازیافتی
خــودداری می كننــد ،جریمه
نمایند؟

یك ایده نغز:
همه کارکنان و بازرســان «دفتر
حمایت از زبان فرانسه در کبک»
می توانند برنامه جمع آوری زباله
بازیافتی را كنترل كنند!!
این ایده در كنار مزایایی كه برای
محیط زیست دارد ،به مقدار قابل
توجهی از نظــر اقتصادی هم به
شهر كمك می كند.
زمان عمل فرارسیده است ،همگی
باید صدایمــان را بلند كنیم تا
مونترال را سردمدار انقالب سبز
نماییم.
منبع گازت مونتریال
مترجم :نیلوفر غازان شاهی

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W,
)Montréal (H4C 1T9

LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

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

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسی | فرانسوی بیاموزید

نامنویسی ترم زمستـــــانی
WINTER SESSION:

DECEMBER 7, 2015 – MARCH 24, 2016
)Registration Dates: November 19, 20, & 23 (8:00 am - 2:00 pm
)NON-REFUNDABLE FEE: $100.00 (COST OF BOOKS INCLUDED

BASIC ENGLISH

Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm

FRENCH for the work-place
Monday to Friday: 8:30 am - 12:30 pm
********************
)BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (originals only
CANADIAN CITIZENSHIP CARD
VALID PERMANENT RESIDENT CARD
)CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 or IMM 5292
)CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit
YOU MUST ALSO BRING
ONE SMALL PHOTO
VALID QUEBEC MEDICARE CARD or VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE
or PASSPORT

N.B. STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.
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کبــک....
مونتریال به صرف هزینه در
زیرساخت ها می افزاید

هیأت تحریریه گازت مونتریال
 23اکتبر 2015
ایــن کــه مونتریال به شــتاب
بخشــیدن به تعمیر زیرساخت
های فرسوده خود ،به ویژه پس از
دهه ها عدم سرمایه گذاری کافی
برای نگهداری آنها ،ادامه می دهد
درخور تمجید است.
دنی کودر [شــهردار مونتریال]،
در دو ســال نخست کار خود ،در
سطحی بی سابقه بودجه بازسازی
جاده های شهری ،تعویض لوله ها،
تعمیر ورزشــگاه ها و ...را افزایش
داده اســت .این هفته شهرداری
اعالم کرد پیــش بینی می کند
هزینــه برنامه های ســرمایه ای
در ســه سال آینده  5.24میلیارد
دالر باشد که این رقم  15درصد
بیش از پیش بینی برنامه سه ساله
پیشین است.
در تاالر شهرداری اپوزیسیون اعالم
می کند که این برنامه چیزی بیش
از یک فهرســت خرید خواروبار
نیست و فاقد نوگرایی و دورنگری
است و می گوید باید به این برنامه
به دیده بدگمانی نگریســته شود
زیرا تجربه نشــان می دهد که در
گذشته بســیاری از برنامه های
اعالم شده انجام نشده است.
همچنین ،اپوزیســیون ،کودر را
به این متهم می کند که اهمیت
کافی به ساخت واحدهای مسکونی
اجــاری ارزان Social Housing
نمیدهد.

در برنامه کارهــای عمده ،تنها 8
میلیون دالر به این کار اختصاص
یافته اســت .حزب لیبرال فدرال
وعــده داده بــود کــه درصورت
انتخاب شــدن درمدت  10سال،
20میلیــارد دالر صرف ســاخت
مســکن اجتماعی کنــد و کودر
دریک کنفرانس خبری گفت که
برای پیروزی لیبرال ها برنامه ریزی
کرده است.
اپوزیســیون از این ابراز شــگفت
زدگی می کند که چرا او تخصیص
پول الزم بــرای خرید زمین های
مناسب جهت ساخت خانه های
ارزان قیمــت را پیش بینی نکرده
تا برای برخــورداری از پول دولت
فدرال در شرایط بهتری باشد.
چنان کــه از راه بندان ها و تغییر
مســیرها دیده می شود ،تاکنون
بیش از  400برنامه زیرســاختی
درسراسر مونتریال به اجرا درآمده
اســت .اگــر این امر بــه معنای
ترکیدن لوله های آب کمتر باشد،
کار ارزنده ای انجام شده است.
با ایــن حال ،همه ایــن کارهای
زیرساختی  -به ویژه با علم به این

که شــهرداری شمار کارکنان
خود را کاهش داده  -به معنای
صرف منابع بیشتر است.
کاستن از شــمار کارکنان به
معنای کاهش بازرسی است و
این می تواند دربردارنده خطر
باشــد .امیلی توییلیر ،مشاور
برنامــه ریزی مونتریال و رهبر
اپوزیسیون در شــورای شهر
می گوید بازرس کل شهرداری
اخیرا اجرای قرارداد ساخت یک
جاده را متوقف ســاخته ،زیرا
بازرســان دریافته بودند که نه
شرکت پیمانکار کار را درست
انجام میداده و نه موسسه ناظر
به رعایت مشخصات شهرداری
توجه داشته است.
کودر که به وام گیری درازمدت
برای انجــام برنامه های عمده
باور چندانی نــدارد ،می گوید
برنامه شهرداری این است که سهم
پرداخت نقدی در اجرای برنامه ها
را بیشتر کند.
در اینجا نیز ،اپوزیسیون با نظر او
توافق ندارد :آنها می گویند پرداخت
نقدی جای وام را نمی گیرد ،بلکه
با توجه به این که در برنامه کودر
افزایش بودجه برنامه ریزی شده
است ،در رأس کل بدهی قرارمی
گیــرد( .اگرچــه ،باالرفتن درجه
اعتبار شــهرداری توسط موسسه
"استاندارد اند پورز" دراین هفته
می تواند کمک به کاهش هزینه
های وام باشد).
جای تردیدی درباره بهبود عملکرد
شهرداری نیست ،اما درمورد روش
عملکرد می توان تردید کرد زیرا
مونتریالی ها از حق متوقع بودن
برخوردارند.
اکنون بایــد امیدوار باشــیم که
شهرداری هر کار ممکنی را برای
کاستن از ناراحتی و خسارت های
صاحبان کسب و کار و شهروندان
انجامدهد.
(ترجمه :پیوند )

کانادا درگیر رشد اقتصادی پایین

رشد اقتصادی ناکافی برای کانادا
که یک اقتصاد نفتی نیز اســت،
برای این کشــور به یک دردســر
تبدیل میشــود .برای یک کشور
عضــو گــروه جی هفت ،رشــد
اقتصادی بین  1تا  2درصد ،کافی
نیست.
هفته نا مــه
اکونومیســت ،رد
آخرین شماره خود،
مثــل هر شــماره
دیگــری ،بــه مرور
شاخصهای اقتصادی
مهــم کشــورهای
جهان پرداخته است.
در ایــن شــماره،
میتــوان وضعیت
اقتصادی کانــادا را
رصد کرد .پیشبینی

شده است که کانادا در سال جاری
 1.1درصد رشد اقتصادی داشته
باشد و رشدش در سال آینده نیز
 1.9درصد باشد.
به گــزارش اقتصاد آنالین به نقل
از صدای اقتصاد ،این کشور دارای
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تورم قیمتهای مصرفکننده 2.1
درصدی در ســال گذشته بود و
امسال نیز تخمین زده شده است
که تورمش  1.2درصد باشد .نرخ
بهــره بانکی در این کشــور برای
حسابهای ســه ماهه کوتاه مدت
 1.46درصد است.
نرخ بیکاری در کانادا
در ماه سپتامبر 7.1
درصد بوده است.
ایــن کشــور دارای
کسری تجاری 15.6
میلیارد دالری در ماه
اوت بود و کســری
بودجه آن نیز به اندازه
 1.8درصــد تولیــد
ناخالــص داخلیاش
است.

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

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

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

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

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

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178

کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

École Multiethnique
)de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ

Free French Courses/
Cours de français gratuits

in collaboration with Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Fall session/ Session automne:

)5 janvier au 20 mars 2016 (11 weeks/ semaines
)!Levels: Beginner, Intermediate & Advanced, Writing and Conversation (New
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé, Conversation et Écriture
Courses Schedule/ Horaire des cours:
Morning/ Matin: 9h à 12h
Afternoon/ Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening/ Soir: 18h à 21h

Evaluation/ Évaluation: December 4th from 16:00 to 19:00
!!!REGISTER BEFORE December 3rd
!Upon appointment only! Sign-up today
!Rendez-vous seulement! Enregistrez-vous
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

)Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria
Montréal, H4A 1L2
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ایـــران...

با یاد خوب استاد
غالمرضا تنها»...
«
دو چشم یک تن کم
از شمار
ار خرد هزاران بیش
وز شم
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حی
ـمری م ر م ی

طنیــن مــی
اندازد...
اســتاد «غالمرضــا تنهــا» روز می گفت" :واژه
"اســتاد با اینهمه
جشنبه  ۲۳مهر  ،۱۳۹۴بر اثر هــا حرمــت
پن 
ارضه قلبیدرگذشت.
نامردمــی مردان
دارنــد .کلمات
ع
زمانه ،بــا انبوهی
وی متولد ســال  ،1327استاد مقدس اند .باید
از فاصلــه هــای
مسلم و بی بدیل خوشنویسی و در نوشتن شان
این خانه نشــینی
یک مربی انسان ساز برای بسیاری حوصلــه و در
متکبرانــه،
گفتن شان تامل کرد"
را چطور دم نمی زنید
از دوران ها بود.
مان باشد متواضعانه
سیس چندین مدرسه
س
وا
ح
ید
"با
ت:
ایشان با تا
میگف
نیم و تاب می آورید؟"
موزه هایی راســتین و
ف مهربانانه را کوتاه نک
به کبوتری که پشــت
که حرو
بــر پایه آ
ــش از حد نگاهش را
ستوار بر انسانیت ،در قلب و یاد و کلمــات تلخ را بی
ته بود،دوخت و گفت:
ا
کند! کهدل پنجره نشس
راد زیادی از نسل های مختلف ،نکشیم ،مبادادلی بش
ر ...نقطه خدایت را در
اف
"درس آخ
سته بی درمان است"
شــه پر قدرت بنویس.
ماندگار است.
شک
دم با دلی که دل ،همی
از جمله تاسیس مدرسه توحید و چه غریبانه دیــ
شــنی مــی بینی که
ش ،کنج آن آنگاه به رو
در سال  ،1358تاسیس مدرسۀ بارها شکســته بودن
شــود روزگار را تاب
وهی از آثار چطور می
اء ،تاسیس دبستان سروش و دفتر کوچک ،میان انب
هجرتت به سالمت!"
رج
د.
ور
آ
به گزارش خبرگزاری مهر (شنبه
طاطی شده اش ،هنوز
سیسموسسهآموزشی
ـنگ هــا دور از دیار،
خ
در
تا
سرانجام
گرانق
اینک فرسـ
 ۲آبان) ،از مجمــوع  ۶۳میلیون
از مهربانی میگفت.
به ســوگ دنیایی که
بنیان ادب...
یقل میداد نشسته ام
نفر جمعیت در سن کار در ایران،
دریــغ که مردمان زمانه ما ،تا هر کالمش روح را ص
دون او تنها شده است.
اما
ب
ت
حدود  ۴۰میلیون و  ۲۰۰هزارنفر
رم
ش
م
در
مه بغض های نگفته را
ی را از دست ندهند ق
روحش شاد!
وه
گوهر
هیچگونه فعالیــت و تحرکی در
را نمی دانند.
می کرد.
که قبل از این هجرت
اقتصاد و کســب درآمــد ندارند.
ن
شد
هم صدای کشــیده
آخرین بار
وز
هن
حدود  ۲۷میلیون نفر از مجموع
ی کاغذ ،در گوشــم
به دیدنش رفتم ،گفتم:
قلمــش رو
دور،
 ۶۳میلیون جمعیت در سن کار

 ۴۰میلیــون نفر در ایران
"بدون شغل" روزگار میگذرانند!

از مجموع  ۶۳میلیون نفر جمعیت
در ســن کار در ایران ،حدود ۴۰
میلیون و  ۲۰۰هزارنفر هیچگونه
فعالیــت و تحرکــی در اقتصاد و
کســب درآمد ندارند .معاون وزیر
کار ایران میگوید که بیش از ۴۰
درصد اقتصاد کشور قابل ردیابی
نیست.
2 Bildergalerie Iran KW
معاون وزیر کار ایران میگوید که
بیش از  ۴۰درصد اقتصاد کشــور
قابل ردیابی نیست و این موضوع
نشاندهنده ضعف در ایجاد پایگاه
های اطالعاتی قابل استناد است.
کارشناسان اقتصادی و مسئوالن
دولتــی معتقدند نرخ مشــارکت
اقتصادی در ایران پائین اســت و
میلیونها نفر از مردم ایران با اینکه
در سن کار و توانایی انجام فعالیت

اقتصادی قــرار دارند اما غیر فعال
بوده و مشخص نیست که درآمد
این عده از کجا و چگونه است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،
نرخ مشــارکت اقتصادی در بهار
ســال  ۱۳۹۴در حدود  ۳۸درصد
بوده است .بر مبنای این آمار ،نرخ
مشــارکت مردان  ۹/ ۶۲درصد و
زنان نیــز  ۳/ ۱۳درصد بود که در
مورد مردان نرخ پایین و در مورد
زنان بسیار پایین است.
شــهیندخت مــوالوردی معاون
رئیسجمهور ایــران در امور زنان
هم چندی پیش آمار بیکاری در
میان زنــان تحصیلکرده را باالی
 ۴۰درصد اعالم کرده و نســبت
به روند رو به رشد زنانه شدن فقر
هشدار داده بود.
داللی و واسطهگری پنهان

صمیمی :کانادا پس از انتخابات..

پیروز شــد و در راس حزب قرار
گرفت ،روزنامه راستگرای نشنال
پســت چاپ تورنتو نوشت " آیا او
به تنهایی قــادر خواهد بود حزب
لیبرال را نجات دهد؟"
حزبــی کــه پــس از داســتان
سوءاستفاده ها و افتضاح مالی در
مسیری قرار داشــت که پاره ای
صاحب نظران معتقــد بودند در
انتخابات بعدی به کلی از صحنه
سیاســی کانادا خارج خواهد شد.
سه سال فعالیت مستمر و تماس
با مردم در سراســر کشور ،یدک
کشــیدن نام خانوادگی ترودو و
فرزندی نخست وزیر محبوب سابق
کانادا ،کاریزمای فــردی و چهره
خوش برخورد ...زیرسازهای الزم را
برای او به وجود آورد تا وارد اولین
آزمایش سیاسی گردد.
علیرغم تبلیغات منفی تلویزیونی و
حمالت محافظه کاران که از ماه
ها پیش آغاز گردیده بود ،با اعالم
انتخابات و شروع مبارزات ،کمپین
ترودو مصمم گردید که از هر تبلیغ
منفی حتی اگر به قیمت از دست
دادن نتیجه نهایی باشددوری کند
و این خود هوای تازه ای در فضای
سیاسی کشور بود.
پیشکســوتان و نخســت وزیران
ســابق لیبرال که سالها با پدر وی
همــکاری کرده بودند بــه دور او
جمع شدند و با انتخاب چهره های
سرشناس و خوش نام از بین افراد

ی دهند.
ایران را زنان تشــکیل م 
بر مبنای ایــن گزارش میلیونها
مــرد ایرانی هم در گروه جمعیت
غیرفعال اقتصادی قــرار دارند اما
تنها کمتر از  ۲میلیون نفر از این
عده متقاضی شغل هستند و بقیه
حتی تقاضای کار هم نمیکنند .به
اعتقاد کارشناسان ،این جمعیت
باال در واقع بیکار نبوده و فعالیت
هــای اقتصادیاشــان را باید در
زمینههای داللی و واســطهگری

>> ادامه از صفحه7 :

حرفه ای ،نظامیان سابق ،روزنامه
نگاران ،مردمان بومی کانادا و بانوان
مجموعــه ای از کاندیــدا ها را به
مردم ارائه دادند که در چند دهه
گذشته بی سابقه بوده است.
دوران  78روزه مبارزات که از سوی
محافظه کاران به عنوان تله برای
ترودوی جوان و بی تجربه گسترده
شــده بود ،چرا که شکی نبود به
دلیل بی تجربه بودن در این مدت
اشتباه غیر قابل بازگشت و تغییری
را مرتکب میشد ،به وسیله مثبتی
برای او تبدیل شد تا خود را بهتر
بــه مردم معرفــی نماید و هرچه
مبــارزات به جلو رفت توانســت
بیشتر ثابت کند که میتواند قابل
اعتماد بوده و مسئولیت سنگین
صدارت را به عهده گیرد.
از سویی نیز نتیجه این انتخابات
دست رد گسترده مردم به سیاست
های راست و نحوه مدیریت استیون
هارپر بود .گو اینکه اصوال پس از نه
سال صدارت یک خستگی عمومی
از دولت به وجود آمده بود و سقوط
قیمت نفت و بحرانی شدن شرایط
اقتصــادی کانادا که در ســالهای
دولت اکثریت هارپر بطور عمده ای
به فروش نفت ودیگر منابع طبیعی
وابسته شده بود ،نیز از مهمترین
دالیــل دلزدگی از دولت محافظه
کار بود ،امــا روش دیکتاتورمآبانه
و مرکزی شــدن تمام قدرت در
دست نخست وزیر ،چیزی نبود که

مردم با آن موافق بوده باشند و این
را برای کانادا که شهرت جهانی به
عنوان یکی از آزادترین و دموکرات
ترین کشورهای جهان را دارا است
بسیار بد میدانستند.
سیاســت های داخلــی و قوانین
ســخت راســت گرایانه ،قطبی
نمودن و تقسیم جامعه در راستای
فلســفه راســت و ضد آن ،قطع
کمکهای مالــی به مراکز علمی و
تحقیقاتی تا مرحله تعطیل شدن
بسیاری از مراکز بنام ،سیاستهای
ضد حفاظت از محیط زیست در
صحنه بین المللی با تفکر دفاع از
کار و اقتصــاد ،دنباله روی و ادامه
سیاستهای نظامی ودخالت جویانه
جمهوری خواهــان و نئوکانهای
امریکایی و  ...باعث شد تا محافظه
کاران بهای گزافی در دوشنبه شب
 19اکتبر بپردازند.
اما سوای شکست هارپر ،به گفته
آقای فرانســوا لوگــو رهبر حزب
« CAQاتحاد آینده کبک» بازنده
دیگر این انتخابات حرکت استقالل
طلبانه و جدایی خواهان کبک بود؛
گو اینکه بالک کبکی توانســت
تعداد کرسی های خود را از  4به
 10افزایش دهد ،اما این به دلیل
تقسیم آراء در بعضی حوزه ها بین
لیبرال ها و ان.دی.پی بود که منجر
به پیروزی کاندیدای بالک شد.
در ایــن انتخابــات  %80مردم به
یکی از کاندیداهای فدرالیســت

جستجو کرد.
بر مبنــای آمارهای اعالم شــده
حدود دو سوم از جمعیت در سن
کار ایران ،غیرفعال هستند و اگر
تنها بخش کوچکی از این جمعیت
تصمیم به فعالیت بگیرند ،تعداد
جمعیــت بیکاران ایــران به طور
ناگهانــی دو تا ســه برابر افزایش
خواهد یافت .کارشناسان اقتصادی
پیشبینــی کردهانــد حتی اگر
سه حزب اصلی ،که بیسابقه ترین
حمایت از احــزاب فدرال ،و فقط
 %19به بالک رای دادند که پائین
ترین میزان رای به جدایی خواهان
بوده اســت (بدون در نظر گرفتن
رای اعتراضی دستجمعی 2011
به ان دی پی )
باید یــادآور گردم که نقطه عطف
دیگری نیزدر این انتخابات مشاهده
شد و آن مطرح شدن گسترده ایده
های مترقی چپ طیف سیاسی بود
بطوری که لیبرال ها با گرایش به
چپ تا انــدازه ای پیروزی خود را
تضمینکردند.
در نتیجه مطرح شــدن گسترده
این مواضع به خصوص در زمینه
محیط زیست و سیاستهایداخلی
بدون شک در سالهای آینده ناظر
گسترش بیشــتر و بحث در این
زمینه ها در صحنه سیاسی کانادا
خواهیم بود.
متاســفانه اشــتباهات راهبردی
ان.دی.پــی .در مــدت مبارزات و
عدم درخشــش تام مولکر رهبر
حزب در حدی کــه از وی انتظار
میرفت باعث شکست آن حزب و
نتایج ضعیف آنها و از دست دادن
مکان اپوزیسیون رسمی پارلمان و
قرار گرفتن در موقعیت همیشگی
سومین حزب شد و آنها نتوانستند
آنطور که الزم بود از شرایط ایجاد
شده برای موفقیت استفاده نمایند.

ش هــای مجلس،
اقتصاد ایران ،رشد ساالنه  ۵درصد در مرک ز پژوه 
را هم تجربه کند باز هم جمعیت بازار کار و اقتصاد کشــور ظرفیت
بیکاران تغییری پیدا نخواهد کرد و پذیرش حتی بخــش کوچکی از
در آن شرایط باز هم تعداد بیکاران این جمعیت را ندارد و ترجیح بر
کمتر از  ۳میلیون و  ۸۸۰هزار نفر این است که "شرایط تقاضای کار
نخواهد بود.
با توجه به وضع موجود همچنان
بیشــتر بخوانید :ایجاد اشتغال در در همان حدود دو تا سه میلیون
ایران نیازمند صدها هزار میلیارد نفر باقی بماند و مابقی این جمعیت
تومان است
هم رویه غیرفعالی خود را داشته
بر اساس یک تحقیق صورت گرفته باشد >>{ ".ادامه در صفحه}31 :
ترمیم خرابی های هارپر...

با شــروع کار مجلس جدید کار
ســنگین لیبــرال هــا در ترمیم
بسیاری از خرابی های دوران هارپر
شروع خواهد شد.
مردم انتظارات بســیاری از دولت
بعدی خواهند داشــت و نظاره گر
انجام قول های داده شده در مدت
مبارزاتانتخاباتیمیباشند.
واگذاری دولت اکثریت به لیبرال
ها از سوی رای دهندگان در واقع
برای ســهولت کار و دادن فضای
بزرگتــری برای قــدرت مانور در
اجرای پالتفورم ارائه شده به مردم
است.
شــاید مهمتریــن و اولین الیحه
تقدیمی به مجلس تقلیل مالیات
طبقه متوســط و افزایش مالیات
ثروتمنــدان پیش از پایان ســال
جاری باشد.
نخســت وزیر منتخب ،روز پنجم
نوامبــر را برای معرفــی کابینه و
قســم یاد کردن اعالم داشــته و
گفته است که پیش از پایان سال
و شروع تعطیالت سال نو ،مجلس
تازه رسما کار خود را آغاز خواهد
نمود .مسافرت به پاریس و حضور
در کنفرانس بسیار مهم حفاظت از
محیط زیست در پایان نوامبر ،آغاز
دوباره حضور مســئوالنه کانادا در
سطح جهانی است و از هم اکنون
میتوان پیش بینی نمود که به چه
ترتیب جامعه جهانــی در انتظار
نخست وزیر جوان و جدید کانادا

است تا در با حضور فعال و مثبت
خود در این دوره از مذاکرات باعث
پیروزی این کنفرانس گردد.
پیش بینی نشنال پست درست از
آب درآمد ،ژوستن ترودو توانست
حزب لیبرال را به صحنه سیاسی
باز گرداند و اینک باید در شفافیت
کامل و کوشش بدون وقفه ثابت
نمایند لیاقت چنین اعتمادی را که
بهدست آوردندداشته اند؛ فراموش
نکنند که اینــک نوبت محافظه
کاران است تا با ترمیم اشتباهات
گذشته و بازگشت به سوی مرکز
طیف و پیروی از فلســفه قدیمی
محافظه کاران ترقیخواه که جایگاه
خاصی بین مــردم دارد ،در صف
انتظار برای دوباره بدســت گیری
قدرت قرار گیرند .از سویی نیز اگر
آقای ترودو به قولی که داده است
و گفت" :این آخرین مجلسی است
که به نحوه فعلی انتخاب میشود"
عمل کند باید شاهد تغییر بنیادین
در نحوه انتخــاب پارلمان بعدی
باشیم؛ که طبعا زمینه رقابت را نیز
تنگ تر خواهد نمود.
اما فعال دیدن «روزهای روشــن و
آفتابی» ،پیاده کردن سیاستهای
مثبت و مترقی ،ترمیم خرابی ها،
کاهش مالیات طبقه متوســط و
بهبود ســریع وضــع اقتصادی با
شروع برنامه های ارتقاء زیرساخت
ها خواسته های بالفاصله مردم از
دولت جدید است.
•
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کانادا :انتخابات
دکتر کیانوش رشیدان
کانادا در سال  ۲۰۱۵شاهد
یک دگردیســی تاریخی
بود .این دگردیسی هفتاد و
هشت روزه از یک سیاست
مدار کم تجربه و جوان یک
رهبرکاریزماتیکساخت.
ی بود که
هفتاد و هشــت روز زمان 
ترودوی جوان نیاز داشت تا که از
پیله خود خارج شده و سایه هارپر
را از سر کانادا کم کند .مردم کانادا
ی شباهت به
در یک انتخابات ،که ب 
یک رفراندوم بر سر صالحیت رژیم
ضد
هارپر نبود ،با اکثریت مطلق بر ّ
هارپر و سیاستهایش رای دادند.
پیام مردم کانادا به هارپر روشــن
بود ،ن ه به سیاســت های داخلی،
ن ه به سیاستهای خارجی ،ن ه به
سیاستهای اقتصادی و ن ه به رژیم
هارپر.
در این انتخابات اکثریت کاناداییها
ی میدانســتند که چه
به خوبــ 
نمیخواهند! آنان قصدداشتند که
دولت محافظه کار را ساقط نمایند.
ی روی اینکه چه حزبی میتواند
ول 
آنان را به این
آرزو برساند با
هــم اختالف
نظرداشتند.
گروهیمتمایل
بــه  NDPو
گروهیمتمایل
بــه لیبرالها
بودند و در این
میــان هم هارپر
هفتهای یک کلک و خدعه از کاله
شــعبده بازی آبی رنگش بیرون
میکشید.
روزی میگفت که ترودو بچه است
و آماده نیست؛
روزی میگفت که برنامه اقتصادی
مولکر قابل اجرا نیست؛
سپس میگفت که کانادا در خطر
تهدید داعشــی هاســت و فقط
مـن میتوانم شما را از گزند آنان
رهایی بخشم؛ بعد هم که به کمک
استراتژیست استرالیای خود ،که
نام مســتعار "جادوگر شهر آز" را
بر خود نهاده است ،نیرنگ نقـاب
را از کاله شــعبده بیرون آورد و با
ن نیرنگ توانست مولکر را به دام
آ
انداختــه و وی را عمال از گردونه
خــارج کند؛ چرا کــه پایه قدرت
 NDPدر کبک بود و کبکیها هم
بارها نشان داده بودند که با مساله
نقاب و حجاب مشــکل اساسی
دارند!
اینگونه بود که نقاب شد دستاویز
بلوک کبکوا و محافظه کاران برای
بیرون راندن  NDPاز کبک.

۸
۷
ز
و
ر !

پس از اینکه خیال جادوگر
شهر آز از مولکر آسوده شد نوک
حمله خود را معطــوف ترودوی
جوان کرد و خواست که بادستاویز
قرار دادن مساله آزادسازی ماری
جوانا به مــردم کانادا اینگونه القا
کنــد که آمدن تــرودو باعث باال
رفتن فساد در جامعه خواهد شد.
جادوگر آز برای عمل 
ی کردن این
خدعه مزورانه بصورت پارتیزانی
عمل کرد ،یعنی که این مطلب را
در پوســترهای محافظه کاران به
ی و پنجابی چاپ
زبانهــای چین 
کرد.
محافظه کاران در این پوسترها به
دروغ ادعــا میکردند که لیبرالها
قصد دارند که بچهها و جوانان را
فاسد کنند و به هرزگی بکشانند
و اگــر نمیخواهید کــه کودکان
دلبندتان به راه اعتیاد
و فحشــا بیفتند به
محافظــه کاران و
هارپر رای بدهید.
خوشــبختانه این
خدعــه مزورانــه
جادوگر آز کارســاز
نشد و مردم در دام
این نیرنگ نیفتادند.
در روزهــای آخــر
کمپییــن ،هارپر کــه میدید در
حال از دست دادن حمایت مردم
ی یک
در شهر تورنتو میباشد ط 
حرکت عجوالنه دســت به دامن
راب فورد ،شــهردار سابق و فاسد
تورنتو شــد و در یک میهمانی با
حضور راب فورد و برادرش شرکت
ی آن فوردها از مردم
کرد که طــ 
تورنتو خواســتند که به محافظه
کاران رای بدهند.
همانگونه کــه انتظار میرفت این
حرکت هارپر به زیان او تمام شد
و هارپر بیــش از پیش در تورنتو
ضعیف شــد .هارپر با حرکت به
سوی راب فورد به همه یاد آوری
ی معاشر است
کرد که با چه کسان 
 به قول شاعر:تو اول بگو با کیان زیستی/
من آنگه بگویم که تو کیستی
و مردم هم در یک واکنش حساب
شــده کرســیهای تورنتو را دو
ی تقدیم لیبرالها کردند.
دست 
خوشبختانه مردم کانادا با هشیاری
توانستند که دست محافظه کاران
را بخوانند و در با حضور بیسابقه
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در پای
صندوقهــای رای
ماشین هارپر را متوقف کنند.
این پیروزی با واکنشهای بسیار
مثبتی از طرف مردم دنیا واقع شد
و اکثر نشــریات معتبر دنیا از این
تغییر استقبال کردند.
جاستین ترودو ط 
ی پیامی به مردم
دنیا گفت که:
"برای آن دســته از شما که فکر
میکردید کانادا از مســیر صحیح
خارج شده میگویم که آن دوران
به سر رسیده است و ما برگشته ایم

آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

SILENCE OF THE LABS

کــــه این مســتند در برنامه
 FIFTH ESTATEپخش شد.
نســخه یی از این برنامه بر روی
اینترنت نیز موجود میباشد.
در انتخابات مــردم کانادا پیامی
واضح به محافظه کاران فرستادند
ی
که آنهــا از وضع موجــود راض 
ی بهتری را برای
نیســتند و زندگ 
خود متصورند.
وضعیت وخیــم عدالت اجتماعی
در کانــادا مــردم را در چنــان
موقعیتی قرار داد که کاناداییهای
طبقــه متوســط و پاییــن تر از
خود میپرســند که چرا وضعیت

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

!–WE ARE BACK

آقایان تــرودو و مارک گارنو ط 
ی
پیامهای جداگانه به دانشمندان و
محققین کانــادا این نوید را دادند
که دوران سیاه سانسور و استبداد
ی به ســر
حاکم بر مراکز تحقیقات 
رسیده اســت و در دولت جدید
تصمیــم گیریها بــر پایه علم و
دانــش خواهد بود و نــه بر پایه
ایدئولوژی.
دانشمندان احترام بر باد رفته خود
را باز خواهند یافت و سیستم رعب
و وحشــتی که محافظه کاران در
ی حاکم
ی  -تحقیقات 
مراکز علمــ 
کرده بودند بر چیده خواهد شد.
الزم به یــاد آوری ســت که در
طول چهار ســال گذشــته رژیم
هارپر بیش از 60درصد پروژههای
ی کانادا را تعطیل کرد و
تحقیقات 
تعداد بیشماری از دانشمندان را از
کار اخراج کرد.
دولــت هارپــر همچنین بخش
ی از بودجــه تحقیقاتی
عظیمــ 
کانــادا را به جای اختصاص دادن
بــه دانشــمندان ،در جیبهای
ی و داروی سرازیر
کمپانیهای نفت 
نمود.
هارپر که با دانشمندان و محققین
خصومت بسیار داشــت بیش از
90درصد پروژههــای تحقیقاتی
ی مواد
در مــورد اثــرات آلودگــ 
ی و نفت  -شنها بر روی
شیمیای 
دریاچهها و اقیانوسها را تعطیل
کرد و دانشــمندانی را که بر روی
این پروژهها کار میکردند را از کار
برکنار کرد.
این خصومت هارپر بقدری عیان
بود که در پاییز سال  ۲۰۱۴شبکه
ی مستند
یس 
یب 
تلویزیونی ســ 
یک ساعته یی ساخت زیر عنوان
خاموشیآزمایشگاهها
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Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

Tel.: 514-574-4540
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

معاش آنها هر ســال بدتر از سال
پیش میشــود در حالیکه ثروت
میلیاردرهای کانادایی هر ســال
بیشترمیشود.
اینک کاناداییها از ترودو میخواهند
ی سیاست رادر این
که سکان کشت 
سرزمین بدست بگیرد و کشوری
برای همه کاناداییها بســازد که
نخست وزیر آن از کانادایی اصیل
و غیر اصیل صحبت نکند،
نخســت وزیری که نخست وزیر
همه کاناداییها باشد،
نخســت وزیری که قانون زشت
ی  ۲۴ -را هر چه سریع تر ملغی
س
نماید و
نخســت وزیــری که بــه جای
سیاستهای تفرقه آمیز به دنبال
مذاکره و تعامل باشد.
لیبرالها با یک مدیریت حســاب
شده موفق شدند ثابت نمایند که
قابلیت و ظرفیت حکومت را دارند
و جاستین ترودو به کمک مشاوران

کار کشته خود موفق شد که با یک
کمپین مثبت گرایانه و با یک پیام
واضح و روشن و بدور از تزویرنشان
بدهد که آمادگی نشستن بر مسند
نخست وزیری این کشور را دارد.
او به هارپر نشــان داد که میشود
بدور از سیاه نمایی ،دروغ و خنجر
از پشت زدن به قدرت رسید.
به جرات میتوان گفت که لیبرالها
بــا دنبــال کردن یک سیاســت
جوانمردانه قلــوب کاناداییها را
تسخیرنمودند.
تام مولکر ،رهبر حزب نیودمکرات
کانادا اعتقــاد دارد که نتیجه این
انتخابات یک پیروزی بزرگ برای
مردم کاناداست .مولکر در یک پیام
خطاب به کاناداییها گفت که باید
خوش حال باشیم چرا که همگی
به هــدف مشــترکمان که همانا
متوقف کردن هارپر بود رسیده ایم.
مولکر اضافه کرد که اکنون وقت
آن رسیده است که با هم کانادا را

Fax: 1-855-698-8872

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

به مسیردرست بازگردانیم.
تام مولکر اعتقاد دارد که با تشکیل
دولت جدیــد ،اقلیتهای قومی
و مهاجران در کانــادا از وضعیت
بهتری برخوردار خواهند شد.
آقای مولکر موفق شد که به عنوان
نمایندهمنطقهاوترمونتبه مجلس
چهل و سوم راه یابد .آقای هارپر در
بیانیه ای مسولیت شکست حزب
محافظه کار را پذیرفته و از سمت
رهبــری این حزب اســتعفا داد.
جاستین ترودو در اولین سخنرانی
بعد از پیروزی حــزب لیبرال در
مونتریالگفت:
"دوســتان من ،ما ترس را با امید
شکســت دادیم .مــا بدبینی را با
سخت کوشــی شکست دادیم .ما
منفی گرایی وسیاست تفرقه انگیز
را با یک تصور مثبت که کانادایی
ها را با هم متحد می کند ،شکست
دادیم!"

•
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود ترم زمستانی2016 :
Tel.: : 514-737-3642
5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان

محل ثبت نام

Tel.: 514-485-3652

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

کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

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

(514) 731-1443

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

اجنمندوستدارانزرتشت
--------------------

بهروزباباخانی

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

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر

 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

>> ساعات کار:

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

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

www.facebook.com/
djalcapone.taymour

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

کتابخانه نیمـا 28 :اُمیــن سال فعالیت

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

به ما یاری کنید!

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون دیدگاه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹ .۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش  12ساعت بعد خواهد بود).
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات
خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

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

(514) 274-8117

کافـــه لیت

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

اوتـــاوا

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

کتابخانه نیما برگزار می کند:

بزرگداشت یاد یاران و
کوششگرانسیاسی،اجتماعی
و فرهنگی عضو بنیاد
و کتابخانه نیما

_______________
پذیرایی همراه شعر ،شراب و موسیقی
_______________

زمان :شنبه ۱۴نوامبر
ساعت  ۶عصر

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

ــــــــــــــ
مک گیل فراخوان به کار داوطلبانه

پخــتروز

Tel.: (514) 692-0476

www.ibng.ca

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

مشاور رمسی وام مسکن

درخدمت ایرانیان گرامی

همبستگیبازرگانی

تلویزیونهفتگی

behrooz@babakhani.ca

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

IBNG

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

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

نان سنگک

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

www.aieaq.com

)2900 Lake (DDO

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

www.ilsmontreal.org

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

5206 DECARIE #3

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمن ادبی مونتریال

کتابخانهنیما

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

( 5ژانویه تا  20مـارس)

Snowdon
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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

دانشگاه مکگیل در نظر دارد جهت اجرای طرح تحقیقاتی با هدف
کمک به مهاجرین تازه وارد در خصوص دسترســی به سیســتم
خدمات درمانی ،از تعدادی افراد به صورت داوطلبانه دعوت به کار
نماید .شرایط مورد نیاز عبارتند از:
ساکن کشور کانادا برای حداقل  5سال
تسلط به زبان انگلیسی/فرانسه
دانش یکی از زبانهای زیر ارزشمند است:
عربی ،پنجابی ،تامیل ،اردو ،گجراتی ،هندی و بنگالی
متعهد و قابل دسترسی درفاصله زمانی اکتبر  2015تا مارچ 2016
حداقل یکسال تجربهی قبلیدر سازمانهایداوطلبانه (سابقه کار با
اقلیتهای اجتماعی ارزشمند است)
دسترســی به حمل و نقل قابل اعتماد (وســیله نقلیه شخصی یا
عمومی) | تکمیل دورهی آموزشی آنالین
درپایان به داوطلبان مدرک کار داوطلبانه اعطا خواهد شد.
درصورت عالقه و نیاز به اطالعات بیشتر ،حداکثر تا نوامبر  2015با
خانم نینا ممیشی با آدرس ایمیل و شماره تلفن زیرتماس حاصل
nina.mamishi@mail.mcgill.ca
فرمایید:
Tel.: (514) 451-5110

ایستگاه انرژی

روزهای خوب در راهند...

جامعه ما به امید و انرژی مثبت نیاز دارد...

کا نون موفقیت و ـشادکامی
اریانـیان مونتریال

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

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

(روبروی رستوران یاس)
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211
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فروشنده مجاز الستیک در مونتریال کانادا
حراج رقابت ناپذیر الستیک
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فرشیدابراهیمی

خشایارشادانلو

Our tires have full warranty
against any defects.

4

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

Tel.: (514) 374-2888

www.jfkac.ca

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

کالسهایانگلیسیمقدماتی

تاریخنامنویسی:
زماننامنویسی:

نوامبر 2015 11 ،10 ،9
 9صبح تا  11ظهر

انگلیسیمقدماتیشبانه:

(ظرفیت محدود :همین امروز ثبت نام کنید)
تاریخنامنویسی:
زماننامنویسی:

نوامبر 2015 24 ،23 ،19 ،18
 5تا  7بعدازظهر

الوال:

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

If you were born out of the
country, your PASSPORT is
REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
REQUIRED:
-Medicare Card
-Hydro bill
)-Other proof (ask staff

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

		
روزانه:
		

وه نور ،آدونیس و...
ک

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم هر ماه

Maison De Kebab

TRANSPORTATION

 7دسامبر تا  24مارس 2016
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

933-0-933

514

 11ژانویه تا  2جون 2016
شبانه:
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
شهریه 100 :دالر باید تماما پرداخت شود.
(نقد ،کارت بانکی ،ویزا ،مسترکارد)
 شهریه شامل کتاب
(برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.

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

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

La

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

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

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

مرکزشهرمونتریال:

تیراژگسترده

س ،شاتوکباب ،و...
اخوان ،آدونی

اطـالعاتنامنـویسی

(ظرفیت محدود :همین امروز ثبت نام کنید)

مراکز پخش پیوند

15
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صلیب

جاییکه
غضبو
محبت
خداوند
باهم
مالقات
نمودند
رومیان ۳۲ - ۳۳ :۳

و غضب خویش مجازات خواهد نمود ،اما او
گناهکاران را بسیار دوست میدارد.
 ۳۳زیــرا همه گناه کرده اند و هیچکس به خداوند ،مشتاق آشتی با انسان گناهکار و
آن کمال مطلوب و پرجاللی که خدا انتظار داشتن رابطه ای پدر و فرزند گونه با اوست!
دارد ،نرسیده اســت  ۳۲ .اما اکنون اگر به
عیسی مسیح ایمان آوریم  ،خدا ما را کامال وجود گناه در زندگی انسان ،او را از خدای
"بی گناه " به حساب می آورد ،چون عیسی عادل و قدوس جدا ســاخته بود .صلیب او
مسیح به لطف خـود بطور رایگان گناهان ما جایی است که ،خشــم و غضب خداوند از
را برداشته است  ۳۲ .خدا عیسی مسیح را گناه انسان و محبت او برایش با هم مالقات
فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود نمودند.
و خشم و غضب خدا را از مابرگرداند.
خدا خون مســیح و ایمان ما را وسیله ای تنها راه نجات و رستگاری انسان گناهکار،
ساخت برای نجات ما از غضب خود .به این بدون این که قدوســیت و عدالت خداوند
ترتیب او عدالت خود را ظاهر نمود .اگر او قدوس و عادل را نادیده گرفته و زیر پا نهد،
کسانی را که در زمانهای گذشته گناه کرده مجازات گناهان اوبود.
بودند مجازات نکرد ،این هم کامال عادالنه
بود ،زیرا او منتظر زمانی بود که مسیح بیاید انســان گناهکار ،خشم و غضب خداوند را
و گناهان آنان را نیز پاک سازد ۳۲ .در زمان برانگیخته و الیق دریافت مجازات از طرف
حاضر نیز خدا از همین راه گناهکاران را به او بــود .خداوند برای اجرای عدالت و حفظ
حضور خود می پذیرد ،زیرا عیسی مسیح قدسیت خویش ،می بایستی حتما گناه او
را مجازات مینمود .او می بایستی ،یا خود
گناهان ایشان را برداشته است .
اما آیا ایــن بی انصافی نیســت که خدا انســان گناهکار را برای گناهانش مجازات
نماید و یا اینکه جانشینی به جای او برگزیند.
گناهکاران را بی گناه بشمارد؟
نه ،زیرا خدا این کار را بر اساس ایمانشان به در نهایت محبــت  -خداوند برای نجات و
عیسی مسیح انجام می دهد ،یعنی ایمان رستگاری انسان گناهکار راهی مهیا فرمود.
به کسی که با خون خود گناهانشان را پاک او برای انســان ،جانشــینی تعیین نمود.
جانشینی که جریمۀ گناهان انسان را به جای
کرده است.
او یکبار برای همیشه بپردازد.
در میان مردم جامعه هــای امروزی که ما جانشینی که خداوند برای پرداخت جریمۀ
زندگی میکنیم ،گناه ،امری عادی و پیش پا انســان برگزید ،یگانه فرزند خود ،عیسی
افتاده شده .گویی دیگر گناه وجدان مردم را مسیح بود.
بنا بر این ،خداوند بنا بر مشیت الهی خود،
آزار نمیدهد و برایشان اهمیتی ندارد.
یگانه فرزند کامال بی گنــاه خود را به این
اگر چه شاید هر از گاهی شخصی به اشتباه جهان فرستاد تا با مرگ داوطلبانۀ خود بر
خود معترف گردد ،ولی کمتر کســانی به روی صلیب جلجتا ،تاوان تمام گناهان بشر را
گناهان خود توجه نشان داده و اعتراف می یکبار برای همیشه بپردازد! عیسی مسیح ،با
دادن جان خود بر روی صلیب ،این ماموریت
کنند.
را به کمال رسانید.
بسیار نادر است که کسی را ناراحت از وجود پس از آن ،عدالت خداونــد در مورد گناه
انسان تمام ًا به اجرا در آمد .خشم و غضب
گناه در زندگیش مالقات کنیم.
خداوند نســبت به گناه بشریت ،بر یگانه
دیدگاه فرهنگ و مردم جامعه های مدرن فرزند عزیز و کامال بی گناه او واقع شــد تا
امروزی ما از گناه هر چه که باشد ،از دیدگاه او قادر باشد ،با ما آشتی نموده ،محبت بی
خداوند ،گناه هنوز هم گناه است و او از آن مانندش را اثبات نماید!
بیزارمیباشد.
خداوند ،در قدوسیت و عدالت خود ،با گناه
انسان با شدت برخورد میکند.
ما تا زمانی که بــه هولناکی و قدرت نابود
کننده ای که در گنــاه وجود دارد ،همانند
خداوند ننگریم ،به هیچ وجه قادر نخواهیم
بود تا عظمت کار عیسی مسیح را بر روی
صلیب درک نماییم.

صلیب راه چارۀ کامل خداوند برای مشکل
گناه انسان شد.
خداوند ما ،خداوندی اســت کام ً
ال پاک و
قدوس .او خود عاری از هر گناه و از وجود گناه
در این جهان بی زار است .خداوند ،در عین
حالی که از گناه در غضب است ،اما او انسان
گناهکار را بسیار دوست می دارد .خداوند،
در عین حالی که گناه را در قدوسیت ،عدالت

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

خالصۀ کالم:

به خاطر محدودیت های انســانی مان ،ما
هرگز قادر نیستیم تا به معنای واقعی به بهای
عظمت ،و اهمیت فدا کاری که خداوند در راه
نجات بشر انجام داده است پی برده و آن را
کامال درک نماییم.
به عنوان یک انسان ،شاید بتوانیم تا حدی
دردهای جسمانی که عیسی مسیح برای
پرداخت گناهان ما متحمل گردید را حدس
بزنیم.
ولی او برای بر طرف نمودن غضب خداوند و
اجرای عدالت او در مورد گناهان ما ،بسیار
بیشتر از تنها دردهای جسمی را متحمل
گردید.
این فداکاری خداوند نهایت محبت او را برای
بشر گناهکار به خوبی به نمایش گذارد.
•

ک

شی
ش جالل عادل

خ

داوند مح

بت است
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اکتبر و سرطان...
____________________________________
ماه اکتبر ،ماه آگاهی رسانی درباره سرطان پستان است .هر سال حدود یک میلیون و هفتصد هزار نفر در جهان به
سرطان پستان مبتال میشوند که درصد کوچکی از آنها مرد و باقی زن هستند .با اینکه این سرطان قابل درمان است،
بسیاری از زنان به دلیل ناآگاهی از روشهای تشخیص به موقع آن ،جان خود را از دست میدهند یا با عوارض شدید
آن روبهرو میشوند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Free vocational
& Starting a business

Professional Sales Program in
Multicultural Academy Canada

تغییراتمهمدرروندتشخیصسرطانسینه

 2آبان -دستورالعملهای تازهای
که روز سهشــنبه از سوی انجمن
مطالعــات ســرطان در آمریــکا
منتشر شده ،نشان از آن دارد که
آزمایشهای پزشکی استانداردی
که در دو دهه گذشــته در آمریکا
برای تشخیص زودهنگام سرطان
پستان انجام میشد ،دستخوش
تغییرات عمدهای شدهاست.
به گزارش واشــینگتن پست ،این
تغییرات شامل ســن شروع برای
آزمایش سرطان سینه و همینطور
تعداد دفعات ایــن آزمایشها در
زنان است.
ریچارد وندر ،عضو انجمن مطالعات
ســرطان و یکی از اعضای کمیته
صادرکننده این دستورالعمل تازه،
عقیده دارد که نتایج مطالعات تازه
همچنــان ماموگرافی را به عنوان
مهمترین روش تشخیص سرطان
پستانبهرسمیتمیشناسد.
اما اجنام زودهنــگام و بیش از
میزان الزم آن نــه تنها فایدهای
ندارد بلکه فشار روانی به زنان و
نظام بهداشتی وارد میکند و باعث

تشخیصهای نادرست
و حتی شیمیدرمانی
و پرتودرمانیهای غیر
ضروری میشود.

او میگویــد« :در
چند ســال گذشــته
سردرگمیهای زیادی
برای زنان و تکنسینهای
پزشکی بوجود آمده که
باعث شده خیلی از آنها
اعتمادشان به ماموگرافی را ازدست
بدهد .امیدواریم این تغییرات تازه،
فضا را آرامتر و مطمئنتر کند».
این دســتورالعمل تــازه به زنان
پیشــنهاد میکند که از سن ۴۵
سالگی هر ســاله و بعد از پنجاه
سالگی هردو سال یکبار ماموگرافی
را انجام دهند .تا به حال سن شروع
این آزمایش برای زنان  ۴۰ســال
بود.
در تغییر مهم دیگری ،متخصصان
این انجمن میگویند که آزمایش
شش دقیقهای اطراف توده پستان
برای آزمایش سرطان پستان الزم
نیست.

البتــه بایــد توجه
داشــت کــه این
دستورالعملها فقط
برای زنانی اســت
که ریســکپذیری
آنها در برابر سرطان
پستان «متوسط»
شناخته میشود نه
«قوی» .افرادی که
در خانواده ســابقه
سرطانداشتهاند ،همچنان باید زیر
نظر پزشک آزمایشهای بیشتری
را انجام دهند.
دســتورالعملهای تــازه انجمن
ســرطان آمریکا ،با واکنشهای
متفاوت و گاه نگرانیهایی از جانب
گروههای مختلف آگاهیرسانی در
خصوص ســرطان پستان مواجه
شدهاســت .یکی از این نگرانیها،
تغییر میزان پوشــش بیمههای
درمانی برای آزمایشهای پزشکی
مربوط به پیشــگیری از سرطان
پستان است.
www.radiofarda.com
•

کمپین صورتی ،هزاران زن ایرانی را برای
تشخیص سرطان پستان ،رایگان معاینه میکند
بی بــی ســی :دبیر
کمپین پیشــگیری از
سرطان پستاندر ایران
گفته است که نزدیک
به سه هزار زن ایرانی

ساالنه به علت سرطان
پستان جان خود را از
دستمیدهند.

این کمپین که به نام
کمپین صورتی فعالیت میکند،
توسط موسسه خیریه سرطان و
انستیتو کانسر ایران ،با همکاری
وزارت بهداشــت ایران راهاندازی
شده است.
حسین دانشور ،دبیر این کمپین
به خبرگزاری جمهوری اسالمی
(ایرنا) گفته اســت که ساالنه ده
هزار نفر در کشور به سرطان
پستان مبتال میشوند و سه
هزار نفر از آنها هر سال جان خود
را از دست میدهند.
شعار کمپین پیشگیری از سرطان،

"هشیار باش ،سرطان پستان نشانه
دارد" است.

این کمپین تالش میکند "سبک
زندگی سالم" را معرفی کند و زنان
را با عوامل خطر ســرطان آشــنا
کند .این کمپین میگوید سرطان
پستان یک بیماری قابل پیشگیری
است.
سرطان پســتان در ایران یکی از
شایعترین سرطانهادر ایران است.
کمپیــن صورتــی که بــا هدف
آگاهســازی زنان ایــران فعالیت
میکند ،به مدت یــک هفته در

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال
سادهمثلسالم!...
با دیده شوید...

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

•

Z

ARBARG

آکادمی زبان مک MAC
باهمکاری:

دوره ها به زبان های فرانسوی و انگلیسی

Financial Aid available

از سال
1970

____________

 دوره های آموزشی مخصوص کودکان
و نوجوانان بین  3تا  17ساله
 با دوره های انگلیسی ،فرانسه،و ریاضی
 ژیمناستیک و تکواندو
برگزاری کالس ها :در روزهای شنبه

____________
____________
>>> زمان کالس ها
در طول هفته | یا آخر هفته ها
برای اطالعات بیشتر
با شانتـال متاس بگیرید:

Locations:
Downtown, Pearson Adult
)Career Center (Lasalle
West Island Career Center
)(Pierrefonds

)Tel.: 514-889-6445 (Adults
)Tel.: 514-486-2363 (Kids
canadabusinessschool@gmail.com
2100 Guy, Suite 206A
Montreal, QC

ایــــــران

شــهرهای مختلــف
کشــور ،هزاران زن را
به طور رایگان معاینه
میکند.
آقــای دانشــور گفته
است چاقی ،سوابق
فامیلــی ،مصرف
بیش از حد غذاهای
آماده و سیگار که
مصــرف آن در بین زنــان رو به
افزایش است ،از مهمترین عوامل
ابتال به سرطان پستان است.
او گفته اســت زنــان باید روش
معاینه فــردی را بیاموزند و زنان
باالی  ۴۰سال نیز سالی یکبار به
پزشک مراجعه کنند.
چندین کلینیــک درمانی نیز به
کمپین صورتی پیوســته و با آن
همکاریمیکنند.

Iranian Business Directory
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 ۱۳٫۳درصد طالقها در سال اول
زندگی اتفاق میافتد!

مدیــرکل دفتــر
اطالعــات ،آمــار و
مهاجرت ســازمان
ثبت احوال کشــور،
گفته اســت که در
شش ماهه گذشته
 ۱۳٫۳درصد طالقها
در میــان زوجهایی
اتفاق افتاده اســت
که سال اول زندگی
مشترک خود را پشت
سر میگذاشــتهاند ۴۷.۲ .درصد
طالقها هم مربوط به مواردی بوده
که زوجها در پنج سال اول زندگی
مشترکشانبودهاند.
بر اســاس آماری کــه علی اکبر
محزون ارائه داده است ،بیشترین
آمار طالق در شش ماه گذشته در
میان مردان و زنان  ۲۵تا  ۲۹ساله
ثبت شده اســت :در گروه مردان،
 ۲۰هــزار و  ۱۴۸مورد و در گروه
زنان  ۱۹هزار و  ۳۸۲مورد.
ی اکبر محــزون همچنین به
عل 
خبرگزاری مهر گفته است که بر
اســاس آخرین آمارها از هر ۲٫۸
ازدواج در تهــران یکــی منجر به
طالق میشود.
بر اســاس آمارهایی کــه تا روز
چهارشنبه ششم آبان ماهدر پایگاه
اطالعات جمعیت ســازمان ثبت
احوال ثبت شــده است ،در شش
ماهه گذشته  ۸۳هزار و  ۲۷۷مورد

طالق در ایران به ثبت رسیده که
 ۷۴هــزار و  ۹۴۲مورد در مناطق
شهری و هشت هزار و  ۳۳۵مورد
نیز در مناطق روســتایی به ثبت
شده است.
این آمار نشاندهنده رشد جدایی
زوجها در شهرهای کوچکتر است
که تا پیــش از این آمار طالق در
آنها پایینتر بوده است .بر همین
اساس علی رجبی ،مدیرکل ثبت
احــوال مازندران نیز پیشــتر از
افزایش ۱۳درصدی طالق در این
استان خبر داده بود.
همچنین  ۲۹شهریور ماه ،محمد
ابراهیم طریقت ،سخنگوی سازمان
ثبتاحــوال گفته بود که آمار کل
طالق در ایران  ۸٫۷درصد افزایش
یافته است:
«ب ه طور متوسط هر ساعت  ۱۸زوج
در ایران از هم جدا میشــوند و
طالقمیگیرند».

آذرماه ســال گذشته
نیز روزنامه شــهروند
در گزارشــی که آن را
«نگرانکننده» خوانده
بــود ،آورده بــود که
«آمارها نشان میدهند
شمار طالقها در پنج
ســال نخست زندگی
مشترک در شهرهای
ایــران ۱۳۸ ،درصــد
ش یافته است.
افزای 
بــه نظر میرســد افزایــش آمار
جداییهــا و طــاق آن هــم در
همان ســال اول ازدواج در تضاد
با برنامههای حکومت ایران برای
رشد جمعیت است.
ایندر حالی است که سایت تابناک
روز یکم آبان ماه در گزارشی خبر
از مشوقهای احتمالی دولت برای
تشــویق خانوادههــای ایرانی به
بچهدار شدن داده بود.
مدیرکل دفتر اطالعــات ،آمار و
مهاجرت ســازمان ثبتاحوال اما
گفتوگو با خبرگزاری مهر به آمار
ی اکبر
ازدواج هم پرداخته است .عل 
محزون گفته است که بیشترین
آمــار ازدواج در گروههای ســنی
مردان  ۲۵تا  ۲۹ســال با فراوانی
۱۳۶هزار و  ۶۸۹مورد و زنان ۲۰
تا  ۲۴سال با فراوانی  ۱۱۱هزار و
 ۷۵۴مورد به ثبت رسیده است.
(زمانه) •
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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
• شهریه رایگان • برنامه آنالین
وام و
بـورس • دیپلم رمسی از وزارت آموزش و پرورش
واجـ
دین شرایط
 شروع ترم تازه،• هر ماه
0حدود
 دالر در90 (طی
م
ا
ه
درقلبمرکزشهرمونتریال
شرکت در
)کالس ها
دریافت
)مکگیل
(مترو
خواهند ک
ردenterprise?
You want to start your own business

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

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

« Starting a Business »

اسپشیالماه

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

مارک امپریال

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

 دالر395 قیمت

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

  تضمین بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد

   آخرین اطالعات ارز

___________________________

GUY

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

Cell.: 514-839-7318

|

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$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

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

Tel.: (514) 933-8383












Guy Concordia



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

شهر
مرکز
در




















ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق
Dr. DAVID PATTERSON
و بینی ،قلب ،جراح عمومی،متخصص
Dr. ZIAD SUBAI
 Dr. FARIDA TURQUIزنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار،
Dr. ianning yang
بیماری های عفونی و...
Dr.
Xiao Yisu
__________________
 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
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1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5











 

 






پزشک خانواده

louis



دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

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

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



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






















 

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

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

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









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

CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati

























 
















 













 Root Canal






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






















کلیه
قبول


















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










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



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

New

خامنها
رای
ب آقایان
و

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
ساختمان
کامل
نوسازی
•
ساختمان
کامل
نوسازی
جداکننده
دیوارهای
نقاشی و
•
جداکننده
ديوارھای
نقاشی و
وکابينت
پوش،
وکابینت
کاشيکاریکاری
پوش ،کاشی
کفکف
•

حمام
ساختحمام
•ساخت
محوطهسازی
جناری،محوطه
•نجاری،
سازی
زمینبهبهمسکونی
زیرزمين
زير
تکمیلکامل
•تکميل
مسکونی
کامل

Guy

ساختمان:
تجربهوودارای
وباجتربه
متخصصوبا
گروهمتخصص
باباگروه
الزمساختمان:
مجوزهایالزم
دارای مجوزھای
 RBQ License
 Building Inspection License

شـی
راز

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

کیتر ینگ

www.clinique-arya.com

و برطرف کننده خشکی و وز مو
 شینیون ،رنگ ،سشوار
 خدمات کامل عروس  اپیالسیون
 کالژن سازی پوست و درمان جوش (درماپن)
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو
ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح

ت
* کاشت مژه
ن
با دیز اخن
این

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

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

www.ismapquebec.com

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت
L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

در خدمت هموطنان گرامی
1M1روزMontreal, Quebec H3H
با متدها و مدهای کوپ و مش
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
Tel.: (514) 933-3337
), Fax: (514
933-2861
کنندۀ حجم مو
در دنیا کنترل
* کاش

را بر روی سایت بخوانید

«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
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دکتر الهام خیاط
دکتر کاملیا امامیان

Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

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

20%
جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

مشاوره رایگان

بهره مند شوید!
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Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-482-4500

175 Stillview, Suite 135

Tel.: 514-677-5875

www.eleganceleasing.com

www.royalrejuvenationcenter.com

assurance@eleganceleasing.com
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اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

Montreal, Qc. H4B 1T6
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اتوسرویس

خنستین شرکت بیمه ایرانی

 % 10ختفیف

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر

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

کمپانی بیمهالگانس
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نینوسگیورگیزنیا

nouveau-deco
Construction & Renovation

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

Cell.: (514) 816-4080
كاندوى ب
سیار زیبا و م
 ٣اطاق خواب و  ٣درن بسبك
ت
او
ن
ها
حمام
س داراى
و زیر زمین
آب با منظ
ره دلپذیر رودخانه و پ واقع در كنار
ار
 ne-de-Bellevueك در Saint-
An
قیمت 00
 649,0دالر
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شرکت بزرگ وسائل ساختمانی

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

چنداوکازیوناستثنائی

برای زندگی و یا سرمایهگذاری
زمین برای کارهای جتاری ،در موقعیت عالی

کلیه وسائل بازسازی و بهسازی خانه و هر گونه ساختمان

a commercial lot for sale at
excellent location:$1,100,000

عالقمن
دان به س
ر
م
ای
ه
گ
رست
ذارى
م
ـورانبس
و فدرن با غذاهاى ایرانى و یارشیک

ع
القمندان
سرمایه گ
یك ساختمان مسك ذارى در
م
و
نت
ر
یا
ل
ون
آپارتما
ى  ١٢واح
درآم ن داراى  ٣اطاق خوا دى كه هر
ب
دخ
و
می
ب
با
ن
ش
ز
د،
دی
با
سوپر ماركت ،ك بایستگاه
ق
طا
ر،
ات
وب
ر
وس،
ستورا
ن و مدرسه
خوب پ
 0ی یرفون (وست ایلن در منطقه
د
)ب
قی
99,00
,9
مت
2
د
الر
بفرو
ش میرسد

خاور میان
روش عالى
فعل با امكان فرنچایز ه و درآمد
ى
ى
در
.O
م
حل
( D.Dوس
و
امكان گسترش ت ایلند)
در
س
را
س
ب
ر
ه
كا
قی
نادا
مت
 ٣٧٥٠٠٠دالر

مسکونی و جتاری :در هـر مقیاس و سطحی
با سال هاجتربه در ساخت و ساز ساختمان
_______________
بامدیریت ایرانی در خدمت هموطنان ایرانی مونتریال
Mohsen G Foomani

شیك و حمام
ه
طاق خواب با اشپزخان و ،ایستگاه
نزدیك متر
پارتمان یك ا
ن لوران
ا
 ١٩٩٩٠٠دالر
طبقه دوم واقع در س تعدد ،قیمت
روشگاهاى م
اتوبوس و ف

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

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

________________________________
14885, boul Pierrefonds, Pierrefonds
Quebec H9H 4M5

ساعـاتکار:

Tel.:514-566-1400

Monday to Friday10 a.m.–8 p.m.
Saturday10 a.m.–5 p.m.

E-mail: mfooman@gmail.com

گرامیداشت شاهرخ زمانی
و
همبستگی با جنبش کارگری ایران

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  ٧نوامبر 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

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

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

غذا در محل به فروش میرسد

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

هالویین امسال...
"دیزاینر:همسایهطبقهباال"!

در را بی وقفه کوبید...
مثل همیشه که هیجان دارد تا
خبر تازه ای را بدهد.
خاطرت هست برایت نوشتم از
آن روزی که آهنگ تازه ای یاد
گرفته بود و به خانه ام آمد؟
شور و هیجان کودکی اش مرا
هم به وجد می آورد و می شوم
هم سن خودش...
در را باز کردم.
دوید توی هال .گفتم:
"کجا بــا این عجلــه! کفش
هایت!؟"
خجالت زده بازگشت و کفش
هایش را درآورد و گفت:
"می شود مرا با رنگ هایت این
شکلی کنی؟!"
و بعد کاغذی مچاله شده را داد به
دستم .با تعجب گفتم:
"ولی اینکه خیلی ترسناک است!
مادرت میداند آمده ای پیش من؟"
صدایش را پایین آورد و آهســته
گفت:
"نه نمــی داند .خب ســورپرایز
هالووین اســت دیگــر ،نباید که
بداند"!
خندیدم.
ولی ته دل مردد مانده بودم که چه
کنم .پرسیدم:
"ولی حتما به پدرت که گفته ای
و آمده ای؟"
گفت" :خیالت راحت! او اجازه داده
است" بعد دستم را کشید و گفت:

"بیادیگر تا مادرم برنگشته!"
او را بــه اتاق بردم و رنگها را زیر و
رو کردم .از قبل چند رنگ ســاده
مخصوص صورت در بساط داشتم.
زمان زیــادی طول نکشــید که
صورتش را همانند عکسی که می
خواست نقاشی کردم.
با خنده شــیطنت آمیزی که به
لبهایش نشست ،به گمانم راضی
بود از کار...
با همان عجله که آمده بود ،تشکر
کرد و رفت...
دو روز بعــد ،دوباره هیجان زده به
خانه ام آمد.
این بار یک کیسه همراه با مجله
ای مخصوص کــودکان مونترال،
در دســتش بود .تند تند مجله را

ورق زد و رســید به صفحه ای
در میانه.
به سمتم گرفت و گفت:
"ببین عکس من اســت شب
هالووین .چاپ شده در مجله"
نگاهی کردم و خندیدم .عکس
او بود همراه چند کودک دیگر
در همان شب.
مجله را جلوتر آورد و گفت:
"ببین اسم تو را هم نوشته اند".
با تعجــب مجلــه را گرفتم و
دقیق تر که شــدم ،دیدم زیر
عکس با فونتی کوچک نوشته
اند:
"دیزاینر :همسایه طبقه باال" !
چشمکی زدم و پرسیدم:
"آیا این اسم من است؟"
گونه هایش سرخ شد و گفت:
"ببخشید! خب ما نمیدانستیم نام
فامیلی ات چیست؟"
و بالفاصله کیسه ای که در دست
داشت را به سمتم گرفت و گفت:
"بیا نصف آب نبات ها سهم تو!"

راســتی تابحال اندیشیده ای که
دانستن نام خانوادگی چه کمرنگ
است در این جزیره عجیب...
و این دوســتی های بی آالیش و
ساده چقدر دلنشین و ماندنی...
(راوی ،همسایه طبقه باال)
facebook.com/
Raavi Montreal

DevelopExperts

   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..


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

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
س فران

info@loadextransport.com

_______________________________

با مدیریت بهاره

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

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________



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

WWW.GRANITEISLAND.CA

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

با قیمت های رقابت ناپذیر

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

را بر روی سایت بخوانید

سنگ های گرانیت

T.A.M Travel

سالن آرایش VIVA

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
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کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان
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کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

ز

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

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

انواع خدمات ناخن
شامل مانیکور| پدیکور
کاشت | ترمیم | shellac
طراحی بدن با حنا
| اکستنشن مژه |
| پاکسازی صورت |

هایالیت  +کوتاه کردن مو
+براشینگ

 %10ختفیف دانشجویی

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

75$

Partial
highlights
+ hair cut
+ brushing
only 75$

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca
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www.paivand.ca since 1993

از خودمان..

مهدکودک

بار دیگر درخشش هنرمندان ایرانی مونترال

<< شانزدهمیــن
فستیوالدنیایعرب

Garderie Bébé Sucré

• مهد کودک دوزبانه ایرانی
• در قلب ان دی جی
• محیطی شاد ،آرام و سرشار از انرژی مثبت
رنگ ،نور ،شادی ،مهر و آموزش
با مربیان مجرب و کارآزموده
برای نگهداری از کودکان دلبند شما
• با سال ها سابقه
• از  18ماه به باال
-----------همه روزه به استثنای یکشنبه ها
از  7صبح تا  6بعدازظهر
شنبه ها باز است
از  9صبح تا  4بعدازظهر
____________________
هدف ما عالوه بر
نگهداری از کودکان،
پرورش خالقیت و توانایی
های آنان برای ورود به
جامعه ای بزرگتر است.

برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت
و یا صفحه فیس بوک ما مراجعه کنید:
website : garderiebebesucre.ca
facebook: garderie bebe sucre
همچنین برای ارتباط مستقیم با مدیریت ،با تلفن زیر و
یا از طریق ایمیل با ما در تماس باشید.
email: aboroujerdi@bebesucre.ca
Garderie Bébé Sucré
6332 Sherbrooke W. Suite 204
Montréal, Québec

Vendome

با مدیریت :آناهیتا بروجردی

Tel:514-439-8660

پــس از اجراهای موفقیت آمیز
گروه کر ایرانیان در جشــنواره
اوریانتالیس و نیز در جشــن
واژه ها (مدرسه دهخدا) و کانون
فرهنگی نور ،این بار ارکســتر
کودکان و نوجوانان به همراه گروه
کر ایرانیان مونترال شور و حال
وصف ناپذیری به «پالس ِد زار»
بخشید.
بچــه های ایرانی بین ســنین
 16-4سال که طی یک فراخوان
از دســامبر  2014هفته ای یک
جلســه به تمریــن آوازهای
ماندگاری چون ترانه گل گندم،
شکار آهو ،چوپان ،جان مریم،
چک چک باران پرداخته بودند،
همراه اجرای گروه کر بزرگساالن
با خواندن آهنگ های رشیدخان،
همه چیم یار ،هی یار و آها بگو
و نیز اجرای مشترک کرال شادی
رونق خاصی به شــانزدهمین
فستیوال دنیای عرب دادند.
علیرضا فریفته که رهبری این
اجراها را به عهده دارد ،انگیزه
و هدف از این آماده ســازی و
تمرینات را آشــنایی بچه ها با
کار و روحیه جمعی و نیز مانوس
شدن با نواهای موسیقی ایرانی
عنوان کرد.
برای ایشان و گروهشان آرزوی
موفقیت های روز افزون داریم.

گزارش جشن مهرگان

• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان
• چهار شنای اصلی ،تکنیک های نجات غریقی ،و ...
• آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت
شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی
• تحت نظر مربی حرفه ای ( عضو سابق تیم ملی و قهرمان کشوری)

ندا
عزیزی

514-701-1390

جلسه اول ( مشاوره و تست) رایگان

چین سیاست تک فرزندی را لغو کرد!

نقاط کشور این سیاست با انعطاف
هایی روبرو شده بود.

IRANIAN CHOIR OF
MONTREAL
کنسرت گروه ُکر ایرانیان مونترال
 30اکتبر در پالس دزرار
در افتتاحیه شانزدهمین فستیوال
Festival du Monde
Arabe de Montré
به همراه
& IRANIAN CHILDREN
YOUNG ADULTS ORCHESTRA OF
MONTREAL
کنسرت اُرکستر کودکان
و نوجوانان ایرانی مونترال
به رهبری علیرضا فریفته
Conductor:
AliReza Farifteh
نوازندگان :
تار و دوتار  :ایمان صادق زاده
Tar& Dotar: Iman Sadeghzadeh
ویلون  :سعیددوراندیشان
Violin: Saeid Doorandishan
تمبک  :سهیل صائب نیا
Tombak : Soheil Saeb
دف  :شایا زمان پور
Daf : Shaya Zamanpour

اجنمن دوستداران زرتشت

دوره های آموزش شنا
با قهرمان شنای کشور

 29اکتــب :خبرگــزاری
شینهوای چین گزارش کرده
اســت که این کشور سیاست
تک فرزندی را لغو کرده است.
بر اساس این سیاست که چند
دهه با شدت از سوی مقامات
چین دنبال میشد ،هر خانواده
مجاز به داشتن یک فرزند بود.
هدف اصلی این سیاست که در
ســال  ۱۹۷۹آغاز شد ،کنترل
جمعیت عنوان شــده بود و با
خانوادههای خاطی برخورد میشد.
البته در سالهای اخیر در برخی از

PAIVAND: Vol. 23  no.1238  Nov. 01, 2015

24

بر اساس سیاســت تازه اعالم
شــده اکنون خانــواده های
چینی مجاز بهداشتندو فرزند
شدهاند.
تخمیــن زده میشــود که از
ابتدای اعمال سیاســت تک
فرزندی تاکنون از تولد حدود
 ۴۰۰میلیون نوزاد جلوگیری
شده است.
اعالم ایــن خبــر در آخرین
روز نشســت کمیته مرکزی
سیاستگذاری حزب کمونیست
چین عنوان شده است.

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

این انجمن جشن مهرگان رادر سالمه
 10اکتبر در سالن رزبال برگزار نمود.
مجری برنامه یار پرتوان انجمن جناب
ابیدرویشعلی بودند.
جشن با خوش آمد گویی وفراخوان
به ســکوت بــرای گرامی داشــت
جانباختگان راه آزادی ایران و سپس
ســرود ای ایران آغاز شــد .بانو تینا
فرشادگهر همیار پرتوان دیگر انجمن
بخشی از گفتار زرتشت این فیلسوف
و اندیشــمند ایران کهــن که آموزه
هایش تا به امروز بر هر انســان آزاده
ای قابل پذیرش می باشــد ،و فلسفه
برگزاری جشن مهرگان ،را که ریشه
در همبستگی و پیروزی برپلیدی ها
همراه با برداشت ثمرهدست رنجی که
با مهر وعشق وهمدلی بنا شده بود را
بیان نمودند.
در گوشــه ســالن میز مهرگان که
ارزش باور چیدمان آن کمتر از سفره
هفت سین نوروز نیست ،با حبوبات
گوناگون و کدوهای رنگارنگ و شمع
های روشنی که جلوه شکوه باورهای
ایــران رابه زیبایی نشــان می داد ،و
بوسیله بانو شیرین آراسته شده بود
بچشم می خورد.
دی جی آلکاپون با پخش آهنگ های
شاد ایرانی فضای رقص و پایکوبی ویژه
خود را بوجود آورده بود.
جنــاب علیــزاده اشــعار زیبایی از
فردوسی ،و با نیت باشندگان فالی از
حافظ را باشیوایی و تاثیر گزاری ویژه
خود خواندند که بسیار مورد توجه و
تشویق باشندگان قرارگرفت.

بانــو شــادی اولیایی
آموزگار و طراح رقص
به همراه دوشیزگان،
آرام و الهــام رقــص
زیبای عشــق را اجرا
نمودند.
(رقص عشــق سبکی
از رقص اســت که از
راه آن مــی توان ژرف
تریــن و درونی ترین
احساسات فردی راکه
براســتی زبان پنهان
روح اســت را نمایان
ســاخت ) که بسیار
مورد توجه و تشویق
باشــندگان در جشن
قرار گرفتند.
رســتوران پاتوق عمو
جمال شــام جشن را
تدارک دیده بود.
سپس نوبت هدایایی
کــه از ســوی جناب
فرشاد تپش دیجیتال
 2بلیــت ورودی برای
هالویین بانو آرزو یکتا
(مترجم رسمی یکتا)
یک بلیت کنســرت
عهدیه و ستار ،بانو لیال
یوسفی (سالن آرایش
ایو)  3کارت ویژه برای
سرویس های پیش بینی شده  ،جناب
جمال (رستوران پاتوق عمو جمال) 3
کارت ویژه سرو غذا ،تدارک دیده شده
بود ،که با قرعه کشی شماره بلیت ها
به باشندگان در جشن اهدا شد.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

ایــن انجمن بدین
وســیله از جناب
فرشــاد تپــش
دیجیتــال بــرای
فــروش بلیــت،
بانو شــیرین برای
چیدمــان میــز
مهرگان ،دوشــیزه
فرانــک اســدی
همیارانجمن ،بانو
شــادی اولیایی و
دوشــیزگان آرام
و الهــام ،جنــاب
فروغــی طــراح
پوســتر و یکایک
شــما گرامیان که
فراخــوان انجمن
را پذیرفتیــد و به
این جشن آمدید،
و گرامیانی که ما
را مــورد مهــر و
تشویق و پشتیبانی
خود قــرار دادند،
سپاســگزاری می
نماید.
پوزش مــا را برای
کاســتی ها پذیرا
باشید.
بــراه
چشــم
پیشــنها د ها
وهمیاری های شــما گرامیان برای
برگزاری بهتر جشن ها هستیم.
تلفن های پیوند با انجمن
5143253012
5148085070

را بر روی سایت بخوانید
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جدول باال بکشد .در حال حاضر این
تیم با  11امتیاز در جایگاه دوازدهم
قرار دارد .پدیده هم که لیگ را خوب

شروع کرده بود ،کم کم صالبت خود
را از دســت داد تا جایی که حتی با
تعویض مربی خود و حضور فرهاد
کاظمی در رأس این تیم هم شرایط
تغییر نکرد .اکنــون این تیم با 13
امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد.
سایپای کرج و صبای قم هم در این
هفته به هم رسیدند که این دیدار
کسل کننده با نتیجه صفر بر صفر
به پایان رســید .از مربیان دو تیم
یعنی مجیــد جاللی و علی دایی با
وجود داشتن ستاره های زیاد ،انتظار
بازی بهتری می رفت که این مورد
برآورده نشد و دو تیم ترجیح دادند
که فقط بازنده دیدار نباشند .صبا با
 15امتیاز پنجم و سایپا با  14امتیاز
جایگاه نهم جدول را اشــغال کرده
است.
دیگر دیدار بدون گل این هفته هم
بیــن دو تیم راه آهن و گســترش
فوالد تبریز در شــهر تهران برگزار
شد .گسترش با  14امتیاز ،هشتم و
راه آهن با  10امتیاز در رده سیزدهم
دست و پا میزند.
بازی جــذاب این هفته در تبریز و
بین دو تیم تراکتورســازی و ذوب
آهن اصفهان برگزار شد که با نتیجه
 4بــر  4خاتمه یافــت .تراکتور که
بازی را تهاجمی شروع کرد ،خیلی
سریع به گل رسید و در ادامه بازی
تا دقیقه  ،80چهــار بر یک از تیم
اصفهانی جلو افتاد .تیم اصفهانی و

یحیی گل محمدی ناامید
نشده و به بازی برگشتند
و توانســتند در  10دقیقه
پایانــی ،ســه گل عقب
افتــاده را جبران کرده و
بازنده از میــدان خارج
نشوند .تراکتورسازی با
 14امتیاز در رده ششم
و ذوب آهــن با  16امتیاز در رده
سوم جدول جای دارد.
بــازی آخر این هفته را تیم های
فوالد خوزستان و سیاه جامگان
مشهد،در شهر اهواز برگزار کردند
که ایندیدار با نتیجه یک بر صفر
به سود میزبان به پایان رسید .تیم
اسکوچیچ پس از  9هفته باالخره
توانست طعم برد را بچشد و خود
را از انتهــای جدول یک رده باال
بکشد و با  6امتیاز به رده پانزدهم
جدول صعود کنــد .مدیران این
تیم معتقدند که این برد سرآغاز
خروج تیم فوالد از بحران است.
تیم مشهدی هم با  17امتیاز در
رده چهاردهم جدول قرار دارد.
حاشیه عجیب این روزهای فوتبال
ایران به چالش بین کمیته اخالق
فدراســیون فوتبــال و کارلوس
کیــروش اختصــاص دارد .این
کمیته معتقد است که مواردی
در قرارداد کیــروش وجود دارد
که باید از نو بررسی شوند .البته
علی کفاشیان ریاست فدراسیون
با استفاده از حق وتوی خود ،افراد
این کمیته را مجبور به استعفای
دســته جمعی کرد ولی دعوای
آنها با سرمربی تیم ملی همچنان
در رســانه ها ادامه دارد .کیروش
که قبل از جام جهانی به کیفیت
لباس های شرکت "آل اشپورت"
اعتراض داشت ،ناگهان با تغییر
عقیده ی  180درجه ای موافقت
خود را با پوشیدن این ب َِرند در جام
جهانی اعالم کرد .حال مشــخص
شــده که این شرکت مبلغ یکصد
هزار دالر آمریکا بابت راضی کردن
وی به او پرداخت کرده اند؛ کاری که
با توجه به بندهایی در قرارداد مرد
پرتغالی ،خالف قانون فیفا می باشد.
در ایــن قرارداد به صراحت اشــاره
شده که سرمربی تیم موظف است
از لباسهای شرکت تحت قرارداد با
فدراســیون در جام جهانی و دیگر
مسابقات استفاده کند .اگر کمیته
اخالق بتوانــد این موضوع را اثبات
کند ،کیروش با جریمه سنگینی از
طرف فیفا مواجه خواهد شد .حال
باید دید که ایــن کمیته موفق به
کشف حقیقت می شود و یا باز هم
کفاشیان از حق وتوی ریاست خود
در خفه کردن این کمیته استفاده
میکند؟!
_______

شرح عکس ها:

 )1پرویز مظلومی سرمربی استقالل
تهران
 )2هــادی نوروزی کاپیتــان تازه
درگذشته پرسپولیس تهران
 )3علیرضا منصوریان سرمربی نفت
تهران
 )4مجید جاللی سرمربی سایپای
کرج
 )5یحیی گل محمدی ســرمربی
ذوب آهن اصفهان

برجن مرغـوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی
در انواع گوناگون

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

مجال این شماره را به بررسی هفته
دهم لیگ برتر -جام خلیج فارس و
چالش بین کمیته اخالق فدراسیون
فوتبال و کارلوس کیروش سرمربی
پرتغالــی تیم ملی کشــورمان
اختصاص میدهیم.
بازیهای این هفته طی دو روز در
تاریخ دوشنبه چهارم و سه شنبه
پنجم آبان یکهزار و سیصد و نود
و چهار خورشیدی برگزار شدند.
در روز اول ،تیمهای ســپاهان و
استقالل تهران در شهر اصفهان
مهمترین بازی هفتــه را برگزار
کردنــد که این دیدار با نتیجه 3
بر صفر به نفع تیم تهرانی به پایان
رسید .اســتقالل در این بازی با
استفاده از جوانهای خود توانست
تیم قدرتمند سپاهان را در زمین
خود زمین گیر کند.
پرویز مظلومی سرمربی خوشنام
آبی پوشان نشان داده که خیلی
به فوتبــال تدافعــی عالقه ای
ندارد و همــواره تیم خود را در
فاز تهاجمی نگه میدارد .استقالل
با این بــرد و با  21امتیاز در رده
نخســت جدول جــای گرفت و
ســپاهان هم با  16امتیاز تا رده
چهارم جدول نزول کرد.
در همیــن روز و در اهواز دو تیم
همنام خوزستانی یعنی استقالل
صنعتی و استقالل اهواز به مصاف
هم رفتند که این دیدار با نتیجه
 4بر صفر به نفع استقالل صنعتی
به پایان رسید .عبدا ...ویسی که
تیمش از چند جــوان بی نام و
نشان تشکیل شــده ،توانسته تا
اینجای کار خوش بدرخشد و با
 19امتیاز در رده دوم جدول جا
خوش کند .ویســی هم به مانند
مظلومی ،از مربیان خوشنام است
که عالقه خاصی به اســتفاده از
جوانان دارد .اســتقالل اهواز هم
که با مشکالت عدیده مالی دست
و پنجه نرم میکند ،تنها با  5امتیاز
انتهای جدول را اشغال کرده است.
این تیم حتی با تعویض مربی خود
و حضور علی حنطه هم نتوانســته
نتیجهبگیرد.
دیگر بازی این روز در تهران و بین
تیمهای پرسپولیس تهران و ملوان
بندر انزلی برگزار شــد که با نتیجه
 2بر صفر به نفع پرسپولیس خاتمه
یافت .قرمزپوشان که هنوز در شوک
از دســت دادن کاپیتان جوان خود
هادی نوروزی به علت سکته قلبی
بسر می برند ،با حمایت تماشاگرانش
توانست پیش از شهرآورد پایتخت
با این بــرد خانگی تا حــدودی از
مشکالت خود بکاهد و با  14امتیاز
تا رده هفتم جدول باال بیاید.
سه شــنبه پنجم آبان هم  5دیدار
دیگر برگزار شد تا پرونده این هفته
از مسابقات بسته شود .ابتدا دو تیم
پدیده و نفت تهران در شهر مشهد
به مصاف هم رفتند که تیم تهرانی
توانست با نتیجه  2بر یک میزبان
را شکست دهد .نفت تهران پس از
سال موفقی که پشت سر گذاشت،
در ابتدای لیگ امســال نتوانست
انتظارات را برآورده کند و در انتهای
جدول دســت و پا مــی زد .البته
علیرضامنصوریانسرمربیخوشفکر
این تیم توانست بر حاشیه ها غلبه
کند و باالخره این تیم را از انتهای
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>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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فصلپیشزمستانی!

و بیمـــاری های
سرماخوردگی و آنفلوانزا!

با آغاز فصل پاییز باید مراقب بیماری
هــای شــایع ایــن فصــل از جمله
سرماخوردگی و آنفلوانزا باشید.
پیشگیری از این بیماری ها مهم ترین
اقدام برای حفظ ســامتی در فصول
سرد سال به شمار می رود.

•

دست های خود را بشویید

بیشتر انواع ویروس های سرماخوردگی
و آنفلوانزا از طریق تماس مســتقیم
منتشر می شوند .عطســه کردن در
دســت ها و ســپس تماس با تلفن،
کیبورد و ظروف آشپزخانه از راه های
انتقال ویروس است .برای جلوگیری از
این انتقال دســت های خود را مرتب
بشویید و یا از ضد عفونی کننده های
دست که حاوی الکل هستند استفاده
کنید.

•

جلوی عطسه و سرفه خود را با دست
نگیرید

در صورت احساس عطسه و سرفه از
دستمال استفاده کنید و سریع آن را
دور بیندازید .اگر دستمال همراه خود
ندارید در آستین و در آرنج لباس خود
عطسه و یا سرفه کنید.

•

صورت خود را ملس نکنید

ویروس های سرماخوردگی و آنفلوانزا

تسهیل انتقال اکســیژن از ریه ها به
خون می شــود .در نتیجه این اثرات،
تعریق افزایش یافته و دمای بدن باال
می رود .در نتیجه سلول های طبیعی
از بین برنده ویروس افزایش می یابند.

•

از غذاهای حاوی فیتوکمیکال ها و
آنتی اکسیدان ها استفاده کنید

فیتو به معنی گیاه و کمیکال به معنی
مواد شیمیایی اســت .ویتامین ها از
جمله این مواد هستند ،بنابراین روزانه
از سبزیجات و میوه های سبز ،قرمز و
زرد استفاده کنید.

•

سیگارنکشید

بر اساس مطالعات ،در افراد سیگاری
سرماخوردگی شــدیدتر و دفعات آن
بیشتر است.دود سیگار سیستم ایمنی
را تضعیف می کند ،موجب خشــک
شدن مخاط بینی و فلج شدن مژک
ها می شود .مژک ها موهای ظریفی
هستند کهدر غشاهای مخاطی بینی و
ریه قرار دارند و با حرکت خود موجب
خروج ویروس های ســرماخوردگی و
آنفلوانزا از بدن می شوند .متخصصان
معتقدند که کشیدن یک عدد سیگار
می تواند این مژک ها را به مدت  ۳۰تا
 ۴۰دقیقه فلج کند.

از طریق چشم ها ،بینی ودهان به بدن •

شما منتقل می شوند .لمس صورت
یکی از راه های اصلی در انتقال ویروس
است.

•

به طور منظم ورزش های هوازی
(ایروبیک) اجنام دهید

ورزش های هــوازی موجب افزایش
ضربان قلــب و پمپ کــردن مقدار
بیشــتری خون ،تنفس ســریع تر و

استراحتکنید

استراحت سیســتم ایمنی را تقویت
می کند .بدین صورت که با استراحت
اینترلوکیــن هــا (اجزای سیســتم
ایمنی کــه در مقابل ویــروس های
ســرماخوردگی و آنفلوانزا عمل می
کنند) در جریان خــون افزایش می
یابند.
(منبع :پرتال آفتاب)

www.paivand.ca
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را بر روی سایت بخوانید
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«««« زنــدگی »»»»

تاثیرجدی و شگفت آور
کمبــودخواب

حتماً مــی دانید که کمبود
خواب باعث بدخلقی تان می
شــود اما احتماالً نمی دانید
که چه بالیی بر ســر زندگی
جنســی ،حافظه ،صورت و
حتی توانایی تــان برای کم
کــردن وزن می تواند بیاورد.
در زیر بــه  ۱۰تاثیر جدی و
تعجب آور کمبود خواب اشاره
می کنیم:

•

 .۱خواب آلودگی منجر به
بروز سواحن می شود.

کمبود خواب یکی از عوامل
دخیل در بســیاری از فجایع
بزرگ بوده است:
سانحه هسته ای سال ۱۹۷۹
در جزیره  ,Three Mileحادثه
چرنوبیل و بســیاری حوادث
دیگر .اما کمبود خواب یکی از
بزرگترین خطرات برای امنیت
عمومی جامعه نیز به شــمار
می رود .خــواب آلودگی در
رانندگیدقیقاً به اندازه مستی،
واکنش شما را کند می کند.
محققان اینطور برآورد کرده
اند که علت  ۱۰۰،۰۰۰تصادف
اتومبیل و  ۱۵۵۰مرگ و میر
ناشــی از تصادفات در امریکا،
خســتگی بوده اســت .این
مشکل در افراد زیر  ۲۵سال
شایع تر است.
تحقیقات نشان می دهد که
کمبــود خواب و خــواب بی
کیفیت همچنیــن منجر به
بروز ســوانح در محل کار می
شود.در یک تحقیق ،کارگرانی
که از خواب آلودگی در طول
روز شکایت داشته اند ،بیشتر
دچار حوادث کار ،بخصوص در
کارهایی که مستلزم حرکات
تکرار شونده است ،می گردند.
همچنین تعداد روزهایی که
بخاطر این حــوادث ،مجبور
بــه گرفتن مرخصــی های
استعالجی بوده اند هم بیشتر
است.

•

 .۲کمبود خواب مترکزتان را
پایین می آورد.

خواب نقش مهمــی در فکر
کردن و یادگیری دارد .کمبود
خواب به طرق مختلف به این
فرایندهای شــناختی آسیب
می زنــد .اول اینکه ،توجه و

تمرکز ،هوشــیاری ،منطق و
توانایی حل مشــکل شما را
مختل می کنــد .همه اینها
یادگیری را دشوارتر می کند.
دوم اینکه ،چرخه های مختلف
خواب در طول شب در تحکیم
خاطرات در ذهن نقش دارند.
اگر به انــدازه کافی نخوابید،
نمی توانیــد چیزهایی که در
طــول روز یاد گرفتــه اید یا
تجربه کرده ایــد را به خاطر
آورید.

•

 .۳کمبود خواب منجر به
مشکالت جسمانی متعدد و
جدی می شود.

اختــاالت خــواب و کمبود
خواب مزمن می تواند شما را
در معرض مشکالت جدی زیر
قرار دهد:
بیماری قلبی ،حمله قلبی،
نارسایی قلبی ،تپش قلب،
فشــارخون باال ،سکته و
دیابت
طبق بــرآورد محققــان۹۰ ،
درصــد از افــراد مبتال به بی
خوابــی ،یک مشــکل جدی
دیگر سالمتی نیزدارند.

•

 .۴کمبود خواب میل جنسی
را مختل می کند.

متخصصین خواب می گویند
که کمبود خــواب در مردان
و زنــان منجر به کاهش میل
جنسی میشــود .خالی شدن
انرژی بــدن ،خواب آلودگی و
باال رفتن فشار روحی ازجمله
عوامل دخیل در آن است.
بــرای مردانی کــه مبتال به
«آپنه» خواب هستند ،مشکل
تنفسی ایجاد شده حین خواب

که آن را مختــل میکند نیز
می تواند عامل دیگری در این
کاهش میل جنسی باشد.
در تحقیقی که در سال ۲۰۰۲
به چاپ رسیده ،مشخص شده
است که بســیاری از مردانی
که دچار آپنه خواب هستند،
سطح پایینی از تستوسترون •
 .۶کمبود خواب پوست تان را
دارند.
در این تحقیق ،تقریباً نیمی از پیر می کند.
مردانی که از آپنه خواب جدی احتماالً برایتــان پیش آمده
رنج می بردند ،میزان بســیار اســت که بعد از چنــد روز
پایینی تستوســترون حین بیخوابی ،زیر چشم هایتان تیره
شده و چشم هایتان پف کند.
خواب تولید می کردند.
•
اما مشخص شــده است که
افسرده
آلودگی
خواب
.۵
کمبود خواب مزمن می تواند
کننده است.
منجر به ایجاد خط و چروک
کمبــود و اختالالت خواب به روی پوست و تیره شدن و گود
مرور زمان مــی تواند منجر رفتن زیر چشم شود.
به عالئم افســردگی شود .در وقتی بــه انــدازه کفی نمی
تحقیقی که در سال  ۲۰۰۵در خوابید ،بدنتان مقدار بیشتری
امریکا انجام گرفت ،مشخص هورمــون اســترس ،یعنــی
شــد افرادی که تشــخیص کورتیزول ،ترشح می کند.
افســردگی یا اضطراب برای کورتیزول اگــر بیش از اندازه
آنها داده شــده بود ،به میزان تولید شود ،کالژنهای پوست
بیشتری نســبت به دیگران که پروتئینی است که موجب
کمتر از شش ساعت در شبانه صافی پوســت شده و قابلیت
روز می خوابیدند.
ارتجاعی آن را حفظ می کند،
متداول ترین اختالل خواب که را تجزیه می کند.
بی خوابی است ،با افسردگی کمبود خواب همچنین باعث
ارتباط مستقیم دارد .در یک می شــود بدن مقــدار کمی
تحقیق که در ســال  ۲۰۰۷هورمون رشد ترشح کند .این
روی  ۱۰۰۰۰نفر انجام گرفت ،هورمــون در جوانی موجب
آنهایی که دچــار بی خوابی رشد می شــود و با باال رفتن
بودند ،پنج برابر ســایرین به ســن افزایش حجم عضالنی
افســردگی دچار می شدند .بدن ،ضخیم تر کردن پوست و
درواقع ،بی خوابی معموالً یکی تقویت استخوان ها کمک می
از اولین عالئم افســردگی به کند .هورمون رشد طی خواب
شمار می آید.
عمیق در بدن تولید می شود.
بی خوابی و افسردگی همدیگر
{>> ادامه در صفحه}29 :
را تقویت می کننــد .به این

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

www.paivand.ca

ترتیب که کمبود خواب عالئم
افســردگی را افزایش داده و
افسردگی خوابیدن را مشکلتر
مــی کند .درمان مشــکالت
خواب مــی تواند بــه بهبود
افسردگی افراد و عالئم آن نیز
کمک کند و برعکس.

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

تاريخ ،آئين و سرگذشت يك قوم است و در زندگي و معماري و ادب
و هنر آن قوم متجلي ميشود.
هوي��ت فرهنگي ايراني بر مبناي دينداري ،مهرورزي ،عدالتجويي،
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فرهنگي مشخص ميشوند .دانشمندان ،حكيمان ،فيلسوفان ،اديبان
و هن��روران ايران��ي مصداق و م��روج اين هويت فرهنگ��ي بودهاند و
هستند.
برخي كش��ورها هويت راس��تين فرهنگ��ي ندارند ،تاري��خ ندارند،
اس��طوره ندارند ،م��ردم آن بالطبع ب��ا يكديگر همانديش��ه و همدل
نيس��تند ،اين كشورها شايد بكوشند براي خود هويت فرهنگي جعل
كنند .نمونه آن امريكاس��ت كه چون از هويت فرهنگي بيبهره است
با ساختن فيلمهاي وس��ترن و گاوچراني يا خلق اسطورههاي جعلي
چ��ون بتمن يا مرد خفاش��ي يا مرد عنكبوت��ي ميخواهد براي خود
فرهن��گ بس��ازد و واقعيت وجودي خود را كه ب��ر مبناي زورگويي و
داشنت تغذیهای سالم میتواند از بروز مشکالت روده جلوگیری کند.
تجاوز به س��رزمين سرخپوس��تان و برده كردن سياهان و جنگهاي
همانطورکهرژیمغذاییمیتواند (سیاهپوســتان باالترین درصد
بيشمار تجاوزگرانه و كشتن مردم بيگناه است بپوشاند.
تاثیر مثبت یا منفی بر سالمت ابتال بــه آن را دارند) ،ســابقه
در س��ويي دوس��تي و مهر و ژرفا را ميبينيم و از آن سو دشمني
قلب ،مغز و استخوانها داشته خانوادگی ،پلیپهــای قبلی،
و نفرت و س��طحي بودن .كش��وري كه فرهنگ ندارد ميكوشد چون
باشد ،سالمت عمومی رودههای بیماری التهاب روده ،سیگار و
نوكيس��گان ب��ا نمايش ث��روت براي خود هويت دس��ت و پ��ا كند و
همانگونه كه نوكيس��گان با جامههاي گرانقيمت و زيورهاي گرانبها
شما هم تحتتاثیر چیزهایی مصرف باالی الکل است.
و مركب و خودروي مجلل و خانههاي نمايش��ي ميكوشند براي خود
است که میخورید.
دکتر جاشوا ملسون ،متخصص
شأني بسازند ،كشورهاي بدون هويت هم با ساختن برجهاي مرتفع و
روده بخش مهمی از دســتگاه بیماریهــای معــده و روده
آسفالت كردن شنزارهاي خود ميكوشند به هويت برسند و با خريد
گویــد
گوارش را تشــکیل میدهد و از دانشــگاه راش می
اش��ياي تاريخي ديگر ملل و يا انتس��اب آنها به خود هويت فرهنگي
وضعیتهای مختلفی میتواند «همچنیــن رابطــه قوی بین
نداشتهاي را ادعا كنند.
موجب بــروز اختــال در آن چاقی و ابتال به ســرطان روده
هويت فرهنگي ايران كه اس��الم و فرهنگ غني ايراني عمدهترين
ش��اكلههاي آن اس��ت براي ايراني��ان و ملل ديگر صلح و دوس��تي و
شود .بعضی از این وضعیتها وجود دارد».
پيش��رفت را به ارمغان ميآورد و شك نيست كه با عنايت خداوند بر
بیماریهای التهاب روده مثل براساس موسسه ملی سرطان،
بيهويتي فرهنگي مدعيان دروغين فرهنگ غلبه خواهد يافت.

13

ادي در گفتوگو با

13

زندگي اعالم كرد

بهترین مواد غذایی برای داشتن روده سالم

سلولهاي بنيادي
ي
بيماريهاي العالج
راي
العالج
ي
کولیتاولسراتیو،بیماریکرون،
بیماری دیورتیکولی ،ســندرم
روده تحریکپذیر و ســرطان
روده بزرگ میباشد.
درمان این مشــکالت شــامل
ایجاد اصالحات در رژیمغذایی
و سبکزندگی ،دارو و جراحی
میباشد.
ســرطان روده بــزرگ یکی از
جدیتریــن بیماریهای روده
و سومین ســرطان متداول و
کشندهمیباشد.
عوامل خطرزای سرطان روده
سن (بعد از  ۵۰سالگی احتمال
شرح
مــیدو
جدول با
نژاد
رود)،
یکآن باالتر
بــروز

ارتباط بین چاقــی و افزایش
احتمال ابتال به ســرطان روده
میتواند بــه عوامل مختلفی
مثل باال رفتن سطح انسولین
در خون ،وضعیتی که معموالً
در افــراد چاق پیــش میآید،
مربوط باشد .باال رفتن انسولین
و وضعیتهــای مرتبط مثل
مقاومت انسولین میتواند ایجاد
برخی تومورهای خاص ازجمله
روده را باال ببرد.
انجمن سرطان امریکا گزارش
میدهــد کــه رابطــه بیــن
رژیمغذایــی ،وزن ،ورزش و
ســرطان روده بزرگ ،ارتباطی
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متخصصان
ذرهبين

تاريخ ،آئين و سرگذشت يك قوم است و در زندگي و معماري و ادب
و هنر آن قوم متجلي ميشود.
هوي��ت فرهنگي ايراني بر مبناي دينداري ،مهرورزي ،عدالتجويي،
كشور با اين
دانش است.
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دوستي 
فرهنگي مشخص ميشوند .دانشمندان ،حكيمان ،فيلسوفان ،اديبان
و هن��روران ايران��ي مصداق و م��روج اين هويت فرهنگ��ي بودهاند و
هستند.
برخي كش��ورها هويت راس��تين فرهنگ��ي ندارند ،تاري��خ ندارند،
اس��طوره ندارند ،م��ردم آن بالطبع ب��ا يكديگر همانديش��ه و همدل
نيس��تند ،اين كشورها شايد بكوشند براي خود هويت فرهنگي جعل
كنند .نمونه آن امريكاس��ت كه چون از هويت فرهنگي بيبهره است
با ساختن فيلمهاي وس��ترن و گاوچراني يا خلق اسطورههاي جعلي
بنشینید.خود
خواهد براي
عنكبوت��ي
خفاش��ي يا
هایميجلو
مرددر ردیف
همیشه
چ��ون بتمن يا مرد 1ـ
تمرینو
زورگويي
مبناي
ب��ر
كه
را
خود
وجودي
واقعيت
فرهن��گ بس��ازد و 2ـ نگاه كردن به چشمان دیگران را
سرخپوس��تان و برده كردن سياهان و جنگهاي
تجاوز به س��رزمين كنید.
بيشمار تجاوزگرانه و كشتن مردم بيگناه است بپوشاند.
عدم نگاه به دیگران 2معنا دارد:
در س��ويي دوس��تي و مهر و ژرفا را ميبينيم و از آن سو دشمني
فرهنگبرابر او
احساسكهگناه در
ندارد ميكوشد چون
الف:كش��وري
و نفرت و س��طحي بودن.
برابر او
وناتوانی در
ب:احساس
پ��ا كند و
دس��ت و
ضعف هويت
براي خود
نوكيس��گان ب��ا نمايش ث��روت
گرانبها
گرانقيمترا و زيورهاي
همانگونه كه
%25تندتر كنید.
هايرفتنتان
جامه راه
نوكيس��گان باسرعت
3ـ
خود
براي
كوشند
مي
نمايش��ي
هاي
خانه
و
مجلل
خودروي
و مركب و
حركات بدن نتیجه واكنش ذهن اســت.
شأني بسازند ،كشورهاي بدون هويت هم با ساختن برجهاي مرتفع و
آدمهای با اعتماد به نفس راه رفتنشان كمی
آسفالت كردن شنزارهاي خود ميكوشند به هويت برسند و با خريد
مهمی
است,انگار
شبیه يابه دویدن
جایفرهنگي
خودبههويت
انتس��اب آنها به
اش��ياي تاريخي ديگر ملل و
نداشتهاي را ادعا كنند.می روند و یا كار مهمی دارند .این تكنیك را
ترين
خارجیعمده
غني ايراني
فرهنگ
هويت فرهنگي ايران كه
نسبت به
محیط
اس��الم ونگرش
بكار ببریدتا
كند.و ملل ديگر صلح و دوس��تي و
ايراني��ان
براي
ش��اكلههاي آن اس��ت شما تغییر
عنايت خداوند بر
با
كه
نيست
شك
پيش��رفت را به ارمغان 4ميـآورد
بلندوو جدی حرف بزنید.
بيهويتي فرهنگي مدعيان دروغين فرهنگ غلبه خواهد يافت.

 7تمرین برای افزایش

اعتمادبهنفس

5ـ هنگام دست دادن جدی باشید.
6ـ در جمع نظر بدهید.
7ـ خندان باشید.لبخند شما بهترین دارو
برای كمبود اعتماد به نفس است.
توصیه های دیگر:
1ـ ســعی كنید همیشه بهترین لباسها را
بپوشید.
2ـدر هر مكالمه تلفنی خود را معرفی كنید.
3ـ در برابــر هر كاری كه برایتان انجام می
دهند لفظ متشكرم را بكار ببرید.
4ـ مقتدرانه,افراشته و با گامهای بلند و تند
راه بروید.
5ـ هیچگاه خود را بادیگران مقایسه نكنید.
6ـ همیشــه با زبان مثبت بــا دیگران هم
صحبت شوید

استفاده میشود ،احتمال بروز
سرطان روده را پایین میآورد.
برای تقویت سالمت رودهها به
این توصیههــای غذایی عمل
کنید:

قوی است.
درواقــع ،بین  ۵۰تا  ۷۵درصد
از ســرطانهای روده بــزرگ
را میتوان بــا ایجاد اصالحات
در ســبک زندگی و سالم غذا
•
خوردن پیشگیری کرد.
دکتــر هیتــر راسوماســن ،بایدها و نبایدهای تغذیه
متخصص تغذیه در دانشــگاه رژیمهــای غذایی کــه در آن
راش میگویــد «کمتــر از از میــزان باالیی ســبزیجات،
۱۰درصد از سرطانهای روده میوهها و غالت کامل و میزان
جدول با
ارثی هستند ویک
شرحگوشتهای فراوریشده
حددو کمی
این یعنی تا

زیادی به ســبک زندگی افراد
بستگی دارد .درنتیجه داشتن
تغذیه خــوب و ســالم تاثیر
بســزایی در داشتن روده سالم
دارد».

•

مصــرف گوشــت قرمــز را
محدود کنید و از گوشتهای
فراوریشده نیز به هیچ عنوان
استفاده نکنید .براساس انجمن
{>> ادامه در صفحه}29 :
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شرحويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
عادی و
دارای
روزنامهو ايران
جدول
«شرحجواب
پاکدوکردن
سپس با
حل کرده
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول عادي

جدول ويژه

ويژهعادي
جدول
جدول
____________________ ویژه وعادی ____________________
 جدولهای
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برپا بودن
15 14 13 12 11 10 9 8
 -8از صفات باريتعالي -چغندر
پخته -امان از سردرگم آن!
 -9زمي��ن پش��ته پش��ته-
بدتركيب -شهري در هند
 -10گنج -خالق -ستون خيمه
 -11پاسخ مخالفت آميز -مربوط
به ادب -كرم حشره -خشكي
 -12گل��ي زينت��ي -ن��ام قبيله
حاتم -نژاد روسي
 -13پيراي��ه خانمه��ا -وج��ه و
جهت – گذرنامه
 -14دارايي -غيرايراني -قطار
 -15مركز س��احل ع��اج -بيخ
سوسن
عمودي:
-1استاد مسلم سمفوني -ركن
چهارم از اركان كعبه
 -2ه��ال -اس��وه -اث��ري از
لودوويكو آريوستو ايتاليايي
 -3كش��تارگاه -نواي��ي از
موسيقي -خوابگاه
 -4م��رغ س��خنگو -هن��وز آدم
افقي:
-1ميخ عرب -تنگه معروف اروپا نشده! -كلبه برفي
ش��هري در ايتالي��ا -گ��وش
24.-5Sep 2013
آفريقاPart
و A
 -2مه��ار بين��ي ش��تر -كنكاش كردن -بيادب
 -6ماه��وت پاككن -ظرف -نام
كردن -گرفتار
 -3مس��لط ش��دن -از وس��ايل پسرانه -ضمير سومشخص مفرد
خيلي مؤثر در ماش��ين -حركتي  -7وس��يله روفت��ن -بيباك��ي-
پارچهاي از اطلس
در جودو
 -4ش��اد -كلم��هاي ب��ه نش��انه  -8اهل مح��ل -هافبك بايرن-
پرنده
تعجب -منسوب به نبي
 -5دوي��ار بلندق��د! -اث��ري از  -9هم��راه ت��ب آي��د -برابري-
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پلوتوس -پژوهش -بسطدادن
 -10س��وداي نال��ه -درودگ��ر-
 -6گريه -چهرهپرداز -خميازه
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ضربت سخت
بر مغز
concussion

ازنازی بپرس!...
الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

• خوشــبختی یعنــی
بدست آوردن یک زندگی
و تقسیم آن با دیگران!
• برای زندگی کردن دو
راه وجود دارد:
یکی اینکــه گویی هیچ
معجزه ای وجود ندارد و
دیگری اینکه گویی همه
چیز یک معجزه اســت.
(اینشتین)
• اگر می دانستید که
افکارتــان چقــدر قدرتمند
است ،هیچگاه حتی برای یک
بار دیگر هم منفی فکر نمی
کردید!
• در یــک رابطه بودن به
معنای بوسیدن ،قرار گذاشتن
یا در دسترس بودن نیست؛
به معنــای بودن با کســی
اســت که شما را به گونه ای
خوشحال کند که هیچ کس
دیگری نتواند!
• فقــط کســانی را در
زندگیتان نیــاز دارید که در
زندگیشــان نیازمند شــما
باشند.
• یک پسر میداند چیزی
را که میخواهد چگونه بدست
آورد .یک مرد میداند چیزی
را که بدست آورده چگونه نگه
دارد.
• ممکن است شاهزاده ام
را پیدا کنم اما پدرم همیشه
پادشاه من خواهد ماند!
• هیچگاه نمی توانید یک
اشتباه را دو بار مرتکب شوید؛
چرا کــه بــار دوم دیگر آن
یک اشتباه نیست بلکه یک
"انتخاب" است.
• بــه خودتان اجازه ندهید
توسط این ســه چیز تحت
کنترلدرآیید:
>> گذشــته تان ،مردم و
پول.
• ذهــن فراموش می کند
اما دل همیشه بخاطرش می
ماند.
• هرگز برای کسی که شما
را می آزارد گریه نکنید ...در
عوض لبخند بزنیــد و به او
بگویید ،ممنون بخاطر اینکه
به من فرصتی دادی تا کسی
بهتر از تو را پیدا کنم!

شوید ،نه هرگاه که
تنها بودید.
• دردنــاک ترین
محبتها آنهایی است
که بــا ریــا ،تزویر
و تظاهــر آمیخته
است و لذت بخش
ترین محبتها آنهایی
هستند که در عین
کوچک بودن
با خلوص نیت
•••••••
و با بی آالیشی
همراه است.
مسیررسیدنبهخوشبختی:
• فرار کردن
-----------------از مشــکالت
 -1قلبتان را از کینه خالی نگه دارید.
 -2ذهنتان را از نگرانی خالی نگه دارید .فقــط فاصله
رسیدن به راه
 -3ساده زندگی کنید.
حل را افزایش
 -4کم توقع باشید.
مــی دهــد.
 -5زیاد به دیگران ببخشید.
آســانترین راه
برای گریختن
از مشــکالت
• همیشه دنبال افرادی که حل کردن آنها است.
کمترین اهمیت را در زندگی • انسان نمی تواند اقیانوس
به ما می دهنــد می دویم .های جدید را کشف کند مگر
چرا به این کار پایان ندهیم اینکه شجاعت از دست دادن
و اطرافمــان را نگاه نکنیم تا دید ساحل را داشته باشد.
ببینیم چه کسانی دنبال ما • یــک فرد موفق کســی
می دوند؟
اســت که بتواند از آجرهایی
• همــه افراد به عنوان یک که دیگران به طرفش پرتاب
انســان قابل احترامند اما از کرده اند ،ساختمانی محکم
هیچکس نباید بت ســاخته بنا کند.
شود.
• اگــر نتوانید به یک خانم
• اگر کسی را ترک می کنید احترام بگذارید ،حق صحبت
الاقل به وی علتش را توضیح کــردن بــا وی را از دســت
دهید؛ چون اینکه ببیند الیق خواهیدداد.
یک توضیح ساده هم نبوده • ،وقتی کسی را می بخشید،
دردناک تر از خود ترک شدن شخصی که بیشترین منفعت
است.
را می برد ،خود شما هستید.
• کسانی که زندگی خود را • سخن گفتن با خدا مانند
وقف بدست آورن منافع مادی صحبت کردن با یک دوست
و ثــروت کرده اند ،به شــما پشت تلفن اســت ...ممکن
خواهند گفت که احســاس اســت او را در طــرف دیگر
خوشبختی را در اموال خود نبینیم ،اما می دانیم که دارد
نمی یابند .خوشبختی هرگز گوش می دهد...
انعکاس ثروت های مادی یک • کلمات بیش از آنچه که
شخص نیست ،بلکه انعکاس شــما تصور می کنید تاثیر
ثروتهای معنوی و احساسی گذارنــد .همیشــه پیش از
او است.
صحبت کردن فکر کنید.
•  6کلید یک رابطه موفق • :گفتن خداحافظ به کسی
دوستی ،آزادی ،صداقت ،که نمی خواهید بگذارید برود
اعتماد ،درک و گفتگو.
واقعاً دردناک است ،اما حتی
• اگر خدا دعاهای شــما را دردناک تر این اســت که از
مســتجاب کند ،ایمانتان را کسی که هیچگاه قصد ماندن
افزایش داده ،اگــر با تاخیر نداشته بخواهید بماند.
مســتجاب کند ،صبرتان را • وقتی به کسی بطور کامل
زیاد کرده و اگر مســتجاب و بدون هیچ شک و تردیدی
نکند ،چیز بهتری برایتان در اعتماد می کنید،در نهایتدو
نظر دارد.
نتیجه کلی خواهیدداشت:
• کلمات ،قدرت آزار دادن
شخصی برای زندگی
شــما را ندارنــد ،مگر اینکه
یا
گوینده آن برایتان بسیار عزیز
درسی برای زندگی
باشد.
•
• هرگاه آماده بودید عاشق
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را بر روی سایت بخوانید

مسابقات جام استنلی
مســابقات هاکی کانادا در ماه ژوئیه
 2015آغــاز گردید و تا ژوئن 2016
با شرکت  30تیم و  250بازی ادامه
خواهد یافت.
تا تاریخ نگارش این مطلب ،تیم هاکی
مونترال تاکنون توانسته است پس از
 107ســال با بهره گیری از کاپیتان
جوان و بســیار خــوب آقای MAX
 PACIORETTYو گلــزن معروف
تیم آقــای  SUBBANو دروازه بان
جوان CARY PRICEدر  9مسابقه
پی در پی خود را برنده شود.
مفسرین ورزش پیش بینی می کنند
تیم هاکی مونترال با ارائه چنین بازی
و ترکیب خوب تیم شــانس بدست
آوردن جام اســتنلی ایــن دوره را
خواهــد داشــت .ورزش هاکی یک
ورزش زمستانی و بسیار مورد عالقه
کلــوپ های هاکی کانــادا ،آمریکا و
اروپا است که طرفداران و تماشاچیان
بسیاری را جذب می کند و به همین
دلیل ســرمایه گذاری های عظیمی
برای ایجاد استادیوم هائی انجام می
گردد.
در شــهر کبک با ســرمایه گذاری
شــرکت  VIDEOTRONیــک
استادیوم بسیار مدرن هاکی ساخته
شد که چندی پیش توسط شهردار
کبک افتتاح گردید.
همچنین آقای ژوزف مولسون صاحب
امتیاز و ســرمایه گــذار تیم هاکی
مونترال در نظر دارد با سرمایه گذاری
معادل صد میلیــون دالر و در طی
مدت سه سال تاسیسات و تجهیزات
بل سنتر را تغییر داده و آن را بصورت
یک استادیوم بسیار مدرن درآورد.
استادیوم مدیسون اسکواردر نیویورک
نیز در سال  1968با سرمایه گذاری
حدود یــک میلیارد دالر تاســیس
شــد و کماکان برای نگهداری و بروز
درآوردن آن هزینه های ســنگین به
مصرف می رسد.
طبیعی اســت هرچه استادیوم های
هاکــی بزرگتــر و مجهزتر باشــند
تماشاچیان بیشــتری را جلب می
کند و قرار دادهای تبلیغاتی سودآور
بیشتری را با رسانه ها و تلویزیون ها
منعقد می سازد.
آقای جاکوب سرمایه گذار و صاحب
امتیاز هاکی بوستون اقدام به تاسیس
استادیوم هاکی در الس وگاس نموده
که در سال  2016افتتاح خواهد شد.
وی معتقد است برگذاری مسابقات
هاکی در الس وگاس تماشــاچیان
بسیاری را جذب خواهد کرد.
در سال  2014برای اولین بار مسابقه
بیــن تیم هاکی تورنتــو و دیترویت
در فضای بــاز در یک زمین
فوتبــال در هوای  11درجه
زیر صفر ،با حضور 105491
تماشاچی برگذار شد.
وســط زمین فوتبال با یخ
صاف برای بازیکنان آماده کرده
بودنــد در این بازی تیم تورنتو
با نتیجه 3بر 2تیم دیترویت را
شکستداد.

ورزشی...
یوســف تی زهوش ،از
قدیمیتریــن ایرانیان
جامعه ایرانی مونترال،
قهرمان پیشــین تیم
ملی پینگپنگ ،مربی
فدراسیون پینگپنگ
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آقای دیلی روکا ،فوتبالیست
تیم «ایمپکــت» کبک در
جریان مسابقه یک چهارم
،1963
ایران در یوگســاوی
نهائی فوتبــال کبک مورد
قهرمان تیم ملی
ی1976؛خبرنگارکیهان
تصــادم مغزی بــا یکی از
،1965چکسولواک
ته 1976؛ خبرنگارکیهان
مدافعــان تیــم مقابل قرار
ورزشی در کلک
ــک مونتریــال 1976؛
گرفت و در اثر ضربه توپ به
ورزشــی المپی
فنی داوران تنیس روی
همچنین
صورت و بینی و
سرپرست کمیته
ــیایی درتهران 1974؛
ضربه ســر حریــف مدافع
میزمسابقات آس
قات جهانی در انگلستان
بالفاصله به زمین افتاد .وی
مشاور فنی مساب
پس از چند لحظه علیرغم
1977
سرگیجه شــدید به بازی
نفر از مسئولین فیفا در یک هتل در
ادامه داد؛ لیکن در رختکن
دید خود را از دست داد و به مدت  4شهر زوریخ دستگیر شدند و جلسه
فیفا که قرار بود با حضور
دقیقه بیهوش شد.
 150روزنامه نگار ورزشی
وی سپس اظهار داشت که
و آقای بالتر برگذار شود
در هنــگام زمیــن خوردن
با حکم وزارتدادگستری
احساس بسیار بدی داشته
سوئیس لغو گردید.
و نمی بایســتی با وضعیت
براساس اطالعات آقای
بوجود آمده ،به بازی ادامه
پالتینــی اظهــار می
می داد.
دارد بســیاری از این
آقای دوکا در اثر این حادثه
اختالفــات و درگیری
دچار آشــفتگی فکری و
ها زیر ســر آقای بالتر
سردردهای شدید شد که
است و چون وی مایل
در نتیجه از شرکت در 4
است کماکان در پست
بازی بعدی خودداری کرد.
ریاست فیفا باقی بماند
آقای اسکات دالنی ،دکتر
باسابقه تیم «ایمپکت» اظهار داشته از سوی دیگر شرکت های مک دونالد
کــه این نوع حوادث و ضربات مغزی و کوکاکــوال اعالم کرده انــد ،وی از
در بــازی های فوتبال زیاد اتفاق می پست خود استعفا دهد .طبیعی است
افتد .لیکن اغلب فوتبالیست ها برای آقای پالتینی پــس از این جنجال
ادامه بازی آن را پنهان می کنند و در و پیگیری های وزارت دادگســتری
نتیجه معالجات بعدی بسیار مشکل تر سوئیس نمی تواند رای مثبت و الزم
را برای پست ریاست فیفا بدست آورد.
می شود.
خانم اوژنی بوشــارد ،که در اثر زمین در آخرین خبــر در تاریخ  25اکتبر
خوردن در رختکن ورزشــگاه هنگام  2015برحسب قضاوت دادگستری
مســابقات تنیس آمریــکا ،به زمین سوئیس اعالم شد که آقای بالتر در
خورد و دچــار صدمه مغزی گردیده سمت خود بعنوان رئیس فیفا باقی
بود ،اخیرا شــکایتی علیه مسئولین خواهد ماند.
ورزشگاه نموده و درخواست غرامتی
کبک:
معادل  150000دالر نموده.
بر اثر تحقیقات انجام شده مشخص قهرمان  82ساله هالتر!
گردیــده که زمیــن رختکن کامال آقای مارسل پرون در سال  1950در
خشک نبوده و این حادثه در اثر لیز سن  17ســالگی به ورزش عالقمند
خوردن خانم بوشارد و ضربه خوردن گردید و از آن پس تمرینات ورزشی
سر ایشان به زمین بوده که در نتیجه خود را در رشته هاکی ،وزنه برداری و
وی را از ادامه مسابقات محروم نمود .دو ماراتن ادامه داده است.
در حال حاضر تمرینــات خود را در
باشــگاه  GYMمونترال در خیابان
ادامه جنجال
اوشه الگا در  5روز در هفته به مدت
رشوه خواری در فیفا!  2ساعت و نیم در روز و  105ساعت
مفسرین ورزش فوتبال از ماه سپتامبر در روزهای دیگر انجام می دهد.
تاکنون به موضوع فساد
آقای مارســل اخیرا
بین مســئولین فیفا،
در مسابقات قهرمانی
آقایــان ســپ بالتر و
فنالند توانســت با
میشل پالتینی پرداخته
رکــورد  137پوند
اند.
برداشت یک ضرب
تا به حال  9بار مسئله
مــدال طــای این
فساد و رشوه خواری در
مســابقات را بدست
فیفا مطرح شده و آقای پالتینی مورد آورد.
دعوای جزائی دادگاه های سوئیسی این قهرمان  82ساله قبال کارمند اداره
قرار گرفته .هرچند کــه آقای بالتر آتش نشــانی بوده و تاکنون به علت
فوتبالیست قدیم فرانسه مدعی است تمرینات مداوم هیچ مشکل عضالنی
که مبلغ  2میلیون و 600هزار دالر ندارد و از هیچ گونه داروئی استفاده
به آقــای پالتینی نمی کند.
پرداخــت کــرده وی امیدوار اســت با ادامه تمرینات
اســت ،لیکــن هر رکورد خــود را به  187پوند افزایش
دو آنها و مجموعه دهد و عنوان قهرمانی هالتر دنیا را در
هیات رئیسه فیفا سنین باال کهدر سال 2016در توکیو
مورد شــک و تردید برگذار می شود بدست آورد و رقیبان
دادگاه های سوئیس خود را در کشــور آلمان و روســیه
هستند.
شکستدهد.
•
در ماه می  2015چند
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آنتیاکسیدانهاوشتاببیشترپیشرفتسرطان!
دانشمندان میگویند که مصرف
مکملهای آنتی اکســیدانی که
برای تقویت سالمت و کند کردن
فرایند پیری مورد اســتفاده قرار
میگیرند ،میتواند به مالنــوما،
خطرناکترین نوع سرطالن پوست،
منجر شود.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه،
یافتههای جدید ،نتیجه تحقیقات
گذشــته در مورد تاثیر یک نوع
ویتامینی که بدون نسخه به فروش
میرســد و نوع دیگــری داروی
ی اکسیدان در افزایش
حاوی آنت 
تعداد تومورهای سرطانی را تایید
میکند.
در تحقیق جدیدی که نتیجهاش
در مجله نیچر منتشر شده است،
دانشمندان آمریکایی نشاندادهاند
که ســلولهای مالنومای انسانی
در برخــی از موشهایی که آنتی
اکسیدان ان-استیل سیس-تئین
( )NACدریافت کــرده بودند تا
دو ماه زودتر از موشهای
دیگر ظاهر شده است.
در متن گزاش آمده
است که «نتایج به
دست آمده نشان

میدهد که آنتی اکســیدانها با
افزایش متاستاز شانس پیشرفت
بیمــاری ،حداقــل در مالنوما ،را
بیشترمیکنند».
متاســتاز به گسترش و مهاجرت
سلولهای ســرطانی از یک بافت
به بافتهای دیگر ،گفته میشود
و اغلــب منجر به مرگ فرد بیمار
میشود.
به گفته این دانشــمندان ظاهرا
آنتی اکسیدانها با حمله به نوعی
مولکول که میتواند به سلولهای
سرطانی آسیب وارد کند ،عمال به
گسترش سرطان کمک میکنند.
نتایج این تحقیق بر روی انسانها
آزمایش نشده است ،امادانشمندان
بهبیمارانسرطانیتوصیهمیکنند
از مصرف مکملهای حاوی موادی
ا کسا یش
کــه بــا
مبــا ر ز ه
میکنند،

دیدی
چران!
ــد  :اینها تهاجم
.....
می گوییــم زمانی
گفتن
ما
اگــر
فرهنگیست؛
هــا تمدن و دین
كه پارس
خودمان پرسیدیم:
و ما از
اعراب دختران خود
داشتند،
این تهاجم فرهنگی
پس
ده به گور می كردند
گان چرا خودشان
را زن
کنند
سال دیگر اعراب
د
ص
قطعا
در چشــم چران
د ،زمانــی كه ما
اینق
می گوین
نیستند؟!
ــام جهانی بودیم
میزبان ج
ــتیم ویــزای
خواس
دختران شان را به
ایرانی ها
ــتان بگیریــم،
و بگذرید! عربس
د!
دن
دا
ی
نم
اه
ر
وم
...
استادی
گفتند :اسالم
م آنجا؛ از خود خدا
بروی
اد
ص
گفتیم  :اقت
اسالم ...گذشت
بپرسیم،
د  :باید اسالمی شود
گفتن
ربستانضداسالمی،
و گذشت...
فقط رفتیم گفتند:ع
گفتیم  :فرهنگ
چیزی نگفتیم،
ما اســامی ها ویزا
ریم ،دیدیم دیگر به
د  :باید اسالمی شود
مغازه مــرغ بخ
گفتن
نمی دهد!
ق
ال
خ
ا
:
م
کمی ســرمان گیج
تی
م،
گف
نی
ــاق نمیتوا
طی دارد به خالصه
تنــد  :مگــر اخ
گفتند  :چــه رب
ک لحظه فکر کردیم
گف
رفت و ی
راسالمی هم داریم؟!
روت اسالمی شده
غی
؟!
اسالم..
خریدیم و دچار هپ
گفتیم  :علوم انسانی
رفتیم روزنامــه
ـاره به خود آمدیم
خبرهای ایم ،دوبـ
ی
سان
تند  :انســانی؟ ان
مشــغول خواندن
حافظ را گشــودیم
گف
الس بودیم و دیوان
چیست؟! بگو اسالمی
رانت خواری و اخت
زنامه را دیدیمگفته:
تیم  :روابط زن و مرد
ه به ناگاه آمدند و رو
مانی از این است که
گف
 !..چه معنی ک
و گفتند" :گر مسل
گفتنــد  :ای بابا
از دستمان گرفتند
حافظ دارد/
دارد این روابط؟!
سالم چه مربوط...؟!
از پــس امروز بود
به ا
ور و برمان وای اگر
گفتیم :وجدان
نگاهــی بــه د
ی پریشان فردایی!...
گفتند :اسالم
انداختیم ،روان ها
گفتیم... :

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

>> ادامه از صفحه27 :

سرطان امریکا ،خطر سرطان روده
با مصرف  ۱۰۰گرم گوشت قرمز
(معــادل یک همبرگر کوچک) یا
 ۵۰گرم گوشتهای فراوریشده
مثل سوســیس ،بیکن ،کالباس
و هــاتداگ (معــادل یک عدد
هــاتداگ  ۱۵-۲۰درصد افزایش
مییابد.
دکتر راسوماسن میگوید «البته
میتوانید مقدار کمی گوشتقرمز
استفاده کنید  -به اندازه دو وعده •
غذایی  ۱۰۰گرمــی در هفته .اما شیربنوشید.
بهتر اســت مصرف گوشتهای تحقیقات جدید نشــان میدهد
فراوریشده را به کل محدود کرده که کلسیم و ویتامین  Dبا کاهش
و هرازگاهی بعنــوان مزه مصرف خطر ابتال به سرطان روده بزرگ
کنید زیرا آنها حــاوی ترکیبات در ارتباط است .اما انجمن سرطان
دیگری مثل نگهدارندهها هستند در امریــکا توصیــه نمیکند که
که میتوانند موجب بروز سرطان مصرف کلسیم خود را به باالتر از
میزان توصیه شده ببرید ،زیرا اگر
شوند».
•
کلسیم مصرفی روزانه به باالتر از
مصرف قند را محدود کنید.
 ۲۰۰۰میلیگرم در روز برســد،
تحقیقات نشــان دادهاند که افراد احتمــال افزایش خطــر ابتال به
مبتال به کولیت اوسراتیو و بیماری سرطان پروستات وجود دارد.
کرون معمــوالً رژیمهای غذایی در عوض مطمئن شوید که میزان
پرقند و کمفیبر دارند .بااینکه قند توصیهشــده کلســیم را در روز
مستقیماً با پیشرفت سرطان روده مصرفمیکنید:
در ارتباط نیســت اما غذاهای با برحسب ســن ،از  ۱۰۰تا ۱۳۰۰
میزان قند باال معموالً کالری باالیی میلیگــرم در روز .ســایر منابع
دارند و میتوانند موجب افزایش کلسیم عبارتند از:
وزن و چاقی شوند.
سبزیجات برگدار مثل اسفناج.
میوهها و ســبزیجات پرفیبر مثل
گالبــی ،ســیب ،مــوز ،پرتقال،
کنگرفرنگی پخته ،بروکلی و ذرت
میباشــد .غالت کامل نیز منابع
بسیار خوبی از فیبر هستند .فیبر
ش غذا و جلوگیری
با کمک به گوار 
از یبوســت نیز به سالمت رودهها
کمک میکند .این مسئله احتمال
ابتــا به بواســیر را نیــز کاهش
میدهد.

داشــتن یک رژیمغذایی پرفیبر
برای سالمت عمومی رودهها بسیار
خوب است.
دکتــر راسوماســن میگویــد،
«امریکاییها به طور متوسط ۱۳
گرم در روز فیبر مصرف میکنند
امــا این میزان باید  ۲۵تا  ۳۵گرم
در روز باشد».
بهترین راه برای اضافه کردن فیبر
به رژیمغذایــی از طریق خوردن

خودداری کنند.
شــان موریســون ،یکــی از
نویسندگان تحقیق و از اساتید
دانشــگاه تگزاس ،میگوید این
تصور که آنتی اکســیدانها برای
بدن مفید هستند آنچنان فراگیر
شده که در کلینیکها به بیماران
سرطانی داده میشود:
«برخی از این تجویزها باید سریعا
متوقف شوند چراکه ظاهرا بیمارانی
که این آنتی اکسیدانها را دریافت
میکنندسریعترمیمیرند».
نتیجه تحقیقی کــه پیش از این
محققان سوئدی بر روی موشها
انجام داده بودند نشــان میدهد
که آنتی اکســیدانها و از جمله
ویتامیــن  Eتعــداد تومورهای
ســرطانی را تا سه برابر و سرعت
مرگ موشها را تا دو برابر افزایش
میدهند.
تحقیقات قبلی نشان مشابهی را
در مورد سرطانهای
سینه و
پروستات نشان
داده بودند.
•

برای داشنت روده سالم...

•
مصرف فیبر را افزایش دهید.
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•
غالت و حبوبات را هوشمندانه
انتخابکنید.

غالت کامل موادغذایی هســتند
که همه قســمتهای مهم را در
خود نگه داشته و جزء موادغذایی
طبیعیهستند.همهافرادبزرگسال
میبایست نیمی از غالت و حبوبات
مصرفی خــود مثل جو و گندم را
در سه تا پنج وعدهغذایی به شکل
غالت کامل استفاده کنند .بعضی
غالت کامل آمــاده مثل جو ،آرد

گندم کامل و برنج قهوهای نسبت به
انواعتصفیهشدهشانمثلآردسفید
و برنج ســفید ،حاوی ویتامینها،
موادمعدنی ،فیبر ،اسیدهای چرب
الزم ،آنتیاکسیدانها و ترکیبات
طبیعی گیاهی مفیــد برای روده
بیشتریهستند.
•
آزمایشات منظم را فراموش نکنید

بااینکه تغذیه درست میتواند به
سالمت رودههایتان کمک کند اما
بهترین راه برای جلوگیری از ابتال
به ســرطان روده ،آزمایش است.
کلونوسکوپی آزمایشی ساختاری
از روده است که به پزشکان کمک
میکنــد روده را به طــور کامل
بررســی کرده و از ســرطان روده
جلوگیریکنند.
دکتــر ملســون میگویــد
«کلونوســکوپی خطــر ابتال به
ســرطان روده را پاییــن میآورد
زیرا با انجام آن میتوان پلیپهای
پیش از سرطانی را تشخیصداده و
برداشت .این آزمایش درمقایسه با
سایر آزمایشات بسیار خاص است
زیرا میتوان با آن به دنبال رشــد
پیشسرطانی و برداشتن آن حین
آزمایش بود که در نهایت احتمال
بــروز ســرطان را در فرد کاهش
میدهد».
ســرطان روده بــزرگ اگــر زود
تشــخیص داده شود تا  ۹۵درصد
قابل درمان اســت .دکتر ملسون
میگوید «ســرطان روده مشکلی
بسیار درمانپذیر است .آزمایشی
بــرای آن وجــود دارد که بااینکه
پیچیده نیست اما برای پیشگیری و
تشخیص زودهنگام سرطان بسیار
موثر است».
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کمبود خواب...
•

>> ادامه از صفحه26 :

 .۷کمبود خواب فراموش کارتان
می کند.

تحقیقــات جدید بــر رابطه بین
خواب و پپتیدهایی که اشــتها را
تنظیم میکند در حال انجام است.
آنزیم گرلین گرسنگی را تحریک
کرده و لپتین پیام سیری را به مغز
میفرستد و اشتها را سرکوب می
کند .کمبود خواب با کاهش لپتین
و افزایش گرلیــن در بدن همراه
است.

سعی دارید حافظه تان را قوی نگه
دارید؟ پس به اندازه کافی بخوابید.
دانشمندان و محققان امریکایی و
فرانسوی در سال  ۲۰۰۹دریافتند
که اتفاقات مغز کــه «امواج تیز»
نامیده می شوند مسئول استحکام •
مغز اســت .این امــواج اطالعات  .۹کمبود خواب خطر مرگ را
دریافتی را هم از هیپوکمپوس به افزایش میدهد.
نئوکورتکس مغز می فرســتد که در یک تحقیق انگلیسی ،محققان
حافظه درازمــدت در آنجا ذخیره تاثیر الگوهای خواب بر مرگ و میر
می شــود .این امــواج معموالً در بیــش از  ۱۰،۰۰۰کارمند دولت
عمیق ترین ســطوح خواب اتفاق انگلیــس را در بیــش از دو دهه،
بررسی کردند .نتایج این تحقیق
می افتند.
•
که در سال  ۲۰۰۷به چاپ رسید،
افزایش
به
منجر
خواب
کمبود
.۸
نشــان داد که آنهایــی که خواب
وزن می شود.
خود را از هشــت ســاعت به پنج
صحبت از وزن که می شــود ،هر ســاعت و کمتر کاهش داده اند،
چقدر بخوابید ،وزن کم می کنید .خطر مرگ خود را به کلیه دالیل
کمبود خواب با افزایش اشــتها و دوبرابر افزایــش داده اند .به طور
گرسنگی و در نتیجه آن چاقی در ویژه ،کمبود خواب ،احتمال مرگ
ارتباط است .طبق تحقیقی که در و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی
سال  ۲۰۰۴انجام گرفت ،کسانی و عروقی را دوبرابر می کند.
که کمتر از  ۶ساعت در شبانه روز •
می خوابیدند ۳۰ ،درصد احتمال  .۱۰کمبود خواب بر قضاوت شما
• چاق شــدن بیشــتری نسبت به اثر میگذارد ،مخصوصًا درمورد
آنهایی که هفت تا نه ســاعت می خوابیدن!
کمبود خواب می تواند بر تفسیر
خوابیدندداشتند.

شما از اتفاقات مختلف اثر بگذارد.
این توانایی شــما برای داشــتن
قضاوت هــای درســت را از بین
می برد و باعث می شــود نتوانید
موقعیت های مختلف را به خوبی
ارزیابی کرده و هوشمندانه درمورد
آنها تصمیم بگیرید.
کسانی که کمبود خواب دارند ،در
ارزیابــی اینکه کمبود خواب واقعاً
چه بالیی سرشان می آورد ،معموالً
قضاوت درستی ندارند .در دنیای
پرسرعت امروز ،خیلی ها بخاطر
مشغله های فراوان با کمبود خواب
مواجه هســتند .اما متخصصین
اعتقاددارند که اگر تصور می کنید
با کمتر خوابیدن هنوز می توانید
خوب کار کنید ،اشتباه می کنید .و
اگر کارتان چیزی است که ارزیابی
ســطج کاراییتان اهمیت زیادی
دارد ،این اشتباه بسیار بزرگی است.
تحقیقات نشــان مــی دهد که
کســانی که شش ساعت به جای
هفت یا هشت ســاعت در شبانه
روز میخوابنــد ،بــه مــرور زمان
احساس میکنند که به آن کمبود
خواب عادت کــرده اند اما اگر به
تســتهای مربوط به هوشــباری
ذهنی و عملکرد این افراد نگاهی
بیندازید ،خواهیددید که رفته رفته
کاراییشان پایین تر می آید.

•

30
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تداوم جهـــان آواره گی...

«بیش از  ۷۰کودک پناهجو در دریای اژه
غرق شدهاند!»

 ۰۸آبان :همچنــان هزاران نفر از
پناهجویان تــاش میکنند تا از
طریق مسیر خطرناک دریای اژه
خود را به اروپا برســانند .سازمان
بینالمللــی «نجات کــودکان»
میگوید تنها در دو ماه گذشــته
بیش از  ۷۰کودک در این مســیر
غرق شدهاند.
در گزارشی که وبسایت سازمان
بینالمللی«نجاتکودکان»منتشر

مهاجرت ( )IOMاز ماه ژانویه
ســال جاری میــادی تا ماه
اکتبر حدود  ۵۶۰هزار نفر از
طریق دریا بــه یونان رفتهاند
که بســیاری از آنها کودکان
بودهاند.
فعاالن حقوق بشــر هشــدار
دادهاند که عبور پناهجویان با
زمستان و سرمایی کهدر پیش
اســت خطرناکتر نیز خواهد
شد.
کیت اوسالیوان ،مدیر ارتباطات
ســازمان بینالمللــی «نجات
کودکان» میگوید« :دیدن جنازه
نوزادان و کودکان بر سواحل جزایر
شاعرانه اندوهبار است».
او میافزاید« :بهرغم کوتاه بودن این
مسیر ،دریا همچنان خطرناکتر
خواهد شــد و ما متأسفانه بیشتر
شاهد چنین مرگهای بیمعنایی
خواهیم بود».

کرده ،آمده است که در میان این
کشتهشدگان هفت کودک جان
خود را در روز چهارشنبه  8آبان از
دست دادهاند.
در این روز قایقــی با حدود ۲۸۰
سرنشین پناهجودر نزدیکی جزیره
لسبوس یونان در دریای اژه غرق
شــد .در این رویــداد بهجز هفت
کودک ،دو بزرگسال نیز کشته و
دستکم  ۳۴نفر مفقود شدند.
بهگفتــه ســازمان بینالمللــی

•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

در اقتصاد ایران چه میگذرد؟...
دیــدگاه تهیهکنندههای بســته
جدیــد ،در پیــش گرفتــن یک
سیاســت «انبســاطی» است و
به همیــن منظور قرار اســت به
منظور «تحریــک تقاضا» ،معادل
ریالی حدود ده میلیــارد دالر در
شریانهای اقتصادی کشور تزریق
شود
از آغــاز دوران زمامداری حســن
روحانی تا امروز ،این دومین بسته
سیاستی است که از سوی نهادی
موسوم به «ستاد هماهنگی امور
اقتصادی دولت» منتشر میشود.
بسته اول در مرداد ماه سال ۱۳۹۳
زیر عنوان «سیاستهای اقتصادی
دولت برای خــروج غیر تورمی از
رکود طی ســالهای  ۹۳و »۹۴
منتشر شد ،و بســته دوم هم در
برگیرنده سیاستهایی است که
قرار است امسال تا لغو تحریمها به
اجرا گذاشته بشود.
هر دو بسته سیاستی ،یک هدف
مشترک دارند و آن به حرکت در
آوردن چرخ فعالیتهای اقتصادی
از راه بر طرف کــردن تنگناهای
مالی و تحریک تقاضا اســت .ولی
آنچه در این میان باعث ســر در
گمی میشود این است که بسته
اول و دوم ،یــا وجود اینکه هر دو
از ســوی نهادی موسوم به «ستاد
هماهنگی امور اقتصادی دولت»
منتشر شده ،از لحاظ دستیابی به
هدف مشترکی که به آن اشاره شد،
سیاستهای کامال متفاوت و حتی
متناقضی را پیشنهاد میکنند.
هر دو بســته میخواهنــد از راه
«تحریک تقاضــا» با رکود مقابله
کنند ،با این تفاوت که بسته دوم
در صدد تحریک تقاضای داخلی
به ویژه از راه اعطای تســهیالت

را بر روی سایت بخوانید
>> ادامه از صفحه10 :

اعتباری به مصرف کنندگان است
تا آنها بتواننــد با خرید خود رو،
لوازم خانگی و غیره ،بنگاهها را از
رکود بیرون بیآورند ،حال آنکه در
بسته سال گذشته قرار بود تقاضا
از راههای دیگری از جمله افزایش
صادرات غیر نفتی تحریک بشود تا
موجب تنشهای تورمی نشود.
در بســته پارســال از تسهیالت
اعتباری تکلیفی خبری نبود ،در
حالی که بسته تازه عمدتا بر همین
تســهیالت تکلیفی تکیه دارد .در
بســته سال گذشــته برداشت از
صندوق توســعه ملی موکول به
شــرایطی بود ،در حالی که بسته
تازه با برداشت دو میلیارد دالر از
این صندوق همراه است .خالصه
اینکه در بسته سال پیش هدف آن
بود که مبارزه با رکود به تورم دامن
نزند ،حال آنکه از بســته تازه بوی
تورم به مشام میرسد.
•
از رشد مقطعی تا رشد پایدار

با توجه به تفاوتهای موجود میان
بسته سال گذشته و بسته امسال،
این نتیجه به دســت میآید که
تازه همان
تهیهکنندههای بسته 
تهیهکنندگان بسته سال گذشته
نیســتند و از نظریــات اقتصادی
مشابهیپیروینمیکنند.
بسته ۱۳۹۳توسطاقتصاددانهایی
نوشته شده که تورم را «ام الفساد»
میدانند و بر این باورند که بدون
ریشه کردن این افت ،اقتصاد ایران
هیچگاه سر و سامان نخواهد گرفت.
آنها اطمیناندارند که پیشبرد یک
سیاســت ضد تورمی بــه صبر و
پایداری نیاز دارد و بدترین ابتکار
آن است که سکانداران اقتصاد زیر
فشار پوپولیستها یا البیها با تورم

کنار بیایند و به «تحریک تقاضا»
ی داخلی روی بیاورند ،سیاستی
که بارها به اجرا گذاشــته شده و
ثمری به بــار نیاورده جز پر و بال
دادن به تورم.
اگــر قرار بــود با تزریــق پول در
شــریانهای اقتصادی و تحریک
تقاضــا چرخهای اقتصــاد به راه
بیفتند ،سیاست مبتنی بر اعطای
یارانههای نقدی ماهانه و همگانی
میبایست کشور را به نرخ رشدهای
دو رقمی رسانده باشد.
البته بسته سال  ۹۳در گرد و خاک
حاصل از درگیریهای مجلس و
دولت گم شــد و همانند بسیاری
از سیاستهای اصالحی به بایگانی
رفت .ولی به نظر میرسد که دولت
روحانی در مجموع به فلسفه ناظر
بر آن وفادار ماند و در برابر وسوسه
«تحریک تقاضا» مقاومت کرد.
با توجه به محتوای بســته دوم،
به نظر میرســد که این مقاومت
شکاف برداشته و دستگاه اجرایی
بــار دیگر به سیاســتهایی روی
آورده که تاکنون بارها آزموده شده
و جــواب ندادهاند .به احتمال زیاد
در آینده نزدیک معلوم خواهد شد
چه تغییراتی در طیف مشــاوران
اقتصادی رییس جمهوری به وجود
آمده ،و رابطه قدرت در میان آنها
چگونه تحول یافته است.
به هر حــال بخشــی از محافل
کارشناسی تهران ،که تا امروز در
مجموعپشتیبانسیاستاقتصادی
حســن روحانی بودند ،از آن بیم
دارنــد که رییس جمهــوری زیر
فشار بعضی محافل و نیز شماری از
چهرههای درون دولتش ،سیاست
پیشین خود را در راستای مبارزه
تورم رها کند و به یک سیاست
با 

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

از قوانین و اقتصاد موجود جامعه
و گســترش اثرات مفید گروه بر
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می 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.

گروه همبستگی بازرگانان ایرانی
مونتریال  IBNGروز چهارشنبه
 21اکتبر جلســه خــود را در
ساعت  8صبح برگزار کرد .آقای
فرزین عســگری و خانم گیتی
پورمهدی برگزارکنندگان جلسه
بودند.
شروع جلسه با خوش آمد گویی
و اخبار خوش بــود .این هفته
اخبار خوب حول محور انتخابات
و پیروزی ریبرالها و آرزوی بهتر
شدن شرایط بود.
تصاویر تبلیغــات آنها را تجزبه
ســخنران ایــن هفتــه دکتر و تحلیــل کرده و نتایــج را در
پاشــاجوادی یکــی از فعاالن اختیار کمپانیها قرار میدهند،تا
فرهنگی مونتریال بادرجهدکترا آنها بتوانند از این دست آوردها
در رشــته نورو ساینس یا علوم در جهت تبلیغات برای بیشــتر
سیســتم عصبی است .موضوع مؤثر بــودن آن در جهت عرضه
ســخنرانی او چگونگی استفاده کاالهای خود استفاده کنند .این
از سیستم مغز برای بازاریابی و روش در حال حاضر خیلی گران
تبلیغات عرضه شد.دکتر جوادی تمام می شود و کاربرد آن برای
لیسانس بیولوژی و فوق لیسانس کمپانیهایکوچکمقرونبصرفه
بیوشیمی خوددر ایران ودکترای نیست .برتری این روش بررسی
خود را از دانشگاه مونتریال اخذ نسبت به پرسشنامه و آمارگیری
کرده .او یکــی از بنیان گذاران با روشــهای معمول اینست که
کمپانی نوراد نورومارکتینگ و بسیاردقیق تر بوده و به سؤالهایی
مشاور علمی کمپانیهای دارویی پاســخ میدهد که با روشــهای
میباشــد.کمپانی او روی اثرات معمول امکان پذیر نیست.
تبلیغات روی مغز کار میکند و با او گفت هنوز دانش کافی نسبت
دستگاهای اندازه گیری عکس به عمــل کرد مغــز خیلی کم
العملهــای مغــز را بــا دیدن اســت ،با مقایسه با علم فیزیک
انبساطی متوسل شود که ممکن
اســت رونق به وجود بیآورد ،ولی
رونقی مصنوعی و موقتی که باعث
خواهد شــد نرخ تــورم بار دیگر
حرکت باال رونده خودش را از سر
بگیرد.
با اطمینان میتوان گفت که اگر
اتفاق غیر مترقبهای رخ ندهد ،آغاز
فرایند لغو تحریمها میتواند نرخ
رشد اقتصادی ایران را به گونهای
محسوس باال ببرد و دولت روحانی
نیز به همین چشم انداز امید بسته
است.
اســحاق جهانگیری معــاون اول
رییس جمهوری بــه تازگی نرخ
رشــد اقتصادی ایران را ،در سال
آینــده خورشــیدی ۷.۵ ،درصد
پیشبینی کــرد .این پیشبینی
بــه احتمال فراوان بیــش از حد
خوشبینانه است ،ولی افزایش نرخ
رشد ایران در سال اینده تا سطح
باالی پنج در صد امکان پذیر است.
صندوق بین المللی پولدر گزارش
ساالنهاش در باره چشم اندازهای
اقتصادی در خاور میانه و آسیای
مرکزی ،که  ۲۱اکتبر منتشر شد،
پیشــبینی میکند که نرخ رشد
ایران در ســال  ۲۰۱۶به  ۴ .۴در
صد خواهد رسید و بعد از آن حتی
میتواند تــا  ۵ .۵در صد هم باال

برود.
مهمترین عاملی که بــه ارزیابی
کارشناسانصندوقبینالمللیپول
میتواند سال آینده بر اقتصاد ایران
تاثیر مثبت بگذارد ،طبعا برداشته
شدن تحریمها است که صادرات
نفتی را بیشتر میکند ،داراییهای
ارزی بلوکه شــده در خارج را به
کشــور باز میگرداند ،مشکالت
موجود بر سر مبادالت مالی و پولی
کشور را با خارج از میان میبرد (از
جمله از راه برقراری دوباره ارتباط
با «سوییفت») ،و هزینه صادرات
و واردات را پاییــن میآورد .البته
از دیدگاه کارشناســان صندوق،
باال رفتن نرخ رشد ایران در سال
آینده بســتگی خواهد داشت به
زمان دقیق آغاز فرآیند برداشــته
شدن تحریم ،توانایی ایران در بهره
برداری از این فرآیند برای باال بردن
تولید نفت ،و نیز اصالحاتی که در
عرصه اقتصادی باید این فرایند را
همراهی کند.
مساله اصالحات برای آینده رشد
اقتصادی ایران اهمیت بنیادی دارد.
نرخ رشــدی که صاحبمنصبان
اقتصادی ایران بدان امید بستهاند و
تحقق آن نیز غیرممکن نیست ،از
یک سلسله عوامل مقطعی ناشی از
تکانه مثبتدوران پسا تحریم منشا

در شناخت مغز و عملکرد آن در
عهد نیوتون بسر میبریم.
او بــا مثالهایی تا حــد امکان
مکانیسم این روش را توضیحداد.
مثآل اینکه ما انسانها بنا به دالیل
تکاملی نسبت به بچه ها توجه
خاص داریــم و هرگاه تصویری
از آنها به بینیــم نگاهمان روی
آن میماند و در تبلیغات خیلی
از این احساسات استفاده میشود
ولی اینکه چگونه می توان فهمید
که از آن در جهت جلب شــدن
بــه کاالی مورد نظر اســتفاده
کرد فقط با اندازه گیری اثراتی
که روی مغز میگذارد می شود
فهمید نه از طریق پرسشنامه و
روشهایدیگر.
خالصه اینکه چگونگی استفاده از
این روش برای بیزنس ها جهت
کوتاه و مؤثــر تبلیغات موضوع
صحبت بــود .او نوید این را داد
که در آینده با کاهش هزینه این
روش برای بیزنســهای کوچک
نیــز کاربرد خواهد داشــت .در
حدی که وقت اجازه میداد پاشا
توضیحات قابل درک بیان کرد و
همراه با پرسش و پاسخ جلسه
در ســاعت  9صبح بــا معرفی
حاضرین خاتمه یافت.
•

میگیرد .اگر اقتصاد ایران تنها به
این تکانه بسنده کند ،نرخ رشدش
دوام چندانی نخواهــد آورد و بار
دیگر با کوچکترین نوسان در بازار
نفت ،از نفس خواهد افتاد.
آنچه ایران به آن نیاز دارد ،رشــد
پایداری اســت که دستکم ده تا
پانزده سالدر سطح باال تداوم یابد،
همانند نرخ رشدی که شمار زیادی
از کشــورهای آسیایی را دگرگون
کرد .برای دســتیابی به این رشد
پایدار ،ایران به اصالحات بنیادی
نیاز دارد ،از جمله کوچک کردن
دولت ،غیــر دولتی کردن اقتصاد،
پایان دادن به انحصار ،اســتقالل
بانــک مرکــزی ،بهبــود محیط
کســب و کار ،تحکیم حاکمیت
قانون ،مبارزه پر دامنه با فســاد،
فراهم آوردن زمینههای الزم برای
جذب انبوه سرمایههای خارجی،
هماهنگ شدن با تحوالت بازرگانی
بینالمللی...
بدون انجام این اصالحات ،اقتصاد
ایران همچنان در گرداب وابستگی
به نفت و نوســانات آن ،دست و پا
خواهد زد .نرخ رشدهای مقطعی و
زود گذر ،تغییری در این واقعیت
تلخ به وجود نخواهد آورد.
•
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

ضرورت صلح و برابری و نقش زنان

شهالفروزانفر بهداشت و آموزش به محاق رفته
 4آبان  -مدرسه فمینیستی :است میلیون ها کودک به مدرسه
منطقه ما سالهاست که از حضور نمی روند .جامعه جنگ زده چاره
افراطیــون متعصب و زن ســتیز ای جز آوارگی ندارد.
دست ســاز غرب و شرق رنج می لیبی ،عراق ،ســوریه ،افغانستان،
برد .هر روز دامنه این افراط گری پاکستان ،مصر ،یمن ،بحرین ،ایران
چهره کریه تری از خود نشان می مستقیم یا غیرمســتقیم درگیر
تبعات شوم این جنگ ها هستند.
دهد.
فروش زنــان به عنوان بــرده در اما آنها تنها به واژۀ کلی «خاورمیانه»
بازارهــای جهانــی ،دردی وصف اشاره می کنند!
در حالی که خاورمیانه از ملت ها
ناشدنی به جان انسان می ریزد.
فقر ،بیکاری ،خشکســالی ،فساد تشکیل شده اســت ،ملت ها نیز
گستردهدولتی زمینه ساز یارگیری از میلیون هــا زن و مرد و کودک
بیشتر از مردمان به جان آمده این تشکیل شــده اند که هزاران امید
منطقه است .هر روز لهیب آتش و آرزو برای پیشــرفت و توسعه و
جنگ های بی سرانجام گسترده تر برابریدارند.
می شود و زندگی های بیشتری را خاورمیانه یک واژه نیســت بلکه
شــامل میلیون ها انسان بیگناه و
می سوزاند و نابود می کند.
در این میان زنان نقشــی در آغاز آرزومند رفاه و امنیت است.
جنگ ها یا تداوم آن ندارند؛ نصیب هیچ جنگی به نفع مردم جنگ زده
آنهــا از این اوضــاع فقط مرگ و نیست ،هیچ جنگی با جنگ جدید
ویرانــی و معلولیت و کمبودهای خاتمه نمی یابــد تنها راه خاتمه
استخوان ســوز در زندگی روزمره جنگ ها ،مذاکره و رفراندم مردمی
است.
است.
مشارکت سیاسی زنان
در این منطقه به ویژه
ایران از ایــن رو حایز
اهمیت اســت که راه
هــای بــروز جنگ را
زمان :یکشنبه  1نوامبر ۲۰۱5
محدودکنند.مشارکت
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
سیاسی زنان صرفاً به
درباره فساد مالی اداری جنسیت محور
معنــی «رأی دادن»،
همــه شما
با امید به دیدار
ٔ
8043 St Hubert,
امری ناتمام است.
Montréal, QC H2R 2P4
می بایســت به عنوان
)(Metro: Jarry
کاندیــدا وارد عرصه
Tel.: 514-516-3007

جلسه اجنمن زنان

بیکاری در ایران...
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مبــارزات انتخاباتی شــوند .تمام
محدودیــت هــای فراقانونــی از
منظر کمی در انتخابات باید کنار
گذاشته شود ،همه با حقوق برابر
در انتخابات شــرکت کنند .طبعاً
حضور نمایندگان واقعی زنان بدون
وابســتگی حزبی و جناحی بارقه
امید را به ارمغان خواهد آورد.
 %1ثروت جهــان در اختیار زنان
است در حالی که  %66نیروی کار
و  % 55مواد غذایی جهان را تولید
میکنند.

اجباری» و «زنان بزرگترین
آسیب دیدگان بنیادگرائی
اند» شرکت کردیم.
آنچه که چشم گیر است
خشونتی ست که بر زنان
بومی این سرزمین اعمال
میشــود و در طول ســه
دهه اخیر بنا به آمار پلیس
 1200نفر از آنان کشته یا
 17اکتبر :روز جهانی علیه فقر و خشونت
ناپدید شده اند.
شرکت کنندگان بیاد آنان
زنان :راه پیمائی جهانی زنان علیه فقر
بــه شــکل نمادین نقش
و خشونت بر 5محور :آزادی ،برابری،
بر زمین شــده خواستار
تشــکیل یک کمیسیون
عدالت اجتماعی ،صلح ،همبستگی
مستقل برای رسیدگی
 20سال از راهپیمائی نان
به این امر شدند.
و گل سرخ گذشت ،سال
جالــب اینکــه ایــن
 1995بود که  15نفر از
فعالیتهای شــهروندی
دوستان انجمن در یک
کــه از روز زن امســال
راهپیمائی بیاد ماندنی از
آغاز شده بود ،سبب شد
مونترآل به شــهر کبک
تا چندیــن نفر از زنانی
رهسپار شدیم.
که مورد تجاوز جنسی
در این حرکت نزدیک به
توسط پلیس کبک در
 1000زن شرکت داشته
وال دور قرار گرفته اند،
و هــر روز  20کیلومتر
همچنــان مصمــم در صحنه
جرات کردند سکوت را
راه میپیمودیم .البته چند نفری حضوردارند.
بشکنند ودر برنامه ای تلویزیونی
از جمع ما بر حسب مسئولیت در این میان فرانســواز داوید و دست به افشاگری زنند.
های شغلی و یا خانوادگی قادر مانون ماسه حاال به نمایندگی به گفته منابع خبری برای 14
به ادامه راه نبودند ولی  4نفر از مجلس نائل شده اند.
افســر پلیس تشــکیل پرونده
دوستان تا کبک ادامه دادند.
این راهپیمائی ســبب ساز یک داده و برخــی از آنان هم موقتا
با نگاهی به عکســی که در ان حرکت جهانی علیه فقر و اعمال از کار برکنار شــده انــد .این
زمان در پیوند به چاپ رســیده خشــونت بر زنان شد .در تاریخ پیروزی را مدیون پیگیری های
بــود ،می بینیم هیهــات! گرد  17اکتبر که ســازمان ملل این قاطع فدراســیون زنان بومی و
پیری بر ســرهایمان نشسته! با روز را علیه فقر و خشونت اعالم همبستگی گسترده جنبش زنان
دیدن خانمی بنام ژاکلین که در داشته است راهپیمائی هائی از کبکمیباشیم.
 79سالگی این  200کیلو متر پاریس تا بوســنی ،از مارسی تا باشــد که ازا ین طریق به فقر و
را پیموده بود ولی امسال در  99کردســتان ،از کروآسی تا کبک خشونت بر زنان پایان داده شود.
سالگی روی صندلی چرخدار ،اما بوقوع پیوست.
------------همچنان خندان و امیدوارشرکت این بار هم با عده ای از دوستان عکس :2شــرکت انجمن زنان
کــرده بود؛ انســان را به فکر وا انجمن زناندر شهر «تروآ ریویر» مونتریال در راهپیمائی جهانی
میداشت.
که بیش از ده هزار نفر شرکت زنان ،روی جلد پیوند 20 ،سال
همراهــان دیگــر را دیدیم که داشــتند با شعار «نه به حجاب پیش!
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اما سهم زنان در مشارکت سیاسی
در سطح کشورها و مجامع جهانی
کمتر از  %14است .در کشور من
این سهم خیلی کمتر از متوسط
جهانی است.
در هــر جنگــی آمــار تلفــات
غیرنظامیان بیشــتر از نظامیان
است .استمرار جنگ های منطقه،
•
چاره ای جز مهاجــرت و آوارگی
برای مردمان بی پناه این منطقه این دخترکان رقم می خورد.
از جهان علم ...را متحمل شــدند جهانی ،و نشاط و انرژی الزم برای
نگذاشته است .طبق آمار اتحادیه خشونت های خانگیدر مسیر سفر اما دریغ از اظهار همبستگی زنان پیشــرفت علمی و اقتصادی را در
اروپــا  %75آوارگان را زنــان و گزارش می شــود در کمپ های نماینده مجلس نسبت به تحمل کشور بسترســازی کند و به این
کودکان تشکیل می دهند .اگر در آوارگان ترکیه صحبت از فریادهای این همه رنجی که زنان کشور به وســیله امید را در جامعه شکوفا
مسیر این سفر سخت ،گرسنگی را زنان و دختران در شب ها به خاطر دوش کشیده اند .باید این جدایی سازد .طبعاً افزایش امید و نشاط
تاب بیاورند با اندوه از دست دادن خشونت خانگی گزارش شده است .زنان از نمایندگان شــان ،خاتمه و امنیت می تواند مهاجرت و فرار
کودکان کنار بیاینــد ،در دریای در کشور من  10سال سایه جنگ یابد .وقت آن فرارسیده که زنان در نیروهای متخصص و فرهیخته را
مدیترانه جان شــان را از دســت را مردم متحمل شده اند و تحریم حوزه های تصمیم سازی و تصمیم مانع شود .در عین حال زنان می
ندهند،در جنگل های اروپا تجاوز که خود جنگی خاموش علیه مردم گیری قدم پیش گذارند.
توانند مانع بروز جنگ های جدید
و خشونت خانگی را تاب بیاورند .بــود را نیز تحمل کرده اند .با این زنان خواهان برابــری اجتماعی ،در منطقه باشند ...آری همه این ها
به اروپا می رســند .در مسیر سفر که بیشترین آسیب از این تحریم سیاســی ،حقوقــی و اقتصادی امکان پذیر است به شرط آن که
در ازای پرداخت شیربها ،دختران هــا را زنان و کــودکان جامعه در هســتند .صفت عدالــت جویی ،ما زنان به خودباوری برسیم و قدم
نوجوان را به خواستگاران خارجی کمبود خدمات بهداشتی ودرمانی ،رواداری و صلح طلبی زنان می تواند پیش گذاریم.
•
می فروشند .و سرنوشتی شوم برای مواد غذایی ،سیستم آموزشی جدا امنیت اجتماعی ،توسعه همکاری

>> ادامه از صفحه12 :

پیشبینی کارشناسان اقتصادی این است که
اگر تا ســال  ،۱۴۰۰هر ساله یک درصد رشد
مثبت اقتصادی در ایران تجربه شود نه تنها از
تعداد بیکاران نسبت به امروز کم نمیشود ،بلکه
در این سال جمعیت بیکار ایران به  ۵میلیون و
 ۷۷۰هزارنفر خواهد رسید.دلیل افزایش میزان
بیکاران با توجه به رشد مثبت اقتصادی به آماده
نبودن شرایط پذیرش تقاضاهای کار و شغل و
زیر ساختهای نامناسب و ناکافی باز میگردد .عدم واکنش مثبت بازار کار به برجام
کارشناسان اقتصادی ایران پیشبینی میکنند حمید حاج اسماعیلی ،کارشناس بازار کار به
که رشــد اقتصاد ایران تا پایان سال  ۱۳۹۴به خبرگزاری مهر گفته« :انتظار میرفت پس از
حداکثر یک درصد خواهد رسید .این در حالی توافق هستهای ،تحرک خوبیدر بازار کار کشور
است که رشــد اقتصاد ایران در سال گذشته اتفاق بیفتد ،اما چنین نشد .این مسئله نشان
حدود  ۳درصد بود .به اذعان کارشناسان ایرانی ،میدهد که اوضاع آنقدر خراب است که نمی
پس از توافق اتمی میان ایران و غرب ،اقتصاد تــوان در کوتاه مدت به نتایج مثبت اقتصادی
ایران همچنان گرفتار رکود است و امیدی به اندیشید».
او میگوید بســترها برای ظرفیتســازی در
ایجاد فرصتهای شغلی تازه نیست.
در واقع باید گفت که اقتصاد و بازار کار ایران ،اشتغال هنوز مناسب نیست و امکان اینکه در

در حال حاضر توان پذیرش یکباره میلیونها
تقاضای شــغلی را ندارد و از طرف مقابل هم
دولتدر شرایط افت شدید قیمت نفت ودرآمد
حاصل از آن ،حتی ســالیانه توان ایجاد ۴۰۰
هزار شغل را ندارد .فراهم نشدن زیرساختها،
نفتی ماندن اقتصاد و وجود راههای فراوان فرار
و پنهانکاریدر اقتصاد ایران باعث شده تا توان
رشد اقتصادی ایران گرفته شود.

کوتاهمدت بتوان در اقتصاد ایران اشتغال ایجاد
کرد ،وجود ندارد .به اعتقاد این کارشناس بازار
کار "اگر دولت بتواند در سال آینده حدود ۴۰۰
هزار شغل ایجاد کند ،بایددولت رادر این زمینه
موفقدانست".
مرکز آمار ایران در بهار سال  ۱۳۹۴نرخ بیکاری
در کشــور را  ۱۰ /۸درصد اعالم کرده بود .این
رقم در حالی محاسبه شده که تمام افراد ۱۰
ســال یا باالتر را که در هفته یک ساعت کار
کردهاند ،شاغل به حساب آوردهاند .این شیوه
محاسبه مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است
که نرخ بیکاری در ایران را بســیار باالتر از نرخ
اعالم شده میدانند.
•

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

مهد کودک BABY ANGELS

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.

Tel.: 514-663-6640
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به اهتمام

محمد فرحی
(مونتریال)

واژه عشق در اشعار شعرای بزرگ

«آقای موفقیت!»
گفتارپنجم:

تصویر ذهنی!

keivan.nasirnia@gmail.com

ایستگاه انرژی

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

کا نون موفقیت و شادکامی اریانیان مونتریال
یک ایستگاه انرژی در فیس بوک:
برای شما که به دنبال موفقیت و
شادکامیهستید....

در گفتار قبــل راجع به نگرش و
اهمیت "نگــرش مثبت" گفتم.
همچنین با ذکر مثالی به فرآیند
ایجاد نگرش در ذهن اشــاره ای
کوتاه داشتم و اینکه نگرش نسبت
به موضوعی می توانــد به ایجاد
باور ذهنی منجر شــود .سپس با
پرداختن به نحــوه عملکرد مغز
انسان در ایجاد نگرش مثبت و یا
منفی ،این ســوال مطرح شد که
اطالعات به چه صورت در مغز ما
ذخیره می شوند؟
این ســوال را به این خاطر مطرح
کــردم که تکلیف مــا را با مقوله
"نگرش" معلــوم می کند .آنوقت
خواهیمدانست نگرش های مثبت
و منفی از کجا ناشی می شوند .و
حاال در این گفتار به پاسخ سوال
می پردازم.
جالب اســت بدانید بخش اعظم
اطالعاتی که وارد مغز ما می شوند
به صــورت فایل هــای تصویری
ذخیره می گردند .یعنی برای هر
مفهومی تصویر یــا تصاویری در
ذهن ما بایگانی شده که در هنگام
لزوم با ســرعتی باور نکردنی و در
لحظــه از بایگانی خــارج و مورد
اســتفاده قرار می گیرد تا قادر به
درک آن مفهوم باشیم.
اجازه بدهید بــرای درک موضوع
آزمایشی انجامدهیم.
برای انجام این آزمایش ابتدا به یاد
داشته باشید که با شنیدن هر واژه
یا لغتی که طبیعتا نشان دهنده
مفهومــی نیز هســت ،بالفاصله
تصویری از ذهن شما گذرمی کند
که باعث شناسایی آن واژه یا لغت
می شود .اکنون اندکی تمرکز کرده
تا تصویری را که پس از دیدن لغت
مورد نظر در ذهن می آید به خاطر
بسپارید.
آیا آماده هستید؟
بســیار خــوب .لغت مــورد نظر
"جزیره" است.
چه تصویری بالفاصله در ذهنتان
آمد؟ اولین تصویر ذهنی شما پس
از شنیدن لغت جزیره چه بود؟
همه مــا در ذهنمــان تصویر یا
تصاویــری کلیشــه ای و آماده از
جزیره داریــم .در واقع زمانی که
برای اولین بار لغت جزیره رادیدیم
یا شنیدیم ،آن را با کمک تصویر
یا مجموعه ای از تصاویر به ذهن
سپردیم .این ها کدهای شناسایی
هســتند .در ذهن یــک فرد کد
شناسایی جزیره ممکن است یک
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هاتف اصفهانی :غزل شمارٔه ۷۷
چه شود به چهرٔه زرد من نظری برای خدا کنی
که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی
تو شهی و کشور جان تو را تو مهی و جان جهان تو را
ز ره کرم چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی
ز تو گر تفقد و گر ستم ،بود آن عنایت و این کرم
همه از تو خوش بود ای صنم ،چه جفا کنی چه وفا کنی
همه جا کشی می الله گون ز ایاغ مدعیان دون
شکسته ما کنی
پیاله ما که خون به دل
ٔ
شکنی ٔ
تو کمان کشیده ودر کمین ،که زنی به تیرم و من غمین
همه غمم بود از همین ،که خدا نکرده خطا کنی
ٔ
تو که هاتف از برش این زمان ،روی از مالمت بیکران
قدمی نرفته ز کوی وی ،نظر از چه سوی قفا کنی

عشق بازی را تحمل باید این دل پایدار
گر بالئی بود بود و گر خطائی رفت رفت
-----------عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد
-----------عشق می ورزم و امید که این فن شریف
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
-----------عشق و سودا و هوس در سر بماند
صبر و آرام و قرار از دست رفت
-----------عشق حقیقی است مجازی مگیر
این دم شیر است به بازی مگیر
-----------عشقها دارم در این آتش که بینی دم به دم
کاندرونم گرچه می سوزد منور می شود
--------------------اشعاری نغز از شعرایی بزرگ
جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد
غالم همت آنم که دل بر او ننهاد
-----------گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم
ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد
-----------چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند
گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر
-----------دی شیخ با چراخ همی گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم انسانم آرزوست
-----------سعدیا راست روان گوی سعادت بردند
راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار
-----------نه من از پرده تقوی به در افتادم و بس
پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت
-----------جمیله ای است عروس جهان ولی هشدار
مخـدره در عقد کس نخواهد ماند
که این ّ
---------------------

عروس خانم به خانه بخت می رود.
اما با کمال تاســف پس از مدت
شراب نور:
چگونگی پدیده ها تا حدود کوتاهی آقــای داماد به هر دلیل
سیمینبهبهانی
زیادی بستگی به این دارد که کامال تغییــر کرده و به موجودی
ستاره دیده فرو بست و آرمید بیا
ما چگونه آن ها را می بینیم ...نفرت انگیز بدل می گردد؛ مردی
شراب نور به رگهای شب دوید بیا
که به شدت همســرش را مورد
ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت
خشکی کوچک در میان اقیانوس تحقیــر و آزار و اذیــت روحی و
گل سپیده شکفت و سحردمید بیا
با چند درخت نخل باشــد .برای جسمی قرار می دهد .سرانجام از
شهاب یاد تو در آسمان خاطر من
دیگــری تصویری از نقشــه یک هم جدا میشوند و تمام خاطرات
پیاپی از همه سو ّ
خط زر کشید بیا
جزیره یا حتــی برای برخی خود خــوب آن آقا در ذهــن خانم به
ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم
کلمه جزیره کــه با فونت خاصی خاطراتی دردناک و آزاردهنده بدل
ز غصه رنگ من و رنگ شب پرید بیا
در ذهن می آید .هر چه که باشد می گردد .پس از جدایی بســیار
به وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار
همان کد ثبت شده در مغز ما برای محتمل است که خانمداستان ما از
به هوش باش که هنگام آن رسید بیا
شناسایی لغت جزیره است.
شکل و حتی اسم گل سرخ متنفر
به گام های کسان می برم گمان که تویی
نکته اینجاست که نوع تصویری که باشــد و با هر بار دیدن گل سرخ
دلم ز سینه برون شد ز بس تپید بیا
از جزیره داریم احســاس یا حتی تمام خاطرات بد گذشته را به ذهن
نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت
باور ما را نسبت آن شکل می دهد .بیاورد .حــاال تصور کنید که پس
کنون که دست سحر دانه دانه چید بیا
ذهن ما در تالطم دائم اســت .هر از مدت ها وارد رابطه احساســی
امید خاطر سیمیندل شکسته تویی
آنچه که می بینیم یا می شنویم دیگری شده و اتفاقا عشق جدید
مرا مخواه ازین بیش ناامید بیا
بالفاصله تاثیری بــر روی ما می او در اولین مالقات شاخه ای گل
------------------------گذارد که نشات گرفته از کدهای سرخ به نشان عشق برای او بیاورد.
ذهنی ماســت .اگر تصاویر ذهنی بســیار خوب .حــدس زدن باقی
ابوالقاسمحالت
ما نســبت به جزیره خوشــایند ماجرا بسیار ساده است!
ز روزگار ملولم ،به روزگار قسم
باشد ،دیدن یا شنیدن لغت جزیره بد نیســت بدانیم که هر تصویر
ز رنج كار به تنگ آمدم ،به كار قسم
بالفاصله حس خوبی به ما منتقل ذهنی می تواند بــا مجموعه ای
اگر زیاد دم از دشمنی زنی ،ای دوست!
می کند .اگــر در ذهن تصویری ازاحساســات توام گــردد .همان
خورم ز دست تو مرفین ،به انتحار قسم
روشن و شــفاف با رنگهای گرم و احساساتی که با حواس پنج گانه
در این دیار بالییست زندگی كردن
طبیعتی زیبا و جذاب از جزیره در قابل درک هستند یعنی بینایی،
به خوی مردم بدخوی این دیار قسم
ذهن داشته باشید ،لغت جزیره به شنوایی ،بویایی ،چشایی ،و المسه.
زنند گل به سرت تا كه پوستت بكنند
شما یک حس خوب می دهد .اما حس بینایی خود به خود درگیر
گـلی كه بود بر سر خیار قسم
به آن ُ
ی
سعـد
اگر تصاویر ذهنی شــما از جزیره تصویر است اما سایر حواس ممکن
به زلف یار اگر بر نمیخورد ،همهایم
مخدوش ،بی رنگ ،زشت و دلهره است حس های مختلفی را منتقل
ز دست یار پریشان ،به زلف یار قسم
همین نصیحت من پیش گیر و نیکی کن
آور باشــد ،لغت جزیره حس بد و کنند .مثال با یــادآوری مفهوم و
که دانم از پس مرگم کنی به نیکی یاد گرسنگی ندهد اذن پاكدامانی
منفی به شما منتقل می کند.
تصاویر زمستان ممکن است حس
به رشوهخواری افراد رشوهخوار قسم
نداشت چشم بصیرت که گرد کرد و نخورد
منفی
یادمان باشــد که مثبت یا
مفهوم
یا
دهد.
دست
ما
به
ســرما
ببرد گوی سعادت که صرف کرد و بداد مرام این وكال جز كالهبازی نیست
بودن مفهومی که راجع به آن می و تصویر بیابان خشک و بی آب و
به كهنهكاری رندان كهنهكار قسم
اندیشیم لزوما به این معنی نیست علف حس تشنگی را منتقل کند و
که همان حس را بــه ما منتقل یا تصور و تصویر یک باغ پراز گل،
نماید! حس دریافتی بســتگی به بوهای دلنشین را به خاطر بیاورد.
تصاویر ذهنی ما دارد.
این احساسات در همگان یکسان
برای مثال "گل ســرخ" را به یاد نیست و شــدت و ضعف دارد .در
facebook.com/paivand.montreal
بیاورید.
مواردی هم هیچ احساس جانبی
کلمه
شنیدن
یا
ســرخ
گل
دیدن
بستگی
اینها
تمام
دهد.
نمی
دست
به ما بپیوندید!
		
آن به طور معمــول حس خوبی به مســائلی نظیر شخصیت فرد،
به مــا منتقل می کنــد .اما حاال موقعیت و خاطرات او دارد.
تصور کنید خانمی وارد یک رابطه حال مــی دانیم که خــوب یا بد را بادست بگیرد .چون تصور ذهنی از ابتدا اطالعــات متفاوتی راجع شروع روز جدید برای فردی تکرار
احساســی با آقایی می شود .این بودن پدیده ها تا حدود زیادی به قبلی ندارد و مار هم که زیباست! به مارهــا در ذهن فــردی نقش کسالت ها ،بدشانسی ها و شکست
رابطه مدتی به طول انجامیده و در نوع نگرش ما بستگی دارد .نگرش امــا در طول زمان به شــکلهای بندد عملکردش در مواجهه با مار ها اســت .در حالی که برای فرد
تمام این مدت و در هر مالقات آقا ما نســبت به پدیده ها به صورت مختلف اطالعات و در واقع تصاویر متفاوت خواهد بود .اگر اطالعات کناراو شــروع روز جدید فرصتی
برای خانم شاخه زیبای گل سرخی قراردادی است مانند مثال نگرش ذهنــی راجع به خطرات مارها در ذهنی او بگوید که مارها موجودات دوباره بــرای تجربه های جدید و
می آورد .طبیعی است که مفهوم راجع به ثــروت و ثروتمندان که ذهنش نقش می بندد و اینچنین دوستداشتنی و بی آزاری هستند لذت بردن از زندگی اســت .صبح
گل ســرخ در ذهن خانم با آن آقا در شماره قبل بیان شد .در مثالی است که بســیاری از ما حتی اگر بــا دیــدن اولین مــار زندگیش همان صبح اســت و آن دو نفر در
پیوند خورده به نحوی که با دیدن دیگر ،کودکی که هنوز نســبت بدانیم که فالن مار کامال بی خطر احســاس خوبی خواهد داشت و کنار هم قــرار دارند .تنها تفاوت،
هر گل سرخی و یا شنیدن کلمه به پدیده های اطراف شــناختی و بی آزار است با دیدن آن وحشت برای نزدیک شدن به مار اقدام می نوع نگرش ایشان نسبت به مفهوم
گل سرخ به یاد عشقش می افتد پیدا نکرده ممکن است در اولین سراپای وجودمان را می گیرد و از کند! به همین سادگی!
صبح است.
و حس بسیار خوب و لذت بخشی برخورد با یــک مار خوش خط و نزدیک شدن به آن خودداری می پس چگونگــی پدیده ها تا حدود در گفتار بعد به موضوع چگونگی
به او دست می دهد .پس از مدتی خال ،به جای وحشــت و فرار ،به کنیم.
زیادی بســتگی به این دارد که ما ایجاد نگرش مثبت می پردازم.
•
به سالمتی ازدواج سر می گیرد و سمت مار رفته و حتی بخواهد آن حاال اگر به صورت کنترل شــده چگونه آن ها را می بینیم.
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چشمانداز تضادهای درونی حاکمیت

تضاد و شــکاف در اردوگاه حاکم که
روزانه ،بر سر موضوعات متفاوت و در
اشکالی حاد خود را بروز میدهد ،به
یکی از مهمترین موضوعات خبری و
تحلیلیبسیاریازرسانههاتبدیلشده
است .آیا پایان رسیدگی به "برجام"
و تصویب آن مرهمی بر این تضادها
خواهد بود و همانطور که جنتی در
نماز جمعه تهران گفت" ،دیگر کسی
راجع به "برجام" در مجامع عمومی
صحبت نخواهد کرد" تا شکاف بیش
از این عمیق نشود؟!
براســتی چرا آنچه کــه خامنهای
بارها بر زبان آورد و خواست تا مساله
هستهای به ایجاد شکافدر حاکمیت
منجر نشود ،تحقق نیافت؟!
واقعیت این است کهدر جریان تصویب
"برجام" چیزی نگفته نماند .هر چه که
خواستند گفتند و هر چه که خواستند
کردند .از تهدید به دستگیری توسط
نیروهای لباس شــخصی و اعدام به
روش بتون ریزی تا فریاد در مجلس
که "ظریف غلط زیادی کرده و اندازه
یک جوجه خروس غیرت ندارد".
از آنطرف نیز برای نمونه رفسنجانی
مخالفان "برجــام" را خوارج نامید و
گفت "دینمداری خوارج همواره این
گونه بوده است".
حتا در میان مخالفان برای جلوگیری
از تصویــب "برجــام" صحبــت از
آبستراکســیون به میان آمد ،اما آن
چــه در عمــل رخ داد ایــن بود که
جزئیات طرحــی با بیــش از ۲۰۰
پیشــنهاد ،تنها در  ۲۰دقیقه با ۱۶۱
رای موافــق در برابــر  ۵۹مخالف به
تصویب رســید .نماینــدگان جبهه
پایــداری در مجلس بر آن بودند تا با
این حجم از پیشنهادات تصویب طرح
در مجلس را آن قدر طوالنی کنند تا
از تاریخ تصویب شده در مذاکرات ۵
بعالوه یک برای اعالم توافق بگذرد .در
مذاکرات هستهای و توافق "برجام"،
قرار شده بود کشورهای طرف قرارداد
حداکثر تــا  ۱۸اکتبر (برابــر با ۲۶
مهرماه) موافقتشــان را با "برجام"
اعالم کنند .برای جلوگیری از موفقیت
جبهه پایداری در اجرای این سیاست
بود که در جلســهای شبانه با حضور
الریجانی ،شمخانی و آخوند حجازی
از دفتر خامنــهای ،تصمیمات اصلی
گرفته شــد و قرار شد مجلس تنها
بر ایــن تصمیمات گردن نهد و ۲۰۰
پیشنهاد نیز به ســطل زباله ریخته
شود .حتا شورای نگهبان نیز به محض
دریافت مصوبه مجلس به فوریت آن
را به تصویب رساند تا ایران به تاریخ
اعالم شــده برسد .به عبارتی ابر و باد
و مه خورشید و فلک به کار افتادند تا
"برجام" به موقع تصویب شود.
جالب آنکه به رغم صحبتهای علی
الریجانی در ابتدای جلسه مجلس که
غیرعلنی برگزار شــد ،باز مخالفتها
به اشکال گوناگون ادامه یافت .وقتی
الریجانی در جلســه غیرعلنی گفت
"کشور تصمیم گرفته تا پیشنهادات
دربــاره طرح برجام مطرح نشــود"
کوچک زاده نماینده جبهه پایداری با
علم به این موضوع که منظور الریجانی
چیست باز میپرسد "کشور کیست"
و الریجانی پاسخ میدهد "همان که
خودتــان میدانید" و بــاز در جواب
رسایی دیگر نماینده جبهه پایداری
میگوید" :ما باید تابع قوارههایمان
باشــیم" .اما از آنجا که قرار بود پای
خامنهای به این ماجرا کشیده نشود،
الریجانی بارها در پاســخ به مخالفان
طرح گفت که "رهبــری در این امر
دخالت ندارد".
اما موضــوع دخالت و یا عدم دخالت
خامنهای آنقدر شــور شــد که حتا
حجازی نماینده خامنهای که معاونت
اولیــن دورهی وزارت اطالعات را در

کارنامه خــود دارد و به قول روزنامه
کیهان در تبعیت از خامنهای مشهور
است ،توســط مخالفان به زیر سوال
رفت .همین موضوع ،دفتر خامنهای
را مجبــور به صــدور اطالعیه کرد،
اطالعیهای که در آن "نقش مستقل
برخی از مسئولین دفتر" در تصویب
"برجام" تکذیب شده بود؛ اطالعیهای
آن چناندو پهلو که همگی از موافقان
گرفته تا مخالفــان از جمله روزنامه
کیهان آن را به نفع خود تعبیر کردند.
آیا نقش "مســتقل" به معنای این
بود که حجازی از سوی خامنهای در
آن جلسه شرکت کرده بود و نقشی
"مستقل" از فرامین خامنهای نداشت،
یا به معنای این بود که حجازی تنها
برای "تماشا" و نه به قصد "دخالت"
و حتما از ســر "کنجکاوی" جلسه
مشــترک با شــمخانی و الریجانی
داشــت ،آن هم در شــبی که همه
تصمیمات مهم گرفته شد؟!
اگرکمیعمیقترنگاهکنیممیفهمیم
که همان اطالعیهدو پهلو بیانگر همه
چیز است.
بیانگر این اســت که بحران درونی
هیات حاکمه بســیار عمیق است و
با هیچ ابزاری نمیتوان این شــکاف
عمیق را وصله کرد .بیانگر این است
که خامنهای نیز نمیتواند کاری کند
تا بر شکافی که بر بستر واقعیتهایی
عینی شکل گرفته حتا برای لحظهای
سرپوش گذاشته شود.
برای همیــن و در حالــی که هنوز
صحبتهای جنتی در مورد "خاتمه
دادن بــه بحث در مــورد برجام در
مجامع عمومــی" در صدر اخبار بود،
روزنامه کیهــان به بهانــهی دوران
پســابرجام به کابینه روحانی تاخت.
روابط عمومی مجلس به کیهان حمله
کرد و کیهان که شمشیر را از رو بسته
بود ،روابط عمومی مجلس را بیپاسخ
نگذاشت.
خالصــه ،کار به آنجا کشــید که
الریجانی مجبور شد در همایش "امر
به معروف و نهــی از منکر" از نقش
خامنهای سخن بهمیان آورد و بگوید
"پرونده هســتهای پرونــده رهبری
است" .جالب آنکه زاکانی نیز فردای
تصویب "برجام" در اردبیل بار دیگر
علیه "برجام" سخن گفت و این نکته
کلیــدی را بر زبــان آورد که "دولت
میخواهد قهرمان ملی برجام باشد".
در واقع نیز مســاله اصلی این بوده و
هست که چه کسی از نتایج "برجام"
به نفــع جناح خود بهــره میگیرد
وگرنه همه میدانستند که راهی جز
عقبنشینی بر ســر برنامه هستهای
وجود ندارد ،نه شــرایط داخلی ،و نه
شرایط خارجی این اجازه را به دولت
ایران نمیداد.
اما عمیقتر شــدن شکاف در هیات
حاکمه را همچنین میتوان و باید در
موضعگیریهای اخیر خامنهای علیه
روحانی و کابینهی وی مشاهده کرد.
خامنهای بسیار زودتر از دوران ریاست
جمهــوری خاتمی که در شــرایط
معمولی زاویهی وی با خامنهای بیشتر
از زاویهی روحانی با خامنهای است ،به
رودرویی با روحانی کشیده شده است
و تمام سخناندیپلماتیک روحانیدر
تایید خامنــهای نیز نمیتواند بر این
رویارویی ســرپوش بگذارد .از موضع
گیری خامنه ای در رابطه با فســاد
در اعطای بورســیههای دانشجویی
و تخطئهی افشــای فســاد ،تا اعالم
نارضایتــی از عدم اجــرای "اقتصاد
مقاومتی" .اما شــاید از همه عیانتر
و مهمتر موضعگیــری او در رابطه با
شورای نگهبان و مذاکره با آمریکا بود.
هنگامی کــه روحانی بر نقش دولت
در اجرای انتخابات آینده مجلس به
عنوان مسئول و حتا تایید صالحیت
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افراد انگشت گذاشت و شورای نگهبان
را تنها ناظری بر این اجرا معرفی کرد،
حمله جناح مقابل به او آغاز شد .در
این جا بود کــه خامنهای با حمایت
آشکار از جناح مقابل گفت "نظارت
شورای نگهباندر انتخابات ،استصوابی
و موثر اســت و این نظارت بخشی از
همان حق الناس است".
در رابطه با مذاکــره با آمریکا نیز در
حالی که روحانی با صراحت بر آمادگی
ایران برای مذاکره با دیگر کشــورها
(بدون اســتثنا کردن کشوری چون
آمریکا) برای حــل بحران خاورمیانه
تاکید کرد ،کمتر از  ۲۴ساعت بعد
خامنهای با حمله به دولت آمریکا برغم تصویب «برجام» ،تضاد در درون
اعالم کرد هر گونه مذاکره با آمریکا هیات حاکمه تشدید خواهد شد و تا اما این بــورژوازی که از لحاظ
ممنوع است.
زمانی که جمهوری اسالمی در ایران تاریخی همدیر متولد شده و هم
ســال
در
که
ســت
ی
این در حال
ناشی
که
هایی
ن
بحرا
است،
حاکم
عقیم است ،آنقدر محافظهکار،
 ۸۷و در دوران ریاســتجمهوری
از این ساختار سیاسی و مناسبات
ناتــوان و ارتجاعیســت کــه
احمدینــژاد ،دولت ایــران  ۳دور
سرمایهداری حاکم هستند ،به حیات نمیتوانــد دســت بــاال را در
مذاکره بــا آمریکا در رابطه با عراق
خود ادامه خواهند داد.
"جمهوری اســامی" بدست
در بغداد برگزار کرد که بیشک با
آورد .چرا کــه بقای این جناح
چراغ سبز خامنهای همراه بود!! ممنوع موفقیت او در سیاست از جمله توافق بستگی تام به بقای جمهوری اسالمی
کــردن مذاکره با آمریکا در شــرایط هستهای بر این پایگاه خواهد افزود.
دارد و جمهوری اســامی ســاختار
کنونــی در حالی که ایران ســابقه بنابر این آنچه جناح مقابل از جمله سیاســی ویژهای اســت که در راس
مذاکره با آمریکا را در رابطه با مسائل خامنهای انجام میدهد این است که آن ولیفقیه قــرار دارد وگرنه دیگر
منطقه ای در ســال  ۸۷در کارنامه تا حد ممکــن مانع تقویت موقعیت جمهوری اسالمی نیست .ممکن است
خود دارد ،بیانگر چیزی نیست جز این جناح در درون حاکمیت شود و در شــرایطی این جناح از موقعیتی
این که موضعگیری خامنهای ریشه بیشــک "انتخابات مجلس" یکی از بهتر از امروز برخوردار شود اما ساختار
در شکافهای درون حاکمیت دارد .مهمترین آنها خواهد بود .انتخاباتی جمهوری اسالمی عجالتاً این اجازه را
کافیســت تا وضعیت کنونی بحران که قرار اســت همزمــان با انتخابات به آنها نخواهد داد که دست باال را در
خاورمیانه و از جمله عراق را با شرایط "مجلس خبرگان" در روز  ۷اســفند حاکمیت بدست آورند.
سال  ۸۷مقایسه کنیم.
برگزار شود و بدون هیچ تردیدی یکی همانطور که اصالحطلبان در حالی
نداشت
وجود
در آن زمان داعشــی
شــدیدترین
از
درونی
های
ی
درگیر
که ریاستجمهوری ،کابینه و مجلس
کــه حدود یک ســوم از خاک عراق هیات حاکمه را در این ماهها شــاهد را همزماندردستداشتند نتوانستند
را در تصرف خود داشــته باشد .پس خواهیم بود.
دست باال رادر حاکمیت بدست آورند.
اگر نیازی به مذاکره باشــد امروز این نزدیکی جناح روحانی  -رفسنجانی جمهوری اســامی از زمان پیدایش
نیاز بسی بیشــتر از سال  ۸۷خود را به "اصالحطلبان" نیز باز ریشــه در تاکنون با تضادها و تناقضات درونی
نشــان میدهد .در واقــع باید این را واقعیتهای عینیدارد.
به حیات خود ادامه داده است .دولتی
گفت که شــکاف در درون حاکمیت آنهــا در کنــار "اصالحطلبــان" کــه ازهمان آغاز درگیر یک رشــته
آنقدر عمیق شــده که خامنهای را نماینــدگان آن بخش از بــورژوازی تناقضات با ساختار اقتصادی جامعه
نیز مستقیم به یک پای این دعواها و و خــرده بــورژوازی مرفــه و مدرن بود .در واقع یکی از عوامل تشــدید
جنجالها تبدیل کرده است.
ضدانقالبی هســتند که با توسعه و بحران اقتصادی و حتــا بحرانهای
در واقــع علت این شــکاف عمیق و رشــد بورژوازی در ایران که با رشد اجتماعی در ایران ،ریشــه در همین
رشــد تضادهای درونــی حاکمیت ،این بخش نیز همراه بود ،خواهان به تناقض ساختاری جمهوری اسالمی
در شکســت سیاستهای اقتصادی ،دست آوردن نقشی بیشتر در درون دارد .اما این که جمهوری اسالمی به
داخلی و خارجی جمهوری اسالمی حاکمیت میباشــند تا از این طریق رغم این تناقض به حیات خود ادامه
و بحران عمیقیســت که سرتاپای بتواننــد سیاســتهای خــود را در میدهد نیز تــا آنجا که به مقولهی
اقتصاد و جامعه را فرا گرفته است .از عرصههای مختلف پیش ببرند.
مناسبات سرمایهداری و ساختارهای
سوی دیگر سهمخواهی هر کدام
از ایــن گروهها با توجه به نقش
ویژه دولــت در اقتصاد و منافع
اقتصادی حاصل از آن یکی دیگر
از سرمنشاءهای تضاد میباشد.
در چنیــن شرایطیســت که
میبینیم حتــا جناحهای اصلی
درون حاکمیــت بــه گروهها و از اوایل ماه اکتبر(مهرماه) سال جاری اشغالی خواسته است تا مسلح شوند
دســتههای کوچکتر تقســیم بار دیگــر حمالت و جنایــات رژیم و به جان فلســطینیها بیفتند .بدین
شــده و ناهماهنگی و انشقاق و صهیونیســتی اســراییل علیه خلق طریق بنیادگرایان یهودی غیرنظامی
ســردرگمی در درون حاکمیت فلســطین شــدت گرفته و موجی از را نیز برای کشــتار مردم فلســطین
گسترش مییابد که این نیز به ســرکوب و کشــتار علیه این مردم بسیج کردهاند .این در حالی است که
نوبهی خوددر اتخاذ سیاستهای ســتمدیده به راه افتاده است .مناطق تاکنون بارها نوجوانان فلسطینی تنها
ناموزون و حتا گاه متضاد خود را اشغالی بیشازپیش میلیتاریزه شده ،به جرم در دست داشتن سنگ ،مورد
پلیس و نیروهای نظامی دیوار نظامی اصابت گلوله نیروهای نظامی اسراییل
نشان میدهد.
تا این جا روشــن شــد که حتا به دور مناطق فلســطینی کشیدهاند قرارگرفتهاند.
تصویب "برجــام" نیز نمیتواند  ،تردد فلســطینان در بیتالمقدس این اقدامات وحشــیانه دولت و ارتش
مرهمی بر شــکاف و تضادهای (اورشلیم) مختل شــده و سرکوب و اسراییل گرچه ظاهراً با ادعای حمالت
درونی هیات حاکمه باشــد .اما خشــونت بر زندگی فلسطینان سایه تروریســتی که تاکنون به کشــته
نتایج و تاثیرات تصویب "برجام" انداخته است.
شــدن تعدادی اســراییلی انجامیده،
بر این شکافها و صفبندیهای کارگران فلســطینی مــورد تحقیر و صورت میگیرد ،اما بخشی از سرکوب
درونی حاکمیت چه خواهد بود؟ خشــونت واقعشده و در اتوبوسهایی سیستماتیک دولت اســراییل علیه
در صفآرایــی جناحهــای با پنجرههای استتار شده به محل کار فلســطینیها و خواست بر حق آنها
حاکمیت بر سر تصویب "برجام" ،منتقل میشوند .ایستگاههای کنترل و برای تعیین سرنوشت خود است.
در یک ســو سپاه پاســداران و بازجویی فلسطینیها افرایش یافته و طی روزهای اخیر موجی از اعتراضات
بخشــی از نمایندگان مجلس ،نظامیان اسراییلی حتی از عبور و تردد مــردم فلســطین علیــه جنایات و
دســتاندرکاران قوه قضاییه و بیمارانفلسطینیجلوگیریمیکنند .ســرکوبگری رژیم صهیونیســتی و
شــورای نگهبان حضور داشتند این بار حتی مقامات اســرائیلی برای نژادپرست اسرائیل در مناطق اشغالی
و درســوی دیگر کابینه روحانی دامن زدن به خشــونت و ســرکوب به راه افتاده است .این مبارزات پاسخی
و بخش دیگــری از نمایندگان گستاخانهتر فلســطینیان ،به ارتش برحق به جنایات و اشــغالگری رژیم
مجلــس .اما آنچه کــه باعث و پلیــس اکتفــا نکردهاند .شــهردار اسرائیل است .تودههای مردم فلسطین
تصویب شــدن "برجام" شد نه بیتالمقدس در جریان سرکوبهای بــرای رهائی از یوغ ســتمگری رژیم
دست باال داشتن جناح روحانی اخیــر از ســاکنین یهــودی مناطق اســرائیل ،راهی جز مبارزه و تشدید

Demo.shorai@gmail.com

در حاکمیــت ،بلکــه ضرورتهای
پذیرش آن بود.
واقعیت این اســت که جناح روحانی
هرگزدست باال رادر حاکمیت نداشته
است.
اما این واقعیت نیز گریز ناپذیر است
که با تصویب "برجام" موقعیت جناح
روحانی  -رفســنجانی در حاکمیت
تقویت میشود.
نباید فراموش کرد که رفسنجانی به
رغم حملههای شــدید جناح مقابل
بــه او ،از پایگاهی دیرینــه در درون
حاکمیت و عوامل آن برخوردار است و

سیاسی متناسب با آن ربطدارد ،متاثر
از شرایط کنونی جهان سرمایهداری
است.
در واقــع شــرایط کنونــی جهان
سرمایهداری ،ساختارهای سیاسی از
نوع جمهوری اسالمی را در برخی از
نقاط جهان میطلبد و به آن نیازدارد.
هر قدر سرمایهداری بیشتر به مانعی
در راه رشــد و توسعه نیروهای مولد
تبدیل میشود به همان میزان نیز در
روبنا به ارتجاع سیاسی میگراید.
بنابر این از آنچه که تا اینجا مطرح
شددو نتیجه گریز ناپذیر است:
اول این که تضاد و شــکاف در درون
هیات حاکمه بهرغم تصویب "برجام"
تشدید خواهد شد و
دوم ،تا زمانی که جمهوری اســامی
در ایــران حاکم اســت ،بحرانهایی
که ناشی از این ســاختار سیاسی و
مناسبات سرمایهداری حاکم هستند
به حیات خود ادامه خواهند داد.
اگــر در تمام این ســالها بر بحران
اقتصادی و فقر افزوده شده است .اگر
امروز جامعه ایران درگیر بحرانهای
اجتماعی بیســابقهای اســت تنها
راه حــل آن ســرنگونی جمهوری
اســامی و به قدرت رسیدن طبقه
کارگر است .تنها حکومت شورائی و
استقرارسوسیالیسمپاسخگویشرایط
کنونی و بحرانهــای کنونی جامعه
سرمایهداری ایران است.
نشریه کار شماره ۷۰۳

جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه
مردم فلسطین را محکوم میکنیم!

مبارزه ندارند.
ابعاد وســیع سرکوب و جنایت اخیر
دولت اســراییل علیه مــردم بیدفاع
فلسطین در شرایطی صورت میگیرد
که افکار عمومی جهانی بیشازپیش،
اقدامات رژیم اشــغالگر صهیونیست
را محکوم نموده و از خواســت برحق
مردم فلسطین برای تشکیل یکدولت
مستقل حمایت میکند.
تشکیالت خارج کشور سازمان فداییان
(اقلیت) ،جنایات دولت اسرائیل علیه
مردم فلســطین را محکــوم میکند
و همبســتگی خــود را با مبــارزات
حقطلبانه مــردم فلســطین علیه
رژیم ارتجاعی اسرائیل و برای تعیین
سرنوشت خود و تشکیلدولت مستقل
فلسطین ،اعالم میکند.
زندهبادهمبستگیبینالمللی
با مردم فلسطین
نابود باد نظام سرمایهداری
 زندهباد سوسیالیسمتشکیالت خارج کشور سازمان
فداییان(اقلیت)
 ۱۵اکتبر ۲۰۱۵
( ۲۲مهر )۱۳۹۴
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خانه شمـا را

براى فروش یا اجاره
آماده مى كنیم!

Tel.: 514-812-1020
todec15P

آموزشگاههنری
ر  -مــی

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
علیــرضا فخـاریان

514-996-1620
3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

حسابـداری

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

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

استخدام
اخوانوستآیلند

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

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

فروشبیزنس
MOBILE Franchise

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

514-430-0430

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

شیـرینی

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

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

آموزشختصصی

لطفا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

514-622-4979

رستوران بـرای
فــروش

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

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

شـیراز
esfahaniazdec01

sep13fulyr

کیترینگ

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
freeazmar

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

کلبــه
عموجان

azapr2015khadijeU

اجاره آپارمتان

تدریس فارسی

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

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

Tel.: 514-675-4405
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
________________
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لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .

ارز

شریف223-6408 ......................................... .
آپادانا933-1719 ............................................. .
گروهپاسیفیک289-.............................9011
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492.................Expert-FX. ...............

•
•
•
•
•

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

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

کوتاه زیباتر است

•
•

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

جویــایکار

امالک و مسکن

فیروزهمتیان827-6364 ...................... .،
امیرســام702-2309 ................................... .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
علیرضــازوار712-2615 ......................... .
نادرخاکسار969-2492....................................
مسعودهاشمی298-4567 ........................ .
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ......................... .
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
نینوس گیورگیزنیا816-4080.................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد944-8111........................... .
حقوق بشرinfo@addhi.net ...................... .
249-4684 ....................................... .IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 ........................ .
موسسهخوئی341-2235..............................

بیمه اتومبیل

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

دارالترجمهیکتا439-8501..........................
نغمه سروران889-8765 ............................ .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق362-0382 .................................. .
ســرورصدر777-3604 ............................ .
مهتاب ثقفی567-3169 ............................. .
حسینخردبین242-6034...........................
مونتریال442-8056 ....................................... .
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

حمل و نقل

خشکشویی

فرویوو694-7036 ......................................... .
اکســپرس889-7392 ................................ .

داروخــانه

info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

®لوگوی پیوند®

مرکزشهرمونتریال:

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

اعظم  -تلفن تمــاس:

ارز

شریف

ریوسود:

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

Tel.: 514-806-7870
azmay15free

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

وست آیلند :

اخوان ،آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...

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

اطلس485-8585 ............................................ .

با ما تماس بگیرید.

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

شهروزرضانیا (آریا)933-3337 ................. .
شریفنائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

تاکـسی

جای شما در این صفحه
خالی است!

برای ما بنویسید اما...

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

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.

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

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

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

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

نیـازمنـدی هـای پیوند
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,

514-827-6329
514-620-3255

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

شانس اول را به آنهـا
بدهید!

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

College,University
High-Shool

خدمات
آرایشی

نیازمنــدیها



(آرش کشوری)

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

azONLYnov1U

Rose pastry

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

MMUNITY

کلینیک و یا دفاتر اداری
با کلیه امکانات و با حداقل  10پارکینگ رزرو شده
ماهانه  3750دالر اجاره داده می شود

azjan’12paid60+120ak

azfeb01U

ازدواج

در بهترین نقطه الوال  ،خیابان سن مارتن غربی
یک واحد تجاری بسیار مطلوب برای

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

toendmar16U

PARTICIPATE in our
CO

اجاره دفتر جتـــاری

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

Tel.: 514-560-2568

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

www.paivand.ca since 1993

خدماتمالیاتی

تدریس انگلیسى
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دندانپزشک

رستــوران

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

فـرش

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

فـال

گان پیوند )

کامپیوتر

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

کلیسا

دکتر 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 .......................... .
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) Tel.: 514-

 996-9692عکاسی

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 )

تدریسپیانو

توسط :رضا هومن

Pdtoendec'15

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.

Tel.: 514-663-6640
azoct15:P

35 X 45

مهد کودک الگار در نانزآیلند

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 :

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

Tel.: 514-996-1065

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

35 X 45

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

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Tel.: 514 994-3822

50 X 70

DevelopExperts

ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ اﻃﻼﻋﺎت
ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺨﺼﺼﻰ وب ﺳﺎﯾﺖ
آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

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

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...

SNOWDON

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

در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر )ﺑﺮاى اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ(ح

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

فنگویندگی

مهد کودک BABY ANGELS

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

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

helia_1984@yahoo.com

35

Tel.: 438-383-1333
kabirazsep1U

pteojune2015

نی

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

ایرا دام
خ
است ید!
کن

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

مــربیکاریابی
دکتر مالکی

قابلتوجهخامنها

ja Pdtoendaug15

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.

فال قهـوه
و ورق

توسط شادی
(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

حمــل و نقل وسائل
• مسکونی • اداری
• کارگو • فرودگاه
• تورونتو • اتاوا • کبک
• ارسال بار زمینی

Tel.: 514-933-0-933

با مشارکت
خود،
کامیونیتیرا
تقویتکنید

clinique_Soleil@yahoo.com

«همهچیزدرموردمونترآل»

نی

514 585 - 2345




























بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

















































نغمه سروران

محمودایزدی

کنکینیدد!!

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

شریف

صرافی
 5ستاره

سیاسی،مذهبیوحزبیندارد.

شیرینی
سـرو

azjune’15U

کلبــه
عموجان



























خاطره حتویلداری یکتا

مترجم رمسی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
Infos pratiques
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
sur Montréal
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Tel.:
514-745-0318
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
(514) 675-0694
Location:
مونترآل
ایرانیان و فارسی زبانهای
(438) 390-0694
Downtown Montreal
رویدادهای
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعاز
near Pl. des Arts
باباایایررانانی
ی
Call, text or e-mail for an
گرایش
هیچ
شهرمونترآلوکامیونیتیخودمان؛اینگروه
ک
appointment
کــــارار

دندانپزشکان ارجمند هموطن را دعوت به همکاری می نماید:
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:

ایرا دام
خ
است ید!
 کن





 




مترجم رمسی مترجم رمسی

azjunePendoct’15

دندانپــزشک

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

)

514-299-2550

Tel.:514-518-4568

azjune1U

• 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 :





ﺭﺳﻤﻰ
ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺕ





Uazjune2011





















































کوچولو
دوستان
خصوصی:
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 6107 Sherbooke W.
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ﺭﺿﺎ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ


فروش کلیه بلیت 
از
را
دلبندتان
کوچولوهای
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514-484-8072
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ارز

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

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﻛﺒﻚ
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514825-3170

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

223-3336
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rezadavoudi78@yahoo.fr









% farhangtranslation85@mail.com
5780 Sherbrooke
W., Tel.:
)369-3474(FISH
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Station Guy-Concordia
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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:









 






 


 



 

بزرگتر
 -3واژهاي براي بيان درد
يا ش��گفتي -مفه��وم -از
رگهاي مهم
 -4س��تايش ،س��پاس-
آراسته و منظم -گشاده-
خالص
 -5جن��گ اف��زار -مأمور
نظم و قانون -من و شما
 -6نت س��وم -چارچوب
عكس -واضع بنياد انواع
 -7اريك��ه -از پرندهه��ا-
قابله
 -8پاي��ان كار -ص��داي
افس��وس -ترفي��ع درجه
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هماهنگی قبلی الزم است.



Tel.:
514-996-9692
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حرف
-11
آيفون
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هيمال
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اده و ب��ه تخريب غيرقابل برگش��ت
بتا ميش��ود .باورش س��خت است
ا اين فرد ديگر ب��ه عنوان موجودي
نده محس��وب نخواهد شد و كشيدن
ستگاههاي تنفس مصنوعي به منزله
رگ او خواهد بود .اگرچه پس از مرگ
غزي اعضاي ديگر از جمله قلب ،كبد
كليهها هنوز داراي عملكرد هستند،
ا بتدريج در چند روز ،از كار خواهند
تاد.
تصادف��ات رانندگ��ي ،وارد آم��دن
ربه شديد به سر ،س��قوط از ارتفاع،
��رق ش��دن در آب ،مس��موميتها،
ونريزيهاي داخلي مغز و همچنين
��كته مغزي از مهمترين علل مرگ
غزي اس��ت .در اين ميان برخي افراد
واس��طه آش��نايي با مرگ مغزي و

 حل جدولهای ویژه و عادی:

از صفحه 27
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ميشود و در زمان اهدا ،تخصيص اعضا
فقط به وسيله اين مركز صورت خواهد
گرفت .البته عاوه بر س��ازگاري خوني
و بافتي بيمار ،وخامت ش��رايط باليني
و طول مدت انتظار در ليس��ت پيوند و
فاصله مكاني شخص از واحد پيوند نيز
در اولويتبندي و انتخاب گيرنده عضو
پيوندي نقش دارد.
در نهايت رابط و مسئول تخصيص
عض��و در وزارت بهداش��ت و درم��ان،
ليس��ت بيم��اران نيازمند اه��دا را در
اختيار داشته و بنا بر اولويت زمان ورود
به ليست ،گروه خوني و همخواني سايز
گيرن��ده و دهنده ،ف��ردي را انتخاب و
اعام ميكند و لذا هيچ مداخله غيري
در اين روند امكانپذير نيست.
www.ehda.ir

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903
azoct15mromranifree
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CITIZENSHIP and IMMIGRATION CANADA on
DOCUMENT FRAUD and MISREPRESENTATION

including:
document checks,
visits to people’s homes
and
interviews with both sponsors and applicants.
•
anadian citizens or
permanent residents
who are in a marriage of
convenience for immigration
reasons may be charged with
a crime.
Were you sponsored to come
to Canada as a spouse or
partner on or after October
25, 2012?
If so, you must now live
with your sponsor in a
genuine relationship for two
years from the day you get
permanent residence status
in Canada. This is a new
rule.
As a spouse or partner being
sponsored, this applies to
you if:
you have been in a relationship with your sponsor
for two years or less,
you have no children in
common and
Citizenship and Immigration Canada (CIC) got
your application on or
after October 25, 2012.
•
Don’t become a victim of
marriage fraud
Are you a Canadian citizen
or permanent resident? Have
you met someone from another country on the Internet
or while travelling?
If so, think carefully before
marrying them and sponsoring them to come to Canada.
Sponsors must give financial
support to their spouse for
three years, even if the marriage or relationship fails.
If your spouse uses social
assistance, you will have to
repay the money. Also, you
cannot sponsor anyone else
until you repay the debt.
Sponsorship is a legal contract with the Government
of Canada. You must meet
its terms.
•
Sponsors:
Do not be tempted by offers
of money or other rewards
to marry a person just so
he or she can immigrate to
Canada. If you do this, you
may face serious criminal
charges. You will also still
have to meet the terms of the

C

sponsorship.
Do not feel you must
help somebody by
being part of a marriage of convenience,
no matter what the
reason. It is not worth
the risks.
•
Visa applicants:
Do not get involved in
a false marriage.
CIC will refuse your
visa and may ban you
from travel to Canada
for two years. This
will stay on your CIC
record forever.
CIC knows that even
genuine marriages
can fail. But, if you
enter into a marriage
of convenience and come
to Canada as an immigrant,
Canada may:
take legal action against
you and deport you from
Canada.
•
How to Protect Yourself
Identity theft can occur over
the Internet or telephone,
or via fax or regular mail.
Therefore, be particularly
wary of unsolicited e-mails,
telephone calls or mail attempting to extract personal
or financial information
from you.
•
Internet Scams
Don’t be the victim of a
scam.
If it sounds too good to be
true, it probably is. The
results of these scams can
include:
identity theft,
fraud,
theft from your bank account or credit card, and
computer viruses.
•
Remember:
No one can guarantee you a
job or a visa to Canada.
Only immigration officers
in Canada, at Canadian embassies, high commissions
and consulates can decide to
issue a visa.
Processing fees are the same
for all services provided by
Citizenship and Immigration Canada (CIC) whether
inland or around the world.
We base fee amounts in
local currency on official
exchange rates. They are
the same amount as fees in
Canadian dollars.
You usually pay fees for Canadian government services
to the “Receiver General for
Canada,” unless CIC states
something different on a
visa office website.
•
CIC Officers will never:
ask you to deposit money into a personal bank
account,
ask you to transfer money
through private money
transfer service,
offer special deals to people
who want to immigrate or
use free email services, such
as Hotmail or Yahoo Mail
for official communications.
Be careful if the salary of
the job you are applying for
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Immigration
It is a serious crime
to lie, or to send false
information or documents, when you deal
with Citizenship and
Immigration Canada
(CIC).
This is fraud!
It is called
“misrepresentation.”
Document fraud can
involve either false
or altered documents,
such as:
passports and travel
documents,
visas,
diplomas, degrees,
and apprenticeship
or trade papers,
birth, marriage, final
divorce, annulment,
separation or death certificates, and police certificates.
•
If you lie on an application
or in an interview with a
CIC officer, this is also fraud
and a crime.
If you send false documents
or information, CIC will
refuse your application.
You could also:
be forbidden to enter Canada for at least five years,
have a permanent record
of fraud with CIC,
have your status as a permanent resident or Canadian citizen taken away,
be charged with a crime or
be removed from Canada.
•
What CIC is doing to stop
immigration fraud:
CIC works with our partners
to monitor document fraud
and train officers around the
world. Partners include:
the Canada Border Services
Agency (CBSA),
the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and
foreign police services and
offices that issue identity
documents.
CIC is working with the
CBSA and the RCMP to
phase in biometrics.
This means we will use data
such as fingerprints to confirm a person’s identity.
Biometrics will make it
much harder for people to
hide who they are.
It will also help reduce identity fraud.
Some people think marriage
to a Canadian citizen will be
their ticket to Canada.
It is a crime for a foreign
national to marry a Canadian citizen or permanent
resident only to gain entry to
Canada.
CIC is working to prevent
these false marriages.
In many cases, sponsors and
foreign applicants set up a
“marriage of convenience.”
This is a marriage or common-law relationship whose
sole purpose is to let the
sponsored spouse or partner
immigrate to Canada.
CIC officers are trained to
recognize real immigration
applications. They know
how to detect false marriages. They have many
ways to spot marriage fraud,
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میلیمتر50معرفیلنزکانن
USM F 1.2 L

 بهتریــن لنز برای به،»یا «پرایم
تصویر کشیدن انسان با ابعاد واقعی
 بنابراین این لنز از بهترین.اوست
لنزهای مدلینگ در اســتودیو و
.فضای باز است
، گرم وزن550 این لنز با حــدود
لنز نسبتا ســنگینی بوده و دلیل
آن اســتفاده از چندین عدسی با
کیفیت باال میباشد که پشت سر
.هم در این لنز جــای گرفته اند
،همانطور که مســتحضر هستید
 همیشه از کیفیتL لنزهای سری
بسیار باالیی برخوردار بوده و نشانه
آن نوار قرمز رنگ باریکی است که
.بر روی لنز نمایان است
1750 قیمت این لنــز در حدود
،دالر بوده که با احتســاب مالیات
 دالر برایمان آب2000 تقریبــا
 البته بعضی اوقات.خواهد خــورد
 میتوان آن،و در یک حراج خوب
. دالر هم صاحب شــد1500 را با
همچنین برای چنین لنزی حتما
»باید یــک فیلتر محافظ «یو وی
هــم ابتیاع کرد کــه کوچکترین
 اندازه.خراشــی بر روی آن نیفتد
شعاع محل نصب فیلتر بر روی این
 میلیمتر میباشد که میتوان77 لنز
فیلتری به همیــن اندازه برای آن
.تهیه و نصب کرد
این لنزدر یک بسته بندی جالب و
با درپوش محافظ جلویی و پشتی
.و یک هود آفتابگیر عرضه میگردد
همچنین یک کیسه محافظ پارچه
ای نیز در بســته بنــدی موجود
میباشــد تا از لنز در هر شرایطی
.محافظتکند
•
seems too high to be real.
•
Fake websites and other
Internet scams
It is easy for criminals to
copy a real website or build
one that looks professional.
Websites may claim to
be official Government
of Canada sites or their
partners.
Others may claim to offer
special immigration deals
or guaranteed high-paying
jobs. They do this to trick

گشــادگی حداکثــر
دیافراگم این لنز در حد
 بوده کــه بازترین1.2
دیافراگم تمامی لنزهای
 این لنز.یکی از لنزهای حرفه ای و خارق عکاسی دیجیتال است
 کمترین،العاده عکاســی که برای دوربین با این دیافراگم خاص
کانن و توســط همین شــرکت عمق میدان را به ما داده و باعث
 لنز میشــود که بتوانیم از فواصل،طراحــی و عرضــه شــده
 عکسهایی تهیه کنیم، نزدیک50 افســانه ای و بی نظیــر کانن
 که زمینه آن کامال محو و تمرکز. میباشدL 1.2 USM F،میلیمتر
 برای.اکثر عکاسان حرفه ای همیشه این تصویر بر روی سوژه باشد
 تشدید این افکت باید تا حد الزم.لنز را در بین وســایل خود دارند
 چنانکه از به ســوژه نزدیک شده تا سوژه،فاصلــه کانونی این لنز
 میلیمتر کامال واضح و زمینه کامال محو و50 نامش بر میآید ثابت و
. بنابراین واضح است که «فلو» باشد.میباشــد
قابلیت زوم نداشــته و برای «زوم همچنین ایــن ویژگی این لنز
 خود عکاس به ما این امــکان را میدهد که،»این» یــا «زوم اوت
باید عقــب و جلو برود و فاصله با با توجه به گشــادگی زیاد این
.سوژه را تغییر دهد
 نور بیشــتری وارد دوربین،لنز
شده و در تاریکترین
جاها بتوانیم بهترین
:تلفناستودیوفوتوبوک
در.عکسها را تهیه کنیم
(514) 984-8944
،جاهایی که به هر علتی
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
امکان یا اجازه استفاده از
:استودیو فوتوبوک در فیسبوک
WWW.FACEBOOK.COM/
 با کمک،فالش را نداریم
STUDIOPHOTOBOOK1
این لنز قادر خواهیم بود
STUDIO.PHOTOBOOK :اینستاگرام
تصاویر روشن و شفافی
.تهیهکنیم
بســته تریــن وضعیت
:اسپشیالاینشماره
دیافراگم در این لنز نیز
سئانسعکسپرترهایبامناظرپاییزی
 میباشد که16 شاخص
 برای خانمهای زیبا و آقایان،در طبیعت
به کمک آن میتوان همه
، عکسدیجیتالدرفضایباز10:خوشتیپ
چیز را با وضوح کامل به
7در5  عکس در ابعاد متوسط4 چاپ و رتوش
.تصویرکشید
 اینچ12در8اینچ و یک عکس بزرگ با ابعاد
اساتید عکاسی معتقدند
دالر100 کال به مبلغ،به انتخاب مشتری
 میلیمتر ثابت50 که لنز

»«همهچیزدرموردمونترآل

Infos pratiques
sur Montréal

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

¥¼M¼U¼Î#¼Äj¼TwH

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

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

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

people into paying them
money.
Some of these sites may
try to get you to give them
your private information.
This could be used to steal
your identity.
______________
The above information may
be found on the Citizenship
and Immigration website
in regards to many forms
of fraud and misrepresentations.

W

ishing everyone
a safe and Happy
Halloween.
Keep safe, stay Healthy
and make sure laughter is
in your everyday life.
______________
Maria Cottone
Registered Canadian Immigration Consultant
Registered with the government of Quebec
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
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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

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

EA.
CH.

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

AUBERGINES
$2.18 kg

Take out only
Pour emporter seulement

Take out only
Take out only
emporter
PourPour
emporter
seulementseulement

CANADIAN or ITALIAN
PARSLEY
PERSIL CANADIEN
ou ITALIEN

425 g

EA.
CH.

CHICK PEA SALAD

PARI SELLA RICE

POUDRE CORIANDRE
6.58 kg

RIZ SELLA PARI
10 lbs. / 4.54 kg

AL-DAYAA ROSE WATER
500 ml

REDPATH WHITE SUGAR

SALADE DES POIS CHICHES
425 g

POUDRE DES CANNELLE
6.58 kg

NUPAK LONG GRAIN
PARBOILED RICE

EA.
CH.

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.59 kg

LB.

GREEK TZATZIKI
TZATZIKI GRECQUE
$8.78 kg

LB.

ST-CHARLES
ST-JEAN

EA.
CH.

FIVE ROSE FLOUR

FARINE
20 kg

EA.
CH.

BEATRICE SOUR CREAM

CRÈME SURE BEATRICE
0%, 5%, 14%
500 ml

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

LB.

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.
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

Halal LB.

KAFTA KEBAB
$10.98 kg

299

EA.
EA.
CH.
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

HALVA DIÉTÉTIQUE CORTAS
454 g

LB.

Halal LB.

SAUCISSES AU POULET
$10.98 kg

CORTAS DIET HALVA

PISTACHIOS
ROASTED, SALTED

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

Halal

CHICKEN SAUSAGES

EA.
CH.

PISTACHES RÔTIES, SALÉES
$15.38 kg

EA.
CH.

Halal

PÂTE DE POMMES GRENADES
300 ml

LB.

LB.

SAUCISSES MERGUEZ
$10.98 kg

CORTAS
POMEGRANATE PASTE

NOIX DE GRENOBLE
$14.28 kg

EAU MINÉRALE BORSEC
6 x 1.5 L

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

Halal
Halal

MERGUEZ SAUSAGES

GRAINES DE CAFÉ RÔTIS
Columbian, Moka, Java
$13.18 kg

WALNUTS

BORSEC MINERAL WATER

AGNEAU HACHÉ
$13.18 kg

LB.

Halal

ROASTED COFFEE BEANS

EA.
CH.

GROUND LAMB

CÔTELETTES D’AGNEAU
Pr. of/de Quebec
$21.98 kg

EA.
CH.

MIEL NATUREL JAHAN
1 kg

EA.
CH.

LB.

AKHAVAN PITA BREAD

JAHAN NATURAL HONEY

RIZ ÉTUVÉ NUPAK
8 kg

SPECIAL
EA.
CH.

LB.

FRESH LAMB CHOPS

SUCRE BLANC REDPATH
2 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

CINNAMON POWDER

LB.

RABIOLE BLANCHE
1.52 kg

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

SPECIAL
EA.
CH.

WHITE TURNIP

LB.

CORIANDER POWDER

LB.

SQUASH/COURGES

BUTTERNUT, BUTTERCUP, PEPPER or
SPAGHETTI
MUSQUÉES, BUTTERCUP, POIVREE ou
SPAGHETTI
$1.08 kg

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

POMMES ROUGES
$2.18 kg

LB.

LB.

EGGPLANT

RED APPLES

PRUNES NAJUILLAS
$3.28 kg

RAISINS ROUGES
$4.38 kg

Pr. de / of Québec

PRÊT À MANGER

NAJUILLAS PLUMS

RED GRAPES

CANTALOUPES

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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سا ویدل و ل د د ر و شاور و ی
--------------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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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی
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کارتتلفن
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

 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

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


عینک
فرهت

بهمدیریت:
بیژن احمدی

جواد ایراخنواه
رزرو و ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ:

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺳﺖ ﻣﻮﻧﺖ 514.567.1797

Tel.: 514-481-0671






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech architecture

NDG، H4A 1W6

باباخانی

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

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

____________________
5655 Sherbrooke W.

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

4055Ste-CatherineO.,Westmount,QCH3Z3J8

ATWATER

ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻠﯿﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﺖ آﯾﻠﻨﺪ

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل

514.223.3336

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺷﯿﭗ:

438.889.9000

6162SherbrookeO.,Montreal,QCH4B1L8

ﺷﻨﺒﻪ  21ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2015
SaturdayNovember21,2015

PLAZACENTRE-VILLEEVO
)777UNIVERSITY(ROBERT‒BOURASSA

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

Cell.: 514-944-3279

MONTREAL,QUEBECH3C3Z7

>> 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

