گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز- امورمهاجرت

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

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

شــریف

موسسه مالی

1272 شماره23سال
1395  تیر11

1272

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

Sharif

EXCHANGE
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RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT
ONYX INC
________________

2016 :جـام ملت های اروپا
-  و دنیا را- تب داغ فوتبـال شهر را
...در شوری غریب فرو برده است
!شما چه می کنید؟
بهتابستان

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

مونتر
یالخوش
:آمدید
تاب
را ستانکوتاه
ق
د
بخ ر بدانید؛
صوص شب
پ های داغ و
رش
!ور شهر را

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

RESTAURANT ONYX INC

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

)(خضر
الیت
صرافی

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

انتقال فوری ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

ONYX INC
حسابداری و مالیاتRESTAURANT
:مهتاب ثقفی

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

به قیمت های رقابت ناپذیر

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

We Sell Laptop Accessories!

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

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

Office: 514-507-0773

 مسکونی و جتاری:مشاور امالک

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

Profusion Realty RF

حمیدصدیقکاغذچی
RESTAURANT
ONYX INC
Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue

Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

 امیرسامAmir Sam
Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.

Cell.: 514-702-2309

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

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com

)

Tel.:
438-794-4001

Côte-des-Neiges

محضردارومشاورحقوقی

4530 Cote Des Neiges
Montréal

5Star I.P.M. Inc.
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

Montreal Qc H3J 1M8

Minoo Eslami

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

وحیدخلـجی

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

2178 Ste-Catherine W.

 ستاره5 صــرافی

صرافیآپادانا
حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

APADANA
EXCHANGE

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

Tel.: 514-839-7318

:دکتر شریف نائینی

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

جراحدندانپزشک

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

)

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492
H3G 1M6
info@expertfx.ca

GUY

Place Dorchester Qc.

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

اجارهآپارمتان
منطقهمرفه2در

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

under
construction

:آگوست ساز
2016

:• 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
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THE ONLY

EXPERIENCE THE POWER

TOYOTA

OF AUTOFORCE!

TOYOTA ÎLESPERROT

DEALERSHIP

2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com

LET’S GO!

OPEN

2016 RAV4
LEASES
STARTING FROM

7/7

OPE

OUVERT 7/7

OUVE

UP TO
60 MONTHS AT

128 1.99
OPEN

GM ÎLESPERROT

$

GM W

%

BI-WEEKLY

MAZD

7/7

OPE

OUVERT 7/7

OUVE

WITH $0 DOWN!

TOYOTA’S

GENIUS CONTEST
SE MODEL SHOWN

AEROPLAN MILES TO BE WON*
WITH THE PURCHASE OR LEASE OF A NEW VEHICLE

More than 250 vehicles in stock! Hurry to take advantage of these incredible offers!
Offers are applicable to in stock new base vehicles of the 2016 Corolla CE (BURCEM A) / 2016 RAV4 (ZFREVT A) / 2016 YARIS Sedan (BT4K3M A). Certain conditions may apply. The specific
model may differ from the photo. Taxes, licenses, insurances and administration not included. See the dealer for more details. It is possible to participate without a purchase. Open to the
residents of Quebec (in particular). 18 years-old and older. Ends: 2016-06-30. Mathmatical question required. Complete rules: getyourtoyota.ca

EXPERIENCE THE POWER
عباسى
رامین
OF AUTOFORCE!

THE ONLY

TOYOTA

:نامى آشنا و مورد اطمینان
2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com
در خدمت جامعه ایرانى

TOYOTA ÎLESPERROT

DEALERSHIP

LET’S GO!

OPEN

7/7

• قبل از امضاى قرارداد
OUVERT 7/7
TOYOTA2016
 اتومبیلCOROLLA
هر نوع
LEASES
UP TO
بهترین نرخ بهره
براى دریافت60همچنین
•و
STARTING FROM
MONTHS AT
متاس بگیرید
$ و قیمت با من
%
BI-WEEKLY
استثنائى براى صاحبان تاكسی
هاى
قیمت
• 7/7
WITH
$0 DOWN!
OPEN

78

0.99

GM ÎLESPERROT

MAZDA

OPEN

OUVER

GM WES

OPEN

TOYOTA’S

GENIUS CONTEST

Tel : (514) 453-2510 | Cel: (514) 865-2594
S MODEL SHOWN

OUVERT 7/7
rabbasi@ileperrot.toyota.ca | www.ileperrottoyota.com
AEROPLAN MILES TO BE WON*
WITH THE PURCHASE OR LEASE OF A NEW VEHICLE

More than 250 vehicles in stock! Hurry to take advantage of these incredible offers!
Offers are applicable to in stock new base vehicles of the 2016 Corolla CE (BURCEM A) / 2016 RAV4 (ZFREVT A) / 2016 YARIS Sedan (BT4K3M A). Certain conditions may apply. The specific
model may differ from the photo. Taxes, licenses, insurances and administration not included. See the dealer for more details. It is possible to participate without a purchase. Open to the
residents of Quebec (in particular). 18 years-old and older. Ends: 2016-06-30. Mathmatical question required. Complete rules: getyourtoyota.ca

رستوران ایرانی آنیکس
NDG در قلب
هر روز
 شب10  ظهر تا12 از ساعت
پذیرای شامست

Courtier Immobilier Agréé

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

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

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

Tel.: 514-777-3604

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

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

 ا جتماعی،کلیه امور اسالمی و فرهنگی

514-247-1732  و514-366-1509 :تلفن

) خیابان سنت ژاک (الشین210 :نشانی

6195rue St-Jacques
ouest, H4B 1T7
)514(585-2029

OUVER

5
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتای بعدی شما
1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین-

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

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

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

2016 RAV4
FWD LE

2016 Corolla S

2016 RAV4 AWD Limited

LEASE
FROM

129

$

*
BI-WEEKLY

GET UP TO

10,000

AEROPLAN
MILES

2016 COROLLA
CE

LEASE
FROM

78

$

*

GET UP TO

BI-WEEKLY

7,500

AEROPLAN
MILES

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
*Offers apply to 2016 Corolla CE / 2016 RAV4 FW LE base models on 60 months with $0 down payment. 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
 در کمپانی های بزرگ حمل و نقلRoad test آزمون های
______________
3333 Cavendish # 315, Montreal H4B 2M5

 مهرداد514-619-6811

|

514-452-1009 مهدی

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

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5
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اخـــذ وام

آیا صاحب خانه هستید و به یکی از موارد زیر نیاز دارید:
اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل
• اخذ نرخ بهره نازل تر
• اخذ وام برای پرداخت قروض
زیر محال است:
• اخذ وام برای بهسازی خانه
• اعتبار خــوبی ندارید
• قبال ورشکست شده اید
• اخذ وام به هر دلیل دیگری
• بانک قبال درخواست شما را رد کرده است
• آیا در رویای صاحب خانه شدن هستید،

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

کـورش صدری

1272

در خدمت هموطنان گرامی

« ۶۹میلیون کودک تا سال۲۰۳۰
جان خود را از دست میدهند»
 8تیر -صندوق کودکان ســازمان
ملل متحد (یونیسف)،در تازهترین
گزارش خود هشدار داده است که
تا سال  ۲۰۳۰مرگ زودرس باعث
از بین رفتن  ۶۹میلیون کودک در
جهان میشود.
بر اســاس این گزارش که روز ۲۸
ژوئن منتشر شده است آنگوال در
صدر فهرست مرگ و میر کودکان
اســت .این کشور ســاالنه ۱۵۷
کــودک از هزار کــودک زیر پنج
سال خود را به دالیلی که در عمل
قابل پیشگیری هستند از دست
میدهد:
«اگر رهبران سیاسی جهان فکری
به حــال نابرابریهــای موجود
نکنند ۶۹ ،میلیون کودک زیر پنج
سال تا ســال  ۲۰۳۰در شرایطی
میمیرند که میشود از مرگ آنها
پیشگیریکرد».
بیرهانــو هافتو ،پســر ۱۳
سالهایســت که برای تامین
آب آشــامیدنی در شــمال
اتیوپی ،هر روز چهار ساعت
راه میرود .خشکسالی شدید
امســال ،او و کودکانی مانند
او را که عالقهمند و در تالش
برای یادگیری هستند ،بیش از
گذشته در فقر و مصیبت فرو
برده است.
هافتو« :مــا آب مورد نیازمان
را با فنجان جمع میکنیم و با
قوطی جابهجایش میکنیم.
من نمیتوانم شــبها درس
بخوانم چون وقتی برمیگردم
خیلیخیلیخستهام».
ســازمان ملل متحد هافتو را
یکی از  ۲۴۷میلیون کودک
کشــورهای جنوب صحرای
آفریقا میداند که با فقر شدید
دست و پنجه نرم میکنند و به
آموزشهایپایهاینیازمندند.
وضعیــت فعلی کــودکان جهان
در ســال  ۲۰۱۶نشــان میدهد
که کودکان بســیاری با جنگ و
درگیریهای خشونتآمیز ،شرایط
اضطرار انسانی ،بالیای طبیعی و
همچنین شرایط بحران بهداشت و
درمان دست و پنجه نرم میکنند.
از جملــه دیگر دالیــل مرگ و
میر کــودکان میتــوان به فقر و
خشکسالی اشاره کرد.
نیمی از کودکانــی که تا پیش از
پنج سالگی جان خود را از دست
میدهند از مردمان آفریقا هستند.
پس از آنگوال که در سال  ۲۰۱۵از
هر هزار کودک زیر پنج سال خود
 ۱۵۷کودک را از دست داده است،

6

چاد و سومالی با  ۱۳۹و  ۱۳۷مرگ
در میان هزار کودک ،رتبههایدوم
و ســوم این فهرست را در اختیار
دارند.
بر اســاس آماری که یونیســف
ارائــه کرده اســت ۱۶۷ ،میلیون
کودک هم در فقر و نداری زندگی
میکنند و اگر اقدام موثری انجام
نشود ۷۵۰ ،میلیوندختر ،زیر سن
قانونی ازدواج میکنند.
بر اساس گزارشــی که الجزیره از
تحقیق تازه یونیسف منتشر کرده
است ،آنتونی لیک ،مدیر اجرایی
یونیسف گفته است:
«شــرایط زندگی کودکان فقیر و
طرد شــده ،اغلب متاثر اســت از
نابرابــری و بیعدالتی .با توجه به
تبعیضهــا علیه این کــودکان و
خانوادههایشان ،میتوان گفت که
بهرهمند شدن از فرصت زندگی،
یادگیری و ادامه حیات برای این
کودکان بسیار دشوار است و آینده
آنها همواره تهدید میشود».
مدیــر اجرایی یونیســف :ما یک
انتخــاب داریم :امــروز برای این
کودکان و آیندهشان سرمایهگذاری
کنیــم یــا اینکه اجــازه بدهیم
دنیایمان همینقدر نابرابر و جدا
و دور از هم باشد.
این گزارش اما به تالشهای قابل
توجه انجام شــده برای کودکان
محروم و در خطر هم اشــاره دارد
و به سرمایهگذاریهای انجام شده
بر آموزش و پرورش و برنامههای
کاهش فقر اشاره میکند.
بر این اســاس نرخ مــرگ و میر
کــودکان زیر پنج ســال و تعداد
افرادی کــه در فقر مطلق زندگی
میکنند ،از سال  ۱۹۹۰میالدی
تاکنون به نصف کاهش پیدا کرده
است .با وجود این ،شکاف موجود
میان کودکان فقیــر و ثروتمند،
بیش از پیش تشــدید شده است
و مــرگ و میر کــودکان محروم
زیر پنج سال هم دو برابر کودکان
ثروتمند است .این کودکان اغلب
دچار سوء تغذیه مزمن هستند و
احتمــال ازدواج دختران فقیر در
دوران کودکی ،ســه برابر دختران
صاحب مکنت است.
در بسیاری از کشورهای جنوب آسیا
و جنوب صحــرای آفریقا ،احتمال
مرگ کودکانی که از مادران بیسواد
و آموزش ندیده زاده میشــوند (تا
پیش از پنج ســالگی) ،ســه برابر
بیشتر از کودکان زاده شده از مادران
تحصیلکردهتامقطعمتوسطهاست.
{>> ادامه در صفحه}30 :
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?NEED A MORTGAGE

دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

!!Don’t worry I can help
?REFUSED BY YOUR BANK

?Has your financial institution refused to give you a mortgage
Whatever the reasons, there is a solution and product out there for you.
Whether you’ve gone bankrupt, had explicable late payments, excessive debt, a
divorce, lost your job or something else, I have the expertise to find the financing
solution or product that suits your needs.

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692

DEBT CONSOLIDATION

Are you drowning in debt and the end of the month is fast approaching? Are you
starting to fall behind and need money to breathe again? No worries, you can
use the increased value (equity) of your home to consolidate your debt and reduce
!!your payments

REFINANCING
For debt consolidation
To get a better interest rate
;Renovation projects
Further invest
;Buying other real estate
!!Call today to take advantage of this service

Tel: 514-995-7783

kouros_sadri@yahoo.ca

| FAX 514-879-0727

•
•
•
•
•

FAX: 514-342-9574
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

no.

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

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

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

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

•

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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اروپــا...

یکرفراندوموعواقبسنگینآن
اکثریت مــردم بریتانیا در یک
تصمیــم تاریخی به خــروج از
اتحادیــه اروپــا رای دادنــد .اما
پیآمدهای اقتصادی و سیاسی
این تصمیم برای بریتانیا و اتحادیه
اروپا چیست؟ در زیر تفسیری از
کریستوف هاسلباخ به نظرتان می
رسد:
نتیجه این رفراندوم یک فاجعه
بود ،فاجعهای برای همه.

بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

این تصمیم مــردم بریتانیا تنها
بازنده در پی خواهد داشت.
هواداران خــروج از اتحادیه اروپا
شــاید در این لحظه احســاس
اســتقالل بیشتری بکنند ،اما
خیلی زود در خواهند یافت ،که
این استقالل چیزی بیش از یک
توهم نیست.
بریتانیا پس از این تصمیم فقیرتر
خواهد شد.

و نکته بسیار مهم اینکه:
خطر فروپاشــی پادشــاهی
بریتانیا را تهدید میکند .اکثر
اسکاتلندیها به بقا در اتحادیه
اروپــا رای دادهانــد و همین
میتواند جدایی آنها را در پی
داشته باشد .صدای فریاد اتحاد
ایرلند نیز بلندتر از پیش خواهد
شــد ،چرا که مــرز خارجی
اتحادیه اروپا اکنــون از میان
خاک ایرلند میگذرد.
و البتــه پیآمدهــای منفی
مشابهی برای سایر کشورهای
اتحادیه اروپا قابل پیشبینی
است.

و ایــن موضوع تنهــا محدود به
آن نیســت که یکی از مهمترین
پرداختکنن دههای حق عضویت
این اتحادیه را ترک میکند ،بلکه
موضوع بر ســر خروج کشوری
است که توان رقابت اتحادیه اروپا
در ســطح جهان را افزایش داده
بود و به ایــن اتحادیه چهرهای
بینالمللیترداده است.
خروج بریتانیــا از اتحادیه
اروپا ،بهویژه برای آلمان گران
تمام میشود.
کشورهای بســیاری در اتحادیه
اروپــا هســتند کــه کمابیش
خواهان کاهش تاثیــرات روند
جهانیگردانیانــد و چنــدان
عالقهای به کنترل پرداختها و
هزینههایدولتی ندارند.
در ایــن میان ،آلمــان و بریتانیا
همواره سیاست مشترکی رادنبال
کردهاند .و حال این شریک آلمان
خواستار ترک اتحادیه اروپاست.
اما یکی از پیآمدهای مهم خروج
بریتانیــا از اتحادیه اروپا شــاید
پیآمد سیاسی آن باشد:
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نمونــه بریتانیا
میتواند سرمشــق و
الگوی دیگــران واقع
شود.
نیازی نیست که یکباره
شمار کثیری از اعضا
تصمیم به خــروج از
اتحادیه را بگیرند .اما
کشــورهای دیگر نیز
میتوانند برای دریافت
حقوق ویــژه و نادیده
گرفتن این یا آن قانون
و مقررات اتحادیه اروپا  -همچون
بریتانیــا  -تهدید بــه برگزاری
رفراندوم کنند.
ودر فرجامین نگاه از اتحادیه اروپا
نهادی میماند که همه اعضای

آن هر یک ســاز خــود را بزند و شکننده و سستعنصر میشود.
از زیر مســئولیتهای برآمده از
تصمیمهای آن شانه خالی کند .ارزش افزوده این رفراندوم
بــه این ترتیب اتحادیــه اروپا از برای اروپا چیست؟
یک بازیگر جدی و بینالمللی در
{>> ادامه در صفحه}8 :
همــه عرصهها ،بدل به یک نهاد

نگیـنظفـر

مشاور خدمات بیمه و سرمایه گذاری

• بیمه عمر
• بیمه وام مسکن
• بیمه بیماری های وخیم
• بیمه سالمت
• بیمه از کار افتادگی

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

با تعیین
وقت قبلی

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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داروخـانه

کــــانادا...
یکم جوالی تغییرات بوجود آمده در قانون
شهروندی کانادا قانونی می شود

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

PAIVAND: Vol. 23  no.1272  July 01, 2016

سر این دارند که به چه صورتی
ممکن اســت مجلس ســنای
محافظه کار و چیره این الیحه را
بررسی کند ،مطرح شود.

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

 تحویل رایگان دارو
 نسخه خود را به ما فکس کنید :داروی شما در اسرع
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

چکیده

اولین
3
ش
ن
ب
ه
هر ماه

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
رفراندوم و عواقب آن...
بسیاری از شهروندان کشورهای
اروپا اکنون مایلند بریتانیاییها
طعم خروج از اتحادیه را بچشند.
پیامشان روشن است:
هر که رفت ،برای ابد رفته است.
دیگر نمیباید برای بقای بریتانیا
سخاوتمندانه عقب نشینی کرد
و بــرای بریتانیــا مزایای خاص
قائل شــد .حتی باید برخورد به
بریتانیا به گونهای باشد که سایر
کشورهایی که کمابیش از گرایش
مشابهی برخوردارند ،به روشنی
دریابنــد که پاســخ اتحادیه به
"فراریان از خدمت" بسیار قاطع
است و آنها با چنین کاری تنها
به خودشان ضرر خواهند رساند.
اما انتقام چاره کار نیست ،چون
در بسیاری از کشورهای اتحادیه
اروپا کســانی که یا بــا اتحادیه
اروپا خصومت دارند و یا نســبت
بــه حقانیــت آن تردیــد ،کم
شمار نیســتند .تهدید کردن در
فرجامین نگاه باعث مســمومتر
شــدن فضای حاکم خواهد شد.
به جای آنکه در چنین شرایطی
به تهدید و انتقام بیاندیشیم ،باید
در کمال خونسردی در پی چاره
باشیم و تالش کنیم که مناسبات

>> ادامه از صفحه7 :

جدیدی با بریتانیا برقرار کنیم.
تردیدی نیست که این مناسبات
نمیتواند جای عضویت بریتانیا
را بــرای اتحادیه اروپــا پر کند،
اما سیاست یا همه چیز یا هیچ
چیز ،بهر حال در شرایط کنونی
چارهساز نخواهد بود.
اتحادیه اروپا نیز حال میبایست با
خود برخوردی انتقادی کند .شعار
حل همه مشــکالت در گروی
"اروپای بیشتر" است ،شهروندان
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا
را دیگــر راضــی نمیکند .یکی
از نمونههــای آن همین بحران
پناهجویی است ،بحرانی که در
نگاه بســیاری یکی از بزرگترین
چالشهای قاره اروپاست .شعار
"اروپای بیشتــر" در این رابطه
به معنای پذیرش هر چه بیشتر
شــمار پناهجویان بود و تقسیم
آنها بین کشورهای عضو .ولی
بســیاری از این کشــورها اصال
حاضر به پذیرش این پناهجویان
نبودند.
در مــورد بحران کمــاکان حل
نشــده بدهیهــای دولتی نیز
"پاســخ اروپایی" بیشتر زیان
بخش بود تا سودمند :کشورهای

ثروتمند احساس میکردند که
مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند
و کشــورهای فقیر نیز احساس
میکردند که ولــی و قیم پیدا
کردهاند.
ارزش افزوده این رفراندوم برای
کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید
این باشد که همکاریهای اروپایی
در آینده باید دقیقتر مســتدل
و طراحی شــوند .ایــن دیگر به
هیچروی کفایت نمیکند که به
اتحادیه اروپا بهمثابه پروژه صلح
نگریسته شود ،اما سایر پرسشها
و مشکالت از دیده به دور مانند.
آری ،تصمیم مــردم بریتانیا به
خروج از اتحادیه اروپا یک کابوس
اســت .اما این تصمیم در عین
حال فراخوانی اســت بسیار رسا
برای بیداری و هشیاری اعضای
این اتحادیه .انتقاد از خود قاطع
و در عین تامل ورزیدن نســبت
به همه آن اهدافی که اروپا مایل
است مشترکا در آینده به آنها
دست یابد ،پیام مهم این لحظه
است.
•

ایرانتو :کانادا بــه صورت جدی
تری بر وضــع معیارهای جدید
در مورد قانونی تمرکز دارد که از
طریق آن ،به مهاجران این اجازه
را بدهد که برای شهروندی کانادا
زودتــر و راحت تر از آنچه که در
حال حاضر است ،اقدام نمایند.
تغییر قانون شهروندی موجود،
بــه عنوان محــور دســتورکار
قانونگذاری دولت لیبرال جدید
در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیته مهاجرت مجلس
 MP Borys Wrzesnewskyj این ماه گفت که امیدوار استکه این الیحه که با عنوان 6-C
شناخته شده است تا روز کانادا
" ،"Canada Dayیکم جوالی ،به
یک قانون مبدل شود.
این موضوع بــا روز کانادا ارتباط
نمادیــن مســتحکمی خواهد
داشــت ،بطوری که کانادایی ها
به شــهروندی و وضعیت شان،
حقوق ،و آزادی ای که این قانون
به ارمغان خواهــد آورد ،افتخار
خواهند کرد.
کانادا مهاجران جدید را تشویق
می کند تا به تابعیت این کشور
در بیاینــد و به جمــع خانواده
کانادایی ها بپیوندند.
شهروندان کانادایی این امکان را
دارند تا برای پاسپورت کانادایی
اقدام نماینــد ،در انتخابات رأی
بدهند ،منصب دولتی داشــته
باشــند و بدون اینکــه قوانین
اقامتی ،محدودیتــی برای آنان
ایجاد نماید ،این امکان راداشته
باشند تا بتوانند به صورت آزادانه
از خــاک کانادا خارج شــوند و
مجددا به کانادا بازگردند.
کانادا تابعیت دوگانــه را نیز به
رسمیت می شناسد ،به طوریکه
به مهاجران این اجازه را می دهد

تا شــهروندی کانادا را بدون از
دست دادن شهروندی ای که از
قبل دارند ،به دست بیاورند.
در میان اصالحات پیشنهادی،
کاهــش مدت زمانی کــه افراد
مقیم مســتلزم هستند جهت
واجد شرایط شــدن برای اخذ
شهروندیدر کانادا زندگی کنند،
وجود دارد.
این مدت از بازه ی زمانی چهار
سال از شش سال ،به بازه زمانی
سه سال از پنج سال کاهش یافته
است.
عالوه بر این ،برخی از متقاضیان
که بصورت موقت "Temporary
 "Statusدر کانــادا بوده اند ،می
توانند این مدت زمان ســپری
شــده را به عنوان بخشی از این
سه سال احتساب نمایند.
همچنین ،اصالحات پیشنهادی
می توانند بازنگری در خصوص
قصد اقامت و نیز حذف الزامات
مربوط به مهارت های زبانی برای
برخــی از متقاضیان را نیز در بر
داشته باشند.
به عالوه ،قانون جدید ،شــرطی
را که به موجب آن ،امکان سلب
حق شــهروندی از شــهروندان
کانادایــی دوملیتی ،که محکوم
ِ
به تروریسم ،خیانت یا جاسوسی
هستند ،را لغو خواهد کرد.
با حضور پررنگدولت ،انتظار می
رود که طرح های پیشنهادی در
آینده ای نزدیک به قانون تبدیل
شوند.
تنها مانع عمده بر ســر راه این
اســت که چگونه با این الیحه
در مجلس ســنا برخورد خواهد
شــد ،الیحه ای که قرار است از
طریــق وزیر مهاجــرت "John
 "McCallumدر میــان جمعی
از سیاســتمدارانی که نگرانی بر

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

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

در مــاه ژوئن ،دولــت محافظه
کار ســابق کانادا ،مصوبه "The
Strengthening
Canadian
 "Citizenship Actرا کــه بــا
عنوان الیحه  24-Cنیز شناخته
می شود وارد قانون کرد.
در میان دیگر اقدامات ،این قانون
بحث برانگیز ،بــرای مهاجران،
شــرایط اولیه مهاجرت را بسیار
سخت تر از آنچه که قبال بود کرد.
این قانون ،به دولت این اجازه را
داد تا بتواند حق شهروندی را در
برخی از موارد از شهروندان سلب
کند.
حــزب لیبرال حاکم بــر کانادا،
که ماه نوامبر گذشته بر سر کار
آمد ،در بیانیــه انتخاباتی خود،
تعهــدی داد که بــه موجب آن
عناصر ناعادالنه مربوط به قانون
 ،24-Cکه موجب شکل گیری
"شهروندیدرجهدو" و همچنین
مشکل تر شدن اخذ شهروندی
کانادا برای مهاجران می شود را
لغو کرد.
>> تغییــــرات مطرح شده در
قانون شهروندی
•

 لغــو قانون باطل ســازی حقشهروندی به موجب عدم رعایت
منافع ملی
قانون حاضر :اختیار لغو شهروندی
به موجب برخــی از دالیلی که
برخالف منافع ملی کانادا هستند.
این دالیل عبارتند از :محکومیت
به تروریسم ،خیانت ،جاسوسی ،یا
عضویت در نیروهای مسلح و یا
گروه های مسلح سازمان یافته ای
که با کانادا درگیری نظامی دارند.
طرح بازبینی :تجدیــد نظر در
خصوص مسائل متضاد با منافع
ملی کانادا
•
 لغو شهروندی به موجب نداشنتقصد اقامت

قانــون حاضــر :متقاضــی در
صورتیکه شهروندیدریافت کرد،
می بایست قصد اقامت در کانادا
داشته باشد.
{>> ادامه در صفحه}29 :

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

8

9

www.paivand.ca since 1993

 سال  23شماره  11  1272تیر 1395

کــــانادا...
«ورود در حوزههای فمینیسم؟!»:
جرم هما هودفر استاد دانشگاه کنکوردیا
 7تیر :بــرادر زاده هما
هودفر  -اســتاد ایرانی
تبار دانشگاه کنکوردیا،
که در ایران بازداشــت
شده -اتهامات مطرح
شده علیه او را بیپایه و
اساس خوانده است.
هما هودفر ۶۵ ،ساله،
استاد ســابق دانشگاه
کنکوردیا در مونتریــال ،که به
ایران سفر کرده بود بعد از مدتها
بازجویی توسط سازمان اطالعات
سپاه پاسداران ،روز دوشنبه ۱۸
خرداد بازداشت و به زندان اوین
منتقل شد.
عبــاس جعفری دولــت آبادی،
دادســتان تهران دلیل بازداشت
خانم هودفر را "ورود در حوزههای
فمینیســم و جرائــم امنیتی"
اعالم کــرد و گفت که پرونده او
در دادســرای تهران رســیدگی
میشود.
با این حــال آمانــدا قهرمانی،

برادرزاده خانم هودفر گفته است
که خانم هودفر هرگز در مسائل
سیاسی دخالتی نداشته و اتهام
مطرح شده توسط دادستان علیه
او پایه و اساسی ندارد.
خانــم قهرمانــی در بیانیه ای
که روز دوشــنبه هفتم تیر ماه
منتشــر کرده ،اعالم کرده است
که خانواده هیچ خبری از خانم
هودفر ندارند ،وکیل و بستگان و
نتوانسته اند با او مالقات کنند و
از وضعیت روحی و جسمی او در
زندان کمترین خبری ندارند.
همــا هودفر در زمینــه حقوق

زنان پژوهش و تدریس
میکرد و گفته میشود
که برای یــک تحقیق
درباره نقش زنان ایران در
انتخابات مجلس شورای
اســامی به تهران رفته
بود.
در پــی بازداشــت این
پژوهشگر ،عفو بین الملل
با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که
خانم هودفر به دلیل فعالیتهای
مسالمت آمیز خود بازداشت شده
اســت و از دولت کانادا خواسته
شــده برای آزادی این اســتاد
دانشگاه ایرانی  -کانادایی تالش
کند.
دولت کانــادا نیز از بازداشــت
این شــهروند کانادایــی ایرانی
ابراز نگرانی کــرده و اعالم کرده
هرکاری که بتواند انجام میدهد
تا هما هودفر هرچه سریعتر آزاد
شود( .صدای آمریکا)

RESTAURANT ONYX INC

PAIVAND: Vol. 23  no.1272  July 01, 2016

حمید سام

• با سال ها تجربه در امور خرید ،فروش و اجاره
امالک مسکونی و جتاری
• اخذ وام مسکن ،مشاوره ارزیابی و خرید
بدون هیچگونه هزینه ای می با شد.
• قابل توجه تازه واردین محترم :آیا می دانستید
به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟
برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید:
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برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری کبک بر پایه
سرمایه گذاری بدون ریسک
ایرانتــو :برنامــه مهاجرتــی
ســرمایه گذاری کبــک  -یکی
از پرطرفدارتریــن برنامــه های
مهاجرتی ســرمایه گــذاری در
ســطح جهان  -جهت دریافت
درخواست های جدید بازگشایی
شد.
این نوع برنامه مهاجرتی کانادایی
به مهاجران سرمایه گذاری واجد
شــرایط و اعضای خانواده تحت
تکلفشــان این اجازه را می دهد
که به دور از هر گونه احتماالت
ناخوشایندی ،قادر باشند از طریق
انتقال وجه به واسطه یک موسسه
مالی معتبر ،اقامت دائم کانادایی
خود را با سرمایه گذاری مبلغی
بالغ بر  800.000دالر کانادایی به
دست آورند.
زمان در نظر گرفته شــده برای
دریافتدرخواست های مهاجرتی
از این طریق ،تا  28فوریه 2017
می باشد ،با این وجود ،بر اساس
دوره زمانی گذشــته ،در صورتی
که درخواست های دریافتی ،قبل
از تاریخ مذکور ،به عدد  1900که
ظرفیت در نظر گرفته شده می
باشد ،برسد ،درخواست دیگری
پذیرفته نخواهد شد.
این محدودیت ظرفیت شــامل
متقاضیانی که سطح زبان فرانسه

آنها در حد "پیشرفته متوسط" از یک آژانس بین المللی ،اداره یا
باشد ،نخواهد شد.
سازماندولتی باشد.
به عالوه ،به روند درخواست های سرمایه گذاری
آنها اولویت نیز داده خواهد شد .متقاضی می بایست قصد داشته
قابــل ذکر اســت کــه نهایتا باشد که در کبک مستقر شود و
تعــداد  1330درخواســت از می بایست یک قرارداد سرمایه
مردم جمهــوری چین دریافت گــذاری امضــاء نمایــد که به
خواهد شد که این تعداد شامل موجب آن متعهد شود که مبلغ
درخواست های ارسالی از هنگ  800.000دالر کانادا را از طریق
انتقال وجه به واسطه یک موسسه
کنگ و ماکائو نیز می باشد.
مالی معتبر ،سرمایه گذاری کند.
الــزامات
متقاضیــان واجد شــرایط می
بایست یک قرارداد سرمایه گذاری
حداقل دارایی خالص
میزان دارایــی های خالصی که با یکی از موسسات مالی معتبر -
متقاضی به تنهایی و یا به همراه یک شرکت کارگزار یا معتمد -که
همسر یا شــریک زندگی اش از مجاز به شــرکت در این برنامه
روش مشروع کسب کرده است ،هستند به امضاء برسانند .سرمایه
می بایســت حداقل بــه مبلغ گذاری می توانــد از طریق یک
واسطه مالی نیز صورت بگیرد.
1.6میلیوندالر کانادا برسد.
این دارایی ها می تواند شــامل مزیت کبک
ملک ،حساب های بانکی ،حقوق در مقایسه با بســیاری از برنامه
بازنشســتگی ،موجودی کاال و های مهاجرتی ســرمایه گذاری
سهام باشد.
دیگر در سراســر جهان ،برنامه
سابقهمدیریتی
مهاجرتی سرمایه گذاری کبک،
متقاضی می بایســت به مدت مزایای بارزی دارد.
حداقل دو ســال در پنج ســال اول از همه ،ارسال یکدرخواست
گذشته ،سابقه مدیریتی ارائهدهد .موفق ،منجر به اخذ ویزای اقامت
این تجربه مدیریتی تنها محدود دائم کانادا می شود .هیچ مرحله
به فعالیت های تجاری نمی شود آزمایشی یا شــرایط مشروطی
بلکه می تواند تجاربی کسب شده وجود نــدارد ،در حالیکه به طور
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مثال ،اخــذ ویزای  5-EBایاالت
متحده به این صورت می باشد.
برای برنامــه  ، 5-EBمتقاضیان
یک گرین کارت دوساله دریافت
می نمایند مشروط بر اینکه می
بایست نشان دهند که در طول
این بازه زمانی ،تعداد  10مورد یا
بیشتر اشتغال زایی کرده اند ،در
حالیکه برنامه کبک از این شرط
مستثنی می باشد.
ثانیــاً ،مبلــغ ســرمایه گذاری
 800.000دالر کانادا توسط یک
نهاد مستقلدولتی تضمین شده
اســت و بعد از پنج سال ،کامال
به متقاضــی بازگردانده خواهد
شــد و یا این مبلغ می تواند به
واسطه یک موسسه مالی کانادایی
سرمایه گذاری شود.
به عالوه ،شرایط سرمایه گذاری
در این برنامه به مراتب کمدردسر
تر از دیگر برنامه های مهاجرتی
ســرمایه گذاری است که از این
جمله مــی توان برنامــه دولت
فدرال کانادا تحت عنوان

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

“Immigrant Investor Ven”ture Capital Pilot Program

را نام برد.
و به عنوان سومین مزیت ،تمام
اعضای خانواده متقاضی (همسر یا
شریک زندگی و فرزندان وابسته
زیر  19ســال) در درخواست او
جای دارند و وضعیت یکســانی
با متقاضــی دارند و این موضوع
الزاماً در خصــوص دیگر برنامه
های مهاجرتی سرمایه گذاری در
سراسر جهان ،صدق نمی کند.
متقاضیان پذیرفته شده و خانواده
هایشــان از مزایای اقامت دائم
برخوردار خواهند شــد که این
مزایا ،مراقبت های بهداشــتی،
آمــوزش عمومــی رایــگان و
دسترسی به دانشگاه های درجه
یک جهــان را نیز در بر خواهند
داشت.
وکیل مهاجرتیدیوید کوهن می
گوید :برنامه مهاجرتی ســرمایه
گذاری کبک ،مورد توجه بسیاری
از ســرمایه گذاران بین المللی
اســت و این به این دلیل است
که برخالف دیگــر برنامه های
مهاجرتی سرمایه گذاری ،نیاز به
تالش زیادی نــدارد و برنامه ای

است که نیاز به فعالیت کمتری
دارد بــه این معنی کــه پس از
ورود ،هیچگونه شرایط مشروط
مدیریتی وجود نخواهدداشت.
عالوه بر این ،ســرمایه گذارانی
که از طریق این برنامه اقدام می
نمایند می بایست در نظر داشته
باشند کهدر شهری متنوع و چند
فرهنگی زندگی زندگی خواهند
کرد و این نگرش آنها ،می بایست
هر چه بیشتر و بیشتر ،به انجمن
بین المللی کسب و کار القاء شود.
با توجه به اینکــه این برنامه در
حال حاضر باز است و با در نظر
گرفتن اینکه ظرفیت مربوط به
برنامه قبلی به سرعت پر شد ،از
سرمایه گذاران عالقه مند دعوت
به عمل می آید تا در اسرع وقت
درخواســت خود را بــه همراه
مدارک مورد نیاز آماده نمایند تا
بتوانند در فرصتی که برای اخذ
اقامت از این طریق باقی اســت،
درخواســت خــود را به صورت
کامل ارسال نمایند.
(چهارشنبه 26 ,خرداد)
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خروج انگلیس از احتادیه اروپا

واکنش نخست وزیر ترودو

درمــــان MS؟؟

ویزای درمان کانادا« :این فقط یک تحقیق است!»
عضو هیئــت علمی MS
بیمارســتان ســینا با رد
هرگونــه درمــان قطعی
 MSبراســاس جدیدترین
تحقیقــات متخصصــان
کانادایی که چند وقتی است
باعث تقاضاهــای بیماران MS
ایرانی برای دریافت این خدمت
درمانی جدید شده است ،گفت:
درمان قطعی  MSدر کار نیست
و فقط در حد یک تحقیق است.
به گزارش خبرنــگار اجتماعی
خبرگزاری تسنیم ،در چند روز
اخیر با انتشــار خبری مبنی بر
کشــف درمــان  MSدر کانادا،
خانوادههای بسیاری از بیماران
 MSجویای این درمان و دریافت
این خدمت درمانی بودند و این
در حالی اســت که متخصصان
نورولوژیست خبر درمان قطعی
 MSرا فقط در حد یک تحقیق
ارزشگذاریمیکنند.
در ایــن رابطــه عبدالرضا ناصر
مقدســی  -نورولوژیست و عضو
هیئت علمی  MSبیمارســتان
ســینا درباره واقعیت این کشف
درمانــی در زمینه بیماری MS
اصال چنین چیزی نبوده است و
خبر درمان قطعی  MSصحت
ندارد .ولی متاســفانه رســانهها

خیلی به این مســئله پرداختند
در حالــی که این خبر در فضای
مجازی کامال اشتباه گفته شده
بود و اصال موضوع چیز دیگری
بود و مقوله درمان در کار نبود.
عضوهیئتعلمی MSبیمارستان
سینا در توضیحات بیشتر عنوان
کــرد :در تحقیقاتی در کشــور
کانادا با شــیمیدرمانی سیستم
ایمنی تعدادی از بیماران را نابود
کردند و این در حالی اســت که
در بیماری  ،MSسیستم ایمنی
نامناســب کار میکند و سپس
بــا تزریق ســلولهای بنیادین
سیســتمی ایمنی جدیدی در
بدن بیماران ایجاد کردند که این
کار  13سال بر روی  230بیمار
صورت پذیرفته اســت و نتیجه
آن این شده است که یک بیمار
به دلیل عوارض کبدی و عفونت
فوت کرده است و مابقی بیماران
نیز بیماری آنان متوقف شــده
است نه درمان؛ بنابراین وقتی از
درمان صحبت میکنیم به معنای

آن باید باشد که یک بیمار
مبتال به  MSوقتی  MRIاز
مغز آن گرفته میشود هیچ
مشکلی نداشــته باشد؛ یا
یک بیماری که روی ویلچر
نشسته باشد بتواند پس از
درمان از روی ویلچر بلند شــود
و راه برود در حالیکه این تحقیق
چنین چیزی را نمیگوید و اص ً
ال
محققان آن نیــز ادعای درمان
ندارند.
مقدسی با پرداختن به جزئیات
بیشتر این تحقیقدر کانادا عنوان
کرد 35 :درصد این بیماران روند
بهبودی در آنان نشان داده شده
است ولی تیم آقای «فریدمن» به
هیچ عنوان ادعای درمان نکردند
زیرا این یک کار تحقیقاتی است
و فاز نخســت آن پیش رو است
و بــرای تکمیل روند درمان باید
مراحل بسیاری را گذارند.
وی درباره شــائبهها ،نگرانیها
و تقاضاهــای بیمــاران جهت
بهرهمندی از نتایج این تحقیقات
در کانــادا که حتــی منجر به
تصمیماتی برای سفر به کانادا از
طریق بیماران میشود ،پاسخ داد:
به هیچ عنــوان نباید افراد برای
این تحقیق به دنبال ویزای کانادا
باشند زیرا درمانی در کار نیست.
•

روش جدید دانشمندان اسرائیلی برای درمان
سرطانپروستات

اخیرا دو دانشــمند
اســرائیلی روش
جدیدی برای مقابله
با بیماری ســرطان
پروســتات بــه کار
برده اند که بیماران
را به بهبودی کامل
امیدوار کرده است.
در روشی که از سوی
ایــن دو دانشــمند
اسرائیلی در موسسه
علوم ویزمن ابداع شده ،سرطان
پروستات بدون استفاده از شیمی
درمانی و تنها با استفاده از تابش
نور درمان می شود.
هر دوره درمان با این روش تنها
 ۹۰دقیقه طول می کشید و ام.آر.
آی  ۵۰بیماری که این روش بر
روی آنها انجام شده نشان دهنده
از بین رفتن غدد سرطانیدر تنها
دو هفته بوده است.
جک بنیل ،اورولوژیســت ارشد
دانشــگاه تل آویو ایــن روش را

بسیار موثر می داند
و مــی گویــد این
روش نــور درمانی
پویاست که در آن
ما می توانیم غدد
ســرطانی را هدف
قــرار داده و مــی
توانیم آنها را به طور
کامل از بین ببریم.
در ایــن روش بــا
اســتفاده از شیوه
الترا ساوند ،رساناهاییدر نزدیکی
شــریان های تغذیه کننده غدد
سرطانی قرار داده می شود.
در مرحله بعد فیبرهای نوری بر
روی این رســاناها قرار داده می
شوند.
سپسدارویی که از سوی موسسه
"بیوتک ســتبا" تولید شده به
مدت ده دقیقه وارد شریان های
بیمار شــده که باعث می شوند
در زمان نور تاباندن به فیبرهای
نوری ،غدد سرطانی کشته شوند.

به گفته دکتر بنیل ،در این روش
بافت های ســالم بیمار دســت
نخورده باقی می مانند.
جک بنیل ،اورولوژیســت ارشد
دانشــگاه تل آویو می گوید این
روشــی بسیار جدید است که ما
سال ها به دنبال آن بوده ایم؛ به
خصوص در سرطان پروستات که
ما می دانســتیم بیماران زیادی
هستند که بیماری های کانونی
دارنــد اما ما هیچ وقت مجهز به
تکنولوژی درمــان کانونی نبوده
ایم.
به گفته مخترعــان با این روش
درمانــی جدید ،بیمــار دیگر از
عــوارض جانبی مانند شــیمی
درمانی ،اشعه و عمل جراحی رنج
نخواهد برد.
--------------عکس :جک بنیل ،اورولوژیست
ارشد دانشگاه تل آویو

صرافی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345

نخستوزیر کانادا با بیان این که
انگلیس و اتحادیه اروپا از شرکای
راهبردی مهم کشورش هستند،
اظهار کرد ،کانادا به توسعه روابط
با هر دو طرف ادامه خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
تیتربرتر ،جاستین ترودو ،اعالم
کرد :درحالی که خروج انگلیس
از اتحادیه اروپا بیهیچ تردیدی
بر بیثباتــی در وضعیت اقتصاد
جهانی تأثیر خواهد گذاشــت،
کاناداییهــا میتوانند مطمئن
باشند که ما وضعیت را از نزدیک
رصد میکنیم و با شرکای خود
در سراسر دنیا تعاملی داریم که
هدف آن حفظ ثبات و ایجاد رشد
اقتصادی است.
وی خاطرنشــان کرد که با وزیر

بازرگانــی و رئیس بانک مرکزی
کانادا در رابطه با خروج انگلیس
از اتحادیه اروپا صحبت و تعامل
داشته است.
نخستوزیر کانادا ادامه داد :آنها
وضعیــت بازار جهانــی را رصد
میکنند و به دنبال این هستیم
که اطمینــان حاصل کنیم که
نظام اقتصــادی کانادا همچنان
قدرتمند و پایدار باشد.

تــرودو خاطرنشــان کرد:
کانــادا دارای بنیانهــای
اقتصادی عظیمی است که
ما آن را با ســرمایهگذاری
در زیرســاختها و توجه
به رشــد طبقهی متوسط
تقویتمیکنیم.
وی افزود :ما در شــرایطی
هستیم که بتوانیم خود را با عدم
قطعیت در بازار جهانی با توجه
به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
وفقدهیم.
نخستوزیر کانادا با بیان این که
انگلیس و اتحادیه اروپا از شرکای
راهبردی مهم کشورش هستند،
اظهار کرد ،کانادا به توسعه روابط
با هر دو طرف ادامه خواهد داد.

کانادا و استرالیا دو مقصد اصلی مهاجرت
پزشکان و پرستاران ایرانی!

افزایش  ۳۰۰درصدی
مهاجرتپرستاران!
«مهاجرت پرســتاران ایرانی به
کشورهای حاشیه خلیج فارس
و غربی در اردیبهشت و فرودین
امسال  ۳۰۰درصد افزایش یافته
است».
برخی ناظران بر این باورند که این
یعنی تقریبا همه پرســتاران در
حال ترک کشور هستند .این در
حالی است که تعداد پرستاران در
بیمارستانهای ایران بسیار کمتر
از استانداردهای جهانی است.
کمبود پرســنل بیمارستانی و
درمانــی از قبیل پرســتاران در کل خانه پرستار که عنوان کرده
کنار کمبود تجهیزات پزشــکی بود کشور با معضل جدی کمبود
و بیمارســتانی یکی از معضالت پرستار مواجه است از تعداد زیاد
اصلی بخش بهداشــت و درمان دانشآموختگان رشته پرستاری
کشور محســوب میشود .سال خبر داد که چــون در تخصص
گذشته محمد شریفی مقدم،دبیر خودشان به کار گرفته نمیشوند

از کشور مهاجرت میکنند یا به
مشــاغلی غیر از پرستاری روی
میآورند.
در عین حال که عنوان میشود
بیمارستانها پرستار کم دارند،
اما پرستاران بیکار زیادی وجود
دارند .این بیکاری یا شــرایط بد
کاری باعث مهاجرت پرستاران به
کشورهای حاشیه خلیج فارس،
کــانادا و استرلیا میشود.
بر اساس آخرین آمار سال گذشته
درموردمهاجرتدانشآموختگان
رشتههای مختلف ،کانادا و بعد
استرالیادو مقصد اصلی مهاجرت
پزشکان و پرستاران ایرانی بوده
اســت که موفق به یافتن شغلی
متناسب با رشته تحصیلی خود
در داخل کشور نشده یا از حقوق
و شــرایط کاری خــود رضایت
نداشتهاند.

ساالنه  400میلیون دالر برای تولید داروهای
مضر برای سالمندان
بر اساس بررسی هایدانشگاه
بریتیش کلمبیا ،کانادا ساالنه
بالغ بــر  400میلیون دالر
صرف تولیــد داروهایی می
کند که برای ســالخوردگان
مضرند.
بر اساس این مطالعه ساالنه
بالغ بر دو میلیارد دالر هزینه
به بخش درمان کانادا تحمیل
می شــود که در این فهرست،
ویزیت های بیمارستانی و نسخه
های نامناسب برای بیماران نیز
وجود دارد.
دکتر استیو مورگان و همکارانش
می گویند :مــا پول زیادی برای

تولید داروهایی خرج می کنیم
که خطرات آن برای سالخوردگان
باالتر از  65سال ،بسیار بیشتر از
فواید آن است.
به گــزارش پایگاه خبری یورک
الــرت در اینترنت ،محققان می
گویند داروهای خــواب آور در

صــدر فهرســت داروهایی
هستند که ســالخوردگان از
هر دو جنس ،آنها را مصرف
می کنند.
محققان ،راهبــرد جدید و
مناسب ملی برای استفاده از
داروها را خواستار شدند.
پیشتر کشورهایی همچون
اســترالیا نیز چنین بررســی
کاملی انجام دادنــد و دریافتند
ســرمایه گذاری در ایجاد رفتار
نسخه نویسی و مصرف دارو ،در
کاهش هزینه های بیهودهدارویی
بسیار موثر است.
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جمهوری اسالمی...

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
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سوپرپولدارها در تهران چگونه است؟
ایران :روزنامه شــهروند  -انتشار
فیشهای حقوقی در هفتههای
گذشته چنان هیاهویی به پا کرد
که حتی اســتعفای مدیرعامل
بیمه مرکزی و دســتور صریح
رئیسجمهوری برای رسیدگی
به آن و برگشــت این پولها هم
نتوانســت از این هیاهو بکاهد.
فیشهایی که از اختالف سطح
درآمدیدرمیان خانوارهای ایرانی
حکایتمیکند.
درشــرایطی وزارت کار ،تعاون
و رفــاه اجتماعی حداقل حقوق
ی سال  ٩٥را
دریافتی کارگران برا 
حدود ٨١٢هزارتومان اعالم کرده
که فیش حقوقی یکی از مدیران
بانکــی از دریافتی ٢٣٠میلیونی
خبر میدهد.
البته برای پیبــردن به حکایت
این روزهای اقتصادی ایران نیاز
چندانی هم به انتشار فیشهای
حقوقی نیســت .کافی است تا
سری به خیابانهای شمال تهران
بزنید.
خیابانهایی کــه از خودروهای
لوکس ،برجهای آسمانخراشش
گرفته تا مگامالها و پوشــش
ساکنانش اختالف هزینه درآمد
مناطق مختلف پایتخت را به رخ
میکشد.
اختالفــی کــه حتــی توجــه
نیورک پست را نیز به خود جلب
کرده است.
این روزنامه آمریکایی دوســال
پیش بود کــه در گزارشــی از
صفحه بچه پولدارهای ایران در
اینستاگرام گزارش نوشته بود:
تصاویــر مشــابه اســت .فرقی
نمیکند که در آمریکا باشــی یا
در ایران ،اگر جزو آن یکدرصد
«اولترا پولدارها» باشی ،زندگیت
در هرجایدنیا شبیه به هم است.
گزارش بانک مرکــزی درحالی
هزینــه یک خانــواده تهرانی را
در سال  ٩٣ســاالنه ٤٨میلیون
تومان و ماهانه حدود ٤میلیون
تومان اعالم کرده که ساکنان این
مناطق هزینه زندگی در شمال
تهران بسیار بیشــتر این رقمها
یدانند.
م

خودروهــا ،فروشــگاهها و
ساختمانها ،همه و همه کنار هم
فضایی را رقم زدهاند که تصویری
از یک شــهر غربی و ادغام شده
درجامعه جهانی ،در دل پایتخت
کشــور درحال توســعه ایران را
نشان میدهد.
مگامالهایی از قبیل سامسنتر،
پاالدیــوم ،پیرامیــد ،کوروش و
دهها مراکز خرید دیگر ،درحالی
بــه قبلــهگاه معروفتریــن و
«الکژری»ترین برندهای جهانی
تبدیل شــدهاند که بعضا قیمت
محصوالت در این مراکز به دالر
اعالم میشــود و بــرای خرید
یک دست لباس (مانتو ،کیف و
کفش) از این مگامالها دستکم
باید ٥میلیون تومان هزینه کنید،
اما شــرایط در دیگر نقاط شهر
متفاوت با اینجاســت ،بهطوری
که براســاس گزارشهای بانک
مرکزی ،ســهم پوشاک و کفش
از ســبد هزینه خانوار از ساالنه
٣٧٥هزارتومان در ســال  ٨٤به
یکمیلیون و٣٧٥هزار تومان در
سال  ٩٣افزایش یافته است.
مانتــو کرمرنگی که در وســط
ویترین ساده یک فروشگاه بزرگ
در یکی از مراکز خرید ٣٥٠دالر
قیمتگذاری شده است.
فروشــنده آن میگوید که این
مانتــو از معروفترین برندهای
ایتالیاییاست.
دخترجوانی که کیف فرانسوی و
کفش ایتالیایی ،ساعت طالیش
همگی برندبودن لباسهایش را
نشان میدهد ،میگوید که وقتی
در این منطقه زندگی میکنی،
هزینههای زندگیــت ناخودآگاه
افزایش مییابد ،حتی برای خرید
چند کیلو میوه کــه عمدتا هم
لوکس هستند ،ناچاری چندین
برابر قیمت در مرکز شــهر پول
خرج کنی.
متفاوتتریــن فروشــگاه در
ایــن مگامال ،جایی اســت که
عروسکهایی با جنسی خاص،
کامال مطابق با صورت انسان در
قامتهای مختلف چیده شــده
است.

فروشگاهی دیگر ،فناوری چاپ
ســهبعدی را عرضه میکند که
هنوز حتی وارد ایران نشده است.
در این فروشگاه دستگاهی وجود
دارد که شبیه به یک اتاقک است.
فردی که عروسک سهبعدیش را
میخواهد ،وارد دستگاه میشود
و در کمتر از یک ثانیه تصویر او
توسط  ۵۴دوربین به صورت ۳۶۰
درجه دریافت و آماده ارسال برای
تهیه مدل سهبعدی میشود.
البته این عکسها برای رسیدن
به مقصد ،فیبر نوری اینترنت را از
ایران تا آلمان میپیمایند.
بعد از آن عروســکها توســط
دستگاههای فوق حرفهای چاپ
ســهبعدی در کارگاه دووب بــه
صورت تمام رنگی چاپ میشود
و دووب منحصربهفــرد ،بــرای
تحویل به مشتری به ایران ارسال
میشود.
ویترین این فروشگاه ،پر از تصاویر
تجسمیافته عروســک مانند از
عــروس و دامادهایی اســت که
بــه خاصترین حالــت ممکن،
عکسهایشان را چاپ کردهاند.
قیمت هریک از این عروسکها
که دووب نامیده میشود ،بسته
به اندازهشان٨٠٠هزار تا ٤میلیون
تومان قیمتگذاری میشوند.

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

(۰۲۱) ۸۵۵۲-۱۴۸۳

ﮐﺑﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری را از  ۳۰ﻣﺎه ﻣﮫ  ۲۰۱۶ﺑﺎ ظرﻓﯾت ﻣﺣدود  ۱۹۰۰ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ،ﺑﮫ درﯾﺎﻓت
ﭘروﻧده ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧود آﻏﺎز ﺧواھد ﻧﻣود و ﺗﺎ  ۲۸ﻓورﯾﮫ  ۲۰۱۷اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت.

ﺗوﺟﮫ

از دوم ﻓورﯾﮫ ﺳﺎل  ۲۰۱۱اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ طرﺣﯽ را ﺗﺛﺑﯾت ﮐرد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن ھر ﯾﮏ از
اﻋﺿﺎء رﺳﻣﯽ اﻧﺟﻣن ﻣﺷﺎورﯾن ﮐﮫ ﻗﺻد ﻓﻌﺎﻟﯾت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارد ،ﻣﯾﺑﺎﯾد در اﯾن اﺳﺗﺎن
دﻓﺗر رﺳﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓراﻧﺳوی ﻧﯾز ﺗﺳﻠط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻣﺷﺎورﯾن ﺑﻌد از ﺛﺑت ﺷدن ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ ،ﺟواز ﻓﻌﺎﻟﯾت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﻣﺷﺎورﯾن ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﮫ ﻋﺿو اﻧﺟﻣن ﻣﺷﺎوران ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺷورای ﻗﺎﻧون ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾز ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺛﺑت ﺑﺎ
اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ را دارﻧد )ﺣﺗﯽ اﮔر در ﮐﺑﮏ دﻓﺗر دارﻧد( و در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻓﻘط در اﻣور
ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﻓدرال ﺣق ﮐﺎر ﮐردن را دارﻧد ،ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎوران ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺒﮏ را در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

ﻋﺿو ﺑودن دراﻧﺟﻣن ﻣﺷﺎوران ﻣﮭﺎﺟرت ﺷورای ﻗﺎﻧون ﮐﺎﻧﺎدا ،اﯾن ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﺑرای
دﺧﺎﻟت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را ﻧﻣﯽ دھد و ﮐﺑﮏ ﺑﺎ اﻓراد ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺑرﺧورد ﺧواھد ﮐرد.

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

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

لوکسی چون فراری ،المبورگینی،
پورشه ،بوگاتی و ...و دور دوربازی
افرادی که با خودروهای کمیاب و
لوکس خود خیابانها را به صورت
گذری از نوع موقت باال و پایین
میکنند.
گــذری که بــه مــوج تظاهر و
فخرفروشــی در شــبکههای
اجتماعــی تبدیل میشــود و
عکسهایی کهدر این شبکهها رد
و بدل میشود.
حاال دیگر عشق خودرو نهتنها در
میان جوانان ریشــه دوانده بلکه
جزو آن عشقهایی شده که سن
و سال نمیشناسد و کافی است
رژه الکژریها در تهران
پولش در جیب موجود باشــد تا
رژه و خودنمایــی خودروهــای شود مبارک شما واردکننده عزیز!
لوکس پدیده جدیدی است که
اخیرادر خیابانهای تهران تبدیل میکاپآرتیــستهایی
درحد سالوادور دالی!
به یک اپیدمیشــده و در بین
جوانان مخصوصــا بچه پولدارها قیمت آرایشگاهها متفاوت است،
باب شده است و دیگر خبری از از آرایشگاههایی که بهعنوان مدل
ی که ســالها رایگان میگذاردتان زیر دســت
خودروهای قدیم 
پیــش طرفــداران بهخصوصی کارآموزها گرفته تا ســالنهای
ی میلیونی در
داشت ،نیست؛ چراکه روزگاری زیبایی با قیمتها 
نهچندان دور بود که تهران پر بود آرایشگاههای مردانه نیوفیس و
از خودروهای دودزای پیکان که فرست کالس که دیگر اسمشان
در کارخانه هیلمنهانتر بریتانیا به برندهای مطرحی تبدیلشده.
ساخته میشــد ،همان پیکان ســالنهای آرایشــی که پکیج
گوجهای معــروف .خودرویی که دامــاد در آنهــا حــدود چهار
گزینه پرانتخاب ایرانیها به شمار پنجمیلیون خرج برمیدارد .البته
میآمد وداشتنش به نوعی کالس در محلههای شمال شهر هستند
و مد آن روزگار! حاال خیابانهای آرایشگاههایی که یک کوتاهی مو
تهران جایی شده از خودروهای در آنها٨٠٠هزارتومان برایتان آب

میخورد.
اوضــاع آرایشــگاه خانمهــا اما
وخیمتر از این حرفهاست.
بــرای آرایــش خانمهــا ایــن
آرایشــگاهها نیستند که معروف
میشوند بلکه میکاپ آرتیستها
ی به هم
هستند که اسم و رسم 
میزنند.
معروفترین میکاپ آرتیســت
زنانه این روزهــا را میتوان امیا
اوزولــو معرفی کرد؛ آرایشــگر
ترکی که بساطش را از محلههای
مرفهنشین استانبول جمع کرده
و به ایران آمده ،این آرایشــگر به
قدری در کارش پیشرفت کرده
که تولید برند لوازم آرایش EMIA
را هم به راه انداخته است.
آرایــش عــروس میــکاپ
آرتیســتهایی در این ســطح
چیزی حدود ١٠میلیون تومان
است.
باشگاه ورزشی؛
٢٠میلیــون تومانی!

باشگاه ورزشــی یکی از مواردی
است که برای یک سبک زندگی
لوکس از نان شــب هم واجبتر
است.
روی فــرم مانــدن و اهمیت به
سالمتی و فیزیک بدن مسألهای
است که باعث میشود بعضیها
میلیونــی در این راه خرج کنند.
از ورودی استخر ٤٠٠هزارتومان
گرفته تا حق عضویتهای کالن.

حق عضویــت ویژه یکســاله
در یکی از باشــگاههای شــمال
تهران چیزی حدود ٢٠میلیون
تومــان آب میخــورد .در ازای
این پــول میتوانید از باشــگاه
بدنسازی ،ماســاژ و ورزشهای
آبی متفاوت مجموعه اســتفاده
کنید .مجموعهای کــه به باران
مصنوعی و تردمیلهای زیر آب
ن حال امکان
مجهز است و درعی 
شنیدن موســیقی در استخر را
برای شناگران فراهم میکند.
رایحه کهـربا در بدنهای از املاس

این روزها اصال قابل تصور نیست
کهپولداربودوعطرلوکساستفاده
نکنی .عطرهایی که عیارشان را
مواد اولیه آنها مشخص میکند.
خیلی از عطرها هستند که اجزای
تشکیلدهنده آنهادر قوطی هیچ
عطاری پیدا نمیشود ،دارچین
ایتالیایی ،کهربا ،گل رز بلغاری و
دانه تونکا از این مواد اولیه هستند
که ازسوی بعضی از شرکتها در
کنار اســانسهای دیگر در تهیه
عطر به کار میروند .شیشههای
مختلف هــم در باالرفتن قیمت
عطرها نقش زیادی در بازارهای
جهانی دارند ،خیلی از عطرهای
گرانقیمت هستند که روی بدنه
آنها قطعاتی از طال و الماس کار
شده است.
•
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تحلیـــل...
انگیزه داعش از عملیات مرگبار در
ترکیهچیست؟

 41نفر در حمله مرگبار شامگاه
سه شنبه در فرودگاه استانبول
کشته و صدها نفر مجروح شدند.
دولت ترکیه انگشــت اتهام را به
سوی دولت اســامی  -داعش-
نشانه رفته است .این گروه خشن
که به دنبال جنگ داخلی سوریه
در این کشور شکل گرفت مسئول
حمالت تروریســتی دیگری که
پیشتر در ترکیه رخ داد شناخته
شده است.
هنری بارکی ،کارشــناس مرکز
پژوهشــی وودرو ویلســون در
واشــنگتن می گوید از شواهد
و مدارکی کــه دولت ترکیه در
دســت دارد تا داعش را مسئول
بداند خبری نداریــم اما اگر به
داعــش نگاه کنیم مــی بینیم
که شــهر منبج در سوریه که در
اختیار داعش اســت در روزهای
گذشته هدف حمالت مشترک
نیروهای هوایی آمریکایی و کرد

ســوریه قرار گرفته است .داعش
سعی می کند از اختالف موجود
میان آمریکا و دولت ترکیه بر سر
اســتفاده از کردها علیه داعش،
استفاده کند.
آمریــکا در مبارزه علیه داعش با
نیروهای کرد متحد است.
ترکیه در این نبرد متحد آمریکا
اســت اما در عین حال کردهای
ترکیه را ســرکوب مــی کند و
از آنجــا که کردهای ســوریه با
کردهای ترکیه متحد هســتند،
آنان نیز مــورد غضب دولت این
کشور قرار دارند.
هنری بارکــی می گوید "ترکیه
هم مرز با سوریه است و  ۸۰الی
 ۹۰درصــد افرادی که به داعش
پیوسته اند از راه ترکیه خود را به
سوریه رسانده اند ،بنابراین ترکیه
ساختاریدارد که از آنان حفاظت
می کند .چرا که وقتی کسی وارد
فرودگاه استانبول می شود و می

خواهد از مرز بگذرد
و به داعش بپیوندد
در این مسیر احتیاج
بــه خانــه امــن و
سازوکار حمل و نقل
دارد .یعنی آنچه که
اینجــا رخ می دهد
سازمان یافته است".
برخیتحلیلگرانمی
گویند ترکیه تاکنون
آنقدر سرگرم مبارزه
با کردها و مخالفت
با رژیم بشار اسد بوده
که به نیروهای داعش بی توجهی
کرده است و حاال وقت آن رسیده
تا تمرکز خود را به مقابله باداعش
متمرکزکند.
هنری بارکی مــی گوید ترکیه
در ابتدای درگیری های سوریه
مشــاهده کرد که اپوزیســیون
مخالفت بشار اسد از مقابله با او
ناتوان است و به شمار فراوانی از
اسالمگرایان اجازه داد تا از خاک
ترکیه عبور کننــد و خود را به
سوریه برسانند چرا که معتقد بود
جهادگرایان در مقابل مخالفین
ســکوالر جنگجویــان بهتری
هستند .ترکیه گمان می کرد که
این جهادی ها تهدید بهتری علیه
رژیم اسد هســتند اما در عمل
میبینیم که این اتفاق نیفتاد.
•

کامیونیتی

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

زنان «فقیر»
کودک خود را میفروشند
 ۰۲تیر--معــاون امــور زنان و
خانــواده گفته خریــد و فروش
نوزادان به دنیا نیامده زیاد است.
شــهیندخت مــوالوردی بــه
خبرگزاری ایلنا گفته این روزها
حتی در شــکم مادر هم نوزادان
فروخته میشوند و با اینکه آماری
از آنها در دست نیست ،اما آنقدر
تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به
یک خبر شده است.
معاون زنان و امور خانواده پدیده
فروش کودکان را یک اتفاق چند
عاملی خوانده و گفته مجموعهای
از عوامل زنجیــروار در کنار هم
قرار میگیرند تا یک زن ناچار به
فروش فرزندش شود.
بــه گفتــه مــوالوردی ،فقر
اقتصادی ،فقــر فرهنگی،
اعتیاد ،کارتنخوابی و ازدواج
کودکان از جمله عواملی هستند
که میتواند باعث ســوق دادن
زنان به ســمت فروش کودکان
خود شود.
او گفته اســت« :اگــر بخواهیم
پدیده فروش کودکان ادامه پیدا

نکند ،باید به مجموع این عوامل
توجه کرده و آن را حل کنیم».
آبان ماه ســال گذشته ،فاطمه
دانشــور ،رئیــس کمیســیون
اجتماعی شورای شــهر تهران،
در یک برنامــه تلویزیونی اعالم
کرد که سالهاست شاهد خرید
و فروش نوزادان در بیشتر نقاط
ایران اســت .او گفــت خرید و
فروش کودکان خیابانی در تهران
افزایش یافته است.
فاطمه دانشــور گفتــه بود که
موضوع خریــد و فروش نوزادان
نه تنها تازه نیست بلکه پدیدهای
است که  ۱۰سال است درگیر آن
اســت و «بارها و بارها شاهد این
اتفاق در اقصی نقاط کشور بهویژه
تهران» بودهاست.
در مهرماه ســال گذشته «جام
جم آنالین» در گزارشی نوشت
کودکان کار در تهران بر اســاس
جنسیت و تجربهای کهدارند بین
 ۱۰۰هزار تومان تا پنج میلیون
تومان خرید و فروش میشوند.
عــاوه بــر ایــن بــر اســاس
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گزارشهایــی که
در رسانههای ایران
منتشر شده ،برای
نوزادانی که پیش
یا پــس از تولد به
خانوادههای بدون
فرزنــد فروختــه
میشوند ،بیش از
 ۲۰میلیون تومان
پــول پرداختــه
میشود.
خریــد و فروش
کــودک در ایران
جرم است و پیگرد قانونی دارد.
قانون حمایــت از کــودکان و
نوجوانــان در مــاده  ،۳هرگونه
خرید ،فــروش ،بهرهکشــی و
بهکارگیری کــودکان به منظور
ب اعمال خــاف از قبیل
ارتکا 
قاچاق را ممنــوع اعالم کرده و
مرتکب حســب مورد ،عالوه بر
جبران خســارات وارده به  ۶ماه
تا یک ســال زندان و یا به جزای
نقدی از  ۱۰میلیون ریال تا ۲۰
میلیون ریال محکوم خواهد شد.
اداره کل حقوقی قــوه قضاییه
نیز درباره اینکه اگر پدر ﻭ ﻣﺎﺩﺭ
ﻁﻔﻠﯽ ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ طفل
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮی
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ او ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کنــد
(ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻁﻔﻞ) در یــک
نظر مشــورتی اعالم کرده است
که این کار شــامل ﻣﺎﺩﻩ  ٣ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍنــان و
ممنوع است.
•
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
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چرا جمهوری اسالمی
منیتواند با فساد اقتصادی
مبارزه کند؟
 ۳۱خرداد :فســاد اقتصادی در در همه این سالها دستگاههای اتاقهای بازرگانی ،اتحادیههای
صنفــی ،
ایران را چگونــه باید مهار کرد؟ ناظر و مسئول برای مبارزه
میلیارد
هزار
۸۰
پروژ ههــای
آیا دولت توان مقابله با این پدیده بــا فســاد اقتصــادی چه
پول
تومان
کثیف
عمرانــی و
را دارد که به ســان یک ویروس میکردند؟
در اقتصاد ایران تجارتداخلی
کشنده در حال پیشروی است،
در گردش است و خارجی؟
یا خود محل زایش و تقویت آن یک خانواده کامال فاسد
بازیگــر همه
است؟ چرا با تغییردولتها و همه واقعیــت ایــن اســت که
این عرصهها
فرمانهای دولتــی و حکومتی ،جمهوری اســامی نظام
فساد اقتصادی و اداری روز به روز فسادخیز است؛ خانوادهای بزرگ دولــت رانتی اســت و نهادهای
کــه قــدرت در دســت عدهای وابســته به آنکه با فروش نفت
فربهتر و عیانتر میشود؟
بگذارید از همین آخرین رسوایی محدود میچرخــد و مدیرانش گــذران امور میکنــد و فربهتر
دو جنــاح درون قدرت شــروع از نهــادی به نهاد دیگر میروند .میشود.
کنیم ،فیشهــای حقوقی چند حلقهای از خویشــاوندان سببی بــرای همیــن هــم وعدهها و
فرمانهــای حکومتی
ده میلیونــی مدیــران مدعــی و نســبی و سیاسی که
جمهوری
برای مبارزه با فساد یک
سادهزیســتی و نهیبی از سوی زاده و پروردۀ قدرتاند و
دولــت که میخواهد رســانهها با همه اختالفنظرها بر اسالمی شوخی است در نظامی
که ســاختارش آلوده
و افــکار عمومــی بیخیال این ســر منافع کلی خانواده
نظام
است به ویروسی که هر
فیشها که چند مدیردر گوشهای اشتراکدارند.
گرفتهاند ،بشــوند و در راه دولت به روایت آمارهای رسمی فسادخیز روز قد میکشد و پیش
حداقل  ۸۰هزار میلیارد است .میرود تــا اینکه همه
سنگنیاندازند.
سیســتم را زمینگیر و
موضوع شباهت بســیار دارد به تومــان پــول کثیف در
پیامد این همه فساد و
فرمان رهبر جمهوری اســامی اقتصاد ایــران در گردش
به هنگامی که بحث در باره ابعاد اســت و  ۴۵تا  ۶۵درصد اقتصاد ویژه خــواری را بر مردم تحمیل
فساد سه هزار میلیارد تومانی باال در اختیــار نهادهای خــارج از کند.
نظارتدستگاههای نظارتی است سه سال پیش سخنوران دولت
گرفته بود.
تــازه به قــدرت رســیده وعده
او از رسانهها و سیاستمداران هر که خود نیز آلوده به فسادند.
دو جناح خواســت که ماجرا را مجلس شــورای اسالمی را نگاه کردند که برای مبارزه با فســاد
بیش از این کش ندهند و به جای کنید و بــه خاطر بیاورید که در چراغ خامــوش پیش میروند و
آن به فکر مبارزه عملی با فساد دوره هشــتم آن فاش شــد که هر روز گوشــهای از اختالسها
نزدیک به  ۱۸۰نماینده مجلس و ویژهخواریهــای دولــت قبل
اقتصادیباشند.
نــه قصه «دانهدرشتها»«،مافیا» ،از معــاون اول را افشــاء کردند .ثمره این همه
رئیــس دولت افشــاگری اما حاال ویژهخواری
مهآفریــد
«صاحبان ثروتهای
پول  -رشــوه -و رانتجویــی و حقوق میلیونی
خســروی
گروهــی از مدیران و نزدیکان به
و بابــک بادآورده»« ،بدهکاران گرفتهاند.
بزرگ نظام بانکی»،
بــه حجــم دولت سه ساله است.
زنجانی که
همچنــان «رانتخــواران» و ...ا ســکلهها ی در نظامی که فساد ساختاری و
شــر کا ی
خارج از نظارت تنومند شده و ازدولت و نهادی به
دولتیشان
گمــرک نگاه دولت و نهاد دیگر انتقال مییابد،
سپاه
فرمانده
گفته
به
که
کنید
تنها راه خشکاندن ریشه فساد،
مصون ماندهانــد ،آخرین پرونده
فســاد اقتصــادی در جمهوری بخشی از آنها بهدلیل جابهجایی خشکاندن ریشه و انحالل همه
اسالمی خواهد بود و نه فیشهای برخی از تجهیزات نظامی ودفاعی نهادهای ویژهخوار و رانتجو است
و دولتی که مولد فساد اقتصادی
حقوقی چند مدیر بانکی ودولتی در اختیار سپاه پاسداران است.
اولین دریافتیهای چند میلیون نظــام بانکداری و شــرکتهای است.
هیوا رضاپور (زمانه)
فعال در بــورس اوراق بهادار یا
تومانی از خزانه عمومی.
به گذشــته بازگردیم به روزهای پیمانکاراندولتی را بررسی کنید؛
محاکمــه کرباســچی کــه در حلقه در هم تنیده و پیچیدهای
شهرداری تهران زمین و آسمان که هم در نقش نهادهای عمومی
را با هم فروخت و یقه سفیدهای ظاهر میشــود ،هــم از بودجه
لوئیزداداش زاده
دولتی ارتزاق میکنــد و هم با
نظام را فربهتر کرد.
هر
بر
را
راه
رانــت
از
گیری
ه
بهر
ها
د
نها
به
ها
ه
کارخان
به واگذاری
نسخه خود را به ما فکس کنید و داروی تان را
و بنیادهــای خــاص وابســته گروهدیگری میبندد.
حتــــویلبگیرید:
------------------بــه حکومت کــه حــاال خبر کجای اقتصاد ایران را سراغ دارید
4084 Boul. St-Laurent
ورشکســتگی و فروش اموال و که از سوی بنگاهها و وابستگان
Tel.: (514) 288-4864
زمینهایشان خبر ساز شده است .حکومتی اشغال نشده باشد؟
Fax: (514) 288-4682

داروخـــــانه

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

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

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

Fax: 1-855-698-8872

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

مکانهای عجیبی که در آینده ناپدید خواهند شد!
جهان پر از مناظر
حیرتانگیزاست،
ولــی تغییــرات
گسترده و سریع
آب و هوا ،بسیاری
از ایــن مناظــر
تماشــایی را در
خطر نابودی قرار داده است.
یکی از مناظر جادویی که ممکن
اســت در چند دههی آتی ناپدید
شــود در نزدیکی ماست و شاید
شما پیشاپیش از آن دیدار کرده
باشید:
جزایر مگ دلین -کبک
Magdalen Islands, Quebec,

سواحل شنی و صخرههای ماسهای

این جزایر واقعدر خلیج سن لوران،
یک مکان دوستداشتنی را برای
فرار از استرس به وجود آوردهاند،
اما متاسفانه حتی با وجود دیواری
از یخهای دریا که ناهنجاریهای
آب و هوایی را تقلیل میبخشند،
این مجمع الجزایر به طور منظم
مورد ضربات باد شدید قرار دارد و
در نتیجه ساحل این جزایر سالیانه

تــا  ۴۰اینــچ
فرســایش پیدا
میکنند.
البته مشکالت
بــه همیــن جا
ختم نمیشوند
و ایــن دیــوار
یخهای محافظ هــم در حال آب
شدن هســتند و اگر پیش بینی
متخصصان درســت باشد ،در ۷۵
ســال آینده کل ایــن یخها آب
میشوند و این سواحل در معرض
مستقیم طوفانهای منطقه قرار
میگیرند و فرسایش حتی بیشتر
هم میشــود و کل این منطقه را
نابود میکند.
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RESTAURANT ON

RESTAURANT
ONYX INC
________________

در شهــر

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

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

مدرسه فرزانگان

اجنمن همدالن

ایران-مونترال
www.addhi.net

ی کبک
آرشیتکت های ایران 

همبستگیبازرگانی

IBNG

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
www.cafelitt.ca

www.paivand.ca

Tel.: 514-485-3652

Advertise with us ) 514-996-9692

RESTAURANT
ONYX INC
Facebook.com/

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

paivand.montreal
به ما بپیوندید!

در کادر ۳۷۵مین سالگرد شهر
مونترال از ما خواســته شده که
آرشیوی تصویری از جامعه مان
و تحول آن در اختیار شهرداری
مونترال قراردهیم.
از این عکس ها هم برای نمایاندن
تحــول جوامع فرهنگی شــهر
در غالب برنامــه های ۳۷۵مین
سالگرد مونترال استفاده خواهد
شــد و هم طی ســال آینده به
عنوان پروژه آموزشی در مدارس
به کار گرفته خواهد شد.
خانه ایران آرشیوی از عکسهای
شــما درســت خواهد کرد و در
فرصت مناســبی آنرا در جامعه
ایرانی خودمــان نیز ارایه خواهد
داد .به ثمر رساندن چنین طرحی
به کمک شما نیاز خواهد داشت.

514- 804-4579

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

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

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

مشاور رمسی وام مسکن

>> 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

magalie.benoit.1
@umontreal.ca

تماس حاصل فرمائید.

اطالعاتی درخصوص تیم پژوهشی:

تیم پژوهشگران انستیتو تحقیقاتی
بهداشــت عمومی دانشگاه مونتریال
( )IRSPUMبا رهبــری آقای دکتر
ولری قید ،و همکاری ریاست اداره کل
بهداشت عمومی مونتریال ،سازمان
اجتماعی پزشکان جهان در کانادا و
تعداد دیگری از موسسات محلی ،به
فعالیت می پردازد.
منبع :کمیته ارتباطات
santé des migrant

Ces images pourraient être
de tout genre de célébrations propre à la communauté iranienne (Noruz,
)marriages, autres...
Elles doivent être
numérisées, en haute
résolution (150 upi) et si
possible remonter dans le
temps, sans oublier les plus
!récentes

عکــس های خود را بــا ذکر نام
عکاس ،تاریخ واقعه و هر توضیح
اضافه کــه الزم میدانید به یکی
از دو روش زیــر میتوانید به ما
برسانید:
 -۱به آدرس خانه ایران پســت
الکترونیکیکنید:
Maison Culturelle d'Iran
maisoniran@gmail.com

 -۲در پوشــه  Dropboxای که
به آدرس ایمیل شــما فرستاده
خواهد شــد به نام خود پوشــه
ای باز کنید و عکســهای خود
بــه همراه یک فایــل  wordکه
مشخصات عکاس ،تاریخ واقعه و
 ...را در آن ذکر میکنید در داخل
پوشه آپلود کنید.
لطفاَ در نظر داشــته باشید که
حجم هــر عکس نباید کوچکتر
از  ۷۰۰کیلوبایــت و بزرگتر از ۷
مگابایتباشد.
برای هر چــه کاملتر کردن این
آرشــیو لطفا این ایمیل را به هر
کسی که فکر میکنید میتواند در
این زمینه کمک کند بفرستید.
با تشکر از همکاری شما
خانه ایران

غرفه ایران در Festival Orientalys

 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

پخــتروز

------------در مونتریال ،تعداد افرادی که تحت
چنین شرایطی زندگی می کنند به
بیش از  50000نفر میرسد.
------------در تاریخ چهــارم ژوئن  ، 2016برابر
بــا  15خــرداد  ،1395گروهــی از
پژوهشــگران از کشورهای گوناگون،
فعالیت های خود رادر مناطق مختلف
مونتریال آغاز نموده و به جمع آوری
داده هایــی با هدف بهبود ســامت
مهاجرین فاقد پوشش بیمه درمانی،
پرداختند .بدین وسیله ،تالش برای
ارتباط مستقیم با مهاجرین فاقد بیمه
درمانی و فرصت بخشــیدن به آنها
جهت بازگویی تجربیات و مشکالت
سالمت آنها طی این مدت آغاز گشت.
هم اکنون تعداد افرادی که تحت این
شرایط در مونتریال زندگی می کنند،
بالغ بر  50000نفر برآورد می شــود.
عالوه بر این ،پیش بینی ها نشان می
دهد که این جمعیت همچنان رو به
افزایش اســت زیرا که سیاست های
سختگیرانه دولت کانادا در خصوص
مهاجرت ،تعداد افــرادی با وضعیت
مهاجرتی متزلزل را افزایش بخشیده
و موجب افزایش عدم دسترسی آن ها
به خدمات بهداشتی می گردد .با این

ثبت تاریخ مصور جامعه ایرانی کبک توسط عکس های شما

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال

کیفیتعالی،
بهای مناسب

اعالمیه

وجود ،در کانادا و کبک ،تعداد پژوهش
های صــورت گرفتــه در خصوص
وضعیت سالمت مهاجرین فاقد بیمه
درمانی و دسترســی آنها به خدمات
بهداشتی بسیار محدود است.
بدین سبب ،پروژه پژوهشی حاضر با
هدف شناسایی موانع موجود و اثرات
آن بر وضعیت سالمت افراد فاقد بیمه
درمانی و همچنین ایجاد حساسیت
در میان جامعه محلی و سیاستگزاران
در خصوص نیاز به بهبوددسترسی به
خدمات بهداشتی توسط این جمعیت،
انجام می گردد.
این مرحلــه از پژوهش که به جمع
آوری داده هــا اختصــاص میابد ،به
دنبال  3سال فعالیت در زمینه های
گوناگون توسط گروهی از پژوهشگران
و بــا هدف برطــرف نمــودن عدم
دسترســی به اطالعات الزم ،صورت
مــی پذیــرد .این امر بــا بکارگیری
مستقیم پرسشنامه ای کمی توسط
تیم پژوهشی پروژه ،به گونه ای کامال
محرمانه و به چندین زبان (بر حسب
نیاز جامعه هدف) انجام می پذیرد.
طی این پروسه ،اطالعات الزم پیرامون
چگونگــی دسترســی بــه خدمات
بهداشــتی و منابع موجود در جامعه
محلی ،در اختیار شــرکت کنندگان
قرار داده خواهد شد.
الزم به ذکر اســت کــه برخورداری

از حمایــت رهبــران جوامع محلی
در راســتای رسیدگی به این معضل
و بهبود وضعیت ســامت این عده
از افراد جامعه ،حائز اهمیت بســیار
است .لذا ،امید می رود تا از پشتیبانی
کلیه ذینفعان ،شامل رهبران جامعه
محلی ،برخوردار گشته و از این طریق
دسترسی به مهاجرین فاقد پوشش
بیمه درمانی (دولتی و یا خصوصی) را
افزایشبخشیم.
جهت دریافــت اطالعات بیشــتر،
مصاحبه و یا طرح سواالت احتمالی،
با خانم مگلی بنوا ،مسئول هماهنگی
برنامه ها ،از طریق شماره
( 514 646 6111داخلی )0601
و یا آدرس ایمیل

خــانــهایــران:

www.paivand.ca

نان سنگک

بهبود سالمت و دسترسی به خدمات بهداشتی برای
مهاجرین فاقد پوشش بیمه درمانی در مونتریال
تاریخ توزیع :ژوئیه 2016

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

-------------------RESTAURANT
ONYX INC
کانون مهندسان و

Tel: 438-935-1380
www.dehkhodaschool.com
------------------------
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خانه ایران شــما را به شرکت در
ششمین دوره فستیوال شرق که
از  ۱۱تا  ۱۴ماه اوت در بندرگاه
مونترال برگزار میشــود دعوت
میکند.
Festival Orientalys: du 11
au 14 août 2016,
sur le Quai Jacques-Cartier
du Vieux Port de Montréal

فستیوال شرق ،سفری فرهنگی
است به مشــرق زمین و هدف
آن معرفی و شناخت فرهنگهای
شرقی و آسیایی است.
این جشنواره چهار روزه تابستانی
در هوای آزاد در بندرگاه مونترال
دایر میشــود ،برنامــه های آن
به صــورت رایگان ارائه شــده و

امکان آشنایی با سنت ها ،هنر،
و فرهنگ کشورهای مختلف از
مراکش تا ژاپن را برای شهروندان
مونترالی فراهم میکند.
خانه ایران امسال نیز افتخار آن را
دارد که فضایی برای معرفی ایران
و فرهنگ ایرانی در این فستیوال
دایر کند.
از شما ایرانی عزیز مقیم مونترال
دعوت میشود که:
 اگــر هنری (صنایع دســتی،موســیقی ،خطاطی )… ،دارید و
عالقمند به معرفی و تبلیغ برای
آن میباشید
 اگر پیشــنهادی برای ارائه درغرفه ایران و یا برای برنامه های
روی صحنــه در خــارج از غرفه

دارید
 اگر وسایلی یا پیشنهادی برایتزئین غرفهدارید
 اگــر داوطلب به همکاری با ماهستید
لطفاَ پیشــنهاد و یا طرح خود را
از طریق ایمیل و یا از طریق پیام
خصوصی در آدرس فیس بوک
زیر با اعضای خانه ایران در میان
بگذارید .ما در اسرع وقت با شما
تماس خواهیم گرفت.
خانه ایران  -مونترال
Maison Culturelle de L'Iran
ایمیل:
maisonIRAN@gmail.com
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مادراندرحلبمیمیرند!

تراژدی سوریه...

ن بزرگترین
 8تیــر  -بمبــارا 
بیمارستان شهر ادامه دارد و زنان
باردار به امکانات مناسب پزشکی
دسترسی ندارند.
هشتم ژوئن ،روز دوم ماه رمضان
بود کــه فاطمه نــوزادش را به
بیمارســتان کودکان حلب برد.
نوزاد پسرش چند روز بعد از تولد
دچار مشکالت تنفسی شده بود.
فاطمه  ۲۹ســاله که مادر چهار
فرزند اســت میگوید« :رنگش
کبود میشــد .دکترهــا او را در
یکی از  ۲۰انکوباتور بیمارستان
گذاشتند».
فاطمه خوشــحال بود اما چند
دقیقــه بعد ،وقتی در ماشــین
پارک شدهاش نزدیک بیمارستان
نشســته بود ،بمب را دید که بر
بیمارستان فرو میآید.
بمباران بیمارســتان از ســوی
نیروهایدولت بشار اسددر حلب
و هدفگیــری عامدانه امکانات
پزشــکی شــهر ،اکنون چالش
مرگآور دیگری برای زنان حامله
و نوزادان در این شــهر به وجود
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آورده است.
ســاعت  ۱۰:۰۵دقیقه صبح روز
بمباران ،هفت پرستار ودو پزشک
در بیمارستان بودند .بعد از حمله،
در میــان غبــار و شیشــههای
شکسته ،پزشــکان  ۹نوزاد را به
زیرزمین بردنــد و  ۳۰کودک و
بچه شیرخوار را به بخشی منتقل
کردند که هنوز باقی مانده بود.
همه این  ۹نوزاد نجات پیدا کردند
و در زیرزمین داخل انکوباتورها
چنــد روز زندگــی کردنــد.
بیمارستان کودکان تقریبا تعطیل
بود اما پرســنل آن دست از کار
نکشیده بودند .نیروهای داوطلب
به کارکنان بیمارستان پیوستند
تا به تعمیر آن کمک کنند .بعد
از تنها دو روز ،بیمارستان دوباره
باز شــد و کار عادیاش را از سر
گرفــت .کار عادی بیمارســتان
پذیرش  ۱۵تــا  ۲۰نوزاد در روز
برای معاینه است.
حملههای هوایی به شهر حلب
که در دست مخالفان دولت بشار
اسد است ،تمام زیرساختهای

مربــوط به مراقبتهــای دوران
بارداری زنان را نابود کرده است.
بیمارستان الزهرا تنها کلینیک
بارداری باقیمانده در حلب است.
از دو بیمارســتان عمومــی
باقیمانده ،بیمارســتان عمر بن
عبدالعزیز و بیمارســتان قدس،
تنها اولی یک بخش کوچک زنان
و زایمان دارد که در ماه ژوئن به
آن هم حمله هوایی شد .دومی
هم بعد از حمله هوایی  ۲۸آوریل
که باعث مرگ حدود  ۳۰نفر شد،
تعطیل است.
امــروزه بیمارســتان الزهرا تنها
بیمارستانی است که بخش زنان
و زایمان دارد و اغلب زایمانهای
شهر حلبدر آن صورت میگیرد.
این بیمارستان آخرین نمونه از
نوع خود است .کلینیک کوچک
این بیمارســتان تنها یک اتاق
عمــل دارد و  ۹تخت و یک اتاق
زایمان با سه تخت .هر روز حدود
 ۱۰۰زن بــاردار به این کلینیک
مراجعــه میکنند و  ۳۰نوزاد در
آن به دنیا میآیند.

دکتر ملک ،یکی از سه متخصص
زنان در شــرق حلــب در یک
مصاحبــه تلفنــی بــه الجزیره
میگوید« :بیمارســتان بســیار
کوچک اســت و ما مجبوریم که
زمان ریکاوری را پایین بیاوریم.
معموال زنانی که سزارین میکنند
به  ۱۲تا  ۲۴ساعت مراقبت نیاز
دارند اما ما بعد از ســه ســاعت
مرخصشانمیکنیم».
کمبــود امکانــات و نیروهــای
پزشــکی در شــرق حلب ،خال
بزرگــی در مراقبتهای پیش و
پس از باردری ایجاد کرده است.
ســه دکتر متخصص باقیمانده
نمیتوانند تمام بیماران را معاینه
کنند.
دکتر ملــک میگوید« :پیش از
جنگ ،زنان بــاردار  ۹تا  ۱۰بار
پزشکشان را مالقات میکردند».
متخصصــان زنــان و زایمان در
شیفتهای  ۲۴ساعته برای ۱۰
روز متوالی کار میکنند اما این
کافی نیست .عالوه بر این ،بیماران
باید دســتکم چهار ساعت در
صف بمانند تــا بتوانند دکتر را
ببینند.دکتر ملک میگوید:
«کار خستهکنندهای است .اینجا
یه یک بیمارستاندیگر نیاز است
که به زایمان زنان کمک کند».
در عیــن حال زنــان تنها برای
زایمان به بیمارســتان مراجعه
میکنند.
دسترســی به هفت بیمارستان
موجود در شرق حلب برای زنان
موانع بزرگــی دارد و زنی که به
بیمارستان الزهرا میرود ،ممکن
است به قیمت جانش تمام شود.

سیســتم حمل و نقل عمومی
و تاکســیها شــبها از ترس
حملههای هوایی کار نمیکنند
و زن حاملهای که نیاز اورژانسی
به بیمارستان داشته باشد ،باید تا
صبح روز بعد صبر کند.
دکتــر ملک میگویــد« :گاهی
زنان دم در بیمارســتان زایمان
میکنند».
به گفتــه دکتر ملــک ،کمبود
امکانــات پزشــکی ،پزشــک
و بیمارســتان باعــث ایجــاد
درمانگاههای غیررسمی به وسیله
ماماها و قابلههای نامطمئن شده
است.
دکتر حاتم ،مدیر بخش کودکان
بیمارســتان میگویــد که این
درمانگاهها بســیار خطرناکند و
اثرات منفی بر نوزادان میگذارند:
«گاهی نوزادان را دو سه ساعت
بعــد از تولد به بیمارســتان ما
میآورندکهوضعیتسالمتیشان
اصال خوب نیست .خیلیهایشان
قبل از اینکه به بیمارستان برسند
میمیرند».
بنا بر گــزارش مرکز تحقیقات
سیاسی سوریه پنج سال جنگ
داخلی در این کشــور به مرگ
بیش از  ۴۰۰هزار نفر منجر شده
و هزاران نفر را آواره کرده است.
استرس ،فقر ،بیماری و سوءتغذیه
در زنان بــاردار باعــث زایمان
زودرس و ســقط جنین در آنها
میشــود .دکتر ملک میگوید
که هر ماه بیمارستان الزهرا ۲۰
زایمان زودرس دارد.
دکتر ملک هر ماه یکی دو مورد
کمخونی در زنان باردار دارد که

RESTAURANT ONYX
6195rue St-Jacques ouest H4B 1T7
)514(585-2029

آنیکس
ایرانی
N
رستوران ب DG
$15.50
قل
$15.50
در هر روز
شب $15.50
ر تا 10
$18.50
ظه
$19.50
ساعت  12امست
از
یرای ش
$20.50
پذ
Hors-d'œuvres
$8.50
$8.50
$4.50
$4.50
$4.50

KASHKE BADEMJAN
MIRZA GHASEMI
SALADE SHIRAZI
SALADE DU JOUR
MASTE MOOSIR
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LES PLATS PRINCIPAUX

MENU DU JOUR
Lundi – GHEIMEH
Mardi – CHOIX DU CHEF
Mercredi – GHORMEH SABZI
Jeudi – FESENJAN
Vendredi - SABZI-POLO & MAHI
Samedi - BAGHALI-POLO & MAHICHEH

Les Desserts
GÂTEAU DU CHEF $3.25
THÉ NOIR
$6.50

Thé pour deux servi avec cube de sucre
les dates et le cristal de sucre

CAFÉ

2.25$

**Tous nos plats principaux sont servis avec du riz au safran

À
Koobid MIDI
eh San
dwich
+
S
)Tip et oda
Tax Inc
(luses

$8.50

TAKE OUT ONLY

KOOBIDEH $15.50
MINI KOOBIDEH $11.50
JOOJEH KEBAB $16.50
BARG $23.50
CHENJEH KEBAB $23.50
BULGARI KEBAB $24.50
SOLTANI $27.50
VAZIRI $21.50
ZERESHK POLO $15.50
ONYX I $45.50

Un plat spécial pour deux (deux brochettes de Koobideh, un Joojeh et un
(Barg servi avec de la tomate grillée + 2 salades et 1 entrée

ONYX II $65.50
Un plat spécial pour trois (trois brochettes de Koobideh, deux Joojeh et un
(Barg servi avec de la tomate grillée +3 salades et 1 entrée

DORDANEH $11.50
Un plat pour les enfants
une brochette de Koobideh ou Joojeh désossée
servi avec salede de fruits

LES SUPPLEMÉNTS

CHELO $5.00

Un plat supplémentaire du riz

LOGHMEH $4.50
Une brochette supplémentaire de Koobideh

ZERESHK $5.50
Un petit bol supplémentaire de bérberis

بنا به شدت آن ممکن است نیاز
به انتقال خون داشــته باشند.
سوءتغذیه در زنان باردار دشوارتر
است .دکتر ملک میگوید« :آنها
نیاز به برنامه غذایی خاص دارند
و رعایــت این برنامه به وضعیت
اقتصادیشــان بســتگی دارد.
هیچ انجیاویی از آنها حمایت
نمیکند».
قیمت یک قوطی شــیر بچه در
حلب حدود سه هزار و  ۲۰۰پوند
سوریه ،معادل  ۶.۶دالر است.
دکتر مصطفی ،پزشک متخصص
اطفــال که در بخــش کودکان
بیمارستان کار میکند میگوید:
«مادرها ترجیح میدهند شــیر
خودشــان را به بچه بدهند اما
خیلی از آنها به بچهشاندسترسی
ندارند چــون بچهها بســتری
هستند .آنها شوهرانشان را برای
سر زدن به بچهها میفرستند».
در واقع برای زنی که در خانه هم
بچههایــی دارد ،مالقات بچهای
که در بیمارستان است تصمیم
عاقالنهای نیست .رعا ،مادر یکی
از  ۹نــوزادی کــه در روز حمله
به بیمارستان آنجا بستری بود،
ترجیح داد به خانه و پیش ســه
فرزنــدش برگردد .رعــا درباره
سرنوشت و زنده ماندن بچهاش
مطمئننبود.
در شرق حلب ،یک کیلو پوشک
هزار و  ۲۰۰پوند ســوریه است،
یعنی معــادل  ۲.۵دالر که برای
بیشتر خانوادهها رقم بزرگی است.
دکتر ملــک میگوید که برخی
زنان بعد از زایمان تقاضای عقیم
شدن میکنند .برخی هم دنبال
روشهای جلوگیری هستند
که بیمارستان الزهرا هنوز
با وجــود کمبود وســایل
پیشــگیری در اختیارشان
قرار میدهد.
دکتر ملک میگوید« :بعضی
زنها هم متقاضی ســقط
هستند اما بیمارستان به جز
در مواردی که نیاز پزشکی
باشــد ایــن کار را انجــام
نمیدهد».
در ایــن مــوارد زنــان به
روشهای غیربهداشــتی
و خطرناکی کــه قابلهها و
ماماهایغیررسمیپیشنهاد
میدهند ،بچهشان را سقط
میکنند.
بــارداری در حلب با تزلزل
و ناامنی همراه اســت .زنان
بــه مراقبتهای قبل و بعد
از بارداری دسترسی ندارند
و زمانی کــه خدماتی هم
فراهــم میشــود ،بیماران
هدف بمبها قرار میگیرند.
یکی از دکترای بیمارستان
الزهرا میگوید« :اینجا جایی
است که ما زندگی میکنیم.
چارهای نداریــم جز اینکه
مبارزه کنیم».
منبع الجزیره -برگردان:
نعیمهدوستدار (زمانه)
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لی
ص
قدرت ب...
رومیان ۱۷ - ۱۶ :۱
 ۱۶زیرا من به انجیل عیسی مسیح
افتخار می کنم چون قدرت خداست
برای نجات تمام کســانی که ایمان
بیاورند.
پیغام انجیلدر ابتدا فقط به یهودیان
اعالم می شــد ،اما اکنون همه می
توانند با ایمان آوردن به آن ،به حضور
خدا راه یابند.
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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
کشی
ش جالل عادل

بت است

خ

داوند مح

میخکوب شده بر چوب کامالدرمانده
به نظر میرسید.
ی ماند در
به عالوه او در آن حالت باق 
حالی که جمعیت او را به ریشخند
میگرفتند و میگفتند
"اگر تو پسر خداوند هستی ،از صلیب
پایین بیا"
(متی )۲۷:۴۰

همه انسان ها گشود.
ٔ
ی که با ایمان به او در این
و کســان 
مســیر گام بردارند ،گناهانشــان
بخشیده میشــود و بهشت برین را
برای خود تضمین می کنند.
حتی بعد از رستگاری انسانها ،قدرت
ی مومنان جاری
صلیب در زندگــ 
است.

قدرت همیشــه در یــک نمایش
دراماتیک آشکار نمیشود.
در آن زمان ،اســتقامت و بردباری
ی به نمایش گذشته شد.
مشخص 
چه قدرت 
یعیسی مسیح را بر باالی
ی که با گفتن
صلیب نگاه داشت وقت 
یک کلمه میتوانست آزاد شود؟

نتیجه
ی میلیونها نفــر ،در
زندگــ 
ٔ
پیــروزی منجی  -بــر گناه و مرگ
متحول شده است.
او مــا را از عادتهای گنــاه آلود و
رفتارهــای غلــط آزاد گردانید و به
ی عطــٔا کرد که
مــا آن چنان قدرت 
پیروزمندانه در عدالــت او زندگی پــدرآمسانی،
کنیم.
من اعتراف می کنم که گناهکارم
و احتیاج به بخشش تو دارم.
آیا تا کنون اجــازه داده اید که من ایمان می آورم که عیســی
صلیب در زندگ 
ی شما کار کند؟ مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ
خداونــد هیــچ اجبــاری را برای داوطلبانه خود بر روی صلیب
برخــورداری از مزایــای خــود بر تماماپرداخت.
هیچکساعمالنمیکند.
من احتیاج به فیض تو دارم.
بلکه ،او آنها را مجاناً پیشکش ٔ
همه قلب و زندگی ام را به تو تقدیم
مومنــان و همگامــان در راه خود می کنم ،به من نشان بده چگونه
میکند.
برای تو زندگی کنم.
با هر گامی که در راه ایمان خود بر به خانواده خداوند خوش آمدید!

 ۱۷این پیغام اینست که خدا فقط
در یک صورت از ســر تقصیرات ما
می گذرد و به ما شایســتگی آن را
می دهد که به حضــور او برویم؛ و
آن وقتی است که به عیسی مسیح
ایمان آوریم.
بلی ،فقط و فقط ایمان الزم است.
همانطــور که کتاب آســمانی می عشق الهی او را حفظ کرد.
فرماید :فقط کســی نجات پیدا می سرنوشت ابدی انسان ها باعث شد
کند که به خدا ایمان داشته باشد .تاعیســی مســیح جان خود را بر
روی صلیب بخطر اندازد تا زمانیکه
ماجرای به صلیب کشــیده شدن رستگاری ما حاصل شود.
عیسی مسیح یک پارادوکس است اما قدرت صلیب با مشقت و تسلیم
که قدرت خــدا را در ضعیف ترین روحــش و نهایتان مرگش به پایان
ی پســرش نشــان نرسید.
لحظــات زندگ 
میدهد.
ی مرگ او دری برای رســتگار شدن
عیســی مســیح با دســت و پای 

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)
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می داریم ،قدرت کار خداوند در ما
افزایش مییابد.

آیــــــا به عیسی مسیح به
عنوان نجات دهنده شــخصی
خود اعتماد کرده اید؟
آیا مشتاقداشتن یک رابطه شخصی
با کســیکه شــما را خلق فرموده و
همواره دوست میدارد می باشید؟
برای شروع رابطه ای شخصی با خالق
پرمحبت خود مــی توانید اینگونه
شروع کنید:
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8751 8th Ave. Montreal H1Z4G5

9116-8641 QUEBEC Inc.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ

ﺑﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎﺱ
ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ

514-322-5345
مونتریـــــال

بازارچه غذا و شیرینی «خانه ما» به منظور
حمایت از بنیاد نیکو

کانون فرهنگی خانه ما به منظور
همگامی با اهداف انساندوستانه
بنیاد نیکو در اجرای ششــمین
سال برگزاری بازار تابستانی این
بنیــاد ،در محل برگــزاری این
برنامه ،اقدام به برپایی بازارچه غذا
و شیرینی ایرانی مینماید.
گردانندگان این بازارچه ایرانی با
حمایت تنی چند از افرادداوطلب
عالقهمند به کارهای عام المنفعه،
تصمیم به این کار گرفتند.
شــما هم می توانید با مراجعه

کرده است.
با شــرکت خــود و ارائه نظرات
و پیشــنهادات خــود در اجرای
برنامههای مختلف مــا را یاری
کنید.

به این بازارچــه برای حمایت از
کودکان مستمند ایرانی ،ضمن
خریــد فرآوردههای آن با اهداف
کانون فرهنگی خانه ما نیز آشنا
شوید.
جاری
ســال
فوریه
در
ما
خانــه
زمان برگزاری:
جهــت گرد هــم آوردن جامعه
شنبه  9ژوئیه 2016
ایرانی زیر یک سقف تاسیس شد
ساعت  11تا 14
و تا کنون فعالیتهای مختلفی محل برگزاری:
همچــون اجرای ســمینارهای
4862 Boul Saint-Charles,
Pierrefonds, Montreal, QC
مختلف و کارگاههای آموزشــی
H9H 3E2
و شبهای شــاد ایرانی را برگزار

• با سال ها تجربه در امور خرید ،فروش و اجاره
امالک مسکونی و جتاری
• اخذ وام مسکن ،مشاوره ارزیابی و خرید
بدون هیچگونه هزینه ای می با شد.
• قابل توجه تازه واردین محترم :آیا می دانستید
به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟
برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید:

Cell.: 514-222 9400
Immo-Plus

514-804-4579

«باشگاه خانه ما» تاسیس و راه اندازی شد
هدف از این امر ،ایجاد محیطی
شاد برای گپ و گفتگو و آشنایی
با دوستان خوب و مهربان است.
برنامه های دورهمی آن درحال
حاضر به صورت دو روز در هفته،
صبح ها در "خانه ما" برگزار می
شود.
از جمله فعالیتهای این برنامه
به برگزاری دورههای آموزشــی،

حمید سام

کارگاههای هنری ،فیلم و نمایش،
بازی و ســرگرمی ،تندرستی و
سالمتی ،جشن و شادی و گاهی
هم صرف غذا میتوان اشاره کرد.
برای ثبت نام و کسب اطالعات
بیشــتر لطفــا با شــماره تلفن
 5148044579تماس بگیرید.
برنامههای کانون فرهنگی خانه ما
در نشانی

4862 boul Saint-Charles,
Pierrefonds, Montreal, QC
H9H 3E2

برگزار میشود.
کانون فرهنگی خانه ما

kanounkhanehma@gmail.com

www.facebook.com/
kanounkhanehma
@kanounkhanehma
telegram.me/
kanounkhanehma

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

Hamid Sam
real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221

www.paivand.ca

شـی
راز
یکم و پانزدهم ماه

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

را بر روی سایت بخوانید

کیتر ینگ
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Channel Letters
Menu Box
Commercial Awning
Pylons
Cut out letters

تابلوسازی

1395  تیر11  1272  شماره 23 سال

IMPERIAL
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مدرسه بازرگانی امپریال

Business School

کالس های راه اندازی بیزنس
کالس های زبان فرانسوی

شرکت و بیزنس خود را
با ما شروع کنید

« Starting a Business »

Enseignes Landreville
Hamid: 514 6597866
3060 de Baene
hamid@enseigneslandreville.com
St Laurent
www.enseigneslandreville.com
H4S 1L2

• دیپلم رمسی از
وزارت آموزش و پرورش

Program in English or French
Online or In-Class

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

• شهریه رایگان
• برنامه آنالین

Tuition-Free Program

Diploma of Vocational Studies
from the Ministry of Education

3-month program 6 hours/week

Loans & Bursaries Application
Support from our staﬀ

For more information

514-207-9999

www.ibs.quebec

.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

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

French Courses All Levels
University Credit Courses

Building Inspection License

Loans & Bursaries

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

Receive Maximum
900 CAD/month

May 2, 2016

www.paivand.ca
را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

با مدیر
آماده پذیرش هرگیوت جدید

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

*Under certain conditions

Last day of registration April 15

15 hrs/week

Mondays-Tuesdays-Wednesdays
9h - 15h

در قلب مرکز
شهرمونتریال
)(مترو مک گیل

*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

پاتوقعموجمال
سبزی پلو با ماهی

514-564-9790
514-629-1340

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

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

514-933-8866

با منوی جدید
با قیمت های عالی
،در محیطی گرم
زیبا و پرنشاط
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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
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

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

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت
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دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

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

























 
















 













 Root Canal






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






















کلیه
قبول


















 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
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)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

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









انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

«انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی است که یک
دوره چهار ســاله دکترای ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یک دوره کوتاه
مدت برای رفع مشکالت ناخن و بهداشت پاها و دروس تخصصی دیگری
را از طریق اینترنت (یا توسط پُست) ارائه می دهد.
-----------------------------------------------------------فــارغ التحصیالن مــی توانند به این دوره به ویژه برای هم میهنان
عضویت رســمی انجمــن های عزیزی که در رشته های پزشکی
ناتوروپاتی و پودولوژی استان کبک تحصیل کرده اند و مدارکشان تائید
در آمده و در مقابل ارائه خدمات نشــده و یا درجه تسلط آن ها در
و دریافت حق الزحمه به بیماران تکلم به یکی از زبان های رسمی
رسید بدهند؛ که این رسید هم
این کشــور (انگلیسی -
مورد قبول شرکت های بیمه
فرانســه) کافی نبوده و
بوده و هم به هنگام محاسبه
یا اصوال هموطنانی که
مالیات ساالنه شخص ،توسط
قصد مهاجرت و اشتغال
وزارت دارائی اســتان کبک
در کانــادا را دارند ،می
و کشور کانادا قابل پذیرش
تواند کارســاز باشد تا
خواهد بود.
بتوانند به کار مشغول
دانشــجو می توانــد دوره کوتاه شوند.
مدت بهداشت پا را به زبان پارسی همچنین فارغ التحصیالن نیازی
گذرانده و دیپلم کانادائی دریافت به داشــتن کلینیک هــم ندارند
نماید.
و می توانند بــرای ارائه این گونه

خدمات به منازل افــراد نیازمند
برونــد و کــرم و ســایر داروهای
طبیعی بهداشت پا را نیز بفروشند.
-------------مدت زمــان درمان در حدود یک
ساعت ودستمزد این گونه خدمات
Guy
 70دالر می باشد.
لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر و
ثبت نام با ما تماس بگیرید:
www.ismapquebec.com

گیورگیزنیا
نینوسNew

عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.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

RESTAURANT
ONYX INC
________________
|Tel.: (514) 585-2029

20

6195 ST-JACQUES W.

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 کاملیا امامیان

Dr. Kamelia Emamian

Dr. Elham Khayat

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

SPRI
PRO NG
MOTIO
N

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر

 % 10ختفیف
بهره مند شوید!

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

خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری
CAR

برترین سرویس کمترین بها


مشاوره رایگان

کمپانی بیمهالگانس

با اقساط ماهیانه

HOUSE
MOTO

COMMERCIAL
_________________

_________

6400-A St-Jacques W.

175 Stillview, Suite 135

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

Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-482-4500

Tel.: 514-677-5875

www.eleganceleasing.com

www.royalrejuvenation.ca

assurance@eleganceleasing.com

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

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مشاوره و ارزیابی رایگان

اوکــــازیونعالی
خانه برای فـــروش
خانه در منطقه

Dollard des Ormeaux
كامال مرمت و به سازی شده در ٢٠١٦

به علت جابجايى به شهر ديگر
بفروش ميرسد.

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

لطفامتقاضيانخريد

با ما متاس حاصل فرمايند:

مسعودهاشمی

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

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

پیش
پرداخت
down
payment
خانه را
هم مـا
می پردازیم!
آقاى شادزیک

Tel.: 514-647-1601
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خانواده...

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

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

ز

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

PAIVAND: Vol. 23  no.1272  July 01, 2016

22

5

عالمت خطر
که فرزند شما
مواد مخدر مصرف میکند

بزرگ کردن یک نوجوان  -بویژه
در مهاجرت  -میتواند دشــوار
باشــد ،اما زندگی با نوجوانی که
از اعتیــاد رنج میبــرد و در دام
مواد مخدر گرفتار شــده است
مجموعهای از چالشهای جدید
را ایجاد میکند که الزم است با
ظرافت برطرف شود .این را جانی
پاتوت ،مدیرعامل مرکز بازپروری
شروع جدید میگوید ،که مرکز
پیشگامدر برنامهیدرمان اقامتی
نوجوانان در جنوب غربی امریکا
اســت و در سراسر این کشور به
عنوان بازتوانبخشی به نوجوانان
شناختهشدهاست.
پاتوت بینشهایــش را در قالب
 ۵نشانهی هشــداردهنده ارائه
میکنــد .پــدر و مادرهایی که
گمان میکنند فرزندشاندر حال
اســتفاده از مواد مخدر یا الکل
است ،باید به دنبال این نشانهها
باشند-نشانههایهشداردهندهای
که میتواند تفاوت بین آیندهای
روشــن و یک زندگی سراســر
کشمکشباشد.
پاتوت میگوید" :بسیاری از پدر و
مادرهابه منمیگوینداز فهمیدن
اینکه فرزند نوجوانشــان مواد
مخدر یا الــکل مصرف میکند،
غافلگیر شدهاند ".من میخواهم
به آموزش این پدر و مادرها کمک
کنم تا قبل از اینکه خیلی برای
فرزندشان دیر شود ،به دنبال این
نشانههاباشند.
او ایــن  ۵نشــانه را فهرســت
کردهاست:
•
 .۱تغییرات روحیه:
وقتی فرزند مواد مصرف میکند،
یکی از نشانههای ابتدایی که پدر
و مادرها متوجه خواهندشد این
اســت که به نظر میرسد او فرد
دیگری شدهاســت .فرزندی که
مواد مصرف میکند ممکن است
ناگهان در خودش فــرو برود یا
رفتاریخشمگینداشتهباشد.
اگر فرزندتان زمانی شاد و سرزنده
بودهاســت ،ایــن میتواند یک
نشانهی تکاندهنده باشد .پاتوت
هشدار میدهد "اگر به فرزندتان
نزدیک شوید و احتمال مصرف

مواد را پیش بکشید ،او عصبانی
میشود یا حالت تدافعی به خود
میگیرد ،که این به خودی خود
میتواند نشــاندهندهی مشکل
مصرف مواد باشد و شاید بازپروری
آن نوجوان ضروری باشد".
•
 .۲تغیــیر الگوی خواب:
بعید نیســت که مصــرف مواد
ســبب تغییر در الگــوی خواب
فرزند شــود .پاتــوت میگوید:
"بیدار ماندن در تمام طول شب
و خوابیــدن تــا بعدازظهر برای
نوجوانها غیرعادی نیست ،اما اگر
متوجه تغییــر فاحش در عادات
خواب فرزندتان شدید ،قطعا این
موضوعی درخور توجه است.
" آیا فرزندتاندر طول روز بیشتر
یا در شب کمتر میخوابد؟
آیــا تمام مدت خســته به نظر
میرسد؟
اینها میتواند نشــانهی شروع
اعتیاد باشد.
•
.۳عــدمراستگویی:
فرزند برای پنهان نگهداشــتن
اعتیاد مجبور است دروغ بگوید
 مکررا.فرزندانی که مواد مصرف میکنند
دروغ میگویند تــا جایی را که
بودهانــد و کاری را کــه بــه آن
مشغول بودهاند ،مخفی کنند.
پاتوت به پدر و مادرها میگوید:
"بهترین راه برای تشخیص این
رفتار مشــکوک این اســت که
دربارهی جزییات سوال بپرسید،
مانند اســم دوســتان ،داستان
فیلمی که ادعا میکنددیدهاست،
یا جزییات خــاص دیگر که اگر
راســت بگویند نباید برایشــان
مشکل باشد".
نوجوانها برای اینکه همچنان
برای موادشــان پــول بپردازند
اغلب به دزدیدن پــول از پدر و
مادر ،خواهر و برادر ،دوســتان ،و
افراد نزدیک دیگر روی میآورند.
وقتی فرزند مکررا درخواست پول
بیشتر میکند ،یا وقتی پولی در
خانه گم شدهاست ،مهم است که
علت آن مشخص شود.
•

 .۴کــاهش وزن
وقتی فرزند بهطــور مرتب مواد
مصرف میکند ،و مخصوصا اگر
مدتی است که این کار را میکند،
شاید پدر و مادرها متوجه کاهش
یافتن وزن او شوند.
پاتــوت میگوید" :مشــاهدهی
کاهش وزن همیشه آسان نیست،
بنابراین هوشمندانه است که به
دنبال نشــانهی کاهش اشتها یا
پوشیدن لباسهای بزرگ برای
پوشش دادن تغییرات جسمانی
باشید ".ممکن است کاهش وزن
بهطور ناگهانی بروز کند و کامال
چشمگیرباشد.
•
.۵انـــزوا:
وقتی فرزند مواد مصرف میکند،
ممکــن اســت پــدر و مادرها
پیببرند که او مــدام بیشتر و
بیشتر منزوی میشود .اگر پدر
و مادرها متوجه شــوند فرزند از
موقعیتهــای اجتماعی گریزان
است یا وقت زیادی را در تنهایی
ســپری میکنــد ،و بیصدا در
اتاقاش است ،باید بدانند که این
میتواند نشــانهی آن باشد که
نوجوانشان مواد مصرف میکند.
پاتوت توضیح میدهد" :فرزندان
بهطور طبیعی اجتماعی هستند
و دوســت دارند با همتایانشان
باشــند .اگر فرزندتــان دیگر با
دوســتاناش وقت نمیگذراند
و اخیرا بیشتر وقــتاش را در
تنهایی سپری کردهاست ،عاقالنه
است که مشکوک شوید و بررسی
کنید علت این انزوا چیست".
مهم اســت به یاد داشتهباشید
که هــر یک از این نشــانههای
هشــداردهنده میتوانــد در اثر
تعــدادی از وضعیتهای زندگی
فرزندتــان ،از قبیــل قلــدری
 bullyingیا مشکالت سالمتی
اساسی باشد .با این حال ،اگر پدر
و مادرها متوجــه بیش از یکی
از این نشــانهها بهطور همزمان
شدند ،باید احتمال سوءمصرف
فرزند نوجوانشان از مواد مخدر
را در نظر داشتهباشند.
منبعpositivemed:

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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•

واقعیت تلخ راجع به قند

قند چاق کننده است

قند دو تا پنج برابر
بیشتر از نشاسته
در بــدن چربی
تولید میکند.
بــه این مفهوم
که ما با خوردن
قنــد دقیقــاً
ســلو لها ی
چربی را تقویت
میکنیــم .عالوه
بــر آن ،فروکتــوز وارد چرخه
متابولیسمدر کبد شده و احتمال
ایجاد چربــی کبــد را افزایش
میدهد .در نهایــت قند باعث
مقاومت به انسولین و بروز دیابت
نوع  ۲خواهد شد.

•

قند میتواند اعتیادآور باشد

مغز افرادی که اضافه وزن دارند
در برابــر قند مانند الکل و دیگر
مــواد اعتیــاد آور عکس العمل
نشان میدهد .خودتان آزمایش
کنیــد :بــرای ده روز از مصرف
نوشیدنیها و خوردنیهای دارای
قند پرهیز کنید .اگر پس از یک تا
دو روز دچار سردردی و کجخلقی
شدید یا اشتهایتان به خوردنیها
و نوشیدنیهای شیرین زیاد شد،
این امر نشان میدهد که به قند
معتادهستید.

•

قند فلورای روده را نابود میکند

فلورای روده بــه روده در عمل
هضم غذا کمک کــرده و جهاز
هاضمه را در مقابل باکتریهای
مضر حفاظت میکند .به هر اندازه
که قند زیاد به رودهها برسد ،به
همان انــدازه باکتریهای مضر
در روده بیشتر میشوند .قارچها
و انگلها عاشــق قند هســتند.
قند همچنین موجب بروز نفخ،
یبوست و اسهال میشود.

•

قند سیستم ایمنی بدن را ضعیف
میکند

خوردن زیاد قند سیستم ایمنی
بــدن را در مبــارزه بــا عوامل
بیماریزا ضعیف میکند .اندکی
بعد از مصرف قند ،سیستم ایمنی
بدن  ۴۰درصد ضعیف میشود.
گذشته از این ،قند ویتامین  Cرا از

بــدن
میگیرد؛ویتامینیکهگلبولهای واکنــش غیرآنزیمــی قندها با
ســفید خون بــرای مبــارزه با پروتئینها نهفته است.
باکتریها بــه آن نیاز دارند .قند نتیجه آنکه مولکولهای قند به
همچنین احتمال بروز عفونت را رشــتههای کالژن (فراوانترین
پروتئیــن بدن) میچســبند و
در بدن زیاد میکند.
•
موجب سفت شــدن بافت این
ضعیف
را
بدن
ایمنی
سیستم
قند
رشتهها میشوند .به این ترتیب
میکند
رشتههای کالژن قابلیت ارتجاعی
خوردن زیاد قند سیستم ایمنی خود را از دســت میدهند .این
بــدن را در مبــارزه بــا عوامل وضعیت موجب میشود تا انتقال
بیماریزا ضعیف میکند .اندکی مواد سمی با اختالل انجام گیرد
بعد از مصرف قند ،سیستم ایمنی و پیر شــدن ســلولها سرعت
بدن  ۴۰درصد ضعیف میشود .بیشترییابد.
گذشــته از این ،قند ویتامین • C
را از بــدن میگیــرد؛ ویتامینی قند انسان را تهاجمی میکند
که گلبولهای سفید خون برای آنهایی که بیش از اندازه شــکر
مبارزه با باکتریهــا به آن نیاز و قند مصرف میکنند ،گرایش
دارند .قند همچنین احتمال بروز زیــادی به رفتارهــای تهاجمی
دارند .مشخص شــده است که
عفونت را در بدن زیاد میکند.
قند در بروز اختالل کمتوجهی−
•
قند خطر ابتال به سرطان را باال
بیشفعالی ()ADHDدر کودکان
میبرد
نیز تاثیــر دارد .چنانچه مصرف
ســلولهای توموری برای تکثیر قند و شکر در کودکان باال باشد،
به قند زیادی نیاز دارند .یک تیم آنها با مشکل عدم تمرکز روبرو
بینالمللیدانشمنداندردانشگاه خواهند شد.
پزشــکی هاروارد تحت نظارت •
پروفسور لوئیس کنتلی مشغول قنـــد خطر ابتال به آلزایمر را
تحقیق در این زمینه اســت که نیز باال میبرد
قند چه نقشــی در شکلگیری تحقیقات نشــان میدهند که
سلولهای سرطانی دارد .کنتلی اســتفاده زیاد قند و شکر خطر
احتمال میدهد که در بسیاری ابتــا به آلزایمــر را نیز افزایش
موارد ،اســتفاده زیاد قند باعث میدهد .یک تحقیق در ســال
ســرطان میشــود .او توصیــه  ۲۰۱۳نشان داد که مقاومت به
میکند که مصرف قند و شکر تا انســولین و باال بودن قند خون
(عوارض جانبی معمول دیابت)
حد ممکن کم شود.
ارتباط مستقیمی با افزایش خطر
•
قند باعث پیری زودرس میشود
ابتال به بیماریهــای عصبی از
دلیل این که قنــد باعث پیری جمله آلزایمردارد.
•
زودرس میشود ،در گلیکاسیون یا
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به تابستان سالم! ...

July

26

ندا عزیزی

آنچه ورزش شــنا در سراسر دنیا
زیرپوشــش قرار می دهد ،طیف
وسیعی از اقشــار مردم عالقمند
به ورزش و تحرک جســمانی می
باشــد عده ای از مردم به ورزش
عالقمندند اما وقتی به یاد کوفتگی
عضالنی ناشی از ورزش می افتند،
از انجام آن منصرف می شــوند و
اصوالً عالقــه ای به جنبش توأم
با تعــرق زیاد و کوفتگی عضالنی
ندارند.
آنچه به این افراد توصیه می شود"
ورزش در آب" است چرا که به دور
از تعرق زیاد می توانند نشــاط و
شادی ناشی از تحرک جسمانی را
به دست آورند.
ورزش در آب را مــی تــوان بــه
ورزشکاران و کسانی که در سطح
باالیی از آمادگی جسمانی هستند
نیز توصیه کرد.
همچنین برای کسانی کهدر فصل
خــارج از مســابقه ،آمادگی خود
را در ســطح مطلــوب حفظ می
کنند و یا اینکه بخواهند تمرینات
اختصاصی برای افزایش قدرت و
اســتقامت عضالنی خود بسته به
رشته ورزشی که به آن می پردازند
انجامدهند.
شنا را می توان به کسانی توصیه
کرد که پس از بهبودی نســبی از
آسیب های فیزیکی ممکن است
تا مدتها از انجــام دیگر تمرینات
محروم شده چرا که از این طریق
می توانند دوره درمان را ســریع
تر پیش بــرده و بهبودی حاصل
نمایند.
زنان باردار از جمله افرادی هستند
که همواره در جستجوی ورزشی
مالیم و مطلوب برای گذران این
دوران می باشند.
هر چند که بســیاری از نرمشها و
ورزشهای ســبک ویژه این دوران
از سوی متخصصان معرفی شده
اســت ،اما آنچه به ایــن افراد در

1
7
رمضان
June

• 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 اساتید حرفه ای

Tel.: 514-701-1390
www.Neda-health-group.com
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آنچه متصدیان استخر باید توجه
کنند
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• قبل از ورود به استخر بدن خود
را با یک شوینده مناسب شستشو
دهید.
• قبل از ورود به استخر پای خود
رادرداخل حوضچه کلر قراردهید.
• به همه کســانی که به استخر
می روند توصیه می شود پیش از
ورود به استخر مثانه خود را تخلیه
کنند.
• از تــف کردن ،مضمضه کردن
آب ،شســتن و خــارج کــردن
ترشحات بینی و ...خودداری کنید.
• هنگام شنا کردن خلط گلوی
خود را به آب استخر وارد نکنید.
ترجیحاً هنگام ابتالء به بیماری توأم
با خلط عفونی ،به شنا نپردازید.
• اگر بیماری پوســتی از قبیل
بیماریهای قارچی قابل ســرایت
داریــد به هیچ عنوان به اســتخر
عمومی مراجعه نکنید.
• بعد از اســتخر نیز بدن خود را
شستودهید.
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آنچه شناگران در استخر باید به آن
توجهکنند
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15

ظرفیتتنفسی،همچنینباالرفتن
قدرت خون رســانی قلب از دیگر
فوایدی اســت که می توان برای
ورزش شنا ذکر کرد.

شــاخصهای مناســبی جهــت
• کلــر آزاد باقیمانده اســتخر ســنجش میزان کارایی سیستم
حداقــل  1/5-2میلی گرم در آب های ضدعفونی کننده و بهداشت
باشــد مقادیر کمتر از این میزان آب باشند.
ممکن اســت عواملــی از قبیل
کریپتوسپوریدیوم را از بین نبرد .ایمنیشناگران
• مرتباً محیط اســتخر را تمیز
کنید و آب آن را به دفعات کافی نکات ایمنی باید در سالن استخر
تخلیه و تعویض نمائید.
با نصــب هشــدارها و پیامهای
• آب اســتخر را جهــت وجود نوشــته شــده به اطالع عمومی
باکتریهای کلی فرم و پسودوموناس برســد .خــودداری از دویدن در
کنترل کنید ،ایــن دو می توانند محیط استخر ،شنا کردن در عمق
متناســب با توانایی ،شــنا کردن
و اجتناب از بازی و شــوخی های
خطرناک می تواند ایمنی نسبی
th
افــراد را تأمین کند .اســتفاده از
is Weal
h
t
l
a
e
H
وسایل مورد نیاز جهت شنا از قبیل
عینک ،گوشی و دماغی را فراموش
نکنید.
چنانچه دچار خستگی و گرفتگی
عضالنی شــدید از شنا کردن در
قسمتهای عمیق خودداری کنید.
از شنا کردن در دریا هنگامی که
شرایط طوفانی وجود دارد پرهیز
کنید.

18

گروه ورزشی ندا
22 Neda Health Group
برگزار کننده دوره های شنا و ژیمناستیک
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اوقات شرعی ماه مبارک رمضان  1437هجری قمری ( 2016میالدی)

روز

1

سراسردنیا توصیه می شود ،ورزش
در آب و انجام حرکات مالیم در آن
می باشد.
ورزش در آب عــاوه بــر آن که
شادی و نشــاط بودن در آب را با
خود دارد ،سستی و کسلی ناشی
از وزن زیــاد در ایــن دوران را به
در کرده ،می تواند ســبب بهبود
وضعیت جســمانی در این قبیل
افراد شــود یک آمادگی جسمانی
خوب ،مادر را در تحمل وزن رو به
رشد جنین یاری داده ،می تواند با
تقویت عضالت کمر و شکم ،یک
زایمان خوب و سالم را به ارمغان
آورد.
همچنین در دوران پس از زایمان،
در برگشت عضالت به وضع اولیه
قبل از زایمان بسیار موثر خواهد
بود.
شنا برای کســانی که اضافه وزن
دارنــد ،ورزش فوق العاده مفیدی
اســت چرا که این ورزش به دلیل
هوازی بودن در ســوختن کالری
های اضافی که می تواند منجر به
اضافه وزن شود تأثیر مطلوبی دارد.
این ورزش می تواند تأثیری عمده
در کم کردن استرســها داشــته
باشد .خاصیت ماساژ دهندگی آب
آرامش خاطر و تمدد اعصاب را به
انسان برمی گرداند .این ورزش به
همه کسانی که عالقه مند به بهبود
وضعیت روحی و جســمی خود
هســتند ،صرفنظر از سن ،سابقه
آمادگی جسمانی و یا بیماری که
دارند توصیه می شود .آنچه در این
مورد به افرادی که به نوعی مشکل
پزشکی عمده ایدارند ،توصیه می
شود مشــورت با پزشک و رعایت
برخــی توصیه هــا پیرامون عدم
انجام حــرکات خطرناک در مورد
هر بیماری است.
این ورزش بیشتر قسمت باالتنه
را درگیر فعالیت می کند .ماهیچه
های کوچــک بازوها در اثر ورزش
شنا نسبت به ماهیچه های بزرگتر
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به طور طبیعی همه شما دهقانان
را دیــده اید .دهقانانی که از صبح
تا شــب جلوی آفتاب زحمت می
کشند گندم می کارند ،می چینند،
و درو می کننــد ،محصول برمی
دارند و  ...خواه ناخواه از اشعه آفتاب
به طور دایم برخوردارند .آنها بدنی
سالم و بازوان قوی را دارا هستند.
با اشتها غذا می خورند ،خوب می
خوابند ،و کمتر مریض می شوند.
اما اگر ســن آنها را بپرسید ،هرگز
باورتان نخواهد شد ،که با صورت
چین و چروک دار ســن و ســال
آنها چقدر کمتر است! یک دهقان
چهل ساله ســالم از نظر چین و
چروکهایی که در صورت و دستها
دارد ،با یک شــخص شصت ساله
شهری به سختی تشخیص داده
می شــود .زیرا پوست آنها تحت
تاثیر مســتقیم اشــعه آفتاب به
تدریج نرمی و لطافــت خود را از
دست داده ،و به اصطالح "شاخی"
شده است ،ودر نتیجه عالیم پیری
زودرس در آنها آشکار گشته است.
دکتر مارشــال ایتالیایی ،در مورد
تاثیر زیان آور آفتاب روی پوست
صــورت بــه بررســیهای دقیق
پرداخته ،و با مطالعه در پوســت

شنبه

•
شناگر :اشعه آفتاب و پوست صورت

2:56

5:05

صورت افــراد مختلف ،و با کمک
گرفتــن از علم آمار نتیجه گیری
کرده است که اگر اشعه آفتاب به
طور مســتقیم و مداوم به پوست
صورت بتابد ،به جای سالم کردن
سبب چین و چروک آن شده ،و به
زیبایی انسان لطمه وارد می کند.
پروفسور شوستر انگلیسی هم به
یک آزمایــش عجیب و غیرعادی
در این مورد دست زده ،و به نتیجه
جالبی رســیده است :وی موهای
بــدن چهارصد موش ســفید را
تراشیده  ،و مدت چندین هفته آنها
را در معرض اشعه مستقیم آفتاب
قرار داده اســت .در نتیجه پوست
بدن آنها به زودی چروکیده شده،
و نصف موشها در این مدت از بین
رفته اند.
پروفسور شوستر انگلیسی و دکتر
مارشال ایتالیایی پس از تجربه های
متعدد و ممتد خود بر علیه برنزه
شدن اعالم ممنوعیت دادند ،و آن
را وســیله ای برای پیری زودرس
پوست داشته اند.
)منبع:بیتوته(

5:07
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دیدگاه

«مسئله بزرگ سیاسی در پنــج ماه آینده
شکست دادن ترامپ است!»

شایستهالهامی(مونتریال)

چه فیزیکی (بصــورت کار
داوطلبانه) و چــه مالی  -با
وجود قرضشان به دانشگاه-
مبارزات انتخاباتی او را پیش
برده اند.
ســندرز« :ایــن کمپیــن
هیچوقــت بــرای یــک
کاندیداتوری نبوده است بلکه
برای تغییر شکلدادن آمریکا
بوده است».
در این ســخنرانی او کلمه
«سرمایه داری» را نمی آورد،
ولی بالفاصله وارد مســئله
ترامپ میشود.
ســندرز« :مســئله بزرگ
سیاسی ما در پنج ماه آینده
شکست دادن ترامپ است».
گری لوپ :معنی (ما) و (وظیفه
بــزرگ اصلی ما) در اینجا یعنی
پشتیبانی از نامزد وال استریت
در مقابــل یک لوده و مســخره
راسیست است.
ســندرز« :اخیراً فرصت مالقات
سکرتری کلینتون پیش آمد .ما
توانســتیم در مورد مسائلی که
کشور ما و حزب دموکرات با آن
روبرو است صحبت کنیم».
جواب :بزبانیدیگر «تسلیم!».
ســندرز این مالقات را غنیمت
می شــمرد و فرصت میخواند،
شــادمان از این مالقات بیرون
میاید و طوری عنوان میکند که
گویا برای او دیــدار یک جنگ
طلب وال استریت افتخار است.
ســندرز« :همه میدانند که من
و ســکرتری کلینتون در خیلی

 24جون  -در چند ماه گذشته
هر زمان که انتخابات اولیه ایالتی
انجام میشد ،هنوز شمارش آراء
تمام نشــده ،هیالری خود را
برنده اعالم میکــرد .البته این
تا حدودی هم واقعیت داشت
چراکه این انتخابات براساس رای
مردم نیست اگرچه هزینه های
برگــذاری آن از جیب مالیات
دهنــدگان پرداخت میشــود.
ولی نتیجه این انتخابات
هر چه باشــد نهایتاً رای «سندرز
«سوپردلیگیت»هاست که آماده تسلیم
کاندیدا را برنده اعالم کند.
بیشتر
روز شانزدهم ژوئن
 500نفــر از ایــن میشود ؟!»
سندرز بعد از مالقات
سوپردلیگیت ها حتی قبل
با هیــاری در یک
از کاندیدا شدن هیالری،
ســخنرانی بدون حضــور مردم
به او رای داده بودند.
ســرانجام پس از ششــم ژوئن میگوید:
سندرز قبول کرد که از حق خود «روزهــای انتخابــات میایند و
بگذرد؛ این درحالیست که از  51میروند ولی انقالب سیاســی و
ایالــت  22تا به او رای داده اند و اجتماعی ،که جامعه ما را تغییر
هزینه های کمپین انتخاباتی او بدهد هرگز پایانی ندارد».
توسط مردم عادی پرداخت شده ،به زبانی دیگــر« :حتی اگر من
در نتیجــه در مقابل هیچکس کنار میروم ،میخواهم که جنبشی
مسئول نیســت ولی هیالری تا را که بوجــود آورده ام ادامه پیدا
حال حاضر بیشتر از یک میلیارد کند».
از مســائل مهم توافــق نداریم ،جواب :بزبانی دیگر هیالری زیاد سیاست خارجی امریکا و نقش
گری لوپ ادامه میدهد که افراد
دالر خرج کرده است.
همینطور ایــن واقعیت دارد که هم بد نیســت ،و من میخواهم مخرب هیالری بعنوان بانوی اول
پرداخت چنین پولهائی توسط زیر  45سال از او حمایت کرده و
نظرات ما بهم نزدیک است و من شما با یک نظر دیگر به او آماده و خوشحالی او برای از هم پاشیده
مردم عادی امکان ندارد و مسلماً به او رای داده اند .این افراد آینده
شدن یوگوسالوی توسط آمریکا
این گفتگو ها را ادامه خواهم داد کار با او باشید.
کسانی که توانائی پرداخت این کشور ما هســتند .سندرز بطور
تا اینکه صدای شما شنیده شود ».گری لوپ ادامه میدهد :نگاهی به
پولها رادارند ،هم میتوانند بوسیله دائم از جوانان هم تشــکر کرده
{>> ادامه در صفحه}28 :
البی کردن در رای سوپردلیگیت است .این جوانان با کمکهایشان
ها موثر باشند و هم
خواسته ها و توقعاتی
دارند کــه باید بعد
از انتخابــات در ماه
نوامبر براورده شــود.
)514(585-2029
در نتیجه خیلی ها از
این وضعیت و اینکه
آنیکس
LES PLATS PRINCIPAUX
MENU DU JOUR
ســندرز حــق خود
ایرانی
KOOBIDEH $15.50
ن
ا
ر
را واگــذاری میکند رستو
NDG
Lundi – GHEIMEH
$15.50
MINI KOOBIDEH $11.50
ب
ل
ق
احســاس خوبــی
Mardi – CHOIX DU CHEF
$15.50
در
JOOJEH KEBAB $16.50
ز
و
ر
Mercredi – GHORMEH SABZI
شب $15.50
ندارند.
BARG $23.50
هر ر تا 10
Jeudi – FESENJAN
$18.50
یکـــی از آنها آقای
 12ظه
CHENJEH KEBAB $23.50
Vendredi - SABZI-POLO & MAHI
$19.50
ت
ت
ع
س
ا
BULGARI KEBAB $24.50
گــری لــوپ  Garyاز س
ی شام
Samedi - BAGHALI-POLO & MAHICHEH
$20.50
ا
ر
ی
پذ
SOLTANI $27.50
 ،Leuppاستاد تاریخ
VAZIRI $21.50
دانشگاه تافت است ،او
ZERESHK POLO $15.50
Les Desserts
قب ً
Hors-d'œuvres
ال مقاالتی در مورد
ONYX I $45.50
تاریخ ژاپن نگاشــته
Un plat spécial pour deux (deux brochettes de Koobideh, un Joojeh et un
GÂTEAU DU CHEF $3.25
KASHKE BADEMJAN $8.50
و همچنین مطلبی
(Barg servi avec de la tomate grillée + 2 salades et 1 entrée
THÉ NOIR
$6.50
MIRZA GHASEMI
$8.50
با عنوان «سخنرانی
Thé pour deux servi avec cube de sucre
ONYX II $65.50
SALADE SHIRAZI
$4.50
واگذاری ســندرز و
les dates et le cristal de sucre
Un plat spécial pour trois (trois brochettes de Koobideh, deux Joojeh et un
SALADE DU JOUR
$4.50
CAFÉ
2.25$
شروع جنگ سوریه
MASTE MOOSIR
$4.50
(Barg servi avec de la tomate grillée +3 salades et 1 entrée
توســط هیــاری»
DORDANEH $11.50
**Tous nos plats principaux sont servis avec du riz au safran
نوشــته که روز 21
Un plat pour les enfants
ژوئــن در ســایت
une brochette de Koobideh ou Joojeh désossée
À
M
servi avec salede de fruits
IDI
«صــدای مخالف»
Koobid
eh San
""Dissident Voice
LES SUPPLEMÉNTS
dwich
آمده است.
+
CHELO $5.00
اینست قسمتهائی از
S
Un plat supplémentaire du riz
)Tip et oda
ترجمه آن مطلب :
Tax Inc
LOGHMEH $4.50
l
u
s
e
(s
Une brochette supplémentaire de Koobideh
(یاد آوری میشود که
$8.50
ZERESHK $5.50
گری لوپ ازســندرز
Un petit bol supplémentaire de bérberis
نقل قــول میکند و
TAKE OUT ONLY
بعد خود به او جواب
میدهد).

RESTAURANT ONYX
6195rue St-Jacques ouest H4B 1T7
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»
حقیقت درمورد پول که استرس تان را کم می کند!
•

 .۱به کمتر از آنچه که فکر میکنید
نیاز دارید.

بیشــتر چیزهایی
کــه تصــور
می کنیــم
بــدون آنها
نمیتوانیــم
زندگی کنیم،
برای بیشــتر
مردم جهان

به ایــن
نشانه های
سکتـــه
بیاعتناء
نباشید!
حملــه قلبی یکــی از
متداولترین علل مرگ و
میر در آمریکا شناخته شده
است.
حمله قلبی به علت انسداد
رگهای خونی رخ میدهد.
بسته شدن رگهای خونی
باعث نرســیدن اکسیژن
کافی به عضلــه قلب و از
بین رفتن ســلولهای آن
میشود.
عوامل مختلفی باعث بروز
ایست قلبی میشوند که
از جملــه آنها میتوان به
کلســترول باالی خون،
مصرف دخانیات ،اضافه وزن
و عمدت ًا ســبکهای غلط
زندگی اشاره کرد.
متخصصان موفق شدهاند
عالئمی را شناسایی کنند
که با آنها میتوان از چند
هفته قبل ایست قلبی را
پیشبینیکرد.
اینعــالئمظاهری
عبارتنـــداز:
.1درد قفسه سینه
.2کمردرد
.3احســاس درد در دست
چپ
.4درد در ناحیه فک
.5احساس خستگی شدید

آشنایی با نشانههای اولیه
ایست قلبی باعث میشود
یک مرحلــه از آن جلوتر
باشید .در صورت مشاهده
ً
حتمــا به دکتر
عالئم باال
مراجعهکنید.
منبعforhealthylifestyle:

براساس یک تحقیق جدید ۷۱ ،درصد
از امریکاییها ،پول را یک عامل مهم
برای تولید اســترس در زندگیشان
یدانند.
م
البته ،این فقط مشــکل امریکاییها
نیست.
وقتی به آمار و ارقــام نگاه میکنیم،
متوجه میشویم که این درصد چرا تا
این اندازه باال است:
 ۷۶درصد از قبوض خانه و بدهیهای
کارتهای اعتباری رو به افزایش است.
بیتردید ،این آمار با این مشــکل در
ارتباط است.
ولی استرسهای مربوط به پول فقط
حول اعداد و ارقام نمیچرخد.
وقتی  ۷۱درصد از شرکتکنندههای
تحقیق پول را یک عامل برای استرس
خود گزارش میکنند ،این مشکل به
طبقات اجتماعی-اقتصادی جامعه هم
کشیده میشود.
س مربط به پول فقط کمبود پول
استر 
نیست .بسیارفراتر از آن است.
این استرس از دیدگاه ما نسبت به پول
و رابطه ما با آن ریشه میگیرد و فقط
با «اضافه کردن پول» این مشکل حل
نمیشود.
این فقط روی عالئم و نشانههای آن به
طور موقت سرپوش میگذارد ولی این
اضطراب همیشه برخواهد گشت.
راهحل آن شــاید به ســادگی (یا به
سختی) تغییر دیدگاه کلیمان نسبت
به پول باشد.
اگر شما هم با استرس ناشی از مسائل
مالی دســت و پنجه نرم میکنید ،با
اعمال چند نمونه از روشهای فکری
در زندگیتــان ،متفــاوت فکر کردن
شر و ع
درمورد پول را
کنید.
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 یا حتی پدر و مادربزرگتان  -کاالیلوکس به حساب میآیند.
فکر کنید :گوشــی موبایل ،مایکروفر،
ماشــین ،کمدهــای بزرگتــر ،و …
تجاریسازی جامعه تالش زیادی برای
ایجاد نارضایتــی در دلهای ما کرده
است .و البته برنده شدهاند.
آنها باعث شدهاند محصوالت تولیدی
کارخانههایشــان را بعنوان کاالهایی
ضروری بپذیریــم .و به همین دلیل
استرس زیادی در زندگیهایمان ایجاد
کردهاند.
ولی آنهایی که تصمیم میگیرند کمتر
خرج کنند ،فواید فوقالعادهای میبرند.
•

 .۲پول خوشبخت تان منیکند.

این فقط یک توهم است که پول برای
شما خوشبختی میآورد.
تحقیقات بیشماری تا امروز این مسئله
را ثابــت کردهاند .تجربه هم همین را
میگوید .بعضی از شادترین آدمهایی
که احتماالً میشناسید به هیچ عنوان
پولدار نیســتند و خیلــی از آدمهای
پولداری هم که میشناسید ،خوشبخت
نیستند .البتهدرجه ای از ثبات و امنیت
وحود دارد که با برآورده شدن نیازهای
اساســی مالی به وجــود میآید؛ ولی
مــا به خیلی کمتر از چیزی که تصور
میکنیم نیاز داریم .و هرچه زودتر این
تفکر که پول بیشتر خوشبختترمان
میکند را کنار بگذاریم ،زودتر میتوانیم
خوشبختی واقعی را پیدا کنیم.
•
 .۳پول هدف اصلی کار کردن نیست.

پرداختهــای مالــی بعنــوان یک
انگیزهدهنده همیشگی موثر نیست و
رابطه بین درآمد و رضایت از کار بسیار
کم خواهد بود.
به عبارت دیگر ،هرچه درآمدتان
بیشتر باشــد رضایت تان از
کاری که انجــام میدهید
بیشتر نخواهد بود.
حجم باالیی از اســترس
مربوط به کار را میتوانید
خیلی راحت با تصمیم
گرفتن دربــاره رضایت
داشتن از حقوقتان از بین
ببرید.
نباید فقط بخاطر پول کار کنید.

به است
ر
آ پول س ن
س
ن جا و راب بت
دارد ی دی طه
م
ا
با
و فق گر
ی
کرد ط با ری
ش
ه
ن پو «ا
ض
ا
ف
ه
مشکـ ل»
ا
ی
لح ن
یش ل
نم 
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با هدف مشــارکت کردن در یک کار
مفید برای انسانها کار کنید.
درست اســت که این رویکرد
ایده آلیســتی اســت ولی
استرســتان را به طور
قابل توجهی پایین
خواهد آورد.
•
 .۴ثـــروت
هم مشکالت خاص
خودش را دارد.

فقر مشــکالتی به همراه
دارد ،هیچ شکی در این نیست .ولی
مشــکالتی هم با داشتن ثروت همراه
است .متاسفانه کمتر کسی به آن فکر
میکند .ما فکر میکنیم که بودن پول
همیشه خوب است و دوست داریم که
پولدار باشــیم .ولی پول هم مشکالت
خاص خودش را به همراه میآورد:
روی قضاوت اخالقی ســایه انداخته،
همدلــی را از بیــن میبــرد ،غرور و
خودخواهی را زیاد کرده و میتواند به
نوعی اعتیاد تبدیل شود.
ترس افــراد پولدار تنهایی ،اضطراب و
بزرگ کردن فرزندانی خوب است.
به عبارتدیگر ،اگر تصور میکنید پول
مشکالتتان را حل خواهد کرد ،اشتباه
میکنید .و وقتی دیدگاهتان را نسبت
به این موضــوع تغییر دهید ،دیگر در
مکانی اشتباه به دنبال پاسخ سواالتتان
نخواهید بود.
•

ســخاوت فوایــد بیشــماری دارد.
افراد ســخاوتمند شــادتر ،ســالمتر،
تحسینبرانگیزتر بوده ،از زندگیشان
راضیتر هستند و روابط عمیقتری با
دیگران دارند .زندگی آنها با اســترس
کمتری همراه است .خیلی مهم است
که دیدگاهمان را نسبت به این موضوع
عوض کنیم .یکی از مهمترین عوامل
کاهنده استرس که میتوانید با پولتان
انجام دهید این است که کمی از آن را
ببخشید .و سخاوت و بخشندگیدر هر
موقعیت اقتصادی هم که باشید میسر
است.
•
 .۸امنیت یافتشده به واسطه پول،
زودگذر است.

خیلــی از ما باور داریــم که امنیت با
داراییهــای ما به وجــود میآید .در
نتیجه اینکه خیلی از ما حجم زیادی
از داراییها را به اسم افزایش امنیت و
خوشبختی برای خودمان جمعآوری
میکنیم .ســاعتهای طوالنی برای
خریدن آنهــا کار میکنیم ،خانههای
بزرگتر میســازیم تا آنها را داخلش
جای دهیم ،مقدار زیادی انرژی برای
نگهداری آنها صرف میکنیم .مسئله
جمع کردن و نگهداری کمکم تمرکز
اصلی زندگیهایمان میشود.در همین
حین ،جامعه ،آزادی ،خوشــبختی و
عشــق را از دســت میدهیم .بعضی
از مهمترین عناصــر زندگی را با این
داراییها مبادله میکنیم.جســتجوی
 .۵آرزوی پولدار شدن زندگیتان را
ما بــرای امنیت و زندگی و لذت یکی
تباه خواهد کرد.
از مهمترین دغدغههای انســان بودن
شــنیدهایم که عشــق به پول ریشه اســت .فقط باید در محل مناسبی به
بدیهاست .ولی خیلی وقتها میل به دنبال آن باشیم.
داشتن بیشتر و بیشتر ،زندگیمان را •
هم از ما میگیرد .میل به پولاندوزی  .۹پول ،در اصل ،فقط یک ابزار است.
زمانمان را گرفتــه ،انرژیمان را تلف پول درواقع چیزی بیشتر از یک ابزار
کرده ،ارزشهایمان را به خطر انداخته برای تسریع تجارت نیست .پول باعث
میشــود الزم نباشــد خودمان برای
و تواناییهایمان را محدود میکند.
عاقالنه این اســت که ایــن میل را از خودمــان لباس بدوزیــم و مبلمان و
لیست تمایالتمان بیرون کنیم .اینکار وسایل موردنیازمان را بسازیم .بخاطر
وجود پول میتوانید روزتان را آنطور که
استرسمان را کمتر خواهد کرد.
دوست دارید و با کاری که از آن لذت
•
 .۶مرزها حیاتبخشند.
میبرید بگذرانید .و در عوض این کارها
اورسون ولز گفته است« ،دشمن هنر پولی دریافت میکنید که میتوانید با
نبو ِد محدودیت است ».و دشمن آن با کسانی که چیزی متفاوت با شما
درست کردهاند تجارت کنید .همین.
زندگی نبو ِد مرز.
این مرزها چه اجتماعی باشــند ،چه هدف پول همین است .و اگر پول کافی
اقتصادی یــا اخالقی ،برای زندگیتان برای برآوردن نیازهایمانداشته باشیم،
نباید برای تالش بیوقفه برایدرآوردن
ساختار و چارچوب ایجاد میکنند.
آنها حس اکتشــاف ،ابداع و ابتکار در پول بیشــتر به خودمان استرس وارد
شــما به وجود میآورند .مرزها به ما کنیم.
انگیزه میدهند شادی و خوشبختی را استرس تاثیرات وحشتناکی دارد
بر بدن دارد .موجب آســیبپذیری،
در زندگی کنونیمان پیدا کنیم.
به همین دلیل اســت که برنامههای خستگی و اضطراب میشود .متاسفانه
شــخصی بودجهبندی ابزاری بسیار پول بــه طور مرتــب ازجمله یکی از
مفید هستند .چون برای ما این امکان مهمترین عوامل اســترس شــمرده
را فراهم میکنند که تشخیص دهیم میشود .ولی میتوانید کاری کنید که
برای شاد بودن نباید بیشتر از پولی که برای شما اینطور نباشد.
در میآوریم ،خرج کنیم .زندگی کردن بیایید دیدگاهمان نســبت به پول را
فراتر از داشــتهها هیچ لذتی ندارد  -تغییر دهیم تا بتوانیم کمی بیشتر از
فقط استرس میآورد .داخل چارچوب زندگی لذت ببریم.
منبع becomingminimalist.com :
و مرزهــای درآمدتان زندگی کنید تا
مترجم  :زینب آرمند
زندگی بهتریداشته باشید.
•
•
 .۷بخشیدن پول لذت دارد.

مرگ يك حقيقت اس��ت اما پذيرش اين حقيقت براي هر كسي
مق��دور نيس��ت .برخي با آن بهراحتي كن��ار ميآيند و مرگ عزيزان
خ��ود را حقيقتي ميدانند كه بايد روزي با آن مواجه ميش��دند اما
برخي ديگر كه از وضعيت روحي ش��كنندهتري برخوردارند س��الها
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فرام��وش نميكنند ودر ذهن خود اين تصور را دارند
اي��ن ضايعه را
كه ش��ايد عزيزان ديگر خود را نيز بزودي از دس��ت بدهند و همين
امر باعث بهوجود آمدن اس��ترس ،اضطراب و دله��ره دائمي در آنها
ميش��ود و در برخي مواق��ع روند عادي زندگي اي��ن افراد را مختل
ميكند.
اينك��ه چگون��ه با مرگ اقوام نزديك و يا دور و يا حتي دوس��تان
و فرزندان برخورد كنيم در ردههاي مختلف س��ني متفاوت اس��ت و
بستگي به شرايط روحي و عاطفي هر فردي دارد.
در صورت��ي كه مرگ براي اطرافيان كودكي در س��نين  7س��ال
اتفاق افتاد بايد او را در مراس��م س��وگواري شركت داد تا او كمكم با
پديدهاي به نام مرگ آش��نا شود و خودش متوجه شود آن شخصي
كه از دنيا رفته است هيچگاه بازنميگردد و هيچوقت نبايد به دروغ
به او گفته ش��ود او به يك س��فر طوالني رفته است زيرا حس انتظار
بازگش��ت در اين كودك س��الها باقي خواهد ماند و در صورتي كه
اعضاي خانواده بخواهند به مسافرت بروند اين نگراني بهطور دائم در
او بهوجود خواهد آمد كه ممكن اس��ت اين سفر بيبازگشت باشد و
ديگر او را نخواهد ديد .نبايد اين اش��تباه بزرگ را در مورد كودكان
مرتكب شد.
اما در سنين باالتر همه چيز بستگي به نوع شخصيت فرد عزادار
دارد .اگ��ر ش��خصيت او قرص و محكم باش��د با وزش اي��ن بادها و
مش��كالت خم نميش��ود و بهراحتي با اين موض��وع كنار ميآيد اما
در برخي ديگر كه از ش��خصيت ضعيفتري برخوردارند مش��كالتي
چون استرس و اضطراب بهوجود خواهد آمد كه پيامد آن افسردگي
است.
مشکالت
ایجاد
باعث
روحياتتواند
خوبي با روز می
شدهبه است
را همانگونه که
آشنايي دارند
خود
شكننده
توصیه كه
اينگونه افراد
مشاوره باشود.
کنید .مراجعه به روانش��ناس و زیادی
اين حادثه تلخ كنار بيايند
مصرف بايد با
این
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البته
باش��د.
داش��ته
مراجعه
موجود در قوطی داروها استفاده عصر فنــاوری زندگی میکنند،
کنید .حادثه ناگوار دارد.
شــما نیز ممکن اســت زندگی
در جامعه امروز نگراني ،اس��ترس و دلش��وره در بسياري از افراد
باشــید.
پرمشــغلهای داشــته
•
وجود دارد و بس��ياري از مردم با آن درگير هستند و اين اضطرابها
 )10مصـــرف کافئین خود را
مقاله
این
در
که
نکاتی
بکارگیری
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موجودبهدر اطراف
افرادي كه هميشه نگران از دست دادن عضوي از اعضاي خانواده
مغز بیشــتر از معمول منقبض کوچک در ســبک زندگی برای
و يا دوس��تان نزديك هس��تند بايد با يك روانكاوي ريش��ه آن را كه
میگرن
مدیریت
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كه ش��ايد عزيزان ديگر خود را نيز بزودي از دس��ت بدهند و همين
امر باعث بهوجود آمدن اس��ترس ،اضطراب و دله��ره دائمي در آنها
میگرن تنها یک ســردرد ساده نــوع خاصــی از غذاها همچون گوميجــه
ش��ود و در برخي مواق��ع روند عادي زندگي اي��ن افراد را مختل
نگی ،
نیست .این در واقع یک بیماری شکالت تلخ یا پنیر باشد.
كند.
فرمي
جیلهــا ،چگون��ه با مرگ اقوام نزديك و يا دور و يا حتي دوس��تان
آ اينك��ه
بسیار پیچیده با طیف گستردهای •
در ردههاي مختلف س��ني متفاوت اس��ت و
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و فرزندان
از عالئــم ناتوان کننده اســت  )3دادههای ثبت شده را جتزیه و
نخودفرنگی و
بستگي به شرايط روحي و عاطفي هر فردي دارد.
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هيچگاه بازنميگردد و هيچوقت نبايد به دروغ
دنيا رفته
كه از
يك س��فر طوالني رفته است زيرا حس انتظار
ش��ود او به
گفته
میبه او
خون به
گردش
تواند
نور ،صداهــا ،بوهای خاص و نیز نهاییبرسید.
همین س��الها باقي خواهد ماند و در صورتي كه
اينو كودك
در
بازگش��ت
مغز را کمتر کند
•
استفراغ و حالت تهوع باشد.
اعضاي خانواده بخواهند به مسافرت بروند اين نگراني بهطور دائم در
نظر
در
مناسب
مکمل
یک
-4
امر باعث ایجاد حمالت
با اینکه میگرن بســیار ناراحت
او بهوجود خواهد آمد كه ممكن اس��ت اين سفر بيبازگشت باشد و
کننده است اما روشهای موثری بگیرید
شد.
خواهد
میگرنی
ديگر او را نخواهد ديد .نبايد اين اش��تباه بزرگ را در مورد كودكان
غذاهــایشد.حــاوی امگا
برای کنترل و مدیریت آن وجود مطالعات نشــان داده است که
مرتكب
همه چيز بستگي به نوع شخصيت فرد عزادار
باالتر
سنين
در
اما
منیزیم ،ویتامین  B2و  ۳ CoQ10همچون تــن ماهی
دارد.
اثرات قرص و محكم باش��د با وزش اي��ن بادها و
ش��خصيت او
در ادامه با  ۱۰مورد از این روشها جزو مکملهایی هستند که اثر و دارد .اگ��ر
ســاردین نیــز
ش��ود و بهراحتي با اين موض��وع كنار ميآيد اما
مش��كالت خم
بخشــینميخوبی
آرامش
آرامش بخشی دارند.
آشنا خواهیم شد.
در برخي ديگر كه از ش��خصيت ضعيفتري برخوردارند مش��كالتي
قلب
سالمت
برای
و
دارند
•
•
چون استرس و اضطراب بهوجود خواهد آمد كه پيامد آن افسردگي
 )5هر گونه ورزش شدید را کم
 )1به یک زمان بندی خاص پایبند
است.د.
مفیدن
کنید
باشید
ســیگار
ها یا
مکان
به این
ترکدارند
آشنايي
خود
شكننده
• اينگونه افراد كه به خوبي با روحيات
را
قند خون خود
سطـــح
بيايند
حادثه تلخ كنار
ی اين
مشاوره با
روانش��ناس و
مراجعه به
ســبک زندگــی و فعالیتهای محققان نشان دادهاند که درد در )7بايد با
میگرنی
ســردردهای
توانید
م
روانپزش��ك
يا
و
روانكاو
به
تواند
مي
روانش��ناس
توصيه
صورت
و در
کنید
بررسی
خود را بهبود ببخشید.
روزمره شما هر چیزی که هست برخی از مواقع با انجام تمرینات
مراجعه داش��ته باش��د .البته گذر زمان تأثير زيادي در كنار آمدن با
افت قنــد خون یــک محرک •
بایــد به یــک زمانبندی منظم ورزشی شدید بدتر میشود.
حادثه ناگوار دارد.
ســعی کنید از یــوگا استفاده شایع برای سردردهای میگرنی  )9پیشگیری را مترین کنید
پایبندباشید.
در جامعه امروز نگراني ،اس��ترس و دلش��وره در بسياري از افراد
وجود دارد
زیادیايندر بازار
داروهای
داردیوشود .در
محسوب م
این زمانبندی ممکن است شامل کنید که میتوانــد باعث ایجاد
اضطرابها
هستند و
شرایطآن درگير
اینمردم با
بس��ياري از
وجود
میگرن را
جلوی بروز
خونخوابکهميمی
جریان
ه��موارد
بیشتری
رفتن به رختخواب و بیدار شدن آرامش ،کاهش اســترس و درد گلوکز
مس��ئله نيز
تواندكه اين
ش��ود
تنظيم
خوردن
موج��ب به
عزيزان
مرگ
بگیرد.مانند
ضايعه تلخي
زماني كه
اس��ت ولي
میاثرگذار
مشــخص،گويد
امدادگرانهواييمي
اتفاقمزمن
میگرن
شما به
اینکه
منجر به
همین امر
شــود و
خوردن شود.
بخش در یک زمان
براي
بايد
و
رسد
مي
خود
باالي
حد
به
نگراني
و
استرس
اين
افتد
مي
مبتال هستید یا خیر هیچ فرقی
غــذا در وعدههای غذایی منظم ورزشهــای هــوازی مالیم نیز افزایش فشار خون خواهد شد.
درمان آن حتماً به روانشناس مراجعه كرد.
خانواده است
اعضايممکن
پزشــک
کند.
ی
نم
و انجام تمرینات ورزشــی روزانه میتواند به از بین بردن سفتی در •
افرادي كه هميشه نگران از دست دادن عضوي از
 )8سیگار را ترک کنید
تجویز کند.
روانكاويبرای
داروهایی را
گردن و شانهها کمک کند.
باشد.
شماآن را كه
ريش��ه
و يا دوس��تان نزديك هس��تند بايد با يك
درماندرد و
تســکین
صورتبرای
اینبهداروها
کشیدنپيدایا وبوی آن
•
•
ريش��هاي
س��پس آن را
سیگار اس��ت
اگردربهگذش��ته
پیروی
سالم
غذایی
رژیم
یک
از
)6
شناسایی
را
میگرن
های
ک
محر
)2
مهر
عكس:
14
صفحه
كرد.
اند
ه
شد
طراحی
میگرن
های
ه
نشان
موضوع
این
دارید،
حساســیت
صفحه  14عكس :مهر
کنید
بگیرید
را
آن
جلوی
و
کنید
24. Sep 2013
Part
میلی گرم (معادل
Skill:بیشتر از۳۰۰A
میتواند باعــث ایجاد حمالت و به پیگشــیری از بروز حمالت

13

13

۱۰
ر
ا
ه
ک
ن
ت
ر
ل
م
یگرن

نااميدي
ههاي
در ثانيههاي نااميدي
كوپتر نجات
است از موادی همچون سبزیجات سبز،
ممکن
یکاین محر
اغلب
شرح
جدولکباهادو

روزهاي گرم

5134

•

شرح میگرنی کمک میکنند .داروها  ۵فنجان قهوه فــوری) قهوه در
دورفتن
پرهیز از
شــود .با
جدول با
میگرنییک

2

5134

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

عادي____________________
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه
ويژه
جدول
جدول عادي
جدول


افقي:
-1دوس����تي -از كارتونه�����اي
1
دوستداشتني
2
 -2جنگ و پيكار -برادر ش��يرازي-
اين كش��ور بيش��ترين باخت (22
3
باخ��ت) را در تمام��ي ادوار ج��ام
4
جهان��ي به خ��ود اختص��اص داده
5
است
موت��ور
در
اي
قطع��ه
عصب��ي-
-3
6
خودرو -امانتدار
7
 -4صندلي پارك -بييار و همدم-
8
ني توخالي -تازه
 -5عدد روستا -بچهترسان معروف-
9
لباس خانمها
10
 -6كم جرأت -تفريق -مخفف الي
11
آخر
تازگي-
و
شادابي
بيمار-
هذيان
-7
12
آدمآهني
13
 -8مخفف ديگر -افشرده آلو -پل
شستوش��وي كامل و ضدعفوني خودداري
ي مس��ئوالن اين بيماري اكنون به قبل
مراسماز 14
 -9تشريفات مربوط به يك
است .باشكوه -گناهان -ميوه شيرينكرد .همچنين در طول س��فر از ساالد و سبزيجات
15
بيم��اري
ي عالي��م
رستورانها نبايد استفاده شود زيرا باكتري بيماري وبا
مهلكبهرا بس��تني-
كش��يدن
-10اينزب��ان
حالي
بي
استفراغ،
رالتهابي و
بدون در آبهاي آلوده رشد ميكند و همراه با سبزيجاتي
پروردگارا -دستبند زنانه
عنوان
ها
چش��م
گودرفتگي
غذايي
چرخه
وارد
شوند
مي
كشت
ها
آب
اين
در
كه
�كم و  -11بافته -قطار زيرزميني -صداي
دائمي ميگفتند -زاپاس خودرو
كلفتاين بيم��اري  3تا 5
داد :دوره حاد
فصل
در
ها
خانواده
داد:
ادامه
وي
شوند.
مي
خانواده
 -9ق��وت اليموت -پخشش��ده -نام
شديد اندك -زمس��تان ع��رب -حرف دخترانهتابستان بايد مراقبت بيشتري
مرحله -12
ليتر
اعت يك
فرزندانشان
كه
استخرهايي
در
كني
پوست
كشي،
دام
انتخاب-
 -10معصيت -وسيلهاي براي پرواز-
ع ميكند
كههمس��ر ابراهيم نبي(ع) -پاس��خ رطوبتدركمآنها ش��نا ميكنند داش��ته
-13
گ او را در پي
درختي -آب
هم���چني��ن از
شهر
باش��ند.ميوههاي
محك��م و دندانش��كن -از ضماي��ر  -11كرها -از
باكتري بيماري
متصل
ز دست رفتن
رودخانهه��ا ب��ه
چش��مهها
جنوبو فرانسه
و بندري در
فرمانروايان
دخترانه-
نام
قادر-
عترين -14
عارضه
استفاده
 -12عنوانآب
يك
آش��اميدنيكبود-
نمايندگي -سوس��ن
وبا در آبهاي آلوده
��د در -15
بهتر اس��ت اين آبها را
نكنند مايه
وهل��هيك��ي از رش��تههاي پرطرف��دار توپ پارچه-
كند
رشدمي
گرايش
ورزشي -رغبتها،
مخرب
غيرمستقل-از بمب
هاوهمراهبا  -13نبرد-
در ك��ودكان
سرد كردن
جوشانده و پس
برگ چاي -كرمينه-
عمودي:سبزيجاتيكهدراين  -14مادهاي
ن شديد آب و
مصرفدرشوند.
-1شغل شوفر -رنجيده ،آزرده
سامانيان
ميشود مركز حكومت
وگي��ري كرد.
حس��يني ني��ز از
دكت��ر
آبهاكشت
ي گروه -2
پايانه
هماهنگ،هايكجور-
معادلاسهال
خواست تا هر
خونيم��اه دوم مي��الدي -ب��ه ش��يوه  -15خانواده
غذايي
چرخه
وارد
گفتن-
س��خن
نوش��تاري
دچ��ار كمبود
ش��ديد را ج��دي بگيرند .وي
جايگاه خانوادهميشود .حل جدول عادی شماره 5133
ند در معرض
گف��ت :بس��ياري از افرادي كه
 -3آرام خودمان��ي -فقير-
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
تر بيماري وبا
ش��وند
مي
مبتال
وبا
بيماري
به
فصل
در
ها
خانواده
ا ن س
ر
ف ل و
د
ر
ش ب و
 1د ا
گوسفند جنگي
باليني
كنند .ه
نمي ي
پي��دا ه م
س
ر
عاليم ا
س و
 2ر س ت ه
تابستان گاز
 -4بچ��ه ميكش��د-
مراقبت
بايد
ايني
عاليم ر
مشاهده ي ا
صورت ب ت
ر ي س در ن س
ا
 3و
شريفي مدير
غ��ذا-
گن��دزدا -چاش��ني
www.tapeshmontreal.com
بيشتريدر
4
د م ل
ي د ك
ر ي
ا
علوم پزشكي
حفظ يخونسردي در
استخرهايي ر مبيماري با
آدرس
ه
ژ
ا
و
م ن ت ش ا
ا
 5ز
امالح
و
آب
بايد
گام
نخستين
آنها
در
فرزندانشان
كه
تب
بهداش��تي ون��ه خوب نه ب��د -علم
-5
ا
ر
سیستم ي خ ك
ل ب
دی ل
ل ب ا
 6ه
بيم��ارم
ها
ی
وشوي ميوهها
طبيعيس
اندازه ت و
ي رانبه ت
بدن ا ف
ك
د
داشته ت ا
 7س
س��نجش
نج��وم -واح��د
كنند
مي
شنا
 8ن ا ك ا م وی
نيزك
راه ش
بهترين ي
یو ه م
وئ ت
دی ر
آن ه
شستوش��وي
بازگرداند
سطح
باشند.
9
ر ن ي
و
د
خ و ن س ر
آب ي
از ل
همچنين گ
پيشگيري
استفاده از پودر او.آر.اس است.
هاردي-
يار
وقت؟-
چه
راه -6
ز
ا ك ن د ه
ا گ
پ ر
 10ي م
دیسک،
کامپکت
کاست و
ها
رودخانه
و
ها
چشمه
و
كرد
عن��وان
درمانگاه
به
بايد
بيمار
آن
از
پس
افزار
دست
11
و
ا
ا ل م و ت
م ل و ك
كه
تابس��تان
بيمارستان امنتقل سشود
دربدر-
زمستاني-
لباس
-7
کتاب،
ق تاف
کارت تلفنه
ز
ط ون يا ا
آشاميدنيو
 12ا ت
بهعنوانآب
Sherbrooke
نوع ر
مدفوع ب
ر
 6162ا
نمونها ب
ش ت
بيش��تري تأسف
وع كالم
ب��رداري باز
 13و ر س ك w.با
م ن ا ن
 514-223-3336ه
و
م
نكنند  14ن س ي ا ن
استفادهبلند-
بيش��تريپرندهاي با پاهاي
ت -8
 Tel.:پيشرفت آن
مرحله
بيمارير و
م ر ي م گ ل ي
و خ و ن ي
 15گ ا
پيشتر به دستمزد و حقوق
دن سبزيجات
تشخيص داده شود.
1

2

3

4

5

6

تپـشدیجیتال

7

6

2

3

افقي 15 14 13 12 11:دس��تگاه نظارت و وص��ول حقوق و
10 9 8
6 5 4 3 2 1
-1دوس����تي -از كارتونه�����اي عوارض ورودي بر ارزش  CIFكاال-
امر 1به شنيدن
دوستداشتني
 -2جنگ و پيكار -برادر ش��يرازي 2-7 -صيقل دادن -ميراث -برچسب
اين كش��ور بيش��ترين باخت ( -8 22پ��ول نقد -التهاب كبد -س��رود
3
باخ��ت) را در تمام��ي ادوار ج��ام اوستايي
جهان��ي به خ��ود اختص��اص داده  4-9ماده قندي ميوهها -مركز استان
كردستان -بيقيد و بند
5
است
 -10ش��هري در آلم����ان -بني��اد
موت��ور
در
اي
قطع��ه
عصب��ي-
-3
6
چيزي -مسافر
خودرو -امانتدار
7
 -11پ��ي در پي -محت��واي ژنتيك
 -4صندلي پارك -بييار و همدم-
يك موجود زنده -سايه
8
ني توخالي -تازه
 -12مث��ل و مانن��د -توانگر -حرف
معروف-
ترسان
بچه
 -5عدد روستا-
9
يوناني -از قديميترين كش��ورهاي
لباس خانمها
10
 -6كم جرأت -تفريق -مخفف الي دنيا
 -13شمش��يرزن -نتيج��ه عم��ل-
11
آخر
كميت
 -7هذيان بيمار -شادابي و تازگي12 -
 -14بلن��د آوازه -ام��ر به نوش��تن-
آدمآهني
13
صفت شيطان
 -8مخفف ديگر -افشرده آلو -پل
 -9تشريفات مربوط به يك مراسم 14
 -15فرورفتگيهاي غش��اي ميلين
در15تارهاي عصبي -باستاني
باشكوه -گناهان -ميوه شيرين
عمودي:
 -10زب��ان كش��يدن به بس��تني-
 -1پاركومتر -بردبار
پروردگارا -دستبند زنانه
سرزمين
مرواريد-
عالي-
اداره
-2
صداي
زيرزميني-
 -11بافته -قطار
افقي:
دائمي ميگفتند -زاپاس خودرو
پخشكبود-
س��نگ
ايران��ي-
جزي��ره
 -1نوعي
ش��ده -نام
اليموت-
ق��وت
كلفتهيوندا -از نشريات معروف -9 -3
اندك-
فرانسه
-12نفوذ
و صاحب
زمس��تان ع��رب -حرفدوات دخترانه
معصيتEasy -
Sudoku
Puzzles
خواه��ران
پوستكني
كشي،
انتخاب -دام
پادگان
مركور-
 -2سنگين-
درخ��تپرواز-
برونت��ه-اي براي
وسيله
 -41از-10
جس��تن گلول��ه -آمرزيده
نبي(ع)-نامپاس��خهن��دي-
-13 -3
ابراهيم خ��ارا-
همس��رس��نگ
صداي كالغ-
رطوبت كم
محك��م و دندانش��كن -از ضماي��رشده
دخترانه
ميوه1هاي درختي -شهر
از
كرها-
-11
4 2
9
5
كمياب-
فلزي
شيميايي
عناصر
از
-5
متصل
1
لئيم-
پژم��رده-
زنن��ده-
گ��ول
-4
 8 9و بندري 4در جنوب 7فرانسه
حرف
هنگام-
5
 -14قادر -نام دخترانه -فرمانروايان 2 4
سرراست
مفعولي 8سوس��نكبود -يك
نمايندگي-
-12
2
8
كلم��هاي ب��راي
ك��ردن-
پ��اره
پرطرف��دار-6
رش��تههاي
واح��د يك��ي از
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ازنگاه خجسته ...

خجست
ه
ق
ا
مون مسلو
تریال

ازنازی بپرس!...

پدر« :دعای خیر من همراهت!»
آیــا روز پدر فقط یک
روز بود و تمام شد؟
خیر!
تــا آنجا کــه معمول
اســت در تمــام دنیا
در شناســنامه ها نام
پدر نوشــته می شود
و فرزندان نــام پدر را
خواهی نخواهی یدک
می کشند.
حال آیا پــدر زندگی
فرزندش سنگ تمام
گذاشــته و یا اهمال
کرده؛ داســتان است
جدا.
شناســنامه ی نوزاد
را پــدر مــی گیرد؛
پاســپورت را پــدر
دریافت میکند ،اجازه
ی ازدواج را با موافقت
پدر انجام می دهند ،پدر کم کم
صدرنشــین مجالس می شود،
پدربزرگ فامیل و خاندان.
پس کتمان نکنیم که پدر جایگاه
مهمی در جامعه و هم در زندگی
فرزنــدان دارد و احترامش البته
واجب در همه حال.
چقدرسعادتمندفرزندیافرزندانی
که قدر پدر را بدانند.
در مقطعی از زمان او از دســت
می رود؛ ناگهان بیادش می افتیم
که آنچه که در توانش بود برای
نازپرورده هایش کرد .در حیاتش
کتمان حقیقــت و در رفتنش

فالنی دعای خیر من
همراهت!
این گفتگو را سال ها
در محل کارم ،همکار
بســیار محترم ،ویدا
خانم مالک ،گوشــزد
می کرد .بــاور کنید
که غلو نمــی کنم و
شاید با این دعای خیر
است که من با وجود
بیماری ســرطان از
نوع چهار هنوز سرپا
ایستاده ام .همواره با
پدر صحبت می کنم و
به یاد نصایح و آموزش
های انسانی او هستم.
مبادا فکر کنید که غلو
می کنم ولی آنچه که
در توان داشتم و دارم
نثار پــدر و مادر می

کنم.
روی سخنم با فرزندانی است که
در زمان حیات دل پدر را بدست
آورنــد و با کالمی خــوش و با
امتنان از آنچه که می توانست در
زندگی فرزندان انجام داد.
به خود حرکتــی موثر و مثبت
بدهید ،مبادا زمان بگذرد و دیر
شود ...که خون گریستن بی فایده
است.
________
عکس :پدرم ،زنــده یاد عبداله
قاسملو و مادرم  - 1997مونتریال
کانادا

خون در چشم جاری می کنیم.
چرا؟ که جز عوامفریبی و مظلوم
نمایی ثمری ندارد .زیرا که پدر
رفت...
مادربزرگ من که گاهی با جمله
عاق والدیــن (آزاردهنده ٔ پدر و
مادر -فرهنگدهخدا) ما جوان ها
را آگاه می کرد که مبادا پدر و یا
مادری فرزند خود را عاق (لعنت)
کند.
گویا مادربزرگ چنین نمونه ای را
شاهد بوده.
در عین حال هستند پدرانی که
در زمان حیــات تکرار کنند که

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

شکست دادن ترامپ!» ...
و ناتو وهمچنیــن حمایت او از
جنگ و تجاوز به عراقدر زمانیکه
سناتور بود و در آخر نقش خونین
او زمانی که وزیر امور خارجه در
دوره اول اوباما بود که با فرستادن
سرباز بیشــتر و بمباران بیشتر
و جنگ بیشــتر در پاکستان تا
ســوریه و تا لیبی ادامه داشت و
این مسئله باعث نفرت بیشتر و
تولید بیشــتر تروریسم وتوسعه
جغرافیائی القاعده و داعش شده
است.
در آخر بیانیه ،سندرز میگوید« :ما
یک راه سخت برای تغییرشکل
دادن آمریکا شــروع کــرده ایم.
مبارزه ادامه خواهد داشت .فردا،
هفته بعد ،سال بعد تا آینده».
جواب :با بیانی دیگر تو مبارزات
را برای هیالری انجام خواهی داد
و از هواداران خــود هم خواهی
خواست که این کار را بخاطر تو
انجام بدهند .تــا هیالری بتواند
اصالحــات داخلــی دراز مدت
خــود را همراه با وســعت دادن
به حلقه نظامی ضد روســی ناتو
ادامه بدهد ،روسیه را در اکراین
و سوریه تحریک کرده و حدود و

را بر روی سایت بخوانید

>> ادامه از صفحه25 :

سطح عملیات نظامی آمریکا رادر
چند کشور خاورمیانه بیشتر کند.
و این از نظر من "ننگین و شرم
آور" است.
او در ادامه مینویســد :ولی الزم
نیست که گوسفندان سگ گله را
دنبال کنند .دو فرزند من  30و
دیگری  26ساله که جزو هواداران
تو بودند ،امکان ندارد به هیالری
"قهرمان مجتمع صنعتی نظامی"
رای بدهند .اگر کسی هم بگوید
شما مجبورید و راه دیگری وجود
نــدارد چون ما فقــط دو حزب
داریم ،آنهــا با منطق و صراحت
جواب خواهند داد.
درحالی که سندرز آماده تسلیم
بیشتر میشــود کلینتونی ها در
ادارات دولتــی برای جلب توجه
هیالری یعنی بهترین متحد برای
طرح "پرواز ممنوع" درسوریه را
آمادهمیکنند.
این یک مسئله غیرمعمولی است
که کارمندان این ادارات طوماری
را امضاء کرده و آنرا به روســای
خود داده حتی به نشــربات هم
درز داده اند.در این طومارپر صدا
خواســتار تغییر رژیم در سوریه
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شده اند همان کاری که آمریکا
در عراق و لیبی ،غیرقانونی انجام
داد که نتیجه فاجعه آمیز آن هنوز
ادامه دارد.
گری لوپ از زبان ری مک گاورن،
(کارمند عالیرتبه سابق سیا که
در تلویزیون آر تی صحبت کرده
است ).نقل میکند که طومار یاد
شده بی شک با پیشنهاد هیالری
انجام شــده .و این برای رضایت
رئیس جمهور آینده اســت که
در گذشــته از گلدواتر حمایت
کرده ،همچون کیســنجر تشنه
خون و خودپسند است؛ همانطور
که نتیجه کار شــوهرش بالکان
را خونیــن کرد که اثرش تا حاال
هســت اثر کار هیالری هم در
خاورمیانه خواهد ماند.
وال استریت ژورنال گزارش داد
کــه " دولت اوباما نگران اســت
که حملــه به رژیم اســد باعث
کشمکش و برخورد مستقیم با
روسیه و ایران بشود".
از نظر گری لوپ پیروزی هیالری
یعنی کشته شــدن جوانان در
جنگ جهانی سوم.
•

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

زمختی یعنی :ندانستن قدر لحظه ها!

من بودم و بوی عطر روسری مادرم ،دست پدرم و نون
سنگک؛ آخ .لعنتی ،چقدر دلم تنگ شده براشون!

ته پیازو رنده رو پرت کردم توی
سینک ،اشــک از چشم و چارم
جاری بــود .در یخچــال رو باز
کردم و تخم مرغ رو شکســتم
روی گوشــت ،روغن رو ریختم
تــوی ماهیتابه و اولین کتلت رو
کف دستم پهن کردم و خوابوندم
کف تابه ،برای خودش جلز جلز
خفیفی کرد که زنگ در رو زدند.
پدرم بود .بازم نون تازه آورده بود.
نه من و نه شوهرم حس و حال
صف نونوایی نداشتیم.
بابام می گفت :نون خوب خیلی
مهمه ! من که بازنشسته ام ،کاری
ندارم ،هر وقت بــرای خودمون
گرفتم برای شما هم میگیرم .در
می زد و نون رو همون دم در می
داد و می رفت .هیچ وقت هم باال
نمی اومد .هیچ وقت.
دستم چرب بود ،شوهرم در را باز
کرد و دوید توی راه پله.
پدرم را خیلی دوست داشت .کال
پدرم از اون جور آدمهاســت که
بیشتر آدمها دوستش دارند ،این
البته زیاد شامل مادرم نمی شود .
صدای شوهرم از توی راه پله می
اومد که به اصرار تعارف می کرد
و پدر و مادرم را برای شام دعوت
می کرد باال.
برای یک لحظه خشکم زد.
ما خانواده ی ســرد و نچســبی
هستیم .همدیگه رو نمی بوسیم،
بغل نمی کنیم ،قربون صدقه هم
نمیریم و از همه مهم تر سرزده و
بدوندعوت جایی نمیریم.
اما خانواده ی شوهرم اینجوری
نبودن ،در می زدند ومیامدند تو،
روزی هفده بار با هم تلفنی حرف
می زدنــد؛ قربون صدقه هم می
رفتند و قبیله ای بودند.
بــرای همین هم شــوهرم نمی
فهمید که کاری که داشــت می
کرد مغایر اصول تربیتی من بود
و هی اصــرار می کرد ،اصرار می
کرد.
آخر ســر در باز شد و پدر مادرم
وارد شدند.
من اصال خوشحال نشدم .خونه نا
مرتب بود؛ خسته بودم.تازه از سر

دلم می نشیند.
راســتی چرا هیچ وقت برای اون
نون سنگک ها ازش
کار برگشــته بودم ،توی
ما خانواده تشکر نکردم؟
یخچال میوه نداشتیم...
چیزهایی که االن وقتی ی سرد و آخریــن کتلت رو
از روی ماهیتابــه بر
فکرش را می کنم خنده
دار به نظــر میاد اما اون نچسبی
می دارم .یک قطره
روز لعنتی خیلی مهم به هستیم ...روغن می چکد توی
ظرف و جلز محزونی
نظر می رسید!
شــوهرم توی آشپزخونه اومد تا می کند.
برای مهمان ها چای بریزد و اخم واقعا چهار تا کتلت چه اهمیتی
داشت؟!
های درهم رفته ی من رو دید.
پرسیدم :برای چی این قدر اصرار حقیقت مثل یک تکه آجر توی
صورتــم می خــورد" :من آدم
کردی؟
گفت :خــوب دیدم کتلت داریم زمختیهستم"
گفتم با هم بخوریم.
زمختــی یعنی:
گفتم :ولی من این کتلت ها رو ندانستن قدر لحظه ها،
برای فردا هم درست می کردم .یعنی نفهمیدن اهمیت چیزها،
گفت :حاال مگه چی شده؟
یعنی توجه به جزییات احمقانه و
گفتم :چیزی نیست ؟!
ندیدن مهم ترین ها.
در یخچال رو بــاز کردم و چند حاال دیگه چه اهمیتی داشــت
تا گوجــه فرنگی رو با عصبانیت وسط آشپزخانه ی خالی ،چنگال
بیرون آوردم و زیر آب گرفتم.
بهدست کنار ماهیتابه ای که بوی
پدرم ســرش رو توی آشپزخونه کتلت می داد ،آه بکشم؟
کرد و گفت:دختر جون ،ببخشید آخ .لعنتی ،چقدر دلم تنگ شده
که مزاحمت شدیم .میخوای نونها براشون؛
رو برات ُببرم؟
فقط… فقط اگر االن پدر و مادرم
بهشون
حتی
که
افتاد
تازه یادم
از در تــو می آمدنــد ،دیگه چه
سالم هم نکرده بودم!
اهمیتی داشت خونه تمیز بود یا
پدر و مادرم تمام شب عین دو تا نه...
جوجه کوچولو روی مبل کز کرده میوه داشتیم یا نه...
بودند.
همه چیز کافی بود:
وقتی شــام آماده شد ،پدرم یک مــن بودم و بوی عطر روســری
کتلت بیشتر بر نداشت.
مادرم ،دست پدرم و نون سنگک.
مادرم به بهانــه ی گیاه خواری پدرم راست می گفت که:
چند قاشق ساالد کنار بشقابش نون خوب خیلی مهمه.
ریخت و بازی بازی کرد.
من این روزها هر قدر بخوام می
خورده و نخــورده خداحافظی تونم کتلتدرست کنم،
کردند و رفتند...
اما کسی زنگ این در را نخواهد
و این داســتان فراموش شــد و زد،
پانزده سال گذشت.
کسی که توی دســتهاش نون
پدر و مادرم هردو فوت کردند.
سنگک گرم و تازه و بی منتی بود
چند روز پیش برای خودم کتلت که بوی مهربونی می داد.
درست می کردم که فکرش مثل اما دیگه چه اهمیتی دارد؟
برق ازسرم گذشت:
چیزهایی هســت کــه وقتی از
نکنه وقتی با شوهرم حرف می دســتش دادی اهمیتشــو می
زدم پــدرم صحبت هــای ما را فهمی!...
شنیده بود؟
زمختنباشیم!
نکنه برای همین شام نخورد؟
(نویسنده :نامعلوم )
از تصورش مهره های پشتم تیر
می کشد و دردی مثل دشنه در
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چندخبــــر...

فولکسواگن  ۱۰میلیارد دالر غرامت به
مشتریانآمریکاییمیپردازد

 ۷۲درصد جمعیت ایران درگیر
خشکسالیبلندمدتاست
رئیس مرکز ملی خشکســالی
و مدیریــت بحــران ســازمان
هواشناســی ایــران از درگیری
۷۲درصد جمعیت کشور با پدیده
خشکسالی خبرداد.
بهگزارش خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا) شاهرخ فاتح ،رئیس
مرکز ملی خشکسالی و مدیریت
بحران سازمان هواشناسی گفت
براساس محاســبات انجام شده
در مورد مســاحت خشکسالی
بلندمــدت در ایران ۳۱« ،درصد
مساحت کل کشور از خشکسالی
خفیف ۲۹ ،درصد خشکســالی
متوسط ۱۲ ،درصد خشکسالی

شــدید و یــک درصد نیــز با
خشکسالی بسیار شدید درگیر
هستند».
بهگفته او جمعیتی که تحت تأثیر
خشکسالی بلندمدت قرار دارند،
 ۲۷درصد با خشکسالی خفیف،
 ۳۲درصد خشکسالی متوسط،
 ۱۲درصد خشکســالی شدید
و یک درصد خشکســالی بسیار
شدید روبهرو هستند.
براساس شاخص بلندمدت هفت
ســاله ،بخشهایی از استانهای
فــارس ،یزد ،کرمان ،خراســان
رضوی ،خراسان جنوبی ،خراسان
شمالی ،تهران ،البرز ،قم ،مرکزی،

مازنــدران ،خوزســتان ،ایــام
،همدان و کردســتان با درجاتی
از خشکســالیهای خفیــف تا
بسیارشدیدمواجهاند.
خشکسالی شــدید در ایران از
حدود  ۱۰ســال پیش آغاز شده
و به گفته کارشناسان دستکم
تا  ۲۰ســال دیگر ادامه خواهد
داشت.
رئیس مرکز ملی خشکســالی
و مدیریــت بحــران ســازمان
هواشناســی ایران یک ماه پیش
گفته بود  ۱۰درصد از مساحت
ایران دچار خشکســالی شدید
است.

'ساالنه  ۳۰هزار کودک معلول' در ایران متولد میشوند
 : BBCانوشیروان محسنیبندپی،
معاون وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی با تاکید بر اجباری شدن
آزمایش ژنتیــک برای ازدواجهای
فامیلی گفت" :ســاالنه حدود ۳۰
هزار کودک معلول در ایران متولد
میشوند".
به گزارش خبرگزاری دانشجویان
ایران ،ایسنا ،در حال حاضر ۲۶۰
مرکز مشاوره ژنتیکدر ایران وجود

دارد کــه  ۹۰درصد آنها توســط
بخش خصوصی اداره میشود.
به گفته آقای محسنی بندپی ،این
آزمایشات برای خانوادههای تحت
پوشش بهزیستی و کمیته امداد
رایگان صورت میگیرد.
این در حالی اســت که مســعود
گرشاســپی ،دبیر انجمن ژنتیک
پزشــکی ایران در اسفندماه سال
گذشــته اعالم کرد که باال بودن

کانادا :تغییرات در قانون شهرونـدی...

قانون حاضر :حداقــل  183روز
حضور فیزیکــی به ازای هر یک

هزینه های آزمایش ژنتیک و تحت
پوشش قرار نگرفت این هزینه ها
توسط بیمهها باعث شده که حدود
 ۴الی  ۵درصد از نوزادان در ایران
معلول متولد شوند.
به گفتــه دبیر انجمن پزشــکی
ایران اگــر بیمهها این هزینهها را
پوشــش دهند ۹۵" ،درصد" از
آمار معلول زایی کاسته میشود.
(20خرداد)

>> ادامه از صفحه8 :

طرح بازبینی :حذف قانون "لغو ســال از چهار ســال موجود در
شــهروندی به موجب نداشتن شش سال اخیر
طــرح بازبینــی :حذف شــرط
قصد اقامت"
•
"حداقل  183روز حضور فیزیکی
کانادا
در
فیزیکی
حضور
به ازای هر یک سال از چهار سال
قانون حاضر :حضور فیزیکی به موجود در شش سال اخیر"
مدت چهار ســال از بازه زمانی •
شش ســال قبل از اقدام نمودن  -افراد کمتری نیاز دارند تا
مهارت های زبانی خود را به اثبات
برای اخذ شهروندی
برسانند
طرح بازبینی :حضور فیزیکی به
مدت سه سال از بازه زمانی پنج قانون حاضر :متقاضیان بین  14تا
ســال قبل از اقدام نمودن برای  64سال می بایست الزامات زبان
را رعایت نموده و آزمون بدهند.
اخذ شهروندی
•
طرح بازبینی :متقاضیان بین 18
اقامت
زمان
مدت
احتساب
تا  54ســال می بایست الزامات
موقت
زبان را رعایت نمــوده و آزمون
قانون حاضر :مدت زمان سپری بدهند.
شده در کانادا به عنوان یک مقیم •
غیر دائمی ،مورد احتساب نمی  -مالیات بر درآمد کانادایی
قانون حاضر :ارائه مالیات بردرآمد
باشد.
طرح بازبینــی :متقاضیان ،قبل کانادایی ،که در صورت لزوم می
از دریافــت اقامت دائــم خود ،بایســت تحت قانون مالیات بر
مــی توانند نهایتاً یک ســال از درآمد برای چهار سال مالیاتی از
زمان اختصاص داده شــده برای شش سال لحاظ شود ،به طوریکه
اقامتشان را برای احتساب حضور با الزامات شرط حضور فیزیکیدر
فیزیکی خــود در کانادا در نظر کانادا منطبق باشد.
بگیرنــد .به این صــورت که هر طرح بازبینی :ارائه مالیات بردرآمد
روزی را کــه تحت اقامت موقت کانادایی ،که در صورت لزوم می
یا با عنوان فرد حمایت شده ،به بایســت تحت قانون مالیات بر
صورت فیزیکی در کانادا حضور آمد برای سه سال مالیاتی از پنج
داشته اند ،یک نصفه روز از حضور سال لحاظ شود ،که می بایست با
فیزیکی خود در کانادا حســاب طرح اصالحی جدیدی که مربوط
به حضور فیزیکی در کانادا است،
کنند.
•
منطبقباشد.

 -حضور فیزیکی کمتر در هر سال
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•
 محکومیت تعلیقی مانعی بر سرراه احتساب روزهای اقامت

قانون حاضر :مدت زمان سپری
شــده ،پس از ادای سوگند می
توانــد به عنوان تعــداد روزهای
حضور فیزیکــی در کانــادا به
حساب بیاید .افراد متهم،در طول
بازه ای که ســوگند یاد کرده اند
(این سوگند تحت شرایط خاصی
ادا می شــود) از حق شهروندی
و یا از ادای ســوگند شهروندی
محرومنیستند.
طرح بازبینی :زمان سپری شده
پس از ادای ســوگند ،به شمار
تعداد روز های ســپری شده در
کانادا در نمی یاید ،و افرادی که
بدین صورت ادای ســوگند می
کنند ،در طــول این بازه زمانی،
از حــق اقدام برای شــهروندی
و همچنیــن از ادای ســوگند
شهروندی محروم هستند.
•
 -سوگند شهروندی کانادایی

قانــون حاضــر :شــرط محروم
کردن متقاضیان از ادای سوگند
شــهروندی در صورتیکه آنان از
این به بعد و یا هرگز واجد شرایط
شهروندی نباشند .اما این موضوع
شامل درخواست هایی که قبل از
یازدهم جون  2015دریافت شده
باشند ،نمی شود.
طرح بازبینی :شرط محروم کردن
متقاضیانازادایسوگندشهروندی
در صورتیکــه آنان از این به بعد و
یا هرگز واجد شــرایط شهروندی
نباشند.همچنیناینقانوندرمورد
درخواست هایی که قبل از یازدهم
جون  2015دریافت شده باشند،
صدق خواهد کرد.

بنــا بــر گزارشهــا،
گــروه خودروســازی
فولکسواگــن آلمان،
موافقت کرده است برای
جلب رضایت شاکیان
آمریکایــی محصوالت
خود ،بیش از  ۱۰میلیارد
دالر غرامت بپردازد.
ایــن شــرکت پــس
از رســوایی بــزرگ در زمینــه
دســتکاری خودروهای دیزل،
بیــش از  ۴۸۲هزار شــاکی در
آمریکا پیدا کرد.
مالــکان خودروهــای دیــزل
شکایتکننده از این شرکت هر
کدام بین  ۱۰۰۰تا  ۷۰۰۰هزار
دالر غرامت دریافت خواهند کرد.
با وجود این ،ممکن است مبلغ
دقیق غرامتها به هنگام رسمی
شدن آن و توسط قضاتدادگاهها
تغییرکند.
اخیرا فولکس واگن اعالم کرده
بود جمــع ضررهایــی که این
شــرکت در جریــان رســوایی
مربوط به دستکاری موتورهای

دیزل متحمل شده به حدود ۱۷
میلیارد دالر رسیده است.
رســوایی فولکس واگن از آنجا
شروع شــد که در یک بازرسی
فنی کارشناســان متوجه شدند
روی موتــور خودروهای دیزلی
فولکسواگن دســتگاهی نصب
شــده بود کــه عامدانه ســطح
آالیندگی را پایینتر از ســطح
واقعی نشان میداد.
همزمان ،در ماه ســپتامبر سال
گذشته آژانس حفاظت محیط
زیســت آمریکا اعــام کرد در
موتورهای گازوئیلــی بعضی از
خودروهــای فولکسواگــن که
در آمریــکا فروختــه میشــد،

دستگاههایی نصب شده
بود که با قرار گرفتن در
شرایط آزمایشی کارکرد
موتور را تغییر میدادند
تا نتایج بهتری نسبت به
کارکرد معمول بهدست
آید.
بر همین اساس ،آژانس
حفاظت از محیط زیست
آمریکا هم پروندهای برای شکایت
از فولکس واگــن تهیه کرد که
همچنان پابرجاســت و شامل
غرامت اعالم شده برای شاکیان
خصوصی آمریکایی نمیشود.
در یک سال گذشته ،فولکسواگن
حدود  ۱۱میلیون دســتگاه از
خودروهــای دیزلی خود را برای
اصالحات فراخوانده و هنوز معلوم
نیست که بعد از به توافق رسیدن
با شاکیان خصوصی آمریکایی،
شکایت آژانس حفاظت از محیط
زیست آمریکا برای این ابرشرکت
آلمانی چه قــدر غرامت در پی
خواهدداشت.

اندازه گیری جرم کهکشان «راه شیری»
محققاندانشگاه مکمستر
کانادا ِجرم کلی کهکشان
راه شــیری را سنجیده و
آن را 700میلیارد خورشید
برآورد کردهاند.
این دقیقترین ســنجش
تا به امروز از کهکشان راه
شــیری ،به تخمین توده
کلی ســتارگان این کهکشان،
ســیاهچالهها ،غبار ،ماده تاریک
و اجســام پرنده ناشــناخته آن
پرداخته است.
ارقام برآوردی پیشین این توده
را حدود یک تریلیون خورشید
تخمین زده بودند.
دانشمنداندو قرن پیش کار وزن
کردن زمیــن را آغاز کردند و در
نهایت فاصله آن را تا خورشــید

•
 -شرط جدید در خصوص تقلب

قانون حاضــر :هیچگونه اختیار
مســلمی برای افسران مهاجرت
جهت توقیف کردن اسناد جعلی
مربوط به پروسه متقاضیان وجود
ندارد.
طرح بازبینی :اختیار توقیف اسناد
ارائه شده در طول اجرای قانون
شــهروندی ،در صورتیکه دالیل
منطقی برای اثبات کردن جعلی
بودن و یا سوء استفاده کردن از
مدارک وجود داشته باشد.

حرکت درست و به موقع!
دادستان دیوید کوهن "David
 "Cohenاینگونــه مــی گوید:
دیدگاه کانادا نسبت به کانادایی
ها ،مهاجران فعلی و مهاجران آتی
مثبت و یکســان است و به همه

سنجیدند .بعدها ،ستارهشناسان
با اســتفاده از معادالت نیوتن به
ِجـــرم خورشید دست یافتند
که 330هزار برابر زمین بود.
اما ســنجش ِجرم کهکشان راه
شیری مشکلتر بود .یک مشکل
بزرگ در دستیابی به یک برآورد
خوب این بود که ستارهشناسان
باید از ســرعت اجسام دوردست
مطمئنمیشدند.

آنها خوش آمد می گوید.
مفهوم وســیعی از شــهروندی
بخشی از این دیدگاه است و این
بسیار حائز اهمیت است که می
بینیم دولت جدید ،از زمان بر سر
کار آمــدن ،ابتکار عمل به خرج
داده است و چندین ماه است که
بر روی این موضوع کار می کند.
بــزودی ،ایــن احتمــال وجود
دارد که به کارگــران خارجی و
دانشجویان بین المللی بگوییم که
آنها می توانند در کانادا سکونت
کنند و به آینده بلند مدت خود
در اینجا بیاندیشند .ما شهروندی
کانادا را به چشم یک مسئولیت
جهانی خواهیم دید و نه به عنوان
چیزی که تأکیــد بیش از اندازه
به حضور فیزیکی افراد در خاک
کاناداداشته باشد.
برای مهاجــران فعلی که قصد

مســاله دیگر ،ایــن بود
که زمین تنها کســری از
کهشــکان قابل مشاهده
توسط تلسکوپ را تشکیل
میدهد.
محققــان با اســتفاده از
روشی جدید به برآورد توده
راه شــیری پرداختند که
شامل سنجش سرعت و موقعیت
خوشههای ســتارهای کروی در
این کهکشان بود .این یافتههای
در نشست ساالنه انجمن نجوم
کانادا ارائه شــد و قرار است در
مجله  Astrophysicalمنتشــر
شود.
(سرویس علمی جام نیـوز)

دریافت شــهروندی کانــادا را
دارند ،سوال حاضر ،آماده سازی
درخواســت آنهــا اســت .یک
درخواســت کامل و دقیق مورد
نیاز اســت تا مقامــات را قانع
نماید که شما واجد شرایط اخذ
شهروندیهستید.
برای مهاجــران آتی که در مورد
وضعیــت اقامــت خــود مردد
هستند ،و گروه کارگران خارجی
و دانشجویان حاضر در کانادا که
اقامت موقــت دارند را در بر می
گیرد ،این تغییرات ممکن است
به صورت جدی تری نســبت به
قبل ،نوساناتی در تصمیم گیری
شــان ایجاد نماید کــه به نفع
پیگیری وضعیت شان باشند.
•
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آیا «اوپک» میمیرد؟

of the

Petroleum
Exporting
Countries

 - ۱۴/۰۳/۱۳۹۵روزگاری نشستهای وزیران سازمان کشورهای گونهای محسوس پایین بیآورد.
صادر کننده نفت (اوپک) در وین خبرســازترین رویدادهای همزمان با ایــن رویدادها،
اقتصادی جهان را رقم میزدند .امروز همان نشســتها در سرمایه گذاری در انرژیهای
صفحات آخر رسانههای بین المللی جای میگیرند ،اغلب با قابل تجدید رو به اوجگیری
این عنوان که «این بار نیز اوپک نتوانست بر سر سقف تولید است.
تنها در ســال  ۲۰۱۵میالدی،
اعضای خود به توافق دست یابد».
همانگونه که انتظار میرفت ،صد ولی این رویداد چندان مهم تلقی حجــم ســرمایه گــذاری در
و شصت و نهمین نشست وزیران نشــد و «اوپک» حدود سیزده انرژیهــای آفتابــی و بادی به
دویســت و پنجــاه و هفت
«اوپک» نیز ،که ســیزدهم
با پیشرفتهای عظیم
میلیارد دالر رسید و ظرفیت
خرداد ماه در وین برگزار شد،
نتوانست این ســازمان را از تکنولوژیک ،شمار بازیگران
تولید در این بخش حدود نه
عرصه نفت افزایش یافته است! در صد افزایش یافت.
کرختی بیرون بیآورد.
البته ســهم انرژی فســیل
با اطمینانی بیش از همیشه
(زغــال ،گاز و نفت) در تولید
میتــوان گفت کــه اقتدار
انرژی جهــان هنوز بــه حدود
«اوپک» به گونهای محســوس سال کم و بیش ناشناخته ماند.
کاهش یافتــه ،از جمله به این جنگ چهارم اعراب و اســراییل هفتاد و هشــت درصد میرسد.
دلیل که بــازار جهانــی انرژی در ســال « ،۱۹۷۳اوپــک» را از ولی سرمایه گذاری و تکنولوژی
در این زمینه به گونهای جهشی
یــک دگرگونی بزرگ را از ســر گمنامی بیرون آورد.
میگذراند و بازی و بازیگران آن با استفاده از این فرصت ،اعضای پیش مــیرود و با توجه به انبوه
نیز به سرعت متحول میشوند .ســازمان علیه قدرتهایی که از دغدغههای زیســت محیطی به
تحــوالت اخیــر در عرصه بین دیدگاه آنهــا مهمترین حامیان ویژه در رابطه با گرمایش زمین،
المللی نشان میدهند که تاریخ اسراییل شــمرده میشدند ،به پدیدهای به نام «گــذار انرژی»
(کاهــش انرژیهای فســیلی و
نفت در پــی دو دوره پی در پی تحریم نفتی متوسل شدند.
که جمعاً حدود هشتاد سال به این ابتــکار زمینه چهــار برابر هستهای به سود انرژیهای پاک)
طول انجامیدند ،به دورهای تازه شدن قیمت نفت را فراهم آورد ،یکی از مهمتریــن گرایشها در
رویدادی که در ادبیات اقتصادی قرن بیست و یکم میالدی است.
گام نهاده است:
جهان «نخستین شوک نفتی» با توجه به همه این عوامل ،بعید به
•
یک) دوران «هفت خواهران»:
نامیده میشود.
نظر میرسد که سازمان «اوپک»
طی دوره نخســت ،که تا سال در پــی ایــن رویداد ،ســازمان بتواند اقتدار از دست رفته خود را
 ۱۹۷۳ادامه یافت ،هفت شرکت «اوپــک» در نقش یــک کارتل بار دیگر به دست آورد.
بزرگ نفتی آنگلیسی  -آمریکایی نفتی با تعیین «ســقف تولید» این به معنای آن نیست که بهای
موســوم به «هفــت خواهران» برای اعضای خود و تعیین سهمیه نفت دیگــر باال نخواهــد رفت.
(اکسان ،موبیل ،شو-رون ،تکزاکو ،برای آنها ،توانست طی یک دوره منظور آن اســت که نوســانات
گلف اویــل ،رویال داچ شــل و طوالنی بر عرضه نفت ودر نتیجه قیمت نفــت به جای آنکه مانند
گذشته زیر فشار «کارتل» هایی
بریتیش پترولیــوم) بازار جهانی بهای آن در بازار تأثیر بگذارد.
در ایــن تأثیر گــذاری «اوپک» چون «هفــت خواهــران» و یا
نفت را زیر تیول خود داشتند.
این هفت غول نفتی در اشــکال همیشــه موفق نبود ،ولی به هر «اوپک» باشد ،از دادههای بنیادی
اولیه خــود در ســال  ۱۹۲۸و حال به عنوان یک وزنه مهم کم و بــازار و به ویژه عرضه و تقاضا در
شرایط غیرانحصاری تأثیر خواهد
در چارچــوب «موافقتنامه های بیش جدی گرفته میشد.
پذیرفت« .آزاد شدن» بازار نفت از
آچناکاری» مناطــق و بازارهای •
نفتی را میان خود تقسیم کردند سه) به سوی دوران«پسااوپک»؟ :قید و بند «کارتل» ها در شرایط
و طی یک دوره نسبتاً طوالنی بر زیر تأثیر تحوالت تــازه در بازار کنونی بســیار محتمل به نظر
عرضــه و تقاضا و بهای این کاال ،جهانی انرژی و نیز تحوالت درون میرسد.
که اهمیت استراتژیک آن بیشتر «اوپک» ،به نظر میرسد که این کشمکشهای درون «اوپک» نیز به
و بیشتر میشد ،تأثیر گذاشتند .سازمان به شدت تضعیف شده و اوج تازهای رســیده و موجودیت
حتی امــواج ملی کردن صنعت در فراز و نشیبهای قیمت نفت آن را به شدت تهدید میکند.
از حدود ســی و پنج سال پیش
نفت در شــماری از کشورهای دیگر نقش مهمی ایفا نمیکند.
تولید کننده به ویژه در سالهای پیش از ایــن «اوپک» در نقش به این سو ،عربستان سعودی با
 ۱۹۵۰تــا  ۱۹۷۰میــادی نیز یک «کارتل» به ویژه میتوانست استفاده از زمینگیر شدن ایران و
نتوانســت نفوذ این شرکتهای بر عرضه نفــت تأثیر بگذارد و با عراق بخش بسیار بزرگی از سهم
پر قدرت را به گونهای محسوس کاهش «ســقف تولید» اعضای آنهــا را در بــازار جهانی نفت به
خود ،قیمت این کاال را باال ببرد .سود خود تصاحب کرد و با تکیه
کاهشدهد.
در حال حاضر با پیشــرفتهای بر ظرفیت عظیــم تولیدیاش،
•
دو) دوران «اوپک»:
عظیم تکنولوژیک ،شمار بازیگران عم ً
ال دیگر اعضای «اوپک» را به
از ســال  ۱۹۷۳به بعــد بازیگر عرصه نفت به شکل چشمگیری گروگان گرفت.
در حال حاضر هــم عراق و هم
تازهای به نام «سازمان کشورهای افزایش یافته است.
صادر کننده نفــت» (اوپک) در بهره برداری از منابع نفتی در آب ایران آشکارا سهم خود را مطالبه
صحنــه جهانی انــرژی قدرت های عمیق دریای شــمال و نیز میکنند و عربستان سعودی که
گرفت .البته «اوپک» در ســال ســواحل برزیل و حتی مناطق به تولید باالی ده میلیون بشکه
در روز معتاد شده ،حاضر به کوتاه
 1960به ابتکار ایران و عربستان قطبی رو به افزایش میرود.
سعودی و عراق و ونزوئال و کویت استخراج نفت از شنهای قیری آمدن نیست.
پایه گذاری شده بود ،با این هدف کانادا بیشــتر و بیشتر میشود .با توجه به این جنگ درونی ،آنهم
که کشورهای عضو آن با اقدامی تولید نفت «غیر متعارف» (شیل) میان مهمترین اعضای آن از نظر
جمعی و با تکیه بر نهادی دایمی در آمریکا (و در آینده نزدیک در حجم ذخایــر و ظرفیت تولید،
بتوانند حق خود را از شرکتهای دیگر مناطق جهان) یک رویداد «اوپک» چگونه میتواند در نقش
بزرگ و پر قدرت غربی بستانند و بسیار مهم اســت ،به ویژه از آن اولیه خود به عنوان مدافع منافع
بر قیمت نفت به سود منافع صادر رو که پیشرفتهای مهم در این صادر کنندگان باقی بماند؟
عرصه میتواند هزینه تولید را به «اوپــک» اعتبار خود را در میان
کنندگان تأثیر بگذارند.

کشورهای در حال توسعه هم از
دست داده است.
در ســالهای  ،۱۹۷۰در پــی
نخستین «شــوک نفتی» ،این
ســازمان به نام مدافــع منافع
«جهــان ســوم» بــه جنــگ
قدرتهای صنعتی رفت و در این
کار از پشتیبانی دیگر کشورهای
فقیر برخوردار شد.
امروز «جهان ســوم» چند پاره
شــده و از درون آن قدرتهای
تازه صنعتی برخاستهاند ،از چین
و کره جنوبی گرفته تا برزیل ،که
با فاصلهای زیاد کشورهای عضو
«اوپک» را پشت سر گذاشتهاند.
قدرتهای تازه عمدتاً وارد کننده
نفت هستند و ،به همین سبب،

خواستار پایین ماندن قیمت آن
هستند.در عوض سازمان «اوپک»
عمدتاً مرکب از کشورهایی است
که جز نفت چیــزی برای زنده
ماندن ندارند و با ســقوط بهای
این کاال در گرداب دشواریهای
اقتصادی فرو میروند .آن دسته
از کشــورهای فقیر نیز که فاقد
نفتاند ،طبعــاً از کاهش قیمت
این کاال سود میبرند و به همین
ســبب با «اوپک» میانه چندانی
ندارند.
«اوپــک» در افــکار عمومــی
کشورهای عضو این سازمان نیز
محبوبیتی نــدارد .هدف از پایه
گــذاری «اوپک» دســتیابی به
«قیمت عادالنه» برای نفت بود

و این ســازمان ،با همین شعار،
بارها موفق شد از راه اعمال فشار
بر قیمتها ،حجم بیشــتری از
دالرهای نفتی را روانه کشورهای
عضو کند .فاجعه بزرگ ،سرنوشت
این دالرها است.
الجزایریهــا و ایرانیهــا و
ونزوئالییهــا ،که تا گــردن در
گــرداب دشــواریهای روزمره
زندگی فــرو رفتهاند ،به آنچه در
مقر سازمان «اوپک» میگذرد،
عالقــهای نشــان نمیدهند .از
دیدگاه آنهــا ،بود و نبــود این
سازمان یکی است.
فریدون خاوند
(تحلیلگراقتصادی)
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 ۶۹میلیون کودک ...
همچنین دختــران خانوادههای
فقیر در مقایســه بــا دختران
خانوادههای ثروتمند ،تا  ۲.۵برابر
بیشتر در معرض ازدواج در سن
کودکیهستند.
در حــال حاضــر حــدود ۱۲۴
میلیــون کــودک از تحصیالت
پیشدبستانی و ابتدایی محروم
ماندهانــد و دو دانشآموز از هر
پنج دانشآموز هــم با وجود به
پایان رساندن تحصیالت ابتدایی
قادر به خواندن ،نوشتن و انجام
دادن یک عملیات ساده ریاضی
نیستن .د
یونیسف در این گزارش با دیدی
انتقــادی به ســرمایهگذاری بر
آموزش و پــرورش برای کاهش

>> ادامه از صفحه6 :

نرخ فقــر و مرگ و میر پرداخته
و تخمین زده اســت که تا سال
 ،۲۰۳۰در مناطــق کــم درآمد
بــرای ایجــاد امــکان تحصیل
کودکان تا سطح متوسطه ،ساالنه
به بودجهای  ۳۴۰میلیون دالری
نیاز است.
در حــال حاضر اما ســاالنه ۸.۵
میلیون دالر کمبــود بودجه در
زمینــه آموزش و پــرورش ۷۵
میلیون کودکدر مناطق بحرانی
وجود دارد و به طور متوسط برای
ایجاد امکان تحصیل هر کودک،
به  ۱۱۳دالر نیاز است.
ادامه تحصیل هر کودک به ازای
هر ســال به طور متوسط درآمد
پدر یــا مــادرش را  ۱۰درصد

افزایش میدهــد و در ازای هر
سال تحصیلی ،نرخ فقر در کشور
 ۹درصد کاهش پیدا میکند.
آنتونــی لیــک ،مدیــر اجرایی
یونیســف گفته اســت« :اگر ما
آمــوزش ،پناهــگاه و مراقبت و
حفاظت را برای کودکان مناطق
درگیر بحران فراهم کنیم ،ب ه آنها
کمک کردهایم تا ذهن و جانشان
را ترمیم کنند .بــه این ترتیب
آنها روزی این قدرت ،توانایی و
قابلیت را به دست خواهند آورد
که به بازسازی کشور خود کمک
کنند».
•
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>> iwamontreal@gmail.com
فدراســیون بین
هاشم است.
ا
لم
لل
ی
جامعه های
آیــا لحظــه ای
دفاع از حقوق بشر
اندیشیده ایم که
از 27ژوئن ،2016
هموطنانی در هوای
ن
رگــس محمدی
آلوده وگرمای 40
«صبـــر ما دیگر به پایان رسیده است!»
در
قبال مخالفت
درجه در اعتراض
ب
با ارتبــاط تلفنی
ه شــرائط غیر
بــا فرزندانش از
انسانی زندان دست
ب
این روز دســت به
ه اعتصــاب غذا
ا
عتصاب غذا زده
زده باشند و ما در
س
ا ت؛
این درخواست با ذکر نمونههایی از حداقلیشان ،اعتصاب غذا کنند و این داریم که در این راه سخت ،ما را یاری
ساحلیامننشسته
 60اُمین روز اعتصاب غذا باشد)
و
ب
ی
تف
او
ت
موارد نقض حقوق بشــر در ایران ،به رویه وضعیتشــان را روز به روز بدتر نمایید.
از
کن
ار
غذای جعفــر عظیم 29میــن
ر
وز
ای
ا
ن
عت
ا
خب
صا
ار
ب
ب
گ
ذ
همانگونه که با آمدن صلیب سرخ
ویــژه در مورد وضعیت زندانها برای میکند.
ریم؟
سازمان و نهادهای بین المللی ارسال مدیریت چندگانه سازمان زندانها نیز ،در سال  ،1356جلوی اعدامها گرفته زاده ،با خونریزی معده غذایمحمدعبداللهی؛ آیا
م
ی
ت
وا
ن
مت
ص
ور
شد
شد و منتظر بررسی جدی آن هستیم .تحمل شرایط را برای مردم به مراتب شد و وضعیت زندانها کمی بهبود بستری و ســاعتی را 23مین روز اعتصاب کهب
رایرسانیدنصدای
غذای ایوب اسدی؛  22آنـ
بیهوش بوده است؛
یافت.
مادران پارک الله ایران سختتر کرده است.
ـان در یک حرکت
مین
ر
42
وز
می
ا
ــ
عت
ن
ا
صا
ر
عت
ب
وز
ا
را
غ
ض
عت
ذا
ی
ی
صاب
ارگانهــای وزارت اطالعات ،ســپاه ما از سازمان ملل و نهادهای حقوق
-------------شرکت کنیم؟
شهرامپ
غــ
ذا
ور
ی
من
ص
رو
ا
ور
ی
ح
ی؛
س
خ
سـ
ن
ـا
با
ن
نقض سیســتماتیک حقوق بشر در پاســداران و نیــروی انتظامــی بر بشریایرانیوبینالمللیمیخواهیم
شماست.
مازندرانی؛
16میــن روز اعتصاب ما
از
پی
شن
ها
دا
ت
مسئوالن حکومت اسالمی
ایران بیداد میکند و باید راهی جدی زندانهــای ایران نظــارت دارند و به که به
ِ
شما
برای برون رفت از آن بیابیم .در کشور همین دلیل احکام زندانیان در موارد ایران فشار بیاورند تا آنها را ملزم 36مین روز اعتصاب غذای علیرضا گلی پور اس
تقبال خواهیم کرد .
و
قدر
ما آزادی اندیشه و بیان حکم کیمیا مشابه با همدیگر تفاوت چشمگیری به رعایت تعهدات بینالمللی خود غذای امیر درستی؛
ت ما در با هم بودن
پا
(اگر
نزدهمین روز اعتصاب ماست!
هنوز در اعتصاب
دارد و هیچ انسان معترضی؛ از فعال دارند .زندانیانی که توســط ســپاه و انجام خواستههای زیر کنند.
غ
ذا
ی دکتر حسن نایب
سیاسی و اجتماعی ،بهایی ،مسیحی ،بازداشت میشــوند ،با شرایط بسیار

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

«ما خواهان بررسی جدی نقض حقوق بشر در ایران
و پاسخ گویی شفاف مسئوالن هستیم»

کلیمی ،زرتشــتی ،سنی ،بیمذهب،
ترک ،کورد ،عرب ،بلوچ ،لر و ترکمن
گرفته تا فعــاالن کارگری ،معلمان،
زنان ،نویسندگان ،هنرمندان و روزنامه
نــگاران از شـّــر ارگانهای مختلف
حکومتی آسایش ندارند و همه را به
اشــکال مختلف تحت فشار و پیگرد
قانونی و فراقانونی قرار میدهند .حتا
خانوادههای آسیب دیده از دست این
آزادی ُکشان در امان نیستند و گاهی
با تهدید و گاهی با جلوگیری از اشتغال
آنان ،فشارها را دوچندان میکنند.
این بی عدالتی ،سنگ بنایی است که
حکومت اسالمی ایران از همان ابتدای
به قدرت رسیدناش گذاشت و تا به
امروز نیز همین روند به اشکال مختلف
ادامه دارد[ .]iآزادیخواهان را با احکام
ناعادالنه به بند میکشند و برخی را
اعدام میکنند یا آنها را با وثیقههای
سنگین زیر حکم نگاه داشته و با انواع
و اقسام شکنجههای روحی و جسمی
در درون زندانهــا یا بیرون از زندان،
آرام و قرارشــان را گرفتهاند .زندانیان
در زندان نیز تأمین جانی و سالمتی
ندارند و مدتهای طوالنی آنها را در
وضعیت بالتکلیف نگاه میدارند و در
بسیاری موارد برای اقرار گیری آنها
را به شدیدترین شکل ممکن شکنجه
میکنند .آنهایی که به حبس محکوم
میشوندنیزبهدلیلنبوداستانداردهای
الزم در زندانها و عدم پاســخ گویی
مســئوالن ،با خطر جــدی مرگ یا
با انواع و اقســام بیماریهای سخت
روبرو بوده و از درمانشان جلوگیری
میکنند و گاهی تا پایان عمر سالمتی
جسمی و روحیشان را از دست داده
و خودشان و خانواده درگیر میشوند
یا با مرگهای مشــکوک در زندان از
بین میروند یا کشته میشوند .برخی
از زندانیان نیز مجبورند برای اعتراض
به احکام ناعادالنه یا توجه مسئوالن
به خواستههای

بدتر و با احکام ســنگینتری روبرو
هستند.
احکام حیرت انگیزی که بیشتر برای
باال بردن فضای ترس و وحشــت از
ادامهی فعالیت صادر شده است و هیچ
مبنای منطقی برای صدور این احکام
وجود ندارد]ii[.
همچنین ،نبود قانونی مبتنی بر رعایت
حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی،
بحرانهــای مختلفــی را در درون
زندانها ایجاد و ضرورت بررسی جدی
نقض حقوق بشر در درون زندانهارا
نیز دوجندان کرده است]iii[ .

جناب آقای زید رعداحلسین ،کمیسر
عالی حقوق بشر سازمان ملل

صبر ما دیگر به پایان رسیده است ،ما
کشتارهایدهه شصت و به ویژه کشتار
وحشیانه زندانیان سیاسیدر تابستان
سال  67توسط حکومت اسالمی ایران
و ســکوت سازمان ملل در برابر آن را
فراموش نکردهایم و همچنان پیگیر
ِ
کشف حقیقت هستیم.
شما پس از سالها مبارزه و جنگهای
پیاپی بین کشورها و بیعدالتیهای
گســترده در ســطح دنیا ،به چنین
مسئولیتی دست یافتهاید .ما از شما
میخواهیم که چشــمتان را بر نقض
حقوق بشــر در ایران نبندید و اجازه
ندهید که کشورهای عضو آن سازمان،
رعایت حقوق بشــر را فــدای منافع
اقتصادی خود کنند.
بیتردید ما میدانیم که این وضعیت
با پیگیری و حرکت مستمر و مستقیم
مردم هــر کشــوری از پایین تغییر
خواهــد کرد و با تمام این فشــارها،
مبارزهی فعاالن سیاسی و اجتماعی
و خانوادههای آســیب دیده در ایران
همچنــان در اشــکال مختلــف با
خواستههای مشخص[ ]ivدر جریان
است و مسئوالن حکومتی نمی توانند
ایستادگی مردم در برابر دیکتاتوری را
متوقفکنند.
ولی ایــن را هم میدانیم که
سازمان ملل و همهی نهادهای
بمنا
حقوق بشــری مرتبط که در
سبتتعطی
ال
ت
ت
اب
س
ت
اولین یکشنبه ما انیجلسه
این ارتباط مسئولیتی به عهده
وئ
ی
هژ ه
برگزار ن
گرفتهاند ،یا آگاهانه و داوطلبانه
 ubertخواهد شد
H
فعالیــت سیاســی و اجتماعی
8043 St C H2R 2P4
Q
l,
a
é
میکنند ،نیــز در برابر ما مردم و
)Montr ro: Jarry
(Met
جامعه مســئولند و از شما انتظار

جل
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م
ن
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ن
ا
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 -1گزارشگر ویژه آن ســازمان
(احمدشــهید) ،هرچه زودتر به ایران
بیاید و وضعیت حقوق بشر و وضعیت
زندانها و زندانیان را از نزدیک بررسی
کند.
 -2گزارشیدقیق و شفاف از وضعیت
زندانهــا و زندانیــان و زندانبانها و
روشهای مواجهه با زندانی به مردم
ارایه شود.
 -3تعداد دقیق زندانیان سیاســی
و حکمهای صادر شده برای هر یک
و وضعیت کنونیشــان را در تمامی
زندانهای کشور بدانیم.
 -4گزارشی دقیق و شفاف از تمامی
زندانهــای کشــور(چه زندانهای
رسمی ،چه زندانهای غیر رسمی که
زندانیان را در آن نگاه داری میکنند)،
به مردم ارایه شود.
 -5متهمان با وکیل خود خواسته و
دردادگاهی علنی محاکمه شوند.
 -6احــکام اعــدام و حبسهــای
طوالنی مدت و وثیقههای ســنگین
برداشته شوند یا شرایطی فراهم شود
که خانوادهها مجبور نباشند به تنهایی
این بار سنگین را بر دوش کشند.
 -7اعالمیهی جهانی حقوق بشــر
پذیرفتــه شــود و قانون بازداشــت
منتقدان حکومت و حمله به خانهها
ِ
و میهمانیها و شکنجه برای اعتراف
گیــری و احــکام ظالمانــه و قرون
وسطایی شــاق زدن و سنگسار لغو
گردد .خرداد 1395

کافه خاطرات

میهمان :دکتر نیما مشعوف

یکی از اعضای فعال کامیونیتی ایرانی مونترال

بخش دوم

جوامع بشری همواره در جستجوی ابزاری برای شنا خت و تعریف هویت خود میباشند که خاطرات مشترک اعضاء انها
یکی از این ابزار است .با توجه به روابط دو جانبه خاطرات فردی و جمعی  ،تبادل بین آنها یکی از راه های بوجود
آوردن خاطرات مشترک است .خاطرات مشترک در تبیین و تداوم هویت نقش اساسی دارند و این نقش در جوامع پویا
و بخصوص مهاجر از اهمیت بسزایی بر خورداراست.

نیما مشعوف متولد فرانسه و بزرگ شده مونترال و تهران است .تحصیالت خود را با دوره فوق دکترا
در رشته اپیدمیولوژی کلینیک در زمینه ایدز در دانشگاه مک گیل به اتمام رساند و از سال ۱۹۹۹
مشغول کار تحقیقاتی در زمینه ایدز و بیماری های مقاربتی است.او در زمینه های سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی نیز هم در جامعه ایرانی و هم در جامعه میزبان فعال میباشد .نیما مشعوف به عنوان یکی از
مدیران مدرسه دهخدا چند دوره فعال بوده است.

از ساعت  ۱۸:30تا ۲0:30

دوشنبه July 4

Westmount Library- Westmount Room; 4574 Sherbrooke Street W.

مادران پارک الله ایران

رونوشت:
 آقای بان کیمون ،دبیرکل سازمانملل متحد
 آقای احمد شهید ،گزارشگ ر ویژهسازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر
در ایران
 آقای کریســ ُتف هینز ،گزارشگرویژهی اعدامهای فراقضایی ،فوری یا
خودسرانه
 آقای خوان مندِز ،گزارشگر ویژهیشکنجه ودیگر رفتارها و مجازاتهای
ظالمانه،غیرانسانییاتحقیرآمیز
 سازمان دیده بان حقوق بشر فدراســیون بینالمللی جامعههایحقوق بشر
 جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران -سازمان عفو بینالملل

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما مکمل یکدیگریم!
کپی برداری باعث تضعیف کامیونیتی است! پدیده های نو بیاوریم.
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موفقیتمالی
جز من ...
جز من اگرت عاشق شیداست بگو
ور میل دلت به جانب ما ست بگو
ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو
گر هست بگو ،نیست بگو ،راست بگو

مشاور مالی شرکت
Investors Group

Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

 ) 4آغاز کردن با نگرش مثبت
(ادامه)
در گفتار قبل موضوع مساجت در انجام

امور را مطرح کــرده و تاکید نمودم که
یکی از ویژگی های افراد موفق ،سماجت
است .آنها برای رسیدن به اهداف خود
پافشــاری میکنند و بارها و بارها اقدام
میکنند تا به نتیجه مطلوب برسند.
متامی افراد موفق و مشاهیر جهان از
اصل "مساجت" بهره برده اند.

روزی خبرنگاری از «توماس ادیســون»
پرسید :شما تاکنون تالشهای بسیاری
برای پدیــد آوردن المپ انجام و تا آن
جا که من میدانم حدود  900آزمایش
انجام دادهاید اما همه آنها با شکســت
مواجه شــده است با اینوجود باز هم از
تالش دست بر نمیدارید؟
ادیسون در حالیکه به آن جوان خبرنگار
لبخند میزد پاسخ داد:
پســرم ،من  900بار شکست نخوردهام
بلکه  900راه پیدا کردهام که به اختراع
المپ منجر نمیشود!
اندکی بعد توماس ادیسون باالخره موفق
شد اولین المپ الکتریکی جهان را بسازد!
تمامی افراد موفق و مشــاهیر جهان از
اصل سماجت بهره برده اند.
بــه عنوان مثــال موفقیــت بنیانگذار
رستورانهای زنجیرهای و جهانی ،KFC
آقای "هارلند دیوید ساندرز» معروف به
«کلنل ساندرز» مدیون سماجت مثال
زدنی اوست.
کلنل ساندرز از لحاظ ثروت و هوش یک
فرد معمولی بود اما از اصل سماجت به
خوبی استفاده نمود .او در نهم سپتامبر
 1890میالدی به دنیا آمد .در شــش
سالگی پدرش از دنیا رفت و مادرش به
ناچار مشغول به کار شد .در نتیجه این
ساندرز بود که میبایست برای خانواده
آشپزی کند .او ده سال داشت که اولین
شــغل خود را با حقوق بسیار ناچیز در
یک مزرعه در نزدیکی خانهشــان آغاز
کرد .پانزده ساله بود که راننده تراموا شد.
در شانزده سالگی نیز در کوبا سرباز بود .از
آن به بعددر نقشهای مامور آتشنشانی
راه آهن ،مســوول فروش بیمه ،کارگر
کشــتیهای کوچک بخاری ،فروشنده
الســتیک و کارگر پمپ بنزین فعالیت
کرد.
ساندرزدر سن  40سالگی برای مشتریان
یک پمپ بنزین و فروشــگاه میانراهی
در ایالت کنتاکی خوراک مرغ درســت
میکــرد .در روش پخت مــرغ از یازده
ادویه بهره میبرد و کیفیت آن را هر روز
ارتقا می داد .او که از کودکی به آشپزی
پرداخته بود هم توانمنــدی خوبی در
ایــن کار پیدا کرده بود و هم کنجکاوی
کودکانه آن دوران هنــوز هم در کار او
بهجای مانده بود .او مــرغ را در اجاقی
که غذا را با فشــار بخار طبخ مینمود
درست میکرد .بدین ترتیب هم سرعت
پخت باالتر میرفت هم طعم متفاوت و
لذیذتری پیدا میکرد .این محبوبیت تا
جایی بود که در سال  1935رابی الفون،
فرماندار ایالت ،نشان افتخاری «کلنل
کنتاکی» را به او اعطا کــرد ،او خود را
از آن پــس «کلنل» میخواند .او که به
کیفیت و امتیاز مرغ ســرخ کرده خود
ایمان داشــت ،در سال  1952شروع به
بازاریابی برای محصول خود کرد.
ساندرز  65ساله با ماشین خود به سراسر
کشور سفر کرد و به رستورانهای مختلف
سر میزد و برای رییس و کارمندان آنها
مرغ مخصوص خود را درست میکرد.
آری ،او هــر دری را زد ،بــه هر صاحب

رستورانیداستانش راگفت:
«من یک دستورالعمل عالی برای طبخ
جوجــه در اختیــار دارم و فکر میکنم
اگر از آن اســتفاده کنید ،میزان فروش
شما باالتر خواهدرفت و میخواهم که
درصــدی از افزایش آن فروش را به من
بدهید».
خیلیها به او خندیدند و گفتند:
«راهت را بگیر و برو!»
او دو سال وقت صرف کرد و با اتومبیل
کهن ه خود ،شهرهای کشورش را گشت.
با همان لباس سفید آشپزی شبها روی
صندلی عقب اتومبیل خود میخوابید
و هر روز صبح با این امید بیدار میشد
که فکر خود را با فــرد تازهای در میان
بگذارد .معروف اســت که کلنل ساندرز
 1009بار جواب منفی شنید ،اما ناامید
نشد و عاقبت هزار ودهمین نفردر سالت
لیک سیتی دستور غذای او را پذیرفت و
کسب و کار او آغاز شد.
او به این کار ادامــه داد و کمکم تعداد
رستورانهایی که پیشنهاد او را پذیرفتند
افزایش یافتند .طولی نکشــید که مرغ
سوخاری کنتاکی به یکی از مشهورترین
غذاهای فوری تبدیل شد .تا سال 1964
او با بیش از  600رستوران در آمریکا و
کانادا قرارداد بسته بود .سرانجام در این
سال او امتیاز مرغ کنتاکی را به قیمت
 2میلیون دالر به جمعی از سرمایهداران
واگذار کرد .ساالنه میلیاردها مرغ کنتاکی
در آمریکا و بیش از هشــتاد کشور دنیا
برای مشتریان سرو میشود.
پیرمرد  65ســالهای که با چک تامین
اجتماعی خود به مبلغ  105دالر روزگار
میگذراند ،توانسته بود با مهارت و ابتکار
خود بر رژیم غذایی مردم جهان تاثیری
شگرف بگذارد ،زندگی و درآمد خود را
بهبود بخشد و نیز کسب و کار راهاندازی
کند که اکنون از قیمتی میلیارد دالری
برخوردار است!
ک بار شکست ناامید
چند نفر از شما با ی 
میشوید؟
چند نفر از شما با سه بار شکست ناامید
میشوید؟
ش از ده
آیــا تا به حال کاری بوده که بی 
بار برای انجام آن تالش کنید؟ یا بیش از
بیست بار؟ بیش از  50بار چطور؟
لطفا از این پس هرگاه ناامیدی از انجام
کاری به سراغتان آمد داستان موفقیت
توماس ادیســون و کلنل ساندرس را به
یاد بیاورید.

ک بار شکست ناامید
چند نفر از شما با ی 
میشوید؟

در شماره پیشین به نگرش مثبت اشاره
داشــتم .اضافه میکنم که در انجام هر
کاری ،نگرش مثبت عامل مهمی برای
موفقیت در انجام آن است.
بنابرایــن در تمامی مراحل پرداختن به
جدول زمانبندی امور روزانه از نگارش
تا اجــرا و ارزیابی بایــد خوشبین بود.
همچنین به یاد داشته باشید که حتما
در جدول زمانبندی روزانه جایی برای
خود و پرداختن به خود قرار دهید.
تفریح و پرداختن به عالیق شخصی هر
چند خیلی کوتاه باید یکی از برنامههای
روزانه باشد .این کار باعث تقویت روحیه
و افزایش توان روحی روانی میشود.
حال اگر این فعالیت ،ورزش باشــد هر
سه بعد انسان یعنی روح ،روان و جسم
را همزمــان تقویت میکند و شــما را
بــرای یک روز فعال و موفق دیگ ر آماده
میسازد.
یادتان باشد که شما میخواهید زندگی
کنید نه اینکه فقط زنده باشــید .اگر
تفریح نمیکنید و از زندگی خود لذت

نمیبرید اشتباه بزرگی انجام میدهید.
اگر از آندســته آدمهایی هســتید که
معتقدید کار برایتان بهترین تفریح است
مشکلینیست.
بررسی کنید که آیا کار شما باعث تقویت
روح ،روان و جسم شــما میشود؟ اگر
نمیشــود ،باید به دنبال تفریح دیگری
باشید .فراموش نکنید که شما در قبال
سالمتی خود مسوول هستید.
یکی از مفاهیم موفقیــت از دید آقای
موفقیت« ،موفقیت پایدار» است .نظر
به اهمیت واژه "پایدار" کمی در مورد آن
توضیح می دهم.
آیا تا به حال عبارت «توسعه پایدار» را
شنیدهاید؟
«توسعه» یکی از واژگان مورد استفاده در
بخش صنعت است و به این معنی است
که صنایع بایستی بهروز و با تکنولوژی
روز دنیا همگام باشند .همچنین وجود
صنایع مادر مانند نفت ،گاز و فوالد که
مواد اولیه سایر صنایع را تامین میکند
نیز از نشــانههای بارز توســعهیافتگی
صنعتی است.
اما در واپسین ســالهای قرن گذشته
عبارت «توسعه پایدار» مطرح شد .منطق
توسعه پایدار میگوید که:
بخش صنعت برای تولیدات خود به مواد
اولیه نیاز دارد .مواد اولیهای که از طبیعت
به دســت میآید .طبیعتــی که منابع
آن محدود اســت ،منابعی مانند نفت،
گاز ،فلزات و چوب .وقتی صنایع ضمن
مصرف بیرویــه منابع طبیعی فرصت
جایگزینــی آنرا به طبیعت نمیدهند و
از طرفی با آلودهکردن محیط زیســت
طبیعت را به ورطه نابودی میکشانند،در
آینده نزدیکدیگر منبعی نخواهد ماند تا
صنایع به کار و تولیدات خود ادامه دهند.
در واقع صنایع با دست خود ،خود را نابود
میکنند .بنابراین ،صنایع باید به نحوی
فعالیت کنند که ضمن مصرف متعادل و
بهینه منابع طبیعی ودادن فرصت کافی
به طبیعت بــرای تجدید منابع خود ،از
آلودگی محیط زیست نیز بپرهیزند.
بدین ترتیب میتوانند به کار خود ادامه
دهند و این یعنی توسعه پایدار.

«موفقیت پایدار» شبیه «توسعه پایدار»
است.

مفهــوم «موفقیت پایــدار» نیز چیزی
شبیه مفهوم «توسعه پایدار» است .عامل
اصلی فرآیند موفقیت خود شما هستید.
موفقیتهای شــما زمانی ادامه خواهد
داشت و پایدار خواهد بود که خود شما
در وضعیت جســمی ،روحــی و روانی
مطلوبی به سر ببرید .در غیر این صورت
موفقیتهای شما محدود میشود و ادامه
نخواهد داشت .پس در تمامی مباحث
موفقیت ،به خود و ســامت خویشتن
توجه ویژهای داشته باشید و در تنظیم
برنامههــای روزانه نیز حتما زمانی را به
خود اختصــاص دهید .زمانی که در آن
حداقل یکی از ســه بعد روح ،روان و یا
جسم شما تقویت شود.
 )5بــــررسی عملکرد

بررسی عملکرد آخرین مرحله هر اقدام
و اولین مرحله اقدام بعدی است .بررسی
عملکرد ،روند و چرخه بهبود را شــکل
میدهد.
برای توضیح بهتر بررسی عملکرد الزم
اســت اشــارهای به چرخه «»PDCA
داشته باشم .این چرخه برای اولین بار در
سال  1930توسط «والتر شوارتز» مطرح
و بعدها توسط «ادوارد دمینگ» ارایه شد
و برای همین به «چرخه دمینگ» هم
معروف است.
ادامه دارد...

به اهتمام

محمد فرحی

چند قطعه از مولوی

کیـواننصیرنیا
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در من غم شبکور...
در من غم شبکور چرا پیچیده است
کورست مگر؟ و یا که کورم دیده ست
من در فلکم در آب و گل عکس من است
از آب کسی ستاره کی دزدیده ست
کشتی چو ...
کشتی چو به دریای روان می گــذرد
می پندارد که نیستان می گذرد
ما می گذریم زین جهان در همه حال
می پنداریم کاین جهان می گذرد
در آتش خویش...
در آتش خویش چون همی جوش کنم
خواهم که تو را دمی فراموش کنم
گیرم جامی که عقل بی هوش کند
در جـــام درآیی و تو را نوش کنم

(مونتریال)

ّبگوبخند با حافظ

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند
بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند
-------------------آن کیست کز روی کرم ،با ما وفاداری کند
خود را ز نیرنگ و کلک در دوستی ،عاری کند
دوری کند از حقه ها ،باغ دل بی کینه را
با نسترن های وفا ،زیبا و گلکاری کند
برعکس یاران دورو ،ده رنگ های یاوه گو
یکرنگ باشد چون لبو ،با من وفاداری کند
آن کارمند بینـــــوا ،باید خورد باد هوا
هرچه بکوشد روزها ،هر قدر شب کاری کند
با وام دارد عادتی ،با جنس قسطی رغبتی
در حسرت هر نعمتی ،آب از دهان جاری کند
مانده میان گل خرش ،کرده گرانی پنچرش
در بردن عقل از سرش ،همت کند ،یاری کند
نشناختی چون درد را ،آن میکروب نامرد را
یک گاله آمپول و دوا ،کی رفع بیماری کند
در توبه بادا ناتوان ،آن رند و شیاد و چاخان
تا عمر دارد در جهان ،روباه ،مکاری کند
وقتی به قول مش رجب ،آرد گرانی جان به لب
کاسب چه عشقی روز و شب با جنس انباری کند
در گوش بیمار مچل ،کز وضع درمان شد کچل
کم کم بگو خرج عمل ،تا ترک هشیاری کند

مصرف شلوار نو !

خواست شلواری خریداری کند
کاسبی مسکین و بی صبر و ثبات
گفتمش :شلوار ،البد ،می خری
تا کنی در جشن نوروزی به پات
دوستی شیرین سخن زآنجا گذشت
گشت زین خوش باوری مبهوت و مات
گفت :کی باشد به فکر جشن عید
آنکه در وی نیست آثار حیات؟
می کند آماده شلوار جدید
بهر قانون جدید مالیات
توفیق 1323/12/13
-------------------

ابوالقاسمحالت

تاثیر روز سیزده !
عاقبت این کله ی بی نور و بی تدبیر من
صدبال امروز می سازد گریبانگیر من
پرخوری آخر مرا سازد به دل دردی دچار
چون شود پر از خوراکی معده ی بی پیر من
می پرم از روی اکبرخان به جفتک چارکش
می خورم با سر زمین در رود از زیر من
کله ی یک مرد را با سنگ می گیرم نشان
وای اگر محکم نشیند نشانه تیر من
خلق را زخمی کند ،در زحمت اندازد مرا
این سگ درنده ی آزاد و بی زنجیر من
خویش را زیبا شمارم گرچه با این روی زشت
نیست هیچ آئینه ای را طاقت تصویر من
بس که خود را کرده ام از فرط پرخوردن خراب
دکتری باید بیاید از پی تعمیر من
خسته حال و بی محابا می کنم رانندگی
یک تصادف گر کنم ،داغان شود گلگیر من
گرچه دانم باعث این رنج ها و فتنه ها
نیست جز بی فکری من ،خبط من ،تقصیر من
باز می گویم که از تاثیر روز سیزده است
این نحوست ها که گردیده است دامنگیر من
آن چه را خود بر سر خود آورم با دست خود
گویم این ها قسمت من بوده یا تقدیر من

بیژن ترقی

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

چـرا چـو قصه فـرامـوش یکدگر باشیم
بیـا کـه راحــت آغــوش یکدگر باشیم
بیا کـه همچو شقایق زداغ محـنت هم
سبو به دوش و قدح نوش یکدگر باشیم

قـرار خـاطـر انــدوهبـار هـــم گــردیــم
چـــراغ کلبــه خـامــوش یکدگر باشیم
بیا ز ساغـر چشمـان هـم به هشیـاری
زنیـم بـاده و مــدهــوش یکدگر باشیم
زنیـم پیرهـن شــوق را بـهدامــن چـاک
چـو در خیـال بــر و دوش یکدگر باشیم
بیا که همچو شب و روز در غم و شادی
سپید پـوش و سیه پوش یکدگر باشیم
چــو روزگـار فرامـوش مـی کنــد مــا را
چرا چــو قصــه فـرامـوش یکدگر باشیم

پل پیروزی

«به ایران ،به علت کمــک موثری که در جنگ
جهانی دوم به متفقین کرده بود" ،پل پیروزی"
لقب دادند ولی در انجمن اخذ غرامات این کشور
را دعــوت نکردند و آن را از حقوق خود محروم
گذاشتند».
همهدانند که من مملکتی بیطرفم
لیک ،از هر طرفی ،تیر بال را هدفم!
درد سر بینم و زحمت ز شمال و ز جنوب
دایم از دست دو همسایه به آه و اسفم
آن دهد زحمت و رنجم که رباید گنجم
وین زند سنگ ز بهر گهرم بر صدفم
موقع جنگ ،کنم جا به صف متفقین
موقع قسمت پول و پله خارج ز صفم
دعوتم انجمن اخذ غرامات نکرد
و آنچه رفت از کف من باز نیامد به کفم
فقط آخر لقبی نیک به مخلصدادند
پل پیروزی ام و ،این شده تنها شرفم
موقع جنگ مرا گوهر و ُدر می خواندند
خـزفم
و
سفال
موقع صلح کم از سنگ و
َ
منم آن بره که در دامن صحرای وجود
غافل از گرگم و سرگرم به آب و علفم
بهر حفظ خود اگر فکر اساسی نکنم
می کند پنجه گرگان ستمگر تلفم
27/3/14
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طــی دو هفته اخیر ســایت بی بی
سی با انتشار سلسله مقاالتی به قلم
کامبیزفتاحی اقدام به بازنشر گوشه
هایی از اســناد مذاکرات پشت پرده
خمینی و منصوبینش با فرستادگان
ویژه دولت وقت آمریکا کرده اســت.
تماس ها و مذاکراتی که اولین بار در
دیماه  ۵۷هنــگام اقامت خمینی در
نوفل لوشاتوی پاریس صورت گرفت
و پس از آن در بهمن ماه همان سال
پیش از سقوط کامل رژیم سلطنتی
شاه در تهران تداوم یافت.
سازش و تالش مشترک قدرتهای
امپریالیست به ویژه امپریالیسم آمریکا
و ارتجــاع داخلی به رهبری خمینی
برای مهار و ســرکوب انقالب ایران،
حقیقتی اســت که از همان آغاز به
قدرت رسیدن هیئت حاکمه جدید
به رهبری خمینی ،آشکار شده بود.
سازمان ما سالها پیشدر تحلیل خود
از ماهیت طبقاتی و خصلت ارتجاعی
جمهوری اســامی این بند و بست
و ســازش را برمال کرده بود .اسناد و
خاطراتدست اندرکاران این زدو بند و
سازش و اهداف مشترک آنها ،در طول
این سالها،از جمله خاطرات سولیوان،
هویزر ،ژیسکاردستن وغیره ،جزئیات
مشخصتری از این زد و بند و سازش
را ارائه دادند .بنابراین ترجمه بی بی
سی از اسنادی که دولت آمریکا آنها
را از طبقه بندی اسناد محرمانه خارج
کرده ،حقیقت جدیدی را برمال نکرده
است .اگر نکته جدیدی در این اسناد
نیست ،هدف از ترجمه آنها چیست؟
بی بی ســی که در آن ایام بلندگوی
تاثیرگذار پیشبرد سیاست امپریالیسم
در انتقال قدرت به دارودسته خمینی
و متحدین آنها ،امثال نهضت آزادی
و جبهــه

ملی بود،
هدف معینی
را از این ترجمه
دنبــال میکند
کــه همانــا
تاثیرگذاری بر
نــزاع کنونی جناح
های رژیم

در مورد مناســبات با دولت آمریکا و
تقویت یک جناح رژیم است.
از همین رو است که با واکنش شدید
خامنهای مواجه شــده که اســناد را
جعلی اعالم کرده است .اما ببینیم این
اسناد چه میگویند:
بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا
که با گذشــت بیش از سه دهه هم
اکنون از حالت محرمانه خارج شده
اند ،روز  ۱۵ژانویــه  ۲۵( ۱۹۷۹دی
 )۱۳۵۷برای اولین بار وارن زیمرمن،
از کارکنان ارشــد سفارت آمریکا در
پاریس به دیدار ابراهیم یزدی،مشاور
و رابط امین خمینی میرود .دیداری
کوتاه که فقط به مدت  ۲۰دقیقه در
هتلی واقعدر نوفل لوشاتو محل اقامت
خمینی انجام گرفت .اهمیت آندیدار
اولیه ،نه در ســری بودن آن ،بلکه در
این بود که آغاز روند مذاکرات پشت
پرده آمریکا و نزدیکان خمینی را در
گستره ای وســیعتر فراهم ساخت.
تماس ها و دیدارهایی که پس از آن
از طریق ویلیام ســالیوان سفیر وقت
دولت آمریکا با بازرگان ،محمد بهشتی
و موســوی اردبیلی در تهران و دیدار
شــهریار روحانی و رضا صدر با اندرو
یانگ در آمریکا صورت گرفت)۱(.
در واقــع هدف اولیه آمریکا از تماس
با خمینی ،تســهیل روند سازش و
هموارکردن زمینه بــرای دیدارهای
محمد بهشــتی و مهدی بازرگان با
فرماندهان ارتش و رئیس ســاواک
رژیم پهلوی بــود .البته تماسهای
رئیس ساواک با طرفداران خمینی از
مدتی پیش آغاز شده بود .طبق اسناد
منتشرهدر بی بی سی ،سالیوان سفیر
وقت آمریکا در ایران سعی کرده بین
امرای ارتش و محمد بهشتی دیداری
برگزار کند(.)۲
دیدارهــا و زدو
بندهایی که
ر و ز ها ی
پیــش
از قیام
بهمن
۵۷
بهویژه
پس از
" کنفر ا نس
گودالــوپ" با
بازرگان در
حضور بهشــتی،
داخل و امثال یزدی در خــارج از
ایران ،با نمایندگان آمریکا شــکل
قطعی به خود گرفت.دیدارهای
ســری و مذاکراتی پشــت
پرده که دست کم
سازمان
چریک
هــا ی
فدایــی
خلــق (اقلیت)
از همــان آغاز به
قــدرت رســیدن
جمهوری اسالمی
تا حدودی پرده
از ماهیت و نتایج
مذاکرات پشت پرده
منصوبین خمینی
با نمایندگان آمریکا
برداشت و نوشت:
"در تهــران ژنرال هویزر
با مقامات بســیار مالقات کرد که
اسرار آن به طور کامل فاش نشد ،ولی
قسمت هایی از آن از گوشه و کنار درز
کرده است .سپهبد ربیعی در دادگاه
انقالب گفت ،که هویزر به ایران آمد و
در جلسه سران ارتش گفت ،شاه باید
برود و ارتش نســبت به دولت جدید
اظهار وفاداری کند .وی به تمام سران

ارتش دو شماره تلفن می دهد که در
صورت لزوم از آن ها دستور بگیرند،
یکی شماره بازرگان و دیگری شماره
بهشتی()۳
آنچه دولت آمریکا را در مسیر یافتن
راه حلی جهت سازش با خمینی سوق
داد ،نتیجه شرایط ویژه ای بود که بر
بستر عینی جنبش انقالبی توده های
مردم ایران پس از شهریور  ۵۷در متن
انقالبی جامعه ایجاد شده بود .شکل
گیری موقعیــت انقالبی در جامعه و
ایجاد وضعیتــی توفانی که به گفته
لنین دیگــر "پایینی ها نخواهند" به
روال سابق زندگی کنند و "باالیی ها
هم نتوانند" به روال گذشته حکومت
کنند ،سبب شــده بود تا توده های
میلیونی به "میــدان عمل تاریخی
مستقل" کشــیده شــوند .با ایجاد
موقعیت انقالبی و به تبع آن اعتراضات
گسترده و مستمر توده ها و رادیکالتر
شــدن تظاهرات خیابانی ،عمال تمام
تاکتیک های شاه جهت مهار انقالب با
شکست روبرو شده بود .سرکوب دیگر
کارســاز نبود؛ توده های وسیع مردم
در خیابان ها ،حکومت نظامی ژنرال
ازهاری را به ریشخند می گرفتند؛ تا
جاییکه شاه هم اعالم کرد که :صدای
انقالب مردم را شنیده است.
متالشی شدن قدرت عملی نیروهای
ساواک ،بی انگیزه شدن بدنه ارتش در
سرکوب های خیابانی و به دنبال آن
آزادی زندانیان سیاسی ،شرایط عینی
جامعه و انقالب را لحظه به لحظه برای
گســترش و نفوذ روز افزون نیروهای
چپ و کمونیست فراهم می ساخت.
رادیکالیزه شــده انقالب و گسترش
نفوذ نیروهای چپ و کمونیســت و
به طور اخص گســترش دایره نفوذ
سازمان چریک های فدایی خلق ایران
در پی آزادی صدها زندانی سیاســی
فدایی و کمونیست  ،توامان خمینی و
آمریکا را نسبت به تحوالت پیش رو به
وحشت انداخته بود.
بر بستر چنین شرایطی که توده های
میلیونی به "میــدان عمل تاریخی
مستقل" کشیده شده بودند ،سرکوب
خشن و عریان جنبش نه تنها ممکن
نبــود ،بلکه تداوم ایــن وضعیت می
توانست وقوع جنگ مسلحانه توده ای
را نیز محتمل سازد.
لذا" ،بورژوازی و امپریالیسم زمانی که
دریافتند ســرکوب خشن دیگر قادر
نیست جلوی جنبش را بگیرد ،به فکر
استفاده از نفوذ خمینی در میان توده
ها برای لگام زدن بر جنبش توده ای
عظیم افتادند که سیستم را با خطر
نابودی روبرو ساخته بود)٤(.
در چنیــن وضعیتی و بــا توجه به
اینکه برای دولت امپریالیستی آمریکا
مسجل شد با ماندن شاه ،مهار انقالب
غیرممکن اســت ،از ایــن رو تالش
برای سازماندهی "ارگان سازش" ()۵
برای انتقال مسالمت آمیز قدرت آغاز
شد .سازشــی که هدف آن سرکوب
انقالب ،مهار کمونیستها و در عین
حال جلوگیری از "نفوذ شوروی" در
منطقه بود .از این رو می بایست هرچه
سریعتر شرایطی فراهم می شد تا از
گســترش جنبش توده ای و قدرت
گیری ســریع سازمان های انقالبی و
کمونیســت و پیوند ارگانیک آنان با
توده های انقالبی جلوگیری می شد.
برای آمریکا و بــورژوازی جهانی در
شرایط توفانی و وضعیت خود ویژه ماه
های پیش از قیام  ۲۲بهمن ،خمینی
و دارو دسته اش یگانه نیرویی بودند
که می توانســتند انقــاب را مهار و
استراتژی "کمر بند سبز" مورد نظر
آمریکا را تحقق بخشند .خمینی در
موضع گیری علیــه نیروهای چپ و
کمونیست بارها با صراحت و قاطعیت

تمام سیگنال های مورد نظر آمریکا
را از خــود بروز داده بــود" .او حتا و
در زمانی که در برابر شــاه و حکومت
نظامی قرار گرفته بود،در پاریس اعالم
کرد ،که به انتقال مسالمت آمیز قدرت
معتقد اســت و تاکید کرد که" :ما به
طرفداران خود توصیه می کنیم که
هیچ گونه همکاری مشترک تاکتیکی
و استراتژیکی با کمونیست ها نداشته
باشند)۶( .
دشــمنی آشــتی ناپذیر و ضدیت
خمینی و امپریالیزم آمریکا با کمونیزم
و ســازمان های چپ و انقالبی نقطه
وحدت و اشتراک آنان جهت مقابله
با مطالبات انقالبی مردم و به بیراهه
کشــاندن جنبش انقالبی آنان بود.
ارتجاع محض خمینی ،نقش مذهب
در به انحراف کشاندن مسیر انقالب
و مهمتــر از همه مخالفت شــدید
خمینی با ســازمان هــای انقالبی و
کمونیست ،نقطه اتکاء قابل اطمینانی
بــرای دولت آمریکا در رســیدن به
توافقات پشت پرده با رهبری جنبش
بود .توافقاتی جهت انتقال مسالمت
آمیز قدرت به دارو دســته خمینی و
سپس سرکوب بی رحمانه نیروهای
انقالبی و کمونیست توسط خمینی
و دار و دســته اش و بازپــس گیری
دســتاوردهای انقــاب .کاری که از
فردای به قدرت رســیدن حاکمیت
جدید در  ۲۲بهمن  ۵۷آغاز شد .
مذاکــرات و توافقــات پشــت پرده
دولت آمریکا و دار و دســته خمینی
پیرامون دست نخوردن ارتش و انتقال
مســالمت آمیز قدرت در عمل اما ،با
وقوع قیام خود انگیخته توده ها دچار
اخالل شــد .قیام  ۲۲بهمن ،ضرباتی
به ارگان ها و نهادهای بورژوازی وارد
ساخت و در نتیجه برخی از معادالت
و محاسبات مربوط به انتقال مسالمت
آمیز قدرت برهم خورد .بی دلیل نبود
که در روزهای قیام و در شرایطی که
توده ها با ســنگربندی در خیابان ها
آخرین مقاومت ارتش و نیروهای گارد
شاهنشــاهی را درهم می شکستند،
نمایندگان خمینی بــا بلندگو و در
کمال سراســیمگی در خیابان های
تهران نهیب می زدند:
"امام دستور جهاد نداده است" .چیزی
که بعدها ،بازرگان از آن به عنوان سیل
یاد کرد و گفت" :باران می خواستیم،
اما سیل آمد".
با این همه و به رغم اینکه قیام پرشکوه
 ۲۲بهمن ،بخشی از معادالت سیاسی
و توافقات پشت پرده آمریکا و خمینی
را در انتقــال مســالمت آمیز قدرت
از جملــه توافق بر ســر حفظ کامل
ساختار ارتش شاهنشاهی برهم زد ،اما
خمینی که توده های متوهم را پشت
سرداشت و رهبری جنبش را بدست
گرفته بود ،قادر شد از همان نخستین
روزهای کسب قدرت ،کشتی حکومت
اسالمی را بر موج موج شطی از خون
مردم قتل عام شده و کشتار بی وقفه
نیروهای انقالبی به حرکت درآورد.
کشتارها و قتل عام هایی که با حمله
به مطبوعات ،دفاتر ســازمان ها و بر
هم زدن میتینگ های سازمان های
انقالبی و کمونیست شروع شده بود،
با فرمان خمینی در یورش وحشیانه
به مــردم کردســتان در  ۲۸مرداد
 ۵۸شــدت گرفت ،با تهاجم به مردم
ترکمن صحــرا و پیامد آن در ترور ۴
رهبر شورایی ترکمن ،توماج ،مختوم،
واحدی و جرجانی آشــکارتر گردید،
با اعدام شاعر انقالبی توده ها ،فدائی
جانفشان سعید ســلطانپور و تعداد
دیگری از زندانیان سیاســی در ۳۱
خرداد  ،۶۰بر جســم و جان جامعه
شمشیر کشید ،با گسترش سرکوب،
شــکنجه و اعــدام هــای روزانه در
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نخستین سال های
دهــه  ،۶۰انقــاب
مردم را به شکســت
قطعی کشــانید و بدین وسیله تمام
دســتآوردهای مبارزات مردم و قیام
شکوهمند  ۲۲بهمن را یک به یک به
تاراج برد .برای خمینی جالد این همه
سرکوب و کشــتار بسنده نبود و سر
انجام در ماه های پیش از مرگ خود،
آخرین رسالت اش را نیز در پایبندی
به سرکوب و قلع و قمع کمونیست ها
و انقالبیون به اجرا در آورد.
کشــتار هزاران زندانی سیاســی در
تابستان  ،۶۷اوج و برآمد این "ارگان
ســازش" بود .تا هر آنچه را که رژیم
شاهنشاهی در عرصه کشتار ،شقاوت
و بــی رحمــی ،تباهــی و در ویران
کردن زندگی کارگــران و توده های
زحمتکش نیمه تمام گذاشته بود و یا
قادر به انجام آن نبود ،خمینی و دارو
دسته اش به پایان برسانند .خمینی
رفت اما ،افکار پلشت او در شکستن
قلم ها ،ســرکوب مطبوعات ،اسارت
زنان ،دستگیری ،شــاق ،شکنجه،
اعدام ودر یک کالم به تباهی کشاندن
توده های مردم ایران تا به امروز ،هم
چنان باقی مانده است.
اسناد منتشر شده کنونی در بی بی
سی ،اگرچه اســناد تازه ای نیستند،
با این وجود بازنشــر این اســناد در
شــرایط بحرانی جمهوری اسالمی
واکنش مقامات جمهوری اســامی
را برانگیخــت .بی دلیل نیســت که
خامنه ای طی واکنشی سریع اسناد
را "جعل" آمریــکا خواند و علت آنرا
"دشــمنی دولت آمریکا و بریتانیا" با
جمهوری اسالمی تفسیر کرد.
حال که با گذشت  ۳۷سال ،باردیگر
رســوائی بده بستان های پشت پرده
خمینی با دولت امپریالیستی آمریکا
در ابعادی گسترده برمال شده است،
باید حسن خمینی در مصاحبهاش با
شبکه اول تلویزیون ایران اعالم کند:
"اینکه انقالب با کسانی رابطه داشته
حرفهایی است که هیچ کدام سند
درســتی ندارد" .باید سپاه پاسداران
طی اطالعیه ای این رســوایی بزرگ
خمینی و همراهانش را تکذیب کند،
باید علی الریجانــی رئیس مجلس،
حمیــد انصاری قائممقام مؤسســه
تنظیم و نشر آثار خمینی و عطاءالله
مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت
خاتمی هر کدام با سراسیمگی نسبت
به اســناد منتشر شده واکنش نشان
دهنــد و جملگی با تکذیب اســناد
فوق ،برای خمینی آبرو بخرند و طرح
مذاکرات پشــت پرده بــا آمریکا را،
اقدامی در جهت "تحریف شخصیت"
خمینی و تالشی برای شکستن "قبح
رابطه با آمریکا" قلمداد کنند.
بی دلیل نیســت که در روایت های
رســمی جمهوری اســامی همواره
تالش شده تا چهره خمینی در هاله
ای از تقدس با ماهیت ضد آمریکایی
در اذهان جامعه و هــواداران او باقی
بماند .طی  ۳۷سال گذشته هر جا و
هر کجا که ذکری از مذاکرات پنهان
جمهوری اســامی با آمریکا در سال
 ۵۷و بعد از آن به میان آمده اســت،
یاران خمینی همواره برقراری اینگونه
تماس ها را به لیبرال ها و طرفداران
نهضت آزادی نسبت داده اند.
در هیچ یــک از روایــات حکومتی
کمترین رد پایی از نام محمد بهشتی
و موســوی اردبیلی روحانیون مورد
وثوق خمینی موجود نیست .اکنون
پس از گذشت  ۳۷سال انتشار وسیع
اســناد مذاکــرات پنهانی خمینی و
نزدیکانش با آمریــکا ،آنهم در عصر
شــکوفایی شــبکه های اجتماعی و
سرعت ارتباطات جمعی ،خمینی و

Demo.shorai@gmail.com
یاران و همراهان خمینی و حکومتی
را که وی پایه گذاری نمود مفتضحتر
ساخته است.
به رغم اینکه موضوع مذاکرات پشت
پرده خمینــی و آمریکا ،پیش از این
نیز در خاطرات سالیوان سفیر وقت
آمریکا در ایران و بعضا ابراهیم یزدی
اولیــن وزیر امــور خارجه جمهوری
اسالمی و فرد مورد وثوق خمینی در
نوفل لوشــاتو بیان شده اند ،اما آنچه
سبب برآشفتگی شدید هیئت حاکمه
ایران از بازنشر این اسناد شده است،
شرایط زمانی و وضعیت وخامت باری
است که هم اینک جمهوری اسالمی
در آن دست و پا می زند.
دورانی که اوال به دلیل گســتردگی
شبکه های اجتماعی ،گستره وسیع
ابزارهای اطالع رسانی موجب بازنشر
ســریع آن در میــان نســل جدید
می شــود ،خامنه ای و دیگران را به
سراسیمگی کشانده است .دوم اینکه،
در کشاکشــی که هم اینک میان دو
جناح اصلی هیئت حاکمه ایران بر سر
موضوع ارتباط یا عدم ارتباط سیاسی
با آمریکا وجود دارد ،بازنشر این اسناد
عمال می تواند شــرایط درونی نظام
و جامعــه را تا حدودی به نفع جناح
مقابل خامنه ای یعنی جناح روحانی
 رفســنجانی در مســیر بازگشاییمناسبات بیشتر با آمریکا سوقدهد.
____________

 -١شهریار روحانی و رضا صدر دو تن از
منصوبین خمینیدر کمیته ویژهای بودند
که او آن را مأمور نظارت بر فعالیتهای
مراکز دیپلماتیک ایران در آمریکا کرده
بود .بنا بر اسناد منتشره ،این دو نفر روز
 ۱۰فوریــه  ۲۱( ۱۹۷۹بهمــن )۱۳۵۷
درست یک روز قبل از سقوط کامل رژیم
سلطتنی شاه ،به واسطه رمزی کالرک،
وزیر دادگستری پیشین آمریکا به دیدار
اندرو یانگ نماینده آمریکادر سازمان ملل
میروند تا به آنها توصیه کنند که دولت
و مردم آمریکا از سقوط شاه "دستپاچه
نشوند" .چرا که خمینی به رعایت حقوق
بشر در مورد همه مردم ایران متعهد است.
-٢آمریــکا بــرای هماهنگــی و انتقال
مسالمت آمیز قدرت و حفظ ارتش شاه
همزمان از یک طرف توســط سالیوان با
مهدی بازرگان و محمد بهشتیدر تماس
بود و از طرف دیگر ژنرال هویزر فرستاده
ویژه آمریکا با ارتشــبد عباس قرهباغی،
رئیس ستاد ارتش و سپهبد ناصر مقدم،
رئیس ساواک رایزنی می کرد.
 -)۳نبرد خلق  ۱ارگان تئوریک سازمان
چریک های فدایی خلق(اقلیت) تیرماه
 ،۱۳۵۹تحوالت سیاسی تا مقطع قیام و
شکل گیری ارگان سازش.
 -۴همان
 -۵در آســتانه قیــام به علــت فقدان
صفبنــدی طبقاتی مشــخص ،فقدان
هژمونــی پرولتاریایی بر جنبش ،فقدان
تشکل و آگاهی توده ها ،فقدان سازمان
های سیاسی انقالبی که با توده های خود،
ارتباط و پیوند همه جانبه و نزدیکداشته
باشــند ،خصوصیات طبقاتی و قشــری
رهبری جنبش و باالخره احساس خطر
بورژوازی در برابر تــوده ها و مبارزه اوج
گیرنده آن ها ،زمینه های عینی سازش
بین بــورژوازی و رهبری خرده بورژوازی
جنبش را فراهم ســاخت .بدین طریق
در آســتانه قیام سازشی شکل گرفت و
حاکمیتی پدید آمد که ارگان ســازش
بود" ۱۳ .خرداد  ،۱۳۵۹کار شــماره ،۶۱
ارگان ســازمان چریک های فدایی خلق
ایران (اقلیــت) ،در باره ترکیب و ماهیت
طبقاتی دولت( .اولین شماره نشریه کار
اقلیت پس از انشعاب)
 -)۶نبرد خلق  ۱ارگان تئوریک سازمان
چریک های فدایی خلق(اقلیت) تیرماه
 ۱۳۵۹تحوالت سیاسی تا مقطع قیام و
شکل گیری ارگان سازش.
نشریه کار شماره ۷۱۹
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آموزشگاه هنری ر  -مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته استخدام فـروش
رانند ه و کمک
MOVINGراننده رستوران
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
با مدیریت:

علیـرضا فخـاریان

514-996-1620

Re-Mi

3333 Cavendish, #285

onlyjune01+15

استخدام
پاتــوق

aznov’15U

استخدام منشی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

clinique_Soleil@yahoo.com

شیـرینی

Rose pastry

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

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

Tel: 438-399-1359
azmarU

فــروش
وسائل منـزل

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry
esfahaniazdec01

پرستــار

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

514-503-7391
freeazmar

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

تدریس فارسی

ساختمان

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

امید رایگان از فوریه15

استخدام

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

آژانس مسافرتی

آموزش رانندگی

نینــا 513-5752 .............................................

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................
شــیخ صالــح366-1509 .......................

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

ارز

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
گروه پاسیفیک289-9011 ............................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
امیرســام702-2309 ................................... .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
نادرخاکسار969-2492....................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
نینوس گیورگیزنیا816-4080.................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنم ن 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

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



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

 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

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

Fredoonazmar15U

•
تدریسریاضیات •
وفیــزیک •
توسط مهندس •
الکترونیک •
College,University
High-Shool

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

514-827-6329
514-620-3255

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

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

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

toendofmay2010P

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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.

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

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

آموزش زبــان فرانسه

Tel.: 514-812-5662

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

!soulmate

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

abaee:azsepfree

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

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

Tel.: 514-675-4405

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

MMUNITY

in search of

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

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

azmay15

PARTICIPATE in our
CO

جویـای گمشده

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

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®
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...

فـرش

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

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

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

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

دندانپزشک

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

روانشناسی  /روانکاوی

فـال

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

کامپیوتر

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

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

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

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

سوپر و فروشگاه

ریوسود:

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

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

داروخــانه

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!

kambizazavr152016

Tel.: 514-430-4388

ارز

azjune16free

Tel.: 514-262-5733

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

ازدواج

Tel.: 514-806-7870

کامیونیتی

514-898-1913

Tel.: 514-483-0303

کلبــه
عموجان

اعظم  -تلفن تمــاس:

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

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

azmay15

اگر در نگهداری از نوزاد و
اطفال خود نیاز به كمك دارید
و چنانچه جهت نگهداری از
پدر و مادران گرامیتان نیاز
به مراقبت در بیمارستان و
منزل در شب دارید جهت
هماهنگیتماسبفرمایید.

بعلتمسافرت
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

آرایشـــــگاه

رستـــوران یاس
به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• نیمه وقت و تمام وقت •
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

پرستــار

فروش کلیه لوازم منزل

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

استخدام

Tel.: 514-933-8866

azjune’15U

Highschool, College,
University

v.badashian@yahoo.com june01+15U

پاتــوقعموجمال
به یک آشپز جهت کار در
مرکز شهر مونتریال فورا
نیازمنداست.

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

تدریسریاضیات

Tel.: 514-735-9107
Tel.: 514-812-3343

Tel.: 514-892-5433

Montreal, H4B 2M5

آپارمتا ن متیز
برای اجاره

رستوران زیبا با تراس
در ناحیه کت دنیژ
بفروش می رسد:
برایاطالعاتبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:

COMPANY
به راننده و کمک راننده
با تجربه ،برای کار در
کمپانی حمل و نقل
فورا نیازمندیم:
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www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!

گرانیت

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

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

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

وام مسکن

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

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

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

وکیل دعاوی

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

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

حمل و نقل

خشکشویی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

34

گلفروشی

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

لوله کشی
مهاجرت
محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وبسایت

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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www.paivand.ca since 1993
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سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

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

info@paivand.ca

(نبش دکاری )

)Tel.: 514-996-9692

Tel: 514-295 39 28

Con.Autosoleil
تلفـــــناطالعــــات:

Tel.: 514-659-6408

قاب فرش نفیس برای فروش
azmay15U

تلفـــــناطالعــــات:

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

فنگویندگی

)34 inches (height
)X 40 inches (wide

azjulyU

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

تدریسپیانو

•  ٥٠رج گل ابریشم
بافت تبریز ،چله نخ

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

توسط :رضا هومن

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

• 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 :

برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره تلفن
زیر تماس بگیرید:

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

514-833-8684

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

• مزدا ،٢٠٠٨ CX7بسیار تمیز و مجهز٨٤٨٨دالر
تویوتاكمری ٢٠٠٨بسیار تمیز و كم كاركرده ٧٨٨٨دالر
انواع خودروهای تویوتا ،هوندا ،هیوندایی ،نیسان و ...
با گارانتی كارپروف بدون تصادف
و تخفیف ویژه هموطنان عزیز

فال ورق غيابى توسط خانم
مينا در ايران
ساعت تماس  ١٢تا ٢
بعدازظهربوقتمونتريال
و  ٩تا  ١٢ظهر بوقت ونكوور
مبلغ  ٢٥دالر كانادا

• ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺭﻧﺳﻔﺭ ﻓﺭﻭﺩﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﭘﺎﺭک ﺁﺑﯽ
• ﺟﺎﺑﺟﺎﻳﯽ ﻣﺳﺎﻓﺭ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﻣﺩﺍﻥ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﻪ ﺗﻭﺭﻧﺗﻭ ﻭ ﺑﻠﻌﮑﺱ
• ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﻭﻧﺗﺎژ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﭼﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی
IKEA, Costco, Canadian Tire, Home Depot, Brick

SNOWDON

(514) 246-2556
may01+15Pd

Tel.: 514-996-1065

azmay2013hoomanfree

50 X 70

فــــروشاتومبیل

فــا ل

ﻫﺩﻑ ﻣﺎ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ

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

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

Hirbod Transport
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helia_1984@yahoo.com
Pazfeb-june2015

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

خاطره حتویلداری یکتا

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

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

514-441-4295
azjan15U

صرافی
 5ستاره

کلبــه عموجان

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

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

Tel.: 514-933-0-933

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

BEN

توسط شادی

مترجم رمسی

مترجم رمسی

514 585 - 2345




























zarbarg
paivand






 




راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

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







¶





¢







¢

£
















¢





©



¸




½








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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ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ
ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
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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









 






ﭘــــﻼﻙ - 1172ﻃﺒـــﻘﻪ ،2ﻭﺍﺣــﺪ7
Tel: +1-514 691 4383
Tel: +1-514 903 9797






 



To l F r e e f r o m I r a n : K h o m i @ f a r h a n g . c a + 9 8 2 1 6 6 4 2 1 5 1 1









+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
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باپیوندهمکاریکنید
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 مرکزاسالمیایرانیان






نویسان
روزنامه
مترجمان،
نویسندگان،
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تازه
و
جوان































«
















 








شــما...
حتــی
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رمضان مصرف غذا در
و پيش��گيري از اضافه
بل كاهش يابد چرا كه
از بيماريهاي غيرواگير
قي ،ديابت ،پرفش��اري
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اگر دستی به قلم دارید ،اگر عالقه مندید،
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و...
ترجمه
نویسی،
گزارش
در
دارید،
ذوق
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5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
)369-3474(FISH




داوطلبـــانه-
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)210 St-Jacques (Lachine



ساعــاتکار:















با ما همکاری کنید.




¡
Tel.: 514-366-1509
















شنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
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هماهنگی قبلی الزم است.






Tel.:
514-996-9692



















§















رف نمك در وعدههاي
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 ش��ايعترين مش��كل گوارش��ي در روزهداران ابتالبه يبوس��ت اس��ت كه با رژيم غذايي مناسب و مصرف
آب ب��ه ميزان كافي بين وعده افطار تا س��حر و مصرف
ميوه و س��بزي تازه نظير آلو ،انجي��ر ،برگه هلو ،زردآلو
و قيس��ي ميتوان از بروز اين مش��كل جلوگيري كرد.
مصرف خورش��تهاي ملين مانند خورشت آلو و ديگر
خورشتهاي سبزي دار نيز مفيد است.
 به منظور پيش��گيري از س��وزش س��ر دل از درازكشيدن بالفاصله بعد از افطار خودداري شود.
 توصي��ه ميش��ود روزهداران از مص��رف تنق��التدر فاصله افطار تا س��حر پرهيز كنن��د .اين قبيل مواد
ديرهضم هستند و موجب ميشوند كه به هنگام سحر
به علت پري معده ميل به غذا كاهش پيدا كند.
 اف��رادي ك��ه بيماريه��اي مزمن مانن��د ديابت،بيماريهاي قلبي و عروقي ،نارس��ايي كليه و نوسانات
ش��ديد فش��ار خون دارن��د بايد با پزش��ك معالج خود
مش��ورت كرده و در ص��ورت صالحديد پزش��ك روزه
بگيرند.

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و ادمین گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
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آموزشعکاسیبهزبان .. .
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خطبه

عکاسیازاماکنقدیمیمخروبهشهرییاCanada Day Urbex

 Urbexیکــی از شــاخه هــای فضاهــای غیرمســکونی همگی
عجیب هنر عکاســی است که در نوســتالژی عمیقــی را در جلوی
اصل مخفــف اصطــاح  Urbanچشم مخاطب به تصویر میکشند.
 Explorationمیباشد.
از آنجایی که دسترســی به اماکن
به عبارت ســاده تر ،اینکار تصویر نیمــه مخروبه محــدود  -و گاه -
بــرداری از جاهایی اســت که در ممنوع مــی باشــد ،تهیه چنین
گذشته توسط انسان مورد استفاده عکسهایی خالی از دردسر نبوده و
قرار گرفته ولی به علل گوناگونی بسادگی مقدور نیست.
دیگر خالی از ســکنه و غیر قابل برخی از عکاسان عالقمند به این
مصرف می باشند.
سبک ،به طور پنهانی و غیر قانونی
این عکسهادارای نوستالژی خاصی وارد کارخانه ها و سیلوهای قدیمی
بوده و حس عجیبی را به مخاطب شده و جزئیات این کارگاهها را به
منتقــل مینمایــد .نشــان دادن تصویرمیکشند.
جزئیات خانه های غیرمســکونی ،هر پیچ و مهره و ستون و دستگاه
کلیساهای مخروبه ،تصویر برداری زنگ زده و مستعملی ،تبدیل به یک
از وسایل قدیمی چنین مکانهایی سوژه جالب برای چنین هنرمندانی
که دیگر نسل آنها منقرض شده و میگردد.
عکاسی از تخریب تدریجی سقف و برخی دیگر از عکاســان ماجراجو،
در و دیوار این خانه ها ،مخاطب را وارد بیمارستانهای مخروبه شده و
به تفکر وا می دارد.
از وسایل کهنه و دکور داخلی این
بدون شــک اولین پیــام چنین مکانها تصویر تهیه میکنند.
تصاویری القای گذشت زمان و فانی وسایلداخل آزمایشگاه ،تخت های
بودن هر پدیده ای در این دنیاست .بیمارستان ،صندلی های چرخدار و
طبیعتا هدف هنرمند آن است که برانکاردهای درب و داغان همگی
مخاطب را با سوژه مورد نظر درگیر یک دنیا حرف برای مخاطب دارند.
کرده و او را به تفکر وادارد.
اکثــر هنرمنــدان این ســبک از
عکسهای وسایل غیر قابل مصرف عکاسی ،تصاویرشــان را به روش
و کهنــه داخل این منازل ،همگی «اچ دی آر»  HDRتهیــه میکنند
سوژه های مناسبی برای این سبک کــه قبال یک مقاله مســتقلی در
عکاسیهستند.
این زمینــه در دو هفته نامه وزین
از عروســکهای پنبه ای قدیمی و «پیوند» به طبع رسیده است.
تخت خوابهای واژگون شده گرفته به طور خالصه اینکه حداقل ســه
تا تلویزیونها و میز و صندلی های عکس با سه نور مختلف از هر سوژه
چوبی زهــوار در رفته و وســایل ای تهیــه میگردد و پس از رتوش،
خانگی نســلهای قبل داخل این بهترینومتعادلترینقسمتهایاین
ســه عکس بر روی هم
مونتاژمیگردند.
تلفناستودیوفوتوبوک:
بنابراین غالبا برای تهیه
(514) 984-8944
این عکسها مجبوریم که
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
از یک سه پایه استفاده
WWW.FACEBOOK.COM/
کنیم .اگر به این عکسها
STUDIOPHOTOBOOK1
دقت کرده باشد ،معموال
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
سعی میشود که به طرز
ن شماره:
سپشیال ای
اغراق آمیزی تهیه شوند.
ا
چاپ
و
رتوش
مونتاژ،
تهیه،
یکی از روشهای معمول
پرتره در ابعاد 8و نیم در 11اینچ
در تهیــه این عکســها،
بالباسهایاستایلقدیمی
استفاده از یک لنز «واید»
و یا محلی ایران در استودیو،
میباشد که در نشان دادن
برخی ابعاد و زوایا اغراق
به مبلغ 50دالر

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.
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میکند.
برخــی اوقــات در زمات
روتوش هم ســعی میشود
که رنگها تا حــدی اغراق
آمیز بنظر برسند.
هنرمندان دیگری ترجیح
میدهند که این عکســها
بصورت ســیاه و سفید و با
افکت «وینتیج» یا احتماال
با افکت «سفیا» تهیه گردند
که جلــوه ای زرد رنگ به
عکــس داده و ما را به یک
قرن پیش برمیگرداند.
یکی دیگــر از تکنیکهای
مورد اســتفاده در چنین
مکانهایی ،عکاسی در شب،
با نور مــاه و یا با اســتفاده از نور
ضعیف محیط میباشد.
واضح اســت که این مسئله باعث
ایجــاد ســایه روشــنهای کامال
متمایزی در تصویر شــده و حس
ترس و وحشــت را بــه مخاطب
منتقل میکنــد .برای تهیه چنین
عکسهایی باید در وضعیت «النگ
اکسپوژر» عکاسی نمود تا نور کافی
بــرای تهیه عکس تامیــن گردد.
بدیهی است که استفاده از وضعیت
اتوماتیک دوربین ،گزینه مناسبی
برای این کار نمیباشد.
مورد دیگری که میتوان به عنوان
مکمل در این سبک مورد استفاده
قرار گیــرد ،اســتفاده از تکنیک
«الیت پینتینگ» یا «نقاشی با نور»
میباشد .بدین معنی کهدر زمان باز
بودن دیافراگم ،و با استفاده از یک
چراغ قوه و یا هر منبع نور دیگری،
نقوشــی را بر روی ســوژه رسم
میکنیم و یا نور بیشتری به برخی
قسمتهای تاریک اضافه مینماییم.
شاخهدیگری از این سبک عکاسی،
تصویربــرداری از داخل کانالهای
فاضالب شهری و صنعتی میباشد.
چنین سبکی در برخی کشورهای
اروپایــی بویژه بلژیک ،فرانســه و
حتــی در کشــورهای دیگر مثل
اســترالیا ،کانادا و امریکا هم رایج
بوده و از داخل کانالهای پر پیچ و
خم پسابهای شهری عکس تهیه
میکنن .د
همچنیــن برخــی دیگــر بــه
عکســبرداری از تونلهــای مترو
عالقمند بــوده و بطور غیر قانونی
به این فضاها وارد شده و عکاسی
مینمایند.
حتما خبری را که یک ماه پیش در
همین زمینهدر رسانه ای مونترآلی
منتشر شده بودید خوانده اید که
نهایتا به دســتگیری  3نفر منجر
گردید.
بر خالف گروههایی که ذکر گردید،
برخیدیگر عالقه ای به جستجودر
زیر زمین و سوراخ سمبه ها نداشته
و بطــور مخفیانــه از مرتفعترین
ساختمای شهری باال رفته و از آن
باال عکس و فیلم تهیه مینمایند.
ناگفتــه نماند که انجــام چنین
فعالیتهایی غیر قانونی و خطرناک
بوده و ممکن اســت عواقب بسیار
بدی به دنبال داشته باشد.
از اتهامات امنیتی ورود غیر قانونی
به فضاهای حساس و استراتژیک
شــهری و یا ملک خصوصی افراد
گرفتــه؛ تا خطــر گازگرفتگی در
تونلهای فاضالب و احتماال سقوط
از بلندی و یا خراب شدن سقف.

Immigration

A Little bit of Canadian History

of people paint their faces
red and white, which are
Canada`s national colours. The celebrations in
Ottawa, which is Canada`s
capital city, are particularly
exuberant.
In the province of Newfoundland and Labrador,
July 1 is also Memorial
Day.
This commemorates the
heavy loss of life in the
Newfoundland Regiment
on the first day of the Battle of Somme during World
War l.
In Newfoundland and Labrador, the morning of July
1 is usually somber. Flags
are flown at half-mast and
memorial services are held
at war memorials. In the
afternoon, Canada day
celebrations in the province
are similar to those of the
rest of the country.
Wishing everyone a Happy

Canada Day, we are blessed to live in such a country
that is known for our
politeness, always apologetic, the peacekeepers,
and we are the inventors of
french-fries.
Something to be proud
about EH!!!.
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

امیــدوارم بــا مطالعــه این متن
متوجه شده باشید که اکثر چنین
فعالیتهایی ممکن اســت برایتان
گران تمام شده و عواقب احتمالی

O

ion Day was celebrated
more frequently and more
events were organized by
the national government.
After the centenary of the
confederation in 1967, Dominion Day events became
more widespread.
July 1 became popularly
known as Canada Day.
The date was also officially
known as Canada from
1983 onwards.
Since 2006, Canada Day
celebrations were also
held at London`s Trafalgar
Square in United Kingdom.
It is expected that these
celebrations will be held
annually.
In many towns and cities,
municipal governments
organize a range of events,
often outdoors.
These include parades, concerts, carnivals, festivals,
fireworks, and citizenship ceremonies for New
Canadians across Canada.
Many celebrate Canada
Day by throwing backyard
BBQ`s inviting family,
friends and neighbours.
Canada`s national flag is
widely displayed and a lot

آن تا ســالها برایتان مشکل ساز
باشد.
چنانچه تصمیم بــه تهیه چنین
عکسهایی گرفتید،دعای جلوگیری

n July 1, 1867, Canada became a self-governing dominion of Great
Britain and a federation
of four provinces, Nova
Scotia, New Brunswick,
Ontario, and Quebec.
The anniversary of this
date was called Dominion
Day until 1982.
Since 1983, July 1, has
been officially known as
Canada Day.
On July 1, 1867, The
British North Americas Act
created the Dominion of
Canada as a federation of
four provinces.
This event is known as
the confederation Canada.
The four original provinces were created from the
former British colonies of
Nova Scotia, New Brunswick and the Province
of Canada, which was
divided into the provinces
of Quebec and Ontario.
Canada`s boundaries have
been extended since 1867.
The country now consists
of 10 provinces and three
territories.
On June 20, 1868 the Canada`s Governor General
proclaimed that Canadians should celebrate the
anniversary of the confederation.
July 1 became a statutory
holiday, known as Dominion Day, in 1879.
However no official celebrations were held until the
50th anniversary in 1917
and the 60th anniversary in
1927.
After World War ll, Domin-

از خراب شدن ســقف را فراموش
نفرمایید!
•
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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
250
دالرin
هزار
 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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استقبالیگرم
از مصطفی
آرامیس

تازه وارد

هدیه خوش آمد به تازه واردین

• تراکنش جاری نامحدود رایگان به مدت یک سال
۱
• نرخ مناسب برای حساب های پس انداز
۲
• صندوق امانات کوچک رایگان به مدت یک سال
• به رسمیت شناختن تجربه رانندگی
در هنگام درخواست برای بیمه خودرو
به عالوه ،با انواع متنوع کارت های اعتباری متناسب
با نیازهای تان آشنا شوید.
desjardins.com/bienvenue

برخی شرایط برای اِعمال وجوددارند .برای جزئیات بیشتر ،از سایت desjardins.com/bienvenueدیدن کنید.
در پی بررسی پرونده شما ،مشاور شما در دژاردن قادر خواهد بود تا امتیازاتی را که شامل حال شما می شود،
به شما اطالعدهد .صندوق امانات برای شعباتی است که این خدمات در آنها ارائه می شود.

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

MDJP15-039 NouveauxArrivants_Farsi_Paivand.indd 1

2015-06-09 12:02

بزرگترین صرافی آمریکای شمالی

خدمات ویژه ارزی برای ساکنین بریتیش کلمبیا (ونکوور)
پرداخت حواله از طریق سیستم بین بانکی داخلی کانادا
پرداخت حواله با چک تضمینی ()Bank Draft
ارسال حواله به سراسر ایران در اسرع وقت با بهترین نرخ
به اطالع عموم مشتریان عزیز میرساند که ارز پرسپولیس
مطابق مقررات جدید دولت کانادا در مورد نقل و
انتقاالت ارزی در خدمت هموطنان میباشد.

تلفن رایگان1-888-377-7977 :

ساعات کار به وقت ونکوور :دوشنبه تا جمعه  ۷صبح الی  ۳/۳۰بعدازظهر | شنبه و یکشنبه  ۷صبح تا  ۱۲/۳۰ظهر
آدرس :تورنتو – کانادا 6987 Yonge St. Toronto, Ont. M2M 3X9
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فروشگاهکوهنور

ُبر
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 ،ال
النگی وال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

کیفیت عالی و قیمت مناسب

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

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

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

Tel.: (450) 676-9550

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

since3
199

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

Tel.: 514-481-0671

Email:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

NDG، H4A 1W6

FAX: 514-342-9574

کلینیک مدیکال آلفامدیک

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

____________________
5655 Sherbrooke W.

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

info@paivand.ca www.paivand.ca

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

جواد ایراخنواه

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

constartech architecture

عینک
فرهت

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai | H. Harandi | Distribution: Babak

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
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رستوران ایرانی آنیکس
در قلب NDG
هر روز
از ساعت  12ظهر تا  10شب
پذیرای شامست

6195rue St-Jacques
ouest, H4B 1T7
)514(585-2029

  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


بهمدیریت:
بیژن احمدی

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

Cell.: 514-944-3279
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