
Nahid Pakravan

SKYROUTE TRAVEL SERVICES INC. 1200 Markham Road Suite 106 Toronto Ontario M1H 3C3 Canada 

Toll Free: 1-844-873-7191

Fall Flight Sale

Canada

416-873-7191

Iran 

Nahid Pakravan

SKYROUTE TRAVEL SERVICES INC. 1200 Markham Road Suite 106 Toronto Ontario M1H 3C3 Canada 

Toll Free: 1-844-873-7191

Fall Flight Sale

Canada

416-873-7191

Iran 

Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8

1-514-8455959 (Office)
1-514-9179988 (Soleimani)
1-438-9238582 (Majlesi)

NET Exchange

سرعت، دقت، اعتماد

www.NETMONEYEXCHANGE.com
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جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتــام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید صــرافی 5 ستاره
4010 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

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

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

فیروز همتیان
Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در رشته مدیریت مالی 

 )H.E.C( از دانشگاه مونترال
 CGA کاندیدای انجمن حسابداران

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی 
    برای شرکت ها و اشخاص 

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده 

    از سیستم های حسابداری

6600 Trans-Canada, Suite 750 
Pointe-claire, Qc   H9R 4S2 
1155 Rene Levesque W. #2500 
Montreal Qc.  H3B 2K4 

Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM 
msaghafi@miagesolutions.com

با  25سال سابقه کاری در کانادا 

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری 

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

Tel: (514) 290-2959

Pars Plumbing 
& Heating Inc.

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب

ارائه کلیه خدمات لوله کشی
 آب سرد و گرم

تعویض مخزن آب گرم

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

11 :

Cell.: 514-298-4567

مسعود هاشمی مشاور امالک در مونتریال
کلینیک دندانپزشکی آریا 

Tel : (514) 933-3337 www.clinique-arya.com
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... ما  و   19 کووید 
راه؟! در  واکسن 

بیش از همیشه مراقب باشیم؛ اجازه ندهیم 
کابوس زمستان سیاه و طوالنی به واقعیت بپیوندد...

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.sharifexchange.ca 

Bureau de Change

$ EXCHANGE 
Sharif

توجه: انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم. 

صرافی شــریف

 ص: 30

MONDIALE ELITE
 مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال

____________________

1855 Ste-Catherine W.   H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 
Tel.:  514-973 51 92               Tel.: 514-289-9003
Tel.: 514-989-2229       Toll free: 1866-989-2229

 همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
 به مدیریت:  بیژن احمدی   و  یحیی هاشمی

 در قلب مرکز شهر

عباس شفیعی
مشاور امالک 

_________________________
Abbas Shafiee (B. Comm.)
Real Estate Broker
Tel.: (514) 806-0060
2545 Cavendish Blvd  # 134
montrealvr@gmail.com

برای مدت زمان محدود
و با شرایط ویژه

فروش امالک 
         با کمیسیون فقط
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خریدار هیچگونه وجهی بابت کمیسیون منی پردازد 
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

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

مهندس راه و ساختمان 
از پلی تکنیک تهران 

با بیش از 30 سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

                                    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
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Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8

1-514-8455959 (Office)
1-514-9179988 (Soleimani)
1-438-9238582 (Majlesi)

NET Exchange

سرعت، دقت، اعتماد

www.NETMONEYEXCHANGE.com

Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8
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1-438-9238582 (Majlesi)

NET Exchange

سرعت، دقت، اعتماد

www.NETMONEYEXCHANGE.com

  OSTEOPATH 
   Dr. Lucien Dick
 Dr Shirin BAHRAM, 
   naturopathic doctor,
  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE: 
  Dr. Michael Ah-Sue

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

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

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. VAN TINH DUONG__________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی، قلب، 
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،

جراح کلیه و مجاری ادرار، بیماری های عفونی و... 

پزشک  خانــواده 
بدون وقت قبلی

Family Physician 
(Without Appointment)

  اورژانس
  پزشکان متخصص جهت امراض

Specialist doctors پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
�������������

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

هم اكنون  بوتاكس  و  فیلر 
توسط جراح پالستیک

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

Hiring new doctors!!
Clinic alpha medic is looking for  
physicians to join & work with their 
GMF medical group. Please contact:
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878

<< توجه   توجه >>
وقت مالقات را رزرو کنید. لطفا تلفنی با کلینیک متاس گرفته، فقط با وقت قبلی 

Soleil dental clinic    
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD)

5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
(Metro: C.D.Neiges)
Tel.: 514-731-1443

<< دفتر بروسارد:
7801-2  Taschereau Blvd
Brossard, QC  J4Y 1A3
Tel.: 450-926-2622

•   جراحی دندان عقل و دندان نهفته
•   ایمپلنت 

•   روکش دندان  و لمینیت    
•   دندانپزشکی کودکان

•   سفید کردن دندان ها   
•    ساخت انواع دندان های مصنوعی  

    ثابت و متحرک   
•   کاشت دندان  

•   عصب کشی و درمان ریشه دندان
•   درمان لثه  

•   گذاشتن نگین    
•   اورتودنسی 

__________________________

•   دکتر بهروز شریف نایینی 
 دارای دکترای دندانپزشکی 
    از دانشگاه مونترال کانادا

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از 43 سال سابقه 

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

•   دکتر مهرنوش البرزی 
-----------------

•   دکتر محمد ال بذال 

Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8

1-514-8455959 (Office)
1-514-9179988 (Soleimani)
1-438-9238582 (Majlesi)

NET Exchange

سرعت، دقت، اعتماد

www.NETMONEYEXCHANGE.com

دفاتر مونتریال: 
MONTREAL Office: 
    1112 St Laurent Blvd
        Montreal, QC H2Z 1J5
    1425 St Laurent Blvd
       Montreal, QC H2X 2S8

Tel.: 514-871-1119
Tel.: 514-845-5959
------------------

دفتر تورونتو :
6174 YONGE st, UINT 201
NORTH YORK,ON M2M 3X1

Tel.: 647-343-1011

طالی شمارا خریداریم
We buy scrap Gold 

Currency 

Exchange

اینک در خدمت 
عزیزان افغان: 

سرویس ارسال ارز 
به افغانستان 

خدمات ارسال ارز به 
آمریکا، اروپا و دوبی 

WWW.SARAFINET.COM

Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8

1-514-8455959 (Office)
1-514-9179988 (Soleimani)
1-438-9238582 (Majlesi)

NET Exchange

سرعت، دقت، اعتماد

www.NETMONEYEXCHANGE.com
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¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

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

Email : masoudrealty@gmail.com

760 Ch. Marie-Le Ber, APT. 
Verdun/Île-des-Sœurs

2 bedrooms,  1 bathroom,
Price: $ 334000

5220 Rue Riviera, app. 201, 
Pierrefonds-Roxboro, H8Z 3H2

2 bedrooms,  1 bathroom, 93 sq m
Price: $ 292000

300 Av. des Sommets, CONDO 
Verdun/Île-des-Sœurs

2 bedrooms,  1 bathroom,
Price: $ 485000

1308 Boul. Virginie-Roy
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

3 bed., 2 + 1 Bathrooms/Powder 
1300 sq. ft..   
 $449,000

آناهیتا بروجردی 
Cell.: 514-978-9962

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین
خدمات به شما عزیزان بابت خرید،  فروش،  اجاره امالک 

 متولد مونترال و مسلط به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی 
خدمات رایگان برای خریداران امالک

خدمات کامل برای مستاجران 
مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

ارزیابی و مشاوره رایگان برای خرید و فروش امالک
مشاوره ختصصی به سرمایه گذاران امالک

فروش امالک شما در کمترین زمان با شبکه مجرب و متخصص.

مشاور امالک مسکونی 
 در سراسر مونتریال

Anna Boroujerdi, 
Residential Real Estate Broker

Royal Le Page Village
514-978-9962 (cell) 

514-481-0241(office)
annab@royallepage.com

Nahid Pakravan

SKYROUTE TRAVEL SERVICES INC. 1200 Markham Road Suite 106 Toronto Ontario M1H 3C3 Canada 

Toll Free: 1-844-873-7191

Fall Flight Sale

Canada

416-873-7191

Iran 
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      برخی از خدمات ما شامل: 
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 ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

نازگل فالح طوسی 
_________________________
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

NOTAIRE-NOTARY 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
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 

سرورصدر

آرزو گتمیری
مشاور  امالک  مسکونی در مونترآل و حومه 

•   مشاوره تلفنی - حضوری 
       و ارزیابی رایگان ملک شما  
•   خدمات ۱00 ٪ رایگان برای 

       خریداران تا پایان پروسه خرید
      )حتی هزینه محضر(

•  همکاری با مشاورین بانک ها 
      جهت دریافت وام مسکن 

•  شرایط مناسب برای تازه واردین 
     بدون درآمد 

Cell.: (514) 561-3-561

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel

Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280, 

Île Des Soeurs (Verdun), 
QC  H3E 1T8

Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com

IMPORT - EXPORT

Select
Wholesale - Distribution

Selec
t

Wholesale - Distribution

Aluminum Foil

Heavy Duty

  Ultra fort

Papier  d’aluminium  

45
cm
x1
00
m
=
45
m

2

Selec
t

Wholesale - Distribution

Select
Wholesale - Distribution

مرکز پخش انواع ظروف یکبار مصرف

Biodegradable and compostable
Biodégradable et idéal pour le compost

514.365.5555 7920�Jean�Brillon��
Lasalle,�Qc��H8N�2L5

فوم  گیاهی  کاغذي  الومینیوم  پ پ

کلیه مواد مصرفی براي رستورانها

انواع نایلکس دسته دار  فریزري  کیسه زباله ضخیم ....

مواد شوینده و پاك کننده

دستمال کاغذي

انوع بشقاب  کارد  چنگال  لیوان .....

دلیوري رایگان

16 OZ

24 OZ

32 OZ

info@canaselect.ca

www.canaselect.ca

سلفون 
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}<< ادامه در صفحه: 15{

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس نَبرد گمان که پیکار گسست،

در این شب چل ساله دوام آوردیم:
ـۀ آتشی به روی کف دست... ـّ با تک

                                                      م. آزرم

no.  1502
Vol. 27, 01  Dec., 2020 

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

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

Mailing Address: 
4010 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL Qc H3Z 1P2

 
514-996-9692

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca
FACEBOOK: 

paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور 

هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: 

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

     با نوشته های چاپ شده است.  •  پیوند جویای دیدگاه های متفاوت 
• 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
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

دوهفته نامه پیوند مونتریال، 
با پیوند ونکوور -که بصورت هفتگی انتشار 

می یابد- تنظیم می شود. 
_________

 برای ما بنویسید، اما...
کوتــاه، زیباتر است
•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا 

سعی کنید نوشته ها از 500 کلمه 
بیشتر نشود. •  نوشتارهای خـود را  با 

MSWORD فارسی 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 

طرح روی جلد: 
پیوند

لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش فقید(

امروز وطن
 .... 

شعری زیبا و جسورانه از 
زنده یاد علی اكبر سعیدی سیرجانی 

که در جریان قتل های زنجیره ای توسط ماموران 
امنیتی و عوامل جمهوری اسالمی بقتل رسید.

-----
وطن امروز اسیر دو سه تن بی وطن است

انهدام وطن از نکبت این چند تن است
این یکی الشخور و آن دگری جغد سیاه

این یکی مرده خور و آن دگری گورکن است
آن شده پیش نماز چمن دانشگاه

واقعا قصه ی او قصه ی خر در چمن است
عطش قاضی اسالم بنازم که چنین

تشنه خون جوان و بچه و مرد و زن است
حاکم شرع به حیوان عجیبی ماند

که دمش گاو و تنش خوک و سرش کرگدن است
هیات حاکم ما هیات خیرات خوری ست

هیات دولت ما هیات زنجیرزن است
تا که باشد وطنم دست دو تن تعزیه خوان

همه جا قتل حسین یا که عزای حسن است
روزگاری که وطن غصب کفن دزدان است

عجبی نیست اگر مرده ما بی کفن است
می زند خون جوانان وطن موج هنوز

این چنین است که لب تشنه و خونین بدن است
مملکت داری از این قوم چه داری تو امید

که در اندیشه جیب و شکم وخیک تن است
بر نیاید ز بز و بزمچه خرمن کوبی

کار بر عهده گاو نر و مرد کهن است
شده هر بی خردی صاحب یک دسته قشون

هر خطاپیشه رئیس دوسه تا انجمن است
این یکی دشمن شعر و گل و موسیقی و عشق

آن یکی دشمن ملیت و خصم سنن است
بلبالن را همه کشتند به فتوای فقیه

حالیا وقت نواخوانی زاغ و زغن است
حد شرعی به گل الله و نرگس زده است

حاکم شرع که غارتگر دشت و دمن است
سرزمین گل و بلبل به چه روزی افتاد

بلبل آن وزغ است و چمن آن لجن است
مجلس ختم قناری ست بیا ای قاری

که کنون نوبت تو طوطی شکرشکن است
این چه بویی ست که از زیر عبا می آید

که چنین باعث دلسردی مشک ختن است
داده بودند خبر بت شکنی می آید

بت شکن آمد و دیدیم که پیمان شکن است
مذهب مرجع تقلید اگر بی وطنی است

سجده بر خاک وطن مذهب و آئین من است

دیدگاه  های ابراز شده در 

این مقاله، نظر نویسنده 

بوده؛ الزاما موضع این 

نشریه را منعکس نمی کند.

میراث پاندمی... 
 لیبرالیسم یا فاشیسم؟

فرانسیس فوکویاما
•

۱. فاکتورهــای موثــر در یــک 
واکنــش موفــق بــه همه گیری 
از:  عبارتنــد  کرونــا  ویــروس 
ظرفیت دولت، اعتماد اجتماعی 
و رهبری. کشــورهایی با دولت 
شایسته)دموکرات(، دولت هایی 
کــه از اعتماد شــهروندان و یک 
رهبــری کارآمــد برخوردارنــد، 
توانستند در مدیریت همه گیری 
چشــمگیری  عملکــرد  کرونــا 
بــه  را  خســارت ها  و  داشــته 
آکــه  برســانند.حال  حداقــل 
دولت هــای  بــا  کشــورهایی 
ناکارآمد)غیردموکراتیــک(، 
جوامــع چندقطبــی و رهبــری 
ضعیف، بسیار بد عمل کردند و 
شهروندان و اقتصادهای خود را 

در معرض آسیب قرار دادند.
•

۲. مــردم عالقــه ای ندارنــد که 
ویــروس کرونــا را مانند ویروس 
ابــوال جــدی بگیرنــد. ویروس 
ابوال کشــنده تر بود و بســیاری 
از مبتالیــان حتی قبل از انتقال 
می مردند. کویید-۱۹ برعکس 
ابوال عمــل می کنــد. بنابراین، 
باید منتظر شیوع گسترده تری 
در جهان باشــیم. لحظــه ای را 
نمی توان متصور شد که کشورها 
بتوانند پیروزی بر این بیماری را 
اعالم کنند. اقتصادهــا آرام آرام 
بــاز و بــا مــوج بعــدی ویروس 
قفل می شوند. درست مثل یک 

الگوی V شکل.
•

طوالنی تــر  بحــران  یــک   .۳
اقتصــادی  آســیب های  یعنــی 
بیشــتر: برای چندیــن دهه در 
ایاالت متحــده، ســطح تمرکــز 
بــود.  فزونــی  بــه  رو  بــازار  در 
کوویید-۱۹ این تمرکز را بیشتر 
و بیشــتر کرد. تنها شرکت های 
بــزرگ می تواننــد از این بحران 
جان ســالم به در ببرند. ســطح 
روز  هــر  اجتماعــی  تعامــالت 
اهمیت بیشــتری پیــدا می کند 
و غول هــای فناوری، بــزرگ و 
بزرگ تــر می شــوند. پیامدهای 
سیاســی ناگوارتــر خواهند بود: 
یک بیمــاری همه گیــرِ طوالنی 
همراه با از دست رفتن مشاغل، 
رکود طوالنی مدت و یک کسری 

بودجه غیرقابل اجتناب.
•

۴. توزیع قدرت جهانی به سمت 
شــرق چرخش خواهد کرد، چرا 
که آســیای شــرقی بهتر از اروپا 
و ایــاالت متحــده توانســت در 
مدیریت این بحران موفق باشد. 
با وجود اینکه سرچشمه بیماری 
از چین بود، اما پکن توانست به 
ســرعت اقتصــادش را به حالت 
باثبــات برگردانــد. در مقابــل، 
پاســخ ایاالت متحده بســیار بد 
بــود و چهــره ایــن کشــور را در 
سطح جهانی خراب کرد. آمریکا 
پیشــینه ای طوالنــی در مقابله 
بــا بیماری های مختلــف دارد، 
اما جامعه چندقطبی و رهبری 
ناکارآمد)فوکویاما منتقد ترامپ 
اســت(، به جای ترویج وحدت، 
توزیــع کمک هــا را سیاســی و 
تصمیمات کلیدی را به ایالت ها 

واگذار کرد.
•

کرونــا  همه گیــری  ادامــه   .۵
نســبی  ســقوط  بــه  می توانــد 
ادامه فرســایش  ایاالت متحده، 
نظم لیبراِل بین الملل و تجدید 
حیــات فاشیســم در سرتاســر 
دنیــا بیانجامد. از ســوی دیگر، 
همه گیری می تواند تولد دوباره 
لیبرال دموکراســی را رقم بزند، 
سازوکاری که بارها با بدگمانی ها 
روبه رو شــده اســت و ایــن بار با 
ظهورش نویدبخــش انعطاف و 
حیات دوباره است. اگر قرار باشد 
روندهــای فعلــی هیچ دگرشــی 
نکنند، بدبینی ها به ســرعت بر 
خوش بینی ها چیره خواهند شد.

•
توانســت  کرونــا  ویــروس   .۶
و  انزواطلبــی  ملی گرایــی، 
 )xenophobia(دیگرهراســی
کــه در دهه هــای اخیر شــدت 
گرفته بود را بیشتر و بیشتر کند. 
برخی دولت ها با سوءاســتفاده 
از وضع موجود تصمیم گرفتند 
خــود را بعنــوان یــک نیــروی 
نجات اضطــراری معرفی کنند 
و هرچــه بیشــتر از دموکراســی 
فاصله بگیرند. کشورها به جای 
بــرای  ســازنده  همکاری هــای 
منافع مشــترک، خودشان را بر 
دیگری ترجیح دادند و از ضعف 

رقبا به سود خود بهره بردند.

•
۷. کشورهای فقیر با شهرهای 
شــلوغ و سیستم های بهداشت 
عمومــی ضعیف بیــش از همه 
آســیب خواهند دیــد. در اینجا 
دولت هــا اغلــب اوضــاع را بدتر 
کرده اند. دولــت هند به یک باره 
کــرد.  ملــی  قرنطینــه  اعــالم 
بی کفایتی دولت تنها سبب شد 
میلیون ها کارگر مهاجر ابتدا در 
شــهرهای بزرگ جمع شــوند و 
سپس در روستاهای خود پخش 
شــوند که خود انتشار ویروس را 

شدت می بخشید.
•

از  ناشــی  جابه جایی هــای   .۸
دگرش آب وهوایی یک بحران در 
حال جوانه زدن در جنوب جهان 
بــود. همه گیــری، اثــرات آن را 
پیچیده تر و بسیاری از جمعیت 
کشــورهای در حال توسعه را به 
مــرز این بحــران نزدیک تر کرد. 
ایــن بحران امید صدها میلیون 
از مــردم کشــورهای فقیر که در 
دو دهــه گذشــته ذینفع رشــد 
پایدار کشورهای ثروتمند بودند 
را ناامیــد کــرد. در ایــن حالت، 
خشــم جهانــی فزونــی خواهد 
گرفت. ناامیدان گزینه مهاجرت 
مهاجرتــی  برمی گزیننــد-  را 
که این بــار با همــدردی مواجه 
نخواهد بود- و رهبران فاسد از 
قدرت سوءاستفاده خواهند کرد.

•
گذشــته،  همه گیری هــای   .۹
موجــب رشــد چشــم اندازهای 
آخرالزمانــی، فرقه هــا و مذاهب 
جدیــد شــد. فاشیســم پیامــد 
خشــونت های جنــگ جهانــی 
اول اســت. نظریه هــای توطئه 
در  جملــه  از  مکان هایــی  در 
خاورمیانه شکوفا شدند، جایی 
که بســیاری از مردم عادی فاقد 
قدرت بودند. امروز آنها به لطف 
فضاهای رسانه ای افسارگسیخته 
در سرتاســر دنیــا از جملــه در 
پخــش  ثروتمنــد  کشــورهای 
شــده اند. بــا این حــال، نتیجه 
رکــود بــزرگ نه فاشیســم بلکه 
لیبرال دموکراســی بود. شــاید 
این همه گیری نیز به پیامدهای 
مثبتــی ختم شــود، البتــه اگر 
اصالحات ساختاری برون گرا در 

دستور کار قرار گیرد.
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چهــار ســال پیــش کــه دونالد 
ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا 
رسید، بسیاری از روشنفکران و 
مخالفان اقتصاد آزاد در توضیح 
روی کار آمــدن وی و اهــداف 
سیاســی و اقتصــادی اش دچار 
سردرگمی و تناقض گویی شدند.

عــده ای این میلیــاردر جنجالی 
را نماد »سرمایه داری وحشی و 
لجام گسیخته« تلقی کردند که 
با شعار کاهش مالیات بر دارایی 
و درآمــد ثروتمنــدان و با انتقاد 
از برنامه هــای رفــاه اجتماعــی 
دولت پیشــین )بــاراک اوباما( 
بــر ســر کار آمــده اســت و قصد 
دارد »دستاوردهای« اجتماعی 
سندیکاها و سازمان های مردم 

نهاد را از میان بردارد.
اما واقعیت این اســت که شــعار 
  MAGA انتخاباتــی اصلــی او
از  عظمــت  »بازگردانــدن 
دســت رفتــه آمریــکا« بــود که 
گویــا سیاســت های همــگام با 
جهانی سازی دولت های پیشین 
موجب آن شده بود. بخش مهمی 
از پایگاه توده ای آرای ترامپ که 
در دوره قبــل موجب پیروزی او 
ریاســت جمهوری  انتخابات  در 
از جهانــی  زیان دیــدگان  شــد، 
شدن اقتصاد بودند که درنتیجه 
رقابتی تر شدن اقتصاد در سطح 
جهانی و گسترش بیش از پیش 
برون سپاری به دلیل هزینه های 
دیگــر  در  کار  نیــروی  پاییــن 
کشــورهای دنیا به ویژه در آسیا 
)چین و هند(، موجب بیکاری 
یا کاهش دســتمزدهای واقعی 

آنها در آمریکا شده بود.
ترامپ علنا از روند جهانی شدن، 
برون ســپاری ها و مهاجرانی که 
موجب فشار روی دستمزدهای 
داخلــی آمریکا می شــود، انتقاد 
و خواســتار حمایــت  می کنــد 
از تولیــد و نیــروی کار داخلــی 
بــا برقــراری موانــع تعرفــه ای و 

غیر تعرفــه ای بر واردات اســت. 
ترامــپ ایاالت متحــده آمریکا را 
از معاهــده بین المللــی پاریــس 
درخصــوص کاهــش گازهــای 
گلخانه ای و مبــارزه با گرمایش 
زمین، بیــرون آورد. او از لحاظ 
سیاســی و اقتصــادی علنــا از 
شــعار »اول آمریــکا« حمایــت 
می کنــد و تاکیــد دارد که با هر 
پیمان بین المللی کــه به منافع 
آمریــکا اولویت ندهــد، مخالف 
اســت. ســازمان تجارت جهانی 
در دوره زمامــداری او به شــدت 
تضعیف شد؛ چون او به منطق 
تجــارت آزاد چنــدان اعتقــادی 
نــدارد؛ گویی همســویی منافع 
مشارکت کنندگان در تجارت آزاد 

با تفکر ترامپی سازگار نیست.
از همان آغاز ریاســت جمهوری 
ترامــپ، نویســنده این ســطور 
هشــدار داد کــه دنیــا بــا پدیده 
خطرناکــی روبه رو شــده اســت 
دســتاوردهای  می توانــد  کــه 
بــزرگ فرآینــد جهانــی شــدن 
کــه شــکل گیری ســازمان ها و 
عهدنامه های بین المللی را پس 
از جنگ جهانی دوم امکان پذیر 
ساخته است، به مخاطره اندازد. 
تجربــه دو جنگ جهانی در قرن 
بیســتم حکایت از آن داشت که 
سیاســت های حمایتی دولت ها 
و فقــدان نهادهــای بین المللی 
حامی تجــارت آزاد به تنش ها و 
مخاصمات بین کشورها دامن 

می زند.
هدف اصلی سازمان ملل متحد 
کــه بعــد از جنگ جهانــی دوم 
تشــکیل شــد، برقــراری روابط 
تشــویق  طریــق  از  صلح آمیــز 
تجــارت آزاد و به طور کلی ایجاد 
نهادهای ناظر بر تضمین روابط 
اقتصــادی، سیاســی و فرهنگی 
آزاد و داوطلبانــه میــان ملت ها 
بود. سیاست کلی دونالد ترامپ 
عمال هدفی جز بی اعتبار کردن 

ی  هــا د نها
بین المللی برآمده از پایان جنگ 

جهانی دوم نداشت.
دونالــد ترامــپ هماننــد همــه 
پوپولیســت  سیاســتمداران 
مدعی اســت که او یــک تنه در 
مقابــل همــه دشــمنان داخلی 
و خارجــی عظمت آمریــکا به پا 
خاسته و به جز توده های حامی 
وی، جملگــی سیاســتمداران، 
ســازمان های سیاسی مستقر و 
حتی رسانه های همگانی در حال 

توطئه علیه او هستند. 
ســال  چهــار  مــدت  در  او 
سیاســتی  زمامــداری اش، 
خطرنــاک و مخــرب هــم برای 
منافع عمومی مردم آمریکا و هم 
برای صلح جهانی دنبال می کرد. 
ادامه زمامداری وی می توانست 
دســتاورد های جهانی در جهت 
گســترش تجــارت آزاد و روابط 
صلح آمیــز ناشــی از آن را به جد 

دچار مخاطره کند.
طرفه آنکه برخی از پوپولیست های 
وطنی، آشــکار و پنهــان و کم و 
بیش، با ابرپوپولیست آمریکایی 
همدلی نشــان می دهنــد و او را 
بهتر از سیاســتمداران متعارف 
بــرای روابــط بین المللی به طور 
کلــی و بــرای ایــران به خصوص 
معرفی می کننــد. خیال پردازی 
و نفی شــواهد و قرائن واقعی از 
ویژگی های هر نوع از پوپولیسم 
اســت؛ چراکه پوپولیســت ها به 
جای عقل مردم، احساسات آنها 

را مخاطب قرار می دهند.
در هــر صورت، به نظر می رســد 
مــردم آمریــکا بــا رای خــود در 
انتخابــات اخیــر از پوپولیســم 
حاکــم عبــور خواهند کــرد؛ اما 
نباید تصور کرد که با بسته شدن 
کارنامــه دولت دونالــد ترامپ، 
خطر پوپولیســم یک بــار برای 

همیشه از میان رفته است.
واقعیت این اســت کــه اقتصاد 
آزاد و جهانــی شــدن گرچــه در 
منافــع  جهــت  در  درازمــدت 
عمومی عمــل می کنــد، اما در 
کوتاه مدت و در ســطح داخلی و 
بین المللی بازندگانی دارد که اگر 
مصائب آنها نادیده گرفته شود، 
ممکن اســت درنهایت بستری 
مســاعد بــرای رشــد و پیروزی 
پوپولیست دیگر  سیاستمداران 

فراهم آورد.
موسی غنی نژاد )دنياى اقتصاد(

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
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 

سرورصدر

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
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

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا ۱300 دالر 

انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 
با 

گارانتی 

دیدگاه  های ابراز شده در 

این مقاله، نظر نویسنده 

بوده؛ الزاما موضع این 

نشریه را منعکس نمی کند.

شرکت Vbuild با سال ها جتربه و 
کادری مجرب و متخصص در امور

• مشارکت در ساخت
• طراحی،ساخت و اجرا

• خرید و فروش
پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا 

درخدمت هموطنان عزیز می باشد.
برای اطالعات بیشتر از پروژه های 

شرکت از وب سایت ما دیدن فرمایید: آرش جامی

مشارکت در ساخت 

Cell.: (514) 561-0-561

Website: 
www.vbuildholding.com
vbuildholding@gmail.com
Tel: 1-800-240-6119 (701)
_________________________

 We build your future
سرمایه گذاری با خیالی آسوده در بخش ساخت و ساز را با ما جتربه کنید

خاستگاه ترامپیسم
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گزیده خبرهای مونتریال، کبک، کانادا

پسابرگزیت:پایان مذاکرات تجاری کاناداوبریتانیا
با آغاز جلسات مجازی نشست 
G۲0، »جاســتین تــرودو« و 
»بوریس جانســون« نخســت 
وزیــر »بریتانیــا« در دیــداری 
ویدیویــی از پایــان مذاکــرات 
درباره تدوین توافقنامه تجاری 

بین دو کشور خبر دادند.
بــه دنبــال خــروج بریتانیــا از 
 ،)Brexit( اروپــا  اتحادیــه 
»کانادا« و بریتانیا قبول کرده 
بودنــد که توافقنامــه تجاری و 
اقتصــادی CETA کــه میان 

کانــادا و اتحادیــه اروپــا برقرار 
اســت تــا پایــان ســال ۲0۲0 
برقــرار بماند. این توافقنامه در 
ســال ۲0۱۷ به امضاء دو طرف 

رسیده بود.
جزئیــات کمــی از ایــن گفــت 
و گــوی منتشــر شــده اســت. 
مذاکرات دو کشور برای تدوین 
توافقنامه جدید به همراه برخی 
تغییرات بوده اســت. تغییراتی 
کــه برای تجارت بــا بریتانیا در 
پی خــروج از اتحادیه اروپا الزم 

و ضروری است. این توافقنامه 
جدید کوتاه مدت است و پیش 
از تدوین و اجرایی شدن باید به 

تأیید مجلس کانادا برسد.
دو کشــور تأییــد کردنــد نباید 
بــا لغــو CETA در تجــارت با 

یکدیگر وقفه ایجاد کنند. 
بریتانیا پنجمین شریک تجاری 
بــزرگ کانــادا اســت، ایــن دو 
کشور سال گذشته ۲۹ میلیارد 

دالر تجارت کاال داشتند.

راه حل برای بهبود روحیه در دوران کرونا
در  افــراد  از  بســیاری 
بحــران  بــا  مواجهــه 
ســالمتی کنونــی دچار 

اســترس شــده اند و اگرچه 
پیامدهای آن قابل رویت نیست، 
می توان عدم تعادلی را مشاهده 
كــرد کــه بــه  دنبــال آن، وارد 
جنبه های مختلف زندگی شــده 

 است.
دلیــل اين نگرانی هــا هر چیزی 
می تواند باشــد، از بیکار شــدن 
گرفته تا از دست دادن تعامالت 
اجتماعــی یــا تــرس از ابتــال به 
كرونا و محرک های زیاد دیگری 
که هر يــك باعث افزایش عالئم 
اضطراب و بروز احساسات منفی 

در افراد می شوند.
ممکن است شــما جزو افرادی 
باشید که به دلیل در اولویت قرار 
دادن ســالمتی دیگران، خود را 

به طور کل فراموش کرده اید.
این مورد بســیار حائــز اهمیت 
اســت چرا که قبــل از کمک به 
اطرافیان، بايد به خود بپردازید 
و مراقب ســالمتی خود باشید. 
در ایــن راســتا چنديــن توصيه 

تخصصی برای اين افراد داريم.

درخواست کمک بد نیست
یکــی از بزرگتریــن چالش ها به 
هنــگام رويارویی با احساســات 
منفی، درک این موضوع اســت 
که درخواســت کمــک به هیچ 

وجه بد نیست.
گاهی عدم درک این موضوع، از 
آنجا ناشی می شود که اغلب فکر 
نمی کنید که شــما هم به کمک 
نیاز دارید. و یا شــاید احســاس 
می کنید حتی اگر ناراحتی خود را 

ابراز کنید باز کسی نمی تواند آن 
را درک کند و به شما کمک 

کند تا از عهده آن بربياييد.

۱( برقراری ارتباط
شــاید کلیشــه به نظر برسد اما 
واقعا معجزه می کند. برای اینکه 
احســاس بهتری داشته باشید، 
احساســاتتان را بروز دهید. این 
راه حِل کارآمد، گاهی اوقات نیاز 

به شجاعت زیادی دارد.
اگــر آمادگــی صحبــت و درد و 
دل بــا عزیــزان و اطرافیان خود 
را نداریــد، مراکــز رایگانی برای 
ســاکنین کبک وجــود دارد که 
به صورت ناشــناس می توانيد از 
خدمات متخصصان روانشناختی 

بهره مند شويد.
برای مثال، شماره تماس ۸۱۱

Info-Santé 
اطالعــات  مرکــز  شــماره  کــه 
اجتماعی اســت، یکــی از مراکز 
ارائه کننــده خدمــات مشــاوره 
تلفنی رایگان و محرمانه اســت 
که در طول ۲۴ ساعت شبانه روز 
و هر ۳۶۵ روز از ســال پاسخگو 

است.

2( نوشنت احساسات
زمانــی کــه تحت تاثیــر جریــان 
احساســات قــرار می گیرید، چه 
احساســات مثبت باشــد و چه 
احساســات منفی، داشتن یک 
نوشــتن  و  شــخصی  دفترچــه 
احساسات در آن می تواند یکی از 
مفیدترین ابزارهایی باشد که به 
شما در پیدا کردن نگرشی جدید 

به تفکراتتان کمک کند.
نوشــتن به شما می كند تا خلق 

و خــوی خود را در واقعیت بهتر 
مدیریــت کنیــد و از وقایــع روز 
گذر کنید. اگر ترجیح می دهید 
بدون صحبت کردن، اســترس 
خود را مدیریت کنید، این روش 

می تواند برای شما مفید باشد.

3( خالق باشید
اگر همیشه یک دفترچه شخصی 
همراه خود داشــته باشــيد، اما 
اخیــرًا نوشــتن کمــی برایتــان 
ســخت شــده، بايــد بدانید که 
روش هــای زیــادی بــرای بیان 

احساسات وجود دارد.
ایــن روش هــا می توانــد بیــان 
عکاســی،  از طریــق  احســاس 
طراحی یا نقاشی باشد. به عنوان 
مثال، می توان افکار و احساسات 
شخصی را در قالب های مختلف 
به طــور آزادانه و ســرگرم کننده 

نشان داد.

4( حرکت کنید
امسال با شيوع كرونا،  فعاليت 
و ورزش كردن كمی با گذشــته 
تغييــر كــرده اســت. از آنجا كه 
ورزشــی  ســالن های  احتمــاال 
برای بازه زمانی مشخصی بسته 
هســتند با اين وجود روش های 
زیــاد دیگــری بــرای تحــرک و 
فعالیــت و بــاال بــردن ســطح 

اندورفین در بدن وجود دارد.
بــا ورزش هایی مثل اســنوبرد، 
دوچرخه ســواری،  تنیــس، 
پیــاده روی، اســکیت روی یخ و 
موارد دیگــر، گزینه برای تحرك 
داشــتن و فعالیــت، چندان کم 

نیست.
طرفــدار  بیشــتر  شــما  اگــر 

خانگــی  ســبک  فعالیت هــای 
هســتید، در یوتیوب می توانید 
مربیــان زیــادی را پیــدا کنیــد 
که شــما را راهنمایی می كنند. 
همچنین با انجــام حرکات یوگا 
در خانــه می توانيد به فعاليت و 
آرامش برســيد، مثاًل بــا انجام 
چندين حركت يوگا شب ها قبل 

از خواب و حداقل ۱0 دقیقه!

5(برنامه روزانه داشته باشید
از نظــر متخصصــان، داشــتن 
یــک برنامــه روزانــه مشــخص 
می توانــد فواید غیرقابــل باور و 
فوق العادهای برای افراد داشته 
باشد. خیلی ســاده است، وقتی 
قرار اســت تصمیمــات کمتری 
بگیریــد، یعنی زمان بیشــتری 
خواهید داشت و این به کاهش 
استرس و نگرانی کمک می کند.

یــک برنامــه مناســب و روزانــه 
می تواند تضمین کند که كارهای 
بسیار مهم در برنامه گنجانده و 
انجام می شــوند، به بیان دیگر، 
همــه چیــز در جزییــات نهفته 

است.
هــر روز صبــح در یــک ســاعت 
معیــن از خــواب بیدار شــوید، 
قهوه ای بنوشید، روی صورتتان 
ماسک بگذارید، به اخبار گوش 
دهید و … این مســئله برعهده 
شماســت کــه مشــخص کنید 
چگونــه می خواهیــد روز خــود 
را شــروع کنیــد و آن را به اتمام 

برسانید.

خیلی مهم هســت که همیشه 
حواســتان بــه مــوارد غیرقابل 
پیش بینی در برنامه ريزی روزانه 

باشد.

6( آرام باشید
شــرایط کنونــی متغیر اســت و 
زندگــی ما هم متاثر از آن. کامال 
طبیعی است که احساس کنید 
انرژی زیادی برای انجام وظایف 
و کارهایتان ندارید و این موضوع 
نباید منجــر به فشــار مضاعف 

شود.
شــايد قصــد داشــتيد امســال 
صاحب خانه شــوید اما شــرایط 
به وجــود آمــده مانــع از عملــی 
کــردن این هدف شــده  اســت! 
امــا فرصت هــای دیگــری برای 
دستیابی به این هدف خواهید 

داشت.
شــايد حوصلــه آشــپزی کردن 
ندارید و ترجیح می دهید سوشی 

سفارش دهید. مشکلی نیست!
اهدافــی را تعییــن کنیــد کــه 
واقع بینانــه باشــند و بــه خــود 
فرصت مانور دهیــد. و در راس 
اولویت هــای خود، چرا خودتان 
در  بــا خودتــان  ننویســید؟  را 
آرامش باشيد، صبور باشيد و از 

اینکار لذت ببريد.

7( شاد كردن ديگران
یکی از روش های بهبود وضعیت 
خودتان این اســت که کارهای 
مفیدی انجــام دهید. به همان 

انــدازه که ایــن مــورد می تواند 
شگفتی آور باشد، می تواند باعث 
کاهش ســطح اســترس و حتی 

افزایش میزان شادی شود.
اگر دوران قرنطینه را با اشخاص 
دیگری می گذرانیــد، می توانید 
بــه عنوان مثال بــا هم ظرف ها 
را بشــویید، برای همه قهوه دم 
کنید یا یک پیتزای خیلی بزرگ 
سفارش دهید و باهم نوش جان 

کنید.
هم چنین می توانید از ســاعات 
خالی خــود برای مرتــب کردن 
لباس های خود استفاده کنید و 
تعدادی از آنها را به مراکز خيريه 
اهــدا کنید. خواهیــد دید که به 

سرعت حالتان خوب می شود.
خوب اســت که به خاطر داشته 
خــوب  همه چیــز  باشــید کــه 
می شــود. با این حال، روزهایی 
هســتند که به اين مسئله شک 
دارید و این کامال طبیعی است.

زمانی که به آینده پرتاب شــویم، 
بــه راحتــی می توانیم احســاس 
شجاع بودن و قوی بودن داشته 
باشیم. باید به یاد داشته باشیم 
کــه روزهای بهتری هم هســت 
و کارهای کوچک می تواند کمی 
شــیرینی به زندگی روزمره شما 

وارد کند.
از لحظه حال خــود لذت ببرید 
و از اولویــت قرار دادن ســالمت 
جســمانی، روحــی و اجتماعــی 

خود تردید نداشته باشید.
•

7
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گزارش محرمانه کانادا: 

چگونه یک صرافی ایرانی تحریم را دور زد
برآورد سازمان اطالعات امنیت کانادا، »انتقال میلیون ها دالر است«

NOV. 24: Globalnews: 
CSIS alleges Iran used 
Toronto company to 
wire millions to Canada 
despite sanctions

بر اساس یک گزارش اطالعاتی 
محرمانه، یک صرافی در تورنتو 
به ایران کمک کرده تا مخفیانه 
نقــض  در  را  دالر  میلیون هــا 
تحریم ها به کانادا منتقل کند.

این گزارش ســازمان اطالعات 
امنیت کانادا که نقل و انتقاالت 
مالــی مذکــور را تهدیــدی برای 
امنیت ملی دانســته، به دســت 
گلوبال نیــوز رســیده کــه در آن 
فــردی به نــام علیرضــا عنقائی 
ســرمایه گذار مهاجــر در پشــت 
پرده شرکت، متهم شده که »به 
دولت ایران برای ارسال مخفیانه 
پول به کانادا کمک کرده است.«
سازمان اطالعات امنیت کانادا 
در تاریخ ۲0 دســامبر ۲0۱۹ در 
گزارشــی درباره عنقائی، مالک 
شــرکت صرافی ONG واقع در 
خیابان یانگ تورنتو نوشــت که 
ایــن پول از مســیر دبی منتقل 
شده تا »تحریم ها را دور بزند.«

مبلــغ کلی کــه گفته می شــود 
بین کانادا و ایران جابه جا شده 
مشــخص نیســت. اما سازمان 
اطالعات امنیت کانــادا در این 
گــزارش آورده کــه »ارزیابی ما 
میلیون ها دالر اســت« تنها در 
یک مورد ۶00 هزار دالر جابه جا 

شده است.
سازمان اطالعات امنیت کانادا 
مشخص نکرد که چه زمانی این 
نقــل و انتقاالت ادعایــی انجام 
گرفته یا پول برای چه منظوری 
صرف شــده اســت، اما نوشــت 
که تحقیقات بــه »فعالیت های 
مرتبــط با خــارج« مرتبط بوده 
که »بــه ضــرر منافع کانــادا، و 

پنهانکارانه و فریبکارانه است.«
این گــزارش نشــان می دهد که 
چطور مقامات سازمان اطالعات 
امنیــت کانــادا بــه رژیــم ایران 
مشــکوک هســتند که با انتقال 
پــول از طریــق امــارات متحده 
عربی تحریم های بین المللی را 
دور زده و از صرافی های کوچک 
برای انتقال پول به کانادا کمک 

گرفته است.
صرافــی ONG به عنــوان یک 
شــرکت تجــاری خدمــات پولی 
در ژانویــه ســال ۲0۱0 در کانادا 
ثبت شده اســت. اطالعات ثبت 
شرکت ها نشــان می دهد که این 
شــرکت با آدرس منــزل عنقائی 

ثبت شده و او تنها مدیر آن بوده 
است. این شرکت در سال ۲0۱۲ 

منحل شده است.
گزارش سازمان اطالعات امنیت 
کانــادا ادعــا می کند که شــرکت 
عنقائی پــول را از بانک صادرات 
که بانکی دولتی است، به کانادا 
منتقل کرده اســت. این بانک از 
ســوی کانادا تحریم شده چون 
خزانــه داری آمریکا ادعا می کند 
ایــران از آن بــرای تامین بودجه 
ســایر  و  حزب اللــه  حمــاس، 
گروه های تروریســتی اســتفاده 

می کند.
بر اســاس این گزارش ســازمان 
اطالعــات کانــادا، عنقائــی در 
مصاحبــه ای کــه در تاریخ ۲۷ و 
۲۸ نوامبر ســال ۲0۱۹ داشــته 
پذیرفته که یک شرکت خصوصی 
صرافــی دارد کــه ممکن اســت 
وجوهــی را از بانک صــادرات و 
ســایر بخش های مالی ایران به 

کانادا منتقل کرده باشد.
عنقائــی توضیــح داد کــه برای 
انجــام ایــن کار بانک صــادرات 
پول را به دبی منتقل می کند تا 
تحریم ها دور بزند. این وجوه، از 
آنجا به شرکت او در کانادا منتقل 

شده است.
داده  توضیــح  عنقایــی  آقــای 
زدن  دور  رونــد  می دانــد  کــه 
تحریم های اقتصــادی به وضوح 
غیرقانونی اســت. بــا این حال، 
پذیرفته که دســت کم سه سال 
چنیــن فعالیت هایــی را انجــام 

داده است.
آقــای عنقائی همچنیــن اذعان 
کرده که دولت ایران از شرکت او 
برای انتقال پول به کانادا استفاده 
کــرده و اظهار داشــته که برای 
اجــازه دادن به چنین فرآیندی، 
اطمینان حاصل می کند که برای 
دور زدن تحریم هــای اقتصادی 
وجوه در امــارات متحده عربی 

پردازش می شود.
عنقائی در حال حاضر تنها مدیر 
 Prestige Right Inc شــرکت
اســت. اطالعات ثبت شرکت ها 

نشــان می دهــد که این شــرکت 
به نام شــرکت »آینــده طالیی« 
هم خوانده شــده است. سوابق 
نشان می دهد که این شرکت در 
فهرست شرکت های فعال است. 
همســر اول عنقائی هم پیش از 
این تنها مدیر شرکتی بوده که در 

سال ۲0۱۲ منحل شده است.
عنقائــی ۴۴ ســاله که شــهروند 
ایران است، به گلوبال نیوز گفته 
که قربانی تبعیض شــده و هیچ 
پولی را برای رژیم ایران به کانادا 
انتقــال نداده اســت. او گفته که 
از رژیــم ایران حمایت نمی کند: 
»پول بــرای دولت نبــود. همه 
نقل و انتقال ها برای مشتریانی 
بود که می خواستند پول خود را 
از ایران به کانادا بیاورند. مقامات 
کانادا هیچ مدرکی مبنی بر عمل 

خالف ندارند.«
ســازمان  محرمانــه  گــزارش 
اطالعــات امنیت کانــادا پس از 
مصاحبــه با عنقائی تهیه شــده 

است.
ایــن گــزارش همچنین نشــان 
می دهد که آژانس مالیات کانادا 
عنقائی را ۶۴۴ هزار یورو جریمه 
کرده اســت. دلیــل این جریمه 
توضیح داده نشــده اما سازمان 
اطالعــات امنیت کانــادا گفته 
که این مبلــغ مدتی بعد به ۱۹۵ 
هزار دالر کاهش یافت و عنقائی 
اظهارداشته که هنوز هیچ مبلغی 
از این پول را پراخت نکرده است.
در دادخواست استیناف دادگاه، 
عنقائی ادعاد کرده که ســازمان 
اطالعات امنیت کانادا مصاحبه 
او را درست منعکس نکرده »به 
ویژه در بندهایی که ادعا می کند 
او به نقــل و انتقال پول به ایران 

اعتراف کرده است.«
علیرضــا عنقائــی کــه در ســال 
۲00۸ به عنوان ســرمایه گذار به 
کانادا مهاجــرت کرده، گذرنامه 
ایران و همچنین »سنت کیتس 
و نویــس« را دارد و بــه دنبــال 

دریافت شهروندی کانادا است.
•

پرداخت غرامت به هواپیمای اوکراینی از صندوق ملی 
»مخارج شلیک به بچه ها را هم از جیب 

مردم برمی دارند«

انتشــار  از  پــس   - آذر    ۴
خبری درباره پرداخت غرامت 
ســرنگونی هواپیمای اوکراینی 
از ســوی ســپاه بــا برداشــت 
ملــی،  توســعه  صنــدوق  از 
ســخنگوی انجمــن خانــواده 

 ۷۵۲ پــرواز  جان باختــگان 
ضمــن انتقــاد شــدید از چنین 
تصمیمــی بر ضــرورت روشــن 
شدن »جزییات این جنایت« و 
»محاکمه جنایتــکاران« تاکید 

کرد.
حامد اسماعیلیون،  سخنگوی 
انجمن خانواده های جانباختگان 
پرواز ۷۵۲، که همسر و دخترش 
ایــن  بــه  را در شــلیک ســپاه 
هواپیمای مســافربری از دست 
داده است، در صفحه فیسبوک 
خود در واکنش به خبر پرداخت 
غرامــت ســرنگونی هواپیمــای 
اوکراینی از صندوق توسعه ملی 

نوشته است: 
کشــور  توســعه   صنــدوق  »از 
غرامــت  تــا  برمی دارنــد  پــول 
کثافــت کاری و جنایــت  ســپاه 
پاسداران را پرداخت کنند. هم از 
نان مردم بزنند هم خانواده های 
جان باختــگان را برای یک عمر 

شرمنده  مردم کنند.«
او در ادامــه بر دیگــر بر ضرورت 
»جزییــات  شــدن  روشــن 
»محاکمــه  و  جنایــت«  ایــن 
جنایتکاران« تاکید کرد و افزود: 
»ببینیــد که دولــت و مجلس و 
تمــام ارکان آن نظــام منحوس 
چطور به ســپاه گره خورده اند. 
ببینید که چطور مخارج شلیک 
بــه بچه ها را هــم از جیب مردم 

برمی دارند.«
یکــی از رســانه های ایــران روز 
سه شــنبه ۴ آذر در گزارشــی بــه 
نقل از یک کارشناس اقتصادی 

نوشــت کــه پرداخــت غرامــت 
هواپیمای اوکراینی که »تا سقف 
۲00 میلیــون یــورو« در نظــر 
گرفته شده است »باید به صورت 
ارزی باشــد و از آنجــا که منابع 
ارزی کشور محدود شده است، 
چاره ای جز این نداریم که چنین 
هزینه ای را از اعتبارات صندوق 

تأمین کنیم.«
بنابر این گزارش »براساس آنچه 
در رســانه ها از بررســی جزئیات 
الیحه بودجه پیشنهادی سازمان 
برنامه و بودجه برای برداشــت از 
صندوق توسعه ملی منتشر شده 
است، برداشت از این صندوق به 
میزان ۵۳ درصــد افزایش یافته 

است.«
توســعه  از صنــدوق  برداشــت 
ملــی، کــه بــا مجــوز خامنه ای 
قابــل اجرا اســت، پیــش از این 
نیز بارها خبرســاز شــده است. 
ســال گذشــته در پی خسارات 
سنگین وارد شده به به شهرهای 
مختلف بر اثر وقوع سیالب ها، 
علی خامنه ای با برداشت فوری 
از صندوق توسعه ملی به منظور 
جبران خسارات سیل مخالفت 
کــرد. امــا از ســوی دیگــر علی 
الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اســالمی در  ۱۷ دی مــاه و پس 
از کشــته شدن قاسم سلیمانی، 
گفتــه بــود کــه »۲00 میلیون 
یــورو« از صندوق توســعه ملی 
به نیروی قدس ســپاه پاسداران 
آن  بودجــه  و  تعلــق می گیــرد 

افزایش می یابد.
دیــوان  نیــز  پیشــتر 
محاســبات کشــور، در 
دی ماه ۹۳ از برداشــت 
از  دالر  میلیــارد   ۴.۱
ذخایر صندوق توســعه 
ملی به طــور غیرقانونی 
خبــر داده و اعالم کرده 
بودنــد کــه ایــن مبلــغ 
جــاری  امــور  »بــرای 
کشــور« هزینــه شــده 

است.
بامداد چهارشــنبه ۱۸ 
فرونــد  یــک  دی مــاه 
هواپیمای مســافربری 
بوئینــگ ۷۳۷ خطوط 
هوایی اوکراین با ۱۷۶ 
سرنشــین عــازم کانادا 
بود پس از برخاستن از فرودگاه 
تهران، با شلیک پدافند هوایی 
ســپاه پاسداران ســرنگون شد. 
پس از چنــد روز اصرار مقامات 
ایــران، کــه می گفتنــد ســقوط 
هواپیما در پــی نقص فنی روی 
داده است، ایاالت متحده اعالم 
کــرد این هواپیما بر اثر شــلیک 
موشک سقوط کرده است. کمی 
بعد آمریــکا »اطالعات مهمی« 
از ســقوط هواپیمــا در ایــران را 
به اوکراین داد. ســپاه ســرانجام 
اعــالم کرد که این هواپیما را به 

اشتباه هدف قرار داده است.
وزیر خارجه اوکرایــن مرداد ماه 
امســال در بیانیــه ای که پس از 
دیدار هیــات ایرانــی و اوکراینی  
صــادر کــرد،  بــا بیــان ایــن که  
کشورش همه تالش خود را می 
کند تا اینکه پرداخت غرامت در 
مورد پــرواز اوکراینی به حداکثر 
برسد، نوشت: »فارغ از این که 
چقدر زمان و هزینه الزم باشد، 

ما به عدالت خواهیم رسید.«
پیشــتر نیز دیدبان حقوق بشــر 
مقامات جمهوری اسالمی ایران 
را متهــم کــرده بود کــه »طبق 
روال گذشته، از قبول مسئولیت 
فــرار می  کننــد و بــه جــای آن 
کــه جزئیات تحقیقــات مربوط 
بــه ســرنگون کــردن هواپیما و 
مقصران آن اشتباه مرگبار را ارائه 
کنند، افرادی که به جان باختن 
۱۷۶ نفر معترض شده بودند را 

محکوم کرده اند.«
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مداد، مجله آنالین مونتــرال 
www.medad.ca       :مـداد را آبونه شوید

از مطالعه »مداد« لذت ببرید و خواندن آن را به دوستان تان هم توصیه کنید.
»مداد«، مجله آنالین فارسی زبانان مونترال

D.M.D.
دانشگاه مونرال ۱998
D.D.S.
دانشگاه تهران۱973

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

_________________________
5450  Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

www.paivand.ca
Advertise with us  ) 514-996-9692 

یکم و پانزدهم هر ماه  <<    پیوند را بر روی سایت ما بخوانید: 
www.paivand.ca

کانادا... 

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

•سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
•مسافرت های جتاری، با سرویس برتر و بهای عالی به 
سراسر دنیا  •فروش بلیت کلیه شرکت های  هواپیمائی

یامسین تقی علی 
آژانس مسافرتی دایرکت تراول

__________________
Les Services Direct Travel

Yasmeen Taqui Ali
Cell.: 514-594-0344

400 ave Sainte Croix,  Bureau 100 
 Montréal, QC., H4N 3L4

کانادا می گوید چین، روسیه و ایران را 
تهدید سایبری قلمداد می کند

کانادا برای اولین بار کشورهایی 
را بــه عنــوان تهدیدهای 

امنیت  علیه  سایبری 
خود فهرست کرده 
است که ایران نیز 

جزو آنها است.
امنیــت  نهــاد 

کانــادا،  ارتباطــات 
زیر نظــر وزارت دفاع، 

خرابــکاری  می گویــد 
شــبکه برق از طرف 
هکرهای وابسته به 

حکومت هــای چین، 
روســیه، ایران و کره 

تهدیدی  شمالی 
امنیــت  علیــه 

کانــادا محســوب 
می شود.

نهــاد کانادایی  این 
هکرهــای  گفتــه 

حکومت هــا  بــه  وابســته 
"پیچیده ترین تهدیدها" را ایجاد 

می کنند.
ایــران بارهــا متهم بــه حمالت 
ســایبری شــده یــا رد هکرهای 
وابســته بــه ایــران در حمالتی 
گرفتــه شــده اســت. مقام های 
نظامی ایران بارها از سازماندهی 
و  نــرم"  جنــگ  "افســران 
خبــر  ســایبری"  "گردان هــای 

داده اند.
زیرســاخت ها  حــال  عیــن  در 
و تاسیســات ایــران، از جملــه 
تاسیسات هســته ای آن، هدف 

هکرهــای  ســایبری  حمــالت 
وابســته به دولت های 
دیگر قــرار گرفته 

است.
و  ایــران 
کانــادا روابط 
تیــک  یپلما د
و  ندارنــد 
بــرای  تالش هــا 
روابــط  ازســرگیری 

بی نتیجه بوده است.
کانــادا ایــران را بــه عــدم 
تحقیقــات  در  همــکاری 
ســرنگونی  بــه  مربــوط 
با  اوکراینــی  هواپیمــای 
ده ها سرنشین کانادایی 
متهــم می کنــد. ایران 
هم متقابال در پرونده 
محمودرضــا خــاوری 

منتقد کانادا است.
گــزارش نهاد امنیــت ارتباطات 
کانــادا هکرهــای روســیه را به 
"بررسی" تاسیسات برق کانادا و 

آمریکا متهم کرده است.
ایــن گزارش می گویــد: "عوامل 
وابسته به حکومت ها به احتمال 
بســیار زیــاد در حــال کســب 
توانایی هــای الزم برای اختالل 

در شبکه برق هستند."
ایــن نهــاد گفته بعید اســت که 
در شــرایط غیرجنگی هکرها به 
دنبال آسیب جدی به تاسیسات 
یا کشــتن افــراد باشــند، اما در 
عین حال احتماال سازمان های 

مهم کانادایی را هدف می گیرند 
تا زمینــه برای اقدامــات بعدی 
فراهم شود یا آن که دولت کانادا 

را مرعوب کنند.
نهــاد امنیــت ارتباطــات کانادا 
درباره تشدید خطرهای سایبری 
با توجه به اتکای فزاینده به ابزار 
دیجیتال در دوران کرونا هشدار 

داده است.
ژائو لیجیان، ســخنگوی وزارت 
خارجــه چیــن، اتهــام تهدیــد 
سایبری علیه کانادا را رد کرده و 
گفته چین خود قربانی حمالت 

سایبری است.
اما اسکات جونز، رئیس امنیت 
سایبری در نهاد امنیت ارتباطات 
کانادا به خبرنگاران گفته اســت 
چیــن "ســابقه ای طوالنــی در 
رفتارهایــی دارد کــه منطبق بر 

انتظارات ما نیست."
روابــط میــان چین و کانــادا در 
دو ســال اخیــر تیــره شــده و 
تحت الشــعاع بازداشــت مدیــر 
هواوی بوده که از طرف آمریکا به 
دور زدن تحریم های ایران متهم 

شده بود.
در گــزارش قبلــی نهــاد امنیت 
ارتباطات کانادا از کشورهایی که 
تهدیدی سایبری متوجه کانادا 
می کنند نامی برده نشــده بود. 
این نهاد توضیحــی نداد که چرا 
در گزارش جدیدش چهار کشور 

را نام برده است.
•

هشدار اداره مالیات به 213 هزار کانادایی که کمک 
نقدی اضافی از دولت فدرال دریافت کرده اند

اداره مالیــات کانــادا 
گفتــه بــه ۲۱۳هــزار 
کانادایــی که ممکن 
است از طریق برنامه 
کمک مالی اضطراری 
 )CERB( کانــادا 
دو بــار پــول گرفتــه 
باشــند هشــدار داده 
که ممکــن اســت از 
درخواســت  آن هــا 
بازگرداندن پول شود.

پــول  پرداخــت  امــا 
بالفاصله نخواهد بود. 

این نهاد جمــع آوری بدهی ها را 
در دوران اورژانســی پاندمی لغو 

کرده است.
سخنگوی این ســازمان گفت: 
»اداره مالیات کانادا برای افرادی 
که ممکن اســت هم از سازمان 
خدمــات کانــادا و هــم از اداره  
مالیات درخواست CERB داده 
باشند نامه فرستاده و آنها ممکن 
اســت مجبور شوند این مبلغ را 
به سازمان مالیات بازگردانند. در 
نامه ها خواســتار پرداخت فوری 
نشــده  و بــه مالیات دهنــدگان 
اطالع داده شده که ممکن است 
در آینده نیاز به بازپرداخت مبلغ 

باشد.«
او اضافــه کرد: »ما در زمانی که 
درســت باشــد برای جمع آوری 

اقــدام می کنیم  که این شــامل 
جمع آوری بدهی های مربوط به 

CERB هم می شود.«
اداره مالیات گفته به هر حال به 
افراد پیشنهاد می کند بدهی های 
خود را تــا پایان ســال پرداخت 
کننــد چون اگر نکنند این مبلغ 
در برگــه مالیاتــی T۴A آن هــا 
ظاهر خواهد شد و باید در اعالن 
مالیاتــی ســال آینده بــه عنوان 

درآمد گزارش شود.
اداره مالیات گفت ممکن است 
درخواســت دهندگان  بعضــی 
اشتباه صادقانه انجام داده باشند 
و همچنین ممکن است تعدادی 
از افــرادی که نامه هــا را دریافت 
می کنند از قبل پول را داوطلبانه 
بازگردانده باشند یا به غلط پول 

را بــه جای ســازمان 
مالیــات به ســازمان 
خدمات کانــادا داده 

باشند.
افــرادی  مــورد  در 
که بایــد مقــداری از 
پــول کمــک پاندمی 
اداره   بازگرداننــد،  را 
می گویــد  مالیــات 
آن هــا  بــا  می توانــد 
بــر اســاس قابلیــت 
بــه  پرداخت شــان 
بــه  فــردی  صــورت 

تفاهم برسد.
در مــواردی کــه اداره مالیــات 
نتوانــد بــه چنیــن تفاهمــی با 
مالیات دهنــده برســد، بایــد به 
جمع آوری بدهی رو بیاورد. این 
کار در حــال حاضــر بــه خاطــر 
پاندمی معلق شــده اما این نهاد 
می تواند اعتبارهای مالیاتی آینده 

افراد را کم کند.
بــه  همچنیــن  مالیــات  اداره 
کانادایی ها هشــدار داده نسبت 
به کالهبرداری هــای مرتبط با 
تکســت ها،  از جملــه   CERB
ایمیل هــا و تماس هــای تلفنی 
که ظاهرا از ســوی اداره مالیات 
هستند و پول و اطالعات فردی 

می خواهند، هوشیار باشند.
•
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ENGLISH LITERACY COURSES 
FRENCH BASIC LEVELS COURSES - CCBE

COST: $100.00 for the whole session  --   Debit/Credit
All books and fees included
Different levels are available.
At registration you will be tested to determine your level.

Course information:
A.M. Classes: Monday to Friday:

8:45 A.M. - 12:45 P.M. 
Winter Session 2020 (November 30th to March 18th)

P.M. Classes: Monday to Friday:
5:30 P.M. - 9:30 P.M. 

Winter Session 2020 (November 30th to March 18th)

مرکز آموزشی بزرگساالن    های اسکول مونتریال 
انگلیسی و فرانسوی  بیاموزید:      نامنویسی ترم جدید 

اطالعات کالس ها:

اطالعات نامنویسی:

مدارک ضروری: 

*عکس باال:  مربوط به پیش از پاندمی 

کالس های مقدماتی 
 انگلیسی و فرانسوی:

3 DOCUMENTS ARE REQUIRED ON THE DAY OF THE REGISTRATION: **(ORIGINAL ONLY)**
1. Your passport (valid or expired)
  • (OR) Birth certificate
2. One of the following documents:
• Canadian Citizenship card / 
  Canadian Certificate
• (OR) Permanent Resident card /
   IMM5292 / IMM5688

• (OR) Canada/Quebec Immigration 
   documents
3. One of the following proof of 
    Quebec residency:
• Medicare card     • (OR) Drivers license
• (OR) Hydro-Québec bill / Lease

NOTE: 
For registrations, 

make an appointment 
online at 

www.hsmontreal.ca 
or call us at 

514-788-5937

کووید 19...
دیدگاه  های ابراز 

شده در این مقاله، 

الزاما موضع این 

نشریه را منعکس 
نمی کند.

نخستین دستاورد امیدبخش در مبارزه با 
ویروس کووید1۹

سیاوش قائنی
نخســتین  پیدایــش  بــا 
واکســن و در دست تهیه 

بودن واکسن های دیگر، نور 
امیدی در میان مردم جهان 
برای پایان یافتن عالمگیری 

کووید ۱۹ پدید آمده است.
اما روشــن است که پیدایش 
واکســن ها، نخســتین گام 
اســت و بشــریت برای پایان 

ایــن پاندمــی راهــی  دادن بــه 
طوالنی در پیش دارد.

بیش از پنج میلیارد نفر در جهان 
به واکسن کووید ۱۹ نیاز دارند و 
احتماال تولید انبوه واکسن برای 
این تعداد زمان زیادی می برد و 
آنگونه که خود کنســرن ها خبر 
می دهند تــا پایان ســال ۲0۲۱ 
تنها توان تولید حدود دو میلیارد 
واحد واکسن را خواهند داشت.

در چنین شــرایطی پرسش های 
بیشماری مطرح است:

•  این که چه کسانی باید پیش 
از دیگران در گام نخست واکسن 

کرونا را دریافت کنند؟
• چگونــه می تــوان بــه ایمنــی 

جمعی رسید؟
• آیا همه مــردم به کارایی این 
واکســن اعتماد خواهنــد کرد و 

خود را واکسینه می کنند؟
امــروز پاســخ به این پرســش ها 
و تصمیــم  گیــری در این زمینه 
بیش از هــر زمان دیگر ضروری 

است.
بازتــاب  نوشــته  ایــن  هــدف 
جهانــی  جامعــه  نگرانی هــای 
المللــی  بیــن  ســازمان های  و 
بهداشــت و درمان در امرتوزیع 
عادالنه واکسن در سراسر جهان 
و پیشــگیری احتمالــی احتکار 
واکســن از طــرف کشــور های 

ثروتمند است.
هــم اکنون در حالیکــه ۳۳ نوع 
واکســن دیگر در ایاالت متحده 
آمریکا، آلمان فدرال، فرانســه، 
روســیه، چیــن، و... در مرحله 
ارزیابــی و آزمایش هــای بالینی 

می باشــد، کشــمکش و رقابت 
گســترده ای برای پیــش خرید 
انبــوه و دســتیابی به واکســن 
»کووید ۱۹« میان شرکت های 
دارویــی کشــور های ثروتمند و 
ســازمان بهداشــت جهانــی در 

جریان است.
اما این واکســن  ها به دست چه 
کســانی، در کجا و با چه قیمتی 

خواهد رسید؟
پرســش اینجا است، در حالیکه 
در سراسر جهان میلیاردها دالر 
کمک مالی از مالیات شهروندان 
به کنسرن های داروسازی برای 
تولیــد واکســن پرداخت شــده 
اســت، در صورت تائید و اجازه 
واکسیناســیون و تولید واکسن 
چه اتفاقی می افتد؟ این واکسن 
به چه کسانی تعلق دارد، چگونه 
توزیع می شود؟ و چه کسانی آن 

را دریافت خواهند کرد؟
به یــاد می آوریم همــان ابتدای 
شیوع ویروس »کووید ۱۹« اکثر 
قریب به اتفاق سیاســتمداران، 
در  پزشــکان  و  دانشــمندان 
اتحادیه اروپا و ســایر کشور های 
جهــان بر آن بودنــد، که مقابله 
بــا همه گیــری »کوویــد ۱۹« و 
رفع آن تنها با همبستگی جهانی 
امکان پذیر خواهد بود و بنابراین 
در صــورت پیدایــش، واکســن 
می بایــد بــه شــکل عادالنــه در 
سراسر جهان توزیع شود و هیچ 
فردی از دسترسی به آن محروم 

نماند.
ســازمان امدادرســانی جهانــی 
آکســفام Oxfam از ســازمان 

بهداشــت جهانی خواسته 
اســت تدابیری بیندیشد تا 
واکسن کرونا بدون تبعیض 
و اســتثنا در اختیــار همــه 

کشورها قرار گیرد.
ایــن ســازمان جهانــی در 
فراخــوان خود یادآور شــده 
اســت کــه هزینــه تهیــه و 
عرضه واکســن کرونا برای 
مــردم محــروم جهان، 
از درآمــد چهار ماهه هر 
یک از شرکت  های بزرگ 

دارویی کمتر است.
دبیــرکل ســازمان ملل متحد 
»آنتونیو گوتــرش« در خرداد 
ماه ۱۳۹۹ با اشــاره به عمیق 
تــر شــدن روزافزون شــکاف 
ایمن ســازی و دسترســی به 
واکســن ها میان کشــور های 
ثروتمنــد و فقیر تصریح کرد: 
»تولید واکسن به تنهایی کافی 
نیست. ما به همبستگی جهانی 
نیــاز داریم تــا مطمئن شــویم 
کــه هر فــردی، هــر زمــان ودر 
هرکجا، تــوان دسترســی به آن 
را دارد. و همانگونــه که شــمار 
فزاینده ای از رهبران کشورهای 
جهان خواستار شده اند، واکسن 
»کوویــد-۱۹« باید بــه عنوان 
یــک کاالی جهانــی و واکســن 

مردمی در نظر گرفته شود«
بنابرایــن پیــام همگانــی 
این بود، که واکسن های 
»کوویــد- ۱۹« بایــد در 
سراســر جهان با هزینه ای 
مقرون به صرفه تهیه و در 
دسترس همگان قرار گیرد.

بــرای اجــرای ایــن هــدف 
جهانــی  »ســازمان 
بهداشت«، »اتحادیه جهانی 
مصون ســازی«  و  واکســن 
 GAVI )Global(
 Alliance for Vaccines
 and Immunisation
المللــی  بیــن  »اتحادیــه  و 
 )C E P I ( » محققیــن
برنامه ای بــا نــام “کوواکس” 
برای دسترســی   )COVAX(
ســریع و عادالنــه بــه واکســن 

“کووید۱۹” طراحی کردند.
هــدف این برنامــه این بــوده و 
هســت کــه کشــورهای جهان 
مشترکًا دو میلیارد واحد واکسن 
پیش خرید نموده و پیش از ورود 
واکســن به بازار، بر اســاس یک 
تحقیق و ارزیابــی همه جانبه، 
نیاز هــای هر یک از کشــور های 

پیوســته به این برنامه را دســته 
بندی کــرده و پس از پیدایش و 
تولیــد واکســن،آن رابه گونه ای 
انبــوه خریــداری و بــه شــکلی 
عادالنه میان این کشور ها توزیع 

کنند.
»تدروس ادهانوم قبریســوس« 
جهانــی  ســازمان  کل  دبیــر 
بهداشــت در مــاه اکتبــر اظهار 
داشــت: »تا پایان ماه گذشــته 
تمــام  )از جملــه  ۱۷۲ کشــور 
کشــور های عضو اتحادیه اروپا( 
به برنامه توزیع عادالنه واکسن 

 COVAX )کرونــا )کوواکــس
تحت مدیریت سازمان بهداشت 
جهانــی بــرای توزیــع عادالنــه 
واکســن کرونــا پیوســته اند. با 
این حســاب دو ســوم جمعیت 
جهان زیر پوشش این برنامه قرار 
گرفته اند و قرار است این برنامه 
امکان دسترســی ۹۲ کشــور در 
حال توســعه را به واکســن های 
»کوویــد۱۹« مهیــا و تضمین 

نماید.«
حیدر محمدی مدیرکل نظارت 
بــر دارو و مــواد تحــت کنتــرل 

ســازمان غــذا و داروی ایران در 
تاریخ ۱۹ اکتبر از پیوستن ایران 
بــه برنامه جهانــی پیش خرید و 
توزیع عادالنه واکسن کووید۱۹ 
موسوم به »کوواکس« خبر داد.
آمریکا هنــوز به برنامــه جهانی 
توزیــع عادالنــه واکســن کرونا 

نپیوسته است.
کــه  داد  هشــدار  ادهانــوم 
“ناسیونالیستی کردن” واکسن 
کرونــا تنها بــه اشــاعه ویروس 
کمــک می کنــد و ما متاســفانه 

هشــدار: اگر پیش خریــد میلیاردها 
واکســن از طرف کشورهای ثروتمند 
جهان عملی شود، کشورهای در حال 
توسعه و کم در آمد باید برای دستیابی 
به واکسن در بهترین حالت دست  کم 

تا سال ۲۰۲۴ در انتظار بمانند.

COVAX: Working for global equitable 
access to COVID-19 vaccines

}<< ادامه در صفحه: 20{

حجم کل ویروس کرونا که جهان را لرزاند، 
اندازه یک قاشق چای خوری است!

هیچ کس حتی تصور نمی کرد 
که حجم همه ویروس ها کرونا 
که از دســامبر ســال گذشــته 
تاکنون سراســر مــردم جهان 
را بــه وحشــت انداخته و باعث 
ابتالی حــدود ۶0 میلیون نفر 
به بیماری شده و بخش بزرگی 
از اقتصاد جهان را فلج کرد، به 
انــدازه یک قاشــق چای خوری 

است.
مت پارکر، یکــی از ریاضی دانان 
کــه  اســترالیایی  مشــهور 
تحقیق هــای زیــادی در زمینه 

حجم ویروس کرونا انجام داده، 
اعالم کرده است که در حداکثر 
تخمینــی کــه او زده، مقــدار 
ویــروس کرونا بــه انــدازه یک 
قاشق چای خوری یا به عبارتی 

۸ میلی لیتر است.
این دانشمند استرالیایی گفته 
است در حقیقت ویروس کرونا 
برغــم قدرتــی کــه بــرای نابود 
کردن ســلول ها در بــدن دارد 
اما میلیون ها بار از سلول های 

انسان کوچک تر است.
ایــن دانشــمند اســترالیایی با 

استفاده از رقم ۳00 هزار مورد 
ابتالی جدید در روز در سراسر 
جهان به این ویروس و با فرض 
اینکه هر یک به مــدت ۱۴ روز 
آلوده باشد، تعداد افرادی را که 
در حال حاضر بــه این ویروس 

مبتال هستند محاسبه کرد. 
او ســپس تخمیــن زد که ۳.۳ 
میلیون میلیارد سلول کرونا در 
جمعیت همه انســان ها وجود 

دارد. 
- العربیه 
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اگر در اکران سینماها دستکاری 
نمی شــد و زودتر اکران آن پایان 
نمی یافت. پیام ســاده فیلم این 

بود: 
»دست از سرمان بردارید.«

مطالبه عمومی مردم ایران این 
اســت که حکومت دست از سر 
آن ها بــردارد و اگر خیری ندارد 
شر مرساند. مردم می خواهند: 
به کوه و کویر بروند بدون حضور 
بســیجی ها، مهمانی و عروسی 
برونــد بــدون رشــوه دادن بــه 
نیروی انتظامی، غذا و نوشیدنی 
مصــرف کننــد بــدون تــرس از 
شــالق، دست همسر یا دوست 
دختر و پسر خود را بگیرند بدون 
ترس از کتک خوردن از بســیج 
یا بازداشــت نیــروی انتظامی یا 
»گیــردادن« آمــران به معروف 
و ناهیــان از منکر، به کنســرت 
موســیقی برونــد بــدون آن که 
کتــک بخورنــد، آثــار هنــری و 
ادبی شــان را بدون مجوز ارشاد 

و سانسور منتشر کنند، هر جور 
خواستند لباس بپوشند و هر چه 
را خواستند گوش بدهند و نگاه 

کنند. 
آن هــا  اقتصــادی  حــوزه  در 
می خواهنــد حکومــت گریبــان 
اقتصــاد را رهــا کنــد و منابــع 
اختیــار عمــوم  را در  عمومــی 
بگــذارد. وجــوه دیگــری از این 
در  می تــوان  را  زندگی بــاوری 
مطالبــه تنش زدایی بــا دنیا )از 
جمله ایاالت متحده و اسرائیل(، 
متوقف شــدن برنامه های اتمی 
و موشــکی، توقــف تروریســم و 
پایان دادن به مداخالت نظامی 
مشــاهده کــرد. مــردم کوچه و 
بــازار می داننــد که بــدون صلح 
بــا همســایگان و دنیــا رفــاه و 

معیشت شان خواهد لنگید.
البتــه در چهار دهه فــوق برای 
همــگان از جمله آن روســتایی 
کــه صبــح گوســفندانش را به 
چرا می برد روشــن شــده است 

کــه ایــن خواســته بــا حکومت 
دینــی و صدها نهــادی که برای 
پاییدن شبانه روزی مردم و خالی 
کردن جیب آن ها تاسیس کرده 
اســت، ممکن نیســت. ممکن 
اســت اکثریــت مــردم معنــای 
سکوالریســم را متوجه نشــوند 
اما این را فهمیده اند که آخوندها 
باید به مســاجد و مدارسشــان 
بازگردند و کار مــردم را به خود 
آن ها و نمایندگان شان بسپارند. 
بر اســاس نظرســنجی دانشگاه 
تیلبورگ هلند در ســال ۱۳۹۹ 
تنهــا ۴0 درصــد ایرانیــان خود 
را مســلمان می داننــد و از ایــن 
تعداد ۳۲ درصد خود را شــیعه، 
۵ درصد سنی مذهب و ۳ درصد 
صوفــی می داننــد. در میــان آن 
چهل درصد نیز معلوم نیســت 
چند درصدشان با اسالم سیاسی 

و حکومت دینی موافق باشند.
•

_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235
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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
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HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

ایران در آستانه 1۴۰۰
مطالبات اجتماعی و چشم اندازها

ایران: بگذارید زندگی کنیم!خواست اکثر مردم 
مجید محمدی 
ایــران  از  بحــث   - آبــان   ۲۴
۱۴00، بحثی در آینده شناسی و 
سیاست گذاری است با نگاهی به 
گذشته، باالخص یک صد سال 
گذشته و ورود به قرنی تازه. برای 
دچار نشدن به حدس و گمان و 
پیشگویی که از آسیب های این 
گونه مباحث اســت، خــود را به 
دو مقولــه مطالبات اجتماعی و 
چشــم اندازهایی که برای ایران 
در میان مردم )و نه قشر حاکم( 
وجود دارد محدود می کنم. این 
چشــم اندازها اگر صــدای خود 
را در میــان نخبــگان سیاســی 
و تکنوکرات هــا و رســانه ها پیدا 
کنند، می تواننــد در آینده موثر 
واقع شوند. همچنین برای این 
که در خال از این موضوع سخن 
نگوییم و پس زمینه های تاریخی 
را نیــز در نظــر بگیریــم، بهتــر 
اســت این مطالبــات اجتماعی 
و چشــم اندازها را با همین امور 
در سال های ۱۳00 )تغییر قرن 
پادشــاهی(  تغییــر دودمــان  و 
)تغییــر  خورشــیدی   ۱۳۵۷ و 
خشونت آمیز و توهم آمیز رژیم( 

مقایسه کنیم.

مطالبه و چشم انداز ۱300
<< امنیت و مدرن سازی 

در آستانه سال ۱۳00 خورشیدی 
به تازگی سردار سپه با نیروهایش 
وارد تهران شده بود و نسیمی از 
مقابله با بی نظمی و گردن کشی 
در نقاط مختلف کشور به مشام 
می رســید. مطالبه اصلی مردم 
کوچــه و بازار امنیــت و مطالبه 
قشــر کوچــک تحصیل کــرده و 
باســواد، مدرن شدن ایران بود. 
ســردار ســپه هــر دو مطالبه را 
به خوبــی درک کرده بــود و در 
خویــش  جنگــی  وزارت  دوران 
)۱۳00 تــا ۱۳0۲( تــالش کرد 
پایه هــای یــک ارتش ملــی را بر 
روی زمیــن بگــذارد و با حذف 
یاغیانی مثل میرزا کوچک خان 
)سوسیالیستی که در دهه های 
اخیر مــورد تقدیــس انقالبیون 
مســلمان قــرار داشــت( نظم و 
امنیت را بــه کشــور بازگرداند. 
او در ســال های نخست وزیری 
و پادشــاهی خود پروژه تاسیس 
موسســات تمدنــی را بــه پیش 
بــرد. اکثــر موسســات تمدنــی 
امروز در ایران )مثل بیمارستان، 
دانشــگاه، راه آهــن، و حمــل 
و نقــل شــهری( یــادگار دوران 

رضاشاه اند.
رضاشاه در این زمینه تنها نبود 
و نمی توانســت باشد. جمعی از 
تحصیل کــردگان ملی گــرا مثل 
فروغــی و داور و تیمورتــاش بــا 
برنامــه دولت ملــی و مدرن وی 
همراهــی داشــتند. همــه ایــن 

افراد در اولویت دو موضوع فوق 
متفق القول بودند و از این جهت 
یکــی از پروژه های مشــروطیت 
کــه مقیــد ســاختن حکومــت 
بــود، بــه حاشــیه رفــت. البته 
پایه های دیگر ایده مشــروطیت 
که عدالتخانه بــود با اصالحات 
داور در دستگاه قضایی گذاشته 
شد. به حاشــیه رفتن حکومت 
مقیــد دلیل اجتماعی داشــت: 
مشروطه طلبان نتوانسته بودند 
بیــش از یــک دهــه بــه دو نیاز 
اساســی کشــور یعنــی امنیت و 
مدرن سازی دولت پاسخ دهند.

ایــران ۱۳00 را بــا ایــران ۱۳۲0 
مقایسه کنید. 

رضاشاه و هم فکران و کارگزاران 
وی آن چه را که به دنبالش بودند 
با سیاست داخلی و خارجی خود 
تحویــل دادنــد: ایران در ســال 
۱۳۲0 علــی رغــم جنگ جهانی 
دوم یک دولت مرکزی و مستقر 
دارد با تاسیســاتی کــه تاثیرات 
داشــت.  خواهنــد  بلندمــدت 
اسالم گرایان ۳۷ سال بعد سوار 
بر اســبی شــدند که سردار سپه 
و پســرش برای آن ها زین کرده 
بودند، بدون آن که قدرشــناس 
آن ها باشند؛ بی چشــم و رویی 

اسالم گرایان اندازه ندارد.

مطالبه و چشم انداز ۱357
<< عدالت اجتماعی و 

حکومت جهانی اسالمی
با انقالب سال ۵۷ دوران دیگری 
در جامعه ایران فرا رسید. مطالبه 
عمومی عدالت اجتماعی بود که 
ریشه در تبلیغات مارکسیستی و 
اسالم گرایانه داشت و چشم انداز 
غالب نیز برســاختن امت واحد 
جهانی و توده وار تحت حکومت 
روحانیون و جوانان انقالبی بود. 
اگــر منصفانه به واقعیــات نگاه 
کنیــم جمهوری اســالمی اولی 
را تحویل داد و اکنون مشــغول 

تحویل دومی است. 
عدالــت اجتماعــی در گفتمان 
سوسیالیســتی تولید ثــروت و 
بزر گ شــدن طبقه متوســط از 
طریق تجارت آزاد و تولید انبوه 
و کارآفرینی اقتصادی با تضمین 
حکومــت قانــون و پاســخگو و 
حق مالکیــت نیســت؛ عدالت 
اجتماعی در آن گفتمان، توزیع 
فقــر و تمرکــز ثروت در دســت 
قدرتمندان بود، هست و خواهد 
بود. این کاری است که در بلوک 
شــرق و بعدا در کوبا و ونزوئال و 

کره شمالی انجام شد. 
حاکمــان جمهوری اســالمی از 
این جهت دقیقا براساس همان 
دستورالعمل مهندسی اقتصادی 

و 
اجتماعی عمل کردند.

امــا در حــوزه امــت تــوده وار و 
همیشه در صحنه جهانی )نظام 
حکومــت  رمــه ای(  و  چوپــان 
هــم در حــوزه قانونــی )مطلقه 
کــردن قــدرت ولــی فقیــه( و 
سیاســت گذاری )سپردن آن به 
دست چوپان و نمایندگانش در 
مجمع تشــخیص مصلحت( و 
هم در عالــم واقــع )کنترل ۲۴ 
ساعته زندگی مردم( به وعده اش 
ایــران  در محــدوده ســرزمین 
عمل کرده است. تنها مدیریت 
جهانی مانده که حکومت بخش 
خاورمیانه اش را با تخریب چهار 
کشــور یمــن، لبنان، ســوریه و 
عراق به پیش برده اســت و تنها 
چنــد هدف مثــل محــو کردن 
ســفید  کاخ  فتــح  و  اســرائیل 
مانــده که حکومت با تاســیس 
مراکز شــیعی در اروپــا و آمریکا 
با حمایت سیاســتمداران چپ 
این کشــورها، برنامه هسته ای 
و تشــکیل و بســط هسته های 
کار  آن  روی  دارد  تروریســتی، 

می کند.

مطالبه و چشم انداز ۱400
<< زندگی آزادانه و 

جداسازی دین و دولت
در آســتانه ســال ۱۴00 جامعه 
ایران با مطالبه و چشــم اندازی 

دیگر به آینده نگاه می کند. 
چشــمان بســیاری به تدریج بر 
مطالبات و چشــم انداز سال ۵۷ 
باز شــده اســت. اکثریت مردم 
متوجــه رویایــی هولناکــی که 
دچارش بودند شده اند. تنها قشر 
حاکم به آن چشم انداز چسبیده 

است چون به نفعش است. 
چهار دهه نقض حقوق اجتماعی 
و اقتصادی )اگر حقوق سیاسی 
و فرهنگــی را در پرانتــز بگذاریم 
یا بگوییم مساله همگانی نیست 
که هست( مردم ایران را در یک 
مطالبه هم صدا ســاخته است. 
ایــن مطالبــه بیش از ســه دهه 
عمر دارد. زمانی که فیلم »بگذار 
زندگــی کنــم« )شــاپور قریب، 
۱۳۶۵( تنها هشــت سال بعد از 
انقالب اکران شــد و میلیون ها 
بیننده پیدا کرد، ناظران مسائل 
ایــران دریافتنــد کــه مهم ترین 
مطالبــه مردم عادی این اســت 
که حکومت بگذارد آن ها زندگی 
کننــد، با هــر گرایــش و دین و 
سبک زندگی که دارند. به همین 
دلیل بود که این فیلم زودهنگام 
از پرده پایین کشــیده شد؛ این 
فیلم می توانســت پرفروش ترین 
فیلم تاریخ سینمای ایران باشد، 

»دست از سرمان بردارید.«

Peyvand
Line
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کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیـا          جراح دندانپزشک 
دکتر فرانک هاشمی         جراح دندانپزشک 
دکتر زهرا طباطبائی        جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Faranak Hashemi D.M.D.   
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم  
   ردیف کردن دندانها بصورت سریع 

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

 Root Canal درمان ریشه  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

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

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

مشاور امالک در مونتریال: 
مسکونی    و    جتــاری

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
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

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا ۱300 دالر 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
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 

سرورصدر

}<< ادامه در صفحه: 20{

دکترکورش عرفانی 

www.iraneabad.org  :دکتر کورش عرفانی جامعه شناس و عضو حزب ایران آباد
برای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت www.didgah.tv دیدن کنید. 

korosherfani@yahoo.com :آدرس ایمیل برای تماس

نگاه... 

سرنوشت ایران بعد از ترامپ  

کورش عرفانی
انتخابات آمریکا با فراز و نشیب 
های بســیار به ســوی رسمیت 
یافتــن پیــروزی جو بایــدن به 
عنــوان رئیــس جمهــوری این 
کشــور به پایــان خــود نزدیک 
مــی شــود. تغییــری مهــم در 
سیاست های داخلی و خارجی 

آمریــکا در راهســت. تمام 
کشــورهای دنیــا اینــک 
باید آماده باشــند خود را 
با تصمیمــات یک دولت 

ســفید  کاخ  در  متعــارف 
تطابــق دهنــد. دولــت بایدن، 
برخــالف دولت قبلــی که روی 
منافــع مافیایــی یــک خانواده 
)ترامپ( استوار بود، بار دیگر، 
روی منافع درازمدت سیســتم 
حاکم در ایاالت متحده استوار 

خواهد بود.
در این شرایط است که می توان 
دریافت فرصت وقت کشی برای 
رژیم حاکــم بر ایــران نیز پایان 
یافته وزمان حســاب پس دهی 
فرا می رســد. بدیهی اســت که 
دولــت بایدن ســعی در احیای 
برجام خواهد کرد، اما نه همان 
قبلــی، یک برجــام جدید که در 
برگیرنده ی چنــد محور به هم 

گره خورده خواهد بود: 
ای،  هســته  هــای  فعالیــت 
تغییر  تروریســتی،  موشکی، 
سیاســت در خاورمیانــه و بــه 

طور احتمال، حقوق بشر. 
واکنــش هــای زودرس جــواد 
ظریــف مبنــی بر ایــن که فقط 
حاضــر بــه مذاکــره ی همــان 
برجــام قبلی هســتند و نه چیز 
دیگر نشان می دهد که از لیست 
دردناک موضوعــات مورد نظر 
دولت بایدن از حاال خبر دارند.

پیش بینی نگارنده این است که 
رژیــم، به طور اساســی، جنگ 
را بر مذاکــره ترجیح می دهد، 
اما بــا ورود اســرائیل به خلیج 
فــارس و تدارک یــک جبهه ی 
متحــد همــراه بــا کشــورهای 
عــرب منطقه که ممکن اســت 
بی نیاز از آمریکا دست به اقدام 
بزند، هر چه بیشتر مسجل می 
شود که جنگ، معادل نابودی 

نظامــی رژیم 
توسط خارجی 
نابــودی  و  هــا 
هــا  رژیمــی  فیزیکــی 
توســط داخلی هــا خواهد بود؛ 
به همیــن دلیل علیرغم عربده 
کشی های تبلیغاتی، در نهایت، 
مثل همیشه و توسری خورده، 
به پای میز مذاکره آمده و آماده 
ی نوشــیدن بشــکه ای از زهر 
خواهد شد، چون کار برجام دو 

از جام گذشته است.
در صورتی که تا آن موقع حرکت 
اجتماعــی اعتراضی گســترده، 
ماننــد شــورش همگانــی، رخ 
ندهــد، یــا جنگــی در نگیــرد، 
بایــد منتظر احیــا و تدارک میز 
مذاکره و نتایج آن بود. سناریو 
زیر حاصل یک گمانه زنی است.

تغییرات منتج از آمدن پای 
میز مذاکره:

ایــن کــه رژیــم ایــران بخواهد 
چقــدر امتیــاز واگــذار کند یک 
چیز اســت، ایــن کــه وارد چه 
رونــد ناخواســته ای از تغییــر 
و دگرگونی شــرایط شــود چیز 
دیگری اســت. علوم اجتماعی 
به ما مــی آموزد که تغییرات در 
یــک جامعه از یک ســو حاصل 
اراده ی بازیگران آن اســت و از 
ســوی دیگر محصول شــرایط 
عینــی و ســازوکارهای خــرد و 
کالن دیگــر. بــا آغــاز مذاکره و 
کلیــد خــوردن روند آن، ســیر 
تغییرات ریز و درشــت در ایران 
شروع می شــود. اگر بخواهیم 
که ایــن دگرگونی ها چگونه می 
تواند سرنوشــت کلی ایران را از 
این روی به آن روی کند نیاز به 

برخی از شاخص ها داریم.
هرگونه تغییــر بنیادین در ایران 

مشــروط به شکل 
تدریجــی  گیــری 
چند عامل خواهد 

بود:
ســاختار      •
سیاسی از انحصار 

خارج شود.
ســاختار      •
بتواند  اقتصــادی 
گــذاری  ســرمایه 

جذب کند.
ســاختار      •
مدیریتی کشــور تخصــص گرا 

شود.
این سه به هم مرتبط هستند و 

بر یکدیگر تاثیر دارند. 
به بررسی آنها بپردازیم:

خروج کشور از انحصار سیاسی 
نیروهــای  ورود  معنــای  بــه 
غیرخودی در ساختار حکومتی 
اســت. این از طریق انتخاباتی 
ممکن اســت که نظــارت های 
محدودساز بر آن کاهش یافته و 

یا از سر آن برداشته شود. 
البته با شــناختی که از خصلت 
حاکــم  قشــر  انحصارطلــب 
داریــم مــی دانیــم که ایــن امر 
تدریجی خواهد بود اما مســیر 
همین اســت: ورود گام به گام 
غیرخودی ها در ســاختارهای 
حکومــت خودی ها همزمان با 
کاهش انواع نظارت استصوابی 
بر انتخابات. خصلت قدم به قدم 
ایــن روند، به احتمــال، چنین 
اســت کــه اول اصــالح طلباِن 
همیشــه همــراه نظــام بتوانند 
ایــن ورود را انجام دهند؛ بعد، 
نیروهای بیرون از نظاِم همیشه 
همراه نظام و در مرحله ی آخر، 
شاید، نیروهای مخالف نظام، 
که البتــه در قالــب یک طیف، 
ایــن ورود را، بخش به بخش، 
صورت بخشند. می توان پیش 
بینــی کــرد که ایــن رونــد، به 
طور حــدودی، بیــن ۱0 تا ۲0 
ســال طول خواهد کشــید. اگر 
ســپاه هوس کند خود، به طور 
قالبی، این نقش ها را ایفاء کند 
یا فقــط به خودی هــا بخواهد 
با برچســب های جدید، نقش 
بســپارد ایــن روند با شکســت 
مفتضحانه مواجه خواهد شد و 
ســناریوی فروپاشی و سرنگونی 
نظــام همچنان در دســتور کار 

خواهد بود.
بــرای جــذب ســرمایه گــذاری 
اقتصــاد ایران هــم باید پاالیش 
بیابــد.  امنیــت  هــم  و  شــود 
پاالیش به معنای خروج ســپاه 
و مافیاهای آخوندی و خصولتی 
هــا از فعالیــت هــای عمده ی 
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www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید

صرافی 5 ستاره
4010 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

5Star I.P.M. Inc. 

<< با بهترین نرخ و هزینه >>

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

(514) 652-7623    (514) 500-6186        MTL_TILES@YAHOO.COM 

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 20 سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

یامسین تقی علی یادواره.. .
آژانس مسافرتی دایرکت تراول

____________________________
Les Services Direct Travel

Cell.: 514-594-0344 با یاد دیگو مارادونا...  اسطوره آرژانتینی 
مردی که همه چیز داشت غیر از یک زندگی معمولی.

شگفت انگیز، بدنام، خارق العاده، 
نابغه و شرم آور. تمام این صفت ها 
بــه مارادونــا نســبت داده شــده 
اما فــارغ از این اوصــاف، او نماد 
فوتبال بود؛ نمادی که البته ترک 

برداشته بود.
مســتعد ترین  از  یکــی  مارادونــا 
فوتبالیســت های تاریخ بود. این 
ســتاره آرژانتینی ترکیبــی نادر از 
بازی خوانــی، اشــتیاق، ســرعت 
و تکنیــک بود که تماشــاگران را 

مسحور می کرد.
هرچنــد کــه او دل بســیاری از 

تماشــاگران را با "دست خدا" شکست و با 
اعتیاد به مواد مخدر و مشکالت شخصی، 

بسیاری از آن ها را ناامید کرد.

در یک کالم، نابغه
۶۰ ســال پیــش در یکــی از حومه هــای 
فقیرنشین بوئنوس آیرس به دنیا آمد. دیگو 
آرماندو مارادونا توانست در جوانی خودش 
را از فقر نجات دهد و به فوتبالیستی تبدیل 
شــود که بســیاری او را باالتر از پله برزیلی، 

بزرگ ترین بازیکن تاریخ می شناسند.
این آرژانتینی که در ۴۹۱ بازی ۲۵۹ گل زد، 
اسطوره برزیلی فوتبال را کنار زد و به عنوان 
برترین بازیکن قرن بیستم انتخاب شد، اما 
ســپس فیفا قوانین رای دادن را تغییر داد 
تا هر دو بازیکن روی ســکوی نخست قرار 

بگیرند.
مارادونا استعداد حیرت انگیزش را از همان 
ســنین پاییــن نشــان داد. تیــم  نوجوانان 
آرژنتونیــوس جونیورز با کمــک او در ۱۳۶ 
مسابقه شکست ناپذیر باقی ماند و مارادونا 
در حالی که ۱۶ ســال و ۱۲۰ روز داشت، به 

تیم ملی دعوت شد.
او بــا هیــکل کوتــاه و پهنش و بــا قد ۱۶۵ 
ســانتیمتری، چنــدان با شــمایل معمول 

ورزشکاران همخوانی نداشت.
اما ظرافت تکنیکی، قدرت دید، مهارت در 
کنترل تــوپ، توانایی دریبــل زدن و پاس 
دادن مارادونا به اندازه ای بود که قد کوتاه و 

اضافه وزن گاه و بیگاه او را جبران می کرد.

دست خدا و گل قرن
مارادونا دروازه پیتر شــیلتون را با دست باز 
کــرد اتفاقی که از چشــم داور پنهان ماند و 

گل قبول شد.
مارادونــا در ۹۱ بــازی ملــی ۳۴ گل بــرای 
آرژانتیــن زد، با وجود این حتی این عدد به 
هیــچ عنوان نمی تواند جایــگاه او را در تیم 

ملی آرژانتین نشان دهد.
او رهبر تیم ملی کشورش در قهرمانی جام 
جهانی ۱۹۸۶ و رســیدن به فینــال در جام 

جهانی چهار سال بعد بود.
در یک چهــارم نهایی جام جهانی مکزیک، 
در مسابقه ای به زمین رفت که جنجال های 
ناشی از آن در تمام عمر تنهایش نگذاشت.

ماجراهای بازی مقابل انگلیس قبل از سوت 
آغاز بازی، شــروع شــده بــود. جنگ چهار 
ســال قبل دو کشور بر ســر جزایر فالکلند 
هنوز فراموش نشده بود و بازی فوق العاده 

پرتنش بود.
در حالی که ۵۱ دقیقه از بازی گذشــته بود 
و دو تیم نتوانسته بودند گل بزنند، مارادونا 
و پیتر شــیلتون برای تصاحب توپی به هوا 
پریدنــد، امــا مارادونــا زودتــر از دروازه بان 
حریــف توپ را با دســت زد و دروازه حریف 

را باز کرد.
او بعدا گفت که این گل "کمی به لطف سر 
ماردونا و کمی به لطف دست خدا" زده شد.

چهار دقیقه بعد او گلی زد که به عنوان "گل 
قرن" معروف شد. 

مارادونا تــوپ را از زمین خودی گرفت و با 

حرکاتی تماشایی و پس از دریبل 
زدن تعدادی از بازیکنان حریف 

دروازه انگلیس را باز کرد.
"این گل را باید باشــکوه نامید. 
هیــچ شــکی در مــورد این گل 
وجــود نــدارد. این صرفــا نبوغ 

فوتبال است."
انگلیس یــک گل را جبران کرد 
اما این آرژانتین بود که به مرحله 
بعد صعود کرد، مارادونا در مورد 
این مســابقه گفت: "این خیلی 
بیشــتر از یک بازی بود، مسئله 

حذف کردن انگلیس بود."

قهــرمان ناپولی و مشکل 
مواد مخدر

مارادونــا دو بــار رکــورد نقــل و 
انتقاالت فوتبال دنیا را شکست: 
ســال ۱۹۸۲ با ۳ میلیون پوند از 
بوکا جونیورز به بارسلونا پیوست 
و دو سال بعد از آن با ۵ میلیون 
از این تیــم به ناپولــی در ایتالیا 

پیوست.
مارادونــا در حالی بــا هلیکوپتر 
وارد ورزشــگاه ســان پائولو شد 
کــه ۸۰ هزار نفــر انتظــارش را 
می کشیدند. یک قهرمان جدید 

وارد شهر شده بود.
بهترین دوران باشگاهی مارادونا 
در ایتالیــا ســپری شــد. ناپولی 
همراه با ماردونا در ســال ۱۹۸۷ 
و ۱۹۹۰ قهرمــان لیــگ فوتبال 
ایتالیا و به ســال ۱۹۸۹ قهرمان 
جام یوفا شد؛ افتخاراتی که این 
باشگاه هرگز نتوانست تکرار کند.

مارادونا در ناپولی تبدیل به یک 
نماد شــد. او در ۱۸۸ بازی، ۸۱ 

گل برای این تیم زد.
اولیــن  از  پــس 
صدهــا  قهرمانــی، 
هزار نفــر ۵ روز تمام 
در خیابان هــای ناپل 

جشن گرفتند.
نتوانســت  ماردونــا 
بــا این میــزان توجه 
و انتظــاری کــه از او 
می رفت، کنــار بیاید 
و گفت: "این شهری 
فوق العاده اســت اما 
من نمی توانــم در آن 
نفس بکشم. دوست 
دارم بتوانم راحت در شــهر قدم 

بزنم و مثل سایرین باشم."
او در چنگال کامورا، سندیکای 
خالفکار شــهر گرفتار شد و بعد 
هم کــه اعتیاد به کوکائین از راه 

رسید.
پــس از شکســت یک بــر صفر 
مقابــل آلمــان غربــی در فینال 
جام جهانی، ناکامی های او آغاز 
شد. یک سال بعد ماردونا در پی 
جواب مثبت آزمایش دوپینگ، 

۱۵ ماه از بازی محروم شد.
در بازگشــت، هــر طــور که بود 
جهانــی  جــام  بــه  را  خــودش 
۱۹۹۴ آمریکا رســاند، اما شادی 
بــاز  از  پــس  او  دیوانــه وار گل 
کــردن دروازه یونــان، در حالی 
که همــه دوربین ها چهــره او را 
نشان می دادند، عجیب به نظر 

می رسید.
مارادونا نتوانســت این جام را به 
پایان برســاند و پــس از این که 
مشــخص شــد از ماده ممنوعه 
افدرین اســتفاده کــرده، او را به 

خانه فرستادند.

زندگی پس از بازنشستگی
سه ســال بعد و پس از سومین  
دوپینــگ،  مثبــت  آزمایــش 
مارادونا در روز تولد ۳۷ ســالگی 
بازنشســته شــد؛ حرفــه او بــه 
عنوان فوتبالیست تمام شد، اما 

مشکالت ادامه داشت.
مارادونــا بــه دلیــل شــلیک به 
تعــدادی روزنامه نــگار با تفنگ 
بادی به دو سال و ده ماه حبس 

تعلیقی محکوم شد.

اعتیادش بــه کوکائیــن و الکل 
بارهــا ســالمتی اش را بــه خطر 
اضافــه  همچنیــن  انداخــت. 
وزن پیــدا کرد و وزنــش تا ۱۲۸ 

کیلوگرم هم رسید.
او سال ۲۰۰۴ برای اولین بار به 
حمله قلبی دچار شد و در بخش 
مراقبت های ویژه بستری شد.با 
جراحی، قســمتی از  معده اش را 
برداشت تا مشکل اضافه وزنش 
را حــل کنــد. زمانی هــم که با 
اعتیاد به الکل مبــارزه می کرد، 

مدتی را در کوبا گذراند.
به رغم تمام این مسائل، مارادونا 
ســال ۲۰۰۸ به عنوان سرمربی 
تیم ملی فوتبال آرژانتین انتخاب 
شــد. آرژانتیــن با هدایــت او تا 
مرحلــه یک چهــارم نهایی جام 
جهانی باال رفت اما در آن مرحله 
۰-۴ بــه آلمان باخــت و حذف 

شد.
ماردونا که در تیم های مختلفی 
مربی گــری کــرد، روی نیمکت 
هــم بارهــا جنجالــی شــد و به 

صفحه اول مطبوعات رفت.
مشــکالت  تمــام  از  گذشــته 
ســالمتی، ماردونــا مجبــور به 
جراحی زیبایی هم شد. وقتی که 
سگی از نژاد شار پی اش، او را گاز 
گرفت مجبور شــد یک جراحی 

ترمیمی لب انجام دهد.
مارادونــا در جــام جهانی ۲۰۱۸ 
روســیه بــرای تماشــای بــازی 
آرژانتین و نیجریه به ورزشــگاه 
رفت و کنار پوستر خودش عکس 

گرفت.
او با تماشاچیان نیجریه رقصید، 
قبــل از بــازی بــرای پیــروزی 
آرژانتین دعا خواند، هنگام گل 
اول آرژانتین که لیونل مسی زد 
حسابی جشن گرفت، در ادامه 
بــازی خوابش بــرد و پس از گل 
دوم آرژانتین هم هر دو انگشت 
میانــی دســتش را به ســایرین 

نشان داد.
زندگــی مارادونا پــر از تغییر بود 
اما او تــا آخرین روز زندگی دیگو 
مارادونــا ماند؛ مــردی که همه 
چیز داشــت غیر از یــک زندگی 

معمولی.
•
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HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

ایران...

 لیبرالیسم یا فاشیسم؟...    << ادامه از صفحه: 6

خط فقر در تهران به ده میلیون تومان رسید
پیش تر خط فقر با استانداردهای دهک سوم درآمدی در ایران تعریف 

می شد

کریمــی«  »زهــرا 
هیــات  عضــو 
علمی دانشگاه در 

گفت وگو با تســنیم 
گفت: »تقریبا شاهدیم 

طبقه متوســط در حال نزدیک 
شدن به طبقه فرودست است.« 
بــه گفته خانم کریمی در ســال 
۹۹ بسیاری از پژوهش ها نشان 
داد کــه خط فقر در تهران به ده 

میلیون تومان رسیده است. 
همچنین هزینه اجاره مسکن و 
خوراک شرایط را به سمتی سوق 
داده است که در کالن شهرها و 
به ویــژه تهران شــاهد مهاجرت 

افراد به حومه شهر هستیم.
از سال گذشته کوچ بزرگ مردم 
از شــهرها به حاشــیه، همواره 
مطــرح بــوده اســت. افزایــش 
تصاعــدی زندگــی چــاره ای جز 
حرکت به سمت حاشیه و حومه 
شــهرها باقی نگذاشــته اســت. 
افزایش خط فقر در کشور یکی از 
دالیل تغییر شــکل زندگی مردم 

در ایران است.
مرکــز  مــاه  خــرداد  گــزارش 
پژوهش های مجلس نیز حکایت 
از آن دارد کــه نرخ تــورم باال در 
سال های اخیر رشد قابل توجه 
خط فقر را در شهر تهران و سایر 
نقاط کشــور بــه همراه داشــته 

است.
تا حــدود ســال ۱۳۹۷ خط فقر 
مطابق با استانداردهای زندگی 

دهک های  خانوارهای 
ســوم جامعه در ایران 
و  می شــد  تعریــف 
همین خط کش  طبق 
خانواده هایــی کــه باالتر از 
دهــک ســوم درآمــدی بودند، 
توانایی تامین حداقل هزینه های 
زندگی را داشته و زیر دهک سوم 
توانایی تامین هزینه های زندگی 
برایشان سخت می شد. در واقع 
پایین ترین طبقــه اقتصادی در 
کشــور، خانواده هایی را شــامل 
اول  دهــک  در  می شــوند کــه 

هزینه ای قرار دارند.
اما طی ســه ســال اخیر شــاهد 
افزایــش تصاعــدی هزینه های 
زندگی در ایران هستیم که خط 
فقــر را بــه میانــه دهــک هفتم 

رسانده است.
مــاه  آبــان  روز  نخســتین  در 
برنامه  ســخنگوی کمیســیون 
و بودجــه و محاســبات مجلس 
اعــالم کرد طبــق طرح مصوب 
کمیسیون ۶0 میلیون نفر واجد 
شرایط برای دریافت یارانه برای 
خرید کاالهای اساسی می شوند.

این گفته محمد مهدی مفتح، 
به ایــن معنا بود کــه ۷۵ درصد 
جمعیت ایران مستحق دریافت 
یارانه شناخته شده اند. در حالی 
فقــر بــه دهــک هفتــم جامعه 
رسیده است که به نظر می رسد 
دولت، مجلس و سایر نظام های 
مســؤول و تصمیم گیر در ایران 

سیاســت و راهبــردی برای 
ایجاد تغییــر در جلوگیری از 
ادامه این روند در دستور کار 

خود ندارند.
بــرای  ایــران  در  دولــت 
چــه  کــه  ایــن  شناســایی 
گروه هایــی از دریافــت یارانه 
بهره مند می شوند، خانوارها 
را براســاس درآمد، شــغل، 
کــه  هزینه هایــی  و  مســکن 
می کننــد در دهــک اقتصــادی 
قرار داده اســت. این دهک های 
هزینه ای به دولت کمک می کند 
تا خانواده هــای کم درآمدی که 
باید یارانه به آن ها تعلق بگیرد، 
شناسایی کند. بر همین اساس 
سه دهک باالی جامعه از یارانه 
کنار گذاشته شده و هفت دهک 
باقی مانده مشمول دریافت یارانه 

می شدند.
آخریــن گزارش مرکز آمــار ایران 
در تیرماه ۱۳۹۹ نشــان می دهد 
که در ســال گذشته، در مناطق 
شــهری متوسط هزینه کل یک 
خانوار در دهــک اول معادل ده 
میلیــون و ۴۸۳ هــزار تومان در 
سال بوده است. درحالی که این 
عدد بــرای دهک دهــم معادل 
۱۳۲ میلیون و ۵۸0 هزار تومان 

گزارش شده است.
به نظر می رسد تنها خانوارهایی 
که جزو سه دهک باالی درآمدی 
در ایران و حتی در تهران هستند 
از مشــکل معیشــتی برخوردار 

نباشند.
تحریم هــا،  اقتصــادی،  رکــود 
و  نفــت  صــادرات  کاهــش 
کرونــا،  نفتــی،  فرآورده هــای 
افزایش نرخ ارز و ســکه از جمله 
مواردی اســت که پا روی گلوی 
مــردم در ایــران گذاشــته و هر 
روز فقــر را از رگ گردن به مردم 

نزدیک تر می کند.

•
همه گیــر  بیمــاری  ایــن   .۱0
همه جا را شــفاف کرده اســت. 
ضعف هــا،  ناکارآمدی هــا، 
شایستگی ها و کارآمدی ها بیش 
از هــر زمــان دیگری به چشــم 
می آیند. شکاف بین ثروتمندان 
و فقیران بیشتر شده و عمیق تر 
هــم خواهد شــد. با هــم بودن 
اجتماعــی  همبســتگی های  و 
می تواند حمایت های اجتماعی 
ســخاوتمندانه ای را ایجاد کند. 
درست مانند رنج های مشترک 
ملی بعــد از جنگ جهانی اول و 
رشــد و رفاهی کــه در دهه های 

۱۹۲0 و ۱۹۳0 رقم خورد.

•
۱۱. اینها شاید به یک ایدئولوژی 
نئولیبرالیســم شــدید منتهــی 
شــود کــه بســیاری از اشــکال 
مالکیــت و مقــررات دولتــی را 
برنمی تابد. بــا توجه به اهمیت 
اقدامــات قدرتمنــد دولــت در 
کاهــش همه گیری، بحــث در 
این مورد دشــوار خواهد بود. با 
این حال، نظرسنجی ها حاکی از 
آن است که اکثر آمریکایی ها به 
توصیه های کارشناسی پزشکان 
دولت برای مقابله با این بحران 
اعتمــاد دارنــد و ایــن می تواند 
حمایــت از مداخلــه دولــت در 
مشــکالت عمــده اجتماعــی را 

در بر داشــته باشــد. این بحران 
در نهایــت می توانــد بــه تقویت 
همکاری های بین المللی، البته 
نه در ســطح رهبران ملی، بلکه 
در بیــن دانشــمندان و مقامات 
بهداشت عمومی منجر شود. در 
این صورت می توان شاهد تعهد 
جدیدی برای کار چندجانبه در 
راستای پیشبرد منافع مشترک 

باشیم.
•

بحــران  ایــن  اگرچــه   .۱۲
ناکارآمدی ها و شایســتگی های 
دولتی را به خوبی نمایان کرد، اما 
مشکل اینجاست که دولت های 
ناکارآمد بسیار بیشتر از کارآمدها 
هســتند. مدیریــت موفــق در 

مراحــل اولیــه بحــران نیازمند 
نه تنهــا دولت هــای توانمنــد و 
منابع کافی بلکــه نیازمند وفاق 
اجتماعی بســیار زیاد و رهبران 
شایســته ای اســت کــه اعتماد 
مردم را همراه داشــته باشــند. 
کره جنوبی و آلمان نمونه هایی 
از ایــن دســت هســتند. از آنجا 
که تعداد ناکارآمدها بیشــترند، 
مدیریــت و خوش بینی دشــوار 

خواهد بود.
•

۱۳. دلیل دیگر برای بدبینی این 
است که سناریوهای مثبت نوعی 
از گفتمــان عقالنــی عمومــی و 
یادگیری اجتماعی را می طلبند. 
بــا این حال، می بینیم که پیوند 
بیــن تخصــص تکنوکراتیــک و 
سیاســت های عمومــی ضعیف 
اســت. دموکراتیزه کردن اقتدار 
انقــالب دیجیتــال،  بــه مــدد 
سلسله مراتب شناختی را با دیگر 
کرده  سلسه مراتب ها همسطح 
و تصمیم گیری هــای سیاســی 
اغلب اسیِر حرافی های اقتدارگرا 

محیــط  یــک  ایــن  شــده اند. 
خودآزمایــی  بــرای  نامناســب 

سازنده جمعی است.
•

۱۴. بزرگترین متغیــر در اینجا 
ایاالت متحده اســت. کشــوری 
کــه از بخــت بــدش در دوران 
مــدرِن خــود بی کفایت تریــن و 
تفرقه انگیزترین رهبــرش را در 
ایــن همه گیــری به خــود دید. 
او خوش اقبالــی سیاســی اش را 
ارجح از اتحاد ملی می داند. او از 
بحران برای افزایش شکاف های 
اجتماعی اســتفاده می کند. بی 
گمان، رهبری ناالیق، مهمترین 
علــت ناکارآمــدی آمریکایی در 

مدیریت همه گیری است.
•

بازهــم  ترامــپ  اگــر   .۱۵
رییس جمهــور شــود، شــانس 
احیای گســترده تر دموکراسی یا 
نظم بین الملــِل لیبرال کاهش 
خواهد یافــت. نتیجه انتخابات 
چندقطبــی  باشــد،  هرچــه 
دل  در  شــکل گرفته  عمیــق 

جامعــه آمریکایی بــه قوت خود 
باقــی خواهــد مانــد. حتــی اگر 
دموکرات هــا کاخ ســفید و هــر 
دو مجلــس کنگــره را ُپر کنند، 
کشــوری را بــه دســت خواهند 
گرفت که به زانو نشســته است. 
هر اقدامی بــا کوهی از بدهی ها 
و انبوهــی از مخالفــان روبــه رو 
خواهد شد. چندین سال طول 
خواهد کشــید تا موسسات ملی 
و بین المللِی ضعیف دوباره احیا 

شوند.
•

۱۶. با سپری شدن سخت ترین 
و غم انگیزتریــن مرحله بحران، 
جهان در حال حرکت به ســمت 
یک کشمکش دلســردکننده و 
اســت. ســرمایه داری،  طوالنی 
ایاالت متحــده  و  دموکراســی 
همگی قبــال ثابــت کرده اند که 
توانایــی یک دگرگونــی را دارند، 

اگر شعبده باز خوبی باشند.
منبع: 
فارن افرز
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سفارش فقط حضوری، 

حداکثر دو پرس برای هر نفر. 
اسپیشال برای بیرون بر

 بناپارتی که امپراتور نشد!

 کمال اطهاری
اولیــن بناپــارت قــرن ۲۱ پیش 
از آنکــه بتواند بــه آرزویش یعنی 
یا ریاســت جمهوری  امپراتوری 
مادام العمر ایاالت متحده برسد، 
با واکنش جامعه مدنی و توافق 
هیئت حاکمــه آن در انتخابات 
دوم حذف شــد. نیروهای چپ 
آمریکا و اتحادیه هــای کارگری، 
کارمندی و معلمان آن، این بار 
به جنگ رودررو با سرمایه داری 
نرفتنــد؛ بلکــه در جنــگ، بــا 
مواضعی سخت و طوالنی علیه 
بناپارت جدید جبهــه ای موفق 
ســاختند. دونالــد ترامــپ قرن 
شــباهت هایی  بیســت ویکم، 
بسیار با لویی بناپارت )برادرزاده 
ناپلئون بناپارت( قــرن نوزدهم 

دارد. 
مارکــس در کتــاب »هجدهــم 
برومر لویی بناپــارت« )ترجمه 
باقــر پرهــام، نشــر مرکــز( در 
صفحاتــی مختلــف، خصایص 
بیــان  چنیــن  را  بناپارتیســم 

می کند: 
اجرائی  قــوه  حکــم  »بناپارت، 
مستقل شــده از جامعــه را دارد 
کــه به نام خودش عمل می کند 
و به این عنوان احساس می کند 
که پاســداری از نظــم بورژوایی 

رسالت اوست... . 
به عنوان  بناپارت در عین حــال، 
نماینــده دهقانــان و مــردم، با 

می کنــد  مخالفــت  بــورژوازی 
در  کــه  اســت  آن  خواســتار  و 
چارچــوب جامعــه بــورژوازی، 
به عنوان مرجعیت عام جامعه، 
از منافع طبقــات پایین تر دفاع 
کرده و ســعادت آنها را تضمین 

کند... . 
جهــت  هــر  از  تالش هــای 
بیانگــر  مــرد،  ایــن  متناقــض 
در  کــه  اســت  تناقض هایــی 
دارد،  وجــود  او  حکومــت 
حکومتی که بــا کورمال کورمال 
رفتن های آشــفته، گاه درصدد 
به دســت آوردن دل ایــن طبقــه 
اســت و گاه مهیــای خوار کردن 
این یا آن طبقه دیگر، ســرانجام 

هم به نتیجه ای نمی رسد... . 
بناپارت دلش می خواســت همه 
او را پدر نیک خواه همه طبقات 
جامعه بدانند؛ ولی هر چیزی که 
او به یکی از این طبقات می دهد، 
ناگزیــر بایــد از طبقــات دیگــر 

بگیرد....  
الزامات  گرفتــار  کــه  بناپارت 
متناقــض موقعیت خود اســت 
]می کوشد[ حواس بینندگانش 
را بــا تردســتی های جدید، دائم 
به خود جلب کند... . در نتیجه 
دست به  کارهایی می زند که کل 

اقتصــاد بورژوایی را 
آشفته می کند«. 

این  مارکــس  گویــا 
عبــارات را قریب به 
۱۷0 ســال پیــش، 
برای توصیف ترامپ 

نوشته بوده است!
شــباهت های  اینها 
ناگزیــر بیــن همــه 
بناپارتی  دولت های 
جملــه  آن  )از 
دولت هــای رانتی و 
نوفئودال( است که 
در نهایــت در اقتصاد 
بورژوایی به حذف آنها 

منجر می شود. 
یک شباهت دیگر هم 
بین این دولت ها وجــود دارد و 
آن آشــکار نبودن شکست آنها تا 

آخرین لحظات است. 
لویی بناپارت در می   سال ۱۸۷0 
در رفراندومی که برای بازگشت 
جمهــوری برپــا شــد، بــه طور 
قاطــع امپراتــوری اش را حفــظ 
کرد؛ به طوری که مخالفانش هم 
گفتند: این امپراتور از همیشــه 
محبوب تر است؛ اما در سپتامبر 
همان سال برکنار و تبعید شد! 

لویــی بناپارت از ســال ۱۸۴۹ تا 
فرانســه  رئیس جمهــور   ۱۸۵۲
بود و ســپس از ۱۸۵۲ تا ۱۸۷0 
»ناپلئــون ســوم«  عنــوان  بــا 
امپراتور آن شد؛ در حالی که این 
رؤیــای ترامپ به کابوس تبدیل 
شــد. دلیل آن بعــد از مقاومت 
و فعالیــت جانانــه جامعه مدنی 
ایاالت متحده، به عقب نشــینی 
بــورژوازی  از  جناح هایــی  آن 
ایاالت متحــده باز می گــردد که 
نماینده آنها حزب جمهوری خواه 
اســت. این دو همواره خواهان 
بقــای امپراتــوری ایــن کشــور 
به عنوان تک  َاَبرقدرت اقتصادی، 
سیاسی و نظامی جهان با اعمال 
»فشــار حداکثــری« بــر رقبای 
جهانــی و منطقــه ای بوده انــد. 

آنها توانستند با همین خواسته، 
بــه  دهــه ۱۹۸0  در  را  ریــگان 
و  برســانند  ریاســت جمهوری 
رویکرد چندجانبه گــرا و به نظر 
آنهــا اســتراتژی محافظه کارانه 
یا منفعــل دموکرات هــا را کنار 
بگذارند و اجــازه ندهند جیمی 

کارتر بار دوم انتخاب شود.
بعــد توانســتند بــا اســتراتژی 
تهاجمــی و فشــار حداکثــری، 
باعث فروپاشــی اتحاد شــوروی 
متحــده  ایــاالت  تــا  شــوند 
تک َاَبرقدرت جهان شود. آن هم 
در حالی کــه در دهــه ۱۹۷0 بــا 
ویتنــام،  جنــگ  در  شکســت 
مواجه شــدن با انقالبات متعدد 
در کشــورهای تحت سلطه اش 
)مانند نیکاراگوئه، ایــران و...( 
و بروز بحران اقتصادی جهانی، 
بــه نظــر می رســید دیگــر تنها 
 َاَبرقدرت، اتحاد شوروی خواهد 
بــود. روشــن اســت ریــگان که 
از ســال ۱۹۸۴ یا آغــاز دور دوم 
آلزایمر  دچار  ریاســت جمهوری 
شــد )که آن را با مهارت پنهان 
کردنــد(، نمی توانســته نقشــی 
مســتقیم در این فرایند داشــته 
باشــد. جمهوری خواهان بعد از 
پیروزی کلینتوِن چندجانبه گرا 
و معتقــد به اقتصاد پســابازار بر 
بوش پدر )به دلیل خسته بودن 
مــردم از جنــگ(، به هر قیمتی 
شــده مانــع از پیــروزی الگــوی 
دموکرات و پیشروتر از کلینتون 
شــدند، تــا بوش پســر بــه طور 
مشکوکی با اختالف میلی متری 
در ســال ۲00۱ رئیس جمهــور 
شــود، آن هــم در انتخاباتی که 
اتحادیه هــای کارگــری ایــاالت 
متحده اعالم بی طرفی درباره هر 
دو حــزب کرده بودند، تا یکی از 
دالیل مهم پیروزی میلی متری 

بوش پسر شوند.
فشــار  خواســتار  جناح هــای 
شــوالیه های  مانند  حداکثری، 
معبد در فیلم »قلمرو بهشت«، 
بــوش پســر خواســتند کــه  از 
»جنگ بسازد« و او به سرعت با 
لشکرکشی و اشغال افغانستان و 
بعد عراق جنگ کــرد و ایران را 
همراه کره شمالی و عراق محور 
شرارت نامید تا بتواند مانع شود 
ایــران که بــا دولــت اصالحات 

راه بلــوغ سیاســی و اجتماعــی 
را می پیمــود، به ثبــات و اقتدار 
دست یابد. ترفنِد بوش گرفت و 
توانست با این استراتژی، ایران را 
به سوی جنگ رودررو با ایاالت 
متحــده و تقابل با جامعه مدنی 
خود براند؛ تا در نهایت به لطف 
تنــدروی »کاســبان تحریــم«، 
شــورای امنیت قطع نامه ۱۹۲۹ 
را به اتفاق آرا به تصویب برساند 
و تحریم های اقتصادی شدید بر 

ایران اعمال شود. 
امــا در این میــان، فشــار جنگ 
و بحــران جهانــی ۲00۷ باعث 
شــد کــه مــردم ایــاالت متحده 
خواســتار »تغییر« شــوند و در 
سال ۲00۹ به اوباما رأی دهند. 
ایــن تغییر به ایــران فرصت داد 
که بــا قطع نامه ۲۲۳۱ از فشــار 
حداکثــری رها شــود؛ اما برای 
جناح های خواســتار این فشار، 
ایــن عمــِل اوبامــا بــه معنــای 
تکــرار انفعال کارتــر و به منزله 
خیانت بود. آنها که اســتراتژی 
تهاجمی خود را باعث فروپاشی 
اتحاد شــوروی می پنداشــتند، 
بــرای مردمی که چنیــن باوری 
رؤیــای  بازگشــت  داشــتند، 
آمریکای تک َاَبرقدرت را توســط 
حــزب جمهوری خــواه از زبــان 
ترامپ بیــان کردند که می گفت 
در چارچوب جامعــه بورژوازی، 
از منافع طبقــات پایین تر دفاع 
می کنــد. این طبقــات پایین در 
اســاس همان هایی بودند که بر 
اثر شــیوه جهانی شدِن نولیبرال 
کــه از دولت هــای تاچر و ریگان 
آغاز شــد، به تدریج بی کار شده 
بودنــد؛ ولــی بــه جــای ضدیت 
بــا  بــا ســرمایه داری، ضدیــت 

سوسیالیسم را پذیرفتند.
امــا غفلــت جمهوری خواهــان 
در ایــن بــود کــه امکان فشــار 
حداکثــری بــر اتحاد شــوروی 
 mode( ناشی از شــیوه انتظام
نولیبرالــی   )of regulation
برای توسعه اقتصاد دانش بنیان 
بود. در حالی که پس از گذشــت 
حدود ۳0 سال از بحران جهانی 
جهانــی  بحــران  دهــه ۱۹۷0، 
۲00۷ نشــان داده کــه انتظــام 
نولیبرالــی کارایی خــود را برای 
تداوم انباشــت سرمایه از دست 

انتظــاِم  و شــیوه  اســت؛  داده 
جایگزیــن بــه  صورت کشــیدن 
دیــوار تعرفــه بــه دور خــود و 
گسیل نوفاشیســتی مردم برای 
موفقیت کفایت نمی کند. به ویژه 
آنکــه چین دیگــر تولیدکننده و 
صادرکننــده اول جهــان شــده 
است و با قدرت گیری اقتصادی 
اتحادیه اروپا، ژاپن و اقتصادهای 
نوظهــور، وجــود تک َاَبرقــدرت 
تحمل نمی شــود. حتی شورای 
اطالعات ملی ایاالت متحده در 
گزارش سال ۲0۱۷ خود، نظام 
تک قطبی را پایان یافته دیده بود. 
در نتیجه این استراتژی نادرست 
ناکارآمــد،  انتظــام  شــیوه   و 
دیری نگذشــت کــه جناح های 
و  فشــار حداکثــری  خواســتار 
حزب جمهوری خواه، خود را با 
اقتصادی ورشکسته و جامعه ای 
بسیار شکننده حتی مقابل یک 
بیمــاری همه گیــر و در آســتانه 
جنگ داخلــی روبــه رو دیدند و 
بــرای اولین بار انزوای سیاســی 
جهانــی را در مقابل ایران تجربه 
کردند. پــس دریافتنــد که باید 
ســودای تک َاَبرقــدرت مانــدن 
را کنــار بگذارند و در پی شــیوه  
انتظامــی جدیــد بــه شــیوه ای 
کمابیش مشابه حزب دموکرات 
و اتحادیه اروپا باشند تا انباشت 
سرمایه دارانه بتواند تداوم یابد؛ 
امــا در داخــل حــزب و دولت، 
خــود را با بناپارتی مواجه دیدند 
کــه مانند غولی از چراغ ایشــان 
به درآمده و حاضر نیســت به آن 
بازگــردد و هرگونــه مخالفت با 
ترامپ می تواند به انشــقاق بدنه 
آن و انشــعاب راســت افراطــی 
متشکل شــده )از ســوی ترامپ 
یا دیگری( منجر شــود. ازاین رو 
تصمیــم گرفتنــد آرام آرام جان 
قدرتــش را بگیرند. به خصوص 
کــه دور دوم انتخابــات ایالــت 
جورجیــا مطــرح اســت و اگــر 
طرفداران ترامپ نا امید شــوند 
اکثریــت  جمهوری خواهــان 
ســنا را نیز از دســت می دهند. 
ترامــپ هم که این را می داند، با 
گروگان گیری انتخابات مشغول 
چانه زنــی درباره آینــده خویش 

است.
آنچه روشــن است، این 

دیگر جهانی شدن با حاکمیت 
سرمایه داری احنصاری فراگیر با 

تک رهبری آمریکا قابل تداوم نیست
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20 میلیون دالر در یک روز از فروش »یک 
سرزمین موعود« عاید اوباما شد

کتاب »یک سرزمین موعود«، 
این روزهــا پرفروش ترین کتاب 
در آمریکا و کانادا است که توجه 
خیلی از رسانه ها را به خود جلب 

کرده است.
این کتاب كه توسط برای باراک 
اوباما رئیس جمهوری پیشــین 
آمریکا، نوشته شده است، برای 
او میلیون ها دالر بدون هیچ نوع 
ســرمایه گذاری مالی به ارمغان 

آورده است.
این کتاب اوباما را به یک میلیونر 
تبدیــل خواهــد کــرد و مبلغــی 
بیشــتر از همــه درآمد ۸ ســال 
کــه از حقوقش به عنوان رئیس 
جمهوری در کاخ سفید عاید او 

شد، کسب خواهد  کرد.
کتاب مذکور جلد اول از دو جلد 
کتابی اســت کــه اوبامــا درباره 
ریاســت  دوره  دو  رویدادهــای 
جمهوری خود از ۲00۹ تا ۲0۱۷ 

نوشته است.

اوباما درباره این کتاب در توییتی 
گفت:»هــدف از نوشــتن ایــن 
کتــاب ارائــه گزارشــی صادقانه 
درباره دوران ریاست جمهوری ام 
و نیروهایی که مــا آمریکایی ها 
بــه عنــوان »یک ملت« بــا آنها 
چگونــه  اینکــه  و  می جنگیــم 
می توانیم به شکاف های موجود 
پایان دهیم و دموکراسی را عملی 

کنیم«.
اوبامــا پایــان ایــن کتــاب را بــا 
عملیات کشته شدن اوسامه بن 
الدن در سال ۲0۱۷ در پاکستان 

خاتمه می دهد.
به گــزارش روزنامــه بریتانیایی 
تایمــز، اوباما ۳ میلیون نســخه 
از کتــاب را که بــه زبان های ۲۴ 
کشــور دنیا ترجمه شــده است 
قیمت این کتاب ۲0 دالر است. 
در روز اول انتشــار ایــن کتاب، 
و  کانــادا  در  نســخه   ۸۹0000
ایــاالت متحــده فروخته شــد. 

یعنی درآمد حاصله از فروش این 
کتاب در دو کشور نزدیک به ۲0 

میلیون دالر بود.
تایمز در این باره نوشــت کتاب 
۷۶۸ صفحه ای اوباما در روز اول 
فــروش یک رکورد بی ســابقه را 
شکســت به طوری کــه از کتاب 
همســرش میشــل که دو سال 
پیــش در ۷۲۵000 نســخه در 
کانادا و ایاالت متحده فروخت به 
مبلغ ۱۴ میلیون دالر به فروش 

رفت، پیشی گرفت.
میشــل پیش بینی کرده که طی 
دو سال آینده ۲۵ تا ۳0 میلیون 
نســخه از کتــاب همســرش در 
دو کشــور کانادا و آمریکا و بقیه 
جهان بفروش برســد. این بدان 
معناســت که درآمد اوباما از این 
کتــاب می توانــد حداقل به نیم 
میلیارد دالر برسد . اوباما پیشتر 
از کتــاب همســر خود میشــل 
چیزی در حدود ۶0 یک میلیون 

دالر عایدش شده بود.
گفتنی اســت که جلــد اول این 
کتــاب کــه اغلــب زندگینامــه 
سیاسی اوباما اســت وقایع را تا 
ســال ۲0۱۱ روایــت می کنــد و 
بقیه رویدادها را در جلد دوم این 
کتاب نوشــته که هنوز منتشــر 

نشده است.
•

است که دیگر جهانی شدن 
با شیوه انتظام نولیبرال، 
یعنی حاکمیت سرمایه داری 
انحصــاری فراگیر با تک رهبری 
دولــت ایــاالت متحــده، قابــل 
تــداوم نیســت. از ســوی دیگر 
شــیوه انتظــام سوسیالیســتی 
قابــل توافقی هم وجــود ندارد؛ 
پس باید شــیوه انتظامی جدید 
برای »جهانی شدنی توافقی« در 
جهانی چند قطبی تدوین شود؛ 
اما تا رســیدن به اجمــاع درباره 
این شــیوه انتظام جدید، راهی 
طوالنی و پر فراز و نشیب در پیش 
اســت؛ هرچند جهان به  سوی 
چند قطبی شدن پیش می رود و 
این فرصت هــای جدیدی برای 
توســعه کشــورهای پیرامونــی 
مانند ایران فراهم مــی آورد؛ اما 

یعنــی  به همین دلیــل  درســت 
۵0 ســاله  نظــم  به هم ریختــن 
هژمونی جهانــی ایاالت متحده 
بر اقتصاد ســرمایه دارانه )مانند 
و  جهانی شــدن(  دالری بــودن 
نیز بــه دلیــل تغییرات ســریع 
فنــاوری تولیــد و دگرگونی های 
طبقاتی و ازدست رفتن مشاغل 
و منزلت های اجتماعی پی آیند 
آن، آینــده اقتصادی و سیاســی 
جهان بســیار پرچالــش خواهد 
بــود و چالش هــای بیرونــی و 
درونــی، دولت هــای ملــی را با 
شــرایطی حتی بســیار سخت تر 
خواهــد  روبــه رو  گذشــته  از 
کــرد. در کشــورهای پیرامونی 
ماننــد ایران، ایــن دولت ها باید 
عالوه بر هوشــمندی در روابط 
بین المللــی برای تعریف شــیوه 

انتظام جدیــد و برقراری تعامل 
مثبــت سیاســی و اقتصــادی با 
جهان، بــا اتحادیه های کارگری 
و کارفرمایی، انجمن های مدنی 
و تخصصــی و جماعــات محلی 
کشــور خود برای هموارســازی 
راه دگرگونــی مشــارکت کنند و 
برنامه و نهادسازی شایسته برای 
پشتیبانی از خالقیت و نوآوری، 
سیاست اجتماعی سنجیده برای 
رفع فقر داشته باشند. دولت ها در 
ایران تاکنون از این هوشمندی 
همه جانبــه دور بوده انــد و رنج 
آن را جامعه ای برده اســت که با 
درایت و اســتقامت و شجاعت، 
دلیل اصلی شکســت استراتژی 
فشــار حداکثــری و ناکام ماندن 
بناپارت قرن بیســت ویکم بوده 

است. - روزنامه شرق

بودجه 1۴00 یا پرش دوباره در تاریکی

فریدون خاوند
تدارک و تصویب بودجه ســاالنه 
ایران هر ســال با الیحــه ای آغاز 
می شــود که آمار و ارقام آن با اما 
و اگرهای فراوان همراه اســت، 
و بــا تصویب نهایی قانونی پایان 
می گیرد که کمتر کسی به اجرای 
آن بــاور دارد. بودجه ۱۴00 کل 
کشور، که دولت دوازدهم ظاهرًا 
نخســتین مراحل تهیــه الیحه 
آن را پشــت ســر گذاشته، از این 

قاعده مستثنی نیست.
بودجه ســال آینده آخرین سند 
ساالنه دخل و خرج کشور است 
کــه دولت حســن روحانی تهیه 
الیحه آن را بر عهــده دارد. بعد 
از تصویب نهایــی قانون بودجه 
کل کشــور بــرای ســال ۱۴00 
خورشــیدی از ســوی مجلس و 
شورای نگهبان، اجرای آن هم بر 
عهده دولت کنونی است، و هم 
بر گردن دولتــی که با انتخابات 
ریاســت جمهوری سال آینده بر 

سر کار خواهد آمد.
جانشــینان  شــرایط  ایــن  در 
احتمالــی حســن روحانــی، که 
دســتگاه مقننــه کنونــی را در 
اختیار دارند، به بهانه مسئولیت 
و سهم آتی خود در اجرای قانون 
بودجه سال آینده، به ظن قوی 
در رســیدگی و تصویــب الیحــه 
دولت سختگیری  پیشــنهادی 
بیشــتری از خود نشان خواهند 

داد.
الیحــه بودجــه ۱۴00 از لحــاظ 

دارد،  اهمیــت  نیــز  نمادیــن 
زیرا نخســتین ســند مالی قرن 
پانزدهــم خورشــیدی ایــران را 
تدارک می بیند، آنهم در شرایطی 
کــه کشــور یکی از ســخت ترین 
دوره های اقتصادی تاریخ معاصر 

خود را از سر می گذراند. 
حســن روحانی بدترین کارنامه 
جمهــوری  تاریــخ  اقتصــادی 
اســالمی را از خــود بــر جــای 
می گذارد و ایــن احتمال وجود 
دارد که در بهترین حالت با نرخ 
تــورم بــاالی ۴۵ درصــد و نرخ 
بیکاری ۲۵ درصد کرسی ریاست 

جمهوری اسالمی را ترک کند.
بــر اســاس ارقامی کــه تاکنون 
در اینجــا و آنجا منتشــر شــده 
)و طبعــًا باید آنهــا را با احتیاط 
تلقــی کرد(، بودجه کل کشــور 
برای ســال آینده خورشیدی از 
لحاظ منابــع و مصارف دو هزار 
و ۳۴0 هزار میلیارد تومان است 
کــه هــزار و ۵۴0 هــزار میلیارد 
تومــان آن )معــادل ۶۵ درصد( 
به شــرکت های دولتی و بانک ها 
و مؤسســات عمومی وابسته به 
دولــت تعلق دارد. حجم بودجه 
عمومــی کشــور نیــز ۸00 هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده 

است. 
اگر این ارقام تأیید شــود، 
تغییــر مهمی در ســاختار 
وجــود  بــه  بودجــه  کل 
نیامــده و بخش عمده آن 
مثل همیشه به شرکت ها 
دولتــی  بانک هــای  و 

اختصاص خواهد داشت.
همانگونــه کــه می دانیم، 
دســتگاه مقننــه تنهــا به 
بودجــه عمومــی کشــور 
بودجــه  و  می پــردازد 
شــرکت ها و بانک های دولتی 
عمــاًل زیــر نظــارت مجلــس 

نیستند. 
بررســی  در  آنچــه  بنابرایــن 
بودجه ۱۴00 مورد توجه قرار 
می گیرد، به روال همیشــگی 
تنها بودجه عمومی کشور است. 
در مــورد تأمین منابــع بودجه 
عمومی )که احتمــااًل ۸00 هزار 
میلیارد تومان است(، ارقامی که 
تاکنون به صورت پراکنده منتشر 
شــده و در بعضی موارد از سوی 
شــخصیت های رســمی مــورد 
تأیید قرار گرفته، عمدتًا به بخش 
درآمدهای نفتی مربوط می شود 
و مــا نیز در اینجا تنها به همین 

مبحث می پردازیم.
در مــورد مؤلفــه نفتــی بودجه 
عمومی کشور، دو نکته بیش از 

همه مورد توجه است: 
• نخســت حجم درآمد ارزی از 
محل نفت که دولت انتظار دارد 
در ســال آینــده بتواند به بودجه 

عمومی اختصاص دهد، و 
• دوم نرخ تبدیل ارز در بودجه.

•
یک( درآمدهای بودجه از محل 

صادرات نفتی
ارزیابی حجم درآمدهای بودجه 
۱۴00 از محــل نفت بــه مقدار 
نفتــی بســتگی دارد کــه ایــران 
خواهد توانســت در ســال آینده 
خورشــیدی صــادر کنــد، و نیز 

حسن روحانی بدترین 
کارنامه اقتصادی تاریخ 
جمهوری اسالمی را از 
خود بر جای می گذارد
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کرونا: پژوهش جدید:

Tel.:514-844-4492
بهترین نرخ روز

 ص: 30

MONDIALE ELITE
 مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال

____________________
1855 Ste-Catherine W.   H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:  514-973 51 92               Tel.: 514-289-9003
Tel.: 514-989-2229       Toll free: 1866-989-2229

 همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
 به مدیریت:  بیژن احمدی     و     یحیی هاشمی

 در قلب مرکز شهر

آیا استفاده از ماسک پس از پایان همه گیری 
کرونا نیز ادامه خواهد یافت

تا همین یک سال پیش اگر کسی 
را با ماسک می دیدید ممکن بود 
تصور کنید که او بیمار اســت و 
یا وســواس و توهم بیمار شدن 
دارد. ولــی اکنــون، بــه دلیــل 
همه گیری کووید۱۹، استفاده از 
ماسک برای جلوگیری از شیوع 
بیماری برای بســیاری از مردم 

آمریکا امری عادی است.

ایمنی بدن در مقابل کرونا سال ها باقی می ماند
پایــان اپیدمی کرونا؟!

پادتــن یا آنتی بادی تا چه مــدت فعال می ماند و می تواند در مقابل 
کرونا مقاومت  کند؟ بنا بر تحقیقات اولیه سیستم ایمنی بدن در 
مقابــل کرونا در مدتی کوتاه مقاوم اســت. امــا یافته های جدید از 

مقابله طوالنی مدت خبر می دهند.

تحقیقات جدید نشان می دهند 
کــه مصونیت انســان در مقابل 
کمــک  بــه  کرونــا  ویــروس 
ســلول های ایمنی ممکن است 
چندیــن ســال طــول بکشــد. 
یافته های جدید می تواند تاثیری 
بسیار تعیین  کننده در تحقیقات 
کرونــا  واکســن های  پیرامــون 
داشــته باشــد. محققان تاکید 
کرده اند که مدت تاثیر واکســن 

بسیار مهم است.
تابحال تحقیقــات انجام گرفته 
کــه  داشــتند  آن  از  حکایــت 
آنتی بادی ها تنها در مدتی کوتاه 
تاثیر داشته اند و در مواردی حتی 
افرادی که قبــال به کرونا مبتال 
شدند دوباره کرونا گرفتند و بدن 
این افــراد نتوانســته  آنتی بادی 

تولید کند.
نتایج تحقیقات در بریتانیا و چین  
درباره آنتی بادی ها و عارضه هایی 
کــه بــدن می تواند بــه آن دچار 
شود تردیدها را بیشتر کرده بود. 
براساس این تحقیقات گفته شد 
که پادتــن در بدن بیماران پس 
از چند مــاه ابتال به کووید-۱۹ 
بــه مقدار کمتری تولید شــده و 

کاهش داشته است.
امــا محققــان اکنــون بــر ایــن 
باورند که کاســتن میــزان آنتی 
بادی نشــان گر کاهش مقاومت 

سیستم ایمنی بدن نیست. این 
دانشمندان گفتند مهم آن است 
که سیســتم ایمنی بــدن بتواند 
"حافظه ایمونولوژیک" داشــته 

باشد.
 دانشمندان از جمله ماریون په پر 
از دانشــگاه واشنگتن با استناد 
بــه مطالعات جدیــد گفته اند که 
بیشتر افرادی که کرونا گرفتند و 
بهبود یافته اند هنوز سلول های 
ایمنــی کافی بــرای از بین بردن 
ویــروس کرونا و مقابلــه با آن را 
داشته اند. این سلول ها با پادتن 
موجــود در بدن تفــاوت دارند و 
ممکن اســت برای مــدت  زمان  
طوالنی و حتی ســال ها در بدن 

باقی بمانند.

حافظه ای برای سال ها
کــه  نتیجــه ای  مهم تریــن 
دانشمندان در نتیجه تحقیقات 
خود بدست آوردند کشف پدیده 
"حافظه ایمنــی در برابر ویروس 

کرونا" بوده است.
به گفته ایمونولوژیســت ها این 
حافظه احتماال سال ها از ابتالی 
شدید انسان به کرونا محافظت 
خواهد کرد. این یافته ها بسیاری 
از محققــان را کــه نگــران تاثیر 
کوتــاه مــدت واکســن ها بودند 
و بیــم داشــتند که مرتــب باید 

واکسن تزریق کرد اکنون بیشتر 
امیدوار کرده است. 

محققان بــرای اثبات تحقیقات 
خــود بــه مطالعاتــی در مــورد 
بازمانــدگان ویروس ســارس -

کوو که به ویروس کرونا بســیار 
نزدیک است اشاره کرده اند. آنها 
گفته اند در بدن افراد بهبود یافته 
از ســارس-کوو حتی پس از ۱۷ 
سال سلول های ایمنی یافته اند. 
این بدان معناســت که سیستم 
ایمنی پــس از نابــودی ویروس 
ســارس-کوو هنوز سلول های 

ایمنی را حفظ کرده  است.
ایــن یافته ها بســیار امیدبخش 
هستند چون نشان می دهند که 
سیستم ایمنی انسان سلو های 
ایمنــی بســیار مقــاوم دارند که 
می توانند در مقابــل کوید-۱۹ 
مقاومت کنند. دانشــمندان بر 
این باور هستند که این سلول ها 
توانستند در مقابل سارس کوو 
مقاومــت کننــد و اکنــون نیــز 

قادرند با کرونا مقابله کنند.
آکیکو ایواساکی، ایمونولوژیست 
به "نیویورک تایمز" گفته است 
کــه او از ایــن پدیــده )مقاومت 
طوالنی مدت سلول های ایمنی( 
تعجــب نمی کنــد و ایــن همان 
چیزی اســت کــه در یک حالت 

طبیعی باید اتفاق بیافتد. 
به گفته این محقق با این وجود 
این اتفاقی بســیار هیجان انگیز 

است.
محققان پس از یافته های جدید 
اکنون امیدواری بیشتری دارند. 
به گفته آنها،واکسنی که شرکت 
داروسازی فایزر که در همکاری 
بــا بنیاد آلمانــی بایونتک تولید 
کــرده می تواند سیســتم ایمنی 
بدن در مقابله بــا ویروس کرونا 
را مقاوم تر از حالت عادی کند و 
این می تواند پایان اپیدمی کرونا 

باشد.
•

تمام واکسن های کشف شده و موثر ویروس  
کرونا؛ واکسن ها کی به بازار می رسند؟ 

تالش های متعــددی در جهان 
به طــور همزمان برای ســاخت 
واکســن کرونــا در حــال انجام 
اســت و در حالی کــه هیچ یک 
واکسن های ســاخته شده تا به 
حــال مرحله آزمایــش بالینی را 
به اتمام نرسانده اند، خبر کشف 
واکسن در شرکت فایزر و پس از 
آن شــرکت مدرنا و نیز دانشگاه 
آکسفورد با کارآیی باال در کمتر از 
یک هفته، بمب خبری روزهای 

اخیر بوده است.
پیــش و پــس از اعــالم اخبــار 
واکســن ایــن مراکــز علمــی و 
صنعتی، خبر ســاخت واکســن 
کووید۱۹ در برخی کشــورهای 
دیگر جهان نیز منتشــر شــد و 
مســئوالن برخی کشــورها نیز 
وعده ساخت واکســن در آینده 
نزدیــک را دادند. بــه طوری که 
آنتونی فاوچی، از اعضای ارشــد 
تیــم مقابله بــا کوویــد-۱۹ در 
آمریکا گفــت: »هرگز تولید یک 
واکسن در چنين مدت كوتاهی 
اين قدر پيشرفت نداشته است.«

آمریکا )و آملان(
شرکت آمریکایی فایزر با مشارکت 
آلمــان  بایون تــک  داروســازی 
نخستین شرکت های داروسازی 
در جهان بودند که روز دوشــنبه 
۹ نوامبر )۱۹ آبان( از پیشــرفت  
چشــمگیر و کارآیــی بیــش از 
۹0درصدی پروژه مشترک تولید 
واکسن کرونای خود خبر دادند.

فایــزر اندکی پــس از آن، میزان 
کارآیی واکسن خود را ۹۵ درصد 
اعــالم کرد و گفت کــه به تازگی 
برای تولید آن درخواست مجوز 
داده اســت. ایــن شــرکت گفته 
اســت اگر مجوز ســریع تر صادر 
شود، امیدوار است واکسن های 
خود را تا پایان ماه دسامبر راهی 

بازار کند.
آمریکا و اتحادیه اروپا از قصد خود 
برای پیش خرید این واکسن خبر 
داده اند و کمیســیون اروپا گفته 

 ۳00 کــه  اســت 
میلیــون ُدز آن را 

می خرد.
آمریکایی  شــرکت 
مدرنــا نیــز تنهــا 
چنــد روز پــس از 
فایزر اعالم کرد به 
کووید۱۹  واکسن 
کارآیــی ۹۴.۵  بــا 
درصد دست یافته 

است.
هر دو واکســن های آمریکایی از 
مســیر اســتفاده از یک فناوری 
جدید به نام »آران ای پیام رسان« 
ساخته شــده اند و احتمال دارد 
ایاالت متحــده آمریکا تــا پایان 
ســال جــاری میــالدی بــه ۶0 

میلیون ُدز از آنها دست یابد.
بریتانیا

دو هفتــه پــس از اعــالم اولیــه 
ساخت واکسن کرونا در آمریکا، 
دانشگاه آکسفورد در بریتانیا نیز 
اعالم کرد به واکســن کووید۱۹ 
بــا کارآیی تــا ۹0 درصد دســت 
یافته است. پژوهشگران دانشگاه 
آکسفورد می گویند تا کنون در 
میــان افــرادی که این واکســن 
روی آنهــا آزمایش شــده، هیچ 
مورد ابتالی شــدید یــا الزام به 
بســتری شــدن در بیمارستان 

دیده نشده است.
امتیاز واکســن تولید دانشــگاه 
آکســفورد به واکسن های دیگر 
آن است که نگهداری آن ساده تر 
بوده و بــه راحتی قابل حمل به 
همه نقاط دنیاســت. سازندگان 
این واکســن بریتانیایــی که در 
البراتوار چند ملیتی آســترازنکا 
تولید ساخته شــده، امید دارند 
که نخســتین ُدزهای محصول 
خــود را تــا پیش از فرا رســیدن 
ســال نو میالدی به افراد تزریق 

کنند.
چیــن

شــرکت داروســازی ســینوفارم 
چیــن اعــالم کــرد دو واکســن 

بــرای  خــود  آزمایشــی 
پیشــگیری از ابتــال بــه 
کوویــد۱۹  بیمــاری 
طــور  بــه  تاکنــون  را 
اضطــراری به نزدیک به 
یک میلیــون نفر تزریق 
کــرده، اما نزد هیچ یک 
از آنهــا عــوارض مهــم 
ناشــی از ایــن تزریــق را 

مشاهده نکرده است.
با این حال این شــرکت 
دولتی تاکنون داده های آزمایش 
بالینی از میــزان کارآآیی این دو 

واکسن را منتشر نکرده است.
روسیه

روسیه در روز بیستم نوامبر از آغاز 
تولید انبوه دومین واکسن کرونا 
به نام »اپی واک کرونا« در این 
کشور خبر داد. مقام های مسکو 
پیش از این نیز ســاخت واکسن 
اول کرونا به نام »اســپوتنیک« 
را اعــالم کــرده و گفته بودند که 
تزریق این واکسن در سال آینده 
میالدی آغاز می شــود. روســیه 
می گوید دانشمندان این کشور 
سومین واکسن کرونا را هم که 
نیاز به تزریق ندارد و استنشاقی 

است به تازگی تولید کرده اند.
ایـــران

ایــران می گوید بــا از اعالم تأثیر 
باالی واکسن کووید۱۹ البراتوار 
فایزر آمریکا، امیدواری بیشتری 
برای ساخت واکسن این بیماری 
یافته و نخستین واکسن ساخت 
داخل را تا تابستان ۱۴00 راهی 

بازار می کند.
دکتر مینو محــرز، عضو کمیته 
علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
نیز گفت: »چند واکســن ایرانی 
کرونا مرحله )آزمایش( حیوانی 
را با موفقیــت گذرانده اند. )...( 
مــا می توانیم این واکســن را در 
سطح وســیع تولید کنیم )...( 
و بــه هیــچ کشــوری نیازمنــد 

نیستیم.«      

•
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کرونا: پژوهش جدید:

AntiMicrobial Resistance     |    WHO
افزایش سرعت مقاومت به داروهای 

ضدمیکروبی در جهان
به گزارش پایگاه خبری سازمان 
مقاومــت  بهداشــت  جهانــی 
ضدمیکروبــی  داروهــای  بــه 

اتفــاق  زمانــی   )AMR(
باکتری هــا،  کــه  می افتــد 
ویروس ها، قارچ ها و انگل ها 
بــا گذشــت زمــان دیگر به 

داروهــا پاســخ ندهنــد. این 
امر باعث می شــود کــه درمان 
عفونت هــای شــایع ســخت تر 
شده و خطر گسترش بیماری و 

مرگ تشدید شود.
 AMR عوامــل زیــادی تهدید
را در سراســر جهــان ســرعت 
بخشــیده اند، از جمله استفاده 
بیش از حد از داروها در انسان، 
دام و محصــوالت کشــاورزی. 
پزشــکی  غلــط  تجویزهــای 
و پایبنــدی بیمــار بــه درمــان 
آنتی بیوتیکــی نیــز در ایــن امر 

سهیم هستند.
کــه  حالیســت  در  ایــن 
آنتی بیوتیک ها اگرچه باکتری ها 
را از بین می برند، اما نمی توانند 
با عفونت های ویروســی مانند 
آنفلوانــزا  و  ســرماخوردگی 
ســوءمصرف  کننــد.  مقابلــه 
آنتی بیوتیک ها در طی بیماری 
از  نیــز   ۱۹ همه گیــر کوویــد 
دیگــر عوامــل ظهور ســریع و 

گسترش مقاومت به داروهای 
ایــن  اســت.  ضد میکروبــی 
عفونت توســط ویــروس ایجاد 
می شود، نه توسط یک باکتری 
و بنابرایــن نبایــد از داروهــای 
یا  آنتی بیوتیک برای پیشگیری 

درمان آن استفاده کرد.
ازمصرف بی رویه آنتی بیوتیک 

باید خودداری کرد
بــرای مبارزه بهتر بــا مقاومت 
بــه داروهــای ضد میکروبــی و 
همچنین محافظت از خود در 
برابر عفونت به این نکات توجه 

کنید:
آنتی بیوتیــک  خودســرانه    •
مصــرف نکنیــد، مگــر اینکــه 
مطمئــن باشــید بــه آن نیــاز 
دارید. تخمین زده می شود که 
۳0 درصد از میلیون ها نســخه 

در  تجویزشــده  آنتی بیوتیــک 
سراســر جهــان، غیر ضروری 
را  آنتی  بیوتیک  هــا  اســت. 
نمی تــوان ناقص مصرف 
کرد یــا میــزان مصرف 
آن را بــه تدریــج کاهش 
داد، بلکــه آنها را باید در 
یک فاصله زمانی مشخص 
مصرف کرد، حتی اگر عالئم 

بالینی از بین رفته باشد.
مصــرف  بــرای  هرگــز   •
آنتی بیوتیک ها برای عفونت های 
ســرماخوردگی  مانند  ویروسی 
به پزشــک و داروساز پافشاری 

نکنید.
•  هرگــز در دفعات جدید ابتال 
بــه بیمــاری، مصــرف همــان 

آنتی بیوتیک را تکرار نکنید.
واکسیناسیون می تواند از شما 
در برابــر برخی بیماری ها که با 
آنتی بیوتیک درمان می شــوند، 
محافظت کنــد؛ بیماری هایی 

مانند کزاز و سیاه سرفه.
بــه  مقــاوم  باکتری هــای 
در  معمــواًل  آنتی بیوتیــک 
بیمارســتان ها یافت می شوند. 
اگــر در ایــن فضاهــای درمانی 
هســتید، همواره دســت های 

خود را خوب می شویید.
دویچه وله

جهش ژنتیکی کرونا آن را آسیب پذیرتر می  سازد
العربیه :پژوهشگران آمریکایی در 
بررســی جدید خود دریافتند که 
جهش کروناویروس می تواند به 
آسیب پذیرتر شدن کروناویروس 
منجــر شــود و آن را در برابــر 

واکسن حساس تر کند.
بــه گــزارش مجلــه آمریکایــی 
مدیــکال  نقــل  بــه  ســاینس 
پژوهشــگران   اکســپرس، 
»دانشــگاه کارولینای شــمالی 
در چپــل هیل« و و »دانشــگاه 
»در  ویسکانسین-مدیســن 
پژوهش جدیدی نشــان داده اند 
که کروناویــروس طوری جهش 
یافته که توانسته است به سرعت 
در سراســر جهان گسترش یابد 
اما جهــش یافتن ایــن ویروس 
می تواند به آسیب پذیرتر شدن آن 

در برابر واکسن منجر شود.
رشــته جدیــدی از کروناویروس 
موســوم بــه D۶۱۴G در اروپــا 
ظاهر شد و به متداول ترین نوع 
کروناویــروس در جهــان تبدیل 

شده  است.
بررســی ایــن گــروه پژوهشــی 
 D۶۱۴G نشــان می دهــد کــه
نســبت بــه کروناویروســی کــه 
در چیــن ظاهر شــد، ســریع تر 
تکثیر می شــود و قابلیت انتقال 
بیشتری دارد. همین ویژگی ها، 
میزان همه گیــری آن را افزایش 

می دهند.
پژوهشــگران، نــکات مثبتی را 
نیز در بررسی های خود یافتند. 
داد  نشــان  آنهــا  بررســی های 
اگرچه این رشته از کروناویروس 
ســریع تر منتقــل می شــود امــا 
در آزمایــش روی حیوانــات، به 
بیماری شدیدتری منجر نشده 
و نســبت به داروهای مبتنی بر 

پادتن حساس تر است.
پژوهــش،  ایــن  یافته هــای 
مــورد  در  نیــز  را  اطالعاتــی 
کروناویــروس  تکامــل  نحــوه 
ارائــه می دهند. "رالــف بریک از 

پژوهشــگران این پــروژه گفت: 
ویروس D۶۱۴G در سلول های 
اپیتلیال بینی تکثیر می شود که 
نقش مهمی در انتقال بیماری از 

انسان به انسان دارند.
این گروه پژوهشی باور دارند که 
گسترش D۶۱۴G به این دلیل 
صورت می گیرد که این رشته از 
کروناویــروس، توانایی پروتئین 
افزایــش  بــرای  را  خوشــه ای 
می دهد تا راه ورود به ســلول را 

باز کند.
جهــش D۶۱۴G ضربه ای را به 
پروتئین خوشــه ای وارد می کند 
تا آن را به باز کــردن راه ورود به 
سلول ترغیب کند. بدین ترتیب، 
ویروس می تواند به درون سلول 
راه یابد و به هسته آسیب پذیر آن 

برسد.
باز شدن راه ورود به سلول، نفوذ 
پادتن هایــی را که بــرای ناتوان 
کردن ویروس تجویز می شــوند 

نیز سهولت می بخشد.
پژوهشــگران، بررســی خود در 
مورد این کروناویروس منحصر 
به فرد را روی همســترها انجام 
دادنــد تا تکثیر و انتقال ویروس 
اصلــی و نوع جهش یافتــه آن را 
ارزیابی کنند. آنها در بررسی های 
خــود دریافتند که ایــن ویروس 
جدید نه تنها ۱0 برابر ســریع تر 
منتقل می شــود، بلکه نســبت 
بــه انــواع دیگــر کروناویــروس، 

عفونی تر است.
پژوهشگران، کروناویروس را به 
تعدادی همســتر انتقــال دادند 
و ســپس هشت همســتر سالم 
را در قفســی دیگر در کنار قفس 
همســترهای آلوده گذاشــتند. 
ایــن بررســی نشــان داد که یک 
عامل انتقال در این میان وجود 
دارد زیرا همسترها با هم تماس 
نداشتند اما هوا می توانست بین 

قفس ها انتقال یابد.
پس از این مرحله، پژوهشگران 

بــه بررســی تکثیــر ویــروس در 
همسترهای گروه دوم پرداختند 
و دریافتنــد که ویروس از راه هوا 
منتقل شده است اما زمان انتقال 

متفاوت بود.
انتقــال ویــروس جهش یافته به 
شــش مورد از هشــت همستر، 
روز  تــا  و  داد  رخ  روز  دو  طــی 
چهارم به همه آنها منتقل شــد 
امــا ویروس اصلی با وجود اینکه 
همه همســترها تا چهار روز در 
معــرض آن قرار داشــتند، تا دو 

روز منتقل نشد.
وشیهیرو کاواوکا از پژوهشگران 
این پــروژه گفت: مــا دیدیم که 
امکان انتقال ویروس جهش یافته 
از راه هوا نسبت به ویروس اصلی 
بیشتر اســت و همین موضوع، 
دلیــل چیرگــی آن بر انســان را 

توضیح می دهد.
آسیب شناســی  پژوهشــگران، 
هــر دو رشــته از کروناویــروس 
را نیز مورد بررســی قــرار دادند 
و دریافتنــد کــه بــار ویروســی و 
نشــانه های بیماری ناشی از هر 
دو رشــته، مشــابه اســت. این 
نشان می دهد که اگرچه ویروس 
جهش یافتــه، ســریع تر انتقــال 
می یابد امــا بیماری بدتری را به 

همراه ندارد.
پژوهشــگران هشــدار دادند که 
شــاید این نتایج آسیب شناسی، 
در پژوهش هــای انســانی، بــه 

همین صورت نباشد.
کروناویــروس،  گفــت:  کاواوکا 
یک پاتــوژن کامــاًل جدید برای 
انسان است و پیش بینی تکامل 
در  بــود.  خواهــد  دشــوار  آن 
حال حاضــر، انــواع جدیدی از 
کروناویــروس در حــال ظهــور 
هســتند و مــا باید بــرای حفظ 
ســالمت عمومی، به بررســی و 
درک تکامل و جهش آنها ادامه 

دهیم

Have a healthy journey with all precautions taken
down to the smallest detail for your in-flight safety.

TIME TO
MEET AGAIN

مــردم در ۳۴ ایالــت و 
پایتخــت آمریــکا ملزم 
به اســتفاده از ماسک در 
اماکــن عمومــی هســتند. ولی 
آیا ممکن اســت که این عادت، 
فرای همه گیری نیــز ادامه پیدا 

کند؟
دکتــر بــارون ماتمــا، اســتادیار 
کلمبیا  دانشــگاه  اپیدمیولوژی 
اســت  معتقــد  نیویــورک،  در 
ماســک  مثــل  عادت هایــی 
گذاشــتن هنگام بیرون رفتن از 
آپارتمان یا خانه تا حدی ماندگار 

باشند.
وی افــزود: »ولــی همانطور که 
خاطــرات همه گیــری بــه مرور 
زمــان کمرنــگ می شــوند، این 
عادت هم از بین خواهد رفت.«  

بیماری های همه گیر در گذشته 
نیز سبب ایجاد تغییر در عادات 
عمومی شده است. برای نمونه، 
ماســک گذاری در شــرق آســیا 
از زمان شــیوع بیماری تنفسی 
ویروســی »ســارس« در ســال 
۲00۳ بــه بعد متداول تر شــده 

است.
هرچند بســیاری از کارشناسان 
از  خیلــی  کــه  دارنــد  شــک 
آمریکایی هــا عــادت پوشــیدن 
ماسک را پس از همه گیری ادامه 

دهند.
دکتر بوریس الشــِنَیک، رئیس 
عمومــی  بهداشــت  دانشــکده 
می گویــد:  مریلنــد،  دانشــگاه 
»من تصور می کنم که در فصل 
آنفلوآنــزا و ســرماخوردگی افراد 

بیشــتری ماسک بزنند، اما من 
آن را به عنوان یک عادت جدید 
در سراســر کشــور ... قلمــداد 

نمی کنم.«
وی با تاکید بــر این که متقاعد 
کردن مردم به استفاده از ماسک 
حتــی در بحبوحــه همه گیــری 
کرونــا و به رغم تمــام داده ها و 
اطالعــات مربوط بــه آن کاری 
دشوار بوده اســت، می گوید که 
ممکن است استفاده از ماسک 
بیشتر از گذشته رایج شود، ولی 
بــه نظــر او ایــن کار بــه صورت 
گســترده ای ادامه پیدا نخواهد 

کرد.  
صدای آمریکا 
•

Peyvand
Line
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مرکز پخش انواع ظروف یکبار مصرف

Biodegradable and compostable
Biodégradable et idéal pour le compost

514.365.5555 7920�Jean�Brillon��
Lasalle,�Qc��H8N�2L5

فوم  گیاهی  کاغذي  الومینیوم  پ پ

کلیه مواد مصرفی براي رستورانها

انواع نایلکس دسته دار  فریزري  کیسه زباله ضخیم ....

مواد شوینده و پاك کننده

دستمال کاغذي

انوع بشقاب  کارد  چنگال  لیوان .....

دلیوري رایگان

16 OZ

24 OZ

32 OZ

info@canaselect.ca

www.canaselect.ca

سلفون 

تولیدی، خدماتی و بازار است. 
این البته بــه مثابه یک جراحی 
پردردســر اســت که ســخت و 

دشوار خواهد بود. 
از  بســیاری  مثــال  طــور  بــه 
بایــد  دارهــا  پاسدار-ســرمایه 
تصمیم بگیرند یا پاسدار باشند 
یــا ســرمایه دار. هم چنین باید 
اقتصاد شکل قانونمند به خود 
گیــرد تا بتــوان جــرات کرد در 
آن یــک دالر ســرمایه گــذاری 
کرد. پذیرش مقاوله نامه هایی 
ضروریــات  از   FATF ماننــد 
چنین کاریست. این روند البته 
فرسایشــی، پیچیــده و طوالنی 
است و شاید بین ۲0 تا ۳0 سال 
طول بکشــد تــا کشــور از یک 
اقتصــاد مافیایی، نخســت، به 
یک اقتصاد نیمه مافیایی، بعد 
به یک اقتصاد شــبه متعارف و 
سپس، به یک اقتصاد متعارف 
تبدیــل شــود. تحــرک بــازار و 
بخــش خصوصی غیر وابســته 
و نیــز بخش تعاونی مــی تواند 
ســرعت این رونــد را کم یا زیاد 

کند.
در زمینــه ی مدیریــت کشــور 
اما تغییراتی ســریع و قوی الزم 
است. این امر نخست می تواند 
در رده ی دوم و ســوم مدیــران 
دولتی صورت گیرد که مشــتی 
آخوند و پاســدار و »آقازاده ها« 
و »سفارشی ها« ناکارآمد جای 
خــود را به مدیران متخصص و 
مجرب واگــذار کننــد. تنها در 
این صورت اســت کــه می توان 

کشور را از باتالق کنونی بیرون 
کشــید. ایــن روند هــم به طور 
طبیعی تدریجی اســت اما توام 
با ســرعت بیشــتری  نسبت به 
دو رونــد بــاال خواهد بــود. چه 
در غیــر این صــورت، نظام زیر 
بار فشــار و یپچیدگــی مدیریت 
دوران پســامذاکره فــرو خواهد 
پاشــید. در این صورت، در یک 
رونــد ۵ تــا ۱۵ ســاله نخســت 
مدیران غیــر متخصص رده ی 
ســوم جای خود را به کاردانان 
و کارشناســان داده و بعــد این 
امــر به مدیــران درجــه ی دوم 
کشوری خواهد رسید. با تغییر 
بافت مدیریتی کشــور به سوی 
ســاختارهای  دگرگــون شــدن 
دولتی و اهمیت یافتن دوباره ی 
کارکرد نهادینه ی دستگاه های 

حکومتی خواهیم رفت.
روابط متقابل این سه:

تاثیرگــذاری متقابــل این ســه 
محور چنین اســت کــه با ورود 
غیرخــودی  نیروهــای  اولیــه 
مالیم، برخی از سرمایه گذاری 
های کالن از سوی دولت های 
خارجــی در ایــران قابــل تصور 
اســت، امــری کــه بــرای وجه 
اجرایی خود به مدیران مجرب 
رده ی ســوم نیــاز دارد. حضور 
مدیــران متخصــص بــه تدریج 
دریچه های بیشتری را به سوی 
ســرمایه گذاری جــذب خواهد 
کرد و ایــن امر نیز برخی جناح 
هــای غیر خودی تر را تشــویق 
بــه ورود بــه ســاختار سیاســی 

مــی کند. بــه قول مغــز متفکر 
اصالح طلبان، “فشار از پایین 
چانه زنــی از بــاال” را برای این 
جناح ممکن می سازد و به این 
ترتیب، موج دومی متشــکل از 
نیروهای ســابق مخالف نظام، 
اما همیشــه همــراه نظــام، از 
خارج به سوی داخل مهاجرت 
معکوس را آغاز خواهد کرد. این 
امر باز هم ســرمایه گذاری ها، 
این بار از نــوع بومی، را تقویت 
خواهــد کرد و به ثمر رســاندن 
آن، بــه معنای ضــرورت تغییر 
ی  رده  مدیــران  ی  گســترده 
دوم خواهــد بود. البتــه که در 
این میــان پارامترهــای فراوان 
دیگــری که در ایــن جا حتی به 
آنها اشــاره ای نشــده می تواند 
ظهور و حضور پیدا کرده و این 
روند ترســیم شده را کند یا تند 
کنــد. به ویژه رشــد فــن آوری 
هــای نویــن ارتباطاتــی مانند 
اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر 
و یا تاســیس رسانه های جدید 
در بخش خصوصی و امثال آن.

این روند می تواند ادامه داشته 
باشــد و از یــک جایی غیر قابل 
بازگشــت خواهــد شــد. از آن 
مرحله به بعد که شــاید بین ۱0 
تا ۲0 ســال دیگر باشد، سرعت 
تحوالت شــتاب خواهد یافت و 
طبقه ی متوســط، کــه خود را 
در ایــن فاصله بازســازی کرده 
اســت، به میدان سیاســت باز 
خواهد گشت. این امر می تواند 
تحول ساختار سیاسی را شدت 

مســتقل  تالش  هــای  شــاهد 
برخــی کشــورها در ایــن زمینه 

می باشیم«.
»ســت برکلــی« مدیــر اجرایی 
واکسیناســیون«  »اتحادیــه 
بــا  مصاحبــه ای  در   )Gavi(
بی بی سی اظهار نگرانی می کند 
که ” هرچند فعال واکسنی وجود 
ندارد، اما بایــد از هم اکنون در 
نظر داشــته باشــیم کــه هدف 
تنها تامین واکســن مــورد نیاز 
کشــورهای ثروتمنــد نیســت، 
بلکه همچنین تامیــن آن برای 

کشورهای فقیر نیز می باشد.
اما چالش بنیادینــی که نگرانی 
می آفریند اینست، که کمبود کاال 
همواره موجب بــروز رفتار های 
ناهنجار می شــود. باید هوشیار 
بــود تــا کار توزیع به درســتی و 

عادالنه انجام گیرد.”
شــوربختانه بایــد اذعــان کــرد 

اجرایــی  مدیــر  نگرانــی  کــه 
و  واکسیناســیون«  »اتحادیــه 
ســازمان های  مســئوالن  دیگر 
بین المللــی بهداشــت و درمان 
کاماًل به جا اســت. دسترسی به 
واکســن ها و دارو هــای درمانی 
و پخــش نــا عادالنــه آنهــا در 
کشورهای در حال توسعه و فقیر 
یکی از ویژگی  های بازار دارو بوده 

و هست.
نمونه شــناخته شــده آن پخش 
و توزیع واکســن »هپاتیت ب« 

می باشد.
بــرای  واکسیناســیون  رونــد 
مقابلــه بــا بیمــاری »هپاتیــت 
ب« یک ســال پــس از پیدایش 
واکســن آن در ســال ۱۹۸۱ در 
کشورهای ثروتمند آغاز شد، اما 
تا ســال ۲000 شماری کمتر از 
۱0درصد از فقیرترین کشورهای 
دنیا به این واکســن دسترســی 

داشــتند و در سال ۲0۱۵ تعداد 
مبتالیان به ویــروس »هپاتیت 
ب« در سراســر دنیــا بــه ۲۵۷ 

میلیون نفر تخمین زده  شد.
متاســفانه با انتشــار اولین خبر 
موفقیت آمیز پیدایش واکســن 
»کووید ۱۹« نیــز گویا تمام آن 
پیام های منطقی و بشردوستانه 
به یکباره فراموش شــده است و 
رقابت سنگینی میان کشور های 
ثروتمند بایکدیگر برای دستیابی 

به آن در جریان است.
جهانــی  ســازمان  مســئوالن 
 COVAX بهداشــت و مدیران
بــا نگرانــی و وحشــت در حــال 
تماشــای ایــن ســناریوی بــاور 
نکردنی کشــورهای ثروتمندی 
می باشند، که به تنهایی و بدون 
توجه بــه نیــاز عمومــی جهان 
می کوشــند میلیون هــا واحد از 
واکســن ها و داروهای موثر را از 
شرکت های دارویی برای خود 
)اروپــا و امریــکا( رزرو و تهیــه 

کنند.
دکتر »مانوئل مارتین« مشاور 
سیاسی سازمان پزشکان بدون 

مرز می گوید: »نگاهی 
به توافق هــای منعقد  �������
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خنستین دستاورد امیدبخش در مبارزه با ویروس ...    << ادامه از صفحه: ۱۱

سرنوشت ایران بعد از ترامپ   ...    << ادامه از صفحه: ۱3

بخشد.
در این میان وضعیت اقتصادی 
کشــور قدری بهتر خواهد شــد 
اما صــف بندی هــای طبقاتی 
جامعه تغییر آن چنانی نخواهد 
کــرد. در بهترین حالت، بعد از 
یک دوره ی ۲0 ســاله، ساختار 
اجتماعی ایران به چیزی شبیه 
ســاختار نیمه ی نخســت دهه 
ی هشتاد خورشیدی بازخواهد 
گشــت. بنابرایــن هیــچ تحول 
چشــم گیری در شــرایط طبقه 
ی محــروم و کارگر رخ نخواهد 
داد، مگر شــاید فشار معیشتی 
کمتر بــرای زندگــی روزمره. آیا 
این برای راضی نگه داشتن آنها 

کافیست؟ خواهیم دید.
تشــریح  احتمالــی  ســناریوی 
شــده در بــاال در صورتی اســت 
کــه نیروهــای خارجــی، مانند 
اســرائیل، جنــگ را بــه ایــران 
تحمیل نکنند و یا مردم ایران، 
بنا به دلیل موقعیتی خاص، در 

یک حرکت گسترده ی ناگهانی 
وارد صحنه نشوند.

در ایــن میان اپوزیســیون رژیم 
ایــران نیز بــه طور قطــع دچار 
انشــقاق خواهد شد. بخشی از 
نیروهای برانــداز به غیر برانداز 
تبدیل خواهند شــد و قسمتی 
بــه  اپوزیســیون غیربرانــداز  از 
مشــارکت در رونــد فــوق روی 
میــان  ایــن  در  آورد.  خواهــد 
نیروهــای برانداز، هــر چند در 
اقلیت، باید به بازتعریف تاکتیک 
های اســتراتژی براندازی خود 

اقدام کنند.
اما برای مرحلــه ی مذاکره هم 
قابل تصور اســت که با آغاز آن، 
فصل واگذاری هــای رژیم آغاز 
می شــود. در ایــن میان همان 
طــور که خارجی ها به واســطه 
ی اهرم های فشار خود در حال 
امتیازگیــری از رژیــم خواهنــد 
بــود، مردم ایران هم می توانند 
بــا برخــی دیگــر از اهرم هــا از 

رژیــم امتیازهایی مهم بگیرند. 
زبــان زور و فشــار و تهدید تنها 
زبانی اســت که رژیم استبدادی 
اسالمی می شناسد و به واسطه 
ی آن امتیــاز مــی دهــد. اگــر 
اپوزیسیون، کنشگران اجتماعی 
و مردم در شرایط کنونی به پای 
ایده هایی مانند یک »اعتصاب 
سراســری« بروند با آغــاز دوره 
ی امتیــاز دهــی و واگــذاری از 
جانــب رژیــم، کــه دور و دیــر 
نیست، می توانند برای احقاق 
حقــوق شــهروندی و موقعیت 
بهتر معیشــتی حکومت ناالیق 
و فاسد را به عقب نشینی های 
قابل توجه وادار و شرایط بسیار 
بهتری بــرای حرکت به ســوی 
توســعه و دمکراســی در کشور 

فراهم سازند.
زمان تغییر در راهست، هرکس 
به نســبت اراده و ســازماندهی 
خود در آن سهم خواهد داشت.
•

رویارویی فقر و ثروت؛ انتخابات 2020 
چگونه چهره دوگانه آمریکا را عریان کرد؟ 

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۲0۲0 آمریــکا افــزون بــر 
یــادآوری خط کشــی سیاســی 
مرســوِم جمهوری خواه در برابر 
دموکرات، بی سابقه ترین شکاف 
میان خواست های یقه سفیدها 
و یقــه آبی ها و شهرنشــین ها و 
روســتایی ها را نمایان ساخت؛ 
چنان که ثروتمندترین مناطق 
کشــور با اکثریت قاطــع به جو 
بایــدن و فقیرتریــن مناطــق با 
اکثریت قاطع بــه دونالد ترامپ 
رای دادند. گزارش تازه موسسه 
تحقیقاتــی غیردولتی بروکینگز 

)Brookings( نشــان می دهد 
که ۴۷۷ بخشــی که جو بایدن، 
نامــزد دموکــرات در آنهــا برنده 
تولیــد  از  درصــد   ۷0 شــده، 
ناخالــص داخلــی آمریــکا را در 
اختیار دارند، در حالی که ۲۴۷۹ 
بخشــی که رای قاطع خود را به 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
جمهوریخــواه دادنــد، تنها ۲۹ 
درصــد در تولید ناخلص داخلی 

آمریکا سهم دارند.
بر پایه این گزارش، این اختالف 
در مقایســه با نتایــج انتخابات 
سال ۲0۱۶ بیشتر شده؛ بطوری 

کــه بخش های حامــی هیالری 
کلینتون، نامزد دموکرات حدود 
۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی 
نمایندگــی  را  متحــده  ایــاالت 

می کردند.
در واقــع آقــای ترامپ طی چهار 
ســال گذشــته موفــق شــده با 
کاهــش مالیات هــا و حمایت از 
مشــاغل صنعتــی و کشــاورزی 
آمریکا خود را به رئیس جمهوری 
محبــوب و مطلوب طبقه کارگر 
و روســتاییان مناطق کم درآمد 

ایاالت متحده معرفی کند.
•
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امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604
سرورصدر

کرونا... 

شده نشــان می دهد که 
نگرانی های  متاســفانه 
ما در ایــن زمینه هر روز 
به واقعیت نزدیک ترمی شــود. 
در حالیکــه کشــورهای ثرومند 
توانایی واکســینه کردن بخش 
بزرگــی از مــردم کشــور خودرا 
دارند، کشورهای کم درآمد، که 
برخی از آنها به شدت در اثر کرونا 
آسیب دیده اند، با دشواری های 
زیــادی در ایــن زمینــه مواجــه 

خواهند شد.«
»متاســفانه  می افزایــد:  وی 
دارویــی  بــزرگ  کنســرن های 
در کشــورهای ثروتمند با ثبت 
نســخه های اولیــه واکســن در 
صورت موفقیت آمیز بودن آن، 
ســالیان دراز انحصار تولید این 

واکســن ها را در اختیار داشته و 
امکان کپــی بــرداری از آن غیر 

ممکن خواهد بود.«
یک منبع آگاه ســازمان ملل در 
همین زمینه می گوید: »اتحادیه 
اروپــا به عنــوان بــازوی اجرایی 
بلــوک اروپایــی بر خــالف قرار 
پیشــین خــود در حمایت همه 
جانبه از برنامــه »پیش خرید و 
توزیع عادالنه واکسن کووید۱۹« 
گفت و گوهــای   ،COVAX
جداگانه خود را با کنســرن های 
دارویی آغاز کرده و به کشورهای 
عضو اتحادیه نیز سفارش کرده 
است تا واکسن  های کووید۱۹را 
از طریق برنامه کوواکس نخرند.

ســازمان خیریه جهانی اکسفام 
کــه  می دهــد  خبــر   Oxfam

»کشــورهای ثروتمنــد در حال 
حاضر بیش از نیمی از واحد های 
واکســن را پیش خرید کرده اند. 
بــه عبــارت دیگــر، ۱۳ درصد از 
)پیشــاپیش  جمعیــت جهــان 
ایاالت متحده آمریکا و به دنبال 
آن اتحادیه اروپا به رهبری آلمان 
فــدرال( در حــال حاضــر بیش 
از نیمــی از واحد هــای واکســن 
را که در چند ســال آینده تولید 
می شــود، بــرای خــود تضمین 

کرده اند.«
مسئولین اتحادیه اروپا از جمله 
وزیر بهداشــت و درمــان آلمان 
خبر دادند که در هفته گذشــته 
پــس از گفتگوهــای فــراوان بــا 
و کنســرن  بایون ِتــک  شــرکت 
فایزر، موفق به بستن قراردادی 

بــرای تامین ۳00 میلیون واحد 
واکسن شده اند.

خــود  توافق هــای  از  بریتانیــا 
واکســن  های  تهیــه  بــرای 
تولیــد  حــال  در  و  احتمالــی 
شــرکت  های  بــا  کوویــد۱۹ 
اســمیت کالیــن”  “گالســگو 
و   )GlaxoSmithKlin(
“سانوفی” )Sanofi( خبر داد.

ایاالت متحــده آمریکا نیز اعالم 
داشــت که ۱00 میلیــون واحد 
واکســن را در چارچــوب یــک 
 ۹۵0 و  میلیــارد  یــک  توافــِق 
میلیون دالری خریــداری کرده 
و قصــد دارد ۵00 میلیون واحد 

دیگر را نیز خریداری کند.

ناروشن بودن قراردادها 
میان دولت ها و کنسرن های 
داروسازی و قیمت واکسن ها

یکــی دیگــر از نگرانی هــا ایــن 
کنســرن های  آیــا  کــه  اســت 
بــزرگ دارویی پــس از دریافت 
میلیاردهــا دالر کمــک مالی از 
مالیات شــهروندان کشور های 
مختلف آماده اند واکسن ها را با 
قیمت های قابل قبول در اختیار 

جامعه جهانی قرار دهند ؟
تاکنــون اطالعات کم و بســیار 
از  زمینــه  ایــن  در  ناروشــنی 
مراکــز سیاســی  و  کنســرن ها 
مختلــف بــه بیــرون درز کــرده 

است.
برپایــه  کــه  می شــود  گفتــه 
قراردادهایــی که اتحادیــه اروپا 
 Astra و  Sanofi بــا شــرکت
Zeneca امضاء کرده است، هر 
واحد واکسن سانوفی۱0 یورو و 
واکسن »استرا زنکا« ۲/۵ یورو 

هزینه دارد.
مسئولین اتحادیه اروپا اختالف 
قیمت را در تفــاوت نوع بیمه و 
پذیرش مسئولیت در برابر پدید 
آمدن عوارض جانبی و خسارت 
احتمالی ناشی از واکسیناسیون 
کــه از قبــل پیــش بینی نشــده 
است، می دانند. اما مسئولین از 
افشای جزئیات بیشتر خودداری 

کرده اند.
در همین رابطه اخیــرًا پارلمان 
ناروشــن  دلیــل  بــه  اروپایــی 
بــودن مذاکــرات و قرارداد ها با 
کنسرن های دارویی و نگرانی در 
مورد توزیع ناعادالنه واکسن ها 

در سراســر جهــان، تهدید کرده 
است که اگر مسئولین جزئیات 
معامالت خود را با کنسرن های 
دارویی در اختیار آن قرار ندهند، 
پارلمــان بودجــه ســال ۲0۲۱ 
اتحادیه اروپا را تصویب نخواهد 

کرد.
نویسنده در پایان، بار دیگر نگرانی 
»ســازمان جهانی بهداشــت«، 
واکسیناســیون«،  »اتحادیــه 
بــدون  پزشــکان  »ســازمان 
مرز«، »مدیکو اینترناسیونال« 
محققــان  و  پژوهش گــران  و 
بهداشت و درمان جهانی را به جا 
می داند و هشدار می دهد که اگر 
پیش خرید میلیاردها واکسن از 
طرف کشورهای ثروتمند جهان 
عملی شود، کشورهای در حال 
توســعه و کــم در آمد بایــد برای 
دستیابی به واکسن در بهترین 
حالت دســت  کم تا سال ۲0۲۴ 

در انتظار بمانند.
بایــد هشــیار بود و بــا مقاومت 
سازمان های بین المللی نامبرده 
درباال، در برابر این روند نادرست 

و ناسیونالیستی همگام شد.
•

تفاوت های میان نشانه های کرونا، آنفلوآنزا، آلرژی و سرماخوردگی
عالئم بیماری کرونا خیلی شبیه 
بیمــاری های معمولــی و فصلی 
اســت. در نمــودار تصویــری زیر 

ضمــن درج عالمــت اصلــی هــر 
بیماری به عالئم احتماال مشــابه 
بین آنها نیز مشــخصا اشاره شده 

است. 
• عالئــم کرونــا معمــوال بــا تب 
شروع می شود و بعد شاهد سرفه 

خواهیم بود. 
• برای آنفلوآنزا این قضیه برعکس 
است. افراد اول شروع به سرفه می 

کنند و بعد دچار تب می شوند. 
• اما سرماخوردگی معموال با گلو 

درد شروع می شود.

انفجار شمار مبتالیان در جهان 
همزمــان با افزایش چشــمگیر 
تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
در آمریــکا، آمار مبتالیان به این 
ویــروس در جهــان نیــز از ۶0 

میلیون نفر گذشت.
بــه گــزارش رویتــرز، مقام های 
بهداشــتی آمریکا از شــهروندان 
این کشور خواســتند در آستانه 
ایــن  در  »شــکرگزاری«  روز 
کشــور از ســفر خودداری کرده 
و در مهمانی هــای خانوادگی به 

مناسبت این روز شرکت نکنند.
این مقام های بهداشت عمومی 
آمریکا تصریــح کرده اند، به رغم 
این هشدارها، بسیاری از مردم 
در ایــام تعطیــالت شــکرگزاری 
سفر می کنند و به همین خاطر 

انتظار می رود شــمار مبتالیان 
افزایش خواهد یافت.

دکتر آنتونی فاوچی، رییس مرکز 
مقابله با بیماری های مســری و 
عفونی آمریکا بار دیگر تاکید کرد 
که مردم باید مقررات بهداشتی 
فاصلــه  و  ماســک  زدن  مثــل 
اجتماعــی را به خصوص در ایام 
تعطیالت روز شکرگزاری رعایت 

کنند.
اوج گیری مجدد شیوع ویروس 
تعطیلــی  باعــث   ، امریــکا  در 
مدارس و رســتوران ها در برخی 
از ایالت ها شــده است. شماری 
از ایالت هــا از جملــه نیویــورک 
محدودیت های تازه ای را اعمال 

کرده اند.

رویترز می گوید، آمار رســمی 
در آمریــکا نشــان می دهد در 
کمتر از یک هفته، یک میلیون 
مورد جدید بیماری کووید ۱۹ 
گزارش شده است که شمار کل 
مبتالیان به این بیماری به بیش 
از ۱۲ میلیــون و ۷۴۲ هــزار نفر 
رســید. شــمار قربانیان ویروس 
کرونا در آمریکا هم از ۲۶0 هزار 

نفر گذشت.
رویترز می گوید، شمار مبتالیان 
به ویروس کرونا در جهان تا روز 
چهارشــنبه بیش از ۶0 میلیون 
نفر و قربانیان نیز یک میلیون و 

۴00 هزار نفر است.
در اروپــا نیــز طی پنــج روز یک 
میلیــون مــورد جدیــد ابتال به 

بیمــاری کووید ۱۹ ثبت شــده 
اســت. شــمار مبتالیان در این 
قــاره هــم اکنــون بیــش از ۱۶ 
میلیون نفر است. تعداد قربانیان 
ویروس کرونا در اروپا هم به ۳۶۵ 

هزار نفر رسیده است.

در حالی که هفته آینده قرنطینه 
و محدودیت هــا در بریتانیــا به 
پایان می رسد، آلمان، اسپانیا و 
ایتالیا محدودیت های مربوط به 
دوره تعطیــالت، از جمله تعداد 

مهمان ها، را اعالم کرده اند.

منطقه آمریــکای التیــن نیز با 
افزایش شــمار مبتالیان مواجه 
اســت. ایــن منطقه بیشــترین 
میــزان مرگ و میر بر اثر کرونا را 

دارد. 
•

کرونا در ایران؛ 1۴ هزار بیمار جدید در یک روز
روز پنج شنبه، ششم آذر، اعالم 
شد که طی ۲۴ ساعت گذشته، 
نزدیک به ۱۴ هزار بیمار جدید 
مبتــال به کووید ۱۹ در کشــور 
شناسایی شد که از میان آن ها 
دو هــزار و ۴۳۹ نفــر بســتری 

شده اند.
به این ترتیب مجموع بیماران 
کوویــد ۱۹ در ایــران بــه ۹0۸ 
هــزار و ۳۴۶ نفــر رســید که از 
میــان آن ها ۴۶ هزار و ۶۸۹ نفر 
تاکنــون جان خود را از دســت 

داده اند.

وزارت  ســخنگوی  گفتــه  بــه 
بهداشــت، پنــج  هــزار و ۸۴۹ 
بیمار مبتــال به کوویــد ۱۹ در 
وضعیــت شــدید ایــن بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.
محمدرضــا ظفرقندی، رئیس 
ســازمان نظام پزشــکی ایران، 
پیش از ایــن آمار واقعی مرگ  و 
میر و مبتالیــان کرونا در ایران 
را ســه برابر آمار رســمی وزارت 

بهداشت اعالم کرده است.
ایرج حریرچی در حالی که آمار 
مرگ ومیر روزانــه کرونا را ۴00 

تا ۵00 نفــر در روز اعالم کرد، 
گفت کــه ۷۵ درصد این آمار به 
افراد باالی ۶0 سال تعلق دارد.

آمار مبتالیــان و جان باختگان 
کرونــا در ایران هم چنان رو به 
افزایش است و مسئوالن چند 
بیمارســتان تاکنــون درباره پر 
شدن بیمارســتان های دولتی 
و هزینه هــای بــاالی بســتری 
در بیمارســتان های خصوصی 

هشدار داده اند.
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چند نکته درباره علت، درمان و پیشگیری از نوسان فشار خون
چگونه فشار خون خود را ثابت 

نگه داریم؟ 
اساســا فشــار خون باید به طور 
طبیعــی ثابت بمانــد. چنان چه 
فشار خون به طور مرتب بسیار 
باال و بسیار پایین برود، ممکن 
است باعث ایجاد برخی عوارض 
در بــدن شــود. نوســان فشــار 
خون به صــورت جزیی و ناچیز 
در طول روز مســئله ای طبیعی 
است، ولی فشار خونی را که بین 
دو حد بــاال و پایین در نوســان 
باشد، باید تحت نظارت و کنترل 

در بیاورید.

علت، درمان و پیشگیری از 
نوسان فشار خون

اصــالح  خانگــی،  درمان هــای 
ســبک زندگی، و مصرف برخی 
از داروهــا می تواننــد به تنظیم 
فشار خون کمک کنند. بررسی 
و کنتــرل مرتب فشــار خــون از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت، 
زیرا وضعیت فشار خون می تواند 
دربــاره ی  را  مهمــی  مســائل 
وضعیت ســالمت آدم ها نشــان 

بدهد.
علت های ایجاد نوسان 

فشارخون
در ایــن بخــش، به چنــد عامل 
اشــاره می کنیــم کــه می توانند 
باعث ایجاد نوسانات خطرناکی 

در فشار خون شوند.

مصرف دارو
مصرف برخی از داروها می تواند 
به طــور موقتی فشــار خــون را 
کاهش دهد. این داروها عبارت 

هستند از:
الف. داروهای ادرارآور

ب. بتا بالکرها و سایر داروهای 
قلبی

پ. داروهای ضد افسردگی  سه 
 حلقه ای

ت. مصرف داروهای ضد فشار 
خــون باال، به خصــوص اگر در 

دوزهای باال مصرف شوند
ث. مصرف داروهــای بیماری 

پارکینسون
ج. مصــرف داروهــای مربوط 
بــه اختالل نعوظ، به خصوص 
اگر به همراه نیتروگلیسیرین 

مصرف شوند

مشکالت هیجانی، اضطراب، 
و استرس

هیجان های شدید، به خصوص 
اســترس و اضطراب می توانند 
باعــث افزایــش ناگهانی فشــار 
خون شــوند. ایــن یک واکنش 
طبیعــی در برابــر رویدادهــای 
استرس زا است، و معموال پس 
از مــدت کوتاهــی با آرام شــدن 
اوضاع، فشار خون فرد به حالت 

طبیعی باز می گردد.
بــا وجــود ایــن، اســترس های 
طوالنــی مــدت و عــدم درمان 
تاثیــرات  اضطــراب می تواننــد 
مخرب و طوالنی مدتی بر فشار 
خون و ســالمت عمومی آدم ها 

داشته باشند.

دمای محیط اطراف
قرار گرفتن در اتاق گرم یا دوش 
آب گرم می توانند به طور موقتی 
فشار خون را کاهش دهند. این 
مسئله معموال هیچ گونه نگرانی 
به همراه ندارد، البته تا وقتی که 
کاهش فشار خون غیر طبیعی و 

بیش از اندازه نباشد.
عالئم افــت یا کاهش خطرناک 
فشــار خــون عبــارت هســتند 
از ســرگیجه، حالــت تهــوع، و 

بیهوشی.

مصرف مواد مخدر
کوکائیــن و متامفتامیــن نیــز 
می توانند باعث افزایش ناگهانی 

فشار خون شوند.

عوامل خطر ایجاد نوسان 
فشار خون

عوامــل زیر ممکن اســت باعث 
افزایش خطــر ایجاد نوســانات 

خطرناک در فشار خون شوند:
الف. برنامه های کاری و فعالیت 
غیــر طبیعی، بــه خصوص کار 

کردن در شیفت شب
ب. مصرف سیگار و تنباکو
پ. افزایش سطح استرس

ت. اضطراب
صحیــح  غیــر  مصــرف  ث. 

داروهای ضد فشار خون
ج. تجویز نادرست یا تغییر در 
دوز مصرفی داروهای ضد فشار 

خون
چ. آپنه خواب یا سایر اختالالت 

خواب
ح. بیماری کلیوی

خ. دیابت و مشــکالت مربوط 
به قند خون

د. مشکالت تیروئید
ذ. بیماری قلبی

ر. وضعیت ها و بیماری هایی که 
دستگاه عصبی را تحت تاثیر 

قرار می دهند

حنوه ی درمان نوسان فشار 
خون

دنبــال  بــه  پزشــک  نخســت، 
ایــن  بــروز  اصلــی  علت هــای 
نوسانات می گردد. وی درباره ی 
ســابقه ی انواع بیماری، سبک 
و داروهــای مصرفــی  زندگــی، 
می کنــد.  پرس وجــو  بیمــار  از 
هم چنین، پزشک ممکن است 
از بیمار چند آزمایش نیز به عمل 

بیاورد.
مصرف برخــی داروها می توانند 
باعــث کاهــش فشــار خــون و 
پیشگیری از نوسانات خطرناک 
فشــار خون بشــود. بــه عالوه، 

بیمــار از طریــق اعمــال برخی 
تغییرات در ســبک زندگی قادر 
اســت فشــار خون خود را تحت 

کنترل در بیاورد.
بیمــار بــا مراجعــه ی مرتب به 
پزشک و پیگیری وضعیت فشار 
خــون خــود می توانــد از ثابــت 
مانــدن آن در وضعیــت طبیعی 
و عــدم ایجــاد عــوارض جانبی 
ناخوشــایند توســط داروهــای 

مصرفی اطمینان حاصل کند.

درمان های خانگی و تغییر در 
سبک زندگی

با انجام اقدامــات زیر می توانید 
فشار خون خود را در حد طبیعی 

و سالم حفظ کنید:
•

الف. ترک سیگار: مصرف سیگار 
به ســرخرگ ها آسیب می رساند 
و باعــث افزایــش فشــار خــون 

می شود.
•

ب. افزایــش مصــرف میــوه و 
سبزی، غالت کامل، و پروتئین 
کــم چربــی: قند اضافــه و مواد 
غذایی فــرآوری شــده را از رژیم 
یــا میــزان  غذایی تــان حــذف 

مصرف آنها را کم کنید.
•

پ. انجــام مرتــب فعالیت های 
بدنــی: طبق توصیــه ی انجمن 
قلب آمریکا، انجام فعالیت بدنی 
با شدت متوسط نظیر پیاده روی 
ســریع را در برنامــه ی روزانه ی 
خــود بگنجانید. همــه ی آدم ها 
باید دســت کم هفتــه ای ۵ روز، 
روزانــه ۳0 دقیقه، فعالیت بدنی 

داشته باشند.
•

ت. عــدم مصرف یا بــه حداقل 
رساندن مصرف الکل: پزشکان 

توصیه می کنند از مصرف الکل 
پرهیــز کنیــد. بــا وجــود ایــن، 
پزشکان در کشــورهای خارجی 
حداکثــر مصرف مجــاز را برای 
مردان روزانه ۲ عدد نوشیدنی و 
برای زنان روزانه ۱ عدد نوشیدنی 
تعیین کرده اند؛ مصرف بیش تر 
می توانــد باعــث افزایش فشــار 

خون شود.
•

ث. یافتــن راه های ســالم برای 
کاهش استرس: مراقبه، تمرین 
تنفــس عمیــق، تصویرســازی 
ذهنی، و ســایر تکنیک ها برای 
کنتــرل اســترس می توانــد بــه 
پیشــگیری از افزایــش ناگهانی 

فشار خون کمک کند.
•

ســدیم:  مصــرف  کاهــش  ج. 
مصرف بیــش از انــدازه ی مواد 
غذایی پر نمــک می تواند باعث 

افزایش شدید فشار خون شود.
•

چ. کاهــش مصــرف کافئیــن: 
نوشــیدنی های حــاوی کافئین 
می توانند به طور ناگهانی و موقتا 
فشــار خون را افزایش دهند؛ به 
عالوه، مصرف کافئین می تواند 

اضطراب را نیز بیش تر کند.

عوارض نوسان در فشار خون
وجــود نوســان دائمی در فشــار 
خــون می توانــد خطــر ابتال به 
بیماری ها و وضعیت های زیر را 

افزایش دهد:
الف. حمله ی قلبی

ب. سکته مغزی
پ. نارسایی قلبی

ت. نارسایی یا بیماری کلیوی
ث. ضعف بینایی

ج. اختالالت جنسی
چ. بیماری سرخرگ محیطی

نتایج مطالعه ای در ۲0۱۵ 
نشان دادند، آدم هایی که فشار 
خون شــان بیــن هر جلســه ی 
مالقــات با پزشــک به انــدازه ی 
قابــل توجهــی تفــاوت می یابد، 
بیش تــر از دیگــران در معــرض 
ابتال به حمله ی قلبی، سکته ی 
مغزی، یا نارســایی قلبــی قرار 

دارند.
در  آن  نتایــج  کــه  پژوهشــی 
هفته نامــه ی پزشــکی بی ام جی 
داد  نشــان  شــدند،  منتشــر 
نوســانات شــدید در فشار خون 
به انــدازه ی خطــرات ناشــی از 
باالبــودن کلســترول می توانند 
بیمــار را در معــرض ابتــال بــه 

مشکالت قلبی قرار بدهند.
طبق نتایج مطالعه ای در ۲0۱۷، 
ســالمندانی که به صورت روزانه 
دچــار نوســان در فشــار خــون 
هســتند، بیش تــر از دیگران در 
معرض خطر ابتال به زوال عقل 
یا دمانس قرار دارند. این نتایج، 
یافته های مطالعــه ای در ۲0۱۶ 
را تاییــد می کننــد؛ این مطالعه 
به ارتباط میان نوســانات شدید 
فشــار خــون و کاهــش توانایی 

شناختی و حافظه پی برده بود.

پیشگیری از نوسان در فشار 
خون

حفظ ســبک زندگی سالم، و در 
برخی موارد، اصــالح داروهای 
مصرفی می تواند به رفع نوسانات 

فشار خون کمک کند.
به طور مرتب فشــار خون تان را 
بررســی کنیــد، و بــرای درمان 
هر نوع بیمــاری یا وضعیتی که 
ممکن است باعث ایجاد نوسان 
در فشار خون شوند، به پزشک 

مراجعه کنید.

جمع بندی
با این که وجود نوســان در فشار 
خون می تواند خطرناک باشــد، 
مصــرف دارو و تغییر در ســبک 
زندگــی  می تواند بــه کنترل این 

وضعیت کمک کند.
پــس از آن کــه پزشــک معالــج 
توانست علت بروز این نوسانات 
تشــخیص  فشــار خــون  در  را 
دهد، با استفاده از یک برنامه ی 
درمانی مشکل تان را رفع خواهد 
کرد. بیمار باید مرتبا فشار خون 

خود را بررسی کنید.
برای برطرف شــدن این مشکل 
باید طبق دســتور پزشک عمل 
کنید و داروهای تجویز شــده را 

به درستی مصرف کنید.
•
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گذشته هاي دور 
يكي از ابزارهاي 
مهم ايجاد 
فرهنگ و توسعه 
در زمينه هاي 
مختلف سياسي، 
اجتماعي، 
فرهنگي و... 
بوده و از اين رو 
هميشه مورد توجه 
صاحبان قدرت و 
ثروت، احزاب و 
گروه هاي مختلف 
نيز بوده است.

با توجه به كاركرد 
اصلي مطبوعات 
كه فرهنگسازي 
و آسيب زدايي در 
حوزه هاي مختلف 
جامعه است، اين 
رسانه هميشه 
مورد تأكيد و توجه 
قرار گرفته است.

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

 افقي:
1 – بازي نهايي – آكادمي علوم

 – ش��كايت كننده   – انديش��ه   -2
سازمان فضايي

3- خرگوش – س��كون و آرامش – 
خيزران

4- نماي��ش دنبال��ه دار – بيم��اري 
جگرسوز – سنگين

5- چ��ك – نمره عالي – بش��قاب 
بزرگ – فلز سرچشمه

6- پوست كن – ضدسفيد! – همان 
آيه است

7- ثروتمن��د – آب گنديده – ملخ 
دريايي

8- خ��وار ك��ردن و توهي��ن – واژه 
آگاهي – شهر مقدس عراق

9- هر يك از پنج خش��كي عالم – 
آسانسور – لوس

10- معب��ود، ايزد – گريه و زاري – 
معروف

11- پارچه شلواري محكم – باركش 
شهري – جمع جنت – تكيه دادن

12- بي بني��ان، پ��وچ – از گروه هاي 
خوني – استقرار هرگونه پايگاه نظامي 

خارجي در كشور ... است
13- ناپاكي – گريز – يكي از مشتقات 

شير
14- در و پنج��ره به وس��يله آن باز و 
بسته مي ش��ود – اثر ولتر – از صفات 

خدا به معني بي نياز و پاينده
15- دس��تگاه دولتي كه به اداره امور 
درون م��رزي ايران مي پ��ردازد – ماه 

چهارم سال ميالدي
 عمودي:

1 - تيزهوشي – نوعي غذا
2- مددكار – ساكنان محل 

– نوعي شيريني
3- بچه – گردنده آسماني 

– خانه ساحلي
4- شهر بهار نارنج – مقابل 

آري – مجبور شده
5- صحراي خشك – پستي 

و فرومايگي – نهي كننده
6- صفت��ي ب��راي ده��ان 
 – كالم   – س��خن چين 

مؤسس، بناكننده – تكان
7- ليست – ناداني – آشكار 

شدن راز
8- فالگير – نس��ل – زبان 

مردم پاكستان

 – ش��كار  اله��ه   – نماي��ان  كار   -9
گوهرها

10- چوب خوش��بو – پاداش، جزا – 
پسوند نگاه دارنده – اثر پا

11- بزرگترين س��وره قرآن – مرض 
سر و صدا – نت ششم

12- پدر شعر عرفاني -  ضمير جمع 
– كامل كننده

13- درن��گ – مصوني��ت در براب��ر 
بيماري ها – ياريگر

14- حيوان نجيب – سردرد عروقي 
– سرطان خون

15- درج��ه اي ب��راي افس��ران نيرو 
دريايي – ميانه

 افقي:
1 -كارماي��ه – از آثار و ابنيه تاريخي 

مشكين شهر
2- ش��هري در آرژانتي��ن – ظرفيت 

شيميايي – كشور قذافي
3- ممكن اس��ت – عضو آجيل – از 

سازهاي مضرابي
4- اسلوب – خم بزرگ – آموزگار

5- باب – بالين – نمونه – ش��ماي 
خودماني

6- س��رگرد قديم – ظرف دم كردن 
چاي – حمام معروف كاشان

7- حس��د – بروس��لوز – ب��ه خاطر 
اينكه

8- معل��م اول – صف��ت س��رو – 
باالپوش خانم ها

ق��الب   – س��گي  بيم��اري   -9
كوهنوردي – عالمت

10- جمل��ه قرآن��ي – قهوه خان��ه 
فرنگي – ناتوان

 – مژده رس��ان   – مرغاب��ي   -11
امروزي – صداي كلفت

12- پارچ��ه صاف و براق – مخترع 
تلفن – دريغا

13- از ش��عراي نامدار س��ده 6 – 
نگين انگشتري – پشيمان
14- بهشت – مكار – فربه

15- اث��ري از يوه��ان اش��تراوس 
س��ود   – اتريش��ي  موس��يقيدان 

رسانيدن به كسي
 عمودي:

1 - راهنمايي – اثري از محمدعلي 
جمال زاده

2- ش��هري در اصفه��ان – جم��ع 
شرط – همچنين

3- دي��دن – از ابتدا تا انتها – حمام 
داغ

4- نوعي پارچه – نام قبيله حاتم – 
داراي محصول يا ميوه

5- ضمي��ر بيگان��ه – كش��وري در 
جنوب آفريقا – مركب دريايي

6- ح��رف تنفر – از س��بزيجات – 
نوعي از خودرو پورشه – زنده
7- درويش – رهرو – مشك

8- نام گلي – پايتخت فراعنه – زير 
سر خفته

9- گردن – دوستداران – شعله ور
10- قان��ون جم��ع ثاب��ت گرم��ا – 
 – س��پس   – ش��ادماني 

صداي مرغابي
11- ادعا – گلدس��ته – 

عالمت مفعول بي واسطه
12- بانگ و فرياد كردن 

– آش – رويان
 – ضرباهن��گ   -13

عشوه گر – سروش
مس��ري –  بيماري   -14

نمايش – تندرو
فل��زي  عناص��ر  از   -15
وس��ايل  س��اخت  در  كه 
مي شود  استفاده  جراحي 

– چرب زبان

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5074حل جدول عادی شماره 5074

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5075

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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مجازات كارچاق كن ها و جاعالن عنوان16
 گاهي اوقات اين افراد بدون آن كه سندي جعل كنند با پوشش مأموران پليس يا نظامي زمينه 

فريب ديگران را فراهم مي كنند كه در اين حالت نيز طبق قانون قابل تعقيب و مجازات هستند

16 كالهبرداري هاي ميلياردي در شركت قالبي14
 به خاطر بيكاري قادر به تأمين مخارج زندگي نبودم و تصميم گرفتم با راه اندازي شركت قالبي 

پول به دست آورم اما هيچگاه فكر نمي كردم دستگير شوم

درنگ

آرمان آگاهي بخشي مطبوعات

ارديبهشت كه از نيمه مي گذرد نفس هاي يك 
سال تحصيلي به شمارش مي افتد يعني چيزي 

به پايان آن و شروع فصل اوقات فراغت باقي 
نمانده است، همان موضوع تكراري كه هر سال 
حرف و حديث ها و وعده و وعيدهاي بي شماري 

صفحه 15 را با خود به دنبال دارد.

 ما و كوزه شكسته مطبوعات 
م��ا اصحاب قلم هميش��ه داعي��ه دار برقراري قان��ون در حوزه هاي 
مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياس��ي و... هس��تيم و هميش��ه در پي 
حل مش��كالت و معض��الت پيش آم��ده در جامعه بر اث��ر اهمال در 
اجراي قوانين هس��تيم، چرا كه به دليل عدم اجراي درست قوانين با 

مشكالتي مواجهيم.
ح��ال كه نوب��ت به ما رس��يده، نمي توانيم از اين قاعده مس��تثني 
باش��يم. رس��انه كه تافته جدا بافته نيس��ت. ما هم به عنوان بخشي از 
جامعه ايران ملزم به رعايت قوانين و مقررات حاكم هس��تيم، مقرراتي 
كه در درجه اول به نفع خودمان اس��ت و حاال بايد پرس��يد چرا بايد 
كساني كه از مصوبات بحق اين حوزه دفاع مي كنند، متهم به استفاده 

از حمايت هاي خاص باشند.
شاهد اين مس��ئله مصوبه اخير دولت درباره خبرگزاري هاست كه 

آنها را مكلف به درج منبع در انتشار اخبار كرده است.
همه اصحاب رسانه به اين مسئله مهم واقف هستند كه منبع خبر 
بايد آشكار باشد و اين مسئله جزئي از اصول حرفه اي كار رسانه ها چه 
در ايران و چه در عرصه جهاني اس��ت و مختص به ايران نيس��ت. چرا 

برخي فكر مي كنند قانون محدوديت است؟ 
محدوديت قانون كه منفي نيست. اتفاقًا در اين مورد محدوديت بار 
منفي دارد ولي مفهومش مثبت است. بله محدوديت است. اصاًل اساس 
ايجاد قوانين در جوامع مدني ايجاد محدوديت اس��ت يعني بر اساس 
قوانين محدوده  ها بايد مشخص شود تا هر كس در هر حوزه اي اعم از 
سياسي، اجتماعي و... فعاليت مي كند حدود و حريم آن را رعايت كند و 
 از اين طريق به حقوق ديگران تعدي نشود و با انتشار اخباري با عنوان 

»يك منبع آگاه« نظرات و نيات خود را به جامعه القا نكند.
اگر رسانه اي پايبند اخالقيات حرفه اي بوده و الگوي خبررساني آن 
براساس حقيقت و مستند باشد ديگر چه ابايي از ذكر منبع دارد كما 
اين كه با توجه به توانايي هايي كه رس��انه ها دارند مي توانند به راحتي 
خبرنگاران و مديران رس��انه ها را راضي كنند ت��ا به همراه درج خبر، 
منبع آن نيز ذكر ش��ود در غير اين صورت مي توانند به دنبال منابعي 
باش��ند كه بتوانند صراحتًا و به طور ش��فاف منبع ش��ان را ذكر كنند، 
ضمن اين كه به نظر مي رس��د به دليل وجود كاس��تي هايي در قانون 
مطبوعات مناف��ع برخي خبرگزاري ها در ذكر نكردن منبع اس��ت به 

همين دليل نسبت به اين مصوبه واكنش نشان مي دهند.
از قديم گفته اند 
ك��وزه  از  كوزه گ��ر 
آب  شكس�������ته 
مثل  مي خ�����ورد 
اينكه اين روزها اين 
ضرب المث��ل براي 
ه��م  رس��انه چي ها 
مصداق پي��دا كرده 

است.

پيام فرهنگي انقالب اسالمي ایران باید جهاني شود
 شناس�اندن كش�ور در ابعاد مختلف ب�ه ملت هاي ديگر يكي از وظايف ديپلماس�ي 

رسانه اي است
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مطبوعات از 
گذشته هاي دور 
يكي از ابزارهاي 
مهم ايجاد 
فرهنگ و توسعه 
در زمينه هاي 
مختلف سياسي، 
اجتماعي، 
فرهنگي و... 
بوده و از اين رو 
هميشه مورد توجه 
صاحبان قدرت و 
ثروت، احزاب و 
گروه هاي مختلف 
نيز بوده است.
با توجه به كاركرد 
اصلي مطبوعات 
كه فرهنگسازي 
و آسيب زدايي در 
حوزه هاي مختلف 
جامعه است، اين 
رسانه هميشه 
مورد تأكيد و توجه 
قرار گرفته است.
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 افقي:
1 – بازي نهايي – آكادمي علوم

 – ش��كايت كننده   – انديش��ه   -2
سازمان فضايي

3- خرگوش – س��كون و آرامش – 
خيزران

4- نماي��ش دنبال��ه دار – بيم��اري 
جگرسوز – سنگين

5- چ��ك – نمره عالي – بش��قاب 
بزرگ – فلز سرچشمه

6- پوست كن – ضدسفيد! – همان 
آيه است

7- ثروتمن��د – آب گنديده – ملخ 
دريايي

8- خ��وار ك��ردن و توهي��ن – واژه 
آگاهي – شهر مقدس عراق

9- هر يك از پنج خش��كي عالم – 
آسانسور – لوس

10- معب��ود، ايزد – گريه و زاري – 
معروف

11- پارچه شلواري محكم – باركش 
شهري – جمع جنت – تكيه دادن

12- بي بني��ان، پ��وچ – از گروه هاي 
خوني – استقرار هرگونه پايگاه نظامي 

خارجي در كشور ... است
13- ناپاكي – گريز – يكي از مشتقات 

شير
14- در و پنج��ره به وس��يله آن باز و 
بسته مي ش��ود – اثر ولتر – از صفات 

خدا به معني بي نياز و پاينده
15- دس��تگاه دولتي كه به اداره امور 
درون م��رزي ايران مي پ��ردازد – ماه 

چهارم سال ميالدي
 عمودي:

1 - تيزهوشي – نوعي غذا
2- مددكار – ساكنان محل 

– نوعي شيريني
3- بچه – گردنده آسماني 

– خانه ساحلي
4- شهر بهار نارنج – مقابل 

آري – مجبور شده
5- صحراي خشك – پستي 

و فرومايگي – نهي كننده
6- صفت��ي ب��راي ده��ان 
 – كالم   – س��خن چين 

مؤسس، بناكننده – تكان
7- ليست – ناداني – آشكار 

شدن راز
8- فالگير – نس��ل – زبان 

مردم پاكستان

 – ش��كار  اله��ه   – نماي��ان  كار   -9
گوهرها

10- چوب خوش��بو – پاداش، جزا – 
پسوند نگاه دارنده – اثر پا

11- بزرگترين س��وره قرآن – مرض 
سر و صدا – نت ششم

12- پدر شعر عرفاني -  ضمير جمع 
– كامل كننده

13- درن��گ – مصوني��ت در براب��ر 
بيماري ها – ياريگر

14- حيوان نجيب – سردرد عروقي 
– سرطان خون

15- درج��ه اي ب��راي افس��ران نيرو 
دريايي – ميانه

 افقي:
1 -كارماي��ه – از آثار و ابنيه تاريخي 

مشكين شهر
2- ش��هري در آرژانتي��ن – ظرفيت 

شيميايي – كشور قذافي
3- ممكن اس��ت – عضو آجيل – از 

سازهاي مضرابي
4- اسلوب – خم بزرگ – آموزگار

5- باب – بالين – نمونه – ش��ماي 
خودماني

6- س��رگرد قديم – ظرف دم كردن 
چاي – حمام معروف كاشان

7- حس��د – بروس��لوز – ب��ه خاطر 
اينكه

8- معل��م اول – صف��ت س��رو – 
باالپوش خانم ها

ق��الب   – س��گي  بيم��اري   -9
كوهنوردي – عالمت

10- جمل��ه قرآن��ي – قهوه خان��ه 
فرنگي – ناتوان

 – مژده رس��ان   – مرغاب��ي   -11
امروزي – صداي كلفت

12- پارچ��ه صاف و براق – مخترع 
تلفن – دريغا

13- از ش��عراي نامدار س��ده 6 – 
نگين انگشتري – پشيمان
14- بهشت – مكار – فربه

15- اث��ري از يوه��ان اش��تراوس 
س��ود   – اتريش��ي  موس��يقيدان 

رسانيدن به كسي
 عمودي:

1 - راهنمايي – اثري از محمدعلي 
جمال زاده

2- ش��هري در اصفه��ان – جم��ع 
شرط – همچنين

3- دي��دن – از ابتدا تا انتها – حمام 
داغ

4- نوعي پارچه – نام قبيله حاتم – 
داراي محصول يا ميوه

5- ضمي��ر بيگان��ه – كش��وري در 
جنوب آفريقا – مركب دريايي

6- ح��رف تنفر – از س��بزيجات – 
نوعي از خودرو پورشه – زنده
7- درويش – رهرو – مشك

8- نام گلي – پايتخت فراعنه – زير 
سر خفته

9- گردن – دوستداران – شعله ور
10- قان��ون جم��ع ثاب��ت گرم��ا – 
 – س��پس   – ش��ادماني 

صداي مرغابي
11- ادعا – گلدس��ته – 

عالمت مفعول بي واسطه
12- بانگ و فرياد كردن 

– آش – رويان
 – ضرباهن��گ   -13

عشوه گر – سروش
مس��ري –  بيماري   -14

نمايش – تندرو
فل��زي  عناص��ر  از   -15
وس��ايل  س��اخت  در  كه 
مي شود  استفاده  جراحي 

– چرب زبان

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5074حل جدول عادی شماره 5074

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5075

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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مجازات كارچاق كن ها و جاعالن عنوان16
 گاهي اوقات اين افراد بدون آن كه سندي جعل كنند با پوشش مأموران پليس يا نظامي زمينه 

فريب ديگران را فراهم مي كنند كه در اين حالت نيز طبق قانون قابل تعقيب و مجازات هستند

16 كالهبرداري هاي ميلياردي در شركت قالبي14
 به خاطر بيكاري قادر به تأمين مخارج زندگي نبودم و تصميم گرفتم با راه اندازي شركت قالبي 

پول به دست آورم اما هيچگاه فكر نمي كردم دستگير شوم

درنگ

آرمان آگاهي بخشي مطبوعات

ارديبهشت كه از نيمه مي گذرد نفس هاي يك 
سال تحصيلي به شمارش مي افتد يعني چيزي 

به پايان آن و شروع فصل اوقات فراغت باقي 
نمانده است، همان موضوع تكراري كه هر سال 
حرف و حديث ها و وعده و وعيدهاي بي شماري 

صفحه 15 را با خود به دنبال دارد.

 ما و كوزه شكسته مطبوعات 
م��ا اصحاب قلم هميش��ه داعي��ه دار برقراري قان��ون در حوزه هاي 
مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياس��ي و... هس��تيم و هميش��ه در پي 
حل مش��كالت و معض��الت پيش آم��ده در جامعه بر اث��ر اهمال در 
اجراي قوانين هس��تيم، چرا كه به دليل عدم اجراي درست قوانين با 

مشكالتي مواجهيم.
ح��ال كه نوب��ت به ما رس��يده، نمي توانيم از اين قاعده مس��تثني 
باش��يم. رس��انه كه تافته جدا بافته نيس��ت. ما هم به عنوان بخشي از 
جامعه ايران ملزم به رعايت قوانين و مقررات حاكم هس��تيم، مقرراتي 
كه در درجه اول به نفع خودمان اس��ت و حاال بايد پرس��يد چرا بايد 
كساني كه از مصوبات بحق اين حوزه دفاع مي كنند، متهم به استفاده 

از حمايت هاي خاص باشند.
شاهد اين مس��ئله مصوبه اخير دولت درباره خبرگزاري هاست كه 

آنها را مكلف به درج منبع در انتشار اخبار كرده است.
همه اصحاب رسانه به اين مسئله مهم واقف هستند كه منبع خبر 
بايد آشكار باشد و اين مسئله جزئي از اصول حرفه اي كار رسانه ها چه 
در ايران و چه در عرصه جهاني اس��ت و مختص به ايران نيس��ت. چرا 

برخي فكر مي كنند قانون محدوديت است؟ 
محدوديت قانون كه منفي نيست. اتفاقًا در اين مورد محدوديت بار 
منفي دارد ولي مفهومش مثبت است. بله محدوديت است. اصاًل اساس 
ايجاد قوانين در جوامع مدني ايجاد محدوديت اس��ت يعني بر اساس 
قوانين محدوده  ها بايد مشخص شود تا هر كس در هر حوزه اي اعم از 
سياسي، اجتماعي و... فعاليت مي كند حدود و حريم آن را رعايت كند و 
 از اين طريق به حقوق ديگران تعدي نشود و با انتشار اخباري با عنوان 

»يك منبع آگاه« نظرات و نيات خود را به جامعه القا نكند.
اگر رسانه اي پايبند اخالقيات حرفه اي بوده و الگوي خبررساني آن 
براساس حقيقت و مستند باشد ديگر چه ابايي از ذكر منبع دارد كما 
اين كه با توجه به توانايي هايي كه رس��انه ها دارند مي توانند به راحتي 
خبرنگاران و مديران رس��انه ها را راضي كنند ت��ا به همراه درج خبر، 
منبع آن نيز ذكر ش��ود در غير اين صورت مي توانند به دنبال منابعي 
باش��ند كه بتوانند صراحتًا و به طور ش��فاف منبع ش��ان را ذكر كنند، 
ضمن اين كه به نظر مي رس��د به دليل وجود كاس��تي هايي در قانون 
مطبوعات مناف��ع برخي خبرگزاري ها در ذكر نكردن منبع اس��ت به 

همين دليل نسبت به اين مصوبه واكنش نشان مي دهند.
از قديم گفته اند 
ك��وزه  از  كوزه گ��ر 
آب  شكس�������ته 
مثل  مي خ�����ورد 
اينكه اين روزها اين 
ضرب المث��ل براي 
ه��م  رس��انه چي ها 
مصداق پي��دا كرده 

است.

پيام فرهنگي انقالب اسالمي ایران باید جهاني شود
 شناس�اندن كش�ور در ابعاد مختلف ب�ه ملت هاي ديگر يكي از وظايف ديپلماس�ي 

رسانه اي است
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 را بر روی سایت بخوانید

ketogenic diet
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18
5 7 9

1 8 9
3 6

8 1 6
9 7

4 3 2 8
7 5
8 2 7 1

2 3 4

19
3 5
1 6
9 3 1 6

9 6
1 2 9 7

2 4
1 5 3 8

7 4 9
8 4 3

20
2 9
5 4 7 1
4 6 3 5

8 3
7 9

8 6 2
3 6

5 8 6
6 4 9 5

میانگین ابتال در فنالند از همه کشورهای 
اروپایی پایین تر است؛ چرا و چگونه؟

مردم فنالند به دولت شان اعتماد 
زیــادی دارنــد و روحیات شــان 
بــا تنهایــی ســازگارتر اســت تا 
مهمانــی و شــلوغی و حضور در 
خیابان. اقتصاد و ســاختارهای 
دیجیتال مناسب نیز کمک کرده 
تــا دورکاری و آمــوزش آنالین با 

سهولت پیش برود.
در جریــان بحران کرونا چشــم 
جهــان بــه رویکردهای ســوئد 
دوخته شــد، اما شیوه مدیریت 
پاندمــی در فنالند هم آموختنی 
اســت. میانگیــن ابتــال در این 
کشــور اســکاندیناوی از همــه 
پایین تــر  اروپایــی  کشــورهای 

است. چرا و چگونه؟
طبق آمار دانشگاه جانز هاپکینز 
آمریــکا از ژانویــه تــا ۱۸ نوامبر 
۲0۲0، شــمار مبتالشدگان در 
فنالند ۱۹هزار و ۶0 نفر و شمار 

درگذشتگان ۳۷۱ نفر بوده 
است. هیچ کشور دیگری 
در اروپــا در جریان شــیوع 
بیماری، چنین رقم نازلی 
از مرگ ومیر و ابتال ندارد.

جمعیت دانمارک و فنالند 
تقریبــا مشــابه هم اســت 
امــا در دانمــارک، تعــداد 
مبتالیان ســه برابر فنالند 
اســت. در ایــن کشــور با 
میلیــون  شــش  حــدود 
جمعیــت، ۶۵هــزار نفر به 
ویــروس مبتــال شــده اند. 

در اســلواکی با جمعیتی برابر با 
فنالند، ۸۸هــزار و ۶00 نفر. در 
ســوئد این آمار به ۱۹۲هزار نفر 
می رســد یعنــی تقریبــا ده برابر 

فنالند.
چطــور چنین چیــزی ممکن 
است؟ پاسخ را شــاید بتوان در 

استراتژی و نوع نگاه فنالندی ها 
به زندگی پیدا کرد.

یک: واکنش سریع
در فصل بهــار که شــیوع کرونا 
شــتاب گرفــت، دولــت فنالند 
درنگ نکــرد و به فوریت ترتیب 

یک قرنطینه سراسری دو ماهه 
داد. تردد در داخل هلســینکی 
و ســفر بــه مناطق دیگر کشــور 
ممنــوع شــد. کلیه مــدارس و 
مراکز آموزشــی، رســتوران ها و 
اماکن تجمع مردم بسته شدند. 
این تصمیم در حالی گرفته شد 
کــه در ســایر کشــورهای حوزه 

هنــوز  اوضــاع  اســکاندیناوی، 
عادی و قابل کنترل بود.

فنالنــد  بهداشــت  اداره  مدیــر 
زود  »مــا  می گویــد:   )THL(
جنبیدیــم و دو هفتــه زودتــر از 
نروژ و دانمــارک زندگی عمومی 
را تعطیل کردیم؛ پیش از آن که 

چرخش ویروس دامنه دار شــده 
باشد.«

دو: اپلیکیشن کرونا
فنالنــد بــه ســرعت توانســت 
تماس های افراد آلوده به ویروس 
فنــاوری،  از  بهره  گیــری  بــا  را 

ردگیری و مدیریت کند.
تقریبا از هــر دو فنالندی، یک 
نفر اپلیکیشن موسوم به "کرونا 
فلــش" را در تلفــن همراه خود 
بارگــذاری کرد. این مشــارکت 
در آلمان، شــامل یــک چهارم 
جمعیت شــد و ۲۲ میلیون نفر 

از آن استفاده کردند.
فراگیر نشدن این اپ در جامعه 
آلمان دالیلی چون گوشی های 
قدیمــی یــا نگرانــی از پخــش 
اطالعات شــخصی شهروندان 
داشت. اما چرا مردم فنالند در 
این زمینه نگران نبودند؟ پاسخ 

را در نکته سوم بجویید.

سه: اعتماد به دولت
بر خــالف آلمان کــه گروهی از 
مردم به اســتراتژی دولت شک 
می کننــد یــا ویــروس را جــدی 
اعتمــاد  ضریــب  نمی گیرنــد، 

شــهروندان فنالندی بــه دولت 
خودشان بسیار باالست. برآیند 
ایــن اعتمــاد فقــط در نصــب 
اپلیکیشن رهیابی کرونا نیست، 
بلکــه در خــالل قرنطینــه دو 
هفتــه ای در بهار هم بــه ندرت 
مخالفــت یــا مقاومتــی از مردم 

دیده شد.
سانا مارین نخســت وزیر جوان 
فنالنــد از محبوبیت باالیی نزد 

مردم برخوردار است.
در یک نظرپرسی که پارلمان اروپا 
در آن ایام انجــام داد، ۷۳درصد 
و  تدبیــر  شــهروندان فنالنــد، 
تصمیم دولــت را موجه و به جا 
توصیف کردند. بر خالف آلمان 
که هــواداران "تئوری توطئه" و 
مخالفــان دولت، تظاهــرات به 
راه می اندازنــد و مقرراتــی مثل 
ماسک و فاصله فیزیکی را نقض 
می کنند، فنالندی ها به تصمیم 

مسئوالن گردن گذاشتند.
رزا مریلینن، سیاستمدار حزب 
سبزها در فنالند می گوید: »ما 
تدابیر دولــت را رعایت کردیم، 
چــون تردیــد نداشــتیم کــه در 



24 24PAIVAND: Vol. 27  no.1502  Dec. 01, 2020             since 1993   www.paivand.ca سال 27 شماره   1502 11  آذر 1399 

خواندنی... 

بودجه ۱400 یا پرش دوباره در تاریکی   << ادامه از صفحه: ۱7

چرا مردان خشمگین می شوند

دارنــد  دوســت  روانشناســان 
احساســات پیچیده بشــری را 
در یک طبقه بندی ســاده قرار 
دهنــد. از دیــد آنها چهــار نوع 
احســاس وجود دارد. خشــم، 

غم، شادی و ترس.
از میــان چهار احســاس اصلی، 
خشم برای مردان آشناتر و جایز 
تر است. چون جامعه بشری در 
طول تاریخ به مردان می آموزد 
که نترسند. از آنها توقع دارد غم 
و ترس شــان را به اندازه خشم 

بروز ندهند.
بــرای هــزاران ســال، جوامــع 
بشــری بــرای امنیــت و بقــای 
بایســت  مــی  مــردان  شــان، 
قدرتمنــد و جنگجو و شــجاع 
باشند. آنها نباید در هر وضعیت 
ناگــواری حتــی خــم بــه ابــرو 
بیاورنــد. صالبــت و ســالمت 

جامعــه مرتبــط بود بــه قدرت 
پرخاش و جنگجویی مردان…

در اغلب جوامع بشری، مردان 
یــاد مــی گیرند که خشــمگین 
بودن، پرخاش و حس تهاجم، 

نشانه قدرت و مردانگی است.
تردیــدی نیســت کــه مــردان 
احساس شــادی، غم و ترس را 
هــم می شناســند و اگر فرصت 
و موقعیت داشــته باشند همه 
انــواع احساســات را بــروز می 

دهند.
از دید روانشناســی، خشم یک 
احساس یا ماسک دفاعی است 
بــرای کنتــرل و پنهــان کردن 
سایر احساسات… مردان وقتی 
یاد می گیرند با خشم می توانند 
تــرس درونی یا غم خود را مهار 
کننــد بعدا یــاد مــی گیرند که 
احساسات دیگران را هم با ابراز 

خشم، کنترل کنند.

مــی گوینــد خشــم 
مردان، عملی اســت 
بــرای پنهــان کردن 
ترس. ترس از دســت 
یــا  پــول  و  کار  دادن 
تــرس ناشــی از به هم 
و  دوســتی  خــوردن 
عشق… ترس از دست 

دادن احترام و اعتبار
ما مردان خوب می شود 
اگر بپذیریم که شکننده 
و خطاپذیر و در بسیاری 
از موقعیت ها حتی ترسو 
هســتیم. ما مردان بهتر 
اســت در بــاره مشــکالت 
و نگرانی هــای مان حرف 
بزنیم. ما مردان خشمگین 
می شویم اگر نتوانیم در باره 
غــم و شــادی و ترس حرف 

بزنیم.
•

آبله و اولین واکسنی که کشف شد
 بیماری مســری آبله جزو قدیمی 
تریــن بیمــاری هــای مرگبــار در 
تمدن بشــری است. اولین نمونه 
بســیار قدیمی ثبت شده، آثار آبله 
بــر روی بدن مومیایی شــده یک 
مصــری متعلق بــه ۲۳00 ســال 

پیش است.
تب و استفراغ، عالئم اولیه بودند 
و بعد از آن همه بدن دچار خارش 
می شــد و جوش های چرکی همه 
بدن را می پوشاند. ۳0 درصد افراد 
مبتال جان مــی باختند. تعدادی 
کور می شــدند و آنهــا که جان به 
در می بردند به طرز ناراحت کننده 

ای آثــار زخــم این ویــروس برای همیشــه روی 
صورت و بدن شان می ماند.

معالجــات بیفایــده زیادی بــرای ایــن بیماری 
وحشــتناک مرســوم بود نظیــر درون اتاق داغ 
یا خیلی ســرد نگه داشــتن تا دور نمد پیچیدن 
بیمار و … ولی هیچ تاثیر واقعی نداشــتند. آبله 
براســاس مدارک ثبت شــده فقــط در طی ۱00 
سال گذشته بیش از ۵00 میلیون نفر را به کام 

مرگ کشانده بود.
یک شیوه پیشگیری از ابتالی آبله از زمان های 
قدیم در بعضی نقاط افریقا و آســیا وجود داشت 
که در ســال ۱۷۲۲ در بوســتون امریکا توســط 
یک برده به جامعه پزشــکی امریکا معرفی شــد. 
او پیشــنهاد استفاده از چرک درون زخم پوست 
یک مبتال را در شــهر بوســتون به یک کشیش 

نشان داده بود.

تحقیقــات بیشــتر در بــاره این شــیوه معالجه 
باالخــره در اواخــر قرن ۱۸ یک دکتر انگلیســی 
را به این فکر واداشــت کــه ویروس آبلۀ گاوی را 
که قوی و کشــنده نیست به انسان ها به شکل 
واکسن تزریق کنند. او معتقد بود که بدن انسان 
پس از رویارویی با نوع ضعیفتر ویروس آبله، یاد 
بگیــرد با ویروس بجنگد و جلــوی تکثیرش در 

بدن گرفته شود…
بیماری مسری آبله پس از کشف واکسن به مرور 
در نســل های بعدی بشر کمتر شــد تا اینکه در 
اواسط قرن بیستم به طور کامل مهار شد. البته 
مــوارد محدود و بســیار کوچک از بازگشــت این 
ویروس مدام ثبت می شــود ولی صدمات مرگبار 

و عمومی آن از روی زمین برچیده شده است.
• • • • • •

بهایــی کــه در ازای هر بشــکه 
نفــت صادراتی دریافــت خواهد 
کرد. در هر دو مورد با ابهام های 

گوناگون روبه رو هستیم.
ایران سال آینده چه مقدار نفت 

صادر خواهد کرد؟ 
محمــد باقــر نوبخــت رئیــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه در 
پاســخ این پرســش می گوید که 
»متوســط فروش نفت امســال 
بین ۶00 تا ۷00 هزار بشــکه در 
روز بوده و تقریبًا همان میزان در 
بودجه سال آینده در نظر گرفته 

شده است«.
مشکل در آنجا است که ارزیابی 
آقای نوبخت با سخنان پیشین او 

در مورد رقم صادرات نفتی ایران 
در تضــاد مطلق قــرار می گیرد. 
در واقع رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه شهریور ماه گذشته گفته 

بود: 
»االن در شــرایطی هســتیم که 
ایــن بی انصاف هــا و دژخیمان 
حتــی بــرای غــذا و دارو اجــازه 
را  نفــت  قطــره  یــک  فــروش 
نمی دهند.« به گفته او حتی اگر 
نفتی هم به فروش برسد، امکان 

»تبادل مالی« وجود ندارد. 
در حــال حاضــر همــان آقــای 
نوبخــت می گوید که کشــور در 
ســال جاری بــه طور متوســط 
هــزار   ۷00 تــا   ۶00 روزی 

بشکه نفت فروخته و در بودجه 
ســال ۱۴00 هم، صادرات نفت 

همین اندازه خواهد بود.
بر پایه آخرین گزارش ها، قیمت 
فــروش هــر بشــکه نفــت برای 
بودجه ســال آینــده ۴0 دالر در 
نظر گرفته شــده است. این رقم 
در نــگاه اول واقع بینانــه به نظر 
می رســد و در حــال حاضــر هم 
قیمت هر بشــکه نفــت در بازار 
جهانــی ایــن کاال پیرامــون ۴0 
دالر نوسان می کند. با این حال 
سرنوشــت »طالی ســیاه« در 
ســال آینده به عوامل گوناگون 
بســتگی دارد از جمله وضعیت 
اقتصادی جهان در رابطه با تداوم 

یا مهار اپیدمی کرونا، سیاســت 
رئیس جمهــور آینــده آمریکا در 
زمینه تولید نفت »شیل«، ورود 
بازیگران تازه به بازار جهانی نفت 
و نقش آنها در عرضه این کاال )از 
جمله برزیل، ســورینام و گویان 
در آمریــکای التین(، بازگشــت 
یا عدم بازگشــت تولیدکنندگان 
بالقوه مهمــی چــون ونزوئال و 
ایــران به بــازار جهانــی نفت، و 
غیــره... می بینیــم کــه عوامل 
زیادی می توانند در ســال آینده 
بــر عرضه و تقاضــای نفت و در 

نتیجه بهای آن تاثیر بگذارند.
از ســوی دیگــر حتی اگــر ایران 
بتواند در سال آینده هر روز ۶00 
تــا ۷00 هزار بشــکه نفت صادر 
کند، بازگشــت ارز حاصل از آن 
به کشــور چگونه انجام خواهد 

گرفت؟ 
آیــا قــرار اســت در تحریم های 
اقتصــادی آمریــکا علیــه ایران 

تحول مهمی صورت بگیرد؟ 
آیا جمهوری اســالمی از لیست 
ســیاه »اف ای تــی اف« خارج 

خواهد شد؟ 
ارزیابی ســهم نفــت در بودجه 
سال آینده خورشیدی طبعًا در 
گرو پاسخ به این پرسش هاست.

•
دو( نرخ ارز در بودجه ۱۴00

به گفتــه محمد باقــر نوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
نرخ دالر در الیحه بودجه ۱۴00 
حــدود ۱۱ هزار تومــان در نظر 
گرفته شده اســت. پرسش این 
است که این رقم برای تبدیل ارز 
در بودجه چگونه به دست آمده 

است؟
پاسخ این پرسش می تواند چنین 
باشــد. اگر جمهوری اســالمی 
بتواند در سال آینده خورشیدی 
روزی ۶۵0 هزار بشــکه نفت به 
ارزش بشــکه ای ۴0 دالر صــادر 
کند، در مجموع به ۹.۵ میلیارد 
دالر درآمــد از محــل صــادرات 
نفت دست خواهد یافت. حدود 
۳۵ درصــد ایــن رقــم، برپایــه 
الزام های قانونی، به شرکت ملی 
نفت و صندوق توسعه ملی تعلق 

خواهد گرفت. 
بنابرایــن دولت تنهــا می تواند 
حدود شــش میلیارد دالر را به 
بودجه اختصاص دهــد. از این 
مقدار ســه میلیــارد دالر با نرخ 
۴۲00 تومــان به خرید کاالهای 
اساسی اختصاص خواهد یافت 
و مابقی با نــرخ ۱۷ هزار و ۴00 
تومان )نرخی که دولت برای ارز 
نیمایی در سال آینده پیش بینی 
کــرده( محاســبه خواهد شــد. 
از جمــع و تفریــق ایــن ارقــام، 

میانگین نرخ هر دالر آمریکا در 
بودجه ســال آینده پیرامون ۱۱ 

هزار تومان نوسان خواهد کرد.
بــا توجــه به کاهش چشــمگیر 
سهم نفت در بودجه سال آینده 
خورشیدی، معلوم نیست منابع 
بودجه عمومی )احتمــااًل ۸00 
هزار میلیارد تومان، آنگونه که به 
صورت غیررســمی اعالم شده( 

چگونه تأمین خواهد شد؟ 
تجربه سال جاری تاکنون نشان 
داده که دولت بخشی از کسری 
نجومی بودجه را )که در بهترین 
حالــت حــدود پنجــاه در صــد 
بودجــه عمومــی اســت(، از راه 
دستکاری در بازار سهام تأمین 
کرده، و یا از راه متوســل شدن 
بــه اهرم هایی که ســر انجام به 
استقراض از بانک مرکزی، چاپ 
اسکناس، ســونامی نقدینگی و 
اوجگیری تورم منجر می شوند.

از قــرار معلــوم الیحــه بودجــه 
۱۴00 کل کشــور نیمه آذر ماه 
بــه مجلــس ارائه خواهد شــد. 
ولی بر اســاس آمار مقدماتی که 
تاکنون منتشــر شــده، به نظر 
می رسد که تراژدی بودجه ۱۳۹۹ 
قــرن ۱۵  در نخســتین ســال 

خورشیدی تکرار خواهد شد.
•

دو نحوه روبرو شدن با استرس 
اگر نگاهــی گــذرا بیاندازیم به 

همه اتفاقاتی که می دانیم باعث 

استرس ما می شد، می توانیم 

بفهمیم که ذهن و شخصیت ما 

معموال چه واکنشــی نسبت به 

آنها نشان می داد.

هــا  بدشانســی  مشــکالت، 

بــرای  زندگــی،  اشــتباهات  و 

بعضی ها، وسیله ای برای رشد 

و مقاوم شدن و افزایش تجربه 
می گردد.

این نوع افراد در مقابل استرس 

ها دچار یک شعف و خرسندی 

می شوند چون می توانند عبور 

از مشــکالت را به عنــوان یک 

درجه و رتبه غرورآفرین ببینند.

مشــغله های زندگی همــراه با 

اتفاقــات غیرقابل پیشــبینی و 

بدشانســی ها، برای بعضی ها 

مثل شــعله ای انــرژی بخش، 

عمل می کند. اتفاقی که باعث 

مــی شــود بر شــدت تــالش و 

تمرکز خود بیافزایند و راندمان 

کارشــان باال رود. برای همین 

کل ماجــرا را به فــال نیک می 
گیرند.

افرادی هم هســتند که  قادر به 

تحمل استرسها نیستند. 

مایــوس و ســرخورده و بیتاب 

می شوند. به خودشان و زندگی 

لعــن و نفرین می کنند و عمال 

از توانایی شــان بــرای تصمیم 

گیری بهتر، کاسته می شود.

شــخصیت  و  زندگــی  وقتــی 

خودمــان را مــورد بررســی و 

تحلیــل قرار می دهیــم یکی از 

بزرگترین وسایل برای تصحیح 

یا بهتر شدن ما، دانستن انواع 

واکنــش هــای مــا در مقابــل 

ناگواری ها است.

تحقیقــات رفتارشناســانه می 

گوید این امکان وجود دارد که 

سختی ها و استرس ها را مثبت 

ارزیابی کرد. به عبارتی اغلب ما 

انسانها قادر هستیم که نگذاریم 

استرس ها نه تنها ما را زمینگیر 

کننــد بلکــه بــرای  وجودمان 
مفید باشند.

آدمهــا در طول زندگی به دالیل 

مختلــف ژنتیــک یــا تربیتی یا 

وضعیت اقتصــادی، به یکی از 

دو نوع واکنش مثبت یا منفی 

می رســند ولی همگــی ما این 

فرصت را در وجودمان داریم که 

روش رویارویی مان با مشکالت 

را تغییر دهیم.

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604
سرورصدر

Peyvand
Line
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»بشر در ۵۴ سالگی متوقف می شود!«
انســانها بــرای رســیدن یــا 

داشــتن یــک زندگــی مثبت 

همــواره متکــی بــه شــور و 

هیجــان و ســخت کوشــی 

خود هســتند. در بررسی که 

محققین نــوروژی در » ایده 

هــای جدیــد روانشناســی« 

منتشر کرده اند با استفاده از 

ضریب دقیق بین شور زندگی 

و توانایــی دســتیابی به آن، 

به این نتیجه رســیده اند که 

زندگی پر شــور و سازنده می 

تواند فقط بین افراد ۱۷ تا ۵۳ 

سالگی امکان داشته باشد.

آدم هایــی که به ۵۴ ســالگی 

می رسند متاسفانه انگیزه و 

قدرت شــان برای ریســک و 

ماجراجویی و لذتِ  پیگیری 

جدی هدف ها در آنها کامال 
رنگ می بازد.

به نظر محققین نروژی، افراد 

باالی ۵۴ سال اگر همچنان 

فکر می کنند نشاط و انرژی 

و صالبــت الزم در آنها وجود 

دارد متاســفانه تصــور واقــع 

بینانه از وضعیت خود ندارند.

واکنــش اولیــه بســیاری از 

آدمها این است که موقعیت و 

توانایی هر فرد با دیگری فرق 

دارد ولــی جــواب محققیــن 

خیلی صریح تاکید می کند که 

بعضی از آدمها ممکن اســت 

شور و نشــاط و کنجکاوی و 

احساس روبرو شدن با پدیده 

هــای جدید را هنوز داشــته 

باشند ولی عزم مناسب برای 

اجرای آن را دیگر ندارند.

آیا می دانستید...

  پیوند را آبونه شوید: 
ساالنه:  75 دالر  )با پست سریع(

نشانی خود را به ما ایمیل کنید: 

info@paivand.ca

6925 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

<< ساعات کار: 
شنبه و یکشنبه: 8 صبح تا 6 عصر 

سه شنبه تا جمعه: 9 صبح تا 6 عصر
دوشنبه: تعطیل

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 

در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

میانگین ابتال در فنالند از همه کشورهای  ...   << ادامه از صفحه: 23

جهت تندرســتی و خیر جامعه 
بودند.«

البته شــرایط و بنیــه اقتصادی 
هــم در خلــق و خــوی مثبــت 
شــهروندان و آمادگــی آنها برای 
چنیــن مشــارکتی تاثیــر جدی 
دارد. در حالی که میانگین رکود 
اقتصــادی اروپا در خالل بحران 
کرونا ۱۴ درصــد بوده، این رقم 

در فنالند ۴/ ۶درصد است.

چهار: بسترهای تکنولوژیک
ساختارهای اداری و تشکیالتی 
فنالنــد بــه خوبــی دیجیتالیزه 
شــده اند. بــر همیــن اســاس، 
دورکاری و آمــوزش آنالیــن بــه 
راحتــی میســر شــد و وقفــه ای 
بــرای  نکــرد.  ایجــاد  امــور  در 
دانش آموزان فنالندی، فراگیری 
دروس از طریق لپ تاپ پیش از 

کرونا نیز رایج بود.
و  کالس  در  روبــات  حضــور 
تدریس دیجیتال امر روزمره در 

مدارس فنالند است.
آمــوزش  "انجمــن  تحقیــق 
نشــان  آلمــان  در  دیجیتــال" 
می دهد که تنها ۶۸درصد دانش 

آموزان می تواننــد از راه دور و به 
کمک لپ تــاپ درس بخوانند. 
به خصــوص بــرای خانوارهای 
کم درآمد کــه به فضای مجازی 
یا وســایل پیشــرفته دسترســی 
ندارنــد، ادامه تحصیل فرزندان 
در خانــه و بــه صــورت آنالین، 
دشــوار اســت. و ایــن واقعیتی 
اســت که دولت را در سیاســت 
مهار کرونا تحت فشار می گذارد.

پنج: پارتی موقوف؟ اشکالی 
ندارد!

دولت آلمان بــا انواع تمهیدات 
و تبلیغات کوشــیده که مردم را 
به ماندن در چاردیواری خانه ها 
و پرهیــز از دورهمــی و دیــد و 
بازدید ترغیب کند. با این همه، 
بســیاری از شــهروندان تنهایی 
و پرهیز از هم نشــینی را دشــوار 
می دانند. در فنالند اما وضعیت 

چنین نیست.
و  اســتراحت  فنالنــد  مــردم 
آرامــش را در تنهایی و طبیعت 

می جویند.
در نظرســنجی پارلمــان اروپــا، 
۲۳درصــد شــهروندان فنالنــد 

حتی گفته اند که در تعطیلی های 
بهتــر  حال شــان  سراســری، 
بــوده اســت. نلــی هانکونــن، 
دانشــگاه  در  جامعه شــناس 
هلیســینکی می گوید: »ما زیاد 
معاشرتی نیستیم و از تنها بودن 

خیلی هم استقبال می کنیم.«
واقعیت آن است که فنالندی ها، 
خلوت کردن با خود را دوســت 
دارنــد، کــم حــرف هســتند و 
بــه حفــظ حریــم شــخصی هم 
اهمیت زیــادی می دهنــد. این 
روحیه در مقایسه با کشورهای 
اروپایی، بارزتر از سایرین است. 
مردم فنالنــد در هر تعطیلی به 
کلبه هــای مخصــوص جنگلی 
می روند و آسودگی را در تنهایی 

و سکوت می یابند.
به عبارتی، فاصله گیری فیزیکی 
کــه در دوران کرونــا باب شــد، 
امری بدیهی در فنالند به شمار 
می رود. میکا سالمینن، رئیس 
اداره بهداشت فنالند می گوید: 
»ما همیشه خودمان را یک متر 
از دیگــری دورتر نــگاه می  داریم 
وگرنه احساس ناراحتی می کنیم.
)دویچه وله (

رای دادن مردم عادی در انتخابات،
100 سال هم قدمت ندارد! 

به خاطر وضعیت های غیرعادی 
و اســتثنایی در طــول تاریخ 

تمدن، گاهی پادشاهان یا 
رهبران سیاســی جوامع 
بشری، توسط انتخابات 
تعیین می شد. معموال 
هم اقشــار خــاص نظیر 

زمیــن  جنگجویــان، 
داران و ریش ســفیدان یک 

جامعــه، فرصــت مــی یافتند 
رهبری سیاســی یــک جامعه را 

تعیین کنند.
در ایران برای اولین حدود ۱۱۵ 
ســال پیــش مظفرالدین شــاه 
فرمــان تشــکیل اولین مجلس 

شورای ملی را صادر کرد:
»مصمــم شــدیم کــه مجلــس 
منتخبیــن  از  ملــی  شــورای 
شــاهزادگان قاجاریــه، علمــاء، 
اعیان، اشراف، مالکین و تجار و 
اصناف تشکیل و تنظیم شود.«

همان مجلس شورای ملی برای 
اولیــن بار حــق رای دادن مردم 

محدود به ایران را 
این شرایط دانست:

•
قاجــار،  شــاهزادگان   -۱
تجــار،  اشــراف،  روحانیــون، 
زمیــن داران و اصناف به فرمان 
شــاه می توانســتند نماینــدگان 
خود را برگزینند و از مردم عادی 
کســانی حــق رأی داشــتند که 
ملکــی به ارزش دســت کم هزار 

تومان می داشتند.
•

۲- شرط جنسیت: زن ها حق 
رأی نداشتند

انتخابات و حق رای شهروندان 
در قرن ۱۹ اروپا هم به متعلق 
به طبقــات ثروتمند بود ولی 
بــه مــرور گســترش یافت و 
کــم کم بــه همه »مــردان« 
جامعــه تعلق گرفــت. زنان و 
رنگین پوستان ، بومیان امریکا 
و اســترالیا هنــوز از رای دادن 

محروم بودند.
از اواســط قــرن بیســتم حــق 
رای هر انســان بــدون توجه به 
جنسیت یا موقعیت اقتصادی یا 
نژاد، در اکثر کشورهای جهان به 

رسمیت شناخته شد.
دمکراسی در شیوه اقتصاد بازار 
آزاد یک وسیله اصلی و ضروری 
اســت. دمکراســی قــرار اســت 
مبنای برقرای تعادل و همکاری 
توام با رقابت طبقات ثروتمند و 

متوسط جامعه باشد.
اما با افزایش انواع اقشار بینابینی 

و ایجاد وضعیت زندگی هایی که 
به باالتر از خط فقر رسیده بود به 
مردم عادی اجازه رای داده شد. 
برای همین، کم کم اهمیت رای 
تک تک افراد جامعه بیشتر شد.

در دمکراســی کنونــی دنیــا، با 
وجود آنکــه همچنــان انتخاب 
شــوندگان ) مدیران سیاســی( 
جــزو احزابــی هســتند کــه از 
ثروت و قدرت اقتصادی باالیی 
برخردارند ولی گســترش دانش 
عمومی به ایجــاد احزابی منجر 
شــد که متوجه قــدرت طبقات 

غیرثروتمند هم هستند.

دنیای دمکراسی کنونی همچنان 
اما و اگرها و تاثیر قدرتمندان و 
صاحبان رسانه های سراسری را 
با خود یدک می کشــد ولی رای 
شــهروندان همچنان و به مرور 

افزایش می یابد.
حتما قــرار نیســت بــه محض 
افزایــش قــدرت شــهروندان و 
طبقــات فقیــر و حتیبیــکاران، 
شاهد انتخابات کامل و عاقالنه 
باشــیم. اما فرصت رای دادن و 
شرکت در تصمیم گیری توسط 
مــردم عــادی و تجربیــات بد و 
خوبی کــه به هر حال ایجاد می 

شــود در ادامه، نتیجــه ایی جز 
ســالمتر شــدن و کاهش تسلط 
طبقات قدرتمند نخواهد داشت.
هزاران ســال افراد برگزیده برای 
جوامع بشــری تصمیم گرفتند 
و حتمــا دقــت و انگیــزه هــای 
مخص برای منافع خودشــان را 
یــاد گرفتند. شــهروندان جهان 
هم بدون شــک پــس از تلو تلو 
خوردن و تاثیر گرفتن از رســانه 
هــا، در طــی آزمــون و خطا می 
آموزند که از حق رای و دمکراسی 

استفاده کنند.
•

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه

     را بر روی سایت بخوانید 

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
(514) 652-7623    (514) 500-6186        MTL_TILES@YAHOO.COM 

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 20 سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی
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Soleil dental clinic    
Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD)

5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
(Metro: C.D.Neiges)
Tel.: 514-731-1443

7801-2  Taschereau Blvd
Brossard, QC  J4Y 1A3
Tel.: 450-926-2622

•   جراحی دندان عقل و دندان نهفته
•   ایمپلنت 

•   روکش دندان  و لمینیت    
•   دندانپزشکی کودکان

•   سفید کردن دندان ها   
•    ساخت انواع دندان های مصنوعی  

    ثابت و متحرک   
•   کاشت دندان  

•   عصب کشی و درمان ریشه دندان
•   درمان لثه  

•   گذاشتن نگین    
•   اورتودنسی 

__________________________

•   دکتر بهروز شریف نایینی 
 دارای دکترای دندانپزشکی 
    از دانشگاه مونترال کانادا

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از 43 سال سابقه 

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

•   دکتر مهرنوش البرزی 
-----------------

•   دکتر محمد ال بذال 

MONDIALE ELITE
مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
1855 Ste-Catherine W.   H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:  514-973 51 92               Tel.: 514-289-9003
Tel.: 514-989-2229       Toll free: 1866-989-2229

همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر 
به مدیریت:  بیژن احمدی  و یحیی هاشمی 

در قلب مرکز شهر 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 

    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 

     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

مجهزبه  کلیه 
کارت های بانکی ایران

GUY

Peyvand
Line
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حسابداری و کلیه امور مالیاتی
(514) 652-7623    (514) 500-6186        MTL_TILES@YAHOO.COM 

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 20 سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین وقت قبلی

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

سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 
اصفهان،کرمانشاه و مشهد

ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

pirekhorasani@yahoo.caما در پناه وارث »الیوت ترودو« ایم!هر کس برای خویش پناهی گزیده استطنـز پیر خراسانی مونتریال!
نطــنـز... 

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه

     را بر روی سایت بخوانید 

58 پیشنهاد انقالبی!؟
بــه حــاج شــیخ حســن آقــای 
پرزیدنــت پیشــنهاد مــی کنیم 
این جو بایــدن رو بذاره به جای 

همتــی؛ رییس بانک 
مرکزی! چــرا؟ چون 
چنــد  تــوی  ایــن، 
ســاعت قیمــت دالر 
رو از ۳۳ هــزار تومن 
رســوند بــه ۲0 هزار 

تومن! حاج حســن پیشنهاد ما 
رو قبول می کنی؟ میخای بریم 
باهاش حرف بزنیم؟ فقط یادت 
باشــه این بابــا اون ۶0 میلیارد 

تومن رشوه رو نمیده ها!
تربیت؟

هیچ توّجه کرده اید، کسانی که 
حواس شان جمع بود و فرزندان 
شــان را فرســتادند بــه کالس 
پیانو، ســه تــار و ویولــون امروز 
حّداقل چند تن هنرمند در جمع 
اعضاء خانواده خودشان دارند. 
ولی کسانی که بچه های شان را 
به کالس قرآن فرستادند امروز یا 
افرادی فاســد مثل خواجه لواط 
الملک توسی را در خانه دارند یا 
اشــخاصی بی دین و المذهب! 
گرچه ممکن اســت خودشــان 
افرادی باشند مومن و متدّین و 
اهل خدا و پیامبر! به نظر شــما 
کــدام یــک از ایــن دو تصمیــم 

درست بوده است؟
خوراک مردم؟

مرکــز پژوهــش هــای مجلــس 
نوشــته: مصرف اقالم خوردنی 
ماننــد گوشــت، روغــن، برنج، 
قنــد و چای در ایــران از چهار تا 
۹۸درصد کمتر شده است! آقایان 
سران دولت آقا امام زمان )عج(  
زیــاد نگــران نباشــید! درعوض 

در همیــن مــّدت تولید 
آخونــد، قــاری، و مداح 
چند برابر شــده اســت! 
مردم هــم از این به بعد 
قــرآن،  دعــا، 
البالغــه  نهــج 
بحاراالنــوار  و 

خواهند خورد!
بابا؟!

دقــت  هیــچ 
کردید از وقتی که کفگیر 
حضــرت رهبــر معّظــم 
مسلمین و مستضعفین 
جهــان و حومــه بــه ته 
پــول  و  خــورده  دیــگ 
های ایشان ته کشیده، 
دیگر خبــری از داعش و 

تــرور و بمب گــذاری در عراق و 
فلسطین  و یمن و امثال ذالک 
نیست! انگار همه این خواهران 
و بــرادران مان رفتــه اند زیر پتو 
اســتراحت می کننــد و منتظر 
هستند تا بابا صدای شان کند!؟

انشااهلل!
اسکناس جدید ۱0 هزار تومانی 
با مشــّخصه های ویــژه امنیتی 
چــاپ شــد. کــه یکــی از آن ها 
کمرنگ کردن چهار صفر است! 
ُخب مبارک است انشاالله، آقایان 
می گویند: آهای مردم بدانید و 
آگاه باشــید ما آن چنان گندی 
به اقتصاد میهن شما زده ایم که 
ارزش پول مّلی تان ده هزار برابر 
کمتر شــده است! انشاالله شما 
مردم تا آخــر عمر به پای آخوند 

پیر شوید.
ُمشت محکم!

حاال که دولت فرانسه و 
شان  رئیس جمهوری 
امانوئل ماکرون خبیث 

می خواهند جلوی فّعالّیت های 
اســالمی برادران مســلمان ما و 
بریدن َســِر این فرانســوی های 
کافر توســط این فرزندان واقعی 
اســالم را بگیرند، مــا هم آن ها 
را دشمن حساب می کنیم و نام 
»پــژو« را از ایــن به بعد به »پی 
جو!« که نامی بومی است تغییر 
می دهیم. نام آچارفرانسه را هم 
می گذاریــم آچارمحّمدی! پس 
وظیفه شرعی به گردن شماست 
کــه هر پیچ و مهــره ای را که با 
ایــن آچار باز و بســته می کنید، 
صلوات بفرستید چون هم کلی 
ثواب دارد و هم چندین مشــت 
محکم اســت بر دهان فرانســه 

ملعون!
دین رحمت؟

اگر شما مثاًل از حضرت آفت الله 
جّنتی بپرســید که نظرشان 
درباره بریدن َسِر اروپائی ها 
توسط مسلمین چیست؟ 
حتمًا به شما خواهد گفت: 
بــرادران مــا با ایــن عمل 
ثابت کردند  خداپســندانه 

که  اســالم دین انسانی و مظهر 
رحمت و مهربانی است! بنابراین 
الزم است قبل از بریدن َسِر این 
کّفــار به آنان آب ســرد بدهید و 
بگذارید درینکی بزنند و وصّیتی 
کنند تا جهانیان بدانند اســالم 
دین رحمت، عطوفــت و آزادی 

است!
فاحتـــه!

 مش اسحاق جهانگیری معاون 
حاج شیخ حسن آقای پرزیدنت 
گفته: دعا کنید قیمت ها بیاید 
پاییــن! مشــنگ  جــان اگــر ما 
مــردم دعا کردن بلــد بودیم  تو 
و همپالکی هایت االن چهارمتر  
زیر  زمیــن خوابیــده بودید و ما 
مــردم هــم مشــغول خوانــدن 
فاتحه بــه روح ُپر فتوح شــما و 
خالی کردن محتویات شــکم بر 

قبورتان! 
سوراخ موش؟

ایــن روزها که ســالگرد جنایت 
آخوند هــا در آبان ۹۸ و کشــتار 
هــزاران تــن از جوانــان میهن 

ماســت. آخوندهــا دوبــاره 
موتورســوار و شترســوار به 
خیابان ها آورده اند تا مردم 
را بترســانند! جناب آخوند 
همــه ایــن کارها تــا وقتی 
کارســاز اســت کــه دســت 
مردم خالی است به محض 
ایــن که فقــط یک پــادگان 
ارتش به دست مردم بیفتد، 
موتورســواران تان ســوراخ 
مــوش خواهنــد خریــد به 
قیمت صد تومان! روز ۲۲ بهمن 

سال ۵۷ یادتان هست؟ 
رهبر جهان؟!

ترودو، سارکوزی، انجال مرکل، 
نتــان یاهــو و چند تــن دیگر از 
گــردن کلفت هــای جهــان به 
جوبایدن و کامال هریس تبریک 
گفتنــد و کامــال خانــوم هم در 
»معــاون  عنــوان  توئیتــرش 
پرزیدنــت!« رو اضافــه کــرده! 
ولی ترامپی همچنان میگه من 
برنده ام! شاید فقط زور میتونه 
ایــن بابا رو از پســت و مقام دور 
کنه، درســت مثل رهبر  معّظم 
مسلمین و مستضعفین جهان 
و حومــه که همه مســخره اش 
می کنند و دیگه کسی به ُخرده 
فرمایشات ایشون گوش نمیده 
و تره که هیــچ علف هم برایش 
ُخــرد نمی کنه ولــی آن حضرت 
بــا پرروئــی بــه صندلــی قدرت 
چسبیده و میگه من رهبر جهان 

اسالم هستم!

بورس؟
حاج شیخ حسن آقای پرزیدنت 
گفتــه: نبایــد بــه بــورس کوتاه 
مدت نگاه کنیم. مردم مواظب 
باشید حاج شیخ حسن دارد باز 
دانه می پاشــد مــی خواهد این 
بــار فرش های تان را بفروشــید 
و پولــش را بگذارید توی بورس 
تا او باال بکشد! چون این روزها 
کفگیــر رهبر معّظم تــه دیگ را 
ســوراخ کــرده حاج حســن هم 
قــول داده حقوق کارمنــدان را 
زیاد کند و روی پول های شــما 

حساب کرده است!
روز جهانی آزادی؟

نهــم نوامبــر روز جهانــی آزادی 
اســت، آزادی هایــی از جملــه: 
آزادی بیــان، انتخاب پوشــش، 
عقیده، مذهب، ســبک زندگی، 
از کوچکتریــن  امــور  همــه   و 
تصمیمات فردی تا کالن   ترین  
ها، که فعال آیت الله جّنتی زپرتی 
با یک متر قد و نیم مثقال مغز، 
در ایــن زمینــه هــا بــرای مّلت 
هشــتاد و اندی میلیونــی ایران 

تصمیم می گیرد!
کانادا – مدینه منّوره مونرآل – 
اّول ماه دسام÷برالمبارک! سال 
۲0۲0 دربدری خون جگری!                                                                                            
برابر با یازدهم آذر ماه سال 
۱۳۹۹ مهرورزی زنجیره ای!                                     
شاد و آزاد و سربلند باشید.                                                                        
پیر خراسانی

•
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24. Sep 2013          Part B       Skill: 

13
1 9 2 6 8 5 4 3 7
7 4 6 3 9 1 5 2 8
3 8 5 4 2 7 1 6 9
5 7 3 9 1 2 8 4 6
2 6 9 5 4 8 3 7 1
8 1 4 7 3 6 2 9 5
9 5 8 2 7 3 6 1 4
4 2 1 8 6 9 7 5 3
6 3 7 1 5 4 9 8 2

14
8 9 1 7 3 2 5 6 4
2 6 4 8 1 5 7 9 3
5 7 3 9 6 4 1 2 8
3 8 6 5 7 1 9 4 2
4 2 7 3 9 8 6 5 1
1 5 9 2 4 6 8 3 7
9 4 8 6 2 7 3 1 5
7 3 2 1 5 9 4 8 6
6 1 5 4 8 3 2 7 9

15
7 9 2 4 1 8 6 5 3
4 8 3 6 5 2 7 9 1
5 6 1 7 9 3 4 2 8
6 1 7 5 8 9 2 3 4
3 4 9 2 7 6 8 1 5
2 5 8 3 4 1 9 7 6
9 2 4 8 3 5 1 6 7
8 3 6 1 2 7 5 4 9
1 7 5 9 6 4 3 8 2

16
7 4 9 6 2 3 8 5 1
3 1 2 4 5 8 6 9 7
8 6 5 7 9 1 4 2 3
6 3 7 2 4 5 9 1 8
4 5 1 9 8 6 7 3 2
9 2 8 3 1 7 5 6 4
1 9 4 5 7 2 3 8 6
5 8 3 1 6 4 2 7 9
2 7 6 8 3 9 1 4 5

17
2 8 6 4 9 5 7 3 1
1 9 4 7 8 3 6 2 5
7 3 5 2 1 6 8 4 9
6 5 3 9 2 1 4 7 8
8 1 2 3 4 7 5 9 6
4 7 9 5 6 8 3 1 2
3 4 1 8 5 2 9 6 7
9 2 8 6 7 4 1 5 3
5 6 7 1 3 9 2 8 4

18
5 7 9 4 2 6 3 8 1
3 2 6 1 8 7 9 5 4
1 8 4 3 5 9 6 7 2
2 5 7 9 4 8 1 3 6
6 9 8 7 1 3 4 2 5
4 3 1 5 6 2 7 9 8
7 4 5 8 9 1 2 6 3
8 6 3 2 7 4 5 1 9
9 1 2 6 3 5 8 4 7

19
6 8 3 9 4 7 2 1 5
7 5 1 2 8 6 3 9 4
2 4 9 5 3 1 7 8 6
9 6 4 7 1 8 5 2 3
1 2 5 3 9 4 6 7 8
8 3 7 6 2 5 1 4 9
4 9 2 1 5 3 8 6 7
3 7 8 4 6 2 9 5 1
5 1 6 8 7 9 4 3 2

20
2 6 7 8 5 1 3 9 4
5 8 3 4 2 9 7 1 6
4 1 9 6 3 7 2 5 8
9 4 6 2 8 3 1 7 5
3 7 2 5 1 4 8 6 9
1 5 8 9 7 6 4 3 2
8 2 1 3 6 5 9 4 7
7 9 5 1 4 8 6 2 3
6 3 4 7 9 2 5 8 1

21
1 9 4 5 3 7 6 8 2
2 8 5 1 6 9 7 4 3
7 3 6 2 8 4 1 9 5
3 6 1 7 4 8 5 2 9
4 5 2 9 1 6 3 7 8
8 7 9 3 5 2 4 1 6
6 2 7 4 9 5 8 3 1
5 4 3 8 2 1 9 6 7
9 1 8 6 7 3 2 5 4

22
1 9 2 4 7 3 6 8 5
7 5 8 2 6 1 9 3 4
4 3 6 5 9 8 1 2 7
6 7 3 1 4 2 5 9 8
2 8 4 9 5 7 3 6 1
5 1 9 3 8 6 7 4 2
9 6 5 7 2 4 8 1 3
8 4 1 6 3 5 2 7 9
3 2 7 8 1 9 4 5 6

23
4 6 7 3 9 2 8 1 5
8 5 3 6 4 1 9 7 2
2 9 1 8 7 5 3 6 4
9 4 5 1 3 7 6 2 8
3 1 2 5 8 6 4 9 7
7 8 6 9 2 4 5 3 1
1 3 4 2 5 9 7 8 6
5 2 9 7 6 8 1 4 3
6 7 8 4 1 3 2 5 9

24
3 6 8 4 7 2 5 9 1
5 7 9 8 3 1 2 6 4
1 2 4 9 5 6 7 3 8
7 9 3 2 4 5 1 8 6
2 4 1 6 8 9 3 5 7
6 8 5 7 1 3 9 4 2
9 1 2 5 6 4 8 7 3
8 3 6 1 9 7 4 2 5
4 5 7 3 2 8 6 1 9

Help to make well known of sudoku-topical.com!
You like this website? Then recommend it to your friends.
If you own yourself a website, place a link to sudoku-topical.com
If you print out the sudokus then print them twice and give one to one of your friends.
Tell your acquaintances, friends and teammates about sudoku-topical.com.
Just help to make this site well known.!

دست هاي 
زنان با بارش 
قطره هاي 
باران كه خيس 
مي شود نگاه ها 
به سوي آسمان 
گره مي خورد. 
اين باران است 
كه حكومت 
يك روزه زنان 
را بركت خاصي 
بخشيده است

دلم شاد است كه رفتن دلبندم پايان زندگي اش 
نيست، او زنده است، اعضاي وجودش در 

گوشه به گوشه ايران در وجود انسان هايي ديگر 
نبض زندگي دارد

13

اشاره

اين پرس��ش كه بهترين دوس��ت ش��ما كيس��ت در ذه��ن هر كس 
پاسخ هاي متفاوتي را موجب مي شود. ممكن است كسي دوستان دوران 
دبس��تان خود را بهترين دوس��ت بنامد، ديگري والدين خود را نام ببرد، 
فرد ديگري برادر و خواهر و ش��خصي نيز همس��رش را بهترين دوست 

مي داند.
امكان دارد كسي كتاب را كه عصاره تجربيات پرارزش ديگران است 
بهتري��ن يار بداند، آن ديگري موضوع��ات انتزاعي چون عقل، عاطفه يا 

وجدان را بهترين ياور مي شناسد. 
حتي امكان دارد در يك كش��ور اروپايي يا امري��كا، فردي نابينا كه 
ازمحبت همنوع نااميد ش��ده است س��گي را كه راهنما و محافظ اوست 

دوست خود بداند. 
پاسخ ها و داليل آنها مي تواند متفاوت باشد. گاهي پاسخ ها كليشه اي 
اس��ت يعني فرد آنچه را كه در جامعه رايج اس��ت بيان مي كند. ديگري 
برحسب يك تجربه فردي، شخصي را كه خدمتي در حق او كرده است 

دوست خويش مي شناسد. 
مطمئنًا انس��ان ها كسي كه آنان را بستايد دوست دارند زيرا اين فرد 
باعث خشنودي و تقويت روحيه آنان مي شود و خودشيفتگي ذاتي را كه 
در وجود همه انسان ها است و اگر مراقب باشيم اسباب زحمت مي شود، 
ارضا مي كند. اما گاهي بهترين دوس��تي را از ف��ردي مي بينيم كه از ما 

خرده مي گيرد و انتقاد مي كند. 
كسي كه ما را بر نقص خود واقف كند، هر چند كار او را نمي پسنديم، 
ام��ا خدمتي بزرگ به ما كرده اس��ت زيرا س��بب تكامل و پيش��رفت ما 

مي شود. چنين دوستي مانند يك پدر يا مادر خوب است. 
م��ادر خ��وب در ابتدا و تا يك س��ال و نيمي ك��ودك، همه نيازهاي 
او را ب��رآورده و در خدمت اوس��ت و به اين ترتيب احس��اس رضايت و 
اعتم��اد در ك��ودك ناتوان پديد مي آورد، اما با افزايش س��ن كودك كه 
همراه با پديدار شدن و آموختن توانمندي ها در كودك است، اين توجه 
و مراقب��ت همه جانبه را تقلي��ل مي دهد تا كودك بيام��وزد كه برخي 
كارهارا شخصًا انجام دهد و نيز بياموزد صبر كند و بداند همه خواسته ها 

بي درنگ عملي نمي شود.
دوس��ت خوب نيز كسي اس��ت كه اجازه و فرصت رشد و تعالي را به 
دوست خويش مي دهد، مهرباني و خردورزي را در او مي ستايد و خشم 
و هيجان كور را نهي مي كند. دوس��ت خوب افق هاي فكري يار خود را 

گسترش مي دهد و او را با تازه ها آشنا مي كند.
دوس��ت خوب مانند مادر خوب مهر مي ورزد اما انتقاد هم مي كند و 

در عين حال به بهروزي و تعالي دوست خويش اميدوار است.
دوس��تي كردن عالي ترين نمونه نوعدوستي و مصداق يك ساز و كار 
دفاعي رواني سازنده به همين نام است. اما اگر بخواهيم از دوستي هاي 
عادي فراتر رويم بايد به دوس��تي اش��اره كنيم كه هميشه در دشواريها 
قبل از هر چيز به ياد او مي افتيم و از او مدد مي خواهيم و او نيز هيچگاه 
دري��غ نمي كند، يعني خداوند، كه نام او آرامبخش دلها و اكس��ير اعظم 

سالمت روان است. 
دومين دوس��ت ما پس از خداوند چه مي تواند باشد؟ آن دوست نيز 
عصاره اي از دانش و آيات خداوندي است كه به صورت واژه هاي جاودان 

متبلور شده است. قرآن كريم كه مي بايد همدم هميشگي ما باشد.

 ويژگي هاي دوست خوب

دكتر فربد فدائي
 مدير گروه روانپزشكي 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

141616 پاسخ به سؤال هاپايان زندگي نوعروس در باشگاه بدنسازي11 روش افزايش پايدار سوخت و ساز بدن
 كارشناسان پزشكي قانوني علت مرگ دختر جوان را ايست قلبي ناشي از شوك 

الكتريكي وارده از دستگاه ورزشي اعالم كردند
 افرادي كه رژيم غذايي سخت مي گيرند و كمتر از 1000كالري درروز مصرف مي كنند 

درصد بااليي از عضالت خود را از دست مي دهند و اين كاهش توده عضالني باعث 
آهسته تر شدن سوخت و ساز بدن مي شود

 اگر فردي ملك مسكوني اش را به ديگري اجاره دهد و مستأجر براي امور تجاري و 
كسب پيشه استفاده كند، كميسيون ماده 100 در مورد تعطيلي محل كسب تصميم گيري 

خواهد كرد

حكايت  سينه به سينه سنتي  در 80 كيلومتري پايتخت

 تاج 700 روزه حكومت زنان
بر 7 قرن همدلي

صفحه 14 

   صفحه 15  عكس: مهر

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 5076

اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

 افقي:
ام��ام  عم��ه  هفت��ه-  آخ��ر  روز   -1
زمان)عج(- نظارت بر حس��ن اجراي 
سياس��ت هاي كلي نظام از اختيارات 

ايشان است
2- جزي��ره اي در اندون��زي- غال��ب، 

غلبه- رودي در فرانسه
3- چك، س��يلي- خوشمزه- آن كه 

مي داند و مي پرسد
4- خمي��ازه- ش��كيبايي اس��ت و به 
فرم��وده حضرت اميرالمؤمنين )ع( با 
فرو خوردن خش��م به دست مي آيد- 

سرپرست
5- وبگاه- لكن- در پناه

6- تاري��خ ن��گار- پش��م س��وخته- 
درخشان

7- لشگرگاه- تباه و گنديده- پسوند 
مولد- باد سرد

8- بازيگر خانم شرط اول
9- چهارم��ن تبري��ز- درخ��ت زبان 
گنجش��ك- رنگ��ي ب��راي خ��ودرو- 

گلبانگ نماز
10- عطا كردن، عفو كردن- مخفف 

گاه- همدم
11- هم��راه ع��روس- گرفتن- خواب 

خوش
12- اش��كال كار- ج��ار و جنج��ال- 

گهواره بچه
13- برادر م��ادر- جعبه حمل جنازه- 

حرف هشتم
14- اثر چربي- خدمتگزار يك مؤسسه 

مذهبي- مسافرت اداري
15- ي��اري دهن��ده- ش��كار- راننده 

اتومبيل
 عمودي:

1- مقاله پژوهشي درباره يك موضوع- 
از شعراي دوران افشاريه كه در غزل و 

قصيده مهارت داشت
2- تأس��يس كننده- تلخ- 
ويتامين  آبگوش��ت-  نوعي 

جدول
آسايش  آرميدن،  عمو-   -3

يافتن- شيوه كار
نه��ان زا- ميزبان  4- دان��ه 
نخس��تين ج��ام جهاني در 

سال 1930- ته، پايان
قط��ب  اداري-  تنبي��ه   -5

مثبت باتري- كلمه سؤالي
6- ضد ب��رودت- جعد مو- 

گريه كردن
7- چاقوي آش��پزخانه- به 
س��فالي-  ك��وزه  ان��دازه- 

فرمانده بدن
8- مثلي با مفهوم بدبختي 

به منتهي رسيده
9- گرفتن��ي از نابكار- ماي��ه و اصل- 

مجلس روسيه- مشهور
10- امت��زاج آب ب��ا جس��مي- ط��رز 

پوشاك- شليك با مسلسل
تصدي��ق  اتمس��فر-  گاز  نظ��ر-   -11

بي ادبانه
12- گرو گذاش��تن- عمران- خوراك 

سفر
13- منطقه تفريح��ي تهران- در تب 

مي گويند- مايه ترقي بعضي ها
14- آغوش- سخن چين، بدگو- پايه- 

الغر
15- قوس و قزح- غمباد

 افقي:
1- از عناصر شيميايي- تبهكاران- اسب 

زرد
2- عدسي- اين پستاندار هماوردي براي 
خ��ود روي كره خاك��ي نمي بيند- كلمه 

ربط
3- ويتامين مع��روف- منطقه اي ييالقي 

در كرج- خدمتكار مرد
4- بخش تيز چاقو- يك��ي از ايالت هاي 

جنوبي امريكا- بي درنگ
5- جوانم��ردي- ك��وزه ادب��ي- روش و 

رفتار
6- قوري بزرگ- ماهوت پاك كن- بمب 

پرتابي

7- يكي از روش هاي ارس��ال خبر به 
وسيله امواج راديويي است- شفابخش 
اس��ت اگر خدا بخواهد- غيرت- نور 

كم
8- از تيم ه��اي معتبر كرواس��ي در 

جام هاي اروپايي
9- چ��ارق- ب��وي ماندگي- گرفتگي 

زبان- اكنون
10- انقب��اض ناگهاني عضالت- عدد 

يك رقمي- سوراخ الستيك چرخ
11- واحد پول خودمان- ش��هري در 
آذربايجان غربي- ركورددار بيشترين 
گل زده در بازي ه��اي مقدماتي جام 

جهاني
12- افس��ون- توشه سفر- مخفف از 

ما
13- لزوم امري- شنونده- ارجمندي، 

عزت
14- خرم��اي پخت��ه- ارث برن��ده- 

محتاج
15- ب��ا س��وز آي��د- گردهماي��ي- 

همنشين
 عمودي:

1- هده��د- از مناظر ديدني و زيباي 
جنوبي ترين منطقه شهرستان اليگودرز

2- س��از قديمي- داغ ك��ردن- طريق- 
چاره

3- ب��رف ريزه- عدد دو رقمي- ش��اگرد 
مغازه

4- نيروگاه ش��مال ايران- معادل پايانه- 
گردو

5- برابري- سوره مردم- منفك
6- اس��تان- رنجوري- مكالمه به وسيله 

تلگراف يا تلفن
7- كنكاش- فراگيرنده- چين هاي ريز و 

درهم موي سر- سپس عرب
8- تنگ شدن حفره ها و مجاري و عروق 

بدن
9- پسوند دال بر زمان- ماه 
س��رياني- سنگ ترازو- عضو 

صورت
هم��راه  هدايتگ��ر-   -10

آشغال- قلندر
11- نوعي شورلت- ارغنون- 
مهماني براي عروس و داماد

كف��ش-  ق��الب   -12
بي اعتنايي- گازي در جو

13- رودي در آلمان- تهيدست- 
سبك جامه و آرايش

14- آواي��ي به معني نه- نام 
مادر حض��رت مهدي )عج(- 

يكي از دو جنس- مفهوم
15- داستاني از چارلز ديكنز- 

نفسي كه از سينه برآيد

جدول ويژه جدول عادي
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123456789101112131415
ناتسگنهرفلانيف1

اساندنمهلگيار2

وبمابرارقبنرا3

اليقثلسلايرس4

سميرودتسيبست5

تياهايسخالس6

وگيمبالجنمياب7

ارماسناهتناها8

رننربالابهراق9

يمساهلانهلا10

ملتانجتناويل11

عونمموايهاوي12

تسامرارفيديلپ13

دمصلدهداسالول14

ليرواروشكترازو15

123456789101112131415
زورونهعلقيژرنا1

يبيلسنالاووير2

راتودقدنفدياش3

كملعمندليتسا4

وتهوسارتسبرد5

نيفيروقرواي6

ياربتلامبتكشر7

وتناميهسوطسرا8

مرانباراكيراه9

زجاعهفاكهيا10

مبنردمريشبطب11

تاهيهلبنتاسن12

مدانمتاخيرونا13

لپترگهليحونيم14

قافرابشكيورازه15
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آرایشـــــگاه
481-6765 ............................................EVE

فاطی .............................................. 706-8324  

 آژانس مسافرتی 
اسکای.الن ................................... 388-1588 
فرنازمعتمدی. ............................... 842-8000  
ناهیدپاکروان................ 844-873-7191  
سلطـــان.................................... 484-4000 
همامهر............................ 438-228-9266
یونی گلوب )نسرین( . ................. 849-7711

آموزش موسیقی 
صابرجلیل زاده............................ 549-4697  
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.....  438-238-3091  
مدرسه فارسی وست آیلند. .......626-5520   

اتومبیل- تعمیر
 486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل: خرید و فروش 
الگانس لیزینگ................ 482-4500
ALIXتویوتا. ................................ 376-9191
تویوتا ایل پرو ................................ 376-9191

ازدواج 
   366-1509 صالــح.......................  شــیخ 

ارز
شریف ......................................... 223-6408 
صرافی نــت ...........................  871-1119
5 استار. ........................................... 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال. .......................... 937-5192

  844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن 
 827-6364 ........................... فیروزهمتیان 
نادرخاکسار. ...................... 969-2492
مسعودنصر . .................... 571-6592
730-3909 .................... شکور  آرش 
هایک هارتونیان ............... 574-6162 
شهره شهریان .................... 290-2210
مسعود هاشمی . ................ 298-4567
عرفان مرزبانپور  . ............................. 813-3633

کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
آناهیتابروجردی ......................... 978-9962
آرزو گتمیری. ...............................561-3-561
مینواسالمی  . ............................... 967-5743

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین. ........  932-2953 
انجمن دوستداران زرتشت. .......808-5070
www.zaq.org ...... .انجمن زرتشتیان کبک
info@addhi.net .......................حقوق بشر

  249-4684  ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال...................516-3007

دانشجویان:کنکوردیا. .............. 848-2424 
کتابخانه نیمــا......................... 485-3652 
موسسه خوئی ..............................  341-2235 

بیمه  اتومبیل
اتو الگانس ................................... 482-4500

بیمه  و مشاور مالی
438-793-9168 ................. ملــک  م. 

علی پاکنـژاد  ................................... 296-9071 

پزشــکی 
آلفامدیک کلینیک. .....................  933-8383   
بنفشه حجازی. .............................. 288-4864  

تاکـسی 
اطلس. ............................................ 485-8585

تبلیغات 
پیوند. .............................................. 996-9692 

ترجمه
438-390-0694 .......... یکتــا  خاطــره 

شهریاربخشی. ............................ 624-5609  

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

ســرورصدر...............................  777-3604 
مهتاب ثقفی................................ 567-3169  
کردلوئی ...................................... 652-7623
ریاض حق.................................... 362-0382

حمل و نقل 
939-0099 ................................... Panneton
مونتریال. ....................................... 442-8056
المپیک . .......................................... 935-3300

مونترال/تورونتو  . .......................... 887-0432

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی. ............................... 731-1443 

دندان سازی  )کلینیک( 
افخم هادی. ................................. 737-6363 

رستــوران 
پیتزااطلس ............................... 524-0-524
933-0-933 ..................................... کبابسرا 
کلبه عموجان. ...............  484-8072  
فاروس............................................. 270-8437 
کارتیه.پرس. ................................. 488-6367 
کوپولــی.................................... 989-8580  
بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
  999-2482 بیتــا...............................  دکتر 

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 450-676-9550
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
نرگس .............................................. 690-4808  
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 
فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

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

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـیزیوتراپی
دنـــــــــا  ............................. 900-3633

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

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

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا. ........................ 849-7373  

کتـابفروشی 
تپش. ................................ 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان. .....................  999-5168  

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................ .UNI-TECK

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

لوله کشی 

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

مایکل منفــرد......................... 656-8178
محضر

نازگل فالح . . ....................    697-0225 
وحیدخلجی................................ 439-1444

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال. ........................ 223-3336

وام مسکن
606-5626 .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. 574-4540

ویدیو
تپش دیجیتال. .......................... 223-3336 

نیـازمنـدی هـای پیوند 

PAIVAND
Published Since 1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY

(Montreal, Toronto, Ottawa, 
Victoria, Calgary & Vancouver) 

 Mailing Address: 
4010 Ste-Catherine  W. 

MONTRÉAL QC  

)514-996-9692 

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca

پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
------------------------

نیازمنــدی ها
شانس اول را به آنها 

بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، 

کارواش و...

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

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 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؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپــش، شــاطرعباس، کارتیه پــرس، ماهی 
ســن لوران، عموجــان، کوپلــی:2، فرحت، 
ارز  فتوشــاپ،   ،NDG auto اتوکلیفتــون، 
فایواستار، آپادانا، لوموند، خضر، اف اکس، مارشه 
PA، کلینیک آریــا، آلفامدیک، المیزان، بازار، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود:  کوه نور1و2، آدونیس، مارشه افغان،  
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند :  آدونیس،  سمی فروت، پنراسلکت 
شاتوکباب، و... 

سن لوران: آدونیس، سمی فروت 
الوال:  کوه نور، آدونیس، سمی فروت و... 

   حل جدول های عادی             و                ویژه:      از صفحه 23

استخدام
کلبه عموجان  
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای کار در کلبه عموجان   

نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-484-8072

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا  ریاحی 

وکیل رسمی دادگستری استان کبک
حقوق تجاری در کانادا 

تاسیس شرکت، قرارداد، 
خریدوفروش شرکت /سهام

حقوق خانواده در کبک
طالق توافقی و غیر توافقی، 

تقسیم اموال، فرزندان

Tel.: 514-953-3570

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

با مشارکت خود،کامیونیتی ایرانیان

 در تقویت آن بکوشیم!

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص و مشاغل کوچک 
ثبت شرکت و دفترداری 

حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

نیازمندی های  

info@paivand.ca

CLASSIFIEDS

استخـــدام
 Panneton & Panneton شرکت
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال 
و همچنین راننده با حقوق مناسب

 استخدام می کند. 
در صورت تمایل با شماره تلفن های

 514939009    و   5145721356    )پیمان( 
info@pannetonpanneton.com   ویا ایمیل

تماس بگیرید. 

اطالعات آگهی خود را به 
نشانی زیر ایمیل کنید: 

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

Little Hollywood presents 

ANIMAL FARCE
A Comedy Film by 

Nader Dowlatshahi

فیلمی کمدی از نادر دولشتاهی 
)با الهام از قلعه حیوانات(

در یوتیوب، در ۱2 قسمت 
<< به زبان انگلیسی  

استخدام
CARWASH 

به چند نفر کارگر 
)پاره وقت یا تمام وقت(
برا ی کار در کارواش 

فورا نیازمندیم. 
تلفن اطالعات:   )احمد(

Tel.: 514-651-2661
abedi free

استخدام
به یک نفر ظرفشوی 

و کمک آشپز
• باتجربه  •

برای کار در رستوران 
کبابسرا نیازمندیم.

Tel.: 514-933-0-933

استخـــدام 
Sam The Handyman

به چند نفر  برای کار در 
امور نصب  فورا  نیازمندیم.  
در ابتدا بصورت پاره وقت، 

تمام وقت 
We are hiring interested individuals 
as Handyman assistant.
Full time/Part time/On call.
Experience is an asset, but not necessary. 
(training will be provided).
Positions available immediately.
Please send application at:
https://sam-thehandyman.com/career/
And send CV to:  info@sam-thehandyman.com
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عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

آپارمتان برای اجاره 
آپارتمان 2 خوابه مدرن ، به زیبایی تزئین شده و کامال مبله

شامل همه چیز،      همراه با wifi       با ورودی جداگانه

در Plateau mont Royal  مدت کوتاه یا طوالنی

1675.00 دالر در ماه 

لطفا تماس با »جی«  بگیرید: 

514-266-1355
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Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408

ارزشریف

1650, Maisonneuve West, #202, 

H3H 2P3 - Montréal, Québec, Canada 

Tel : +1-514 691 4383

Toll free from iran: (o21)-853 128 32

Emil: r.davoudi@farhang.ca

‹ ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

‹ گواهی امضا و کپی برابر اصل

‹ ترجمه شفاهی در محاکم و ادارات

‹ تکمیل فرمهای مختلف 

‹ اخذ ویزای توریستی
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3285 Cavandish blvd, App.355 

Montreal Quebec , H4B 2L9

Tel : +1-514 916 0083

تهران، کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز، نبش کوچه گیتی،

 پالک 1172،طبقه 2، واحد 7

Tel : +98- 21 6642 1511 / 6694 8154

Emil: h.davoudi@farhang.ca

Downtown

NDG

IRAN

توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

2۱0 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همکاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

Tel.: 514-996-9692 

فروش بیزنس
Driving School for Sale:

یک اوکازیــون استثنائی
Close to metro Verdun. 
400 students active.

25 000$ equipment included. 

Contact:
514 531 8783 

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

IMPORT - EXPORT

Select
Wholesale - Distribution

Selec
t

Wholesale - Distribution

Aluminum Foil

Heavy Duty

  Ultra fort

Papier  d’aluminium  

45
cm
x1
00
m
=
45
m

2

Selec
t

Wholesale - Distribution

Select
Wholesale - Distribution

مرکز پخش انواع ظروف یکبار مصرف

Biodegradable and compostable
Biodégradable et idéal pour le compost

514.365.5555 7920�Jean�Brillon��
Lasalle,�Qc��H8N�2L5

فوم  گیاهی  کاغذي  الومینیوم  پ پ

کلیه مواد مصرفی براي رستورانها

انواع نایلکس دسته دار  فریزري  کیسه زباله ضخیم ....

مواد شوینده و پاك کننده

دستمال کاغذي

انوع بشقاب  کارد  چنگال  لیوان .....

دلیوري رایگان

16 OZ

24 OZ

32 OZ

info@canaselect.ca

www.canaselect.ca

سلفون 
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Have a healthy journey with all precautions taken
down to the smallest detail for your in-flight safety.

TIME TO
MEET AGAIN
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بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

20
-2

10
-2

32
W

  داخل آستین خود
سرفه کنید

  دستهای خود را
بشویید

  فاصله خود را
حفظ کنید

صورت خود را بپوشانید

 در همه انواع حمل و نقل
 عمومی و در مکان های

 عمومی تا حدی محصور
 برای سنین 10 سال و باالتر

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

به ایـــران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

Call for 

appointmentMONDIALE ELITE
 مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
1855 Ste-Catherine W.   H3H 1M2 (Corner: St- Marc) 

Tel.:  514-973 51 92               Tel.: 514-289-9003
Tel.: 514-989-2229       Toll free: 1866-989-2229

 همکاری مشترک دو کمپانی ارزی باسابقه و معتبر
 به مدیریت:  بیژن احمدی  و یحیی هاشمی

در قلب مرکز شهر گشایش یافت

 در ارائه خدمات ارزی  با بیش از 30 سال پیشینه

 E
X
C
H
A
N
G
E   

 مجهزبه  کلیه
کارت های بانکی ایران

GUY

  انتقال ارز به سرتاسر 
ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت
    )حتی پس از ساعات اداری(

   نقل و انتقال سریع ارز 
    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 
     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

Nahid Pakravan

SKYROUTE TRAVEL SERVICES INC. 1200 Markham Road Suite 106 Toronto Ontario M1H 3C3 Canada 

Toll Free: 1-844-873-7191

Fall Flight Sale

Canada

416-873-7191

Iran 

HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000 
haykhartounian@yahoo.com

هایک هارتونیان
•  مشاور شما در خرید، فروش و اجاره امالک مسکونی 

     در مونترال بزرگ
•  ارزیابی و مشاوره رایگان

•  پرداخت هزینه محضر شما 
•  تهیه وام مسکن با بهترین امکانات

مشــاور امالک

Cell. : 514 574-6162

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

کلینیک دندانپزشکی آریا 
1834 Ste Catherine W.  Suite 200

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

صابر جلیل زاده  
آمـوزش سنتــور 

در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی  ||||  مقدماتی  ||||   ردیف

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

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

عباس شفیعی
مشاور رمسی وام مسکن 

_________________________
Abbas Shafiee (B. Comm.)
Mortgage Broker
2545 Cavendish Blvd  # 134
Montreal, QC  H4B 2Y9

Tel.: (514) 806-0060
montrealvr@gmail.com
    _______________________
*Some conditions apply. Subject to change 
without prior notice. Rates may vary according 
to the amount borrowed, your credit rating, 
guarantees offered and other factor. 

بهترین نرخ     |   بهترین شرایط *

1.74 %2.29 %
2.24 % 1.70 %

 1 ساله ثابت:   
3 ساله ثابت:       

5 ساله ثابت:      
5 ساله متغیر:   

کارتان را به دست کاردان بسپارید!
- لیسانس بازرگانی از دانشگاه مک گیل 

- ارشد حسابداری و مالیات 
- عضو سابق حسابداران قسم خورده کانادا 

- با 3۴ سال حضور در جامعه کانادا 

Peyvand
Line

Peyvand
Line




