شــریف

موسسه مالی
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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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بفرماييدبيرون
آقاي مولكر!...
حتقيــر رهبر NDP
-----------------

«اجازه ندهید این رأی
RESTAURANT
ONYX INC
نزدیک به دو نیمه برابر،

RESTAURANT ONYX INC

ا
سنادپا
ن
ا
م
ـ
----------------دلیل این ــا:
ه
و گرد و خ یاهوی
ر
س
ا
ن
ه ای
اکی
می خواهد که برپامی ک چیست
چه
ند،
اقدامات جدی دولت فدرال برای شناسایی و تنبیه شدید خالفکاران مالیاتی.........ص10:
چیز را
پ
ن
ه
ا
پـرونده
ن من
اید؟!
درز
پانـــاما'
'اسناد
مجیدجوانی:
کردن تعداد زیادی اسناد
قدردانی از حرکت
محرمانه نشان میدهد
RESTAURANT ONYX INC
که چگونــه ثروتمندان
انساندوستانه
11
موجب تفرقه ما شود»

7

سپاس

و صاحبــان قــدرت با
استفاده از گریزگاههای
مالیاتی ثــروت خود را
پنهانمیکنند.
 ..................ص 6 :و 9

کلینیکمدیکالآلفامدیک
(514) 933- 8383

1253 Guy

attawapiskat

10

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

امــالک
امیرسام:

ماریـا

شهباز

>> 36

>> 28

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

RESTAURANT
ONYX INC
ثقفی :حسابداری و مالیات
مهتاب

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 <<

Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

fhemmatiyan@sutton.com

   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

Place Dorchester Qc.

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

حمیدصدیقکاغذچی
RESTAURANT
ONYX INC
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

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.

Tel.:
1160 Rue Saint Mathieu
Montréal
438-795-8444

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

)

Tel.: 514.426.7200

1361 Greene Avenue

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی

Montreal Qc. H3B 2K4

Westmount, Qc H3Z 2A5

Tel.: 514-439-1444
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

1155 Rene Levesque W. #2500

Agence Immobilière

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

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

اجارهآپارمتان
در2منطقهمرفه

انتقـال ارز

انتقال فوری ارز

39

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

جنب دانشگاه کنکوردیا

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

فارکس

مهاجرت

>> 6-12

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

(خضر)
الیت
صرافی

اعـالم وضعیت
اضطراری در یک
جامعهبومیان
کانادا به دلیل
افزایش خودکشی

سیاسی:

514-439-8501

 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
Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

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

)

 ص4 :

Tel.:
438-794-4001

2
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آژانسمسافرتیکاسپین

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

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

Tel:514-421-0111

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

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

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2016
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 750$

+ TAXES

NEW RAV4 hybride 2016
STARTING AT

36 490$

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

New 2016 model

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles برترین سرویس
with alixtoyota.com
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 April 1, 2016 and June 30, 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) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).

for certain
cars only

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

toyota.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ده ف
ر
و
ش

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

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

New
ModelUnit
Unit:
Model
1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal, Qc H3G 0B9

H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

Monday to Friday : 10 am to 7 pm
Saturday & Sunday 12pm-5pm

3

4
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رامین عباسى

نامى آشنا و مورد اطمینان :در خدمت جامعه ایرانى

• قبل از امضاى قرارداد هر نوع اتومبیل TOYOTA
• و همچنین براى دریافت بهترین نرخ بهره و قیمت با من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی

Tel : (514) 453-2510 | Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca | www.ileperrottoyota.com

اجارهآپارمتان
در2منطقهمرفه
Place Dorchester Qc.

1160 Rue Saint Mathieu
Montréal

Courtier Immobilier Agréé

Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

Bach. ......... $ 799.00
Studio ........ $ 879.00
1 BD ........... $ 1099.00
2 BD ........... $ 1379.00

1.5 ......... $ 799.00
3.5 ......... $ 849.00
4.5 ......... $ 1,39.00

• در قلب مرکز شهر مونتریال
• استخر و دوربین مدار بسته
•  5دقیقه پیاده تا دانشگاه کنکوردیا
•  5دقیقه پیاده تا مترو
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
و بسیاری دیگر...

• استخر و دوربین مدار بسته
•  10دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل
•  5دقیقه پیاده تا مترو
•  10دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریال
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
و بسیاری دیگر...

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
سرورصدر

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

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

Tel.: 514-777-3604
)

Tel.:
438-795-8444

)

Tel.:
438-990-4414

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

4
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بهترینانتخاببرایخریدتویوتایبعدیشما
 -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 AWD Limited
Highlander XLE

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

Corolla S

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

Mehdi Bon

MY SPINELLI
PROGRAM

Sales Representative
514-983-2444

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
*Pictures are for illustration purposes only. Conditions apply. See Spinelli Toyota Lachine for full details.

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

 مربیان ما از با سابقه ترین رانندگان فارسی زبان در مونترال هستند.
 آموزش ختصصی بعداز موفقیت در اخذ گواهینامه جهت گذراندن
آزمون های  Road testدر کمپانی های بزرگ حمل و نقل
______________
3333 Cavendish # 315, Montreal H4B 2M5

مهدی 514-452-1009

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

|

 514-619-6811مهرداد

www.autocaspian.com

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

Head Office:

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

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

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

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

خدمات رایگان ما شامل :
 وام خودرو جهت تازه واردین وام خودرو جهت افراد بد اعتبار و بدون اعتبار تهیه بیم ه با باالترین پوشش و کمترین قیمت انتقال سند و پالک خودروو همچنین خدمات بعد از فروش
 خودروهای دارای گزارش بازرسی فنیو گارانتی تا سه سال جهت اطالعات
بیشتر ،قبل از هر تصمیم گیری با
شماره  ۵۱۴ ۵۷۵-۷۹۴۰تماس بگیرید
با سابقه درخشان در بازار خودرو
(توجه :مــا هیچ شعبه دیگری
ل و حومه نداریم)
در مونترا 
علیرضاکاکوئی

- Credit card
- Auto finance
1, 2 & 3 credit
- Warranty include
- Certified car

Auto Caspian
768, Lajoie, Dorval, QC, H9P 1G8

Tel: 514-575-7940

5
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تولیدنفتایرانبه ۳.۳میلیونبشکهدرروزرسید

سیــاسی...
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

پرده ی غبار!
-------چه انتظاری داشتید؟!
------------------ 18فروردیــن -چــرا دنیا چنین
پرآشوب و آشفته است؟!
چرا هیچ چیز در جــای خود قرار
دارد؟!
چرا بیشــتر مردم دنیــا مبهوت و
ســردرگم اند و به عنوان نمونه در
آمریــکا  -مدعی داشــتن بهترین
دموکراســی دنیا ،-به پدیده هایی
چون برنی ساندرز از یک سو ودونالد
ترامپ از سوی دیگر رو می آورند؟!
چــرا روز بــه روز فشــار مالیاتی
بــر قشــرهای دارای درآمد کم و
متوسط افزایش می یابد و به عکس
ثروتمندان راه های گریز بیشــتری
برای پرداخت مالیات می یابند؟!
چرا فســاد روز به روز فراگیرتر می
شود و گویی می رود که به صورت
پدیــده ای جهانی سراســر دنیا را
فراگیرد؟!
چه باید  -یا می توان  -کرد؟!
اینها بخشی از پرسش هایی است که
کم و بیش در ذهن بیشتر ما شکل
می گیرد و تالش ذهنی ناموفق در
یافتن پاسخ به گسترش اضطراب،
نگرانی ،افســردگی ،روان پریشی،
اعتیاد ،ارتکاب انواع جرایم و ...منجر
می شود.
این هفته ،انتشــار انبوهی از اسناد
افشــاگرانه ،ظاهرا کوششــی برای
پاسخگویی به بخشی از این پرسش
های بی پاسخ بود.
به گزارش تارنمای "بی بی ســی"
فارسی در  5آوریل:
«انتشار تعداد زیادی سند محرمانه
نشــان می دهد که قدرتمندان و
ثروتمنــدان چگونه با اســتفاده از
گریزگاه های مالیاتی ثروت خود را
مخفی می کنند .این اسناد از یکی
از پنهان کارترین شرکت های دنیا
درز کرده ،بنگاهی حقوقی در پاناما
که "موساک فونسکا" نام دارد».
در ادامه گزارش "بی بی ســی" نیز
آمده است:
«این اســناد مشخص می کند که
مشتری های موساک فونسکا چگونه
از پرداخت مالیات فرار می کردند،
تحریم ها را دور می زدند و دست به
پول شویی می زدند.
در این اســناد از برخی از نزدیکان
والدیمیر پوتین ،رییس جمهوری
روسیه،شوهرخواهررییسجمهوری
چین ،روســای جمهوری اوکراین
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و آرژانتین ،پدر [درگذشته] دیوید
کامرون ،نخست وزیر انگلستان3 ،
تن از فرزندان نواز شــریف ،نخست
وزیر پاکستان و نخست وزیر ایسلند
نام برده شده است».
افشــای اســناد پاناما به برگزاری
تظاهراتیعلیهزیگموندگونالگسون،
نخست وزیر ایسلند منجر شد که او
را وادار به استعفا کرد.
"اسناد پاناما" شامل  11.5میلیون
سند است که توسط روزنامه آلمانی
زود دویچه زایتونگ به دست آمده
و در اختیار یک "کنسرســیوم بین
المللی روزنامه نــگاری تحقیقی"
( )ICIJقــرار گرفته که با همکاری
خبرنگارانی از  107کشور ،ازجمله
روزنامه گاردین انگلســتان انتشار
یافته است.
هماهنگی رسانه ای و سروصدایی
که افشای این اسناد بپا کرده شک
برانگیز است.
اسناد از بایگانی یک شرکت خدمات
حقوقیدر پاناما بهدست آمده کهدر
سراسر دنیا صدها  -اگر نه هزاران -
مانند آن وجود دارد و در چهارچوبی
به ظاهر حقوقــی و قانونی کار می
کنند .به دنبال افشــای این اسناد،
این شرکت نیز اعالم کرده که همه
کارهایش کامال قانونی بوده و حتی
علیه افشای اســناد شکایت کرده
است.
اگر چنین اســت  -که به نظر می
آید باشد  ،-پس دلیل این هیاهوی
رسانه ای چیست و گرد و خاکی که
برپامی کند ،می خواهد چه چیز را
پنهاننماید؟!
گــزارش  17فروردیــن تارنمــای
"رادیوزمانــه" بــا عنــوان "بــوی
ناخوشــایند اوراق پاناما" کوششی
برای پاســخگویی به این پرســش
است:
«ماجرای افشای فساد عظیمی که با
عنوان "اوراق پاناما" وارد تاریخ می
شود ،در رأس خبرهای جهان است.
هر روز سندهایی درکانون توجه قرار
می گیرد و بحث ها را داغ می کند.
در این میان نباید از تفســیرهایی
غافل شــد که خالف جریان عمل
می کنند و به ویژه هشدار می دهند
نســبت به تمرکز این یا آن فرد یا
حکومت ،که بدون افشــای اسناد
پاناما هم آبرویی ندارند ،و هم زمان
بی توجهی به آن شبکه ای از بانک
ها و کارتل های بین المللی [است]
که زیرساخت تبهکاری ها را فراهم
می کنند».
{>> ادامه در صفحه}12 :
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 25فروردین :سازمان کشورهای
صادرکننــده نفت ،اوپــک ،در
تازهتریــن گــزارش ماهانه خود
اعالم کــرد که تولید روزانه نفت
ایران در ماه گذشــته میالدی،
مارس ،نسبت به ماه پیش از آن
تا  ۱۴۰هزار بشکه افزایش یافته و
به  ۳میلیون و  ۲۹۱هزار بشکهدر
روز رسیده است.
این میــزان از متوســط تولید
روزانه نفت ایران در سال گذشته
میالدی تا  ۴۵۴هزار بشکه بیشتر
است.
این گزارش در ادامه مینویســد
که قیمت هر بشکه نفت سنگین
ایران در ماه گذشــته نسبت به
ماه پیش از آن حدود شش دالر
افزایش یافته و به باالی  ۳۳دالر
رسیده است.
تولید نفت اوپک در ماه گذشته
میالدی بــه  ۳۳میلیون و ۲۳۰
هزار بشکه رسید که بیانگر مقدار
اندکی افزایش در مقایسه با ماه
فوریه گذشته است.
اوپــک در ادامه گــزارش خود
مینویسد که نیاز به نفت اوپک
در ســال گذشــته میالدی ۲۹

میلیون و  ۷۰۰هزار بشــکه در
روز بود ،اما برای سال جاری این
رقم تا  ۱.۸میلیون بشکه افزایش
یافته و به  ۳۱میلیون و  ۵۰۰هزار
بشکه در روز خواهد رسید.
تولید نفت کشورهای غیر عضو
در سازمان اوپک عموما در سال
جاری کاهش خواهد یافت.
در همین زمینــه اداره اطالعات
انــرژی آمریــکا نیز گزارشــی
منتشر کرد که حاکی از افزایش
چشــمگیر تولید نفت ،مایعات
و میعانات گازی ایران در ســال
جاری میالدی است.
این گــزارش که در وبســایت
رســمی اداره اطالعــات انرژی
آمریکا منتشر شده ،میگوید که
تولید نفت خام ،میعانات و مایعات
گازی ایران در ماه مارس به چهار
میلیون بشکه بالغ شد که نسبت
به مــاه پیــش از آن  ۲۰۰هزار
بشکه و نسبت به دوره مشابه در
سال گذشته تا نیم میلیون بشکه
افزایش را نشان میدهد.
آمارهای سه ماهه اداره اطالعات
انرژی آمریکا حاکی است که در
ربع اول سال  ۲۰۱۶تولید نفت

خام ایران به طور متوسط ۲۳۰
هزار بشکه در روز افزایش یافته و
به باالی سه میلیون بشکه رسیده
است.
ایــن رقم در ســال  ۲۰۱۵تنها
حدود  ۲.۸میلیون بشکه در روز
بود.
آخرین گــزارش از صادرات نفت
ایران مربوط به آژانس بینالمللی
انرژی است که پیشبینی کرده
بود صادرات نفــت خام ایران در
ماه مارس به یک میلیون و ۵۵۰
هزار بشکه در روز برسد.
این رقم باالی نیم میلیون بشکه
بیشتر از صادرات نفت خام ایران
در دوران تحریمهای بینالمللی
اســت ،اما هنوز با دوران پیش از
تحریمها اختالف زیادی دارد.
ایــران قبل از آغــاز تحریمهای
غرب در دوران ریاست جمهوری
محمود احمدینژاد روزانه تا ۲.۲
میلیون بشکه صادرات نفت خام
و  ۳۰۰هزار بشکه میعانات گازی
داشت.
تولید نفت خام ایران نیز قبل از
تحریمها باالی  ۳.۷میلیون بشکه
در روز بود.

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
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در همایش حزبی ان دی پی ،مولکــر،
رهبری حزب را ازدست داد

شعر و ترانه...

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد
که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد
هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
تنور الله چنان برفروخت باد بهار
که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش
که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد
ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع
به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد
ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد
چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد
چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس
سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد
ز خانقاه به میخانه میرود حافظ
مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد

 10آوریل -توماس مولکر حمایت
حــزب خود را برای باقی ماندن در
رهبری حزب دموکرات نو ازدست
داد و کمتــر از نیمی از نمایندگان
حزب به ادامه رهبری او رأی دادند.
در همایــش حزب دموکرات نو در
ادمونتون52 ،درصد از اعضای حزب
به برگزاری رقابــت برای گزینش
رهبر جدید حزب رأی دادند و 48
درصد از مولکر پشتیبانی کردند.
بنابر مقررات حــزب ،مولکر برای
تداوم رهبری به  50درصد یا بیشتر
از آراء نیاز داشت.
دســت رد زدن به ســینه مولکر،
ناشــی از نتیجه ضعیف انتخابات
فدرال درســال  2015است که در
آن ان دی پی بیش از  50کرســی

در مجلس و موقعیت اپوزیسیون
رسمی خود را ازدست داد.
حزب از هدف خود یعنی تشکیل
نخســتین دولت دموکــرات نو
بازماند ،حمایــت از آن کاهش
یافت زیــرا وعده های محتاطانه
اش درمورد تغییر ،طنین خود را
در گوش رأی دهندگان از دست
داد و توسط لیبرال ها به کنار زده
شد.
منتقــدان گفته
اند کــه پس از
شکست اکتبر،
حــزب به چهره
جدید نیاز دارد.
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
اما حامیان مولکر
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
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

تشکر و سپاس

از او به عنوان یک متفکر پیشرو و
بحث کننده نیرومند در مجلس
نمایندگان یاد می کنند کهدولت
محافظه کار پیشین را با قدرت به
چالش کشید.
پس از ناکامی روز یکشنبه ،مولکر
ابراز امیدواری کرد که رقابت برای
گزینش رهبر بتواند موجب ارتقاء
حزب شود.
او در سخنرانی پس از اعالم رأی
نمایندگان حزب گفت« :اکنون
شکســت در انتخابات رویدادی
اســت که می توانیم آن را پشت
سر بگذاریم و مسیر خود را تغییر
دهیم».
مولکر بر اهمیت «متحد» باقی
مانــدن دموکرات هــای نو و به
پیــش رفتن آنها تأکیــد کرد و
گفت کــه جایگزینی او می باید با
«حمایت مطلق و کامــل و 100
درصدی» حزب باشد.او گفت« :من
به راستی چشم براه تبریک گفتن
به رهبــر جدید ان دی پی در یک
سال و اندی دیگر هستم».
مولکر افــزود که او «بــه صورت
خستگی ناپذیر» تا زمان گزینش
جایگزین بــه کار خود در مجلس
نمایندگان ادامه خواهد داد.
او هم چنین درباره دوران رهبری
خود در حــزب اظهارنظر کرد .به
نظر او بیشتریندستاوردش قابلیت
در «ریشــه دواندن در کبک» بوده
است.
{>> ادامه در صفحه}8 :

دوستان عزیز پیوند
در ایــن مقطع از زمان کــه دور از وطن
هستیم ،نگاهداری فرهنگ و سنت های
ایرانی برای بسیاری از ما امکان پذیر نیست.
با در نظر گرفتن این که فرهنگ محیط بر
فرهنگ ســنتی ما غالب است ،در چنین
موقعیتی کار افرادی که حاضرند فرهنگ
و ســنت های ایرانی را با همه مشکالت و
دشواری های ریز و درشت و آشکار و نهان
برای ما پاس بدارند و ارتقاء دهند ،بسیار
ارزشمند است.
یکی از ســنت های بزرگ ملت ما برپایی
جشن نوروز ماندگار است که با همه ساله با
همت آقای رحیمیان و همیاران و دوستان
ایشان در کمال ســلیقه ،دقت و کارآیی
چشمگیر ،در سالن های زیبا و شکوهمند و
درخور شان ایرانی برگزار شده و می شود.
ما این تالش ها را قدر می دانیم ،از ایشان
صمیمانه تشکر میکنیم و برای تیم بزرگ
پیوند ،در راه پاسداری از سنت های سترگ
ایرانی آرزوی پیروزی های بزرگ تر داریم.

دوستان و خانواده های

یوسف تیزهوش ،مهندس عبداله خیامی،
دکتر منصور جباری ،کاظم اسدی،
دکتر محمدملکی ،دکتر منصور عدل،
دکتر معین درباری ،دکترافضل فامیلی،
دکتر راضیه رضوی ،مهندس مهدی
غفوری ،مهندس کهربایی ،دکترفرامز
دهناد ،دکتر طهمورث طوسی ،دکتر
پرویز علوی ،مسعود جهانگیری ،حسین
صمیمی ،محمد شکیب نیا ،بهمن
ناصری ،دکتر جاوید موسوی

با تعیین
وقت قبلی

NOTAIRE-NOTARY

By Appointment only: (514) 652-7623 OR (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

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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ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :
شنبــه ها :

عصر

6 :30
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میزان جراحیهای زیبایی بینی در ایران،
7برابرآمریکاست
_______________
"گوش االغی"،
جدیدترینعمل
زیبایی در ایران!
ـــــــــ

یکشنبه ها:
ایران یکی از کشورهایی
ا
ولی
است که باالترین میزان
 تحویل رایگان دارو
ن3شنب
ه
اسرع
در
شما
داروی
کنید:
فکس
 نسخه خود را به ما
جراحیهای زیبایی در
هر ما
ه
شد.
خواهد
داده
تحویل
وقت هر جا بخواهید
آن انجام میشود .حال
5600 - Upper Lachine
4084 Boul. St-Laurent
رســانهها از رواج عمل
NDG QC H4A - 2A7
Tel.:
)(514
288-4864 Tel.: (514) 288-9281
(روبروی رستوران یاس)
زیبایی جدیدی موســوم به عمل
Fax: (514) 288-4682
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
"گوش االغــی" در میان جوانان
Metro: St-Laurent، Buss 55
مرفهمینویسند.
info: 514-290-2211
بــر طبقآمار ،تنهــا ده درصد از
متقاضیان عملهــای زیبایی از
مشکالت واقعی چهره رنج میبرند.
گفته میشود کهدر ایران،دختران
گاه با وجود سن بسیار کم باز هم
ژاپنی  اروپایی آمریکایی
تن به جراحی پالستیک میدهند
تا چهرههایی "عروسکی" داشته
باشند.
اما این تنها زنان نیستند که نسبت
به جراحی زیبایی عالقه نشــان
حتویلدرمحل:رایگان
میدهند ،بلکه مردان نیز نسبت
به این امر بیتفــاوت نماندهاند و
با
حاال آنها نیز نه تنها به بینی که
به "رفع نقص" در گونه ،چینهای
گارانتی
پیشانی ،برداشتن غبغب یا کیسه
مت ارزان
زیر چشم و کشیدن پوست صورت
قی
ب
و
غ
ر
م
____________________
ت
روی آوردهاند.
کیفی
Pièces d'Autos NDG
به گفته پروانه عابدی ،روانشناس،
6035 Upper-Lachine
توهم خودزشــت پنداری و توقع
Montreal, QC, H4A2C2
بیش از حد از چهره ،ســبب شده
که بسیاری از شاخصهای زیبایی
)Tel.: (514
با مدیریت:
میان جوانان تغییر کند .او چندی
Fax: (514) 486-9994
پیش در گفتوگــو با خبرگزاری
مهر"عقده حقــارت و اختالالت
روانی" را عامل اصلی روی آوردن
دی جی بین المللی
به جراحیهای زیبایی و "به دست
با جدیدترین و
آوردن احساس امنیت در جامعه"
کاملترینآلبوم
ارزیابی کرد.
آهنگ های ایرانی وخارجی
بهگــزارش تارنمای اینترنتی جام
 DJالکاپون
جم« ،براساس آمارهای غیررسمی،
(تیمور)
ایران یکی از کشــورهای صاحب
درخدمت ایرانیان گرامی
رکــورد عمل جراحــی بینی در
Tel.: (514) 692-0476
جهان محسوب میشود .براساس
www.facebook.com/
djalcapone.taymour
تحقیقات مشــترکی که انجمن
تحقیقــات راینولوژی ایــران با
همکاری دانشــگاه جان هاپکینز
همایش  NDPو مولکر >> ...ادامه از صفحه7 :
او آمریکا در ســال  ۹۲انجــام داده
مولکر که هفتمین رهبر حزب ان کردیم و اکنــون باید با امیدواری
است ،میزان جراحیهای زیبایی
دی پی است ،در سال  2012پس به ســوی یک دگرگونی در حزب گفت« :هزاران تن از مردم اکنون بینی در ایران ،هفت برابر آمریکا
از پیروزی بر رقیــب خود برایان دموکرات نو پیش برویم زیرا به آن خواهان سیاستمدارانی هستند که محاسبه شده است.
تاپ ،به رهبری حزب برگزیده شد .نیاز مبرم داریم».
حقایق را بگویند و حرف از دلشان
پس از ســخنرانی مولکر در بعد دی نووو گفت کــه حزب تماس برآید و نه از یادداشت های از پیش
از ظهر یکشــنبه 1700 ،نماینده خود با ریشه هایش ،از جمله میراث نوشته شده و از موضوعاتی سخن
حــزب در همایــش ادمونتون از بنیانگــذار آن «تامی داگالس» و بگویند که زندگی روزمره شان را
جا برخاستند و به او ادای احترام «بیانیه رجینا» را از دســت داده مختل کرده است :بیکاری ،نابرابری
کردند.
است که توسط «فدراسیون تعاونی و البته ،بحران زیست محیطی»« .و
او هنگام تــرک صحنه خطاب به مشترک المنافع» ترسیم و خواهان این چیزی است که ما خواهان آن
جمعیتگفت:
حذف ســرمایه داری و ایجاد یک هســتیم و امیدواریم به آن دست
«اجازه ندهید ایــن رأی نزدیک اقتصاد سوسیالیستی برنامه ریزی یابیم».
به دو نیمه برابر ،موجب تفرقه ما شده بود.
چارلیآنگوس،نمایندهپیشکسوت
شود».
او همچنین حزب را با همتاهای اندی پیدر روز یکشنبه گفت که
چری دونووو ،عضو مجلس اونتاریو چپ خــود در ایــاالت متحده و تصمیم گرفته شده نه «عقیدتی»،
که پیشتر خواستار تغییر شده بود انگلستان مقایسه نمود و از جرمی بلکه در عرصه انجــام کار «برای
گفت که ایــن «زمانی فرخنده» کوربین ،رهبر حزب کارگر انگلیس آماده بودن درســال  »2019بوده
برای حزب بوده است.
و برنی ســاندرز ،نامــزد مرحله است.
دی نووو هنگام حضور در شــبکه مقدماتی حــزب دموکــرات در
تلویزیونی ســی تــی وی در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گراهام اسالوتر و مایکل شولمن،
یکشنبه گفت« :ما تصمیم بسیار به عنوان نمونــه هایی مثبت یاد
اخبار سی تی وی  -کانادا
دشــواری گرفتیم و آن را عملی کرد.

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

Pièces d'Autos N.D.G.

رضا امیری 486-9994

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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بر طبق آمــار انجمن تحقیقات
راینولوژی ایران ،ســاالنه بیش از
 ۸۰هزار جراحی زیبایی بینی در
کشور انجام میگیرد .بهگفتهدکتر
محسن نراقی ،رئیس این انجمن،
 ۵۰درصد مراجعــان برای انجام
جراحی بینی بطور واقعی نیازی به
این عمل ندارند.
دکتر نراقی گفته است که جراحی
بینی در ایران از اواخر دهه شصت
شتاب روزافزونی به خود گرفته و
بهطور عمده زنان را به خود جذب
کرده است .اما آمارها در سالهای
اخیر نشان میدهد که مردان نیز
در زمره افراد خواســتار جراحی
زیبایی بینی قرار گرفتهاند .طبق
گزارشها ،اغلب این افراد در گروه
سنی  ۱۷تا  ۲۵سال قرار دارند .در
میان جراحیهای زیبائی جراحی
گوش اما پدیده ای نو اســت که
در ســالهای اخیر ،ایرانیان از آن
استقبالکردهاند.
گوش االغی

در عمل زیبایی موسوم به "گوش
االغی" (عکس باال) با برش قسمت
باالیی گوش و سپس بخیه زدن،
فرم گوش را تیز میکنند .عملی
که در نتیجهی آن و با تغییر فرم
طبیعی گوش ،بازگشت به حالت
اولیه ناممکن میشود.
عمل زیبایی گــوش در ایران در
ماههای اخیر رواج یافته است .اما
هافینگتون پُست در سال ،۲۰۱۱
از ایــن عمل با نــام "گوشهای
جنی" یاد کرده و آن را جدیدترین
عمل زیبایی نامیده است.
گفتــه میشــود کــه میــل به
داشــتن گوشهــای مثلثی ،در
آغاز نوعی الگوبرداری شــمایلی
از شــخصیتهای جادویی فیلم
"ارباب حلقهها" بوده است.
گروهی از کارشناسان بر این باورند
که افزایش اغراقآمیز جراحیهای

زیبایــی در ایــران ،از منظــر
آسیبشــناختی ،میتواند ناشی
از اقتصاد ناسالم و افزایش شدید
شکاف طبقاتی در جامعهی ایران
باشــد .گروهی دیگر نیز عواملی
نظیر فقدان نظارت از سوی وزارت
بهداشــت بر حوزهی درمان را در
این زمینهدخیلدانستهاند.
روزنامه خراسان ضمن گفتوگو
با دکتر محمد حســين قربانی،
عضو کميسيون بهداشت و درمان
مجلس ،در این باره مینویسد:
«امروز خيلی از کارها در کشور مد
شده است که جراحی زيبايی يکی
از آنهاست و با داشتن هزينههای
گزافی که بر اســاس تعرفههای
غيرواقعــی پرداخت میشــود،
بسياری از جوانان و حتی نوجوانان
برای انجام عمل جراحی زيبايی به
پزشکان مراجعه میکنند».
دکتر قربانی میافزايد« :حتی در
برخی مراکز دولتی هم با استفاده
از زيرميــزی چنين جراحیهايی
صورت میگيرد کــه خود باعث
شــده روند درمان با اســتفاده از
جراحیهای زيبایی از مسير اصلی
منحرف شــده و به جاده خاکی
برود».
دکتر قربانی عامل ديگر را نظارت
نداشتن وزارت بهداشت در حوزه
درمــان میداند و معتقد اســت،
ضعف در نظارت موجب شده که
حتی غيرمتخصصــان هم عمل
جراحــی زيبايی انجام دهند و در
واقع بازار عملهای جراحی زيبايی
داغ شود.
بر اساس گزارش گاردین در سال
 ،۲۰۱۳در حالی که در شهر تهران
تنها  ۱۵۷مرکز مجاز انجام عمل
زیبایی وجــود دارد ،اما بیش از ۷
هزار نفر در حال حاضر در پایتخت
به انجام این کار مشغول هستند.

•

zarbarg paivand

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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با  65سال سابقه کمک به مهاجرین

«اسناد پاناما»

½

آب در خوابگه مورچگان

 21فروردین -انتشار روز به روز
 ----------------با این محاسبه ،دالل انگلیسیکوهی از اطالعات سری درباره  The Panama Papers are a leaked setبه یکدفتر وکالت متخصصدر
 of 11.5 million confidential docuامور مالی مث ًدنیای سحر آمیز «بهشتهای
الدر پاریس مراجعه
مالیاتــی» و «شــرکتهای
 ments that provide detailed inforمیکند و از طریق همیندفتر باmation about more than 214,000
پوششــی» از سوی بیش از
موسسه «موساک فونسکا» در
offshore companies listed by the
یکصد رسانه در هفتاد و شش  Panamanian corporate service pro-پاناما تماس میگیرد.
کشور جهان ،که با هماهنگی
 vider Mossack Fonseca...همین موسســه بــرای او یک
«کنسرســیوم بیــن المللی
« ----------------شرکت پوششی» در سنگاپورروزنامه نگاران جستجو گر»
تأسیس میکند و حسابی را در
انجام میگیرد ،توفانی را در بخش هدفهای مــورد نظــر این فرد یک بانک ســوییس به نام همین
بزرگی از جهــان به وجود آورده و انگلیسی به آسانی تأمین میشد .شرکت به ثبت میرسد.
پرسشهای حســاس و مهمی را مث ً
ال او میتوانســت از طرفهای برای آنکه پنهانکاری بیشتر بشود،
هم برای دولتها و هم برای جامعه معامله بخواهد پول او را به حسابی گزینههای تکمیلــی دیگری هم
مدنی مطرح کرده است.
در یکــی از بانکهای ســوییس وجود دارد که به منظور خودداری
سخن بر سر یازده میلیون و پانصد منتقل کنند ،چون اطمینانداشت از طوالنی و پیچیده شدن مطلب،
هزار فایلی است که از آرشیوهای که این کشــور گریزگاهی بسیار به آنها نمیپردازیم.
یک دفتر عظیم وکالت در پاناما به مطمئن برای همه کســانی است افشای انبوه آرشیوهای «موساک
نام «موساک فونسکا» به بیروندرز کــه ،به دالیل گوناگــون ،مایلند فورســیکا» بــرای شــماری از
کرده است.
حسابهای بانکیشان در «حصار سرشناسان جهان که نامشان به
این انبوهترین حجم اطالعاتی است رویین» باشــد و برای درآمدهای میــان آمده ،دردســرهای جدی
که بدون مجوز دارنده اصلی آن در احتمالی این حســاب نیز مالیات بوجود آورده ،بــه ویژه آنهایی که
اختیار رسانهها و افکار عمومی بین بسیار کمی بپردازند.
در کشــورهای دموکراتیک غربی
المللی قرار گرفته است .در البالی به بیان دیگر پناه دادن به اینگونه زندگی میکنند و باید حســاب و
این اطالعات ،که به «اسناد پاناما» پولها ،تخصص ســوییس بود و کتاب پس بدهند.
شــهرت یافتهاند ،در کنار اسامی صدهــا دیکتاتور فاســد و دارنده از میان گروه اخیر نخســت وزیر
هــزاران فرد ناشــناس ،نامهای «پولهای کثیف» از این تخصص ایســلند مجبور به اســتعفا شده
سرشناسی دیده میشوند متعلق استفادهمیکردند.
و نخســت وزیــر بریتانیــا نیز با
بــه چهرههای دنیای سیاســت ،از حدودده سال پیش به این طرف ،دشــواریهای کــم وبیش جدی
میلیاردرهای مشهور ،بلند آوازگان داشــتن این گونه حســابها در روبرو است.
دنیای ورزش ،و نیز شخصیتهایی بانکهایسوییس(یا لوکزامبورگ ،پس لرزههای ایــن توفان به این
که مشمول تحریمهای بین المللی لیختن اشتاین ،موناکو و غیره )...سادگی فرو نخواهد نشست ،به ویژه
بودهاند.
با ریســک فراوان همراه است ،از با توجه به حساسیتهای شدیدی
همه اینها متهماند که برای مخفی جمله به این دلیل که ســوییس ،کهدر جوامع مدنیدموکراسیهای
کــردن داراییهای خــود و یا به در پی امضای معاهداتی با اتحادیه غربی در این زمینه به وجود آمده
منظور فرار از پرداخت مالیات در اروپا ،متعهد شده است اطالعات است.
کشورهایشان ،از خدمات «موساک مربوط به حسابهای بانکی اتباع با این حال از قضاوتهای شتابزده
فونسکا» برخوردار شدهاند.
اروپایی را به کشورهای متبوع آنها و محکوم کردنهای بدون محاکمه
این دفتر وکالت ،که در واقع به یک گزارش بدهد .در مورد کشورهای نیز ،باید خود داری کرد.
شرکت عظیم چندملیتی شباهت غیر اروپایی هم سوییس ،با توجه همه شرکتهایی کهدر «برونمرز»
دارد ،و یکی از صدها شرکت مشابه بــه تحــوالت جــاری در زمینه به وجــود میآینــد ،در خدمت
در سراسر جهان است ،طی پانزده قوانین بین المللی مربوط پرداخت داراییهای فاسد و یا فرار مالیاتی
ســال گذشته ،هر ســال به طور مالیات ،اصوالً تصمیم گرفته است نیســتند .شمار بســیار زیادی از
متوسط 9 ،هزار «شرکت پوششی» از تخصص قدیمی خود به عنوان شرکتهای غربی که در سنگاپور
را به ثبت رسانده است.
پناهگاه«پولهایکثیف»صرفنظر مستقر میشــوند از زیر بناهای
بــرای روشــن شــدن چگونگی کند.
عظیم مالی و بورســی و بانکی و
فعالیت «بهشــتهای مالیاتی» و در این شرایط دالل انگلیسی چه فنی این کشور بســیار پویا برای
«شــرکتهای پوششی» ،از مثال باید بکند؟
بازرگانی و سرمایه گذاری استفاده
کام ً
ال فرضی زیر ،استفاده میکنیم :او میتوانــد به جای بــاز کردن میکنند .راست است که اینان با
یک شهروند انگلیســی ،از محل حساب در سوییس ،به بانکهای «شرکتهای پوششی» ،که عمدتاً
داللی میان یک کارخانه اســلحه مستقر در «بهشتهای مالیاتی» نقش یــک جعبه نامــه را بازی
فروشــی آلمانــی و یک کشــور دور دست از جمله پاناما یا دبی یا میکنند ،هیچ نسبتی ندارند.
آفریقایــی ،یــک میلیــون دالر جزایر کایمان مراجعه کند.
در ســوی دیگر جهان نیز ،اتباع
«حق الزحمــه» دریافت میکند .مشــکل در آنجا اســت که این بعضــی کشــورهای در حــال
دالل مورد نظــر نمیخواهد این بانکها قابل اطمینان نیستند.
توســعه ،چون در ســرزمینهای
مقدار پول را به یکی از بانکهای راه مطمئنتر آن است که پول در خود از فضای عادی کســب و کار
کشورش منتقل کند ،به این دلیل بانک ســوییس بماند ،ولی دارنده محرومند ،مجبورنــد برای انجام
که مایل نیست منشــاء آن افشا حساب عوض بشود .به عالوه برای فعالیتهای اقتصــادی به خارج
بشود و یا حاضر نیست مالیاتی را محکمکاریبهتراستدارندهحساب برونددر سرزمینهای مساعد برای
که بر ایندر آمد تعلق میگیرد ،به به جای یک شخصیت حقیقی (فرد این گونه فعالیتها شرکت بزنند.
دولت انگلیس بپردازد.
انگلیسی) ،یک شخصیت حقوقی
{>> ادامه در صفحه}10 :
در گذشــته نــه چنــدان دور ،باشد(یکشرکت).

½
½
½
½
½
½
½

>> خــدمات ما شامل:

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی
و شرکت در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش هایدسته جمعی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

کالس
ه
ا
ی
ف
ر
ا
نسه

  نیم
ه وقت 
  رایگان

ساعات کار:

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

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

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

French language training center
for the people in preparation for the status of landed immigrant

NDG

EMULCQ
B2 cours de français

depuis 1991

We open every first Monday of the month
… May 2, June 6, July 4, August 1

From A1 to B2 certificate

)20~24 weeks($2965
courses cooperating with

Canada college

It takes only

Accreditation

ks

)➤A1 : 80h($585, 4wks, Mon~Fri, 10:00~14:00 or 12:30~16:30 or 17:00~21:00
)➤A2 : 80h($585, 4wks, Mon~Fri, 10:00~14:00 or 12:30~16:30 or 17:00~21:00
)➤B1 & B2 accreditation : 180h($1795, 12wks, Mon~Fri, 18:00~21:00
24w
~20

B2
B2 Test
at Canada college

! program

B2 Test Preparation Courses
directly lectured by TEFaQ evaluators

)3wks, Mon~Thu, 10:00~14:00
)4wks, Mon~Thu, 14:30~17:30
)4wks, Mon~Thu, 18:00~21:00
)16wks, Saturday, 09:30~12:30
)8wks, Saturday, 09:30~16:30
4wks, Friday & Saturday, 09:30~16:30).

Oral

emulcq.b2@gmail.com

48h($500,
48h($500,
48h($500,
48h($500,
48h($500,
48h($500,

:
:
:
:
:
:

1
2
3
4
5
6

➤Oral
➤Oral
➤Oral
➤Oral
➤Oral
➤Oral

** Registration fee 50$

Specialized in French

For inquiry or registration: 514-661.6580

email your name & phone number for asking the application .

➤ Simply

Tuition Payment : 2016. 4. 29(Fri) 16:00~18:00
Address:
)EMULCQ NDG Campus(NDG Catholic Church
5333 ave. Notre-Dame-de-Grâce Mtl H4A1L2
5 min away from Metro Villa-Maria
Classroom locations: EMULCQ NDG campus & Cavendish campus
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اعـالم وضعیت اضطراری در یک جامعه بومیان
کانادا به دلیل افزایش خودکشی

کانـــادا...

 12آوریل :در یک جامعه بومیان
در شــمال کانادا به دنبال تالش
یازده نفر برای خودکشی در یک
روز ،وضعیت فوقالعاده اعالم شده
است.
قبیله آتاواپسکات از بومیان کانادا
در اونتاریو در ماه مارس شاهد ۲۸
مورد خودکشی بوده است.
رســانههای کانــادا میگویند که
از سپتامبر ســال پیش تا کنون
صد مورد خودکشی در این قبیله
گزارش شــده کــه در یک مورد،
منجر به مرگ شده است.
جاستین ترودو ،نخستوزیر کانادا

اقدامات جدی دولت فدرال برای شناسایی و
تنبیه شدید خالفکاران مالیاتی
ادارهدرآمدها و مالیاتدولت فدرال
کانادا اخیرا به منظور شناسایی و
تنبیه شدید تقلب کاران مالیاتی
یکصــد بازرس جدید اســتخدام
نموده است .این روزها شهروندان
درحال دست و پنجه نرم کردن در
تهیه اظهار نامه های مالیاتی خود
هستند تا پیش از سررسید و موعد
مقرر  30آوریل آنرا آماده نمایند و
معلوم شود چه میزان از درآمدی را
که با کار طاقت فرسای به دست
آورده اند باید بــه دولت بپردازند.
همزمان تصور ایــن ایده که پاره
ای از شــهروندان سعی دارند تا با
تقلب ،از پرداخت سهم مالیات شان
به صندوق دولت فرار کنند ،میزان
خشم مردم را دوچندان کرده و از
این روی حرکت اوتاوا با استقبال
مردمی روبرو شده است.
طبیعی است که فکر تقلب بعضی
ها در فــرار از پرداخت مالیات در
اذهــان مردم وجــود دارد و فاش
شدن افتضاح مالیاتی اخیر که به نام
«اوراق پاناما» مشهور شده و نشان
میدهد که بسیاری از ثروتمندان و
سیاستمداران و صاحبان قدرت در
سراسر جهان با استفاده از روشهای
گوناگــون و با کمک موسســات
حقوقی و ایجاد شرکتهایدروغین
و اســمی در پاناما و دیگر بهشت
های مالیاتی به دور از کشورهای
خود ،اموال شان را پنهان کرده و
از پرداخت سهم مالیاتی خود فرار
کرده اند نارضایتی شدیدی را در
بین مردم عادی و مالیات دهندگان
ایجاد کرده است.
در عین حال مدارک به دست آمده
نشانگر آن اســت که حداقل 25
مولتی میلیونر کانادایی با استفاده
از روشــهایی (که از منظــر اداره
درآمدها و مالیات فدرال ســئوال
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برانگیز میباشند) با کمک شرکت گردند.
معظم حقوقی -حسابداری «کا پ استان کبک تنها استان در کانادا
ام ژ» در بهشــت های مالیاتی ما است که ســامانه ی جمع آوری
وراء دریاها اموال خود را در پناهگاه مالیات خــود را دارد و در ســایر
های مالیاتی پنهان کرده اند.
استانها دولت فدرال سهم مالیات
در عیــن حال بهمان میزان نحوه استان ها را نیز جمع آوری میکند.
برخورد و عمل اداره
در حــال حاضــر دولت
پاناما،
اسناد
درآمدهــا و مالیات
کبک نیز به گونه جدی
کانادا نیــز که به این نشان می دهد و مســتمر در تعقیــب
 25میلیونر
افــراد اجــازه داده
خالفکاران مالیاتی است
است تا بر پایه توافق کانادایی اموال و گفتــه شــده اقدامات
خود را در
محرمانــه ای کــه با
انجام شده فعلی کمک
ایشان به دست آمده پناهگاه های بزرگی در کاهش سطح
 ،بدون پرداخت هیچ مالیاتیپنهان کســری بودجه داشته و
جریمــه ای مالیات
فاکتوری در مسیر توازن
کرده اند.
های نپرداخته و عقب
آن گردیده است.
افتاده خود را بپردازند نیز سئوال پرداخت ســهم عادالنه مالیات بر
برانگیز بوده اســت .وزیر مسئول درآمد به صنــدوق دولت ،بدون
فدرال اعالم نمود که دولت مبلغ در نظر گرفتن میــزان درآمد ،در
 444میلیون دالر هزینه بازرسی و واقع یک وظیفه مدنی شهروندی
حسابرسی موشکافانه خواهد نمود است چرا که مجموعه این مالیات
تا مانع از آن گردد که افراد ثروتمند ها منبع اصلی تامین هزینه های
و شرکتها راه فرار از پرداخت مالیات موسسات دولتی و ارایه خدمات،
را پیدا و برای خود بخرند.
از جمله سیســتم رایگان تامین
گفته میشــود نتیجه اقدامات و اجتماعــی و بهداشــت و درمان
فعالیت های انجام شده فعلی در عمومی اســت ،که کانادایی ها از
ســالهای  2016-2015به جمع آن با افتخار یاد میکنند ،میباشد.
آوری  11میلیارد دالر مالیات های زمانی که بعضی هــا در پرداخت
پرداخت نشده ،جریمه ها و سود ســهم خویش تقلب کرده و از آن
دیر کرد در بازپرداخت برای دولت فرار میکنند به واقع بانی تضعیف
منتهی گردیده است.
و تخریــب روحیه و اراده ســایر
به گفته کارشناسان از منافع دیگر شهروندان قانونمدار نیز میگردند
دقت و سخت تر نمودن بازرسی و چرا که هیچ فــردی تمایل ندارد
حساب رسی ها این بوده که افراد که احمق و یا ســاده لوح انگاشته
و شــرکت هایی که با استفاده از شــود و اقدام و حرکتی که دولت
روشهای نا متعارفدرآمدهای خود فدرال شروع کرده و به مرحله عمل
را پنهان نموده و از پرداخت سهم درآمده اســت بسیار الزم و به جا
مالیات خود فرار کرده اند داوطلبانه بوده است.
خود را معرفی کنند تا اینکه توسط
برگردان از سرمقاله
بازرسان به تله افتاده و مجبور به
روزنامه گازت مونترال
پرداخــت جریمه های ســنگین
 13آوریل 2016

دوره های آموزش شنا

• 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)

Tel.: 514-701-1390

ندا عزیزی

این اخبار را "بســیار اندوهناک"
خوانده است.
میــزان فقر در میــان بیش از ۱
میلیــون و  ۴۰۰هزار مردم بومی
کانادا بسیار باالست و شاخص امید
به زندگی در میان آنها پائینتر از
متوسط شاخص امید به زندگی در
کانادا است.
بروس شیشیش ،رئیس این قبیله
گفته است که روز شنبه یازده نفر
در این قبیله دست به خودکشی
زدنــد که باعث شــد او وضعیت
فوقالعاده اعالم کند.
یک گروه روانپزشکی به این قبیله

منزوی فرستاده شــده تا به آنها
کمک کند.
در قبیله آتاواپسکات نزدیک به دو
هزار نفر زندگی میکنند.
کارشناســان میگوینــد که فقر
مفرط و نومیدی از شرایط از دالیل
افزایش میزان خودکشــی در این
قبیله است.
جین فیلپات ،وزیر بهداشت کانادا
گفته اســت که دولت در تالش
اســت تا از در دست بودن منابع
الزم برای مقابله با چنین وضعیتی
اطمینان خاطر حاصل کند.
(بی بی سی)

مک کالوم قول داد اقامت دانشجویان
خارجی را آسانتر کند
 10فرورديــن -ایرانتو:
جان مک کالــوم وزیر
مهاجرتدردولت فدرال
می گویــد دولت در پی
راههایی است تا فرآیند
مهاجرت دانشــجویان
خارجی را آسانترنماید.
"دانشــجویان خارجی
بهترین منبع مهاجرت
محسوب می شوند ،آنها
تحصیل کرده و جوانند،
به انگلیسی یا فرانسه مسلط اند و
این کشور را می شناسند .از همین
رو ما می بایستی هر آنچه درتوان
داریم در جهت جذب آنها به کار
بریم" .این سخنان می تواند برای
استان نووا اســکوتیا که هر سال
هزاران دانشجویان خارجی را می
پذیــرد و در تالش بــرای جذب
بیش از پیش مهاجران می باشد
پیامدهای مهمیداشته باشد
دانشجویان خارجیدر نووا اسکوتیا
دانشگاه سن ماری می گوید بیش
از یک ربع از دانشجویانش از دیگر
کشورها می آیند.دانشگاهدالهوزی
می گوید 14درصــد از  18هزار
دانشجویان آن خارجی اند.دانشگاه
کیپ برتون خانه نزدیک به هزار
دانشجوی خارجی است.

اسناد پاناما...

هیمنا پرادو مکزیکی در دانشگاه
دالهوزی میکروب شناســی می
خواند .او به عنوان عضوی از انجمن
دانشجویان خارجی این دانشگاه
می گوید که بســیاری از اعضای
انجمن ،از جمله خــود او ،تمایل
دارند پس از فارغ التحصیلیدر نووا
اسکوتیا باقی بمانند.
مک کالوم در مصاحبه ای با رادیو
سی بی ســی گفت که دولت به
دنبال راههایی است که تا امکان
کسب اقامت دائم برای دانشجویان
خارجی را تســهیل کند .به قول
او سیســتم جاری "ورود سریع"
امکان کسب اقامت دائم برای این
دانشجویان را مشکل کرده است.
این سیستم برنامه ای کامپیوتری
اســت که ارتباط دانشــجویان و

استخدامکنندگان بالقوه
را سنجش می کند اما
چون این برنامه مهاجرت
کارکنــان ماهــر را در
اولویت قــرار می دهد
بســیاری از دانشجویان
به ســادگی مردود می
گردند.
اکنون مک کالوم در نظر
دارد با همکاریدولتهای
ایالتی راههــای اصالح
این سیستم را بررسی و اجرا کند.
از جمله ایــن اصالحات می تواند
افزایش امتیاز دانشجویان خارجی
باشد .یا ممکن است حداقل امتیاز
الزم برای دریافت پیشــنهاد یک
شغل دائم کاهش یابد .به هر روی
اما ماهیت ایــن اصالحات هنوز
روشن نیســت هر چند به گفته
مک کالومدولت بر اهمیت تشویق
دانشجویان خارجی برای اقامت در
کانادا به خوبی واقف می باشد .او
تاکید می کند "ما بدون تردید می
خواهیم بیش از پیش آغوشمان
را به روی دانشجویان خارجی باز
نماییــم و در آینده نزدیک برنامه
مستحکمی را عرضه خواهیم کرد".

>> ادامه از صفحه9 :

به عنوان نمونه میتوان به صدها
شرکت ایرانی اشــاره کرد که در
دوبی مستقر شدهاند.
در مورد «اسناد پاناما» نیز ،و هزاران
نامی که در آنها دیده میشود ،باید
محتاط بود.
با این همه تردید نمیتوان داشت
که این رویداد را باید به فال نیک
گرفت .فرار مالیاتی به آفتی بزرگ
در جوامع دموکراتیک غربی بدل
شد و شــماری از شــرکتهای
بلندآوازه اروپایی و آمریکاییدر این
کار به استادی رسیدهاند.
در ســال  ،۲۰۰۹در نشست گروه
بیســت کشــور بزرگ صنعتی و
نوظهور که در لندن برگزار شــد،
تصمیمهای قاطعی برای مبارزه با
این آفت گرفته شد .بیش از سی
کشــور از جمله شــمار زیادی از
کشورهای اروپایی از سال 2018
تمامدادههای بانکی مربوط به اتباع

خود را به صــورت اتوماتیک رد و
بدل خواهند کرد .شمار زیادی از
«بهشتهای مالیاتی» ،از سوییس
گرفته تا سنگاپور و لوکزامبورک،
به شفافیت مالیاتی متعهد شدهاند.
با این حــال در این زمینه انتظار
معجزه نباید داشــت .راههای فرار
از مالیات به این ســادگی بســته
نخواهند شد.
دست زدن به مونتاژهای حقوقی
برای فــرار از مالیات طبعاً عملی
است زشــت ،ولی از آن زشتتر
میلیاردهــا دالر «پــول کثیف»
است که سیاســتمداران فاسد و
سازمانهای مافیایی با استفاده از
«شرکتهای پوششی» به نام خود
و وابستگانشان نگهداری میکنند.
طی چند روز گذشته ،در پیوند با
«اسناد پاناما» ،از الیگارشی روسیه
و نزدیکان والدیمیر پوتین رییس
جمهوری روسیه فراوان سخن به

میان آمده است.
بهنظرمیرسدکه«اریستوکراسی»
سرخ در جمهوری خلق چین و زاد
و رود آنها نیز از خدمات «موساک
فونسکا» استفاده فراوان کردهاند.
در میــان دیگــر مشــتریان این
دفتر وکالــت پانامایی ،میتوان از
صاحب امتیازان دیکتاتوریهای
خاورمیانهای و آفریقای شمالی نام
برد ،از اعضای خانواده بشــار اسد
گرفته تا نزدیکان رهبر سابق لیبی
و اطرافیان شاه مراکش.
با انتشار «اسناد پاناما» ،و آبی که
در خوابگه مورچگان ریخته شده،
به احتمال فراوان رازهای بیشتری
از پرده برون خواهد افتاد.
فریدون خاوند
(تحلیلگراقتصادی)

•
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از خودمان...
ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ
ﺑﺎ ﺗﻌﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ :دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ،ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺗﺎ ۱۸

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC
& Registered with Quebec Immigration
By appointment only from
10:00 to 18:00 Monday to Friday

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن
از ﺗﮭران ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره و از ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻓﻘط ﭘﯾش ﺷﻣﺎره )(۰۲۱

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴ﺑﮫ وﻗت اﯾران

(۰۲۱) ۸۵۵۲-۱۴۸۳

ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ازدواج ﻧﻤﻮدم و ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮاﻧﯽ وارد ﺷﺪم
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و ﭼﮭﺎر ﺳﻔﺮ ﺧﺎطﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﺮان
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ۲۰۰۷در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ھﻤﺴﺮم ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا

قدردانیازحرکتانساندوستانه مجیدجوانی
فرزینطیـــرانی

بنیادنیکو

صبح اولین روز بهار  ۱۳۹۵برای
نگارنده با صدای زنگ تلفنی آغاز
شد که نوید ســالی نو و متحول
را مــی داد .در پای تلفن صدای
دوست عزیزم آقا ی مجید جوانی را
داشتم .خوشحال شدم از شنیدن
صدایش،چون در او خلوص نیتی
را ســراغ دارم که در کمتر کسی
میتوان یافت و بنا بر اقوال،صدای
او و شــنیدن صحبتش در اولین
تماس ســال جدید ،نوید بخش
حرکت و برکــت توامان می بود.
پس از تبریکات ســال نو و آرزوی
بهترینها برای یکدیگر آقای جوانی
به خبری اشاره کرد مربوط به شب
قبل و در میهمانی بزرگ ســال
جدیــد ۱۳۹۵که توســط «گروه
پیوند» برگزار شده بود.
به پاس سه دهه خدمات پیگیر،
ایثارگرانه ،بی شــائبه و در نهایت
فروتنی او در ســال های متمادی
و در برنامــه های مختلف جامعه
ایرانی ،درکنار لوح کریستال زیبای
«سپاس» ،هدیه ای  ۱۰۰۰دالری
به او پرداخت شده بود.
کاری بســیار زیبا و قدر شناسانه
از نشــریه پیونــد که نشــان از
منزلت فعالیت های داوطلبانه نزد
فرهیختگانجامعهایرانی
دارد.
من پس از شــنیدن این خبر در
وهلــه اول بدون اینکــه به آقا ی
جوانی اجــازه بدهم صحبت خود
را تمام کند با اشــک شــادی در
چشم ،به او تبریک گفتم و در آنی
خوشحال بودم که پیوند چه کار
زیبایی انجام داده است.
بــا اصرار خــود ایشــان در ادامه
صحبت ،آنچنان تحت تاثیر رفتار
این مــرد بزرگ قــرار گرفتم که
نمیدانستم به او چه باید بگویم.
و ادامه داد من کار بزرگی نکرده ام!
من فقط وظیفه خودم را انجام داده
ام ،من نســبت به انسانیت ملیت
و مردم دوست داشتنی خودمان
احساس تعلق دارم و به دین خود
عمل نموده ام .آری آقای جوانی
در همــان لحظــه دریافت چک

سـپاس
کوشش آن حق گذاران یاد باد!
نوروز 1395

AWARD of Merit

______________________________________

مجید جوانی

M. Majid Javani
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
به پاس سه دهه تالش پربار و کار پیگیر،
 فروتنانه و موثر -درکامیونیتیایرانیانمونتریال
--------بغل بغل گل های بهاری،
و فریاد بلند «براوو»ی جمع کوچک ما،
نثار حضور ارزشمند شما
__________________________________
ازطرف همه دوستان شما در

مونتریال و ونکوور
نوروز 1395
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 ۱۰۰۰دالری خــود او عین این
مبلغ را برای کمــک به کودکان
مستمند و تحت فشار کشورمان
به '' بنیاد خیریه نیکو '' اهدا نمود.
سالهای متمادی در کنار بنیاد نیکو
بوده اســت و در فعالیت های این
نهاد تاثیر گذار بوده است.
از او پرســیدم مجیــد جان چرا
اینکار را کردی کسی انتظار ندارد
که شما هدیه خود را که به پاس
خدمات سالهای طوالنی
دریافت کــرده ا ی ،خالصانه اهدا
کنی.
پاسخ به سوال بنده بسیار آموزنده
و مفید بود که برای خود من نیز
درس بزرگی به ارمغان آورد.
او گفــت :مردم عزیز مــا که در
موارد خاص و مشکالت همنوعان
خود ،خالصانه شتاب دارند ،باید از
موقعیت های
زندگی خود که زیــاد هم پیش
نمیاید برای کمک به بشــریت و
فعالیت های عام المنفعهدر جامعه
ایرانی سود ببرند.
باید بیشتر با هم باشیم و یکی شدن
را تمرین کنیم .نباید از خطاهای
احتمالی نهراســیم و بکوشیم با
یاری یکدیگر با برنامه  -ریزی های
طوالنی مدت فرهنگی اجتماعی
گام های بلنــد و موثری برداریم.
باشد که آیندگان و فرزندان ما راه
خالصانه و ایجاد شده را هموار تر
طی کنند.

فحوای کالم او این بود که باید از
خود مایه گذاشت و در راه اهداف
نیکوکارانه بدون انتظار پاداش قدم
برداشت.
همچنان با شور و شعف به صحبت
های او گوش میکــردم و با تایید
نظراتــش و قدر دانــی مجدد از
حرکت انســان دوستانه اش به او
گفتم آرزومندم با تالش فرد فرد
ما در این سوی دریاها و فرسنگها
فاصله از میهن عزیزمان بتوانیم در
قالب یک بنیاد خیریه کوچکدین
خود را به کودکانی که هم اکنون
در جای جای شهرهای ایران عزیز
پناهگاهی جز دست های مهربان
نیکو کاران ندارند ،ادا نماییم.
در اینجا جا دارد از کلیه دوستانی
کهدر سال های متمادی با حمایت
خود از بنیاد نیکو نهال کوچکی را
آبیاری نموده اند و با ما هم کالم و
همزبان بوده اند ،تشکر نمایم.
بنیاد نیکو ضمن کمک های ماهانه
خود به بنیاد خیریه بهنام دهش
پور در ایــام فرخنده ای همچون
عید نوروز و باز شــدن مدارس در
اول مهر مــاه هدایا و کمک های
خود را به مدرســه غیر دولتی و
مردمی خانه مهر که حامی کودکان
کارو خیابان و کودکان بدسرپرست
میباشد ،اهدا نمو ده است.
در آستانه سال نو  ۱۳۹۵نیز مبلغ
 ۱۵میلیون تومان برای خرید ۱۰۰
بســته کاال های نوروزی و اهدای
این کاالها به  ۱۰۰خانواده تحت
پوشش این مدرسه هزینه شد که
در روز جشن  ۱۹اسفند خانه مهر
و در حضور نماینــده بنیاد نیکو
خآنم مینا طیرانی تقدیم مدیران
مجموعهگردید.
لطفا بــرای همکاری و کســب
اطالعات بیشــتر با بنیاد نیکو در
مونترال با شــماره تلفن زیر با ما
تماس حاصل فرمایید.
به امید همیاری و مساعدت هر چه
بیشــتر ایرانیان در مجموعه های
فعال فرهنگی شهر مونترال.
----------------عکس :مجیــد جوانــی ،هنگام
دریافت لوح سپاس در جشن نوروز
پیونــد -درکنار خانم دکتر راضیه
رضوی و ابی درویشعلی

) ﻓدرال ،ﮐﺑﮏ ،اﺳﺗﺎﻧﯽ (
وﮐﺎﻟت ھﻣﺳر ﯾﺎ واﻟدﯾن ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاران ،ﮐﺎر آﻓرﯾﻧﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﺑﮏ

ﻣﺷﺎوره ﺣﺿوری ،ﺗﻧظﯾم دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻣدﯾد
ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ،وﯾزای
ﺗورﯾﺳﺗﯽ و ﺗﻣدﯾد آن ،اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن

Immigrate to Canada

)(Federal, Quebec, Provincial
Spousal or Parental Sponsorships,
Canadian or Quebec Experience Class,
Skilled Workers, Investors, Entrepreneurs

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

all aspects of Immigration

6621 rue sherbrooke est, suite 103
)Montreal, Quebec H1N 1C7 (Across Langelier metro

Tel: 514-656-8178
www.mariacottone.com / mariacottone@hotmail.com

HAQUE

CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque









سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
nd
efu le
R
Fi
ter
Fas ugh E
o
thr

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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توانددرخواستی بنویسد که اگر
شنری می
آکسفورد

نامهاست و این چند مورد آنهایی
در اینباره حذف
دیکشنریوleپاگیر
سال" دســت
Inscriptions
pour
soir:
آکسفورد
"لغت

le 3, 4, 11 décembre
le 8 janvier
17:00-19:00
( )Selfieاثــر حادثه یا بیماری به بوده که رسانه بیشتر در موردشان
روزی بر
()Selfieوetمجانین هم
بیمار
لغتکودکان
شود و
"سلفی"
دیکشنری آکســفورد
د لغت "سلفی"
بپیوندندSession: le .
13 janvier
این au
27 mars
2014
غیرقابل برگشت دچار شد ،حرف زدهاند.
به
بتوانند
گروهاین
اعالم کرد.
"۲۰۱3
را به عنوان "لغت سال
کمایاین
ل  "۲۰۱3اعالم کرد.
Inscriptions
secondaire:
مجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
گزارش
pourدر به
پاپآمریکا
هرمادونا،ستاره
فوربس
گزارشمجله
اتانازی کنند.به
 leبرای
رسدآن
اند و از
اینترنت
ت ساختهاند واوازراآن برای
لغت رامعنای
1395نــام او به
بعضیها
بــرای
تواند
کبک
ساختهمی
کاربران به
بوده 27
1262
میشماره
سال23
www.paivand.ca
ای 8,
آینده14
et 21since
novembre
نظرà
11:00
سال 
بیمار
9:00در1993
12در اینترنت 
سال بوده است .مادونا از
پردرآمدترینleخواننده
فروردیناز
است .مادونا
خواننده
پردرآمدترین
اینترنت
اجتماعی
تگگذاری در شبکههای
ای اجتماعی
تجسم
درخواستش را
لحظههاییکه بخواهد
قانونی
چندان
یوتانازیمیبهکنند .نه
Session:
مشابه le 2
décembre
دورau
21
mars
2014
کنســرت و فروش آهنگهایش
بلژیکاجرای
طریق
آهنگهایش
کنســرت و فروش
طریق اجرای
هایی
عکس
لغت به
اشاره این
خطرات قانونی استفاده
ه این لغت به عکس
RENSEIGNEMENTS:میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
۱۲۵
درآمد
(۹۲بهمیلیــون
میلیون دالر
(.)self portrait
طوراز خود می
این فرد
است که
(.)self portrait
آید .البته همه
یورو)می
حساب
نیازی
کنــد و برای۱۲۵این کار
میگیرد لغو
گیردکند.
تصویب

پردرآمدترینخوانندهسال

پردرآمدترینخوانندهسال

آماده شوید!

داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
نمیگاگا
فکــرلیدی
نیست.است .با فاصله زیادی از مادونا،
پزشک داشته
عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
چنیــن
بیشتر
ا رواج هــر چه
کنند و مثــال
حضور
درباره پیامدهای
خیلی از حــرف و حدیث
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
د به وفور در شبکههایی
فیسیک
عنــوان
بلژیکی
پروفســور
قانــون در
ایــن
تصویــب
CEAهای دوم و سوم قرار دارند.
کانادادر رتبه
درآمد
دارند.
دانشگاهو سوم قرار
رتبههای دوم
بلژیک یک درآمد در
Adultشوند.
مشاهده می
بوک و اینستاگرام
هــا او را بــه نظیر
درمیشوند.
تاگرام مشاهده
St. Laurent
Centre

ایــران...

Inscriptions pour le soir:

Facebook:
Nutrition
Well
Being with Maria Cottone
le 3, 4, 11 décembre
et le 8and
janvier
17:00-19:00

514-337-3856

شهباز خنعی

Session: le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 23
14
et 21
novembre
9:0015,
à 11:00
PAIVAND: Vol.
no.1262
2016
 Apr.
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

 514-337-3856و بازار کار
برای ادامه حتصیل

آماده شوید!
انگلیسی
بیاموزید!کار
تحصیل و بازار
برای ادامه

CEA St. Laurent Adult Centre
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 VUBبروکســل و متخصــص قهرمانمیشناسند.
ماهاینترنتی
ســردمدارانتشار
روزهاخواهید از
اگر می
بپیوندید:
یمیل پیوند،
از
بیش
گذشــته
ایــن
ســرطان
gmail.com
ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
نشانی
شوید،
منظم آگاه
پیوند
منظم آگاه شوید،
جمع
کنید:بروکسل دور هم
ایمیلشمال
نشانی ایمیل خود را به ما در
یوتانازی است.
کنند.
اینباره
بیشتریدر
بصورتتمرکز
info@paivand.ca
info@paivand.ca
دکتر ویم
پست
دیســتلمان به احتمال شدند تا به حرفهای دیستلمان روزنامهدات نت :منبع :نشنال
__________
زیاد با همه پزشــکانی که شــما درباره مرگ گوش کنند.
نامنویسی کالس های انگلیسی
Euthanasia (Greek: "good
میشناسید متفاوت است .از نظر او آن شــب لباس رســمی تنش
death">> the practice of
او ،فــوت بیمار یعنــی که کار به نکرده بود ،بلکه با یک شلوار جین
intentionally ending a life
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری
درستی انجام شده است.
in order
relieve
pain
ســعدی
فروردین -باروان
نگرانی
 toنیز
ایران و
دفاعی
شــناخته مشــکی در جمــع عالقمندانش andهای
مرگ
او25کــه نامش
suffering.
سرود:
شاد که
بزرگوار
عناصر وابســته به آمریکا که
 2002میالدی حاضر شد.
ســال
شود ،از
می
دوستان که
ایندغل
می بینند آمریکایی ها دیگر
بینی شد او بــرای حاضران شــرح داد که
بلژیکمیقانونی
یوتانازی در
که
à la poursuite de vos études ou
شیرینی!
توان حمایت از آنها را ندارند»
شــروع چگونه در جلسهای دو ساعته به
مگساننداینگردزمینه
فعالیتش را در
à l’intégration du marché du travail
رنگ ،بو و شیرینی دالرهای
خواند.
آزاد شده پسابرجامی" ،دغل
وزیر دفاع حکومت آخوندی
COURS EN ANGLAIS
à la poursuite de vos études ou
دوســتان" خوش اشــتهای
افزود کــه« :اگر آمریکا نگران
DE JOUR ET DE SOIR
à l’intégration du marché du travail
اروپایــی را به صــورت گله
بهتر
اســت،
منطقه
در
ثبات
DISPONIBLES,
TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
ای روانــه ام القرای حکومت
اســت منطقه را خالی کند و
alphabétisation
• présecondaire
DISPONIBLES,
TEMPS PLEIN
ET TEMPS PARTIEL
______________________________
آخوندی کرده است.
کشورش
به
را
خود
نیروهای
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep
)• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES
درتازه ترین مورد ،این هفته
بازگرداند و از تروریســت ها
• pour les programmes d’études professionnels
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
نخســت وزیر جوان و خوش
مقامات
چنانچه
و
نکند
حمایت
Inscriptions
pour le jour:
d’études professionnels
چهره ایتالیا ،ماتئو رنتزی ،در
آمریکا به این موضوعات فکر
کالسهایروزانه:
نامنویسی
4, 12 et 18 novembre
2013
de 9:00 à 11:00
رأس هیأتــی  250نفری  -از
کنند ،دیگر یاوه گویی نکرده و
Inscriptions
pour
Session:
le 2 décembre
aule21jour:
mars 2014
اینترنت،
در
شده
کلمهکهساخته
یک
لچکشان را
بانوانی
جمله
حرف مفت نخواهند زد»!
les 9, 14, 22 et 31 mars 2016, de 9:00 à 11:00
Inscriptions
pour
le
soir:
های
سلطان
فاطمه
شیوه
حســین
جانشین
ســامی،
به "لغت سال" دیکشنری آکسفورد
Session: le 29 mars 2016 au 30 juin 2016
le 3, 4, 11 décembre
et
le
8
janvier
17:00-19:00
ســنجاق
زیر چانه
وطنی به
فرمانده کل ســپاه پاسداران
نامنویسیکالسهایشبـانه:
لغت "سلفی" ()Selfie
آکســفورد
دیکشنری
Session:
le 13 janvier
au le
27soir:
mars 2014
Inscriptions
pour
گردی
جــز
تا
بودند
نیز آب پاکی را روی دســت
کــردهعنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
را به
Inscriptions
secondaire:
les 8, 17,
21 mars et 4pour
avril le
2016,
de 17:00 à 19:00
اینترنت می
کاربران انور جایز
صورت،راکه شرع
آمریکا
امــور
خارجــهآمریکا
ستارهپاپ
وزیرمادونا،
بهگزارشمجلهفوربس
ساختهاند و از آن برای
لغت
Session:
mars au9:00
9 juin
2016
le 8, 14 etle
2130
novembre
à 11:00
های به
نباشد -
معلوم
تگجایی
داند،
عضومادونا از
کشــورهایاست.
خواننده سال بوده
پردرآمدترین
اجتماعی در اینترنت
شبکه
گذاری در
شــورای
و
دبیرستان:
کالسهای
نامنویسی
Session:
انگلیسی le 2
décembre
au 21
mars 2014
هایش
آهنگ
فروش
و
کنســرت
اجرای
طریق
هایی
عکس
به
لغت
این
اشاره
کنند.
می
استفاده
تهران رفت و دست بر زانو به
همکاری خلیج فارس ریخت
Inscriptions
pour le secondaire anglais:
یورو) درآمد
میلیــون
(۹۲
 ۱۲۵میلیون دالر
گیرد (.)self portrait
معظم خود
مقامفرد از
است که
RENSEIGNEMENTS:
مینیز
رهبری
حضور
صالحیت
از
«خارج
ضمــن
و
les 16, 23 et 30 mars de 9:00 à 11:00
گاگا
لیدی
مادونا،
از
زیادی
فاصله
با
است.
داشته
تر
بیش
چه
هــر
رواج
با
هایی
عکس
چنیــن
باریافت و مجیز او را گفت!
و شایستگی آمریکایی ها» خواندن
Session : le 29 mars au 30 juin 2016
میلیون دالر
جووی با
با  ۸۰میلیون دالر و بن
وفور در شبکههایی
هوشــمندنیزبهدراین
های خامنه ای
گوشیعلی
ســید
مســئله
7۹درباره
مذاکره
موضــوع
دارند.
قرار
سوم
و
دوم
های
رتبه
در
درآمد
شوند.
می
مشاهده
اینستاگرام
و
بوک
فیس
RENSEIGNEMENTS:
514-337-3856
CEA St. Laurent
Adult Centre
نظیرتا حدودی روی خوش نشان
دیدار
آزمایش موشــکی ،گفت« :قدرت
CEA
St. Laurent
Centre
950 Fraser
(Metro:Adult
)Cote-Vertu
داد ولــی به شــیوه مألوف روضه
اصلی دفاعی جمهوری اســامی
950 Fraser Ville St. Laurent, Quebec
اینترنتی
انتشار
خواهید از
ایمیل پیوند،
بلند
لیست
Ville
St. Laurent, Quebec
کربال زد.
صحرای
خوانبهها به
زعم بپیوندید :اگر می خود
نخواهد
مذاکره قرار
هیچگاه مورد











ایمیلنه "
مــشنشانی قهر ما نا
حکومتیآگاه" نر
گرفت».ما ایمیل کنید:
خود را به
شوید،
خبرگزاریمنظم
گــزارش بصورت
به پیوند
Metro
"فــارس" ،او در دیــدار با هیأت کرده ،آمریکا هم باید همه
info@paivand.caبرنامه مرتضــی کاظمیان ،نویســنده و
Cote-Vertu
ایتالیایی گفت« :بعضی دولت ها هایش را کنار بگذارد و آستان بوس تحلیلگر مسایل ایران در تارنمای
و شــرکت های اروپایی در رفت بیت مبارک شود!
"رادیو زمانه" می نویسد« :نامنتظره
و آمد به ایران و مذاکره هســتند ،از آنجا کــه چنین توهماتی نمی نیست که وقتی تکیه بر توان هسته
شهباز :پرده ی غبار! >> ...ادامه از صفحه6 :
اما محصول این مذاکرات تاکنون تواند واقعیت یابــد ،هنوز مرکب ای درپی توافق اتمی سال گذشته،
محسوس نبوده اســت ...عده ای امضای "برجام" خشــک و اجرای دچار خدشه می شود ،هسته اصلی تارنمای "رادیوزمانه" نوشتاری از "مرکز یکپارچگی عمومی" ( )CPIجنجال رسانه ای بیش از آن که
تقصیــر این مســئله را به گردن آن آغــاز نشــده ،چــرک و دمل قدرتدر جمهوری اسالمی بکوشد نویسنده ای به نام کریگ ماوری ،حمایت مالی و هدایت می شــود .جنبه افشاگرانه  -که افکار عمومی
آمریکایــی ها مــی اندازند که با دشمنی و تنش از جایی دیگر سر اقتدار موشکی خود را با برگزاری دیپلمات و سفیر پیشین بریتانیایی در بین حامیان مالی این موسسه ،تشنه آن است -داشته باشد ،نقش
مانــوور ،نمایش موشــک های منتشــر کرده که در بخشی از آن این نام ها دیده می شوند:
برپاکردن گرد و خاکی را دارد که
توجه به ســابقه و رفتار آنها این باز می کند.
ارزیابی قابل قبول به نظرمی رسد ،در پی نمایش های قدرت موشکی ،بالیستیک و سوله های زیرزمینی آمده است:
بنیــاد فــورد ،بنیــاد کارنگــی ،عامالن اصلی را از نظرها پنهان می
همچنان که اکنون نیز در اجرای که طبعا بــدون واکنش هایی از و اغراق درباره کمیت و کیفیت آن« ،در اســناد افشا شــده صحبتی بنیاد خانواده راکفلــر ،بنیاد ویل کند:
از ســود دفتر حقوقی "موســاک کیت گیلوگ و بنیــاد جامعه باز «کامال روشن است که روسیه
تعهدات خود در مذاکرات هسته ســوی طرف های مقابل نمانده ،تبلیغکند».
ِبل کمپانی های بزرگ (سوروس).
و چین فاســد هستند ،الزم
ای آنچنــان که بایــد عمل نمی تارنمای "رادیو زمانه" درتاریخ  19این چنین اســت که بــه تدریج فونسکا" از ق ِ
کنند و با اظهارات و اقداماتشــان ،فروردین گزارش داد که جان کری" ،برجام" که بســیاری به آن برای یا میلیاردرهای غربی نیســت که بنابراین ،لطفــا و ترجیحا منتظر نیست کســی این موضوع را
طرف های مقابل را از همکاری با وزیر امور خارجه آمریکا ،در دیدار حل مشکالت بی شمار و فزاینده جزء مشتریان اصلی آن هستند .افشــای بی دریغ ســرمایه داری بار دیگر یــادآوری کند .اما
جمهوری اسالمی می ترسانند».
با وزیران امور خارجه کشــورهای کشور امید بسته اند ،در نخستین [روزنامه] گاردین هم به ســرعت غربی نباشید .اسرار کثیف شرکت چرا نگاهی به چیزهای آشفته
اگرچــه دراین مــورد خاص حق عضو شورای همکاری خلیج فارس گام های اجرایی از راه راست خارج اطمینــان می دهد کــه "مقدار هــای غربی همچنان سربســته در غرب انداخته نمی شود تا
با ســید علی خامنه ای است ،اما در بحرین اعالم کرد که« :آمریکا شــده ،به جاده خاکی می افتد و زیادی از اسناد لو رفته خصوصی خواهند ماند ...رسانه های عمومی بتوان آنها را افشا کرد؟».
واقعیت این اســت کــه او کامال و متحدانش آمــاده اند با ایران در بار دیگر جای خود را به شــعار و خواهد ماند".
بریتانیا مانند گاردین و بی بی سی بعید به نظر می رســد که "اسناد
یکسونگرانه به مسئله نگاه می کند راستای حل مسالمت آمیز اختالف رجز خوانی های واهی و توخالی چه انتظاریداشتید؟
دسترسی اختصاصی به مجموعه پانامــا" بتوانــد عاملــی موثر در
و از استعداد گذاشتن خود به جای برسر آزمایش های موشکی ایران مانند "انرژی هسته ای حق مسلم ارزیابی و انتشــار اطالعات توسط اطالعات دارند ،اما نه شما و نه من پاسخگویی به پرسش های مطرح
ماست" میدهد منتهی این بار این "کنسرسیوم بین المللی روزنامه مجاز به دیدن آن نخواهیم بود».
"دشمن" بی بهره است.
در دنیای پرآشوب و آشفته کنونی
همکاری و گفتگو کنند».
به عنوان نمونه ،او توقع دارد وقتی از آنجا که این حرف آشتی جویانه آزمایش و پرتاب موشک است که نگاران تحقیقی" ( )ICIJانجام می در ادامه نوشتار ،نویسنده به نکته باشد و بیشتر می توان پذیرفت که
موشک هوا می کند و بر بدنه آن را وزیر امور خارجــه آمریکا و در حق مسلم ماست و در نتیجه آش شود ،گروهی که نامشان طنینی ای اشــاره می کند که می تواند نقش پرده ی غبار را دارد!
•
خودنمایانه و مسخره دارد ،توسط رمز گشای مسئله باشد .این که
به زبان های فارســی و عبری می نشســت وزیران خارجه گردهم همان آش است و کاسه همان!
نویسد« :اســراییل باید از صفحه آمده در بحرین گفته ،در حکومتی کامال آشکار است که ذهن بیمار،
روزگار محو شود» ،آمریکا که بزعم معقــول و آدمیــزادوار ،که درپی متوهم و "دشمن" محور سید علی
او در مسئله هسته ای نمک گیر کاهش تنش و دشمنی ها باشد ،خامنه ای ،نمی تواند بدون دامن
شــده ،باید آنقدر معرفت داشته منطقی این اســت که وزیر امور زدن به بحران و تنش ســر کند و
باشد که این شاخ و شانه کشیدن خارجه حکومت آخوندی ،با لحنی حال که بازیچه هسته ای ،با تحمل
آشــکار را به روی خود نیاورد و به مشــابه ،به آن پاسخ گوید .اما ،به زیان و خســارت هایی کمرشکن
متحدانش نیز حکم کند که چنین جای این کار ،وظیفه پاسخ گویی و ایران بربادده ،از دستش گرفته
کنند!
را دو مقام بلند پایه ،و خشک مغز ،شــده ،با تمام قوا می کوشد که
ذهن بیمار و متوهم ســید علی نظامی یعنی وزیر دفاع و جانشین "موشک" را جایگزین آن نماید!
خامنه ای ،که دائم "دشــمن" را فرمانده کل ســپاه پاســداران ،با در چنین شرایطی ،آیا جای تعجب
درحال دسیســه چینی و توطئه ادبیاتی چاله میدانی ،به عهده می خواهد بود که "دشــمن" نیز زیر
می بیند ،از درک ماهیت سیاست گیرند :حسین دهقان ،وزیر دفاع دیگ تحریم های جدید ،و سنگ
خارجی آمریکا و الزام آن به انجام ضمــن «ایجــاد محدودیت برای انــدازی در راه رفــع تحریم های
تعهداتش دربرابــر متحدان  -که توانمندی های ایران» دانســتن پیشین ،آتش برافروزد و آشی در
در دوران ریاست جمهوری باراک برخورد ایاالت متحده با آزمایش آن بپزد که این بار در محتوای آن
اوباما بسیاری از آنها فدایدستیابی های موشکی ایران ،سخنان جان پرونده موشکی جایگزین پرونده
به "برجام" شــد  -عاجز است و کری را «نشــان دهنده انفعال و هسته ای شده باشد؟!
•
براین پندار اســت که چون او به استیصال آمریکا دربرابر توانمندی
رســد با
)Cote-Vertuبه نظر
زیاد اســت و
950
میFraser
(Metro:
@Shahbaznakhai8
هاخواهید از انتشار اینترنتی
می
بپیوندیدSt.:اگر
لیست
به
Ville
Laurent,
Quebec
سیصد
رســانه
پیوند،موضوع،
ایمیلشــدن
نفر بلندجدی

پرونده موشکی ،جایگزین پرونده هسته ای!

)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

بیاموزید!
انگلیسی
روزانه و شبانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUSوقت نه
روزانه و شبانه:متام وقت یـا نیمه

PRÉPAREZ-VOUS

پردرآمدترینخوانندهسال

514-337-3856

RESTAURANT ONYX

RESTAURANT ONYX INC
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جمهـوری اسالمی...
روند خود-تخریبی جامعه ایران

آژانس مسافرتی

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

½
«مخرب» تنها صفتی
نیست که بر سیاستها
و تصمیمــات دولت و
حکومــت جمهــوری
اســامی قابل اطالق
باشد؛ جامعه ایران نیزدر
این فرایند تخریب کام ً
ال
درگیر شده و خود بدان
دامن میزند .بسیاری
از شــهروندان ایرانی بــا نگاهی
دولتمحور (این کــه دولت باید
همه کارها رادرست کند یا مسئول
همه مشــکالت و زشتیهاست)
مســئولیت خود را فراموش کرده
و در فرایندهای تخریبی مشارکت
جدی و فعال دارند .قصد نویسنده
در این مطلب ســرزنش قربانیان
نیست بلکه واکاوی شرایط و پیدا
کردن حوزه مسئولیتهاســت.
حتی در نظامهای کام ً
ال اقتدارگرا
و تمامیتخواه مسئولیت اخالقی و
حقوقی شهروندان حذف نمیشود.
ذی ً
ال به شش حوزه محیط زیست،
تغذیه ،آموزش عالی ،حل و فصل
مخاصمات ،حمل و نقل و ســوء
استفاده از مواد اشاره میکنم .در هر
شش قلمرو عالوه بر نقش مخرب
دولت در به فراموشــی ســپردن
وظایف خود نقش شهروندان نیز
در به فراموشی سپردن مسئولیت
خود قابل مشاهده است.

•

 )1محیط زیست

سیاستهای دولت در حوزه آب،
جنگل ،خاک و هوا همگی موجب
تخریــب هر چه بیشــتر محیط
زیســت مردم و دیگر موجودات
زنده در ایران بودهاند .کارشناسان
محیط زیســت در ایران در همه
این موضوعات اتفــاق نظر دارند.
اما مردم ایران نیــز در این میان
در کنار ننشسته و صرفاً نظارهگر
نیستند .آنها نیز سهم قابل توجهی
در این آلودگــی و تخریب دارند.
عطش شدید برایداشتن اتومبیل
شخصی حتی در شهرهای بزرگ
با وجود وسایل نقلیه عمومی (سه
برابر شدن میزان مصرف بنزین از
 ۳۵میلیون لیتر در روز در ســال
 ۱۳۷۶تا  ۱۰۵میلیون لیتر در روز
در ســل  ،)۱۳۹۵رها کردن زباله
در هــر جا و هر مکانی که ممکن
باشــد ،کشــتار حیوانات وحشی
برای تفریح ،تخریب فضای سبز،
بیتوجهی عمومی بــه بازیافت،
اســتفاده سرســامآور از منابــع
سوختی کشور ،و استفاده از منابع
در حد استانداردهای جوامعی که
کمبود کمتریدارند چهرههایی از
این ایفای نقش منفی هستند .این
تخریبها تا حدی است که رئیس
کمیته محیط زیست شورای شهر
تهران این شــهر را رو به احتضار
توصیف میکند( .ایلنا  ۸فروردین
)۱۳۹۵

PAIVAND: Vol. 23  no.1262  Apr 15, 2016

13

½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک 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

دو برابر متوسط جهانی نمک ،دو
برابر متوسط جهانی روغن ،چهار
برابر متوســط جهانی نوشــابه ،و
شش برابر متوسط جهانی شکر و
نان مصرف میکند .اما مصرف شیر
او یکسوم متوسط جهانی است
(ایرنا ۱۰ ،اسفند .)۱۳۹۴
در کشــورهای توســعهیافته هم
افــرادی که غــذای آماده مصرف
میکنند ورودی باالی نمک و شکر
و روغن دارند اما امکان استفاده از
شیر و سبزیجات برای آنها فراهم
است و اگر افرادی چنین نمیکنند
انتخاب خود آنهاست .اما در ایران
لبنیات و میوه بسیار گران است و
حدود  ۷۰درصد خانوارها تمکن
مالی اســتفاده از شیر ،سبزیجات
و میوه کافی ندارند .حتی آنها که
تمکن مالی دارند در حوزه تغذیه
به سالمت خود کمتوجه هستند.
فقط به عنوان نمونه ،در کارزارهای
انتخاباتی ایــران حتی یک کلمه
در مورد مشکالت تغذیه صحبت
نمیشود .اگر مردم به این مسئله
حساسیت داشــته باشند نامزدها
نمیتوانند ک ً
ال آن را نادیده بگیرند.
در کنــار کمتوجهی یا بیتوجهی
جامعه به تغذیه ســالم ،دولت نیز
در این زمینه هیچ اقدامی صورت
نمیدهد.

•

 )3مدرکگرایی دیوانهوار

در قلمرو کار و فعالیت ،حدود ۴۰
میلیون نفر از مردم ایران از لحاظ
اقتصادیغیرفعالهستند.
در میان این غیرفعالها ۶.۸میلیون
فارغ التحصیلدانشگاهی هستند و
 ۷۳۰هزار نفر مدرک فوق لیسانس
و دکترا دارند( .گزارش وزارت کار،
مهر  ۱۰اسفند )۱۳۹۴
مدرکگرایی باعث تولید این حجم
انبوه از فارغالتحصیالن بیکار شده
است که معلوم نیست آموزش آنها
چه کیفیتی داشته و با چه هدفی
انجام شده است .حکومت از عطش
کور جامعه به مدرک استقبال کرده
و دانشگاههای دولتی و حکومتی از
این میان کیسه خود را پر کردهاند.
دانشــگاه آزاد امــروز یکــی از
ثروتمندترین نهادهای آموزشــی
در ایــران اســت در حالــی که
فارغالتحصیالن آن سهم کمتری
از بازار کار نسبت به دانشگاههای
دولتیدارند.
دانشگاههای دولتی ،غیر انتفاعی و
خصوصی در ایران به کارخانههای
•
مدرکسازی بدون هیچ مسئولیتی
 )2تغـذیه ناسالم
برای آموزش در چارچوب نیازهای
در حوزه تغذیه ،هر ایرانی در سال کشور تبدیل شدهاند و جامعه نیز

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

بدون در نظر گرفتن این مشــکل
به خرید محصوالت اغلب بیفایده
آنها معتاد شده است.

•

 )4نــزاع دایمی

امیرکفشداران

در حوزه همزیستی ایرانیان مدام به
درگیری و نزاع با یکدیگر مشغول
هستند .از هر دو نفر ایرانی ساالنه
سروکار یکی به کالنتری میافتد.
رجوع ۱۵میلیون نفر به کالنتریها
برای شکایت در  ۱۱ماه اول سال
( ۱۳۹۴رئیس پلیس پیشگیری
ناجا ،الف  ۲۰اســفند  )۱۳۹۴که
با لحاظ طرف دعوا و بســط آمار
به کل سال میشــود حدود ۳۳
میلیون نفر از  ۶۶میلیون نفر ایرانی
باالی  ۱۵سال ،بیانگر این بحران
اجتماعی است .جامعه روشهای
سنتی پیشگیری و حل اختالفات
را کنار نهاده و به روشهای مدرن
(مثل عقد قرارداد و پایبندی به آن
و رجوع بــه داور مرضیالطرفین)
نیز خو نگرفته است .حکومت نیز
به جای واگذاری حل مخاصمات
به نهادهای مدنی و منتخب مردم،
به بزرگ کردن حکومت (در این
موضوع ،قــوه قضاییه) اقدام کرده
است.

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

  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

•

 )5کشتــار در جادهها

به گزارش رئیــس هیئت مدیره
جمعیت طرفــداران ایمنی راهها
در سال  ،۱۳۹۲شــاهد  ۱۸هزار
کشــته و  ۳۱۰هزار مجروح بر اثر
حوادث جادهای بودهایم( .ایســنا،
)۲۵/۸/۱۳۹۳
رقم کشتهها در ســال  ۱۳۹۳به
 ۱۷هزار نفر رسیده است( .تابناک،
 )۱۴/۱۲/۱۳۹۴بنا به آمار رییس
مرکز تحقیقات سازمان پزشکی
قانونی کل کشور در طول  ۱۰سال
 ۸۲تا  ۲۳۵ ،۹۲هزار و  ۵۰نفر بر
اثر تصادفات رانندگی در کشــور
جان باختند و دو میلیون و ۲۲۱
هزار نفر نیز مجروح شدند( .ابتکار
 ۲آذر  )۱۳۹۳این آمار ده ســاله
بسیار بیشــتر از دو برابر کشتهها
و مجروحان جنگ هشت ساله با
عراق است .تنها در  ۹روز اول سال
 ۳۰۰ ،۱۳۹۵نفر در جادهها کشته
شدند.
نا ایمنی و ظرفیت پایین جادهها،
ناکافی بودن عالیم اخطاردهنده،
کیفیت پایین اتومبیلهای ساخت
داخل ،کیفیت پایین آموزشــی
راننــدگان (فقــدان آموزشهای
دورهای بــرای رانندگی دفاعی) و
دیگر عواملی که مسئولیت آنها به
دولت باز میگردد در این کشتار

LAWYER

  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

جمعــی نقش دارند امــا از نقش
رانندگان و تصمیمهای نادرستی
که میگیرند و مقرراتی که نقض
میکنند نیز نباید غافل شد .یک
شهروند مســئول علیرغم وجود
همه مشکالت میتواند مخاطرات
را کاهش دهد و جانهای بیشتری
را حفظ کند .مســئول سرعت یا
سبقت غیرمجازدیگردولت نیست
در عین آن که میتوان دولت را در
فقدان سرمایهگذاری برای ساخت
جادههای پهنتر و با استانداردهای
مدرن سرزنش کرد.

•

 )6ســوء استفاده از مواد

بنا به آمارهای رســمی در ایران
حدود  ۱۳۰هــزار معتاد به الکل
(یکمیلیون مصرفکننده)۱٫۵ ،
تا  ۳میلیون معتاد به مواد مخدر

( ۷تا  ۱۰میلیون مصرفکننده) ،و
 ۸٫۵تا  ۱۰میلیون معتاد به سیگار
( ۲۰میلیون مصرفکننده) وجود
دارد .دولت در پیشگیری از افزایش
این ارقام تقریباً کاری بهجز اعدام و
زندانی کردن بخش بسیار کوچکی
از اعضــای مافیای مــواد مخدر و
شالق زدن مصرفکنندگان الکل
انجام نمیدهد.
اما شهروندان نیز در این زمینه از
هیچ کوششی برای تخریب بدن
و روان خود و آســیب رساندن به
ســامت جامعه دریغ نمیکنند.
سن مصرف مواد مخدر و سیگار در
جامعه پایین آمده است .سهم زنان
در میان مصرفکنندگان افزایش
یافته است .همچنین دسترسی به
موادمخدربسیارآسانترشدهاست.
مصرفکنندگان و توزیعکنندگان

Fax: 1-855-698-8872

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

که شــهروندان معمولی هستند
در کنار سیاســتهای فرهنگی و
اجتماعی و اقتصــادی دولت در
این تخریب عظیم ســهم دارند و
نمیتوان صرفاً بــا بیمار خواندن
معتاد یا بیکار خواندن توزیعکننده
از آنها رفع مسئولیت کرد.
هر یک از روندها و شــرایط فوق
موجب خســارت عظیــم مالی و
جانی به جامعه میشوند.در شرایط
تمرکز حکومت بر اتالف ،فســاد،
امتیازخواهی و گسترش طلبی در
منطقه خاورمیانه ،شهروندان ایرانی
میتوانند به نحو فردی یا جمعی و
سازمانیافته (در نهادهای مدنی) تا
حدی که میتوانند خسارات فوق
را کاهش دهند.
•
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«خانــهایــران»
حتویل و حتول امور مرکز فرهنگی ایرانیان مونترال

RESTAURANT ON

RESTAURANT
ONYX INC
________________

در شهــر

6195 ST-JACQUES W.
Tel.: (514) 585-2029

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر

اجنمن همدالن

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

IBNG

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ایران-مونترال
Tel: 438-935-1380
www.addhi.net
RESTAURANT ONYX INC
--------------------

www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فرزانگان

514-290-2211
------------

همبستگیبازرگانی

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

www.aieaq.com
---------------

www.ibng.ca

اجنمنایرانیانوستآیلند

گروهرقصخورشیدخانوم

اجنمن ادبی مونتریال

(514) 377-8005

www.ilsmontreal.org

اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

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

(514) 731-1443

)2900 Lake (DDO

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

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

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

RESTAURANT ONYX INC

M EK IC

(514) 944-8111
-----------------------کانون فرهنگی خانه ما
514-804-4579
4862.ST CHARLES
)(PIEEREFONDS

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

------

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت

دومین نشست هیات مدیره جدید
خانه ایران که در تاریخ  12فوریه
 2016در آخرین مجمع عمومی
این نهاد انتخاب شــده بودند ،در
تاریخ  10مارس  2016تشــکیل
گردید.
در ایــن گردهــم آیی حســین
صمیمی ،رئیس پیشــین هیات
مدیــره گزارش مربــوط به ثبت
تغییرات مدیــران جدید نهاد نزد
سازمان شرکتهای دولت کبک را
به شرح زیر به هیات مدیره جدید
ارائه نمود:
خانم نیما مشعوف :رئیس هیات
مدیره
خانم تینا فرشاد گهر :نایب رئیس
آقای مجید جوانی :خزانه دار
خانم ندا اسماعیل زاده :عضو هیات
مدیره
خانم پــرگل تبریزی :عضو هیات
مدیره
خانم فهیمه میانجی :عضو هیات
مدیره
آقای پاشــا جــوادی :عضو هیات
مدیره

آدرس رسمی مرکز نهاد به شرح
مندرج در مــدارک تغییر نموده
است.
در ادامه نشست مراسم تحویل و
تحول بین رئیس سابق و مسئولین
جدید به عمل آمد و کلیه مدارک
موجود شامل:
مدرک اولیه ثبت شرکت نزددولت
کبک ،به تاریخ روز نمودن سالیانه
اطالعات نهاد ،گزارش و بیالن های
مالــی از  2008تا  ،2015مدارک
درآمدها و هزینه از تاسیس تا زمان
تحویل و تحول ،تمامی گزارشات
ماهانه بانکــی ،ته چکهای هزینه
شده از شــماره  1تا  ،54چکهای
سفید استفاده نشده از شماره 55
تا  ،300دفترچــه واریز وجوه به
بانک ،کلیه صورتجلسه ها و مدارک
متفرقه و ســرانجام یک بایگانی
الکترونیــک از تمامــی اطالعات
موجود به مسئولین جدید تحویل
داده شد.
مبلغ موجــودی نهاد نزد بانک در
زمان تحویــل و تحول 7163.28
دالر میباشد که مسئولیت و اداره

آن به مسئولین جدید واگذار شده
و از این تاریخ هرگونه برداشت و یا
فعالیت بانکیدیگردر حساب نهاد
با دو امضای خانم نیما مشــعوف
رئیس هیات مدیره و آقای مجید
جوانی خزانــه دار قانونی و انجام
پذیر خواهد بود.
این گزارش به امضای رئیس جدید
هیات مدیــره و دو نفر از اعضای
هیات مدیره و رئیس پیشین هیات
مدیره خانه ایران مونترال رسیده و
به عنوان سند تحویل و تحول در
مدارک نهاد نگهداری خواهد شد.
ضمنا مقرر گردید تا عین گزارش
جهت آگاهی عموم بمنظور نشردر
اختیار روزنامه پیوند و مجله هفته
قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره خانه ایران :نیما
مشعوف
عضو هیات مدیره خانه ایران:
رئیس پیشین هیات مدیره خانه
ایران :حسین صمیمی

www.cafelitt.ca

www.paivand.ca

Tel.: 514-485-3652

Advertise with us ) 514-996-9692
RESTAURANT ONYX INC

Facebook.com/
paivand.montreal

یکم و پانزدهم هر ماه >>
پیوند را بر روی سـایت بخوانید:

به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال
514- 804-4579

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

کامیونیتی

LE MONDE DE LA LONGUE FRANÇAIS
4862 BOUL.ST CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

بهروزباباخانی

ضرورتی جدی تر،
بزرگ تر و مهم تر
از من و شما...

با تالش ،گذشت ،مدارا
و با مشارکت خود ،در تقویت آن بکوشیم!

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

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

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

behrooz@babakhani.ca

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر

مشاور رمسی وام مسکن

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

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> 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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

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

)

دوره های آموزش شنا

• 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)

Tel.: 514-701-1390

ندا عزیزی
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Lundi, Mercredi,
Vendredi et
Samedi

خواندنــــی...
رابطه سلفی
دم به دم
باخودشیفتگی

یونگ-آه لی و یونگکون ســونگ ،دو روانشناس کرهای،
در گام نخســت میزان خودشیفتگی  ۳۱۵شرکتکننده
در تحقیــق خود را تعییــن و نتایج تحقیق خــود را در
نشــریه "Cyberpsychology, Behaviour, and Social
 "Networkingمنتشر کردند .برای این کار شرکتکنندگان
در تحقیق باید پرسشنامهای آنالینی را پر میکردند .آنها
باید برای نمونه به این پرســش پاسخ میگفتند که تا چه
حد اعمال قدرت نسبت به دیگران را دوست دارند ،یا چقدر
دوست دارند خودشان را در آینه تماشا کنند یا تا چه حد
اصرار دارند که احترامی را که فکر میکنند لیاقتش را دارند
از سویدیگران ببینند.
در گام دوم از همــه شــرکتکنندگان ،کــه در ضمــن
سلفیهایی از خود به شبکههای اجتماعی فرستاده بودند،
پرســیده میشد که چقدر برایشان مهم است که فیدبکی

یکم و پانزدهم ماه

الوال:

وه نور ،آدونیس و...
کابل ،بامیان ،ک

ﻫﺮ روزﺗﺎن ﻧﻮروز ﻧﻮروزﺗﺎن ﭘﯿﺮوز
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ
 .۹ﭘﻨﯿﺮﻣﻮﺗﺰارﻻ ﺑﺮای ﭘﯿﺘﺰا
 .۱۰ﭘﻨﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ
 .۱۱ﭘﭙﺮوﻧﯽ
 .۱۲آرد
 .۱۳ﺳﻤﻮﻟﯿﻨﺎ
 .۱۴ﺳﺲ ﭘﯿﺘﺰا
 .۱۵زﯾﺘﻮن
 .۱۶ﻓﺮﻧﭻ ﻓﺮاﯾﺰ
و دﯾﮕﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ ﻫﺎ...

نسبت به عکسهایی که
پست میکنند بگیرند؟
تا چه اندازه ســلفیهای
دیگــران و کامنتهــا و
الیکهایی که برایشــان
میگذارنــد را بررســی
میکنند؟ خودشــان تا
چه انــدازه برای دیگران
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻗﺼﺎﺑﯽ
کامنــت مینویســند و
الیک میزنند؟
تحقیــق دو دانشــمند
یاد شــده نشان میدهد
که برای خودشــیفتگان
تنها موضوع فرســتادن
سلفیشــان به شــبکه
اجتماعی مهم نیســت.
برای آنها واکنش دیگران
به عکسهایشان نیز بیش
از حد متوســط اهمیت
دارد .افــزون بر این ،آنها
Boucherie Bino, 1951 rue Jean-Talon Est, Montreal (QC) H2E 1T9
نسبت به دیگر کاربران،
Tel: 514-728-4523 ou 514-728-4524 // binosupermarche@gmail.com
ســلفی دیگران را برای
مدتی طوالنیتر ودقیقتر
گزارش جشن چهارشنبه سوری
بررسیمیکنند.
دو محقق کرهای مینویســند که نتیجه پژوهش آنان این
اجنمن دوستداران
فرضیه را تقویت میکند که کسانی که نظر بسیار مثبتی
نسبت به خود دارند عالقه دارند خود را با دیگران مقایسه
زرتشت
کنند تا از این طریق باز دید مثبتتری نســبت به خود به
این انجمن مانند هرسال جشن چهار شنبه
دست بیاورند.
نکتــه جالب برای محققــان این بود که خودشــیفتگان سوری را در سالن زیبای کمپلکس رویال
در لونگویل برگزار نمود  .گردهم آمدیم تا
عکسهای دیگران را تماشا و بررسی میکنند ،اما به ندرت بار دیگر پیوند همبستگی ها را در یگانگی
دیگران از آنها کامنت و الیکی دریافت میکنند.
با پیرامونمان به نمایش بگذاریم  ،پیوندی

را بر روی سایت بخوانید

تیراژگسترده

دونیــس ،تپــش،
ـمی فرویــی ،آ
سـ
لوران ،کافه پرشیا،
رعباس ،ماهی سن
شاط
فرحــت ،ایــو،
جان،کوپلــی2:و،1
مو
ع
فتوشاپ،ارزآپادانا،
یفتون،NDGauto،
کل
تو
ا
ک ،ارزخضر ،المیزان،
لینیک آریا ،آلفامدی
ک
پولیس ،کبابسرا و...
نور ،پاسیفیک ،مترو
ریوسود:
پیتزا ،مارشه افغان،
وه نور ،آدونیس ،دابل
ک
را ،مراکزفرهنگی و...
شه آریا ،کلینیک می
مار
وست آیلند :

ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی

 .۱ﺑﺎل ﻣﺮغ
 .۲ﻣﺮغ ﻫﻔﺖ ﺗﮑﻪ
 .۳ﻣﺮغ ﮐﺎﻣﻞ
 .۴ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان
.۵ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ ﺑﯽ اﺳﺘﺨﻮان
 .۶ران ﻣﺮغ
 .۷ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده
 .۸اﺳﺘﯿﮏ اﺳﭙﻨﺴﺮ
و ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮاورده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻣﺮﻏﯽ...

www.paivand.ca

نیس ،شاتوکباب ،و...
آدو

Heures d’ouverture: 9h-21h les jours de semaine
9h-20h le Samedi
10h-20h le Dimanche

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ

الیک برای خود ،نه برای دیگران

مرکزشهرمونتریال:

Livraison
pour les
restaurants :

ﺑﺎ ﺷﺎدﺑﺎش ﻫﺎی ﻧﻮروزی

کســانی که از خودشــان خوششان
میآیــد بیــش از دیگــر کاربــران
شــبکههای اجتماعی عکسی که از
خود گرفتهاند (سلفی) را با دیگران به
اشتراک میگذارند .آنچه خیلیها فکر
میکردند را حالدانشمندان با تحقیق
نشاندادهاند.
کسانی که عضو شبکههای اجتماعی
هســتند آدمهایی را در این شبکهها
میشناسند که مدام در حال ثبت لحظههای زندگیشان با
گرفتن عکس از خود و به اشتراک گذاشتن آن با دیگراناند.
برای اینکه کسی بتواند برای مثال عکس ورزش کردنش،
غذا خوردنش در رستوران یا رفتنش به سلمانی را با دیگران
به اشتراک بگذارد ،نه تنها احتیاج به اعتماد به نفس دارد،
بلکه باید کمی هم شده عاشق خودش باشد.
چند تحقیق در این باره نشان میدهد که افراد خودشیفته
در شبکههای اجتماعی بسیار فعال هستند؛ آنها نسبت به
کسانی که کمتر شیفته خود هستند ،تمایل بیشتریدارند
به اینکه مدام عکسهای خود را در حالتها و وضعیتهای
مختلف به نمایش بگذارند.
در پژوهشی تازه دانشمندان دانشگاه کره در سئول نشان
دادهاند که تا چه اندازه شخصیتهای خودشیفته به واکنش
دیگر اعضای یک شــبکه اجتماعی به سلفیشان اهمیت
میدهند و اینکه آیا برای آنها کافی است که سلفی خود را
با دیگران به اشتراک بگذارند یا احتیاج دارند که دیگران هم
آنها را تأیید کنند؟

مراکز پخش پیوند

PAIVAND: Vol. 23  no.1262  Apr 15, 2016

15

که پیامش ارج نهادن به طبیعت  ،صلح و
دوستی  ،و مهرورزیست  .فرهنگی نهفته
در البالی اسطوره هایش که تنها با اندیشه
نیــک ،گردار نیک و گفتار نیک میتوان آنرا در خود
بارور نمود.
مجری جشــن یار پرتوان انجمــن جناب ابی که با
تمامی توان برای هماهنگی وبرپایی هرچه باشکوه
تر این جشــن کوشــیدند بود  .که با گرامی داشت
جانباختگان راه آزادی ایران و سرود ای ایران جشن
را آغاز نمودند  .سپس گفتاری از زرتشت .این پزشگ
 ،ستاره شناس واندیشمند ایران کهن که تاثیر اندیشه
و آموزه هایش  ،قابل پذیرش تمامی مذاهب و آئین
ها و هر انسان آزاده ای می باشد  ،تا که جهان مارا به
راه راستی و درستی رهنمون سازد  ،بوسیله جناب
فروتن بیان شد  .سپس فلسفه برگزاری جشن سده
بوسیله جنابدکترشریف بیان شد  .زرتشت گاهنامه
ای رابنیان نهاد که درآن ســال به  365روز و 12ماه
و هر ماه  30روز بود  5 .روز باقی مانده پایان ســال
را سوری نام نهادند  .وبا برافروختن آتش به جشن و
شادمانی وبرگزاری مراسم های گوناگون به پیشباز
نوروز می رفتند  .جناب ظاهر ،درنقش آتش افروز
(حاجی فیروز) این پیام آور بهار وشادمانی که پیامش
به راستی ودرستی وعشق به وطن تکیهداشت  ،آتش
هارا روشن نمود  ،وبا رقص وشادی شکالت وشیرینی
به کودگان هدیه می داد  .میز زیبای هفت سین ،
که باور ژرف آن پیامی از صلح و دوستی  ،همبستگی
 ،شادی و تندرستی می باشد ( .تا به امروز که بازتاب
درک زیبای آن را بین غیرایرانیان درگسترش است )
در گوشه سالن شکوه باورهای ایران را به نمایش می
گذاشت  ،بوسیله بانو شیرین آراسته شده بود .
بانو هدا آموزگار رقصدر بنیاد فرهنگی آپتین  ،رقص

ﺑﯿﻨﻮ

زیبای بهار را اجرا نمودند که بســیار مورد توجه و
تشویق باشندگان قرارگرفت  .گروه کیترینگ بنیاد
نیما ،آش رشته و غذای سرد خوشمزه ای را تدارک
دیده بودند  ،که به باشندگان برای فروش ارائه شد .
دی جی یونیک ( مهران ) که با برگزیدن آهنگ های
شــاد شهر های گوناگون ایران فضای رقص وشادی
ویژه خــود را بوجود آورده بــود  .این انجمن بدین
وسیله از بانو شیرین برای چیدمان میز هفت سین ،
فرانک اسدیان همیار و یاور این انجمن  ،بنیاد آپتین
جناب سعید بهی برای همیاری هایشان ،بانو هدا برای
رقص زیبایشان  ،جناب نادر فروغی طراح پوسترها
 ،جنــاب ظاهر( آتش افروز ) جناب فرشــاد (تپش
دیجیتال ) و جناب محسن (فروشگاه مواد پروتئینی
ســن لورن ) برای فروش بلیت ها  ،گروه کیترینگ
بنیاد نیما برای تدارک آش و خوراک های خوشمزه
شان  ،جناب علی ( مدیرسایت همه چیزدرمونترآل
) برای تبلیغات در فیسبوک  ،و یکایک شما گرامیان
که فراخوان انجمن را برای شــرکت در این جشن
پذیرفتید و با مهرتان ما را مورد تشــویق خود قرار
دادید  ،سپاسگزاری می نماید  .همچنین پوزش ما
را برای کاســتی های پیش بینی نشده پذیرا باشید
 .پیشــنهاد های خود را با شماره های نوشته شده
برای همیاری در برگزاری هرچه با شکوه ترجشنها و
شناساندن و گسترش آنها که یکی از اهداف بنیادی
این انجمن می باشد باما در میان بگذارید .
تلفن های آگاهی
5143253012
5148085070
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در یــك روز زیبای تابســتان كــه بوی عطر
ســمبلها همۀ خانه را پر كرده بود و آفتاب
زیبا و حرارتش همه جا را گرفته بود و باغچۀ
زیبای خانهمان پر از گل و غنچه شــده بود،
دلم به كویری سرد و تاریك مبدل شد؛ در آن
زمان من  ۹سال داشتم .پدرم مردی  ۳۳ساله،
جذاب ،ورزشكار ،سالم و تنومند بود .در آن روز
زیبا او برای كار رفت و هرگز برنگشت .او در اثر
مننژیت مغزی در عرض یك ساعت درگذشت
و باغچۀ زیبای دل خانوادۀ ما و باغچۀ زیبای
خانهمان تبدیل به یك كویر خشك و سیاه شد.
زمان بهسرعت میگذشت و غم از دست دادن
پدر در من و خانواده ،بزرگ و بزرگتر میشد و
من خدا را مقصر میدانستم و میگفتم چطور
خدایی است كه وقتی به پدرم محتاج بودیم،
او را برد؟
این ســؤال دائم در قلبم تكرار میشد "خدایا
چرا؟ چرا اینكار را با ما كردی؟"
در عین حال ترس از خدا را از مادرم كه زنی
مهربان و باخــدا بود ،آموخته بودم .بههرحال
ســعی میكردم خدا را دوست داشته باشم و
وجودش را باور كنم و در تمام مراحل زندگیم
او را شــاهدی برای خود بدانــم .چون در یك
خانواده مذهبی به دنیا آمده بودم و با تعصب
بزرگ شــده بودم ترس خداوند در وجودم با
چیزهایی كه یاد گرفته بودم و انجام میدادم
یدانم چرا با تمام آنچه آموخته
توأم بود .اما نم 
بودم و انجام میدادم خود را هیچگاه به خداوند
نزدیك نمیدیدم.
زودتــر از آنچه فكر میكــردم به همه چیز
رسیدم .هیجده سال بیشتر نداشتم كه ازدواج
كــردم .با تالش زیاد در كالس شــبانهروزی
درس میخواندم تا اینكه باالخره معلم شدم.
سهمیۀ شــهر ری قبول شدم و باید دو سال
بهعنوان کار خارج از مرکز به شهر ری میرفتم.
كارم را دوســت داشتم و عاشقانه آن را دنبال
میكردم تا اینكه با یكی از همكارانم در شهر
ری آشنا شدم كه شدیداً مذهبی بود و من نیز
بیش از پیش در مذهبی كه از گذشته به ارث
برده بودم متعصب شدم و اعمال شریعت را با
سختی بهجا میآوردم.
سالها گذشت و خداوند به ما پنج فرزند داد.
ولی مشــكالت همچنان در زندگی من بود.
همســر و بچهها از اینكه من حجاب گذاشته
بودم و بســیار متعصب و خشكهمقدس شده
بــودم عصبانی بودنــد .بهمرور زمــان با این
رفتارهای عجیبی كه از خود نشــان میدادم
فاصلهای بیــن خودم و دیگر اعضای فامیل و
دوســتان ایجاد كرده بودم .دیواری
كه هر چه زمان میگذشت بلندتر
و قطورتر میشد .تنها بودم ولی بدتر
از آن تنهایــی درون بود كه باعث
میشد آرامی و سالمتی مرا از من
بگیرد.
ناامیدی و غم و ترسهای ناشناخته
مرا اذیت میكــرد و از محرومیت

www.paivand.ca since 1993

شــدیدی رنج میبردم .هر چه بیشتر اعمال
مذهبی انجام میدادم از خود بیگانهتر میشدم
و هر چه كارهای نیك انجــام میدادم از خدا
دورتر میشــدم .هر روز بیشتر تنهایی درون،
غم و ترس از مرگ را در دلم حس میكردم،
هر شب كابوس میدیدم و دائماً فكر میكردم.
شب و روز ســیگار میكشــیدم و خواب از
چشــمانم رفته بود .داروهای اعصاب و قرص
خواب میخوردم ،ولــی تأثیرش این بود كه
فقط جسمم نحیفتر میشد.
انقالب شد و من بهعنوان معلم نمونه انتخاب
شدم زیرا از نظر مسئولین مذهبی اعمال خوبی
انجام میدادم.
اما اگــر بهخودم مراجعه میكــردم در قلبم
ســیاهی ،كینه و نفرت پر بود و بیماریهای
مختلف كه سراپای وجودم را فراگرفته بود .هر
روز ضعیفتر و افسردهتر میشدم.
باالخره مرا بهعنوان معلم نمونۀ اســامی به
مدرســه آرارات ارامنه فرستادند تا معلمهای
ارامنه و بچههای ایشان را ارشاد كنم! با اینكه
اص ً
ال به ایــن كار عالقهای نداشــتم و از آن
طفره میرفتم ،باالخره تسلیم شدم و رفتم تا
مأموریت خود را به انجام برسانم.
یک روز در حین انجام كار ،یكی از شاگردانم
بــه نام آنت پیش من آمــد و به من یك جلد
كتابمقدسداد.
كتاب را با تــرس و لرز گرفتم و آن را با خود
به خانه بردم و شروع كردم به خواندن .تا آن
روز اص ً
ال نمیدانستم كه كتابمقدس به زبان
فارســی هم وجود دارد .هر روز با ترس كتاب
را در پشت در بستۀ اتاقم میخواندم تا اینكه
یك روز قســمتی از این كتاب تمام مقاومت
و توانایی مرا در هم شكســت و درحقیقت با
خواندن آن عبارات بود كه در خود فروریختم
و آن قسمت زیباترین قسمتی بود كه دربارۀ
محبت خوانده بودم و توصیفی بینظیر داشت
كه بدنم را به لرزه انداخت .اول قرنتیان باب ۱۳
را گشودم و خواندم:
"...محبت حلیم و مهربان است ،محبت
حسد نمیبرد ،محبت كبر و غرور ندارد،
اطوار ناپسندیده ندارد ،نفع خود را طالب
نمیشود ،خشم نمیگیرد ،سوءظن ندارد،
از ناراســتی خوشوقت نمیگردد ولی با
راستی شادی میكند ،در همه چیز صبر
دارد ،همه را باور میكند و در همه حال
امیدوار میباشــد و هر چیز را متحمل
میباشد "...
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با دیدن این كلمات زیبا بود كه چشــمانم
باز شــد .درست حالت شخص نابینایی را
داشتم كه در شرف دیدن بود .چشمانم باز
شد و گناهانم را دیدم .نفرت ،كینه ،خشم،
حسد و ...همه و همه برایم باز شد و فهمیدم
كه گناهكارم .این كتاب كه شاگرد عزیزم
به مــن داد و در نهایت كالم و پیام زیبای
نجاتدهندهام خداوند عیسیمســیح بود
زندگیم را عوض كرد و من حیات جدیدی
را در وی تجربه نمودم .روزها ادامه پیدا كرد
و هر روز با جدیت تمام كتابمقدس را با یك
دعای كوتاه كه" ،خداوندا مرا مالقات كن و
حقیقت را نشــانم بده" ،ادامه میدادم .از
ی كه كتابمقدس به خانۀ ما آمد همراه
روز 
با آن نسیم ســامتی و آرامش و نیكویی
خداوند نیز جاری شــد و خداوند هر روز با
مهربانیاش مرا دربرگرفت .تا اینكه یك روز
زانو زدم و گناهانم را به حضور خدا اعتراف
كردم .خداوند وارد قلبم شــد و گناهانم را
بخشید و مرا شفا داد .واقعاً برای خودم هم
باور نكردنی بود كه بهمحض اینكه ایمان
آوردم تمام مرضهایم شفا یافت.
به مدت دو ســال جرأت نداشتم ایمانم را با
کسی درمیان بگذارم تا اینكه همسرم در اثر
درگیری در محل كار شغل خود را از دست داد
و خانهنشین شد و سرانجام با مشكالت زیاد
كاری مجبور شد كه ایران را ترك كند.
با معجزاتی كه خداوند انجام داد ما نیز پس از
 ۷ماه توانستیم از كشور خارج شویم .در بیرون
از كشور بود كه توانستم ایمانم را بدون ترس و
وحشت ابراز كنم.
هر روزه در خداوند رشــد میكردم و شفاها
یكی پس از دیگــری از جانب خداوند ،من و
خانواده را دربرگرفته بود .اما در این میان رفتار
همسرم مرا بســیار متعجب نموده بود .برای
مثال میدیدم که چگونه برای کسانی که او را
مورد آزار قرار داده بودند دعای خیر میكند!
بعد از مدتی متوجه شدم كه همسرم نیز خود
را برای تعمید آماده میکند و چیزی به مراسم
تعمید او نمانده است.
بلــه ،خداوند به ما رحم كــرده بود و او را نیز
بهســوی خود خوانده بود .برایم تعریف كرد،
زمانی كه از كشــور خارج میشد با مشكالت
زیــادی روبرو میگردد و برای تفریح و فرار از
تنهایی و غربت و تسكین دردهایش به كلیسا
پناه میبرده تا اینكه با دیدن عبادت بیریای
مســیحیان و مطالعۀ انجیل قلب خود را به
مسیح میســپارد .از آن روز زندگیش عوض

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
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میشود و من وقتی ایمان خود را با او در میان
نهادم فهمیدیم چگونه خداوند هر یك از ما را
بهطریقی شگفتانگیز تغییر داده است .دیگر
در خانــۀ ما جز محبت و صداقت و راســتی
چیزی نبود .همۀ فرزندان ما نیز یكی پس از
دیگری ایمان آوردند.
در یك روز باشــكوه بود كه من و همســر و
دو فرزندمان تعمید گرفتیم و كام ً
ال تســلیم
عیسیمسیحشدیم.
امروز كه شــهادتم را مینویســم حدود ۱۷
سال میگذرد كه با مسیح راه میروم .منتظر
خداوند هســتم و مثل عقاب پرواز میكنم،
میدوم و خسته نمیشوم.
اکنون حدود  ۱۰نفر اهل خانواده به او ایمان
داریم .تنها از خداوند یك چیز میخواهم و آن
را خواهم طلبید كه تمام ایام عمر در خانۀ او
ساكن باشم و قدرت و قوت داشته باشم تا به
تكتك هموطنانم بگویم كه مسیح برای من چه
كرد و چگونه زندگیمان را نجات داد.
خداوند در قلب من نســبت به کســانی که
هنوز پیغام خوش انجیل را نشــنیدهاند و با
مسیح آشــنایی ندارند باری نهاده است .تنها
آرزویم این است كه این پیام را به تمام مردم
بهخصوص مردم كشــور عزیزم ایران برسانم.
زندگی با مســیح آنقدر شــیرین و دلچسپ
اســت كه نمیتوان ساكت بود .خداوند فیض
دهــد كه همــه بشــنوند و بدون
تعصب و پیشداوری كتابمقدس
را مطالعه كنند تا بدانند كه تنها در
حضور مسیح است كه گرانباران و
زحمتكشــان آرامی خواهند یافت.
حقیقتاً محبتش بیدریغ اســت و
بالعوض.

فرح از هلند
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اوکازیون عـالی

برای سرمایهگذاری
خان ٔه ساملندان در مونت سنت هیلیر
بفروش میرسد۷۷۹،۰۰۰ :
ی برای بیزنس و
بهترین فرصت عال 
سرمایهگذاری  ۲۶واحد مسکونی،
همراه با آشپزخانه ،سالن های نشیمن،
آسانسور .همچنین واحد مجزا
در طبقه آخر
با منظر ٔه شگفت انگیز
تپه مونت سنت هیلیر
ٔ

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

خان ٔه بانگلو  ۳خوابه کامال نوسازی شده

ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری
با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین

در سال  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶شده در مونترال
ی سوپر هاسپیتال
در نزدیک 
۳۲۹،۰۰۰دالر | قابل مذاکره | $329,000
6066 Rue Jogues Le Sud-Ouest, Montreal

نسرین عین الهی

Cell.:
514-839-7978
______________
Nasrin Eynollahi

Courtier Immobilier/
Real Estate Broker
Off: 514-482-1111
www.dicasi.com
nasriney2000@yahoo.ca

او
ک
ا
ز
ی
اس ون
ت
ث
ن
ا
ی
ی

ساختمان آماده برای مهد کودک
درقلب شهر بروسارد

|

جنب یک کلینک مدیکال

امکان ایجاد یک مهد کودک خصوصی

• با ظرفیت  74کودک و بیشتر
• آماده برای ساخت
• متامی جوانب کار مطالعه و بررسی شده است.
• نقشه آرشیتکت و جواز شهرداری آماده است.
• امکان خرید کل ساختمان نیز وجود دارد.
برایدریافتاطالعاتوجزئیاتبیشترلطفاباشماره تلفنزیرمتاسبگیرید:

شـی
راز

514-999-5168

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

یک بار امتحان کنید مشتری خواهیدشد.

Tel.: 514-546-1324
514-963-5179

کیتر ینگ
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IMPERIAL

مدرسه بازرگانی امپریال

Business School

کالس های راه اندازی بیزنس
کالس های زبان فرانسوی

شرکت و بیزنس خود را
با ما شروع کنید

خريد يک ملک ميتواند مھمترين و بزرگترين سرمايه گذاری در زندگی شما باشد.
به طور قطع يک کارشناسی و بازرسی حرفه ای از ملک در گرفتن تصميم عاقالنه و مطمئن
در سرمايه گذاری به شما کمک ميکند .
کارشناس و بازرس ساختمان با مجوزھای الزم:
Building Inspection License

» « Starting a Business

• شهریه رایگان
• برنامه آنالین

PAIVAND: Vol. 23  no.1262  Apr. 15, 2016

Program in English or French
Online or In-Class

Email: construction.ncb@gmail.com
Tel:(438) 402 1401
Soheil

• دیپلم رمسی از
وزارت آموزش و پرورش

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

Diploma of Vocational Studies
from the Ministry of Education

Tuition-Free Program

Loans & Bursaries Application
Support from our staﬀ

3-month program 6 hours/week
For more information

*Under certain conditions

514-207-9999

www.ibs.quebec

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

French Courses All Levels
University Credit Courses
Loans & Bursaries
Receive Maximum
900 CAD/month

سبزی پلو با ماهی

آماده با مدیر
ی
ت
ج
د
ی
پ
د
ذیرش هر

گونه سفار
ایران
ی جهت میهمانی ش غذای
ه
شما هموطنان عزی ا و مراسم
ز
می باشد

May 2, 2016

در قلب مرکز
شهرمونتریال
(مترو مک گیل)

Last day of registration April 15

15 hrs/week

Mondays-Tuesdays-Wednesdays
*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

پاتوقعموجمال

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

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

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

514-933-8866

514-564-9790
514-629-1340

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

ضرورتی جدی تر،
بزرگ تر و مهم تر
از من و شما...

با تالش ،گذشت ،مدارا
و با مشارکت خود ،در تقویت آن بکوشیم!

18
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آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

با قیمت های رقابت ناپذیر

   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

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

• ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و تحصیل
و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر • فراموشی و ضعف حافظه
• سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی های فکری و بی
میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و خستگی های عصبی
• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره • رفع هیجان و التهاب
• رفع سردرد مزمن و موقتی
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
(ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان)
Center medicale colombus: 1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

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
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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

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

پزشک خانواده :اورژانس

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr.
VAN TINH DUONG
__________________
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دندانپزشکی
کلینیک
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ختنه کودکان 6- 0:سالeanگJیDr

Dr. Raymond Rezaie

پزشکان خانواده:
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان متخصص:

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.



Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.






















 

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب ،جراح
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
عمومی،متخصصزنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
  
OPTHAMOLOGIST
 ONCOLOGIE:
 MALADIES INFECTIEUSES
Root
 درمان ریشه Canal
Dr. Samir Antaki
Dr. George Wakil
Dr. A.-F. Doss

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 ORL:
 PSYCHOLOGUE:
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
Dr. Jack Elstein
Dr. Samir Abboud
Dr. Mahnaz kazemi

 کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
New
  
UROLOGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Dr Joseph Loutfi
Dr. Bahman Fashipour
Rapid Orthodontics









 ALLERGIE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  PODOLOGUE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Dr. Théodore Kass
Dr. Ata Ansari
(Implantهمرنگ دندان)
 پر کردن دندان ها

CARDIOLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  NUTRITIONISTE :
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati
Dr. Naji Wakil (spécialité
Nasim Saberi, RD (Counseling



)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8























 
















 













 Root Canal






1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP
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 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
های
بیمه
7روز










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



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383












Guy Concordia

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

گیورگیزنیا
نینوسNew

خامنها
رای
ب آقایان
و
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
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

عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
ـال
ک
شیـ
ک*ا اشت
:
م
س
ژ
ه
اسپ ه مار
* ش
ت
ن
پ
*پایان ما  ،کو
با دیز اخن
رنگ
ا
ا
ی
یکاپ
ن
وم
ت ش،

م
دیزای
امل:
ش

نابرو

Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

Guy

www.clinique-arya.com

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

«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.

20

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

Cell.: (514) 816-4080
مشاور امالک :مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
برای زندگی و یا سرمایهگذاری همین امروز با ما متاس بگیرید:
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
ngivargiznia@gmail.com
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دکتر الهام خیاط
دکتر کاملیا امامیان

Dr. Elham Khayat
Dr. Kamelia Emamian

RESTAURANT ONYX INC
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RESTAURANT
ONYX INC
________________
6195 ST-JACQUES W. Tel.: (514) 585-2029

20%

ONYX INC
RESTAURANTیت کلیۀ
وش بل

جهت
یژه
فیــفو رمان
خت
وره د
لین د
او

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر
مشاوره رایگان

فر

هم

برنامه ها و

ه روزه در تپ

ش دیجیتال

223-3336

514-

_________

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

175 Stillview, Suite 135
Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

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

RESTAURANT ONYX INC

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

RESTAURANT ONYX
INCرایگان
مشاوره و ارزیابی

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  30سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

کنسرتها

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

21

22

www.paivand.ca since 1993

 سال  23شماره  27  1262فروردین 1395

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

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

به بهایی باورنکردنی
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خسارت سنگین اقتصادی خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا
صنــدوق بینالمللــی پــول
نگران پیامدهای منفی خروج
احتمالی بریتانیــا از "اتحادیه
اروپا" بر اوضاع اقتصادی جهان
اســت .نتیجه همهپرسی در
بریتانیا بر روند رشد اقتصادی
آلمان و کشورهای حوزهی یورو
نیز تاثیر زیادی خواهد داشت.
صنــدوق بینالمللی پــول برای
دومین بار در چند ماه گذشــته،
پیشبینیهای خود را درباره روند
رشد اقتصادی جهان تصحیح کرد.
علت این امــر وضعیت متزلزل و
نگرانکنندهی ناشــی از احتمال
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عنوان
شده است.
قرار است شهروندان بریتانیا ،روز
 ۲۳ژوئن در یک همهپرسی درباره
ادامه عضویت این کشور در اتحادیه
اروپا یا خروج از آن رای دهند.
ایــن احتمــال وجــود دارد که
بریتانیــا که از ســالهای دههی
 ،۱۹۷۰بــه تدریج راه همکاری با
سایر کشــورهای اروپایی را پیش

گرفته بود ،راهی جــدا برگزیند
که پیامدهای ناگواری برای همه
کشورهای اروپایی خواهدداشت.
موریس ابســتفلد ،رئیس بخش
اقتصادی صندوق بینالمللی پول،
میگوید که از زمان تعیین تاریخ
برگزاری همهپرسی "برکسیت"
( Brexitخــروج بریتانیــا)
سرمایهگذاران دچار تردید شدهاند
و از سرمایهگذاریهای کالن پرهیز
میکنند .این امــر میتواند روند
رشد اقتصادی اروپا و حوزهی پولی
یورو را نیز دچار اختالل کند.
بنا بــر ارزیابی جدیــد صندوق
بینالمللــی پــول ،روند رشــد
اقتصادی جهان در ســال جاری
میالدی بــه جای  ۳،۴درصد ۳،۲

درصد تخمین زده میشــود.
این رقــم در ســال آینده به
جــای  ۳،۶درصد ۳،۵ ،درصد
خواهد بود .به گفتهی موریس
ابستفلد ،تضعیف اقتصاد چین
در ســال گذشته و همچنین
بحران پناهجویی ،در کاهش
رشد اقتصادی جهان بیتاثیر نبوده
است .او میگوید:
«رشد اقتصاد جهانی ادامه خواهد
داشت ،ولی با سرعتی نه چندان
سریع».
کارشناســان این نهاد بینالمللی
برآورد میکنند که رشد اقتصادی
آلمان و کشورهای عضو حوزهی
یورو نیز کاهــش یافته و احتمال
میرود که در سال جاری میالدی
به  ۱،۵درصد و در ســال آینده به
 ۱،۶درصد برســد .ایــن ارقام در
مقایسه با پیشبینیهای گذشته،
هر یک دو دهم و یک دهم کاهش
را نشان میدهند.

•

>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

بزودی درمونتریال

فروش

بلیت کلیۀ

برنامه ها و

ش دیجیتال
پ

ه روزه در ت

هم

کنسرتها

223-3336

514-

23

 سال  23شماره  27  1262فروردین 1395

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 23  no.1262  Apr 15, 2016

جهـــان...

"داعش به ضعیفترین
موقعیت خود از سال
 ۲۰۱۴رسیده است"

یک مقام ارشــد وزارت خارجه آمریکا میگوید در پی
حمالت گسترده نیروهای محلی و ائتالف بینالمللی
علیه داعش در عراق و سوریه ،این شبکه تروریستی به
ضعیفترین جایگاه خود از سال  ۲۰۱۴رسیده است.
حمالت گســترده هوایی نیروهای ائتالف بینالمللی
علیــه داعش به رهبری آمریکا و نبرد نیروهای محلی
با شبهنظامیان عضو این گروه تروریستی در سوریه و
عراق ،آنها را به ضعیفترین جایگاهشــان در دو سال
گذشته رسانده است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،یکی از معاونان وزارت
خارجــه آمریــکا روز  ۱۲آوریل اعالم کــرد از زمانی
که واشــنگتن نظارت موشــکافانه بر پیشــرفتها و
شکستهای داعش را آغاز کرده ،هرگز خالفتجویان
"دولت اســامی" را در جایگاهــی تا این حد پایین و
شکننده ندیده است.
آنتونی بلینکن ،معاون وزارت خارجه آمریکا کهدر جلسه
پرسش و پاسخ در برابر نمایندگان سنای آمریکا سخن
میگفت ،تاکید کرد« :با همکاری همپیمانان محلی،
آمریکا توانسته  ۴۰درصد از قلمرویی را که داعش یک
سال پیش در عراق تحت کنترل داشته و  ۱۰درصد از
مناطق تحت کنترل آنها در سوریه را بازپس بگیرد».
به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا ،تعداد نیروهای
این شبکه تروریستی هم به پایینترین سطح از زمان
آغاز نظارت بر آنها در سال  ۲۰۱۴رسیده است .آنتونی
بلینکن آماردقیقی از شمار نیروهای جهادگرایانداعش
ارائه نکرد .این نشست برای ارائه اطالعات به کمیته ویژه
ســنا برای تعیین بودجههای "مقابله با افراطیگری و
خشونت" وزارت خارجه آمریکا برگزار شد.
یکی از مقامهای سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا)
بر اساس آمارهایی کهدر سپتامبر  ۲۰۱۴گردآوری شد،
به خبرگزاری فرانسه گفت که تعداد شبهنظامیان فعال
داعش بین  ۲۰تا  ۳۱هزار و پانصد نفر برآورد میشود.
این رقم دربرگیرنده مبارزان خارجی و نیروهای محلی
این گروه تروریستی است.
از ســپتامبر  ۲۰۱۴تا به امروز نیروهای کرد و عراقی
تحت حمایت آمریکا ،شبهنظامیانداعش را از شهرهای
تکریت و رمادی و بخشهایی از شمال سوریه به عقب
راندهاند و نیروهای حامی بشــار اســد در سوریه نیز
تحت حمایت روسیه کنترل شهر پالمیرا را به دسست
گرفتهاند.

بهای نفت با جهشی بیسابقه در چهار ماه
گذشته به  ۴۵دالر رسید

بهای نفتخام با جهشی چشمگیر
به باالترین حددر چهار ماه گذشته
رسید .نفتخام  ۴۵دالری حاصل
توافق روســیه و عربستان بر سر
توقف موقت تولید نفت است .حاال
جلب موافقت ایران برای مقابله با
اشــباع نفت در بازار امری حیاتی
است.
بهای نفتخام در بازارهای جهانی
 ۱۲آوریــل ۲۴ /فروردین به ۴۵
دالر در هر بشکه رسید؛ افزایشی
که در چهار ماه گذشته بیسابقه
بوده است .افزایش جهشی بهای
نفت ،نتیجه توافق مهم روسیه و
عربستان برای توقف موقت تولید
در آســتانه نشست روز یکشنبه

اوپک است.
خبرگزاری اینترفکس روســیه به
نقل از یــک منبع دیپلماتیک در
دوحه گزارش داد که عربســتان
و روسیه برای توقف موقت تولید
نفــت روز سهشــنبه بــه اجماع
رســیدند و تصمیم نهایی آنها در
این باره به تصمیم ایران بســتگی
نخواهدداشت.
ایــران که بــه تازگــی از کمند
تحریمهای کمرشــکن آمریکا و
اتحادیه اروپا رها شده ،به رغم بهای
پایین نفــت در بازارهای جهانی
در تکاپــوی فروش هرچه بیشتر
نفتخام است تا با جبران مافات،
اقتصاد رنجور و منزویمانده خود

را سامان دهد.
خبــر توقف تولید نفت از ســوی
عربستان و روسیه در حالی اعالم
شــد که دولت آمریکا پیشبینی
کرد تولید نفتخام تا سال ۲۰۱۷
با بیش از  ۵۶۰هزار بشکه کاهش،
به ۸ /۴میلیون بشکهدر روز خواهد
رســید .این یعنی رکود  ۲۱ماهه
بهای نفت سرانجام پایان خواهد
یافت و قیمتها احتماال ســیری
صعودی در پیش خواهد گرفت.
فیل فلین ،از تحلیلگران بازار نفت
در گفتوگو با رویترز گفت:
«حاال همه فهمیدهاند که نشست
اوپک میتواند نقطه عطفی تاریخی
برای بازار نفت باشد ».به اعتقاد او

با کاهش تولید نفتخامدر آمریکا
ســیر صعودی بهای نفت قطعی
خواهد بود .نشست آتی کشورهای
تولیدکننده نفت ،اوپک ،قرار است
روز یکشنبه  17آوریل در دوحه،
پایتخت قطر ،برگزار شود .تالش
تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان
این است که راهکاری برای مقابله
با اشباع نفت در بازارهای جهانی
بیابند؛ امری که تحققاش با توجه
به مخالفت ایران با کاهش تولید
دشوار به نظر میرسد.تحلیلگران
بازارهــای جهانی نفت میگویند
مشــارکت ایران در توقف موقت
تولید بــرای کمک بــه افزایش
قیمتها امری حیاتی اســت .در
یک ســال و نیم گذشــته بهای
نفت سیری اکیدا نزولی در پیش
گرفته بود و حاال امید میرود که با
پایان این روند ،آرامش به بازارهای
جهانی بازگردد• .

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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خوانــدنی...

 ۵نکته در باره سقط جنین زنان در آمریکا

 2آوریــل :دونالــد ترامپ،
داوطلب کسب نامزدی حزب
جمهوریخواه برای انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا ،تنها
چند ســاعت پس از آن که
"نوعی مجازات را برای زنانی
که غیرقانونی سقط جنین
میکنند" پیشنهاد کرده بود،
حرف خود را اصالح کرد .اگر
چه کورتاژ یا ســقط جنین
در آمریکا قانونی اســت ،اما
هنوز یک موضوع بحث انگیز
محسوب میشود.
سقط جنیندر آمریکا قانونی
است
حکم مورد بحث بر اســاس این
بنا بر یک حکم تاریخیدیوان عالی تصمیم بود که حق زن برای پایان
آمریکا در سال  ۱۹۷۳که غالبا از دادن به بارداری ،بر اساس آزادی
آن به عنوان "رو ،بر ضد وید" نام انتخاب شخصی در مورد مسائل
برده میشود ،سقط جنین در این خانوادگی است که چهاردهمین
کشور قانونی است.
متمم قانون اساسی آمریکا آن را
حکم قضات دیــوان عالی آمریکا تایید کرده است.
کــه با  ۷رای موافق در برابر ۲رای وجه تسمیه قانون موسوم به "رو
مخالف صادر شده بود با استناد به بر ضد وید" به دلیل ایســتادگی
این بود که دولتها اختیار ممنوع "جین رو" که نام حقیقی اش نورما
اعالم کردن سقط جنین را ندارند .مککاروی است ،در مقابل هنری

وید ،دادستان کل شهر داالس در
ایالت تگزاس است.
نورمــا مــککاروی ،زن بــدون
همســری که برای ســومین بار
حامله شده بود و قصد سقط جنین
را داشت یک قانون ایالت تگزاس
را که سقط جنین را جز در موارد
تجاوز جنســی ،رابطه جنسی با
محارم و یا خطر برای جان مادر،
قدغن می کرد به زیر سئوال برده
بود.

ی میکنند؟
میلیاردرهای دنیا کجا زندگ 
غرب میتوانــد باعث مهاجرت
میلیاردرها از این شهر شده باشد.
بر اساس گزارش هورون ،مجموع
دارایــی میلیاردرهای ســاکن
روســیه  -که  ۸۰نفر هستند-
حدود  ۲۳۴میلیارد دالر آمریکا
ی که در مقایسه با
اســت .رقم 
سال گذشته  ۱۳۰میلیارد دالر
کاهش پیدا کرده است.
•
ی کشوری مثل
تولید ناخالصداخل 
بی بی ســی :برای نخســتین بار استرالیا برابری میکنند.
تعــداد میلیاردرهایی که در پکن •
زندگــی میکننــد از نیویورک نیویورک
بیشتر شده .گزارش شرکت چینی تعداد میلیاردرها ۹۵ :نفر
هورون ،که در شــانگهای مستقر درآمد ســرانه ملی ۵۵۲۰۰ :دالر
است میگویددر حال حاضر تعداد (گزارش بانک جهانی)۲۰۱۴ ،
میلیاردرهایی کهدر پایتخت چین پس از نیویورک ،بیشترین جمعیت
ی میکنند  ۱۰۰نفر است ،در میلیاردر آمریکادر سان فرانسیسکو
زندگ 
ی که تعداد میلیاردرهای ساکن و لوس آنجلس زندگی میکنند.
حال 
فناوری ،و پس از آن خردهفروشی،
نیویورک  ۹۵نفر است.
منابع اصلــی درآمد میلیاردرهای
با  ۵شهر اول دنیا که میلیاردرها در آمریکایی است.
آنها زندگ 
ی میکنند ،آشنا شوید :مجموع دارایی کل میلیاردرهای
•
ســاکن آمریــکا  -کــه  ۵۳۵نفر
پکن
هستند ،حدود  ۲.۴تریلیون دالر
ی کمتر از تولید
تعداد میلیاردرها ۱۰۰ :نفردرآمد آمریکا است که کم 
ی فرانسه است.
ســرانه ملی ۷۴۰۰ :دالر (گزارش ناخالصداخل 
بانک جهانی)۲۰۱۴ ،
•
گزارش هورون حاکی از آن است مسکو
که در  ۱۰شهر اول میلیاردرنشین تعداد میلیاردرها ۶۶ :نفر
دنیا ،عالوه بر پکن  ۴شــهر دیگر درآمد ســرانه ملی ۱۳۲۲۰ :دالر
(گزارش بانک جهانی)۲۰۱۴ ،
چین همدیده میشوند.
با وجود کاهش رشــد اقتصادی این شهر ســابقا برای چهار سال
چین در ســالهای اخیــر ۵۶۸ ،متوالی در رتبه اول ردهبندی مجله
میلیــاردر در این کشــور زندگی فوربس قرار داشت.
میکنند که مجموعدارایی خالص کارشناســان عقیــده دارنــد که
آنها حدود  ۱.۴تریلیوندالر است عواملی همچــون کاهش قیمت
ی که تقریبا بــا مقدار کل نفت و اعمال تحریمها از ســوی
 -رقم 

هنگ کنگ

تعداد میلیاردرهــا ۶۴ :نفردرآمد
سرانه ملی ۴۰۳۲۰ :دالر (گزارش
بانک جهانی)۲۰۱۴ ،
هنگ کنگ در گذشته به "مرکز
ســکونت میلیاردرهای آســیا"
معروف بود.
این افــراد عموما از طریق تجارت
ملک ،تولید و فناوری ثروت خود
را به دست میآورند.
•

شانگهـا ی

تعداد میلیاردرها ۵۰ :نفر
بر اساس گزارش این مجله ،از سال
پیش تا کنــون  ۲۰نفر به تعداد
میلیاردرهای ســاکن شانگهای
اضافه شده و به این ترتیب در رتبه
پنجم قرار گرفته.
در نتیجه تعداد میلیاردرهایی که
در شانگهای زندگی میکنند حاال
با لندن برابر است.
ی هورون ،دادههای
دفتر تحقیقات 
ی از
خود را با اســتفاده از ترکیب 
اطالعاتدیگر شرکتها و مصاحبه
با افراد جمعآوری میکند.
سایر شــرکتها همچون فوربس
و بلومبــرگ ،از روشهای دیگری
اســتفاده میکنند کــه به نتایج
متفاوتی منتهی میشود.

•
محدودیتهای چند ایالت برای
سقط جنین

اما دههها پس از قانونی شناختن
سقط جنین ،مخالفان این حکم
اختیاراتی را که از دست داده بودند
تا حدودی بازیافتند و اکنوندر ۳۰
ایالت آمریکا قوانینی برای محدود
کردن حق سقط جنین ،وضع شده
است.
در سال  ۱۹۸۰دیوان عالی آمریکا
بر قانونی صحه گذاشت که استفاده
از بودجــه دولت فــدرال را برای
ســقط جنین ،جز در مواردی که
برای نجات جان مادر ضروری بود،
ممنوع میکرد.
در ســال  ،۲۰۰۳کنگره
آمریکا پس از  ۳۰سال
اولیــن محدودیت مهم
بــرای ســقط جنین را
تصویب کــرد و قانونی
گذراند که سقط جنین
های بخصوصــی را که
پس از گذشــتن مدت معینی از
بارداری بود و مخالفان سقط جنین
آن را "تولــد ناقص" می خواندند،
ممنوع می کرد.
نتیجه چنین محدودیت هایی این
است که بسیاری از زنان آمریکایی
برای سقط جنین به جاهای دیگر
و غالبا خارج از کشــور سفر می
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کنند و هزینه بیشــتری را برای
سقط جنین متحمل می شوند.

•
دخالت دیوان عالی آمریکا در یک
پرونده سرنوشت ساز سقط جنین
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آمار "مراکز کنترل و جلوگیری از
بیماری" که در ســال  ۲۰۱۲در
آمریکا منتشر شد ،نشان می داد
که  ۶۹۹هزار و  ۲۰۲مورد ســقط
جنین در طول سال  ،۲۰۱۱انجام
شده.
نهاد مورد بحث از ســال  ۱۹۶۹از
مراکز بهداشتی شماری از ایاالت
آمریکا درخواست دریافت این آمار
را کرده بود ولی دادن این اطالعات
داوطلبانه بود.
در ســال  ،۲۰۱۴یــک گــزارش
انســتیتوی گوتماچر ،که از حق
سقط جنین دفاع می کند ،حاکی
از این بود که در فاصله سال های
 ۲۰۰۸تا  ،۲۰۱۱نرخ سقط جنین
در آمریکا کاهش یافته و به پایین
ترین حد از زمان قانونی شدن آن
در سال  ۱۹۷۳رسیده.

در ماه مارس ،دیوان عالی آمریکا
در جریان پروندهای قرار گرفت که
در باره یک قانون ایالت تگزاس بود
که پزشکان و کلینیک های مرتبط
با سقط جنین را مشمول مقررات
سختی می کرد.
بخش بحث انگیــز این قانون این
بود کــه کلینیکهای مخصوص
سقط جنین در این ایالت را مکلف
می کرد تسهیالت و تجهیزاتشان
در ســطح بیمارستان
ها باشــد و پزشکانی
که عمل سقط جنین
را انجــام میدهند نیز
می بایســتی امکانات •
پذیرش بیمارانشان در موضع احزاب سیاسی در برابر
بیمارستان های نزدیک سقط جنین
به کلینیک را داشــته موضع رسمی حزب جمهوریخواه
آمریکا این است که سقط جنین
باشند.
اکنون قضات دیوان عالی باید نظر باید غیرقانونی اعالم شود.
بدهند که آیــا چنین محدودیت حزب دموکرات می گوید از قانون
هایی ،حقوق اساســی زنان برای آزادی ســقط جنین حمایت می
ســقط جنین را کاهش می دهد کند و معتقد اســت یک زن حق
تصمیم گیری در مورد بارداریاش
یا نه.
•
را دارد.

کاهش شمار زنانی که در آمریکا
سقط جنین میکنند

•
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دیدگاه

به عبارت دیگر...

 10آوریل :روز ششــم آوریل در برنامه
خبر سی تی وی این ســئوال از مردم
شده بود که آیا اخبار انتخابات آمریکا را
دنبال می کنید؟
مردم در آخر برنامه به این نظرسنجی
 66درصد جواب مثبــت و  44درصد
جواب منفی دادند.
ایندر حالیست که آماردر آمریکا نشان
میدهــد که فقط حــدود  18درصد از
جمهوریخواهان و 12درصد ازدموکراتها
خود را در مسائل انتخاباتی درگیر کرده
اند.
در واقع مردم آمریکا ،از دو سه سال بعد
از انتخاب اوباما دیگر امید خود را برای
تغییر از دســت دادند .اوباما به خیلی
از قــول های انتخاباتی خود عمل نکرد
جنگ بنوعی دیگر در مناطق مختلف
خاورمیانه ادامه پیدا کرد و عالوه برآن
باعث شکست جنبش هائی شد که در
آخر زمان جرج بوش بوجود آمده بود.
مسلما از این وضعیت مردم عادی ضرر
کردند .آزادیهای سیاســی شان هر روز
با نام جنگ با تروریسم گرفته میشود.
جوان هایشان در جنگ کشته میشوند
و با ادامه بمباران در کشــورها عرصه را
به مردم آنجا تنــگ میکنند ،تا جائی
که مجبور میشوند برای رهائی از وضع
بوجود آمده کشور و زندگی خود را رها
کرده و به سایر کشورها پناهنده بشوند.
در این وضعیت است که  17نفر از حزب
جمهوریخواه خود را کاندیدای ریاست
جمهوری میکنند ،هر کدام از آنها گویا
مسابقه گذاشته اند که با قول هایشان
بین مردم چند دستگی بوجود بیاورند
و نهایتاً دنیا را بطرف نابودی بکشــند.
در مناظرات همه آنها بدون استثنا قول
دادند که ایران را ادب کنند و همه آنها
مسلمانها را مسئول بدبختی مردم دنیا
قلمداد کردند .حاال که ســه نفر از آنها
باقی مانده هنوز هم قول های هر ســه
آنها برای انتخاب شدن روز بروز افراطی
تر میشود و حتی جان کیسیک که میانه
روتر اســت باز هم انتخابش برای دنیا
میتواند خطرناک بشود و یا تد کروز با
داشتن مشــاوران خارجی ضد صلح از
ترامپ بهتر نیست.
در این میان هیــاری کلینتون بعد از
شکســت انتخاباتی در  2008امیدوار
اســت که با انتخاب شــدن در 2016
این شکســت را جبران کنــد ،و اولین
رئیس جمهور زن آمریکا بشود .خیلی از
فمینیست ها هم از او بخاطر زن بودنش
حمایت می کنند .در حالیکه ســابقه
عملکرد او نشان می دهد او دست کمی
از کاندیداهای جمهوریخواهان ندارد.
از بعد از  2012او همیشــه در برنامه
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گ
ت
ت
قر
قر
یبا
یبا
تا
آ
خری
ن
نمیشــود به او اعتماد کرد )،حتی در
مر
حلـ
ـه در تبلیغات و
میشــود کــه در آن از طریق فرآیند حدود زیادی تکلی
ف
کا
ند
یدا
ی
تال
حز
ش
ب
برا
ی
چند هفته اخیر برنی سندرز از هشت
کسب رای بیشتر توسط
انتخابات کاندیدای آن ایالت مشخص مشخص خواهد شد .از این
رو
بس
کا
ند
یار
یدا
ی
ها
به
ش
انتخابات اولیه توانســته برنده هفت
ــ
مار
م

یروند تا حدود
از ایال 
میشود.
تها تالش م 
ی
کن
ند
که
ان
ز
تخ
یاد
ابا
ی
ت
بر
را
ی
تا از آنها باشــد .متاسفانه دائماً بر این
مردم تاثیرگذار اســت.
مقدماتی
در ان
خ
تخ
ود
ابا
را
ت
قب
م
ل
از
قد
س
مات

ه
ی
شن
به
به
غ
ب
منا
یر
زر
گ
ظرههای
از معرفی
مسئله تاکید میشود که سندرز نیاز
ــی که دو یا ســه بار بین
کاندیدا ،اعضای هیات انتخابی ایالت برگــزار کنند چون
ب
عد
از
س

ه
کا
شـ
ند
ـن
یدا
به
ها
ی
ری
دارد بیشــتر از  70درصد رای بیاورد
اســت جمهوری و یک
(آرای الکتــورال) جهت شــرکت در بزرگ تقریبا انتخابا 
تهای
باق
ی
بار
مان
هم
ده
بی
ن
کا
ند
در حالیکه رابرت رایش وزیر کار زمان
یدا
ها
ی
معاونت ریاست
اهمیت کمتری خ
کنوانســیون
واه
مل
ند
ی
داش
حز
ت.
ب
ج
ن
مه
یز
ور
انت
ی
ب
خا
رگ
ب
ریاست جمهوری بیل کلینتون که
زار خواهد شد.
م
یشــوند .این اعضای هیات انتخابی در مرحله بعد و در کنوانسـ
ـی
ون
در
مل
روز
ب
ی
رگ
زار
ی
ان
اکنون یکی از حامیان سندرز است
تخ
ابا
ت ،رایدهندگان
وظیفــه دارنــد کــه با شــرکت در حزب که در تابســت
ان
س
ال
ب
رگ
مان
نـ
زار
ی
ـد
ان
تخ
ابا
با نشان دادن ارقام ثابت میکند که تا
ان
تهــای مقدماتی باید
کنوانســیون ملی حــزب ،به صورت تخابات برگــزار میشــود
بی
هم
ش
را
از
ی
خ
ود
را
اوائل ماه آوریل سندرز به  938رای
به
کا
ند
یدای ریاســت
رسمی اعالم کنند که ایالت مزبور آنان  ۵۵۰۰نماینده (دارا
ی
را
ی
ال
کت
ج
ورا
مه
ور
ل)
ی
و
مع
و هیالری به  724رای احتیاج دارد.
ــاون وی بدهند و هم
از چه کاندیدایی در انتخابات ریاست در حزب دموکــرات و بیش
از
هیا

ت
۲۳۰۰
ها
ی
انت
خاب
در این بین کمپینی بوجود آمده تا
ی
خ
ود
را برای انتخاب
نماینــده (دارای را
جمهوری حمای
ی
ت
ال
م
کت

ی
ــ
کن
ورا
د.
رئی
ل)
س
در
ج
مه
ور
حز
معرفی کنند .در نهایت
بتوانند بر علیــه ترامپ عمل کند .هیا 
ب جمهوری خواه شرکت م
تهای انتخاب هم بس
ف
ی
ته
ک
رد
به
نن
ی
د.
جم
که
م
عی
چون اگر ترامپ نامزد بشود مسلماً
وف
ت
ق
ش
ــ
ود
ب
یشتر از رقیب
معموال این نماینده
هر ایالت اعضا
ها
ی
ع
آن
ینا
م
تغ
هم
یر
خ
ان
اس
ود
رای
ی
آرا
ت.
ی
هیا
خواهد توانست دروغ های هیالری
ت انتخابی و یا الکتورال
که در ایال 
مثال ممکن است یک
تهای خود به کا
ند
ایال
را
یدا
ت
از
ها
آن
ی
۱۰۰
خ
ع
ــ
ضو
ود
را رو کــرده و پرونده کارهای او را
کن
د،
برن
ــده انتخابات
هیات انتخابیداشته باشد و ایالتدیگر مختلف داده شد ،به
کن
وان
سی
ری
ون
اس
مل
ت
ی
ج
مه
ور
بیشتر آشکار کند و جلوی انتخاب
ی خواهد شد.
منتقلم 
یکنند.
 ۳۰عضو هیات انتخاب.
م
عم
وال
تع
داد
آرا
هیالری گرفته شــود .مسلماً تد
ی
مس
تقیم مردم به
عالوه بر هیا 
تهای
با این حال شـ
انت
ـی
خا
وه
ب
(ال
تخ
ی
کت
صی
ک
ورا
ــ
کا
ل)
ص
ند
آرا
یدا
ی
با
کروز هــم از این کمپین بر علیه
تعــداد آرای الکتورال
که از ایال 
تها رهســپار کنوان
الکتــورال به کاندیداها
ا
سـ
در
خت
ف
ـی
رآی
صا
ون
ند
ص
ها
دا
ی
ده
ش
ترامپ بسیار خوشــحال است،
ــ
ده
بـ
ـه آن کاندیدا
ملی م 
یشوند ،افرادی
حزب جمهوری
چ
خ
واه
ون
و
س
د
بر
نات
مو
ابر
ور
کرا
ی
ها
م
ت
ف
ی
ک
رق
ند
و
حتــی اگر فردی رای
چون یکه تــاز جمهوریخواهان م 
یکند.
نمایندگان مجلــس نماین
دگ
مس
ان
تق
که
یم
ب
یش
ــ
تر
میشود .اگرچه اینطور که پیش
ی
داش
ته باشد آرای
در انتخابــات مقدماتــی حــزب بــه هر یــک از احزا
ب
تعل
ــ
ال
ق
کت
دارن
ور
د،
ال
بس
ــ
میرود شاید جمهوریخواهان پل
رو
یار بیشتری نصیب وی
جمهوریخواه هر کاندی
سای جمهور سابق ،رهبران
دای
خوا
ی
حز
هد
ب،
که
ب
ش
ــ
توا
د،
ند
چ
ــ
رایان و یا میت رامنــی را وارد
ون
انت
خابــات ملی
اکثریت آرای اعضای حزب را تصاحب روســای کمیت هها
ی
مل
ــ
ی
و
ری
ب
اس
رخ
ت
ی
ج
مه
ور
ماجرا بکنند و یا حتی از هیالری
یدقیقا مانند انتخابات
دیگر از شخصی 
کند ،تمــام اعضای هی
تهای سیاسی نیز در م
ــا
قد
ت
مات
انت
ــ
ی
خاب
ی
حز
ب
حمایتکنند.
ج
مه
ــ
وری خواه بر
یشــوند و کنوانسیون ملی حق را
(الکتــورال) نیز
ی
از
آن
دارن
او
د.
ا
م
سا

س
اص
ل
«فق
مسلماً در نهایت اگر سندرز در
ط یک برنده» تنظیم
در کن
در نهایت فــ
وان
رد
سـ
ی
ـی
به
ع
ون
نو
مل
ان
ی
کا
حز
ش
ند
ب
ده
یدا
به
ی
اس
ت.
او رای
مقابل ترامپ هم قرار بگیرند،
خواهندداد.
نهایی هر حزب معرف
ی
خوا
هد
م
شد
ثال
ا
که
گر
ی
ک
کا
ســندرز برنده خواهد شد که
بتواند
ندیدا از  ۷۰۰هزار رای
برعکس در انتخابات مقد
اکثریت به عالوه یک این آرای ایال
مات
ت
ا
ی
یک
حز
س
ب
ب
توا
ند
این برای حمایت کننده های
۴۰۰
ه
زار رای را از
دموکرات بسته به میزان رای هر کاندیدا الکتورال را به دست آو
رد.
آن
خ
ود
ک
ند
تم
هیالری خوشایند نخواهد بود.
مثال ا
ــام آرای الکتورال آن
تعدادمشخصیازاعضای
گــر یک کاندیــدای دمو
ایال
هیا
کرا
ت
ت
ت
به
انت
و
خاب
ی
ی
تعل
ق
امیدوار باشــیم تا با انتخاب
خوا
هد
گ
رفت .تعداد
به آن کاندیدا اختصاص داده میشود .بتواند  ۲۷۵۱رای الکتور
ال
را
به
ک
ل
دس
آرا
ت
ی
ال
کت
ور
ال
ســندرز دنیــا روی آرامش
آورد
ریاســت جمهوری
مثال اگــر در یک ایالت
به عنوان کاندیدای نهایی حزب آ
مری
۱۰۰
کا
ه
زار
ن
۵۳۸
فر
را
ی
اس
ببینــد .دیکتاتورهــای دنیا
ــ
ت
که هر فردی
در انتخابات درون حزبی شرکت کنند دموکرات معرفی میش
ود.
الب
ته
م
بت
عم
وانـ
وال
ـد
ح
داق
ل
حامیــان خود را از دســت
هر
 ۲۷۰رای را از آن خود
و آن ایالــت  ۱۰۰عضو
کاندیدایی کهدر انتخابات مقدماتی ک
هیا
ند
ت
به
انت
سم
خاب
ت
ی
ری
اس
بدهند تا مردم هر کشــور
ت
ج
مه
ایال 
وری آمریکا
تها بیشتر از
داشــته باشد بسته به میزان
را
ی
ی
باقی کاندیداها مورد خواهد رسید.
ک
بتوانند حکومت های خود را
اقبال ق
کا
رار گرفته و رای آورده باشد
ندیدا در انتخابات مقدماتی
در
تع
داد
ی
بدون ترس از حمله و جنگ
•
از
کنوانسیون
اعضای هیات انتخابی به و
ملی حزب به عنوان کاندیدا
ی
تعل
ق
و تجاوز انتخاب کنند.
انتخاب خواهد شد.

باشد که با انتخاب سندرز،
دنیا روی آرامش ببیند...
شایستهالهامی
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»
تجهیز

سهــای دیگری نیز
اما ویرو 
نهای
ی مبارزه با ســرطا 
برا
ده و روده بزرگ وجود
لوزالمع
دارند.
ــن حال ،پروفســور
در همی
س یانــگ متخصص
ورنــ
ل طان از دانشگاه وارویک
ســر
یگوید سازوکاری
بریتانیا ،م 
لهای
رای نفوذ در ســلو 
بــ
تومور سرطانی ابداع
اطراف
ت .یکی از چیزهایی
شده اس
مورد ســرطان بسیار
که در
اســت افزایش درک
جالب
ضوع است که زمانی
این مو
ــما مبتال بــه تومور
که ش
یشــوید ،در واقع
سرطانی م 
سلول در اطراف تومور
له اصالح ژنتیکی قابلیت آلوده تعداد زیادی
ــن میگویند وسی
ت تاثیر محیط جدید
محققــان در آرژانتی
لهای بدخیم هستند که تح
ــازی آن را به سلو 
ث سرماخوردگی ،س
از خود نشان میدهند.
ی
یز
چ
ن
ویروســی که باع
آ
حدود کردهایم ،برخالف
رفتار غلط
م
هنوز موانعیدر سر راه
را
د،
شو
ی

م
ند
ت
وا
ورم ملتحمه و برونشی
ل یــک ویروس میت
به عقیده وی،
هاند تا به که در اص
مانی وجود دارد .عالوه
ظر ژنتیکی اصالح کرد
لهای عادی را آلوده کرده و این روش در
از ن
کند بدون ســلو 
ین ههای درمانی برای
لهای سرطانی حمله
سرماخوردگی ،ورم ملتحمه بر کاهش هز
سلو 
باعث
ن آن ،سیستم ایمنی
ت سالم لطمهای بزند.
شیت شود .عالوه بر تغییراتی همگانی ساخت
باف
به
که
این
اســتفاده از و برون
ن است به مرور زماندر
به گزارش رویترز ،ایده
ما ایجاد کردهایم تا آلودگی را به شخص ممک
ریک سیســتم که
معینی از دارو واکنش
سها برای تح
لهای بدخیم محدود کنیم این مقابل مقدار
ویرو 

لو
س
ن
ده و آن را کم اثر کند.
ـت
شـ
ک
و
م
ن
ست
فت
ژنی دارد که پاسخ سی
ایمنــی بــدن و یا
نشان دا
تهاست که ویروس
هه نخست قرن نوزدهم،
لهای سرطانی مد
تشدید هم میکند».
پزشکاندرد
سلو 
کرده است .ایمنی را
ی خــود به این نکته
داد
دانشمندان را مشغول
ش
یه نیچر ماه اکتبر گزار
شها
در گزار 
اخیر به دلیل نشــر
که بیماران سرطانی
لهای
سهای ضدسرطان در حال اشاره کردهاند
این عالقه در سا 

تیک شدت که ویرو
یهای
ــی پــس از بیمار 
ژن
ی
پیشرفتدر مهندس
آنها گاه
تایید شدن هستند.
مدتی عالیم سرطان
چراکه به دانشمندان
شــگران امیدوارنــد ادامــه ویروسی ،برای
یافته اســت؛
سها را علیه پژوه
یدادند .از این
سهای را از خود نشــان نم 
زه می دهــد ویرو 
های بالینــی ویرو 
اجا
ش
آزمای 
درده ههای  ۱۹۵۰و
سرطانی تجهیز کنند.
طان مشــابه و تایید نهایی رو دانشمندان
ی
ها
ور
وم
ت
ــر ،رئیس ضدسر
از این موضوع،شروع
تر اســوالدو پادجیس
اعث ایجاد انگیزه بیشــتر و  ۱۹۶۰با الهام
دک
ی و مولکولی آنان ،ب
سها به
کلکسیونی از ویرو 
آزمایشگاه درمان سلول
جذب سرمایه مورد نیاز برای توسعه به تزریق
طانی کر دند .درمان در
وار»،در بوئنوس آیرس
بیماران سر
موسسه «له ل
د.
اش
ب
ش
رو
ن
داده است تا هم ای
منجر به از بین رفتن
پادجیسر این ویرو 
ش
سها در برخــی موارد
ور
پر
ویروسی را
م به بافت به گفته
اما در مواردی نیز به
لهای بدخیم و ه
یشد
لهای پیش-بالینی سرطان که تومور م 
به سلو 
یکند .مد 
یانجامید( .رادیوفردا)
همراه تومور حمله م 
شدهاند ،به ویژه سرطا 
نهای مرگ بیمار م
بنیادی
میگوید :آزمایش
در تشریح این موضوع
ت بسیار موثر هستند.
ما به تخمدان و پوس
او ک ویروس اســت که
«این ی

بهتـــــــــرینموادغذایی
برای کاهش کلسترول
رژیمغذایــی میتواند نقش مهمی در دارید ،در مورد میزان و روش مصرف با
پایین آوردن کلســترول داشته باشد .پزشک مشورت کنید.
در زیر به بهترین موادغذایی که کمک •
میکند کلسترولتان را پایین آورده و از گردو ،بادام و سایر آجیل هم میتوانند
قلبتان محافظت کنید اشاره میکنیم .به بهبود وضعیت کلسترول شما کمک
آیا یک کاســه جوی پــرک میتواند کنند .گردو که سرشــار از اسیدهای
کلسترولتان را پایین بیاورد؟ یک مشت چرب مونو و پلی است ،رگهای خونی
گردو یــا آوکادو چطــور؟ چند تغییر شما را هم سالم نگه میدارد.
کوچک در برنامهغذایــی روزانهتان به خــوردن حــدود یک مشــت (۴۲٫۵
همراه ورزش و ســایر عادتهای سالم گــرم) آجیل در روز ،مثل بادام ،فندق،
میتواند کمکتان کند کلسترولتان را بادامزمینی ،گردو و پسته ،احتمال بروز
بیماریهای قلبی را در شــما کاهش
پایینبیاورید.
«اوتمیل» یا همان جوی پرک حاوی میدهد .فقــط دقت کنید آجیلی که
فیبر محلول اســت کــه لیپوپروتئین میخورید نمکدار یا شکردار نباشد.
بــا تراکم پایین ( LDLیا کلســترول همه آجیلهــا کالری باالیــی دارند،
بــد) را پایین مــیآورد .فیبر محلول بنابراین خوردن یک مشت کافی است.
در موادغذایی مثل لوبیا قرمز ،ســیب ،برای جلوگیری از خوردن بیش از اندازه
آجیل و اضافــهوزن ،موادغذایی را که
گالبی ،جو و آلو هم یافت میشود.
فیبر محلول میتواند جذب کلسترول حاوی چربی باالیی هســتند ،با آجیل
در جریان خون را کاهش دهد .مصرف جایگزین کنید .بعنوان مثال ،به جای
 ۵تا  ۱۰گرم یاب یشتر از فیبر محلول خوردن پنیر یا گوشت یا نان سرخشده
در روز کلســترول  LDLشما را پایین در ساالدتان ،از یک مشت گردو یا بادام
خواهد آورد .مصرف یک و نیم لیوان جو استفادهکنید.
دوســر پخته حاوی  ۶گرم فیبر است• .
اگر میوههایی مثل موز هم به آن اضافه آووکادو منبع بسیار خوبی از موادمغذی
کنید ۴ ،گــرم دیگر فیبر به آن اضافه و همچنین اسیدهای چرب غیراشباع
مونو است .براساس یک تحقیق جدید،
کردهاید.
خوردن ماهی چــرب بخاطر محتوای افزودن آووکادو بهب رنامهغذایی روزانه
اسیدچرب امگا ۳-باالیی که دارد ،برای به بهبود سطح کلســترول  LDLدر
قلبتان بسیار خوب اســت و میتواند افــرادی که اضافــه وزن دارند یا چاق
فشارخونتان را کم کرده و احتمال ایجاد هستندکمکمیکند.میتوانیدآووکادو
را به ساالد یا ساندویچتان اضافه کنید.
لخته در بدنتان را پایین بیاورد.
در افرادی که حمله قلبی داشــتهاند• ،
مصرف روغن ماهی یا اسیدچرب امگا -چیزی که رژیمغذایــی مدیترانهای را
 ۳احتمال مرگهای ناگهانی را کاهش به یک رژیم غذایی سالم تبدیل کرده
است ،جایگزین کردن چربیهای اشباع
میدهد.
بااینکه اسیدهای چرب امگا ۳-باوجود مثل چربیهای موجود در گوشــت یا
فایدهای که برای قلب دارند تاثیر منفی چربیهای غیراشباع است.
بر  LDLندارنــد ،انجمن قلب امریکا •
مصــرف دو وعده ماهــی در هفته را یکی دیگر از منابــع خوب چربیهای
غیراشباع روغن زیتون است.
توصیهمیکنند.
باالترین میزان اســیدچرب امگا ۳-را ســعی کنید به جای ســایر چربیها
میتوانیددر موادغذایی زیر پیدا کنید :در برنامهغذاییتان از حدود  ۲قاشــق
غذاخوری روغن زیتون استفاده کنید تا
• ماهی ماکارل
• قزلآالی رودخانهای
قلبی سالم داشته باشید .برای افزودن
• شاهماهی
روغنزیتون به رژیمغذاییتان ،میتوانید
• ساردین
سبزیجاتتان را در آن تفت دهید ،یا آن
• سالمون
را با سرکه مخلوط کرده و بعنوان ُسس
• ماهی هالیبوت
ساالد استفاده کنید .همچنینمیتوانید
ماهی
به
ناســالم
چربی
برای اینکــه
از روغنزیتون به جای کره اســتفاده
اضافه نشود ،ماهی مصرفی خودتان را کنید.
گریل کرده یا بپزید .اگر ماهی دوست هــم آووکادو هــم روغنزیتون کالری
ندارید ،میتوانیــد مقدار کمی امگا ۳-باالیی دارند ،به همیــن دلیل مراقب
از موادغذایی دیگری مثل بذرکتان یا باشید بیشتر از میزان توصیهشده از آن
روغن کانوالدریافت کنید.
مصرفنکنید.
همچنین میتوانید از مکملهای امگا -موادغذایــی موجود اســت که گفته
 ۳یا روغن ماهی استفاده کنید ولی در میشــود با استرول و اســتانول -مواد
این حالت نمیتوانید از سایر موادمغذی موجود در گیاهانی که به بلوکه کردن
کهدر ماهی یافت میشود مثل سلنیوم جذب کلســترول کمــک میکنند -
بهره ببرید .اگر تصمیم به مصرف مکمل تقویت شدهاند ،مثل بعضی مارگارینها،

ویروس برای حمله به

لهای سرطانی
سلو 
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یکم و پانزدهم ماه
آبپرتقالها و ماستها که  ۵تا  ۱۵درصد
کمک میکنند  LDLخود را پایین بیاورید.
میــزان روزانه مصرف گیاه اســترول برای
نتیجه گرفتن حداقل  ۲گرم است که برابر
است با مصرف دو وعده  ۲۳۷میلیلیتری
آب پرتقال تقویتشده با استرول در روز.
مشخص نیست که موادغذایی تقویتشده به
گیاه استرول یا استانول میتواند جلو حمله
قلبی یا ســکته را بگیرد یا خیر ،بااینحال
متخصصین تصور میکنند که پایین آمدن
کلسترول این خطران را هم کاهش میدهد.
به نظر نمیرسد که گیاه استرول یا استانول
تاثیری بر سطح تریگلیسیرید یا کلسترول
( HDLکلسترول خوب) داشته باشد.
•

پروتئین وی ( )wheyکه یکی ازدو پروتئین
موجود در محصوالت لبنی است هم دلیل
عمده فایده این محصوالت بر سالمتی است.
تحقیقات و مطالعات نشــان داده است که
پروتئین وی بعنوان مکمل هم  LDLو هم

را بر روی سایت بخوانید

عدد کلسترول را به طور کلی پایین میآورد.
میتوانید پودر پروتئین وی را از داروخانهها
تهیهکنید.برایمصرفحتماًبهدستورالعمل
نوشتهشده روی آن توجه کنید.
برای اینکه هرکدام از این موادغذایی بتوانند
فایدهبخش باشــند ،باید تغییراتی هم در
ر ِژیمغذایی و عادات و ســبک زندگیتان
ایجاد کنید.
بااینکه بعضی چربیها سالم هستند ولی باید
مصرف چربی های اشــباع و ترنس خود را
پایین بیاورید .چربیهای اشباع مثل چربی
گوشت ،کره ،پنیر و سایر لبنیات پرچرب و
بعضی روغنها ،کلسترول شما را به طور کل
باال میبرنــد .چربیهای ترنس که معموالً
از آن در مارگارین و شــیرینی ،بیسکویت
و کیک اســتفاده میشود ،برای کلسترول
شما واقعاً مضر هستند .چربیهای ترنس
کلســترول  LDLرا باال برده و کلسترول
 HDLرا که کلســترول خوب است پایین
میآورند.

برچسبهای موادغذایی میزان چربی ترنس
به کار رفتــه در هر مادهغذایی را نشــان
میدهند ولی متاسفانه فقط در موادغذایی
که حــاوی حداقل یک گــرم در هر وعده
مصرفی آن باشند ،این میزان قید میشود.
این یعنی ممکن است بدون اینکه بدانید از
بســیاری موادغذایی چربی ترنس دریافت
کنید که باعــث باال رفتن کلســترولتان
شود .اگر روی برچسب مادهغذایی «روغن
هیدروژنه» نوشته شده باشد ،یعنی چربی
ترنــس دارد و بهتــر اســت از مصرف آن
خودداری کنید.
عالوه بر اصالح رژیمغذایی ،ایجاد تغییرات
دیگر در ســبک زندگــی عامل مهمی در
بهبود کلسترولتان است .ورزش ،ترک سیگار
و حفظ وزن سالم کمکتان میکند سطح
کلسترولتان را در حد سالم نگه دارید.
منبع مقاله mayoclinic.org :
مترجم  :زینب آرمند
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هر رابطهای چالشها و مشکالت
خاص خودش را دارد ولی یکسری رضایتبخش بین همه عزیزانشان
رفتارهای نابالغ کلی وجود دارد که ایجاد کنند.
احساس غرور میدهد.
• آماره��ا اعالم ميكنند كه بي��ش از  80درصد خوابگاههاي دانش��جويي
آماره��ا اعالم ميكنند كه بي��ش از  80درصد خوابگاههاي دانش��جويي
برای داشتن رابطهای بهتر و شادتر •
اما شواهد نش��ان ميدهد كه ظواهر خوابگاهها با آنچه كه
اس��تاندارد
اس��تاندارد است ،اما شواهد نش��ان ميدهد كه ظواهر خوابگاهها با آنچه كه
است ،بد
خصوصیات
 .۴روی
 .۲فراموش منیکنند از طرفشان
باید از آنها اجتناب کنید.
در كاغذ «استاندارد» خوانده ميشود زمين تا آسمان توفير دارد ،اين تفاوت
در كاغذ «استاندارد» خوانده ميشود زمين تا آسمان توفير دارد ،اين تفاوت
طرفشان متمرکز منیشوند.
تشکرکنند.
•
البته زماني بيش��تر معنا پيدا ميكند كه شما به عنوان يك دانشجوي سال
البته زماني بيش��تر معنا پيدا ميكند كه شما به عنوان يك دانشجوي سال
قربانی
را
خود
دیگر
روابط
.۱
مقطعيکنند
ســعی می
بويژهبهكارشناسي با اميد به ورود به مكاني كه قرار است
بالغدر پي
بعد از گذشــتن زمانــی از رابطه ،زناناولي
اولي در پي مقطعي بويژه كارشناسي با اميد به ورود به مكاني كه قرار است
منی
کنند.خوابگاههاي
وضعيت
خصوصیات
و
رفتارها
دانشجویيخیلی ساده فراموش بهترین
ممکن است
بنديد
مي
را
چمدانتان
كنيد
سپري
آن
در
را
هايتان
لحظه
مفيدترين
و
بهترين
بهترين و مفيدترين لحظههايتان را در آن سپري كنيد چمدانتان را ميبنديد
با
اما
خورد،
خواهد
رقم
آن
در
تان
تحصيلي
آينده
كه
شويد
مي
شهري
راهي
و
رابطه
یک
وارد
وقتــی
هــا
ی
خیل
کنید که بخاطر چیزهای کوچک از اخالقی همسرشــان توجه
و راهي شهري ميشويد كه آينده تحصيليتان در آن رقم خواهد خورد ،اما با
بخشي
و
خوريد
مي
جا
است،
شده
معرفي
«خوابگاه»
شما
به
كه
مكاني
ديدن
ديدن مكاني كه به شما «خوابگاه» معرفي شده است ،جا ميخوريد و بخشي
احساسی میشــوند ،دوستانشان طرفتان تشکر کنید .زنان فهمیده کننــد به جــای اینکه روی
متمرکزابتداي راه تحصيلي از دس��ت ميدهيد .بنابراين
آنهادر همين
رؤياهايت��ان را
از
از رؤياهايت��ان را در همين ابتداي راه تحصيلي از دس��ت ميدهيد .بنابراين
رفتارهای منفی
را کنار میگذارند .بااینکه این در درک میکنند که تقسیم زندگی
بعضي خوابگاهها شايد از نظر ابعاد و امكانات عنوان استاندارد را با خود يدك
بعضي خوابگاهها شايد از نظر ابعاد و امكانات عنوان استاندارد را با خود يدك
طول «ماهعسل» منطقی به نظر با کسی یک نعمت و هدیه است ،شوند .حواسشان به کارهای
بكشند ،اما در اصل جاي مناسبي نيستند كه بهترين روزهاي دانشجويي در
بكشند ،اما در اصل جاي مناسبي نيستند كه بهترين روزهاي دانشجويي در
شود.طرفشــان
اســت که
میرسد ولی خیلی مهم است که به همین دلیل یادشان نمیرود که خوبی
آنها سپري
آنها سپري شود.
خوبی
های
ف
حر
و
کنــد
یادتان باشــد هیچوقت دوستان به این خاطر از همسرشان متشکر می متأس��فانه خوابگاهها اغل��ب به مكانهايي تبديل ش��دهاند كه صرفاً يك
متأس��فانه خوابگاهها اغل��ب به مكانهايي تبديل ش��دهاند كه صرفاً يك
خوابسعی نم
زند و
که می
و خانوادهتان که ســالهای سال باشند.
کنندمابقي انتظارات ميماند براي بيرون از خوابگاهها
مناسبیاست و
جاي
جاي خواب مناسب است و مابقي انتظارات ميماند براي بيرون از خوابگاهها
شهرستانيوخودش��ان مكان جايگزيني را براي رفع و رجوع
تا
دانش��جوياناشتباهات
طرفشــان را با
کنارتان بودهاند نباید بخاطر ورود •
تا دانش��جويان شهرستاني خودش��ان مكان جايگزيني را براي رفع و رجوع
موجود
نوع
تنها
آنها
خوشبختی
كنند.
پيدا
هايشان
دغدغه
شان
ی
مال
استقالل
از
دست
.۳
كنند.
پيدا
هايشان
دغدغه
نمیگذارند رابطــه احترامی که درمواقع الزم و مناسب برای نشان
یک فرد جدید از زندگیتان بیرون
نواقصشان قضاوت کنند.
• آماره��ا البته اين مورد را تأييد نمي
است.
سرانگش��تي
دادنكند ،اما با
هســتندرا راتأييد نمي
البته اين مورد
شوند .زنان بالغ و فهمیده میتوانند برمنیدارند.
آماره��ا قائل
كند ،اما با يك حس��اب سرانگش��تي برای خودشــان
حس��ابطرفشان
يكواقعاً به
اهمیتی که
آرزوهایشانرس��يد ،كس��ي كه ساعتهاي طوالني در جو
توانازبه اين نتيجه
 .۵مي
آوند.در جو سنگين
طوالني
ی كه
كس��ي
به نتيجه رس��يد،
آنهااين
توان به
سنگين از آنها مي
دست
کنند که
زنان فهمیــده درک می
تعادل هرچقــدر هم همســرتان وضع
بگیرد.
هاي می
ساعتزبان
دهند ،بر
همسرشــان م
یــک
دانش��گاه با دروس سخت سر و كله زده اس��ت و حاال به دنبال فضايي براي
دانش��گاه با دروس سخت سر و كله زده اس��ت و حاال به دنبال فضايي براي
مالی روبراهی داشته باشد ،اینکه منیکشند.
متفاوت
خوشبختی
از
هرکس
ایده
و
منفی
لحنی
با
دهند
ی
نم
اجازه
•
آرامش و اس��تراحت است وقتي با شكل و ش��مايل تيره و ناموزون خوابگاه
آرامش و اس��تراحت است وقتي با شكل و ش��مايل تيره و ناموزون خوابگاه
بگيرد غیرمحترمانه با آنها حرف بزند و از  .۹خوشحالی و خوشبختیشان را
درک م
فهمیده
فضای
طرفشــان از
اســت .اگــر
تصميم
اينك��ه اين فرد
کنندميكند .مگر
ی پيدا
حالي
ش��ود چه
بالغروومي
استقالل مالیتان را به طور زنانروبه
روبهرو ميش��ود چه حالي پيدا ميكند .مگر اينك��ه اين فرد تصميم بگيرد
گیرند.
ی
من
نادیده
شــما
العاده
ق
فو
رابطه
یــک
به
را
فضا
این
برد،
ی
م
لذت
شخصی
همه
مثل
که
دارند
توقع
طرفشان
اين
در
كه
كند
پيدا
استراحت
و
تفريح
براي
را
ديگري
مكان
دانشگاه
از
کل کنار بگذارید ،یعنی که پس
پس از دانشگاه مكان ديگري را براي تفريح و استراحت پيدا كند كه در اين
بود.
نخواهد
خوشايند
نتيجه
باش��د،
آس��وده
وجدانش
هم
كمي
اگر
صورت
خوشايندشادی
بالع اهمیت
فهمیده و
درواقع اســتقالل را پایین نمیبــرد ،درمقابل باید آنها میدهند و اگر از محبت کردن آدمها با آنها
نخواهدو بود.
نتيجه
زنان باش��د،
کند .هم وجدانش آس��وده
رفتاركمي
صورت اگر
یکمعضالتي
مشكالت و
بسياري از
متأسفانه
شهرستاني
دانشجويان
یگريبان
شهرستاني • متأسفانه بسياري از مشكالت و معضالتي
فهمند و
خودشان را می
كه 
خوشبخت
ظاهر کند.
شــما را
بهترین
دانشجويانمیکنند.
گريبانبه او محبت
لذت مكهیبرد،
فردیتان را کنار
ِ
به
ها
توجهي
كم
همي��ن
نتيجه
كند
مي
مش��كل
دچار
را
آنها
و
گي��رد
مي
را
خوشحالها به
ارتباطی كمتوجهي
نتيجه همي��ن
كند
مي
مش��كل
دچار
را
آنها
و
گي��رد
مي
را
سبک
را
دارم»
«دوستت
.۸
میدانند اگر در
رابطه خوب شما را تشویق میکند از همه اینهــا مهمتــر ،درمورد
گذاشتهاید.
مكانهاي مهمي به نام «خوابگاههاي دانش��جويي» اس��ت .مسئوالن
بمانند.ما اگر
مسئوالن
اس��ت.
دانش��جويي»
شمارند.هاي مهمي به نام «خوابگاههاي
طرفشانما رااگر منی مكان
ارتباط
در آن
نیستند ،نباید
زنان بالغ و فهمیده که آرزوهایتان را دنبال کنید و یک اینکه چطور میتوانند
بتوانند با مجهز كردن خوابگاهها به كليه امكاناتي كه مورد نياز دانش��جويان
بتوانند با مجهز كردن خوابگاهها به كليه امكاناتي كه مورد نياز دانش��جويان
مشكالت زنان فهمیــده اهمیت این جمله آنها میداند که طرفشــان بخشی
دســت
نيازمی
فهمیده
انواعیزنند.
حدس نم
کنند،است به
خوشحالممكن
بيرونازاز خوابگاه كه
داندبهاگردنياي
آنها را
نیازیندارندبرایهر زن است،
است ،نياز آنها را به دنياي بيرون از خوابگاه كه ممكن است به انواع مشكالت
دلیل
همیــن
بــه
داننــد،
ی
م
را
و
آنهاست
خوشبختی
و
شادی
از
بودن
شاد
برای
بکشد،
آرزوهایش
•
چیزی از شوهرشان
آلوده باش��د به حداقل برس��انند ،بهط��ور حتم نتيجه بهت��ري عايد فضاي
آلوده باش��د به حداقل برس��انند ،بهط��ور حتم نتيجه بهت��ري عايد فضاي
پا
زیر
را
خودشان
به
احترام
.۷
داشــتن آن
برای خاص نگه
همه باید کسی باشد که وقتی ناراحتند
خواهد
دچار
پول بگیرند و اینکه در رابطهای
مشــکل شد.
كشور خواهد
دانشجويي
خواهد شد.
دانشجويي كشور
منیگذارند.
تالششان را میکنند .در آخر هر بتواند خوشحالشان کند.
میتواننــد از پــس شد.
)e 1 (Hard, difficulty rating•0.62
Puzzle
2
(Hard,
difficulty
rating
)0.62
کمی تغییر کردن در طول رابطه صحبتی نمیگویند «دوســتت
یکســری از هزینههای •
یک جدول با دو شرح
یک
منیکنند
خودشــان برآیند بــه آنها  .۶تصور
جدولکهبانوعدو شرح طبیعی اســت ولی زنان فهمیده دارم»،درعوض این جمله رادرست
{>> ادامه در صفحه}28 :

سب
دانشجويي مناسب
ور
امان علمي كشور
ز
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ا د
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س
ستقــــ ت از
ما ـــ
ـ
ـ
ـ
بر ل 
یشا ال ل
ن
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دار
ن
د
.
5129

5129
8 7

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

جدول عادي
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افقي:
-1وقت��ي ميگوين��د كه ش��خص
1
بخواهد محل��ي را به قهر و اعتراض
2
ترك كند
 -2سختي ،عذاب – عقيده و مسلك
3
– داالن
4
 -3پائي��ن – لباس زيبا نش��انه آن
5
نباشد – سرزمين
ساساني
ش��اهان
از
 -4نام س��ه تن
6
– گياه نيش��كر – مخف��ف من را –
7
دختر
8
 -5تلخ – از تنقالت – پيشكار
 -6گ��وزن – تملك و نف��وذ – قوم
9
آتيال
10
 -7اس��ب رس��تم – ص��در اتاق –
11
سرود
نسبت
–
چاه
چرخ
–
رهتوش��ه
-8
12
دو زن يك مرد به هم
13
 -9نوع��ي پارچه ضخي��م پرزدار –
14
خطه و منطقه – صداي بلند
ندارد
حساب
 -10بيدرنگ – حرف
15
– خودروي ملي
 -11بازتاب – عجله – وي
 -9درس نخوان��ده – چ��راغ – عدد و
 -12سوره سي و ششم قرآن – طايفه نمره
– اندك – مكر و حيله
 -10به��اي پاكت نامه – نمره عالي –
حق
–
ها
دارايي
 -13ظن و ش��ك –
گودال
مخالفت
 -11ش��امل همه ميشود – مهرباني
غنا
مركز
–
فرانسه
لغت
فرهنگ
-14
– اشاره به دور
هرمزگان
استان
ايراني
جزيره
–
 -12ب��رادر – طريق كوتاه – رس��ول
از
هم
و
است
المثلي
ضرب
نام
هم
-15
خدا – نور كم
آثار آنتوان چخوف روس
 -13بن��ده ،غالم – ارمغ��ان – خواب
عمودي:
خوش
-1تقوي��م – نماد زندگي و حركت در  -14فرش��تهاي در آئين زردش��ت –
سفره هفتسين
زهره – پزشك كارآموز
 -2مأمور تقسيم آب – پائيز – ماهي  -15ورزش��گاه س��نتي – ميزب��ان
فروش
نخستين جام جهاني در سال 1930
 -3نوعي س��از س��يمي –
حل جدول عادی شماره 5128
جم��ع مش��هور – گن��دم
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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پرنده فاخته
1

2

3

4

8

9
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تپـشدیجیتال

6

7

7

5ش��ب
 6در 6ش��ب -8 15 14 136 12 11 10 9 8 7پني��ر ت��ازه –1آنچ��ه در
آنچ��ه
9 8 8افقي1 11 10:
ت��ازه – 5 4
پني��ر 3
27 1-8 915 14 13 12
-1وقت��ي ميگوين��د كه ش��خص
بدرخشد – سوره  39قرآن
بدرخشد – سوره  39قرآن
1
 -9ش��هري در اس��تان هرمزگان –
 -9ش��هري در اس��تان هرمزگان –
3
2
4
6
3
بخواهدكندمحل��ي را به8قهر و اعتراض 4
ترك
جمعه – سره
 2جمعه – سره
 -10درن��ده جنگلي – س��ركش –
 -2سختي ،عذاب – عقيده و مسلك  -10 3درن��ده جنگلي – س��ركش –
وجود
5
7 2
2
– داالن 7
وجود
4
 -3پائي��ن – لباس زيبا نش��انه آن
 -11پردهدري و بيشرمي – اتوبوس
 -11پردهدري و بيشرمي – اتوبوس
نباشد – سرزمين
فضايي – خاندان
2
7
5
 57 2فضايي – خاندان5
6
 -12هنوز آدم نشده! – بد و زشت –
 -4نام س��ه تن از ش��اهان ساساني  -12 6هنوز آدم نشده! – بد و زشت –
– گياه نيش��كر – مخف��ف من را –
كلمه ربط – شعر ژاپني
كلمه ربط – شعر ژاپني
 -135 6شهر آذري – آماسيده – رساتر2 ،
 -13 71 7شهر آذري –6آماسيده – 3
دختر 8
رساتر،
 -5تلخ – از تنقالت – پيشكار
تمامتر
 8تمامتر
گياه��ي ك��ه توس��ط
توس��ط
 -6گ��وزن – تملك و نف��وذ – قوم  -14 96داروي��ي گياه��ي ك��ه
 -148داروي��ي 2
7
5
آتيال
پژوهش��گران ايراني س��اخته شد و
پژوهش��گران ايراني س��اخته شد و
10
 -7اس��ب رس��تم – ص��در اتاق –
براي بيماري ايدز تجويز ميش��ود –
براي بيماري ايدز تجويز ميش��ود –
6 2 4 1
 11غرور –2غيرت 8
9
سرود
غرور – غيرت
 -15عنوان كتابي از كارل چاپك
 -8رهتوش��ه – چرخ چاه – نسبت  -15 12عنوان كتابي از كارل چاپك
عمودي:
دو زن يك مرد به هم
عمودي:
13
-1پادزهر – روستايي از توابع بخش
 -9نوع��ي پارچه ضخي��م پرزدار –
-1پادزهر – روستايي از توابع بخش
سيلوانه در شهرستان اروميه
خطه و منطقه – صداي بلند
 14سيلوانه در شهرستان اروميه
 -2ش��هري در اس��تان كرمانشاه –
 -10بيدرنگ – حرف حساب ندارد  -2 15ش��هري در اس��تان كرمانشاه –
نوعي رنو – جهان
– خودروي ملي
نوعي رنو – جهان
 -3فرصت – ش��هري در قرقيزستان
وي
–
عجله
بازتاب –
-11
ش��هري در
فرصت –
افقي:
قرقيزستانو
چ��راغ – عدد
نخوان��ده –
 -3درس
-9
افقي:
– ديروز عرب
طايفه
–
قرآن
ششم
و
سي
سوره
-12
ديروز عرب
-1كارگردان فيلم چشمك
–نمره
-1كارگردان فيلم چشمك
عالي––  -2مرد بيزن – خودروي روس��ي –  -4برج جدولي – واحد طول روسي –
مكر–و حيله
–
نمرهروسي
طول
پاكتواحد
جدولي –
خودروي روس��ي – -4
نامه –
برجبه��اي
-10
اندكبي–زن
 -2مرد
الهه خورشيد – تخت روان آخرت
حق
–
ها
دارايي
–
ش��ك
و
ظن
-13
آخرت
روان
تخت
–
خورشيد
الهه
دوستداران
گودال
دوستداران
مهرباني  -3س��وره چه��ارم – ان��دوه و غم –  -5جوانمردي – شرح – رنجوري
مخالفت
رنجوري
مي –
همهشرح
جوانمردي –
س��وره چه��ارم – ان��دوه و غم – -5 1
شود –
Puzzlesش��امل
-11
-3
Easy
Sudoku
e 3 (Hard,
difficulty
4 (Hard,
difficulty
بغ��ل – ن��ام
 ratingتن��ه زنان��ه –
) -6 0.61ني��م
) – 0.73مركز غنا
ادب لغت فرانسه
فرهنگ
-14
بغ��ل – ن��ام
دورزنان��ه –
تن��ه
 Puzzleخطاب بيادب
ني��م به
 -6اشاره
– rating
خطاب بي
ب��رادر – طريق كوتاه – رس��ول  -4يك��ي از قطعات خودرو – س��خن دخترانه
هرمزگان
استان
ايراني
 -4جزيره
–
دخترانه
س��خن -12
خودرو –
قطعات
يك��ي از
 -7اليافي كه به وسيله ايجاد تغييراتي
است و
المثلي
ضرب
نام
هم
-15
به1 4 2
اليافي9
وسيله
نوركه
كهنههم از -7 5
ايجاد تغييراتي بيهوده – كلمه شرط – ضد كهنه
كم
–
خدا
بيهوده – كلمه شرط – ضد
1
7
4
8 9
آثار آنتوان4چخوف روس
خواب  -5از خواه��ران برونته –5س��احل – در 1سلولز به دست ميآيد – پيراستن 2
پيراستن
ميآيد–7
دست
سلولز به
ارمغ��ان –
–3
غالم
بن��ده،
در-13
8
5
 -5از خواه��ران برونته – س��احل – 2 4
كشورعمودي:
پوست – بدن درخت
پوست
كشور صنعتي
خوش –4بدن درخت2
8
صنعتي
در
حركت
و
زندگي
نماد
–
-1تقوي��م
زردش��ت––  -6روش��ني – اصل و ن��ژاد – از بروج  -8دي��وار – موجد اس��تقالل هند –
3
1
2
6
اس��تقالل هند
-14دي��وار –
روش��ني – اصل و ن��ژاد – از بروج -8
موجددر آئين
فرش��تهاي
 7 1لباس ضخيم 8 4
9-6
8
7 2 9 4 1
سين
هفت
سفره
ضخيم
لباس
فلكي
كارآموز
پزشك
–
زهره
فلكي
5
2
6
پائيز – ماهي
 -2مأمور تقسيم آب –
ميزب��ان  -7آش��يانه مرغ – آدم آب زيركاه –  -9گردنبند مرواريد – بيماري اختالل
بيماري اختالل
مرواريد –
گردنبند
س��نتي –
ورزش��گاه 2
8
9 -15
4 -9
1
فروش
كليه – زماني پهناورترين كشور جهان
جام 7 9
نخستين 1
2 9
كشور81930
پهناورترين 5
زيركاه – 3 7كليه48– 5
آش��يانه مرغ – آدم آب 1
6-7
زماني
جهان هودج
سال
جهاني در
هودج
 -3نوعي س��از س��يمي –
شناخته ميشد
شناخته ميشد
حل جدول ويژه شماره 5128
5128
-10شماره
5128جدول عادی
گن��دمشماره حل
مش��هور –
 -10درخت��ي هن��دي –
جدول ويژه
جم��ع حل
–
هن��دي
درخت��ي
1 6
9 4 7
5
سوم 9
4
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3
2
سوده
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شخص 2 11
واحد
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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کبکوکانادا:بازارامالک...

ازنگاه خجسته ...
آی ایهاالناس ،قدغن شد! ورود «متغیران
جنسی» به آبریزگاه های عمومی آمریکا

در آداب قضای حاجت و دیگر قضایای مهم
در جهان امروز...
!!To Pee or Not to Pee

Transgender
!Bathroom Bill
خجستهقامسلومونتریال

شما خواننده عزیز قسم به پاکی
و پــاکان دنیا ،چه زنــده و چه
مرده ،چه ســر به یسنت شده و
چه غایــب و مفقوداالثر ،در این
وانفسای جهانی که خون پاک و
ناپاک ریخته می شود ،تیرها در
مغز بی گناهان و سرها پای دار و
خلق اله در میادین و چارسوق ها
تماشاگر این صحنه ها هستند،
چه چیزی غیر از حمله مسلمین
قشــری  ISISداعش ،بوکوحرام
و بوکوحالل(!) و صدها دست از
این نوع گریبانگیر بشر شده ،چه
باید کرد و چه نباید کرد؛ سران
جهانی را مشغول کرده و میلیون
ها درد بی درمان جوامع بشری
که هیچکــدام راه حلی برایش
نیست ،موقع آن رسیده که چاره
ای بســیار مهم در آداب قضای
حاجت که همانا رفتن به مستراح
اســت ،وقت عزیز مطبوعات و
رسانه و میدیا و فکرها را شدیدا
به خود مشغول کرده که چه باید
کرد؟!
جهت آگاهی بیشــتر به عرض
مبارکتان می رســانم ،قضیه از
این قرار اســت که کســانی که
تغییر جنسیت داده اند ،بعبارتی
مذکر مونث شــده و یا زنی که
مرد شده ،نباید در آبریزگاه های
عمومی راه پیدا کند!
چه کسانی که بطور عادی از این
امکان اســتفاده می کنند طبق
آمار سی ان ان و غیره راضی به
دیدن و پذیرفتن این «متغیران
جنســی» در مســتراح هــای
همگانینیستند.
بحمداله تمام معضالت دنیا حل
شده غیر از این مساله!)
هیچ گرفتــاری نیســت و اگر
تکلیف این افراد حل نشود البد
دنیا به آخر زمان می رسد .بر آن
شدم که تنها چاره ی این بخت
برگشته ها که بالتکلیف ودرمانده
شده اند ،باید بادیه به دست و یا

 .۱۰احساس منیکنند مدام باید با
طرفشان در متاس باشند.

زنان فهمیده نیازی به تماس مداوم
در ارتباطشان ندارند چون زندگی
پرمشغله خودشــان را دارند .آنها
به اندازه کافی به طرفشان اعتماد
دارند که وقتی پیششان نیست با
ایمیلها ،تماسها و اساماسهای
مداوم هم وقت خودشان را تلف و
هم طرفشان را خسته کنند.
 .۱۱اجــازه نمیدهنــد همــه

مطبوعات ما هرگز مثل شــما،
اهل درج مزخرفــات و پراکنده
گی نیستند و مثل شما سمپاشی
علیه ایــن و آن نمی کنند  -که
واقعا قبول کرد!
مساله مهم تغییر جنسیت را با
من مطرح کــرد .گفتم که ما از
شما بســیار متمدنانه تر رفتار
کردیم که یاد می آورم امام راحل
ســال ها قبل این مهم را جایز
دانست .این است فکر بکر!
حاال شما تو سر و کله تان بزنید
و چه کنیم و چه کنیم بگویید.
بله این نشــانه حل یک جامعه
حرف شنو با شماست.
می دانم کــه باالخره در جامعه
متمدن شما استکبار جهانی بعد
از حل مشکالت این مساله یا به
سنا خواهد رفت و یا در مجمع
عمومی ســازمان ملــل متحد
مطرح خواهد شــد که رجوع به
صدور شناســنامه بشود و ختم
قائله!...

این که یک توبره به ماتحت شان
وصل کنند کهدیگر ختم کالم و
قال قضیه کنده شود.
شوخی نمی کنم؛ غیر از این ،این
ها چه باید بکنند؟
پیشــنهاد دیگــر اینکه عالمت
مشــخصی جلــوی توالت های
نصب شود که نمایانگر (ماکت)
زن با ســبیل کلفت یا شــمای
مردی با  2پستان برجسته و لب
قرمز را نشــان دهد ،که همگان
راضی و دعاگوی این فکر بکر.
قول می دهم اگر این مهم عملی خبر سیاسی مهم دیگر این که
شود ،مساله خنده دار انتخابات شــنیدیم جناب سردبیر ما هم
آمریکا مدتی به کنار خواهد رفت کاندیدای ایرانیدر مجلس سنای
و متغیران جنسی هم دعاگوی
من خواهند بود.
پیشنهادیبسسازنده،محترمانه
و عملی.
بعد از این رجــاء واثق دارم که
جنگ اسرائیل و کشتار بیرحمانه
ملت فلســطین هــم بطریقی
مســالمت آمیز حل خواهد
شد! و حاال چند سطری هم
به صحــرای کربال و درد دل
سخنگوی کاخ سفید که جدا
ناالن و گریان و درد دل می
کرد.
از جامعه پرجوش و سرزنده
ی ایرانی مقیم کبک می خواست کاناداست!
که اوال رئیس جمهور خادم آمریکا بخصوص که سخنان ایشان در
را دعا کنند و کمتر براش حرف پارلمان کانادا در مورد به رسمیت
در آورند .حتی اشاره ای کرد که شناختن نوروز ایرانی قدم بزرگ
رخ زرد پرزیدنت نشــان دهنده آخرین خواهد بود!! هرچه امضاء
ی بارزی اســت از درد درون که های بیشــتر ،مشتی محکم به
همان حرف درآوردن هاست و دهان حســودان و یــاوه گویان
چوب الی چرخ گذاشتن ها.
است.
به آقای سخنگو گفتم که بسیار
خوشحالم که در شهر ما از این
به امید آن روز
الطائالت پیدا نمی شود.
جناب سردبیر رحیمیان عزیز!
نعوذ با الله!

 ۱۵عملی که خامن های موفق ...
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>> ادامه از صفحه27 :

تصمیمگیریها بر عهده طرفشان
باشد.
در یــک رابطه بالــغ هر دو طرف
بــه تصمیمات همدیگــر احترام
میگذارنــد ،از تصمیمات بزرگ
مثل ازدواج و بچهدار شدن گرفته
تا تصمیمات کوچکتر مثلدر کدام
رستوران غذا خوردن .در هر حالت،
طرفتان باید همیشه به نظرات شما
احترام بگذارد و برعکس.
•
 .۱۲جزییات رابطهشان را با دنیا
به اشتراک منیگذارند.

زنان بالغ و فهمیده ارزش و اهمیت
محرمانه نگه داشتن رابطهشان را
میدانند .از این که دنیا سر از کار
آنها دربیاورد خوششــان نمیآید
به همین دلیــل درمورد دعواهای
خودشــان مطلبی در رسانههای
اجتماعی به اشتراک نمیگذارند
و درعوض سعی میکنند درمورد
مشکلشــان بــا طرفمقابل خود
صحبتکنند.
•

 .۱۳حریم شخصیشان را از بین
منیبرند.
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آمار خرید و فروش امالک مسکونی
در کالنشهر مونترال مارس *۲۰۱۶
میباشد ،وادار کردن بانکها برای
وضع قوانین سخت گیرانه تر در
مورد پولهای کثیــف ،میتواند
برای ســامت بازار امالک کانادا
مفید واقع گردد.
بانکهــا در مورد قوانیــن و منابع
اطالعات 
ی برای انجام این امر ،اغلب
سیستمهای کار آمد و به روز شده
ندارند و وضع قوانین سخت گیرانه
ی به بانکها در این
تر ،کمک بزرگ 
زمینهمینماید.

در تاریخ  ۶آوریل  ،۲۰۱۶سازمان
مشــاورین امالک مونترال بزرگ،
آمــار تعــداد معامــات امالک
مســکونی در ماه مارس  ۲۰۱۶را
ن تعداد
منتشــر نمود که طبق آ 
 ۴۷۲۵ملک مســکونی توســط
مشــاورین این ســازمان خرید و
فروش شــد که بیانگــر  ۶درصد
افزایش نسبت به ماه مارس ۲۰۱۵
و سیزدهمین ماه متوالی افزایش
خرید و فروش میباشد.
ایــن افزایش در تمــام  ۵منطقه
کالن شــهر مونترال مشاهده شد
که برای دومیــن مرتبه متوالی،
منطقه  Vaudreuil-Soulangeبا
 ۲۳درصد افزایش تعداد معامالت
نسبت به مارس  ،۲۰۱۵بیشترین
افزایش را در بین مناطق این کالن
شهر به خود اختصاص داد.
جزیره مونترال و  northshoreنیز
 ۶درصد افزایش داشتند؛ در حالی
که این افزایش در  southshoreبه
 ۳درصــد و در الوال به  ۲درصد
رسید.
از لحاظ نوع ملک نیز مانند فوریه
 ،۲۰۱۶امــاک در آمــدزا ۵-۲
واحــدی ( )plexدر کالن شــهر
مونتــرال  ۲۳درصــد افزایش در
تعداد معامالت به ثبت رساندند.
تعدادخریدوفروشکاندومینیومها
نیز نســبت به ماه مارس ۲۰۱۵
افزایشی معادل  ۱۰درصد و single
 familyخانههــای ویالیــی نیز
افزایشی برابر با  ۲درصد داشتند.
از لحاظ قیمت نیز ،قیمت میانگین
خانههای ویالیی در کالن شــهر
مونتــرال با  ۱درصــد افزایش به
 ۲۸۷۰۰۰دالر رسید .این قیمت
برای امــاک در آمدزا با  ۵درصد

افزایشفعالیت
مؤسسات غیر رمسی
اعطا کننده وام
مسکن ***

افزایش به  ۴۶۷۵۰۰دالر رســید،
ی که در مورد کاندومینیوم
در حال 
قیمت میانگین با  ۱درصد کاهش
در ماه مارس ،سازمان  JLRکه در
به  ۲۳۱۶۰۰دالر رسید.
برای ششــمین ماه متوالی ،تعداد زمینه جمع آوری اطالعات مربوط
امالک فروشــی از طریق  centrisبه ثبت اسناد و مدارک مربوط به
(سیســتم مشــاورین امــاک) ،امالک فعال میباشد ،گزارشی در
۷درصــد کاهش نســبت به ماه مورد بازار وام مسکن منتشر نمود
ن تعداد  ۱۱۹،۰۰۰وام
که طبق آ 
مارس  ۲۰۱۵نشان داد.
مسکن برای خرید ملک مسکونی
در ســال  ۲۰۱۵در سازمان ثبت
پس از افشای
اسناد استان کبک به ثبت رسید.
اسنـــادپاناما
طبق این گــزارش ۸۸.۵ ،درصد
در بانک ها احتماال با
وامهای مسکن از طریق  ۷موسسه
ی اصل 
ی و حتقیقات دقیقتر مال 
ی کانادا و اتحادیه اعتباری
بررس 
دژاردن (caisse populaire
مواجه خواهید شد**
 )Desjardinsاعطا شد که این رقم
درز اطالعات  ۱۱.۵میلیون سند و بیانگر  ۰.۳درصد کاهش نسبت به
مدرک در مورد امور مال 
ی اشخاص سال  ۲۰۱۴میباشد.
موسســات از یک دفتر حقوقی هم چنین این رقم نشــان دهنده
و ٔ
ی
موسسات غیر سنت 
واقع در کشور پاناما (که به اسناد افزایش سهم ٔ
پاناما معروف شده) ،باعث تحقیق و اعطا کننده وام مسکن نظیر first
تفحص در تمام دنیا گردیده است national, manulife .و investor
دولت فدرال کانادا نیز مشــغول  groupدر اعطای وام مســکن در
بررســ 
ی و تحقیق از آن دســته سال  ۲۰۱۵میباشد.
از اشخاص و شــرکتها یی ،نظیر طبق این گزارش ،اتحادیه اعتباری
کمپانــی معروف شــل ،که برای دژاردن (caisse Populaire
پنهان کردن میزاندر آمد حقیقی )Desjardins ،بــا  ۳۸.۷درصــد،
از ایندفتر حقوقیدر پاناما استفاده بیشترین ســهم در اعطای وام به
نموده اند ،میباشد.
خریداران مسکن در استان کبک
کارشناسان پیش بین 
ی مینمایند را به عهده داشت.
که بانکها با قوانین ســخت تر و
شاد و سربلند باشید
بررسیهای موشکافانه تر در مورد
________
بســتن راههای اغلــب قانون 
ی اما * بر گرفته از ســایت مشــاورین
بحث برانگیز گریز از مالیات ،مواجه امالک مونترال بزرگ
شوند.
** برگرفته از روزنامه گلوب اندمیل
در حالیکه بــازار امالک کانادا در *** بر گرفته از سایتwww.jlr.ca
حال برخورد با پولشــویی بالقوه
از طرف ســرمایه گذاران خارجی
بخواهید او تا حد امکان خوشحال
و خوشبخت باشــد .آنها از شادی
طرفمقابلشان شاد شده و بخاطر
موفقیتهــا و دســتاوردهای او
جشن میگیرند ،نه اینکه بخاطر
خودخواهیها ،او را تحقیر کنند.
•

زنان بالــغ و فهمیده میدانند که
رابطهشــان هرچقدر هم که عالی
باشد ،هرازگاهی به زمانی برای تنها
بودن نیاز دارند .از رفتن به باشگاه
ورزشی گرفته یا نشستن در خانه
و خواندن کتاب ،زنان فهمیده به
زمان تنهایی خود ارزش گذاشته و
هرازگاهی اوقاتی را برای تنها بودن  .۱۵هویت خودشان را فراموش
منیکنند.
در نظر میگیرند.
وقتی یک رابطه جدید را شــروع
•
 .۱۴به دستاوردهای
میکنید ،طبیعی است که جذب
طرفمقابلشانحسادتمنیکنند .ســرگرمیها و عالیق طرفمقابل
خانمهای فهمیده درک میکنند خودتــان شــوید .به اشــتراک
که دوست داشتن یک نفر یعنی گذاشتن عالیق خیلی لذتبخش

اســت ولی زنان بالــغ و فهمیده
به خودشــان اجــازه نمیدهند
عالیق و ســرگرمیهای خودشان
را بخاطــر یــک نفر دیگــر کنار
بگذارند .درعوض ،هم به عالیق و
سرگرمیهای خود و هم طرفشان
عالقه نشان میدهند.
شــما رفتار دیگری که خانمهای
بالغ در روابط خود نشان نمیدهند
سراغ دارید؟
(منبع مقاله )lifehack.org :
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دردی

دوست دیرین و ارجمند
جناب آقای وحید خلجی

خانواده های محترم سوگوار
ما نیز در اندوه درگذشت مادر دلبندتان

شادروان سرکار خامن مقصودی (خلجی)
درایران ،با شما شریکیم .
برای شما و دیگر بازماندگان
آرامش ،بهروزی و بقای عمر آرزو می کنیم.

یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،حمید چوپانی،
دکترطهمورث طوسی ،دکترجوادمعین درباری،
محمد شکیب نیا ،بهمن ناصری ،مهندس کاظم
ناظر ،حسین ناصری ،رضا ناظم ،کاظم اسدی،
دکتر منصورجباری ،حسین صمیمی ،دکتر منوچهر
بهامین ،دکترجاوید موسوی ،پرویزعلوی ،علی
مهبد ،محمدتقی حجازی ،رضا نژاد ،مسعود
جهانگیری ،داریوش افشار ،محمدرحیمیان
و دیگر دوستان شما

هـم

دردی

دوست عزیز و گرامی
جناب آقای وحید خلجی

عزیزان و خانواده های محترم سوگوار
درگذشت تاثرانگیز مادر ارجمندتان

شادروان سرکار خامن مقصودی (خلجی)
در ایران را به شما و کلیه ی بازماندگان
صمیمانهتسلیتگفته،
برای فرد فرد شما عزیزان آرامش،
سالمت و بهروزی آرزومندیم.
ما را در کنار خود بدانید.

امير رسولی
پدرام راستی
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هـم

دردی

ماد ر ای زیبارتین شـعر خدا ...
دوست عزیز و گرامی
جناب آقای وحید خلجی

عزیزان و خانواده های محترم سوگوار
با نهایت اندوه،
درگذشت تاثرانگیز مادر ارجمندتان

شادروان سرکار خامن مقصودی (خلجی)

درایران را ،به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.
آرامش و سالمتی برای بازماندگان آرزو می کنیم.

رسولی ،دهنوی ،مختاری ،روائی،
درخشانيان،صنعتی ،زند ،كارگران،
توتون چی ،سبزعلی ،خدایی ،نصيريان،
نباتی ،يكتا پرست ،نيكويی

م نشست فت ل محـف
د ی ی و ر ی و ی هب ل ما ...

سم
هنوز بوی گل و رـطع یا ن باقیست
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گوشه ی جوانان...

در ســال  2013یــک دوچرخه
سوار فرانسوی برنده این رقابت ها
گردید.

حراج مجموعه جوایز یک
فوتبالیست

شیشه های رنگی!..

نیلوفرسراج

همیشــه پنهان را به
(مونتریال)
طرفت پرتاب میکنند.
چه قدر لحظه بدیست
چه قدر لحظه بدیست
وقتی چیزی میشکند،
وقتی چیزی میشکند،
آن هم برای اولین بار.
آن هم درست رو بروی
در را پشــت ســرش
چشمانت.
بست و بدون هیچ نگاه
در تنهــا یک لحظه تمام
و بــدون خداحافظی
خاطراتت را مرور میکنی.
رفت .میدانی که دیگر
چه خوب بود چایی ریختن
بــر نمیگــردد .صدای
برای مادر در فنجان مورد عالقه اش شکســتن نیامد ولــی فهمیدی
و درد و دل کردن تا پاسی از صبح .که شکســت .تکه های براقش از
آن فنجان را خــودم برای تولدش چشمانت سرازیر شدند.
گرفته بودم.
میشود فنجان و موبایل
صدای شکســتنش تا ساعت فنجان و نو خرید .ولــی با قلبی
ها در گوشــت تکرار میشود .موبایل شکسته چه میشود کرد؟
هر چه قــدر هم بهت بگویند شکسته میگویند با زمان التیام
"فدای سرت" یا " اتفاق دیگه
می یابد ولی ،چیزی که
می افته" ،ولی باز هم حس تلخ را دوباره
میشکند دیگر هرگز به
حسرت آزارت میدهد.
می توان شــکل اولیه اش برنمی
در سکوت تکه های شکسته و خرید؛ گردد.دیگر نمیتوانی مثل
رنگارنگ را جمع میکنی.
اما ...قبل دوست داشته باشی،
نمیتوانی خود را راضی به دور
اطمینان کنی و یا حتی
ریختن شــان کنی ولی خوب مگر امیدوار باشی .وقتی چیزی میشکند،
چارهدیگری باقیست؟
بیشتر از قبل مراقب خواهی بود و
چه قدر لحظه بدیست وقتی چیزی این باعث میشود خیلی از لذت های
میشــکند ،آن هم وقتی که اصال زندگی را از دست بدهی .ترک های
انتظارش را نداری.
روی قلبت تا ابد با تو خواهند بود.
در حال لذت بردن از رانندگی زیر آن ها جزوی از تو محسوب میشوند.
بارانــی و با دلی پر از شــادی تک حس عجیبی ســت .انگار با دل و
تک کلمه هــای آهنگ های رادیو روده ات طنــاب بــازی میکنند و
را فریــاد میزنی .زمزمه کنان به در وقتی سعی میکنی با نفسی عمیق
خانه نزدیک میشوی و یک لحظه آرامشان کنی ،شش هایت اکسیژن
صبر میکنی تا زیبایی ،ســکوت و را قبول نمیکنند .گویا همه ازدست
بوی دلنواز باران را با نفسی عمیق َتـرک ها ناراحتند .بیشتر روز ها به
تحســین کنی .در خانه را به امید همین گونه سپری میشود و قلبت
بوی قرمه ســبزی باز می کنی که ســعی میکند غمش را هر طوری
ناگهان گوشی موبایلت پرت زمین شــده به بیرون انتقــال دهت .اما
میشود.
بعضی روز ها ،یک آهنگ ،یک نگاه،
بدون نــگاه کردن میفهمی که کار یک لبخند ،و یا یک آغوش ،حالت
از کار گذشته .به راستی که صفحه را بهتــر میکند و به یادت می آورد
ای پر از ترک چه قدر غمگین است .که تنها قلب تو نشکسته .قدر این
مانند یک سرباز از جنگ برگشته یا لحظات را بدان چرا که این لحظات
یک پیرمرد خمیده و عصا به دست ،مثل رودخانه ای گــوارا روحت را
میداند که دوران درخشش به سر تسکین میدهند .وبه راستی که چه
رسیده .ســخت است قبول کردن قدر لحظه بدیســت وقتی چیزی
این که هیچ کاری از دستت بر نمی میشکند ،ان هم به دست کسی که
آید .می نشینی و خیره میشوی به روزی همه چیزت بود.
تک تک ترک ها .هر کدام با طرحی
نیلوفر سراج
خــاص ،گویا دارند غم و غصه های
 20ساله

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

ورزشـــی...
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آقای پله فوتبالیست معروف برزیلی که در
دوران ورزشــی خود بیش از  2000کاپ،
مدال ،جوائز نفیس و چندی توپ طالیی
بدســت آورده است ،در نظر دارد که کلیه
این جوایــز را از طریــق کمپانی معروف
«مزایده آمریکایی جولیــان» American
 Julian's Auctionsدر لــس آنجلــس به
مزایده بگذارد.
این حراج در تاریخ  7تا  9ماه ژوئن
 2016انجام خواهد شــد و پیش
بینی می شود درآمد حاصل از آن
بیش از یک میلیون دالر باشد.
پله از سال  1958به بعد چندین
بار عنوان بهترین گلزن فوتبال را با
 100گل بدست آورده است .
در این کلکســیون حراج مدال هایی که
از ســال  1958تــا  1970دریافت کرده،
همچنین پیراهن های ورزشی و توپ های
طالیی وی به معرض فروش گذاشته خواهد
شد .هریک از توپ های طالیی تا  100هزار
دالر برآورد قیمت شده است.
پله که در سن  17ســالگی عنوان ستاره
فوتبال دنیا شناخته شد ،در دوران فعالیت
ورزشی خود در تیم های برزیل ،نیویورک و
«کوسموس» بازی کرده است .
وی در سال  1940در یک خانواده متوسط
بدنیا آمد و در نظــر دارد کلیه درآمد این
حراج را برای کمک به بیمارستان کودکان
بی بضاعت اختصاصدهد.

ماراتون دوچرخه سواری
دور آمریکا

پاتینـاژهنـری
دوشیزه جولین سگان و آقای چارلی
بیلودو ،قهرمانان معروف کانادا موفق
شدند برای دهمین برای از کمک های
مالی سازمان ورزشی جوانان روزنامه
های مونتریال ،کبک و تلویزیون سی
بی سی برای ادامه تمرینات خود بهره
مند گردند.
این دو ورزشکار که از سنین سه سالگی
تمرینات خود
راتحت نظارت
مربیان آغاز کرده
اند ،توانســتند به
رویای خود دست
یافتــه و راهــی
المپیــک 2016
ریو گردند .در سال
 2014المپیک ســوچی روسیه ،دوشیزه
ســاگان در اثر مصدومیت پا و همچنین
مرگ پدر و پدربزرگ او و فشارهای عصبی
که موجب بی خوابی وی شده بود ،نتوانست
همراه شریک خود آقای بیلودو در رقابت ها
شرکت کند .لیکندر سال  2015توانستند
در مسابقات کانادا عنوان سوم قهرمانی را
نصیب خود سازند.
آقــای بیلودو درحــال حاضر در رشــته
ارتباطات ورزشی تحصیل می کند و امیدوار
است بتوانددر تلویزیون های ورزشی پاتیناژ
هنری را شروع نماید.
وی حتی امیدوار اســت روزی بتواند وزیر
ورزش و تفریحات سالم کانادا گردد!

عبور از اقیانوس آتالنتیک
آقای نیکوالس ژاروسی 38 ،ساله فرانسوی
در نظر دارد با استفاده از یک قطعه الوار که
بصورت قایق کوچکی ساخته شده است،
مسیر 5هزار کیلومتر اقیانوس آتالنتیک را با
یک عدد پارو بصورت ایستاده و بدون هیچ
کمکی طی نماید.
وی مدت  8سال است که در حال تمرین
بوده و شروع این سفر ماجراجویانه در ماه
آوریــل  2016به مدت  60تــا  70روز از
جزیره مارتینیک 2 ،و نیم میلیون بار پارو
زدن همراه خواهد بود.
قایق ساخته شــده دارای  7متر
طــول و  83ســانتیمتر پهنــا
مــی باشــد و روی آن با کابین
سرپوشیده ،با طول  2/20متر و
ارتفاع  45سانتیمتر نصب شده
است .وســائل مورد نیاز وی در
این سفر از جمله غذاهای کنسرو
شدهدر یک صندوقدرون کابین
قرار خواهد گرفت و برای وسایل
برقی خود از یک صفحه انرژی خورشیدی
استفاده خواهد شد.

آقــای پال مــورن  Paul Morinدوچرخه
ســواری  56ســاله کبکی در رقابت های
5هزار کیلومتری آمریکا شرکت می نماید.
این دوچرخه ســوار از ماه دسامبر 2015
شــغل خود را رها کــرده و تمرینات الزم
را برای این رقابــت  12روزه که در ایاالت
مختلف امریکا از جمله کالیفرنیا و مریلند
انجام می گردد ،شروع کرده است.
آقای مورن با استفاده ازدوچرخه مخصوص
«ریس کراس» و قایق کوچک الســتیکی
ســاخت خود در این
رقابت هــای حضور
خواهــد یافت .در این
ماراتون  300دوچرخه
ســوار از  25کشــور
شرکت دارند ،و از هر
کشور  3دوچرخه سوار
پدال خواهند زد.
رکورد این مســابقات
بین  7تا  12روز است که بستگی به میزان
استراحت و خواب شرکت کنندگان دارد.
برخی از شرکت کنندگان که از استقامت
بدنی خوبــی برخوردارند مســافت  450انتخاب تیم کشتی بانوان برای
کیلومتر را در دو روز طی می کنند.
املپیک ریو
آقای مورن توانســته است در رقابت های
قبلی ،مسافت  1000کیلومتر را در مدت خانم دوروتی ییتز ،قهرمان کشتی وزن 69
 62ســاعت طی کند و در رده پنجم قرار کیلو بانوان علیرغم فشار فیزیکی و روحی
موفق گردید رقیب
گیرد.
خــود ،خانم ماریاما
بودحه پیش بینی شده برای شرکت
هنساه را با امتیاز 5
آقای مورن حدود 40هزاردالر برآورد
بر صفر شکستدهد
شده که این مبلغ از طریق تبلیغات
و بلیت شــرکت در
کمپانی های ورزشی تامین گردیده
بازی های المپیک
است.
سال  2016ریو دو
آقــای مورن امیدوار اســت که این
ژانرو برزیل را بدست
مسابقه را با پیروزی به پایان برساند
آورد.
و آن را در تاریخ دستاوردهای زندگی
بهدنبال این پیروزی مربی کشتی بانوان او را
خود ثبت نماید
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وســف تی زهــوش ،از
ی
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
یشینتیمملیپینگپنگ،
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
مر
،1963
رمان تیم ملــی ایران
قه
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
ورزشــی در کلکته1976؛
خبرنگارکیهــان
شیالمپیکمونتریال1976؛
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
یی درتهران 1974؛ مشاور
میزمسابقات آسیا
جهانیدرانگلستان1977
فنیمسابقات

در آغوش گرفت
و اظهار داشت
این موفقیت در
وزن  69کیلــو
بــرای او خیلی
اهمیت دارد و
بار سنگینی را از
روی شانه های
وی برداشته است.
خانم  Yeatsهمچنین در مسابقات «پان
آمریکن» در تورونتو رقیب خود را از کشور
برزیل به نام گیلدا ماریا با امتیاز ده بر صفر
مغلوب نمود و به مدال طالی این مسابقات
دست یافت .سایر کشــتی گیران در وزن
های  ،58 ،53 ،48و  63کیلو و ســنگین
وزن خواهند بود که با سرپرســتی بانوان
ژاســمن میان و دانیال الپاژ در مسابقات
المپیک امسال شرکت
می کنند.

املپیک 2016
ریو دو ژانیرو

آقــای ژان لــوک
براسار ،قهرمان اسکی
اکروباتیــک المپیک
 2014ســوچی ،روســیه از طرف کمیته
المپیک کانادا برای سرپرســتی قهرمانان
کانادایی شرکت کنندهدر المپیک ریو
Canada's chef de mission for Rio
Olympics

انتخاب گردید.
آقای براسار اظهار داشته که در قبول این
مســوولیت تا حدودی تردید داشته است،
زیرا مسوولین کمیته المپیک انتظار دارند
که از ماموریت خود را بخوبی انجام دهد و
در پیروزی قهرمانان کانادایی نقش موثری
ایفا نماید.
وی اضافه نموده که برای آمادگی و تدارک
این ماموریت حداقل  1500ســاعت باید
کار کند و هدف او بیشتر تشویق مربیان و
ارائه خط مشی و نصایح به ورزشکاران برای
موفقیت و دریافت مدال های بیشــتر تیم
کانادا ست.در این رابطه نیز نگران قهرمانانی
اســت که احتمــاال از داروهــای انرژی زا
استفاده می کنند .آقای براسار امیدوار است
کمیته مراقبت از ورزشــکاران ،این مساله
را بصــورت جدی در نظر بگیرد و خصوصا
اطمینان حاصل کنند که ورزشکاران روسی
از این داروها استفاده نمی کنند.
ســاختمان المپیک ریو با مجموعه ای از
31ساختمان  17طبقه ای و بصورت بسیار
مدرن ساخته شده و سیستم حمل و نقل
ورزشــکاران از بهترین امکانات برخوردار
است.
---------------(یادداشت :در ساعات پیش از چاپ ،باخبر
شــدیم ژان لوک براســار به دلیل برخی
مسائل شخصی و حرفه ای ،از مقام مسوول
سرپرستی ورزشــکاران کناره گیری کرد.
آقای کرت هارنت ،قهرمان پیشین المپیک
در جای وی انجام وظیفه خواهد کرد.

•
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یآید،
زن به دنیــا من 
"آدم
یشود"!
بلکه زن م 

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

چرا من فمینیست هستم؟

گفتگوی تلویزیونی ژان لویی
سروان شرایبر با سیمون دوبوار
سال ١٩٧٥
----ترجمه :احمد اسکندری
ســوأل  -آیا میتوانید یک نمونه
برایمان بیاورید از کودک ،در چه
سنی شکل میگیرد و نوع رفتاری
که شما از آن صحبت میکنید کدام
است؟
سیمون دوبوار  -همین کتاب «النا
بلوتی» که قبال گفتم ،وی پزشک
ایتالیایی متخصص اطفال است و از
این بابت بسیار مطلع است .کتاب
وی نشان میدهد که حتی هنگام
شیردادن هم مادران رفتارشان با
دختران متفاوت است و بهدرجاتی
در مورد پسر بیشتر ازدختر مشوق
نوعی پرخاشگری هستند .همین
که پسر ســنش باال میرود و کم
کم در کارهایش پیشقدم میشود،
مثال اینکه مستقل باشد ،جسارت
داشته و یا بامبول بزند ،و یرا تشویق
میکنند و اینکار را سرگرم کننده
مییابنــد .درحالیکــه یک دختر
بچه را فورا ســرجایش مینشانند.
بســیاری مادران و پرستاران بچه
در طول تاریخ و نیز در حال حاضر
با ذکر پسربچه بازی میکنند و آنرا آنان فکر میکننــد اگر زنی مانند
تبدیل به یــک کاراکتر میکنند .خود آنها نباشــد هیوالیی است و
طوری که یک پسربچه دو یا سه دغدغه مهم این زنان اینست که
ساله تقریبا برایش عادی است که دخترانشان زنانگی داشته باشند.
آنرا نشان دهد .در حالیکه برعکس بنابراین بله این زنان خودشــان
یک دختربچه یاد میگیرد که آنرا هســتند .اما البته تحت فشار از
پنهان کند و هیچ چیزی نشــان جانب مردان است .چون که مردان
ندهد .این در کودکســتانها و در بطورکلی به زنان عموما آموخته اند
میان کودکان بسیار واضح است که که بدین شیوه رفتارکنند ،وابسته،
پسر بچه های کوچک کامال بدن منفعل ،مطیع و محوکننده خود و
خود را نمایش میدهند در حالیکه غیرو باشند.
دختران آنچیزی را نشان میدهند
که حجب و حیا نامیده میشود .که سوأل  -آیا این در واقع یک شرایط
در واقع نوعی رفتار بازسازی شده اقتصادی نیست؟ چون تا همین
است.
اواخر هم بهترین چیز ممکن برای
یک دختر زیباییاش بود و اینکه
سوأل  -به عبارت دیگر این زنان ،مطلوب مردان باشــد برای اینکه
مادران هستند که این تبعیض را از طریــق ازدواج و یا از راه دیگری
ایجاد کرده اند؟
حمایت مالی خود را تأمین کند.
ســیمون دوبوار  -تا حــد زیادی ســیمون دوبــوار  -مطمئنا علت
بلــه .آنان به مثابــه دختران این اقتصادی دارد ،اما اینهم از همانجا
زنان ،سنتها را حفظ میکنند .زیرا میآید کــه قبال گفتــم .چرا این
همچنان که گفتم این مدل زنانه وابستگی مالی وجود دارد؟ چونکه
آنچنان در آنها ریشــه دوانیده که مردانصاحبهمهمشاغلهستند،

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.

INC

بویژه بهترین شــغلها را دارند .در
سطوح پایین البته کارهای سخت
مثال در مزارع توســط هم مردان
و هــم زنان انجام میگیرد .ولی در
سطوح باال ،بنظر میرسد که مردان
توانستهاند زنان را ناچار کنند که
از لحاظ مالی مستقل نباشند بلکه
متکی به شــوهر باشند و خود را
محدود به انجام آن کارهایی بکنند
که برای تمدن خیلی اهمیت دارد،
یعنی کار خانگی! یکی از شرایط
کلیدی که بر زنان تحمیل شــده
است ،این نوع کار اجباری میباشد.
کاری است که دستمزد و حقوق
ندارد و همین به آنها اجازه میدهد
توسط شوهرانشــان کمابیش در
رفاه و یا در فقر نگاهداشته شوند.
ولی هیچگونه نفع اقتصادی فراهم
نمیکند .ارزش این کاری که انجام
میگیردبرسمیتشناختهنمیشود.
این بسیار مهم اســت .من ارقام
دقیق را نمیدانم ولی فکر میکنم
که آمار سال  ١٩٥٥نشان میدهد
که آن ســال در فرانسه درمقابل
 ٤٥میلیارد ســاعت کار باحقوق
پرداخت شده ،چیزی درحدود ٤٦
میلیارد ساعت کار خانگی ،یعنی
کار بدون حقوق انجام شده بود .اگر
زنان بپاخاسته و انقالب میکردند،
اگر حاضر نمیشدند که کارخانگی
بکنند و یا مــردان را ناچار کنند
همراه آنان کارها را انجامدهند ،اگر
دیگر این نوع کارهای زیرزمینی را
که من میگویم محکوم به انجام آن
هستند انجام ندهند ( زیرا که این
نوع زندگی سال دنبال سال ،بدون
اینکه کاری ســازنده انجام دهند،
این درواقع یک محکومیت است!)،
اگر در این ســطح تغییری ایجاد
شــود ،تمامی جامعه را دگرگون
میکند.

Facebook.com/
RESTAURANT
ONYX
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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ن سالمرگ سیمون
 ۱۴آوریل سیامی
ست نامی و نویسنده
دوبووار ،فمینی
م" است.این کتاب در
کتاب "جنس دو
شد ۶۷ .سال پس از
سال  ۱۹۴۹منتشر
ستی ،تاثیر نظریات
نتشار این اثر فمینی
ا
یخواهانه زنان
ار بر مبارزات برابر 
دوبوو
چه بوده است؟

سوأل
 شــما میگویید بدون هیچ کارسازندهای؛ اما بســیاری از زنانی
که ایــن برنامه را می بینند براین
باورند که پرورش فرزندان ،و موفق
شدندر چنین کار بسیار مشکلی،
یعنی آماده کردن نسل بعدی به
بهترین حالت ممکــن  -و اینکار
را در واقع زنان هســتند که انجام
میدهند  -و چیزهای کوچکدیگر
مانند فراهم کردن منزل و فضای
خوشایند خانوادگی ،این آن چیزی
نیســت که به حساب نیاید .شما
چیمیگویید؟
سیمون دوبوار  -من نگفتم این به
حساب نمیآید ،گفتم پربار نیست،
این باصطــاح "ارزش اقتصادی"
ایجاد نمیکند .در این کار که البته
میتواند جالب و پرمایه هم باشد،
بخش عمده ای از آن  -من راجع
به کار خانگــی صحبت میکنم -
کارهای روتین ،تکراری هســتند
که مرتبا تکرار میشوند .بویژه اینکه
زنان را بطرز وحشــتناکی وابسته
میکند .زیرا که سرانجام زنان فقط
توانایی انجام این کار را دارند .این
درحالیست که آنها توسط شوهری
نگهداشته شوند که زندگیشان را
تأمین میکند .اگر شوهر بدنبال زن
دیگری برود و یا اینکه از این یکی
خسته شــود ،زندگی را برای وی

جلسه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  1ماه می ۲۰۱6
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
--------------همــه شما
با امید به دیدار
ٔ
8043 St Hubert

Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry

غیرممکــن پا نکرده است که بنوعی استقالل
کنــد ،جدا اقتصادیاش را تأمین کند.
شــوند و یا طالقــش بدهد ،زن
خود را در موقعیتــی مییابد که سوأل  -شــما حالت سی سالگی
هیچ امکان دیگری برای حمایت را مطرح کردید که شانس یافتن
از خــودش ندارد .مــن با چنین شــغل دارد .ولی در پنجاه سالگی
موقعیتی کامال آشنا هستم چون غیرممکن است .بحث کنونی در
از زمانــی که مــن کتاب "جنس مورد اصــاح قانون طالق چنین
دوم" را نوشــتم که  ٢٥سال قبل مشکلی را برجســته میکند .که
منتشر شد ،نامه های بسیار زیادی زن خانه دار و مادر در سن پنجاه
از زنان دریافت کرده ام که به من ســالگی هیچ حقی ندارد .و البته
اعتماد کرده اند و کمابیش مفصال چون شــغل هم نــدارد ،در حال
و غالبا در جزئیات برایم نوشــته حاضر هیچ امکان حمایتی ندارد.
اند و بطور مداوم مکاتبه میکنند .ســیمون دوبوار  -کامال درســت
یکی از حالتهایی که خیلی تکرار اســت .حتی در چهل سالگی که
میشود اینســت که یک زن برای از حالتهای کامال رایج اســت ،زن
من مینویسد که حدود  ٣٠سال هیــچ وقتی برای آموزش شــغل
سن دارد ،که در بیست سالگی و به جدیدی ندارد .در برخی حالتهای
خوشی ازدواج کرده ،از خانه داری شگفتانگیز زنان موقعیت جدیدی
و بزرگ کردن بچه ها خوشحال و کســب میکنند که ایــن خیلی
کامال راضی بوده است .سپس در استثنایی است .اینکار انرژی زیادی
سی ســالگی با شوهرش مشکل از یک زن میگیــرد که در چهل
پیدا میکند ،وی را ترک میکند و یا سالگی خود را تنها مییابد و باید
اینکه زندیگر او را تحمل نمیکند .زندگی خود را دوباره بســازد در
ناگهان این زن هیچ چیزی ندارد .حالیکه تنهاســت و بچه هایش
بدون شــغل میماند و فرزندانش بزرگ شده و یا ازدواج کرده اند .و
بیش از اینکه مایه شادی باشند ،بدون شوهری که حمایتش کند.
باری بردوشش هستند چون باید حتی اگرهم داشــته باشد ،یعنی
آنها را به تنهایی بزرگ کند که کار مردی که کم و بیش باوی سازگار
زیادی است.
باشــد ،این زن به گونــه ای قابل
خوب وی گاهی بــا تلخی از این توجه بخشی از جامعه را تشکیل
واقعیت پشیمان میشود که حتی نمیدهد.
اگرهم ازدواج کرده شغلی دس 
تو
ادامه در شماره آینده

خوشحال بودن
از دیدكاه یونگ
"کارل گوســتاو یونگ"
روانشناس سوئیسی تعبی ِر
انســان خوشحال
جالبی از
ِ
ِ
تعریف
دارد که بســیار از
معمول خوشحالی
عادی و
ِ
فاصله دارد:
اساس این تعریف،
بر ِ
•
خوشــحال بــودن یعنی
توانمنــدی بــاالی ما در
ِ
شــكیبایی و استقامت در
برابر سختی ها.
•
خوشحالی یعنی اطمینانی
درونی به این که درد و رنج و
سختی و بیماری و مرگ جزء
الینفك زندگی ست اما هیچ
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کدام از آنها نمی تواند مرا از
پا بیاندازد.
•
خوشــحالی یعنی میل به
علم به فانی
زندگی علی رغم ِ
بودن همه چیز،
ِ
•
خوشحالی یعنی در سختی
ها لبخند زدن،
•
خوشحالی یعنی آگاهی از
توانمندی بزرگ ما برای به
کشیدن مشکالت،
دوش
ِ
•
خوشحالی یعنی بعد از هر
زمیــن خــوردن همچنان

بتوانیم بلند شویم ،بعد از
هر گریه همچنان بتوانیم
لب
بخندیــم و لبخند بر ِ
دیگرهمنوعانبیاوریم،
•
کامل
خوشحالی یعنی حضو ِر ِ
ما در هستی،
•
خوشــحالی یعنی همچون
رود جــاری بــودن و در
حرکت بودن ،عبور کردن و
به عظمتی بی پایان چشم
دوختن
•
خوشحالی یعنی توانایی ما
آری بزرگ به
به
گفتن یک ِ
ِ
زندگی
•
خوشحالی یعنی ادامه دادن
...

RESTAURANT ONYX INC
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چه ک
آیند سانی
ه
خود ر مالی
ا
ت
کرده رسیم
اند؟
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ادامه دار

مشاور مالی شرکت Investors Group

Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

یک اشکال و اشتباه جهانی راجع به
مدیریت زمان وجود دارد!

در حقیقت مدیریت زمان یک تفاوت
عمــده با ســایر انواع مدیریــت دارد.
همانطور که میدانید هنگام مدیریت
چیزی ،کنترل آنرا بهدست میگیریم.
بــه عنوان مثــال در مدیریــت مالی
موجودیمان را هدایت میکنیم ،هزینه
میکنیــم ،ذخیره و ســرمایهگذاری
میکنیم یا در مدیریت منابع انســانی
به آدمها برنام ه و آموزش میدهیم و بر
آنها کنترل و نظارت داریم تا مطابق
برنامههــای از پیش تعیین شــده به
اهداف دســت یابند .ما پولها و آدمها
را مدیریت میکنیــم چون میتوانیم
کنترل آنها را بهدست بگیریم .میتوانیم
آنها را متوقف کنیم یا به سرعتشان
بیافزاییم .میتوانیم کم و زیادشان کنیم.
اما آیا میتوانیم چنین کنترلی بر زمان
داشته باشیم؟
آیا میتوانیــم زمان را متوقف کنیم یا
سرعتش را تغییردهیم؟
آیا زمان در اختیار و کنترل ماست؟
مسلماخیر!
پس مفهوم مدیریت زمان با مفهوم سایر
انواع مدیریت اساسا متفاوت است.
اما چطور باید مدیریت زمان را توضیح
داد؟ چطور باید مفهوم مدیریت زمان را
درک کرد وقتی که «زمان» در اختیار
ما نیست و کنترلی بر آن نداریم؟!
واقعیت این است که
زمان اساســا اداره شدنی نیست و
منیتوان حرکت آن را کند یا تند کرد.

از اینرو

تالش و تمرین و ممارست فراوان
مدیریت
مفهوم مدیریت زمان در
نیــاز دارد .اما به زحمتش میارزد
زمان
واقع به معنی «مدیریت
چون به طور معمول مدیران زمان
یعنی
برخویشنت»است
و بــه ارایــه برنامههــا «مدیریت بر نسبت به سایرین زمان بیشتریدر
اختیار دارند ،یعنی ارزشمندترین
و طرحهایــی جهــت خویشنت»
ثروت دنیا را دارند.
جلوگیری از اتالف وقت و
درست است که مدیران زمان نیز
استفاده حداکثری از زمان
میپردازد .خواه ناخواه زمان میگذرد مانند دیگران  24ساعت در شبانه روز
و در واقع ما هســتیم که باید از آن به زماندارند اما میدانند که چگونه از این
زمان به بهترین شکل ممکن استفاده
بهترین شیوه استفاده کنیم.
به یک تعبیر ،مدیریــت زمان در واقع کنند .به عنوان مثال
مدیران زمــان از موضوعی به نام
«چرخه سودمندی» خود اطالع دارند.

همان مدیریت بر خویشتن است.
اســتفاده موثــر و اثربخــش از زمان
ضرورتی اجتنابناپذیر برای موفقیت
در عرصه کار و زندگی است و مدیریت
زمان شــامل مجموعــه مهارتهایی
میشــود که بــا کمک آنهــا در واقع
خودمــان را مدیریــت میکنیم تا در
قالب و ظرف زمان بیشترین بهرهوری
را داشته باشیم.
زمان میتواند بهتریندوست شما باشد
اگر برای رسیدن به اهداف و گام نهادن
در راه موفقیت از آن استفاده کنید.
زمان منبعی است که قابل ذخیره شدن
نیست و وقتی که به بیهودگی گذشت،
دیگر برای همیشه گذشته است.
در فرهنــگ ما نیز بــه اهمیت زمان
اشاراتی شده است.
از کودکی در گوشــمان خواندهاند که
«وقت طال است!» تا شاید بدین وسیله
ذهن ما را نســبت بــه اهمیت زمان
حساس ســازند ،اما به این نکته توجه
نکردهاند که طال ،قابل استخراج و قابل
ذخیره شدن اســت در حالیکه زمان
چنیننیست.
مثلی چینــی میگوید کــه« :با طال
نمیتوانید زمان بخرید!» .اما مدیریت
زمان این امکان را به ما میدهد که تا
حد زیادی از هدر رفتن زمان جلوگیری
کنیم .امروزه مدیریت زمان به صورت
ابزاری برای اســتفاده بهینــه از زمان
درآمده است.
مدیریت زمان روشی برای برنامهریزی
فعالیتهای شخصی است.
مدیریت زمان نوعی انضباط شخصی
است.
توجــه افراد را بــه چیزهایی معطوف
میکند که باید تحقق پیدا کنند یعنی
همان اهداف و برنامههــا .البته هنوز
هیچ روشی به عنوان کامل ترین روش
مدیریت زمان ارایه نشده اما روشهایی
که امروزه اســتفاده میشوند روز بروز
کامل تر میشوند و میتوانند همه افراد
را به مدیران زمان تبدیل کنند.
به خاطر داشــته باشید که «مدیریت
زمان» به این ســادگیها نیست و به

برخــی افراد صبحهــا عملکرد بهتر و
بهرهوری بیشتریدارنددر حالیکه عده
ای دیگر عصرها و حتی برخی از مردم
شبها! مدیران زمان با اطالع از چرخه
ن را به مهمترین و
ســودمندی خود ،آ 
حساسترین کارهای خود اختصاص
میدهند .آنها همچنین میدانند که
چگونه بینظمــی را که یکی از عوامل
هدر رفتن زمان است به حداقل برسانند.
پس در مجموع به این نتیجه میرسیم
که

مدیریت زمــان در حقیقت مدیریت
زندگی از طریق مدیریت بر خود است.

یعنی اینکه اختیار زمان و کار خویش
را خود به دست بگیرید و اجازه ندهید
که امور و حوادث زندگی شما را هدایت
کنند .افرادی که برای زمان خود ارزش
قایلاند در اختصاص دادن زمان برای
کارهایشــان با دقت و وســواس عمل
میکنند .هر چــه مدیریت بهتری بر
زمان داشته باشید یعنی اینکه ارزش
بیشتــری برای خــود و زندگی خود
قایل هســتید .مدیریت زمان به شما
نشان میدهد که کار باید سودمندانهتر
و آگاهانهتر ،نه سختتر و زیادتر انجام
شود.
همچنیــن مدیریــت زمــان بــه ما
توصیههاییدارد از جمله اینکه:
• دیــدگاه مدیریتی خوبی در رابطه با
فعالیتها و اولویتهای زندگی بهدست
آورید.
• فرصتهای بیشتری را برای خالق
شــدن فراهم کنید .یعنی اینکه عمل
کنید به جای اینکه عکسالعمل نشان
دهید.
• از فشار روانی و استرس روزانه خود
بکاهید.
• زمان فراغت بیشتــری برای خود،
خانواده و دوستان در نظر بگیرید.
فقط عده کمی بــه قدر کافی وقت
دارند ،با این وجود همه مردم
برای هر کاری وقت دارند!

(مونتریال)

ّبگوبخند با حافظ

غزل :حدیث جوانی
رهی معیری

کیـواننصیرنیا

صاحبنظران معتقدنــد که مدیریت
زمان یعنی اســتفاده مطلوب از زمان
برای اجرای برنامههــا و فعالیتهای
مناســب با اهــداف .یعنــی اینکه از
فرصتها و لحظههایی کهداریم بهترین
استفاده راداشته باشیم.
مدیریت زمان یعنی رییس وقت خود
بودن .یعنی اســتفاده بهینه از زمان و
کوشش برای اجرای برنامهها با جدیت
و تالش تمام و اجازه ندادن به دخالت
ناروای امور غیرمرتبط .مدیریت زمان
یعنی اینکه کنترل زمان و کار خویش را
به دست گیرید و اجازه ندهید که امور و
حوادث شما را هدایت کنند.
در واقع انسانی که در رابطه با جریانات
زندگی منفعل عمــل کند ،زمانش به
شدت هدر خواهد رفت.
در اینجا باید به موضوع بســیار مهمی
اشــاره کنم که خیلی وقتها فراموش
شده و به آن توجهی نمیشود.

به اهتمام

محمد فرحی

موفقیتمالی

مدیریتزمانچیست؟
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اشکم ولی به پای عزیزان چکیدهام
سایه گل آرمیدهام
خارم ولی به ٔ
با یاد رنگ و بوی تو ای نو بهار عشق
همچون بنفشه سر به گریبان کشیدهام
چون خاک در هوای تو از پا فتادهام
چون اشک در قفای تو با سر دویدهام
من جلؤه شباب ندیدم به عمر خویش
از دیگران حدیث جوانی شنیدهام
از جام عافیت می نابی نخوردهام
وز شاخ آرزو گل عیشی نچیدهام
موی سپید را فلکم رایگان نداد
این رشته را به نقد جوانی خریدهام
ای سرو پای بسته به آزادگی مناز
آزاده من که از همه عالم بریدهام
گر میگریزم از نظر مردمان رهی
عیبم مکن که آهوی مردمندیدهام
----------

داماد شارالتان

سال ها پیروی مذهب رندان کردم
تا بناهای هوس یکسره ویران کردم
 ....تا نیفتد دهنم آب ز شکل ماهی
دیده بر بستم و صد لعن به شیطان کردم
تشری بر دل دیوانه زدم من ،هر گاه
هوس میوه رنگین درختان کردم
دو سه تیپا بزدم قابلمه و دیزی را
پشت بر قیمه و بر کشک بادمجان کردم
قهر از خامه و سرشیر و مربا و کره
دوری از چای و از قوری و فنجان کردم
لب به آن لیموی شیرازی شیرین نزدم
حذر از خوردن نارنگی گیالن کردم
پسته بر آن همه لجبازی من می خندید
بس که من اخم به آن پسته خندان کردم
معده از شدت کم خواری من شد بی کار
خدمتی نیز به کم کاری دندان کردم
رمقم رفت به مثل هوسم از بدنم
هیکل خویش به مثل نی قلیان کردم
کارمندم من و معذور اگر چون ماموری
هوس سرکش خود راهی زندان کردم

گفت پیری ک دختر بنده
هست با چهره ای فریبنده
آن سهی قامت پری پیکر
اشعاری نغز از شعرایی بزرگ
کرده یک سال پیش از این شوهر
به راه باد به رفتن به از نشستن باطل
گیرم افتاده است دامادی
که گرچه هیچ نیابم به قدر وسع بکوشم
حقه بازی ،عجیب شیادی
تاکنون او گرفته قرض ز من
متجاوز ز ده هزار تومن سخندان پرورده پیر کهن
بیندیشد آنگه بگوید سخن
مفلسم کرده است دامادم
کاش دختر به او نمی دادم
سزدم چو ابر بهمن که در این چمن بگریم
دوستش چونکه این قضیه شنید
طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد
کنجکاوی نمود و زو پرسید
زآنچه بگرفته از تو آن آدم
هیچ پس داده است چیزی هم؟ برو به هرچه که داری بخور دریغ مخور
که روزگار زند بی دریغ تیغ هالک
پیرمرد این شنید و با زاری
داد او را جواب و گفت :آری
گیرم که نام من ز لبت محو گشت و مرد
ز آنچه بگرفت از من آن شیاد
یاد مرا چگونه فراموش می کنی
دخترم را فقط به من پس داد!
(روزنامه خبرهای روز آبادان )16/11/28
-------------------------------------

جمله هایی پر مغز
و پندآموز از سعدی
مـــراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب
• ُ
است نه ترتیل سورت مکتوب
• اگر شــب ها همه قدر بودی شــب قدر بی
قدر بودی
• نــادان را به از خاموشــی نیســت اگر این
مصلحت بدانستی نادان نبودی
کـند شود مگر
• همه کس را دندان به ترشی ُ
قاضیان را که به شیرینی
• مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر
گرد کردن مال
ترتیل :با نظم و ترتیب خواندن
سورت :سوره | شیرینی :انعام و رشوه
------------------

گذرعمر :از سهیل کامکار

گـریه باغ

غنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست
غنچه آن روز ندانست که این گریه ز چیست !
باغ پر گل شد و هر غنچه به گل شد تبدیل
گریه باغ فزون تر شد و چون ابر گریست
باغبان آمد و یک یک همه گلها را چید
باغ عریان شد و دیدند که از گل خالی است
باغ پرسید چه سودی بری از چیدن گل ؟!
گفت  :پژمردگی اش را نتوانم نگریست
من اگر ز روی هر شاخه نچینم گل را
چه به گلزار و چه گلدان دگر عمرش فانی است
همه محکوم به مرگند چه انسان  ،چه گیاه
این چنین است همه کاره جهان تا باقی است !
گریه ی باغ از آن بود که او میدانست
غنچه گر گل بشود هستی او گردد نیست!
رسم تقدیر چنین است و چنین خواهد بود
می رود عمر ولی خنده به لب باید زیست

برایاولیــــــــــنباردرمونتریال

مسینار رایگان " بانوان مهاجر و چالش های مالی در سرزمین نو"

پدیده مهاجــرت از مهمترین عوامل
ایجاد چالش در زندگــی مالی بانوان
است تا جایی که می تواند نقش ایشان
را کم رنگ و حتی بی اثر جلوه دهد.
این سمینار که به زبان فارسی ارائه می
شود ضمن پرداختن به ابعاد مختلف

این مهم ،چگونگی نقش آفرینی هر چه
موثرتر بانوان را بیان می کند.
سخنران:آقایموفقیت

(کیوان نصیرنیا) مشاور مالی و مدرس
دوره های موفقیت
زمان :شنبه  23آوریل

از ساعت  2تا 4بعد از ظهر

Tel.: 514-465-8378
3333 Cote-Vertu Blvd Suite
700, Ville St-Laurant, QC
H4R 2N1
(Bus 121 West from station
)Cote-Vertuto Place Vertu

تمام افراد موفقدر یک
موضوع بــا هم توافق
داشــته و تاکید دارند
که در مقاطــع مختلف زندگی
بطور جدی بر روی شیوه استفاده
از ســرمایه زمان خــود به تفکر
پرداخته و نوعی مدیریت زمان را
اعمال کردهاند .زندگی زمانی پربار

خواهد بود که بر اســاس مفهوم
صحیح زمان و اســتفاده بهینه از
آن بنا شــده باشد .همه ما باید با
تالشــی آگاهانه برای استفاده از
زمان محدودمان ،شرایط مناسب
و الزم را فراهــم آوریم ،تا ما را در
راه رســیدن به اهداف شــغلی و
فردی مــان کمک کند .این تنها

راهی است که میتوان به وسیله
آن قایق زمانمان را به هر کجا که
خودمان میخواهیم رهسپار کنیم
چراکه باد همیشه در سمتی که
ما میخواهیم نمیوزد .پس بیایید
مدیریت زمان را فرا بگیریم.
ادامه دارد...
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دستمــزدکارگـرانوریاکاریکابینهیروحانی

ربیعی وزیــر تعــاون ،کار و امور
اجتماعی کابینه ی روحانی ،روزده
فروردین به دفاع تمام قد از میزان
ناچیز "افزایش دستمزد" کارگران
برای ســال  ۹۵برخاست و با این
ادعا که در سه سال اخیر افزایش
دستمزد بیش از میزان تورم بوده و
افزایش یکباره ی دستمزد اقتصاد
را دچار شــوک میکند ،بار دیگر
پایین بودن دستمزدها را بر گردن
کابینــه ی احمدی نژاد انداخته و
مدعی شد که بهدلیل ضعف تولید
برای حفظ اشــتغال کار دیگری
نمیشد کرد.
اگرچه این اولین بار نیســت که
چنین استداللی از سوی صاحبان
قدرت و ســرمایه ابراز میشود ،اما
در ســالهای اخیر این مهمترین
دلیلی بوده که از سوی آنها اعالم
شده است .همین گروه از صاحبان
قدرت و سرمایه یعنی امثال ربیعی
ها ،وقتی که در سالهای گذشته بر
سر کار بودند ،از رابطه ی افزایش
دستمزد با افزایش تورم داد سخن
داده و بــا آن بهانــه مانع افزایش
دستمزدهامیشدند.
اما همگان دیدند که دســتمزدها
افزایــش نیافــت ولی تــورم به
۴۰درصــد و  ۶۰درصد رســید و
بی اعتباری اســتدالل صاحبان
قدرت و ســرمایه همچون آفتابی
بر همگان آشکار گشت .استدالل
اخیر صاحبان قدرت و سرمایه نیز
دست کمی از استدالل قدیمی آنها
ندارد .واقعیت این اســت که برای
آنها همواره دلیلی وجود دارد تا با
"توسل" به آن از افزایش دستمزد
کارگران جلوگیری کنند.
اما جدا از این موضــوع ،واقعیت
این است که "دستمزد کارگران"
در سه سال اخیر حتا به اندازه ی
نرخ تورم نیز افزایش نیافت و این
دروغ بیشــرمانه ی ربیعی است.
وی گفت" :با این وضع باز هم نرخ
رشــد مزد از تورم پیشی گرفته و
به آن افتخار می کنیم ،در ســال
اول روی کارآمــدن دولت تدبیر و
امید ،نرخ مزد  ۳۰درصد ،درسال
دوم  ۲۱درصد و امســال نیز ۱۴
درصد افزایش داشتیم و درمجموع
توانســتیم تصمیم های مزدی را
با تــورم  ۱۳تا  ۱۵درصد مدیریت
کنیم .در ســال جاری نیز با تورم
نزدیک بــه  ۱۱درصد پیش می
رویم".
اما واقعیت چیست؟
اول ایــن که در ســال اول روی
کارآمدن کابینه ی روحانی ،برغم
اعــام رســمی  ۳۶درصدی نرخ
تورم ،حداقل دستمزد کارگران در
ســال  ۹۳نه  ۳۰درصد (به گفت
هی ربیعی) که  ۲۵درصد افزایش
یافت ،یعنی حداقل دســتمزد از
 ۴۸۷هــزار تومان با  %۲۵افزایش
به  ۶۰۸هزار تومان رسید و این را
هر کس که تا کالس پنجم ابتدایی
هم خوانده باشــد میتواند حساب
کند و البته "ربیعی" از این موضوع
استثنا است!!!
حال از این بگذریم که تورم رسمی
بسیار پایینتر از تورم واقعی میباشد،
برای نمونــه نرخ واقعی تورم برای
ســال  ۹۲نه  ۳۶درصــد که ۶۰
درصــد بود .بنابر ایــن تا اینجای

کار دستمزد کارگران در
همان سال اول  ۱۱درصد
کمتر از نرخ رسمی تورم
افزایــش یافــت .برای
ســال بعد ( )۹۴حداقل
دستمزد کارگران با ۱۷
درصد افزایــش به ۷۱۲
هزار تومان رسید که باز
ربیعی مدعی افزایش ۲۰
درصدی حداقل
دســتمزد شده
اســت!! در ایــن
سال نیز براساس
اعــام بانــک
مرکزی نرخ تورم
که دستمزد  ۹۵قابل دفاع نیست
 ۱۶ /۲درصــد
و هزینه زندگی کارگران در سال
وطبــق ادعــای
۲۶۰ ،۹۴هزار تومان افزایش یافته،
مرکز آمار ۱۵ /۲
گفت" :با افزایش  ۱۲۰هزار تومانی
درصد بــود ،در
دستمزد ،نسبت به میزان افزایش
حالی که تورم واقعی بسیاربیشتر کالهبرداری دیگر صاحبان قدرت هزینه ها در سال  ،۹۴باز هم بین
از این رقم های رســمی و قالبی و سرمایه است.
هزینهها و درآمــد کارگران ۱۴۰
بــود .برای ســال  ۹۵نیز حداقل کاهش هر چه بیشتردستمزدهای هزار تومان فاصلــه مجدد ایجاد
دســتمزد طبق ادعای وزیر کار ،واقعی کارگران در دوران سه ساله شد".
بیشتر ازنرخ تورم ،یعنی  ۱۴درصد ی کابینهی روحانی چیزی نیست همانطور که ما همواره تاکید کرده
افزایش یافت .باز ناگفته نماند که که بتوان کتمان کرد .این را تمامی ایم ،دســتمزد کارگران بخشی از
برای ســال  ۹۳در ابتدا کارگزاران کارگران در زندگی روزمره شان به ارزش نوینی ســت کــه کارگران
دولت از تورم  ۲۵درصدی سخن خوبی حس میکنند .حتا موضوع با نیــروی کار خود ایجاد میکنند
میگفتند ولی رفته رفته نرخ تورم آنقدر عیان اســت که مــزدوران و کارگران بخشــی از این ارزش
را در آمار رسمی پایین آورده تا به سرمایهدر تشکلهای کارگری که با نوین را به صورت دستمزد دریافت
نرخ تورم فوق رسیدند.
هزار رشته بهدولت وابسته هستند میکنند و بخشدیگر آن به صورت
برای سال  ۹۴نیز همین موضوع نیز به آن اعتراف میکنند.
ارزش اضافی به جیب سرمایه دار
را شاهد بودیم و در حالی که نرخ در همیــن روزهــای گذشــته ،میرود .بنابر این مبارزه برای افزایش
تــورم در آذرماه حدود  ۱۴درصد علی خدایی مشــاور کانون عالی دستمزد مبارزه برای افزایش سهم
بود و معموال در زمســتان شاهد شوراهای اسالمی کار با بیان این کارگران از میزان این ارزش نوین
افزایش قیمتهــا همراه با
تورم هستیم ،اما بار دیگر
و به روال همیشــگی در
آمارهای جمهوری اسالمی
تورم در زمســتان کاهش
یافت!! اگرچه باز اگر همین
آمارهای رســمی را نگاه
اســت ،پاره کند و دنیای نوینی فارغ از ســتم و
کنیم حداقل دستمزد در
مجموع سه سال  ۸درصد رفقای کارگر:
استثمار برای همۀ انسان ها بسازد.
کمتر از نرخ تورم رسمی نظر به اینکه تصویب حداقل مزد سال  ۱٣٩۵به رفقای کارگــر ،با افتخار به یــاد آورید مبارزات
میزان  ۸۱٢هزار و  ١۶۶تومان با توافق نمایندگان پیروزمندانۀ خود را در شــرکت نفت که چگونه
افزایش یافت.
اما افزایش حداقلدستمزد کارفرمایان و دولت ســرمایه داری اسالمی بر ما مبارزه برای خواســت های فوری اقتصادی را تا
یــک نکتــه ناگفتــه ی کارگران تحمیل شــده است ،که باید با کمتر از مبارزه ای سیاســی و انقالبی و تشکیل شورای
دیگری نیز دارد و آن این یک سوم خط فقر و یا کمتر از یک چهارم هزینۀ سراســری کارگران در مناطق نفت خیز جنوب،
است که در کنار افزایش متوسط زندگی یک خانوار  ۴نفره شهری زندگی آبادان ،اهواز ،آغاجاری ،مسجد سلیمان ،ماهشهر،
حداقل دســتمزد روزانه ،کنیم،
گچساران و تهران ارتقا بخشیدید.
میــزان افزایــش هزینه این مبلغ توســط شــورای عالی کار ،مرکب از رفقای کارگر ،با افتخار به یاد آورید مبارزات انقالبی
مســکن ،خواربــار ،حق نمایندگان دولت ،کارفرمایان و گماشتگان دولت موفق خود در صنایع فوالد ،ملی حفاری و شرکت
اوالد و سنوات نیز تعیین (نمایندگان شورای اســامی کار ،خانۀ کارگر و گاز و پتروشیمی های وابسته به آن در ماهشهر و
میشــود .اگر این ارقام را غیره) که نام نمایندۀ کارگر بر خود نهاده اند و به عسلویه و سازماندهی اعتصاب و ایجاد تشکل های
در نظــر بگیریــم به این حکم قانون سرمایه و پشتوانۀ مادۀ  ۴۱قانون کار مستقل کارگری در این مراکز کارگری را.
نتیجه میرسیم که حداقل جمهوری اسالمی تصویب شده است.
رفقــای کارگر ،به یاد آورید مبــارزات انقالبی و
دستمزد برای سال  ۹۵نه نظر به اینکه فقــر و گرانی و بیکاری ،کارگران و پیروزمندانــه خود در ذوب آهــن ،ایران خودرو،
 ۱۴درصد که کمی بیش زحمتکشــان و خانواده هایشــان را به فروپاشی پارس خودرو و ســایپا ،کفش ملی ،سازمان آب
از  ۹درصــد افزایش یافته کشــانده و بخش عظیمی از جامعه را به سمت و برق ،ماشین سازی اراک ،تبریز ،صنایع مس و
است .برای مثال مجموع اعتیاد ،افسردگی و بی اعتنایی به مسایل سیاسی معادن بافق و کرمان و … را.
دریافتی یک کارگر متاهل و اجتماعی سوق داده است،
رفقای کارگر ،به یــاد آورید مبارزات موفق خود
دارای یــک فرزنــد برای نظر به اینکه ما کارگران با انبوهی از مشــکالت برای تشکیل سندیکای طبقاتی در نیشکر هفت
سال  ۹۴حدود  ۹۶۳هزار و مطالبات ،از حق اعتــراض و اعتصاب به وضع تپه و شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را.
تومان تعیین شده بود ،این موجود ،از داشــتن ســندیکای طبقاتی و حزب این افتخارات را به سادگی کسب نکرده ایم .اینها
رقم برای سال  ۹۵به یک سیاسی خود محرومیم و در مبارزه برای به دست تجاربی اند که تاریخ مبارزۀ طبقۀ کارگر ایران را
میلیون و  ۵۳هزار تومان آوردن خواست های خود از کار اخراج و با زندان و غنا بخشیده است.
اکنون در آستانۀ اول ماه مه قرار داریم.
رسید یعنی  ۹۰هزار تومان شالق روبرو می شویم،
بیشتر از ســال گذشته!! ضروری است که به اتحاد طبقاتی خود بیاندیشیم روز کارگر روز نمایش قدرت و اتحاد طبقۀ کارگر و
یعنی در واقع براســاس و مبارزۀ گسترده و سراسری به ضد ستم سرمایه از جمله مبارزه برای تثبیت اجتماعی حداقل مزد
تصمیم شورای عالی کار داری را سازماندهی کنیم ،زیرا« :این درد مشترک بر اساس هزینۀ متوسط یک خانوار  ۴نفرۀ شهری
است (که در سال ۱٣٩۵معادل سه و نیم میلیون
دســتمزد کارگران کمی هرگز جدا جدا درمان نمی شود».
بیش از  ۹درصد افزایش طبقۀ کارگر در مبارزۀ خود می تواند زنجیرهایی تومان در ماه است).
یافته که بســیار کمتر از را که نظام سرمایه داری بر دست و پایش بسته روز اول ماه مه را با تبادل نظر و تشریک مساعی
نرخ تورم است!! و این یک
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دموکراسی شورایی
Demo.shorai@gmail.com

اســت و ســرمایه داران
سعی میکنند با کاهش
دســتمزدهای واقعــی
کارگران ،سهم بیشتری
از ارزشــی را که کارگر با
نیــروی کار خود آفریده
تصاحــب کننــد .اگر
میبینیم در جامعه ایران
فاصله ی طبقاتی تا این
حد وحشتناک افزایش
پیدا کرده بــه گونه ای
که در تاریخ معاصر ایران
بی نظیر اســت به دلیل
این اســت که در طول
این سالها دستمزد واقعی کارگران
کاهــش یافتــه ،ســرمایه داران
ثروتمندتر و کارگران فقیرتر شده
اند .دلیل دیگری وجود ندارد.
اگر مشــکل افزایش دســتمزد
کارگران ،خطر افزایش تورم است،
اگر مشکل بحران تولید است ،پس
چگونه است که تنها در این کشور
کارگران فقیرتر و فقیرتر میشوند
و صاحبان ســرمایه ثروتمندتر؟!
این تناقــض را صاحبان قدرت و
سرمایه چگونه توضیح میدهند؟!
اگر با دســتمزد کارگران تولید به
خطــر میافتد ،چگونه اســت که
حقوق و مزایای مدیران افزایشهای
آنچنانی یافتــه و هر مدیری جدا
از درآمدهایشــان از اختــاس
و دزدیهــای معمــول ،حقوق و
پاداشهاییبرابردههاکارگرمیگیرد.
برای نمونه تنها حقوق مدیر یکی از

شرکتهای نفتی به نام "نیکو" در
سال گذشته  ۱۰۰میلیون تومان
در ماه بوده اســت ،یعنی برابر با
دستمزد حدود  ۱۵۰کارگر!! و البته
این تنها حقوقشان است.
ربیعی به عنوان نماینده ی طبقه
حاکــم ،کارگــران را از بیکاری
میترســاند ،اما واقعیت این است
که بیکاری محصول مناســبات
سرمایه داریست ،همان مناسباتی
که ربیعی ها از آن دفاع میکنند.
مشــکل بیکاری ،دستمزد و فقر
کارگــران تنها با حذف ســرمایه
داران و مدیــران مفتخور دولتی
و غیردولتــی از چرخه ی تولید
حل میشود .این حق کارگر است
که با دســتمزدی کــه دریافت
میکند بتواند یک زندگی انسانی
و شرافتمندانه داشــته باشد و با
هیچ بهانــه و عذری نمیتوان این
طبیعی ترین حــق کارگر را از او
گرفت .هیچ کس نمیتواند با هیچ
دلیلی کارگران و خانواده هایشان
را به گرســنگی محکوم کرده و از
آنها بخواهد کــه "بزرگوارانه" این
فقر را بپذیرند .تنها مرگ این نظام،
یعنی مناسبات سرمایه داریست
که میتواند نقطه ی پایانی بر فقر
و رنج کارگران و زحمتکشــان ،بر
این نابرابــری عظیم طبقاتی و بر
ناامیدی رنجبران بگذارد .به امید
آن روز .به امید برقراری حکومت
شورائی و به امید سوسیالیسم.
نشریه کار شماره ۷۱۴

پیام برای متحد شدن به کارگران ایران در آستانۀ اول
ماه مه روز جهانی کارگر

خود به آغاز مبارزۀ مصممانه برای ایجاد تشکل
توده ای مستقل طبقاتی خود ،مبارزۀ مصممانه
بــرای آزادی کارگران و فعاالن کارگری ،معلمان
زندانی و همۀ زندانیان سیاسی از زندان های رژیم
اسالمی ،مبارزۀ مصممانه با اخراج و بیکارسازی
کارگران ،مبارزۀ مصممانه برای حق بیمه بیکاری،
مبارزۀ مصممانه برای آزادی اعتصاب و اعتراض
و مزد برابــر برای زنان و مــردان کارگر ،مبارزۀ
مصممانه برای برابری حقوق اجتماعی زن و مرد
در جامعه ،و حمایت از کارگران مهاجر و … تبدیل
کنیم .این خواست ها بدون عمل مشترک همۀ
کارگران و حمایت دیگر زحمتکشان ،به پیروزی
نخواهد رسید.
اتحاد طبقاتی ما نیروی عظیمی خواهد بود که
هیــچ قدرت دولتی قادر به درهم شکســتن آن
نیســت .تضمین برآورده شــدن خواست های
اقتصادی فوری و مبرم ما و نیز تالش برای تغییر
بنیادی جامعه در جهت محو اســتثمار و ستم
طبقاتی ایجاب می کند که وارد مبارزه سیاسیدر
جامعه شویم و برای به ثمر رسیدن اهداف طبقه
کارگر ،بر استقالل سیاسی و تشکیالتی و نظری
این طبقه پافشاری کنیم.
کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ
ماهشهر و بندر امام
فعاالن کارگری جنوب
جمعی از کارگران محور تهران  -کرج
فعاالن کارگری شوش و اندیمشک
 ٢٣فروردین ١٣٩۵
kargaran.parsjonobi@gmail.com
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علیـرضا فخـاریان

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

azmarU

Bachelor Apt.
for Sublet
One Bathroom
Small kitchen
9th Floor
DownTown Montreal

پرستــار

به یک خانم باتجربه
برایهمصحبتی
با خانمی مسن
• بصورت نیمه وقت
فورا نیازمندیم:

Big apartment with
2 BedRooms-Huge
living Room, Big
Kitchen, One big
Bathroom, balcony,
Storage room
For Rent
Good for 3-4 People
Available End of
)March (2nd Floor
Corner Guy/
Rue Notre-Dame o

سابلتآپارمتان

ساختمان

استخدام

اجـاره آپارمتان

azjune’15U

esfahaniazdec01

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
azjan’12paid60+120ak

clinique_Soleil@yahoo.com

Facebook:Rose pastry

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

Tel: 438-399-1359

به چند نفر سکرتر ،مسلط به زبان های فرانسوی و انگلیسی
فـورا نیازمند است:
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:

Tel.: 514-458-5220

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

توسط مدرس و مؤلف کتب
کمکدرسی
با بیش از بیست سال تجربه

استخدام منشی

Corner Guy/
Rene-Levesque O
Available now
@ Contact: Danny
Tel.: 514-409-7111

خدماتمالیاتی

Highschool, College,
University

aznov’15U

Rose pastry

azfeb1U

تدریسریاضیات

Montreal, H4B 2M5

رزپیسترى:بابهترین
شیرینیهاىارگانیك
• تزیین سفره عقد،
و هفت سین
• با 20سال سابقه

Tel.: 514-932-0222
Tel.: 514-637-5326

Tel.: 438-937-9382
backmanfeb15+mar01U

اجـاره آپارمتان

استــودیو ،تمیز و زیبا،
آفتابگیر ،استخر و سونا ،اتاق
تفریحات و ...درقلب کت
دِنیژ فورا برای اجاره:

@ Contact: Danny
Tel.: 514-409-7111
azmar1U

Furnished: 800$
Unfurnished: 750$
4854-B, 16th floor
Cotes des Neiges
Rock Hill

azmar1U

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

حسابـداری

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

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

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

به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• 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

آموزش رانندگی
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 ...................... .
لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .

آپارمتا ن متیز
برای اجاره

کامیونیتی

ارز

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

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
امیرســام702-2309 ................................... .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
علیرضــازوار 712-2615 .............................
نادرخاکسار969-2492....................................
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

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

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنـژاد296-9071...................................
کیوان نصیرنیا466-9381 ..............................

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

MMUNITY

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

جویـای گمشده

514-996-9692

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

!soulmate
professional
handsome Jewish
;iranian male
seeking well
groomed
iranian Jewish fe)male >> (LIAM

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

Tel.: 514-430-4388

تدریسریاضیات •
•
وفیــزیک •
توسط مهندس
الکترونیک •
•
(آرش کشوری)

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

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.

>> کلیه مقاطع:

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی پیوند®

514-827-6329
514-620-3255

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

toendofmay2010P

کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
 ،NDG autoفتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...

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

دندانپزشک

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

رستــوران

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

فـال

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

کامپیوتر

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

عینک سازی

اکســپرس889-7392 ................................ .

فـرش

کتـابفروشی

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

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی
گرانیت

شماره شما در

این لیست نیست؟

با ما متاس بگیرید.

(رایگان برای آگه

ی دهندگان پیوند )

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

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

مهاجرت

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

محضر

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

کوه نور ،آدونیس و...

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

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

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

الوال:

کلینیککایروپرکتیک

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

مونتریال442-8056 ....................................... .
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

کــــارواش

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

وست آیلند :

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

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

شیرینی پزی و قنادی

ریوسود:

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

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

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق362-0382 ....................................
کردلوئی 652-7623 ......................................
ســرورصدر777-3604 ...............................
مهتاب ثقفی567-3169 ................................
حسینخردبین242-6034...........................

داروخــانه

جای شما در این صفحه
خالی است!

Fredoonazmar15U

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

خشکشویی

 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؟...

MONTRÉAL QC H4B 1L8

سوپر و فروشگاه

حمل و نقل

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



روانشناسی  /روانکاوی

حسابداریومالیاتی

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

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

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

چاپ و تابلوسازی

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

kambizazavr152016

College,University
High-Shool

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

514-898-1913

ضرورتی جدی تر،
بزرگ تر و مهم تر
از من و شما

ب
ا مشار
ک
ت
خ
ود،
در
تقویت
آ
ن
ب
ک
وشیم!

PARTICIPATE in our
CO

آپارتمان 3و نیم،
بسیار تمیز
کامال نوسازی شده
در ساختمان 4پلکس،
در قلب NDG
درموقعیت
و شرایط عالی
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید.

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

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

azmar15U

abaee:azsepfree

استخدام

آژانس مسافرتی

Tel.: 514-746-6133

Tel.: 514-675-4405

امید رایگان از فوریه15

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

لطفا با شماره زیر تماس
بگیرید :ایرج

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

Tel.: 514-812-5662

آرایشـــــگاه

ازدواج

تدریس فارسی

انجام كلیه كارهاى
ساختمانى از قبیل
سرامیك و رنگ وپاركت و
غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
----------تلفن تماس (امید):

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

vic3554@gmail.com

toendmar16U

3333 Cavendish, #285

شیـرینی

به چند خانم باتجربه
در کار  Waxingو آشنا به زبان فرانسه و انگلیسی
برای کار در سالن آرایشگاه فورا نیازمندیم.
لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

Tel.: 514-560-2568

514-996-1620

Re-Mi

استخـدام

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

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
با مدیریت:
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34

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert

ماریاکوتونه656-8178....................................

وام مسکن

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

وکیل دعاوی

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

ویدیو

موسیقی (جشن ها)
وبسایت

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

(نبش دکاری )

تدریسپیانو

برای اداره خط تولید

شرکت خدمات ساختمانی مدرن

• بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام
BEN
• نصب در و پنجره • کاشیکاری Renovation

دارای کارشناسی ارشد زبان
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
به کودکان ،امکان تدریس به
زبان های فرانسه،
انگیسی و فارسی

واقع در جنوب مونترال ()south shore
فورانیازمندیم.
برای اطالعات بیشتر لطفا
با ایمیل و یا شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

SNOWDON

 وًسازی ي تعمیرات کلی ي جسئی ساختمان
 اضافٍ کردن دیًار ي سريیس بُداشتی

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

Tel.: 514-996-1065

 وًسازی آشپسخاوٍ ي وصب کابیىت

 وقاشی ساختمان ،وصب اوًاع وردٌ َا

 وصب ي تعمیر اوًاع کاشی ي کف پًش ي …
 تکمیل زیرزمیه

514-441-4295

helia_1984@yahoo.com

azjan15U

Pazfeb-june2015

50 X 70

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

اجنام امور ساختمانی

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

به یک نفر تکنسین باتجربه

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

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

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9
استخــدام

بازدید رایگان

قابلتوجهخامنها

Tel.: 450-443-2222
info@polymerrecycle.com

فنگویندگی

توسط شادی

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...

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

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

شیرینی
سـرو

توسط :رضا هومن

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

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

514-833-8684

مترجم رمسی

azmay2013hoomanfree

شریف

خاطره حتویلداری یکتا

فروش مبلمان :اوکازیون عالی

در ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر )ﺑﺮاى اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ(ح

ستکاملمبلماناستیل
طرح ایتالیا چوب گردو
سرویس ناهار خوری 6نفره با میز
سرویس پذیرایی 7پارچه با 2میز
میزها حکاکی شده با روکش شیشه
امکان فروش جداگانه ست ها
تلفنتماس:

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

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

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

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت رﺿﺎﯾﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Tel.: 514 994-3822

صرافی
 5ستاره

Pdtoendec'15

514 585 - 2345

sadeghinaazfeb1U
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راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

مترجم رمسی

مترجم رمسی

نغمه سروران

محمودایزدی

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
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
(514) 675-0694
Location:
(438) 390-0694
Downtown Montreal
near
Pl.
des
Arts
باایرانی
Call, text or e-mail for an
appointment
کــار

514 -883-6151

Tel.: 514-933-0-933

(514) 244 4689

فال قهـوه
و ورق

azmar15U

ارز

35

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

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

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609
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فروشکلیه بلیت
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www.paivand.ca





ها
کنسرت
و
ها
برنامه

 آبونه مان گسترده
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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه
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Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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1396, Ste Catherine O 3285, Cavendish
Blvd.,
ﺗــﻬﺮﺍﻥ،ﻛﺎﺭﮔـــﺮﺷـــﻤﺎﻟﻰ،







ﺗـــﻘﺎﻃﻊ









ﺑــــﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸـــﺎﻭﺭﺯ ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻴﺘﻰ،
#425, Montreal, H3G1P9
#355, Montreal, H4B2L9
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Tel: +1-514 903 9797
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+98 21 6694 8154
5780 Sherbrooke
W., Tel.:
)(021) 8 5 3 369-3474(FISH
128 32




















































 h.davoudi@farhang.ca

r.davoudi@farhang.ca








































)W., Tel.: 369-3474(FISH

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
جدول اعداد سودوکو در صفحه 16






مرزي
 -3كوچكترين ذره – لهيب
– شخص بزرگ و ممتاز
 -4پي��ر – مرك��ز كش��ور
آذربايج��ان – مخفف ماه –
نهر بزرگ
 -5مددكار – مرغ س��خنگو
– امر به رفتن
 -6پراكندگي – سبزي نقلي
– خانم خانهدار
 -7روز ع��رب – ن��ام قديم
مشهد – آزاد شده
 -8گياه��ي – زش��ت روي
قصهه��ا – در امان��ت روا
نيست
 -9آش��كار ش��دن – نوعي
دسر – صداي گربه
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روزنامه
مترجمان،
نویسندگان،
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اگر دستی به قلم دارید ،اگر عالقه مندید،













µ




و...
ترجمه
نویسی،
گزارش
در
دارید،
ذوق






























£



¨



 
5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH




داوطلبـــانه-
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)210 St-Jacques (Lachine



ساعــاتکار:















با ما همکاری کنید.
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Tel.: 514-366-1509
















شنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
ها،
سوژه
گزینش
برای
توجه:



514-247-1732
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(450) 638-7078
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شود:
هماهنگی
لطفا از پیش با تحریریه








 










روزهای دیگر،
اموردر
انجام
جهت
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هماهنگی قبلی الزم است.






Tel.:
514-996-9692




 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
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بخشنده مهربان
به نام خداوند
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و ادمین گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»
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Immigration

خطبه

عکاسی تبلیغاتی از وسایل و خدماتی که
میخواهیم در اینترنت بفروش برسانیم

نگارنده خواندن این مقاله از سلسه خواهد شد و احتماال خرید نخواهد
بحثهای «رســاله عکاسیه» را به کرد .اگر هم خرید کند ،از ته دل
همه کســانی که به صورت تکی راضی نخواهد بود و این احساس
و موردی اشــیاء و خدماتی را در را خواهد داشــت که تحت عنوان
اینترنت بفروش میرسانند ،توصیه زرنگ بازی« ،کمی تا قســمتی»
کاله بر سرش مبارکش نهاده ایم!
مینماید.
در عین حال ،ایــن مطلب برای حتما حداقل یکبار برایتان پیش
کسانی که به طور حرفه پس احوط آمده که کاال و یا خدماتی
را در سایتهایی مثل «کی
ای و دائمی بیزنســهای
آنست که
جی جــی»« ،لــه پک»،
آنالیندر اینترنتدارند ،و
یکسره به فروش اجناس از انتشار «کریگ لیســت» و غیره
و خدمات در وبســایت و عکسهای به مشتریان عرضه کنید.
پیج مغازه و شرکت خود «کیلویی» خیلی افراد با اســتفاده از
مشغولند،مفیدمیباشد .خودداری تلفــن همراه ،فــورا چند
کمهزینهبودنبیزنسهای فرمایید! عکس از خدمات و کاالی
خود عرضه کرده و آن را در
«آنالین» و فاکتور گرفتن
فضای مجازی به نمایش
از کلی تشریفات اضافی و
وقتگیر باعث شده که فروشگاههای میگذارند.
اینترنتی هر روز پررونق تر گردند .این کار شــدنی است ولی آگهی
زندگــی در دنیای تبلیغات باعث شما هرگز دلنواز ،متفاوت و حرفه
رقابت بیشتر افراد و شرکتها شده ای نخواهد بود.
و هر کدام سعی میکنند بهترین شرط اول رقابت تجاری« ،عرضه
خدمات و کاالها را به مشــتریان و نمایــش بهینــه» محصول یا
خــود عرضه کنند .یکی از عوامل خدمات اســت .پس احوط آنست
تاثیرگــذار در باالبردن خدمات و که از انتشار عکسهای «کیلویی»
محصوالتی که از طریق اینترنت خودداری فرمایید!
عرضه میگردند تصاویر زیبا و خیره در چنیــن مــواردی بهترین کار
کننده است .یک تصویر چشم نواز این اســت که با صبر و حوصله،
و دلفریــب که با ظرافت زیاد و به چنــد عکس زیبا و بی نظیر تهیه
طور حرفه ای ثبت شده باشد ،این کرده و با رعایت اصول عکاسی در
حس را به مشتری القا میکند که فضای مجازی و یا وبسایت و پیج
این فروشنده در کار خود جدی تر شرکتمانمنتشرکنیم.
بوده و برای عرضه حرفه ای خدمات اگر هم وســایل و حال و حوصله
خود ،وقت و هزینه بیشتری صرف این کارها را نداری ،از خدمات یک
کرده است .همین عکس مورد نظر عکاس حرفه ای استفاده کن .مبلغ
باعث میگردد کــه نظر و اعتماد مختصری هزینه میکنی و خواهی
مشتری به سمت کار و محصوالت توانست اجناس و خدمات خودت را
ما جلب شــده و خدمات ما را در به قیمت واقعی و منصفانه بفروش
بین ســیل عکســهای تبلیغاتی برسانی .نتیجه این که هم خودت
جورواجور براحتی پیدا و انتخاب راضی خواهی بود و هم مشتری.
کند .برخی از فروشــندگان برای مشــتری راضی هم مشــتریان
تبلیغات کاالهای خود یک عکس دیگری را به سویت گسیل خواهد
را در اینترنت جستجو کرده و آن کرد .یک لقمه نون سنگک حالل
را به عنوان نمونه کار خود منتشر هم گیر عکاسش میاد!
اگر هم خــودت از مادر «عکاس»
مینمایند.
قطعا ایــن کار بهترین و صادقانه متولد شده ای و نمیخواهی باج به
تریــن انتخاب نمیباشــد چون عکاس غریبه بدهی ،با چند توصیه
مشــتری پس از مراجعه متوجه ســاده و مجانی زیر میتوانی چند
اختالف عکس مــردم و واقعیت عکس تبلیغاتی جالب تهیه کنی:
* ترجیحا یــک یا چند
تلفناستودیوفوتوبوک:
نمونه از کاالهای مورد نظر
را بر روی یک میز با یک
(514) 984-8944
 WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COMرومیزی تمیز قرار دهیم.
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
نمونه هــا را به گونه ای
WWW.FACEBOOK.COM/
بر روی میز قرار میدهیم
STUDIOPHOTOBOOK1
که تکراری نباشــند .به
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
عنوان مثــال ،اگر قصد
ن شماره:
سپشیال ای
ا
نمایش چند ســیب را
تهیه ،مونتاژ ،رتوش و چاپ
داریم ،یک سیب سرخ را
عکس در ابعاد  8و نیم در  11اینچ
به صورت درسته ،دومی
بالباسهایاستایلقدیمی
را به صورت قاچ نصفه و
و یا محلی ایراندر استودیو،
سومی را به صورت نیمه
به مبلغ 50دالر.

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

پوست کنده به نمایش میگذاریم.
* انتخــاب رنگ رومیزی به نوعی
باشد که دقیقا مخالف رنگ شیئ
مورد نظر باشد و کنتراست الزم را
ایجاد کند.
* احتیاط الزم آنست که عکس در
جایی گرفته شــود که هیچ شیئ
مزاحم دیگــری در زمینه تصویر
نباشد!
* با اســتفاده از یک چراغ مطالعه
و هر نور تکمیلــی دیگری ،تمام
قســمتهای کاالی مــورد نظر را
نورپردازی کرد.
* چنانچــه منبع نــوری دیگری
نداریم میتوانیم با استفاده از یک
رفلکتور ،کاغــذ آلومینیومی و یا
حتی یک مقوای سفید ،پرتوهای
نــوری موجود در اتــاق و یا «نور
معنویت خودمان» را به ســمت
سوژهبتابانیم!
* برای وضوح هر چه بیشتر تصویر،
بهتر اســت که از یک ســه پایه
استفاده کرده تا لرزه های دوربین
به حداقل برسد.
* مستحب است که زاویه دوربین
نسبت به سوژه در حدود  45درجه
و از سمت باال به پایین باشد تا همه
قسمتهای جلویی ،رویی و بخشی
از پشت سوژه در تصویر مشخص
باشد.
* در صورت نیاز ،از یک آینه پایه
دار کوچک بــرای نمایش بخش
پشتی سوژه استفاده گردد.
* بــرای جلوگیــری از انعکاس
نورهــای مزاحم ،ترجیحــا از نور
مستقیم فالش اســتفاده نگردد.
بهترین نور برای چنین عکسهایی،
نور ثابت حداقل دو یا ســه منبع
نوری مختلف میباشد.
* در صورت ایجاد برخی نورهای
شدید و مزاحم ،جهت منابع نور را
تغییر داده و یا فاصله آنها را کمتر
میکنی .م
* چنانچــه مایــل باشــیم کل
قســمتهای تصویر واضح باشــد،
با دیافراگم کوچکتــر و چنانچه
بخواهیم بخش پشتی تصویر ،مات
و «فلو» باشد ،دیافراگم دوربین را
تا حــد الزم باز میکنیم تا نتیجه
مطلوب حاصل گردد.

Quebec Investor Program
all dependents included
(spouse and children).
This is excluding Federal
Government Fees, ones a
Quebec Selection Certificate
has been issued, Federal will
be checking for Background
checks and Medical, Federal
government fees are not
included in the $15,000.
Applying under the Quebec
Investor Program can be a
complex and complicated
procedure; to make sure you
are hiring a consultant who
is registered with Quebec
Immigration please visit my
website
www.mariacottone.com
you will see a link that will
direct you to a list of consultants authorized to practice
Quebec Immigration Law.
Being a Regulated Canadian
Immigration Consultant is
not enough to be able to assist clients under any Quebec
Immigration Program, the
Consultant needs to also be
registered with Quebec Immigration. If their name does
not appear in the Quebec
Immigration List, they are
not authorized members of
Quebec Immigration.
Any questions on the Quebec Investor Program contact
us, a member of our staff
will gladly answer to any
questions or concerns.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in your
everyday life.
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

management experience
as the exercise, for at least
two years in the five years
preceding the application for
a selection certificate, of duties related to the planning,
management and control of
financial resources and of
human or material resources
under your authority, the
experience does not include
experience acquired in the
context of an apprenticeship,
training or specialization
process attested to by a
diploma.
- Intend to settle in Quebec
and sign an agreement to
invest $800,000 Canadian funds with a financial
intermediary (broker or
trust company) authorized
to participate in the Investor
Program. At the end of five
year term, the broker or trust
company will, within 30
days, reimburse the applicant the $800,000 Canadian
without interest.
You may also use the service
of an intermediary such as
a broker or trust company,
which in this case you will
not be required to invest
$800,000 for five years. If
using a broker or trust company you will be required
to pay the interest only on
the $800,000, which will be
approximate $200,000 depending on the interest rates
at the time of applying.
The assessment of your application will also take into
account other factors such
as your age, the nature and
duration of your professional
training and language skills.
- The Quebec Government
fees to apply under the
Investor Program is $15,000

T

he Quebec Investor
Program re-opens
May 30th, 2016 and closes
February 28, 2017.
The maximum number of
applications for a Certificat
de Selection du Quebec that
can be received under the
Quebec Investor Program is
1,900.
Applications that exceed this
limit will be returned.
Investor applicants who
demonstrate, by means of
a test recognized by the
Minister, that they have
an advanced intermediate
knowledge of French, are
not subject to this maximum
number of applications and
can submit their application
at any time.
These applications will receive priority processing.
•
To be eligible for this program, you must:
- Show a net asset of at
least $1,600,000 in Canadian Funds either alone or
with your accompanying
spouse or common law.
The $1,600,000 must be
obtained legally, excluding
the amounts received by
donation less than 6 months
before the date on which the
application was filed.
- You must show management experience in legal
farming, commercial or
industrial business, or in a
legal professional business
where the staff, excluding
the investor occupies at
least the equivalent of two
full-time jobs, or for an
international agency or a
government or one of its
departments or agencies.
Quebec Immigration defines

•

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و
کنسرتها
------

همه روزه در

تپش

دیجیتال
-----514-

2233336
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Happy Broker شرکت بیمه
کلیــه نیازهای بیمه شما

 بیمه خانه

 بیمه جتاری

 بیمه اتومبیل

، خرید بیمه از ما، ایرانیان عزیز
up to

25%

• Car insurance
• House insurance
• Commercial insurance
• All other insurance needs

به سود شماست

:مشاورین ما به زبان شیرین فارسی حرف می زنند
همین امروز با تماس بگیرید

___________________________________________

7572 Côte-de-Liesses

St-Laurent (Québec) H4T 1E7

www.happybroker.ca

Phone: 514-999-8098

FRANCHISING
AVAILABLE
خریدامتیاز
فرصت

MEGA 2

Double
Pizza
andوLes
Ailes
offer
strong
concepts
under
است
پرهیجان
جدید
نامیEn
lesFolie
ailes en
folieto
فولی
لزای آن
شناخته شده
نامیone
Double pizza دبل پیتزا
roof at one great price. Double Pizza is a proven brand and Les Ailes En
 مناسبت ترین رقم می نباشد، دالر که در صنایع غذای2000 :بهای امتیاز
Folie is new and exciting.

2

27

PIZZAS
great opportunity!

99$

 این رقم تخفیف داده شده و بنابراین هیچگونه بهای امتیاز پرداخت نخواهید کرد،البته برای مدت زمان محدود
Franchise Fee: $20,000, most affordable
the
industry
and
are  بطور:میزان سرمایه گذاری
دالرin
هزار
250
 هزار تا200
بینwe
تقریبی
MEDIUM
waiving this fee for a limited time. Pay no franchise fee.
 هزار دالر که سرمایه در گردش را نیز شامل می شود100  مبلغ تقریبی:( سرمایه مورد نیازAll dressed or 3 toppings)
Investment Level: Approximately $200,000
to این
$250,000.
10 Chicken
wings
صنعت است
 در نوع خود کمترین میزان در% 5 :االمتیـاز
حق
Required:
$100,000
which includes
working
capital.
orهزینه
Medium poutine
توزیعCapital
نیز بواسطه
مجرب ما وApproximately
توسط بخش بازاریابی
تلویزیون و جراید
،تبلیغات در رادیو
بواسطه
 که% 5 :تبلیغات
1•
+
Pepsi
مراجعه
طریق مشتریان
فروش
میزان
افزایش
نتیجهinدرthe
مشتریان و
 روزنامه های تبلیغاتی به منظور افزایش آگاهی2L
Royalties:
5% –ازalso
one
of the
lowest
industry
5734 Sherbrooke West in NDG
.خواهد بود
برگشت
کننده و نیز تحویل در ب منازل قابل
Advertising: 5% – this finds its way back to your
pocket
as our
2•
مشتریان خواهد
افزایش آمار
رستوران و نیز
آمد به
باعث ازدیاد
ادغام این دو نام برتر
experienced.بود
marketing
department
creates
radio, TV
andرفت و
newspaper
ads
)بال مرغ
(پیتزا و
درب
تحویل
غذاهای قابل
ترین انواع
محبوب
تحویل دو نوعsales
امکانthrough
 شما،بعنوان صاحب امتیاز
as well
asمنازل
flyers
that
increase
awareness
and
finally ازincreased
1632 De Maisonneuve West
walk-in customers and home deliveries.
.را خواهید داشت
(Down Town; next to Concordia University
استفاده می
مشتریانwill
سفارشات
دریافت
برایtoمشترک
تلفن مرکزیand
شماره
از یکyour
دبل پیتزا و لزای آن فولی هر دو
Co-branding
increase
traffic
your restaurant
widen
3•
customer demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to
.کنند
280 St Catherine West
deliver the two
most
delivery
meals;
pizza
and
wings.
.نمایدof
میthe
ارسال
شدهpopular
مناطق تعیین
رستوران در
شعبه
ترین
نزدیک
مرکز تلفن ما سفارشات را به

Location for sales

TAKE OUT SPECIAL
festival happens in Montreal)
7
3969 wellington (Verdun)
. امکان فروش نیز دو برابر خواهد شد،یک نام دیگر1
ادغام
با
PIZZA
99$
LARGE 9
:اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
1 برای
PIZZA
99$
X-LARGE 11

or 1 topping)
Double Pizza and Les Ailes En Folie share one central است
phone
number
(next to all
موفقیت
مکان رمزfor
(نام برتر در یکpepperoni
ادغام دو
call
to place
their ،اینترنت
order. Our
center
dispatches
orders
to هزینه های
جهتcustomers
الزحمه رانندهtoحق
،کارکنان
یونیفوریم
،تلفنcall
،تجهیزات
خرید
،قبیل اجاره بها
ثابت از
کلیه
1 PIZZA
4• 99$
the closest
store
by designated
territories.
MEDIUM
.خواهد بود
یکسان
هزینه های مشابه
 هزینه پست و سایر، هزینه چاپ منوی غذا،تحویل غذا درب منازل

Having two strong brands together in one location is a recipe for success.
All fixed
expenses
as rent,
equipment, phone, internet, uniforms,
Double
pizza
is proudsuch
recipient
of the
delivery
drivers,
menu
printing
and mailing and so on stay the same. By
consumer
choice
award,
every
year since
adding
another
brand,
sales have the potential to double.
2005
for last
10 years.

For more
information
M. Abedi
For more
informationcontact
contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca 514-343-4725
ext: 2245
mammad@doublepizza.ca
514-343-5009

doublepizza.ca
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زبرگداشت روز جهانی کارگر

رد مونترآل

"ما غلبه می کنیم"
شایستهالهامی

 10آوریل :آقای اندرو بِی ســویچ
کلنل بازنشســته آمریکا و مورخ
نظامی و اســتاد فعلی دانشــگاه
بوستون اخیراً کتابی نوشته است
با نام:
«جنگ آمریکا برای بزرگتر کردن
خاورمیانه» (یک داستان نظامی)
We will prevail:
Andrew Bacevich:
America's War for the
Greater Middle East

او خود در جنگ ویتنام شــرکت
داشته و در سال  2007پسرش در
جنگ عراق کشته شده است.
روز هشــتم آوریــل در برنامــه
دموکراســی ناو شــرکت داشت و
در مــورد کتاب و انتخابات آمریکا
مسائلی را عنوان کرد که قسمتهائی
از آنرا مشاهده می کنید.
به عقیده او در  25ســال اخیر سه
تن از روســای جمهور آمریکا یک
جمله را تکرار کرده اند:
"ما غلبه می کنیم"
پنجم ماه آوریل در کنفرانســی،
آقــای اوباما در مورد جنگ برعلیه
داعش در عراق و سوریه می گوید:
«ادامــه دادن این جنگ مشــکل
خواهد بود ،ولی من مطمئن هستم
که داعش خواهد باخت و ما غلبه
میکنیم».
ده ســال پیــش در ژانویه 2006
هم جورج بوش دقیقاً همین یک
جملــه را در مورد جنگ عراق می
گوید و  25ســال پیش در ژانویه
ســال  1991پدر جورج بوش در
مورد جنگ عراق کــه خود آن را
بوجود آورده بود ،همین جمله باال
را میگوید.
«ما غلبه میکنیم».
او اضافه میکند:
اگرچه او خواهان صلح است ،ولی
بعد از این جنگ همه در می یابند
که هیچ ملتی در مقابل یک دنیای
متحد موفق نخواهد شد.
در ایــن کتاب بی ســویچ بحث
میکند که امریکا از  1980در یک
جنگ عظیم خــود را درگیر کرده
است که انتهائی ندارد.
او میگوید« :بعنوان یک آمریکائی
کــه عمیقاً به سرنوشــت میهنم
اهمیت میدهم باید برداشت خودم
را از جنگی که ادامه دارد ابراز کنم.
بعد از گذشت چهار دهه ،ما برنده
نبودیم ،ما برنده نیستم و حتی با
راههای ســخت تر هم به نتیجه
متفاوت نخواهیم رسید».
او ادامه میدهد :در حقیقت آمریکا
تا قبل از جنگ ســرد صاحب یک
نیروی نظامی قــوی نبود و بعد از
جنگ سرد است که آمریکا تصمیم
میگیــرد گه دارای پایــگاه بزرگ
نظامی ثابت بشود .قبل از آن آمریکا
برای خاور میانه نمی جنگید .ولی
از ژانویه  1980با سخنرانی کارتر
در سخنرانی سالیانه سیاست آمریکا
عوض میشود که بنامدکترین کارتر
معروف است.

(کارتــر در آن ســخنرانی عنوان
میکند که کنترل خلیج فارس فقط
بدست آمریکا است و اگر غیر ازین
باشد به منافع آمریکا لطمه خواهد
خورد و آمریکا به هر راهی باشد با
آن مقابله خواهد کرد حتی از طریق
نیروی نظامی).
کلنل بی سویچ میگوید :شاید در
آنزمان خــود کارتر متوجه معنی
چنیــن بیانیه ای نمیشــود ولی
دهسال بعد در زمان ریگان ،گروه
صلح به لبنان فرســتاده میشــود
مسائل مربوط به قذافی پیش میاید
و از صدام در مقابل ایران در زمان
جنگ حمایت میشود .با این ترتیب
مســئله از زمان کارتر شروع شد
ولی بعــد از او بتدریج این جنگها
برایمان گران تمام شد و ما را بروز
امروز در سال  2016آورده که باز
هم رئیس جمهور ادعا میکند که
ما غلبه میکنیم و برنده خواهیم شد
که بهیچ وجه واقعیتی ندارد.
کلنل بی سویچدر مورد کاندیداهای
ریاست جمهوری آمریکا میگوید:
ترامپ درســت مثل یک بچه پنج
ســاله ،هر چیزی کــه به ذهنش
میرسد میگوید .فاصله گفته های او
با چیزی که میشود انجام داد خیلی
زیاد است .ولی باید این گفته بشود
که سناتور کروز که ممکن است در
مقابل او قرار بگیرد از او بهیچ وجه
بهتر نیست  .کسانی که به عنوان
مشاور سیاســت خارجی دور او را
گرفته اند از نظر من خیلی نگران
کننده است.
مثالش ژنرال بازنشســته ای است
با نــام بایکــن ،که جنــگ برای
خاورمیانه بزرگتر را نوعی تمرین
جهاد یهودی -مسیحی میداند که
باید تمام مسلمانان را بقتل رساند
و در حقیقت خود اسالم را دشمن
میداندو به ترس از مســلمانان و
اسالم دامن میزند.
در مورد دو کاندیدای دموکراتها او
معتقد است که گفته های سندرز
درباره هیلری کلینتون کام ً
الدرست
است ،و آن اینکه هیالری کلینتون
در فکر تغییر رژیم کشورهای دیگر
است و لی هیچوقت در فکر فردای
تغییر رژیم نیست .ما در لیبی رژیم
را تغییر دادیم ولی ثبات آن کشور
از بین رفــت و مثالهای دیگر که
تکرار آن ضروری نیست.
در ظاهر هیالری باید انتخاب خوبی
در مقابل جمهوریخواهان باشد ولی
اینطور نیست زیرا انتخاب هیالری
کلینتون بعنوان ریاست جمهوری
یعنی ادامه جنــگ بخصوص در
جهت سیاســت امنیــت ملی در
خاورمیانهبزرگتر.
پس اگر برای آن عده که به دنبال
تغییــر کلی در سیاســت آمریکا
هســتند و این برایشان واقعاً مهم
اســت هیالری نمیتواند ماشینی
برای این تغییر باشد.
•
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شنبه  ٣٠ارپیل
ساعت ١٨ :

میزگرد حول مسا ئل روز جنبش کارگری اریان

مح
با حضور  :شجاع ارباهیمی  ،محمد اشرفی  ،احمد بابایی  ،حمید بشارت  ،غالم رضا غال سینی
اجرای موسیقی  ،نمایش ویدئو کلیپ و پذریایی

5794 Parkhaven Ave.
Côte Saint-Luc,
H4W 0A4
Tel:(514)-569-2233

کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران -مونترآل نوامبر ۲۰۱۵
نام و اهداف
نام تشکل " کانون همبستگی با جنبش
کارگری ایران -مونترآل " است
اهداف عمومی کانون همبستگی با جنبش
کارگری ایران -مونترآل عبارت است از:
 -1دفــاع از حقوق طبقــه کارگر ایران
و فعالیــن کارگری ،حمایت از تشــکل
یابی کارگران و ایجاد تشکلهای مستقل
کارگری ،حمایت از مبــارزات طبقاتی
علیه مناسبات سرمایهداری و سیاستهای
ســرکوبگرانه و ضد کارگــری جمهوری
اسالمی .
 -2کانون همبستگی با جنبش کارگری
ایــران -مونترآل خود را در جبهه جهانی
طبقه کارگر ،در کنار جنبش ضد سرمایه
داری و اکثریت مردم جهان ،برای برقراری
آزادی ،برابری ،سوسیالیسم و محو استثمار

انسان از انسان می داند.
 -3فعالین کانون همبســتگی با جنبش
کارگــری ایــران -مونتــرآل از مبارزات
مستقیم ،روزمره و مستقل طبقه کارگر
و دیگر مزدبگیران دفاع و درجهت تقویت
همبســتگی و همکاری بین المللی بین
گردانهای طبقه کارگر و مزدبگیران تالش
می کنند.
 -4تصمیات در تمام موارد ابتدا از طریق
توافق جمعی و در صورت نرســیدن به
اکثریت اعضا
توافــق جمعی ،با رای
رسمیت می یابد.
شرايط عضويت
قبول و پایبنــدی به برنامــه و اهداف ،
پرداخت حق عضويت ماهيانه وشــرکت
فعال در جلسات.
شرايط سلب عضويت

عدم رعايت برنامه و اهداف ( .لغو عضویت
فقط با راي دو سوم اعضا قابليت اجرائي
دارد)
منابع مالی :
منابــع کانون همبســتگی با جنبش
کارگری ایران -مونترآل عبارت اســت از:
حق عضويت ماهیانــه اعضا ،كمك مالی
داوطلبانه اعضا و همکاران در حد توانايی
آنان.
کانون همبســتگی با جنبش کارگری
ایــران -مونترآل از هیچ دولتی در دنیا ،یا
نهادهای وابسته دولتی و نیمه دولتی ،یا
تشکل های به ظاهر کارگری اما وابسته
بهدولتهای سرمایهداری هیچگونه کمک
مالیدریافت نمی کند.
رابطه با احزاب و سازمانهای سیاسی:
کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران-

مونترآل به عنوان یــک کارزار کارگری
از نظر ســازمانی و کلیــه مکانیزمهای
تشکیالتی و تصمیم گیری ،از سازمانها و
احزاب سیاسی و کلیه نهادهایدیگر کامال
مســتقل می باشد .کانون همبستگی با
جنبش کارگری ایران -مونترآلدر صورت
لزوم با نهادها ،ســازمانها و احزاب مدافع
طبقه کارگر و چپ ،به شــرط عدم نقض
اهداف و مبانــی  ،همکاریهای موردی و
اقدامات مشترکدر چهارچوب فعالیتهای
کمپینی و حمایت از مبارزات طبقه کارگر
انجام خواهدداد .تصمیم گیریدر رابطه با
موارد فوق منوط به تایید حداقل دو سوم
اعضا می باشد.

ایـــــران:محیطزیست

خطری بالقوه برای تهران؛ خشک شدن دریاچه حوض سلطان
شــورای شــهر تهران در
نشستی که روز سهشنبه
برگزار کرد مساله دریاچه
نمک حوض ســلطان را
به عنوان یک خطر بالقوه
زیســتمحیطی مــورد
بررسی قرار داد.
به گــزارش ایلنا ،علیرضا
جاویــد معــاون فنــی و
عمرانی شهرداری تهراندر
این نشست تاکید کرد اگر
آبهای جمعآوری شده از
تهران به این دریاچه نریزد
و ایندریاچه نمناک نباشد
تمام نمک انباشته شده در آن با وزش باد به
سمت شــهرهای قم ،کاشان و تهران خواهد
رفت و آینده زیستمحیطی این شهرها دچار
چالش میشود.
مسالهریزگردهاارتباطمستقیمیباخشکسالی
دارد .به عنوان نمونه ،اســتان خوزســتان و
شــهرهای اصلی آن مانند اهواز از ســال ۹۳
بارها با بحران شدید گرد وغبار مواجه شده و
به گفته ضیاءالدین شعاعی مدیر ملی کارگروه
مقابله با گرد و غبار ســازمان محیط زیست،
خوزســتان هیجدهمین سال خشکسالی را
میگذراند و با استمرار خشکسالی ،گرد و غبار
به «بحران» تبدیل شده است.
با توجه به این پیشــینه ،چنانچــه در مورد
مسالهدریاچه نمک حوض سلطان غفلت شود
انتظار میرود مساله ریزگردها را در پایتخت و

شهرهای اطرافش نیز شاهد باشیم.
این در حالیست که بودجه الزم برای مقابله با
این مساله مورد توجه قرار نمیگیرد .اسماعیل
کهرم کارشناس محیط زیست در ایران نیز در
این زمینه به رادیو فردا از قطع شــدن بودجه
اعتباری دولت برای مهــار ریزگردها ،احیای
تاالبها و دریاچه ارومیه در سال  ۹۵خبر داد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره
به ســیلهای رخ داده در شهر تهران درطول
تاریخ حیات این شهر اظهار کرد :برای شبکه
جمعآوری آبهای سطحی به دو هزار میلیارد
تومان اعتبار نیاز است.
علیرضا جاوید با تاکیــد براینکه بارندگی در
شهرتهران حتی از سطح متوسط بارش کشور
کمتر است اظهار کرد :شهر تهراندر طی سال
 ۴۰تا  ۵۰روز بــاران دارد و عموماً کم بارش

اســت و روزهای پربارش
برای این شــهر به معنای
خطر سیالب است.
وی جنگلکاری در حاشیه
شــهر تهران را در یکی دو
دهه اخیر اقدامی مناسب
خواند که از وقوع سیالب
در تهــران جلوگیــری
میکند.
ســام خســروی فــرد
،کارشناس محیط زیست و
روزنامه نگار ساکن کانادادر
مصاحبهایدر مورد معضل
خشکسالی و کم آبی ایران
مساله نقص مدیریت را مهم میداند و معتقد
اســت مردم باید الگوی مصرف خود را عوض
کنند.
علیرضا جاوید معاون فنی و عمرانی شهرداری
تهران بــا تاکید بر اینکــه در تهران چالش
زیســتمحیطی بالقوهای وجــود دارد و آن
دریاچه نمک حوضسلطان است ،اظهار کرد:
مساحت این دریاچه  ۲۴۰کیلومتر و طراز آن
 ۷۱۰اســت و نسبت به سطح آبهای تهران
 ۳۰۰متر پایینتر قرار دارد.
حوض سلطان که به بزرگترین آینه طبیعی
ایران نیز مشهور استدر  ۴۰کیلومتری شمال
شهرستان قم و  ۸۵کیلومتری جنوب تهران و
در حاشیه بزرگراه خلیج فارس قرار دارد .این
دریاچه بهدریاچه ساوه قم ودریاچه شاهی هم
معروف است.
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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

FAX: 514-342-9574

info@paivand.ca www.paivand.ca

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

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
انتقـال ارز

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ
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


فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در

بهمدیریت:
بیژن احمدی

تپشدیجیتال
-------

223-3336

514-

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

Cell.: 514-944-3279

RESTAURANT ONYX INC
جتربه ای نو و متفاوت در آنیکس

________________
6195 ST-JACQUES W. Tel.: (514) 585-2029

مرکز شهر مونتریال :سمی فروت،
آدونیس ،تپش ،شاطرعباس،
ماهی سن لوران ،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو،
اتوکلیفتــــــون،NDG auto ،

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

constartech architecture

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

باباخانی

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

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب
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ن
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ش
ن
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هر ماه

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

مراکـــــز پخش پیوند
فتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور،
پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوســود :کوه نور ،آدونیس ،دابل
پیتزا ،مارشــه افغان ،مارشه آریا،

کلینیکمیرا،مراکزفرهنگیو...
وست آیلند  :آدونیس،موراالتوس،
شاتوکباب ،و...
الوال :کابل ،بامیان ،کوه نور ،آدونیس
و...
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