Bureau de Change
صرافیشــریف

1476

توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

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

Cote vertu, Bus 121 E

Sharif

EXCHANGE

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

$

www.sharifexchange.ca
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بالغوتدریجیمحدودیتهای
وضع شده مربوط به ویروس کرونا
باید میزان خطر فعالیتهای خود
را ارزیابی کنیم...

الیت
صرافی
(خضر)

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب
ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
تعویض مخزن آب گرم

انتقـال ارز

Pars Plumbing
& Heating Inc.

Tel: (514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

مسعود هاشمی

pg. 5

دکتر شریف نائینی:

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

جراحدندانپزشک

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Cell: (514) 827-6364

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

4010 Ste-Catherine W.

و South shore

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

fhemmatiyan@sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
11 :

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

Montreal Qc. H3G 1S6

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

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

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

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

1449 St. Catherine W

انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

pg. 17

فیروزهمتیان

فارکس

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

آرزوگتمیری:مشاورامالک

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

(514) 561-3-561

2

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

2
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مشارکت در ساخت
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

We build your future

سرمایه گذاری با خیالی آسوده در بخش ساخت و ساز را با ما جتربه کنید

شرکت  Vbuildبا سال ها جتربه و
کادری مجرب و متخصص در امور
• مشارکت در ساخت
• طراحی،ساخت و اجرا
• خرید و فروش

آرزو گتمیری
• مشاوره تلفنی  -حضوری
و ارزیابی رایگان ملک شما
• خدمات  ٪ ۱۰۰رایگان برای
خریداران تا پایان پروسه خرید
(حتی هزینه محضر)
• همکاری با مشاورین بانک ها
جهت دریافت وام مسکن
• شرایط مناسب برای تازهواردین
بدون درآمد

پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا

آرش جامی

درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

برای اطالعات بیشتر از پروژه های
شرکت از وب سایت ما دیدن فرمایید:
Website:

www.vbuildholding.com

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

_________________________

Cell.: (514) 561-0-561

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

Cell.: (514) 561-3-561

2

3

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

<< >> توجه توجه
فقط با وقت قبلی

Centre-Ville

،ینیک متاس گرفته
لطفا تلفنی با کل
.قات را رزرو کنید
وقت مال

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

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

Dr. Raymond Rezaie

• 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
__________________________

 اورژانس:پزشک خانواده

Clinic alpha medic is looking for
physicians to join & work with their هم اكنون بوتاكس و فیلر
:پزشکان خانواده
توسط جراح پالستیک
GMF medical group. Please contact:
Dr Anthony Rezaie: 514-601-7878
Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
پزشک خانــواده
بدون وقت قبلی
 اجنام آزمایش خونDr. ASTGHIK VARTANIAN
Family Physician
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
(Without Appointment)
در محل کلینیک
Dr. HANY KAMEL
  اورژانس

VAN TINH DUONG
 ساعت24  جواب درDr.
  پزشکان متخصص جهت امراض

__________________
Specialist doctors

سالگی

خ
 تنه کودکاE
6 - 0 :ن
U

BOURQ
LOUIS
N
A
E
J
DR
  
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

روز7
هفته

:پزشکان متخصص

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار

 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)

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia
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• دکتر بهروز شریف نایینی

ت
آغاز به کوجه
ت
و
 ار دف جهu Blvd

ت
a
 ر بروaschered,
س
ا
ر
T
r
 د1-2 ossa A3
780

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

Tel.: 514-731-1443

Br 4Y 1
J
QC

دارای دکترای دندانپزشکی
از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
 سال سابقه43 با بیش از
-----------------

• دکتر مهرنوش البرزی

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

دکتر محمد ال بذال
:آغــاز به کار دفتر بروسارد

7801-2 Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

•

4
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از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش
هزینه هایتان کمک می کند

4

ُرزا محمدی

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

اطالع از انواع پوشش های متناسب شما
Mehrdad Malekjamshidi
Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

438-793-9168

 سال جتربه سرمایه گذاری20 • با بیش از
در امالک و مستغالت
 سال جتربه در امور خدمات و اخذ15 •
وام های بانکی
 اجاره و تهیه وام مسکن،• خرید و فروش
• خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران
• خرید ملک جهت سرمایه گذاری
• ارزیابی رایگان
 صاحب خانه،• با بهای اجاره خانه
دخلواه خود شوید

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahunstic- BC 317
9256 Boul.
De L’acadie
Roza Mohammadi

438-793-9168
Real Estate Broker groupe sutton
- clodem inc.
9515 Boulevard LaSalle,
LaSalle, H8R 2M9
Bureau: (514) 364-3315
RMohammadi@sutton.com

mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

Cell.: 514-867-3114
مشاورامالکمسکونی
در سراسر مونتریال

1308 Boul. Virginie-Roy
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
3 bed., 2 + 1 Bathrooms/Powder
1300 sq. ft..
$449,000

300 Av. des Sommets, CONDO
Verdun/Île-des-Sœurs
2 bedrooms, 1 bathroom,
Price: $ 485000

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین

 اجاره امالک، فروش،خدمات به شما عزیزان بابت خرید

 انگلیسی و فرانسوی، متولد مونترال و مسلط به سه زبان فارسی

182155 04/18

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

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 سرمایهگذاران امالک

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

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

آناهیتابروجردی

Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,

Residential Real Estate Broker
Royal Le Page Village
514-978-9962 (cell)
514-481-0241(office)
annab@royallepage.com

5
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تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

نازگل فالح طوسی
برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ ½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225

ته چین مرغ ،ساندویچ های كالباس ،سوسیس آملانی ،زاپاتا ،ساندویچ مخصوص عموجان ،مغز،
زبان ،سوسیس بندری ،كتلت ،كوكو سبزی ،الویه و همبرگر مخصوص عموجان ،آش رشته ،سوپ جو،
كشک بادمجان  ،میرزاقامسی ،كوفته ،سیب زمینی مخصوص عموجان همراه با پنیر و كالباس و ...

اسپشیال روزانه ما:

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
 +قلیــه ماهــی
پنجشنبه:فسنجان
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه
هر شنبه و یكشنبه آبگوشت
گردنگوسفندموجودمیباشد

ساعات کار :از  11صبح تا  10شب

رویا اصفهـانی
• تنها آژانس امالک ایرانی در کبک،
• از سال 2006
• بهترین شرایط برای کارگزاران جدید
• بهترین شرایط برای مشتریان گرامی
• برای ارزیابی گزینه ها و نیز دریافت اطالعات
بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید.

رستوران برای فروش

Roya Esfahani

Courtier immobilier agréé DA
3675 boul. des Sources bur. 109
DDO. QC H9B 2T6
Bureau: (514) 683-8686
اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری

برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید:

www.ramier.ca
info@ramier.ca

Cell.: 514-296-5507
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تحلیل

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

 4رگه در حکومتداری فالکت بار ایران

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

کره شمالی ،کوبا ،یوگسالوی و ونزوئال

مجیدمحمدی
 19می  -ایدئولوژی اسالمگرایی
نظام جمهوری اســامی ایران بر
گســترشطلبی و تنفر و خشونت
و ســرکوب قوام گرفته اســت .اما
این ایدئولوژی چگونه در عالم واقع
تحقق یافته است؟
جمهوری اســامی ایــران از کدام
کشورها بیشتر الگو گرفته و رفتار
آن بیشــتر به کدام دولتها شبیه
بوده است؟
در بــاب واقعیات روی زمین نظام
میتوان به قوانین و سیاســتها و
الگوی رفتــاری اســامگرایان در
چهار دهه اخیر نگاه کرد .از حیث
الگوی رفتاری ،میتوان  4رگه را در
روندهای اقتصادی و سیاسی ایران
در سالهای گذشته مشاهده کرد.
ایــن رگهها در عین حال نشــان از
دوستیها و پیمانهای جمهوری
اسالمی ایران دارند.
•
رگه کره شمالی
مــدل حکومــتداری این کشــور
عبارت بوده است از انزوا ،ساختن
بمب اتمی و پرتاب موشک به سوی
دیگــرکشــورها ،تحتالحمایگــی
بازدرکنارتانبرایاجرای
مراسم زیبای عروسی تان
مبتنی بر رزرو قبلی
قیمتویژهبرایاگوست۲۰۲۰
مجری مراسم زیبای

عقــدایرانی
و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

949-298-0204

چین و بستهتر شدن هر چه بیشتر
فضای سیاسی و اجتماعی.
تحریمهــای ایاالت متحــده علیه
جمهــوری اســامی ایــران و نیــز
سیاست گسترشطلبانه نظام ،به
تدریــج دارند فضا را بــرای انزوای
رژیــم اســامی مهیاتــر میکنند،
خامنــهای و فرماندهــان ســپاه
مشــغول به پیشــبرد برنامه اتمی
بــوده و هســتند و همــه امکانات
بــرای آزمایش بمــب را در اختیار
گرفتهاند ،یکپارچگــی مقامات در
دفــاع از دولت چیــن در ماجرای
شــیوع کرونا مثال زدنی اســت ،و
اعتراضات عمومی بالقوه و بالفعل
اقتضا میکند که شــرایط سیاسی
هر روز بستهتر و بستهتر شود.
با این که خامنهای شیفته این رگه
اســت (اقتصاد مقاومتی و شــعب
ابیطالب).
امــا  3عامل مانع غلبه آن بر ایران
بوده است:
 )۱جاهطلبیهــای منطقهای آن؛
در حالی که کره شــمالی در خارج
از مرزهای خود چنین برنامهای را
دنبال نمی کند،
 )۲جمعیت چند میلیونی ایرانیان
خارج کشور که در سیاست داخلی
و نیز شــکل دادن به افکار عمومی
بینالمللــی در مورد ایــران نقش
بازی میکند و کره شمالی چنین
ظرفیت یا مشکلی ندارد ،و
 )۳اهل کسب وکار بودن نظامیان
و ســپاهیان و آقازادههــای آنها در
کشورهای غربی و سرمایهگذاری
آنها ،که کره شمالی چنین داستانی
ندارد.
•
رگــه کوبا
مدل کوبا از حیث گسترشطلبی
در آفریقــا و امریــکای جنوبــی،
ســرکوب معترضــان ،مهاجــران

کوبایــی در ایــاالت
متحــده کــه علیــه
رژیــم کمونیســتی
بودهانــد ،دولتــی
کردن منابع کشور
و نانخــورِ حکومت
کردن مردم ،زندگی
تحت تحریــم برای
چنــد دهه ،فســاد
ساختاری حکومت
و همکاری مستمر
بــا دمکراتهــا در
امریــکا ،بــه مشــی
جمهوری اســامی
ایران نزدیک است.
امــا کوبــا هیچــگاه برنامــه اتمی
نداشــته اســت .دولــت کوبــا و
جمهــوری اســامی ایــران در به
فالکــت کشــیدن مــردم خــود،
کارنامه مشابهی دارند.
•
رگــهیوگسالوی
اقتدارگرایی مرکزگرا ،سرکوب اقوام
و اقلیتهــا ،نیروهای قدرتمندی
کــه در مناطــق مختلــف گرایش
خــروج از مرکــز را دنبال میکنند
(از خودمختــاری و خودگردانــی
و فدرالیســم تا اســتقالل) ،و پناه
گرفتن در زیر عبای رهبران اتحاد
جماهیر شــوروی ،شــرایط ایران
را بــه یوگســاوی ســابق نزدیک
میکند .اما یوگسالوی دولتی نفتی
نبود تا با اتــکا بر درآمدهای نفتی
برنامههای گسترشطلبی داشته
باشــد .همچنیــن ،اقتدارگرایی و
مهندسی اجتماعی و فرهنگی تیتو
در حد مهندسی مذهبی جمهوری
اسالمی ایران نبود.
•
رگه ونزوئال
وابستگیاقتصادیبهبخشانرژی،
ناکارآمدی و فســاد گسترده ،فرار
مغز و ســرمایه ،تشکیل میلیشا،
شکاف در نیروهای نخبه سیاسی
و فرهنگــی ،و نقش بــازی کردن
ونزوئــا در تحــوالت منطقهای،
رگــه ونزوئــا در سیاســتهای
ایــران تحــت جمهوری اســامی
را نشــان میدهــد .امــا ونزوئــا
برنامه هستهای نداشته و همانند
یوگســاوی در پی مهندسی تمام
عیار زندگی خصوصی مردم نبوده
است .حضور گسترده نظامیان در
قدرت (که با کودتای چاوز سرکار
آمدنــد) از مشــترکات دیگر دولت
سوسیالیســت ونزوئــا و دولــت
اسالمی شیعه در ایران بوده است.

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
•

آنچه خوبان همه دارند ،تو تنها
داری
جمهوری اســامی ایران با اتخاذ
این رگهها ،انباشتی از مرگبارترین
و مخاطرهانگیزتریــن روشهــای
شکســت خــورده فــوق را در
حکومتــداری و تامیــن نیازهــای
شهروندان برگرفته است :این نظام
همــه ایــن عوامــل را در کنار هم
جمع کرده اســت تا ایران را بدون
وقفه به ســوی قهقــرا پیش ببرد.
همه داســتانهایی کــه مقامات،
فرماندهان سپاه و استمرارطلبان
خارج کشــور در اخطــار مرتبط با
سوریهای یا لیبیایی شدن ایران در
یــک دهه اخیر میدادهانــد ،از روز
اول لولویی برای ترساندن مردم از
درگیر شدن در اعتراضات گسترده
بود و همچنان چنین نقشی را ایفا
میکنــد .هم ســوریه و هم لیبی،
دولتهایی بسیار ضعیف داشتند
که نتواســتند در برابــر اعتراضات
عمومــی مقاومــت کننــد ،اما در
عین حال جایگزینی هم برای آنها
موجود نبود .جمهوری اســامی
ایــران همانند چهار کشــور فوق،
ظرفیتی بسیار باالتر از سوریه بشار
و لیبی قذافی برای سرکوب داشته
و دارد.
•

امکان تغییر رفتار رژیم
امیــد دولــت اوبامــا در توافقنامه
برجــام ایــن بود کــه رژیــم پس از
امضــای آن ،در عــرض پنج ســال

به جامعه بینالمللی بپیوندد و به
همیــن دلیل ،تحریم تســلیحاتی
رژیم را فقط به پنج ســال (تا سال
 )۲۰۲۰محدود کــرد .اما وقتی به
رگههــای پرقدرت فوق نگاه کنیم،
عمق این سیاستها را در ساختار
رژیــم و نظام اداری و سیاســی آن
مشــاهده میکنیم .اینهــا اموری
نیستندکه گروهی بتوانند  -حتی
اگر بخواهند  -به ســرعت آنها را
تغییــر دهند .جمهوری اســامی
ایران نه فقط با ایدئولوژی و قوانین
(رژیم حقوقی) ،بلکه با سیاستها
و رفتارهایش (رژیم واقعی) تعریف
میشود .این سیاستها وقتی بیش
از چهار دهه در جریان باشند ،نمی
تــوان آنها را عرضــی و ثانوی برای
نظام تلقی کرد.
•
سه رگه دیگر در حال ظهور
داســتان عراق و لیبی و ســوریه،
تازه دارد نشانههایی در ایران بروز
میدهد .دولت جمهوری اسالمی
ایران بیمه مقدسان شیعه نیست
تــا هرگونه رفتــارکند ،هیچ خللی
بــر آن وارد نیایــد .گرفتــار شــدن
بیش از پیش نظام در بحرانهای
ِ
نبــود
اقتصــادی و اجتماعــی و
امکان عمل ماشــین ســرکوب آن
در هزار شهر در آن واحد ،در آینده
میتواند به پررنگ شــدن ســه رگه
دیگــر در نظام موجــود بینجامد:
رگههای ســومالی ،سوریه/عراق،
و لیبی .اشــغال تمام شهرکازرون
توســط معترضان برای یک هفته
در ســال  ۱۳۹۷اگــر در آن واحــد

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

در دهها شــهر انجام شود ،شرایط
ســوریه/عراق بشار و
را به ســوی
ِ
صدام ســوق خواهد داد .سرکوب
سیاســی میتوانــد این رونــد را به
تعویــق بیندازد ،امــا در درازمدت
چاره کار نیســت .وجود گروههای
مسلح در سیستان و بلوچستان و
کردستان در شرایط تضعیف نظام
سیاســی در مرکــز ،میتواند مدلی
کوچــک از امــروز لیبــی را تحقق
بخشد .ازهمپاشیده شدن شیرازه
امــور اقتصــادی و ســقوط دههــا
میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر نیز
میتواند رگههایی از شرایط امروز
ســومالی را به یاد بیاورد؛ باالخص
آن کــه آتشبهاختیارهــای نظــام
رفتاری بســیار مشــابه با الشباب
سومالی دارند.
حــذف اصالحطلبــان از قــدرت و
یکپارچه شدن قدرت اسالمگرایان
نظامیگرا ،مخالفان حکومت را در
اصالحناپذیــر دانســتن آن متحد
ساخته و این امر ،دوگانه میانهرو-
رادیــکال را کــه برای ســه دهه در
افکار عمومی داخل و خارج تبلیغ
میشد ،به حاشیه رانده است .دیگر
حکومت نخواهد توانســت در زیر
پرچم میانهروی ،گســترشطلبی
و برنامههای ســاحهای کشــتار
جمعی خود را به پیش ببرد.
_______
دیدگا ه و نظرات ابراز شده در این مقاله،

نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع این
نشریه را منعکس نمیکند.
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ویروس کرونا...

پایان قرنطینه و احتمال موج دوم کرونا؛
برایکاهشخطرابتالبهکووید ۱۹-چکارکنیم؟

مــردی کــه در اتوبــوس عطســه
میکند چقــدر میتواند خطرناک
باشــد؟ آیا میشــود به رســتوران
رفــت؟ یا از وســایل نقلیه عمومی
استفاده کرد؟
در حالــی کــه جهــان آرام آرام از
قرنطینه خارج میشود و مردم به
ط و فعالیتهــای اجتماعی
محیــ 
بازمیگردند ،خطــر ابتال و انتقال
ویــروس کرونــا هم رو بــه افزایش
اســت ؛ مســالهای که باعث ایجاد
تــرس از وقوع مــوج دوم بیماری
شدهاست.
در روزهایــی کــه جهان بــه نوعی
در حال بازگشــت به زندگی عادی
اســت ،ارین برامج ،ایمنیشناس
و اســتاد دانشــگاه ماساچوســت
دارتموث در آمریــکا برای کاهش
خطر ابتال به بیماری توصیههایی
کرده که در ادامه میخوانید:
کجا ممکن است به بیماری مبتال
شویم؟
بیشــتر مردم در خانه خود به این
ویروس مبتــا میشــوند .به این
ترتیــب که یکــی از اعضــای خانه
بیمــار میشــود و از طریق تماس
مــداوم آن را به ســایر افراد منتقل
میکند.
اما در خارج از خانه چطور؟
آیا موقع پیــادهروی روزانه خود در
پارک خطری تهدیدمان میکند؟
آیــا ممکــن اســت ویــروس از فرد
بیمالحظهای که بدون ماسک در
حال دویدن اســت ،به من منتقل
شود؟
پاســخ دکتــر برامــج ایــن اســت:
"احتماال ،نه".
"در محیطهای خارجی هوا به طور
مداوم در حال رقیق شــدن است.
بنابرایــن ذراتــی که با بازدم شــما
وارد هوا میشوند به سرعت از بین
میروند" .
این یعنــی احتماال مدت زمانی که
در معرض ویــروس قرار میگیرید
به اندازهای نیســت که به آن آلوده
شوید.
دکتر برامج در وبالگ خود نوشته:
"بــرای ابتــا بــه بیمــاری بایــد
درمعرض مقدار کافــی از ویروس
قرار بگیرید .با توجه به مطالعات

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian

انجام شده روی بیماریهای مرس
و سارس ،عدهای تخمین میزنند
تنها هــزار ذره ویروس ســارس-
کرونــا -دو () SARS-CoV2
میتواند باعث بیماری شود".
نکتــه کلیدی این اســت که تعداد
کافی از ویروس میتواند از راههای
مختلف وارد بدن ما شود" :ممکن
اســت  ۱۰۰۰ذره ویروس را با یک
بار تنفــس وارد بدن خــود کنیم.
ممکن اســت  ۱۰بار نفس بکشیم
و هر بــار  ۱۰۰ویروس به بدنمان
وارد شود یا  ۱۰۰بار نفس بکشیم و
هر بار  ۱۰ویروس استنشاق کنیم.
هر یک از این موقعیتها میتواند
به بیماری ما منجر شود".
و این یعنی با قــرار گرفتن در کنار
فــرد بیمــار بــرای مــدت بســیار
کوتــاه  -مثال عبــور از کنــار فرد
بیمالحظــهای که بدون ماســک
میدود -بعید اســت میزان کافی
از ویــروس وارد بدنمــان شــود .با
این تفاســیر باید بیشتر نگران چه
موقعیتهاییباشیم؟
افرادی که نشانه بیماری را
دارند
سرفه و عطسه باعث انتشار بیماری
میشــود اما قــدرت آلودهکنندگی
آنها فرق بسیار زیادی با هم دارد.
بــه گفته دکتر برامج ،با هر ســرفه
نزدیــک به  ۳هزار قطرک تنفســی
با ســرعت حــدود  ۸۰کیلومتر بر
ساعت در هوا پراکنده میشود.
بیشــتر این قطرکها نسبتا بزرگ
هســتند و بر اثر نیــروی جاذبه به
سرعت به زمین میافتند .اما بقیه

آنهــا در هوا میمانند و میتوانند
از یــک طرف اتاق بــه طرف دیگر
بروند.
اما اگر فردی که با او در آسانســور
هستید به جای سرفه ،عطسه کند
مشکل شما  ۱۰برابر خواهد شد.
دکتــر برامج میگوید بــا تنها یک
عطســه نزدیک به  ۳۰هزار قطرک
تنفســی  -کــه بســیار کوچکتر
هستند و به آسانی میتوانند مسیر
بیشــتری را هم در اتاق طی کنند
 با سرعتی حدود  ۳۲۰کیلومتربر ساعت منتشر میشوند.
او در وبــاگ خــود نوشــت" :اگر
فــردی به بیمــاری مبتال باشــد،
قطرکهای تنفسی که تنها با یک
سرفه یا عطسه او پخش میشوند
میتواننــد حامل نزدیــک به ۲۰۰
میلیــون ذره ویــروس باشــند.
بنابرایــن اگر حین مکالمــه رو در
رو با یک شــخص ،او مستقیما در
صورت شما سرفه یا عطسه کند،
ایــن امکان وجــود دارد که ۱۰۰۰
ذره ویــروس خیلی راحت از طریق
مجاری تنفسی وارد بدنتان شوند
و شما را بیمارکنند".
حتــی اگــر در هنــگام ســرفه یــا
عطســه فرد بیمار در اتاق حضور
نداشــته باشــید بــاز هــم ممکن
است خطر تهدیدتان کند .بعضی
از قطرکهــای حامــل ویــروس
بــه انــدازهای کوچک هســتند که
میتوانند چند دقیقه در هوا معلق
بمانند و اگر در این فاصله وارد اتاق
شوید احتمال این که میزان کافی
ویــروس وارد مجاری تنفســیتان

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

ﺑﺎآﺷﻨﺎﺋﻰﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎىاﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى،ﻓﺎرﺳﻰ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﻰ
راهﻣـﺎدرشﺷـﺎدروانﻣﺎرﯾﺎﮐﺘﻨﻪرااداﻣﻪﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺧﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢوراﯾﮕﺎنازاﯾﺮانﺑﻪﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣـﻰﻣﻨﻔﺮدﻣﺪﯾﺮاﻣﻮراﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪونﻫﯿﭻﭘﯿـﺶﺷﻤﺎره (021)87159570
دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ 21ﺗﺎ 24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان

ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

514-656-8178
info@michaelmonfared.com
www.michaelmonfared.com
6621 Rue Sherbrooke Est,
Suite 103, Montréal,
Québec H1N 1C7

By appointment only Monday to Friday 09:00 to 17:00

نان سنگک

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca
شــود و بیمــاری را بگیرید ،وجود
دارد.
ناقالن بدون عالیم
میدانیــم افراد میتواننــد تا  ۵روز
پیــش از بروز عالیم ،ناقل بیماری
باشــند .عدهای هم ممکن اســت
هرگز نشانههای بیماری را نداشته
باشند.
عالوه بر این حتی نفس کشــیدن
هم میتوانــد ویروس را در محیط
منتشرکند.
اما به چه میزان؟
به گفته دکتر برامج "تنها با یک بار
نفس کشیدن ۵۰ ،تا  ۵هزار قطرک
تنفســی در هــوا پخش میشــود.
بیشتر آنها سرعت پایینی دارند و
خیلی زود به زمین میافتند".
اگر از طریق بینی نفس بکشــیم،
قطرکهــای کمتــری وارد هــوا
خواهد شد.
"مجاری بینی فیلترهای بیشتری
دارند و جهتشــان هم به ســمت

پایین است .بنابراین ذرات ویروس
کمتــری در هوا پخش میشــوند.
مهمتر این که به دلیل نبود نیروی
بازدم موقع نفس کشــیدن ،ذرات
ویــروس از بخش پایینی دســتگاه
تنفسی خارج نمیشوند" .
ایــن مســاله اهمیت زیــادی دارد
چون تجمع ویروس در بافتهای
بخــش پایینی دســتگاه تنفســی
بیشتر است.
ما دقیقا نمیدانیم با نفس کشیدن
چنــد ذره ویــروس ســارس-
کرونا ( ۲-ویروس کرونا) منتشر
میشــود اما دکتــر برامج میگوید
طبق یــک مطالع ه فــرد مبتال به
آنفلوآنزا در هر دقیقه تنفس  ۳تا ۲۰
ذره از این ویروس که مادهژنتیکی
تکرشــتهای دارد را در هوا پخش
میکند.
اگــر ایــن اعــداد در مــورد ویروس
کرونــا هم صــدق کند ،فــرد آلوده
در هــر دقیقه تنفس خــود  ۲۰ذره

ویروس را وارد محیط خواهدکرد.
ایــن یعنی باید به مــدت  ۵۰دقیقه
همه ذرات تنفســی او را استنشاق
کنیم تــا  ۱۰۰۰ذرهای کــه قبال در
مــوردش صحبــت شــد ومیتواند
مــا را به عفونــت آلوده کنــد ،وارد
بدنمان شــود (.این عدد فقط به

عنوان مرجع اســتفاده میشــود و
میــزان دقیق آن هنوز مشــخص
نیست).
ایــن طور که پیداســت اگــر با فرد
مبتــا بــه بیمــاری در یــک اتاق
باشــیم و او سرفه یا عطسه نکند ،
احتمال این که مریض شویم بسیار
کم است.
به گفته دکتــر برامج ،موقع حرف
ک تنفسی
زدن  ۱۰برابر بیشتر قطر 
در محیــط پخش میکنیــم و این
یعنی در هر دقیقه  ۲۰۰ذره ویروس
به هوا پرتاب میشود.

{>> ادامه در صفحه}20 :
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قتل با داس؛...

آبروهایی که با خون آبیاری میشوند

دختری  ۱۴ساله به نام رومینا ،به
خاطر دلباختگی و فرار با معشوق،
طعمه داس پدر در این روستا شد.
قتــل روز اول خرداد اتفــاق افتاد.
قاتل سر دخترک را برید تا لکه ننگ
را از شرافت خانوادگی پاک کند.
کانالهــای محلــی تالــش نقــل
کردهانــدکه پدر رومینا با ازدواج او
و پسر مورد عالقهاش مخالف بوده
و آنها چند روز با هم فرار میکنند.
پس از پیگیری و شکایت خانواده،
پلیس آنها پیدا و دستگیر میکند.
شاهدان محلی گفتهاندکه دختر از
بازگشت به خانه میترسید و حتی
التمــاس کرده بــود او را به پدرش
تحویل ندهنــد؛ امــا قاضی طبق
قانــون او را بــه دســت ولی قهری
سپرد.
رسانهها مینویسند پدر ابتدا سعی
کــرده رومینا را خفــه کند و وقتی
موفق نشده ،سر او را با داس بریده
است .قاتل بازداشت شده اما طبق
قانون تنها به پرداخت دیه یا تعزیر
محکــوم خواهد شــد .مــاده ۲۲۰
قانون مجازات اســامی میگوید:
«پــدر یا جد پــدری كه فرزند خود
را بكشد قصاص نمیشود و تنها به
پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و
تعزیر محكوم خواهد شد».
افراد محلی گفتهاند که پدر رومینا
بیــکار و معتــاد اســت و هنــگام
ارتکاب قتل نیز ،تحت تاثیر قرص
روانگردان بوده است .مادر رومینا
تنها  ۴۰ســال دارد و برادر کوچک
او شش ساله است.
پایگاه خبری تحلیلی "روز نو" پای
صحبت "بهمن خاوری" ،معشوق
رومینا و "اسفندیار اشرفی" ،عموی
او نشسته است .بهمن عنوان کرده
که فرار پنج روزه آنها به پیشــنهاد
رومینــا و پــس از مخالفت پدرش
بــا خواســتگاری و ازدواج صورت
گرفت« :بعــد از این ماجرا بود که

پدرش در پاســگاه حویق از من به
جرم آدمربایی شکایت کرد ...موقع
بازجویی گفتم دختر را دوست دارم
و اجباری در کار نبوده و رومینا هم
این حرفهــا را تایید کرد و من در
نهایت تبرئه شدم».
اما اسفندیار اشرفی ،عموی قربانی
و برادر قاتل گفته که رومینا اغفال
شــده بود« :بعد از این موضوع ما
خواستیم که بیایند و خواستگاری
کنند اما خانواده پســرگفتند نه او
اشتباه کرده است .حتی عاقد آمد
عقدشان کند اما پسر قصدش چیز
دیگری بود».
عموی رومینا ،با اشاره به عکس او
در اینستاگرام بهمن پرسیده است:
«اصال کــدام مردی وقتی بخواهد
با یک دختر ازدواج کند ،عکسش
را در اینســتاگرام میگذارد؟ کدام
مردی عکس ناموســش را در دنیا
پخش میکند؟»
سارا باقری وکیل دادگستری ،نایب
رئیــس انجمــن حقوق کــودکان
و نوجوانــان و فعــال ایــن حــوزه،
به وبســایت "روز نــو" گفته که در
شهرستانها و روســتاها مردم به
دلیل آشــنایی با یکدیگر عموما از
رســانهای شــدن این موارد پرهیز

میکننــد« :چــون
نگرانــی از آبروریــزی
برایشانباراجتماعی
ســنگینتری را بــه
همــراه مــیآورد .از
سوی دیگر ،چون قاتل
پدر خانواده بوده است ،تسامح
بیشتر در احکام نهایی قضات
دیده میشود».
خانم باقــری یــادآوری میکند که
چون قاتل ،خودش ولی دم است،
حکم قصاص مشــمول او نخواهد
شد و تصمیم در باره چند و چون
حبــس و دیه نیز بر عهــده قاضی
پرونده خواهد بود« :دیه هم ابتدا
به مادر ،ســپس به خواهر و برادر
تعلقمیگیرد».
ایــن حقوقــدان ،فاجعــه اخیــر را
ملغمهای از آســیبهای اجتماعی
میدانــد و تاکیــد میکندکــه فرار
دختــران از خانــه در روســتاها به
وفــور دیــده میشــود...«« :بــه
محض این که ما از این موضوعها
حــرف میزنیــم بــه ســیاهنمایی
متهم میشــویم ،حال آن که این
پرونده به خوبی نشان میدهد که
اوضاع خوب نیســت و الزم است
تصاویری که نشان داده میشود،
برگرفته از حقیقت و بطن واقعی آن
مکانهای جغرافیایی باشد» .
شــهیندخت مــوالوردی معــاون
سابق امور زنان و خانواده در دولت
حســن روحانی در توئیتی نوشت:
«رومینا نه اولین قربانی قتلهای
ناموســی اســت و نه آخرین آن؛ تا
زمانی کــه قانون ،رویــه قضایی و
فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع
محلی و جهانی بازدارندگی الزم را
نداشته و با تشویق و ترویج آن در
خدمت این جنایت بشری باشند!»
•
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«ولم كن ننه،
بحثناموسه!»...

وقتی ناصر ملک مطیعی مرد ،شبکههای اجتماعی پر شد
از تقدیس لمپنیسم فیلم قیصر و گذر بازارچهای که زن
در آن فقــط برای "هتک حرمت" وجــود دارد .زنی که
اگر آن قدر "عاقل" نبود که خودش به زندگیاش پایان
بدهد ،فرمان پیش از رفتن به سراغ برادران آبمنگل
سرش را با داس میبرید تا هم ننگ "بیناموسی" را ب َبرد
و هم قســمش کــه دیگر
دســت به چاقو نمیبرد را
نشکستهباشد.
داســی که گلــوی رومینا
را بریــده اســت بــا همان
قداســت بخشــیدن بــه
فرمان و قیصر بیســروپا
تیز شده است .با هنرمند
خواندن فیلمسازی چون
مســعود کیمیایی که در
فیلمهایش زنان نقشــی جــز ناموس مــردان ندارند .داس
بران کرده تا
فتحالله را همان مجیزها و قیصر قیصرکردنها ّ
گلوی دختری سیزده ساله را بدرد.
سوی دیگر ماجرا ،مرد سیوچند سالهای است که میگوید
چند سال است در پی رومینا است و باالخره او را از پدرش
خواســتگاری کرده و جواب رد که شنیده او را ربوده است.
میگویم ربوده چون کودک ســیزده ســاله اگر با خواســت
و خواهش خود هم با او رفته باشــد ،باز هم ربودن اســت.
رومینا فقط ســیزده ســال داشــته و مرد ســیوچند ساله
میگوید چند سال است که با او قرار "عاشقانه" دارد.
ناظم ســیوچند ســاله مدرســهای را به یــاد بیاورید که به
کودکان ده دوازده ســاله آزار جنســی رسانده بود؛ دو آشپز
دبستانی را به خاطر بیاوریدکه به دو دانشآموز اول دبستانی
تجاوز کرده بودند؛ و دهها مورد دیگر .جامعه مدتی ملتهب
شــد و ماجرا تمام شــد .متولیان امور و مدیــران آموزش و
پرورش از پنهان کردن موضوع و گم شدن قربانی در جایی
دور و از کشش دوسویه ازارگر و قربانی گفتند .بیشتر از سی
نماینده مجلس برای ترکیب تیم ملی که کیروش چیده بود،
از وزیر ورزش سوال کردند و چهارده نماینده از وزیر آموزش
و پرورش برای چندمین خبر علنی شدن تجاوز به کودکان
در مدرســه توضیح خواســتند .این بار هم کــودک قربانی
بهمن را در نقش معشوق مردی سیوچند ساله جا میزنند
و از کشش دوسویه میگویند .رومینا نه عاشق که قربانی دو
مرد بوده که او را به مسلخ بردهاند.
_________
تصویر یکی از بیشمار خزعبالتی است که با پول خودمان
وبال جانمان میکنند.

سهمی که «ما» در قتل رومینا اشرفی داریم

مجیدمحمدی
قتل پدیدهی سهمناکی است.
وقتی این امر توســط پدر انجام شــود و
مقتول دختری ســیزده یا چهاردهساله
باشد به تراژدی هولناکی تبدیل میشود
که وصفناشدنی اســت .اگر این رخداد
را صرف ًا بــه عصبانیت آنی پــدر (آخرین
حلقه در سلســلهای از علتها) نســبت
دهیم بخش عمدهی داســتان را نادیده
گرفتهایم.
درســت اســت که از نــگاه حقوقی تنها
قاتــل مســئولیت دارد و باید بــا رعایت
آیین دادرســی مورد محاکمه و مجازات
قرارگیــرد ،امــا در چنیــن رویدادهایــی
نمیتوان از نقــش ارزشها ،ایدئولوژی،
دیــن ،ســنتها ،رســانهها ،تبلیغــات
سیاســی و فرهنگعامــه غفلــت کــرد.
باید دید چه عواملــی این پدیدهی تصور
ناشدنی را رقمزده است.
در این نوشــته به ســهمی که «مـــا»
بهعنــوان جامعــهی ایــران و جامعــهی
جهانی در این زمینهداریم اشاره میکنم.
غرض نه سرزنش بیهوده و تخلیهی روانی

بلکه یافتن عوامل و روشهای پیشگیری
و درک مسئولیتهای اجتماعی است.
حتم ًا میتوان با تغییر نگرشها و روابط و
نهادها از این امور پیشگیری کرد چنانکه
در بســیاری از جوامــع این اتفــاق افتاده
اســت .به پنج عامل زمینهساز اینگونه
قتلها در ایران و دیگر جوامع مســلمان
اشاره میکنم:

• غیرت بهعنوان ارزش اجتماعی
و اخالقی برتر
در ادبیات تبلیغاتی جمهوری اسالمی
مدام از غیرت سخن گفته میشود.
علت این امر ریشهدار بودن این حس
مردانگی در میان بخش قابلتوجهی از
مردان ایرانی است که از دوران زندگی
ایلی و قبیلهای به ارث برده و هنوز بر
دوش میکشند.
بسیاری از این مردان خود با خواهران
و دختران و حتی زنان دیگران تا سطح
همخوابگی (در خفا) پیش میروند (و
برخــی خانوادهها هــم بدانها افتخار
میکنند) اما میخواهند همسر خود
آنها دســتنخورده باشد و خواهران
و دخترانشان با اجازهی آنها و تحت
نظر آنها روابط صمیمی داشته و ازدواج
کنند.
این حــس مردانگی (کــه حکومت برای
واگذارکردن اجبار حجاب و خانهنشــین
کردن زنان به مردان شیفتهی آن است)
حتــی با شــرع قید نمیخورد چه برســد
بــه عقالنیت و اخــاق .عواطف پدری و
برادری و همسری بایدکشته شوند تا این

حس ،مردان را در جایگاهی برتر بنشاند.
وقتــی افــراد را کــه در چنــگال روابــط
اجتماعی درگیر هســتند ،حــرف مردم
برایشــان تعیینکننــده اســت و از حس
برتری و اقتدار سرخوش میشوند بر سر
دوراهی تصور عمومی و عواطف شخصی
قرار دهیم نتیجهاش ممکن است به قتل
عزیزان هم منجر شود.
حتــی در همــان چارچــوب ارزش
«برافروختگــی و رگ گــردن» یا غیرت،
قاتــل بــه همان انــدازه قربانی اســت که
مقتول چون قاتل (پدر یا برادر یا شوهر)
به خاطر آبرو و ناموسپرســتی که ارزشی
واال در جوامع بســته و مردساالر دارند به
این جنایت علیه عزیز خود دست میزند
و بعدازایــن قتل تا ابد خــود را نمیتواند
ببخشد.
غیرت مبتنی اســت بر این باور که زن به
مردان خانواده تعلــق دارد (مثل ملک)
و آنها هســتند کــه میتواننــد وی را به
دیگری واگذار کنند .خشونتهای دیگر
خانوادگــی نیــز با همین حــس مالکیت
توجیه میشود.
•
{>> ادامه در صفحه}11 :

...و هر حلظه یکی از ما به
اسم ناموس سالخی میشود
داس در دستان
برای رمینای عزیزم که با ِ
پدرش در خواب به نام "ناموس" بطور
فجیعی به قتل رسید و همچنین دیگر
دختران و زنان سرزمینم...

سحرالیاسی

----زن دو حرف اول زِ نا
زندان
و زِ نده به گور شدن
ما دختران و زنان ایران اسالمی ،
محکومیم به زنده مردن،
به زنده زنده به گور شدن
تولد آغاز زندگی ما نبود،
ما هرگز به دنیا نیامدیم ،مردیم و در دنیای
مردگان زندگی مان را آغازکردیم
ما هم جنسان بی ارزش اسالمی
ما کاال های بسته بندی شده با حجاب
اسالمی
ما نطفه های در شکم یه زن پسر نشده،
ما مادران به جرم پسر زا نبودن ،
بیوهشده
ما زن های زنده به گور شده ی تاریخ در
آغوش مادرمان ایران
ایران ،بانوی به خاک و خون کشیده شده
ایران ،مادر سیاهپوش ،مادر داغدار ،مادر
به اسارت گرفته شده
ما نام نداریم ناموسیم ،ناموس پدر،
برادر،همسر،مردانفامیل،مردهمسایه،
بقال و چقال
و هر لحظه یکی از ما به اسم ناموس
سالخیمیشود
با داس در دستان پدر سر بریده میشویم،
پدر قهرمان باغیرت محله میشود ،مادر
خفه خون میگیرد و اسالم جان تازه ای
گرفته نفس چاق میکند
ما بارها مرده ایم با داس ،با اسید ،به
دستان مرد متجاوز همسایه
ما حتی بر روی صندلی اجباری محضر،
در کنار مرد تحمیلی همسر ،بعد ازگفتن
کلمه ی بلهههههه به اجبار پدر مرده ایم
ما بعد از زایمان دختر ،به جرم نزاییدن
پسر ،بعد از اخم های تلخ همسر مرده ایم
ما آتنا های مورد شکنجه قرارگرفته ،ما
دختران آبی رنگ در آتش سوخته ،ما
رمیناهای سربریده شد ه به دست پدریم
ما نداهای در خون غلتیده،
ما ریحانه های به دار آویخته،
ما آتنا ها وگلرخ هاو نرگس های محبوس
در زندان،
ما گوهر های به داغ ستار نشسته ایم
ما پریساهای در پرواز سوخته،
ما چشمان پر امید ری راهای در آسمان
ایران مانده،
ما مادران چشم براه ،مادران به داغ فرزند
نشستهایم
ما زنیم و به جرم زن بودن به دستان
خون آلود دین و ایمان لعنتی تان به قتل
میرسیم.
و مردانی مسخ شده و ذینفع در این زن
کشی
هی مرد ،روی صحبتم باتوست
بیا و باالغیرتا در ایرانی که پرشده از نر
هایی به نام مرد ،تو مرد نباش ،انسان
باش
مگر فراموش کردی که نطفه ای ناچیز
بودی که در وجود یک زن رشدکردی
با درد زن زاییده شدی
شیره ی وجودت از سینه های یک زن
است
و روزی پدر میشوی که یک زن زایمان کند
زن ده شو به نام انسان ،شروع زندگی
•
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کانادا :درخواست ترودو از کارفرمایان

 27می -جاستین ترودو ،نخست وزیر کانادا ،ضمن
صحبت هایش در شصت و پنجمین روز ازگزارش های
روزانه خود پس از شروع همه گیری ،از کارفرمایان در
کانادا درخواســت کرد با بازگشایی تدریجی استان ها
و نواحی مختلف و از سرگیری فعالیت های اقتصادی
در این کشــور ،کارمندان تعلیق شده خود را مجددا
استخدامکنند.
آقای ترودو ضمن اشــاره به تاثیــرات این همه گیری
بــر زندگی تــک تک افــراد و خانواده هــای کانادایی،
اســتخدام مجدد این افراد را راهگشــای چالش های
اقتصادی پیش رو در کشور دانست.

در حال حاضر  8میلیون کانادایی کمک هزینه موسوم
بــه  CERBرا دریافــت می کنندکه آقای ترودو اظهار
امیدواری کرد با بازگشــایی شــرکت ها و بازگشت به
کار ایــن افراد با کمک هزینــه  Wage Subsidyکه
در اختیارکارفرمایان قرار می گیرد ،نیاز آنان به کمک
هزینه  CERBبرطرف شود.
بر اســاس اعالم قبلی دولت کمک هزینه موســوم به
 CERBتنها در چهار نوبت در اختیار افراد واجدشرایط
قرار می گیرد .تاکنون سه نوبت از چهار نوبت به این
افراد پرداخت شده است.

کسری بودجه  ۲۵۰میلیارد دالری و احتمال
افزایش مالیاتهای فدرال در آینده

به گــزارش ســیتیوی ،ایــو ژیرو
(ناظــر پارلمانی بودجــه) میگوید
بدهی دولت به حدود  ۲۵۰میلیارد
دالر رســیده و بــه همیــن دلیل،
دولت فــدرال تــوان چندانی برای
کمک بیشتر به ایجاد رونق دوباره
اقتصادی ندارد.
آقای ژیرو میگوید این میزان بدهی

ممکن است تا سالها جبران نشود
و دولــت نیز چارهای جــز افزایش
مالیاتها به منظور رفع آن نداشته
باشد .میزان کسری بودجه دولت
در ســال جاری میــادی ۱/۲۵۲
میلیارد دالر اســت که دلیلش نیز
کمــک هزینههــای پرداختــی بــه
مردم و نیز کســبوکارها طی دوره

همهگیــری گزارش شــده اســت.
دولت فقط به بیــش از  ۸میلیون
نفر درکانادا،حدود  ۴۰میلیارد دالر
در قالب برنامه کمکهزینه پاسخ
اضطراری کانــادا ( )CERBو نیز
 ۷/۵میلیــارد دالر در قالب یارانه
دستمزد کمک کرده است.

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
طراح ،ناظر پایه یک شهرداری
در ایران با بیش از  15سال سابقه
همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی
ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان
همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران
Shohreh Shahrian
و مستاجران گرامی

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax: 866-867-8020

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

------------ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف
----------------

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ه ایی
م
ا
ف
س ران

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

_______________
www.khoei.ca
7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1

T: 514-341-2235

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

• 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

Cell. : 514 574-6162

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
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کانادا :کرونا

اقساط معوق مانده وام ها بر اثر پاندمی و
کاهش سودآوری بانک ها



























کلینیکدندانپزشکیآریا

بــه گــزارش فایننشــال
پســت ،وقتی بزرگ ترین
بانــک های کانــادا نتایج
مالــی خــود را در مــاه
فوریــه گــزارش کردنــد،
مدیران گفتند برای اظهار
نظــر دربــاره تاثیــری که
کووید 19-برکسب و کار
آنها داشــته است ،خیلی
زود اســت .البتــه اکنون
دیگر شــکی در آثار بسیار
پاندمی بر مشاغل وجود ندارد.
طــی  3مــاه ،ویــروس کرونــا از
تهدیــدی دور به خطــری نزدیک
تبدیل شــد .و تعطیلی های ناشی
از آن اقتصاد جهان را به رکودی بی
ســابقه دچار کرد .برای جلوگیری
از مــوج چک های برگشــتی و
عدم پرداخت اقســاط ،بانک
ها بــه  700هزارکانادایی ،یا
 15درصدکل وام گیرندگان،
اجازه دادند پرداخت اقساط
خــود را از مــاه مارچ تــا  6ماه به
تعویــق بیاندازند .این تســهیالت
در حالــی اعالم می شــدکه حرفی
دربــاره پایــان کار زده نمی شــد و
اطالع رسانی درباره اینکه بعد از 6
ماه قرار اســت چه بشود از اولویت
برخوردار نبود.
اما با گزارش شــش بانــک بزرگ
کانادا درباره سود سه ماهه منتهی
به  30آوریــل ،این وضعیت تغییر
خواهدکرد .گزارش بانک ها از 26
می با گزارش دو بانک نوا اسکوشیا
و بانک ملی کانادا شروع می شود.
ایوان سیدال ،رئیس شرکت رهن
و مســکن کانادا ،هفته گذشته با
اشــاره به ریسک هایی که بانک با
آنها مواجه خواهد شــد ،به کمیته
اقتصادی مجلس گفت :حدود 20
درصــد از وام گیرنــدگان پرداخت
اقساط خود را تا سپتامبر به تعویق
خواهنــد انداخت .ســیدال به این
کمیته گفــت :در شــرکت رهن و
مســکن کانادا ،تیمی برای کمک
به مدیریــت این اوضاع (به تعویق
انداختن باز پرداخــت بدهی ها از
سوی مشــتریان) که در پاییز اوج
خواهــد گرفت ،مشــغول بــه کار
اســت .پاییز زمانی اســت که عده

هســتند .ایــن یعنــی
بســیاری از متقاضیــان
صرفــا بــه خاطــر نگــه
داشــتن پول نقــد ،و یا
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
فقــط بــه ایــن دلیل که
جراح دندانپزشک
دکتر فرانک هاشمی
این امکان فر اهم شــده
است ،درخواست تعویق
دکتر زهرا طباطبائی جراح دندانپزشک
اقساط خود را می کنند.
افراد
حتی بعضــی از این
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
درخواست تعویق را پس Dr. Mehri Heidari D.M.D.
گرفته و خواســتار ادامه
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
پرداخــت اقســاط خود شــده اندDr. Mahsa Zamani, D.M.D. .
به گفته جرمی رادین ،سرپرســت
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
موسســات مالی کانادا ،خیلی زود
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
است که بخواهیم این درخواست
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
ها را بی اســاس بخوانیم .هرچند
 کاشتن دندان Implant
عــده ای بــا وجــود تــوان مالــی
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
خود را
درخواســت تعویق اقساط
عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن

واقعا
داده انــد اما عــده زیادی هم


 دندان اطفال
نمی توانند در شرایط حاضر اقساط
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








خود را بپردازند.
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
بانک
تحلیلگران انتظار دارند سود

Implant
CEREC
AC Bluecam 
ها در ســه ماهــه دوم ،با توجه به
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
های
ضــرر دهی وام ها و حاشــیه
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
کاهش
ســودآوری تنــگ تــر ،بــا

Zoom 2 ACP
قبولکلیه
چشــمگیری مواجه خواهد شــد.
هر
آنها پیش بینی می کنند درآمد
بیمه های مدیکال
کانادا
ســهم از شــش بانک بزرگ

و بیمه های دانشجوئی
نسبت به سه ماهه قبل  51درصد

اتفاقی
کاهــش پیدا کنــد ،یعنــی
ای
مشابه آنچه بانک های منطقه
آمریکا تجربه کردند.
بازار
ســهراب موحدی ،تحلیلگــر
ســرمایه بانــک  BMOمی گوید:
Lumineers Veneer
پیش بینی می شــود جبران ضرر
وام ها در هشت بانک بزرگ کانادا
GESTION FINANCIERE LOYALE
بــا  287درصد افزایش نســبت به
SOROOR SADR ACCOUNTING
; ;امور دفترداری
AND BOOKKEEPING SERVICES
سال گذشته ،به  8.9میلیارد دالر
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
حسابداری
و
برسد.
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
به گفته گرومن ،در واقع ،کردیت
COMPANY CREATION AND
REGISTRATION
Montreal,
نقــش آفرین اصلی ســه ماهه دوم ; ;تاسیس و ثبت شرکت هاQuebec H3H 1M1
WITH APPOINTMENT
_________________________
خواهد بود .البته برای جبران وام
, Fax: (514) 933-2861
5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
ها فکر خواهد شــد ،امــا احتمال
Email: loyale.accounting@gmail.com
بازگشــت این وام ها هنــوز وجود
دارد .بــه عالوه ،تاثیر بی ســابقه
تعطیلی هــا نیز احتمــاال موجب
مشاور امالک در مونتریال:
خواهــد شــد شــاهد بیشــترین
مسکونی و جتــاری
ضرردهــی وام در تاریخ بانک های
کانادا باشیم.
 ارزیابی رایگان از خانه شما
•

شهر
مرکز
در
































 

 


















 









ای شــغل خــود را
از دست داده اما
بایــد بازپرداخت
اقساطخود
را از ســر
بگیرند.اگر
ا قتصــا د
کانادا نتواند
خود را به نحو
مطلوب بازسازی
کند ،حدود یک پنجم از وام
های داده شده ،به صورت معوقات
در خواهد آمد.
وام مســکن پیوســته یکــی از
منابع اصلی ســود بانــک ها بوده
اســت .بنابراین طبیعی اســت که
تحلیلگران بخواهند درباره تعویق
وام ها اطالعات بیشــتری کســب
کننــد .بانــک مونتــرال و رویــال
بانــک کانادا ســود  3ماهــه خود
را  27مــی و بانــک هــای CIBC
و  28 ،Dominionمــی اعــام
خواهند کرد .طبیعتــا نتایج برای
سهام دارانی که به رشد ثابت سود
عــادت کرده اند بســیار نامطلوب
خواهد بود .شــیوع کووید 19-و
سقوط قیمت نفت به وام دهندگان
ضرر سنگینی وارد کرده است .منی
گرومن ،تحلیلگــر اقتصادی ،می
گوید :ما می خواهیم بدانیم بانک
ها تحت چه الگویی پیش بینی می
کنند چه کسانی ،از کدام مناطق،
بــا چه ویژگــی هایی ،درخواســت
تعویق بازپرداخت خود را می کنند.
گرومــن اشــاره مــی کنــد بعضی
موسسات مالی کوچک تر گزارش
کرده اند به جای مشــتریان تحت
فشار ،با طیف وسیعی از متقاضیان
بــرای تعویق بازپرداخت ها مواجه
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 Tel : (514) 933-3337




























www.clinique-arya.com



















































































 




























حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N
سرورصدر

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

Guy

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Tel.: 514-777-3604
www.clinique-arya.com

Tel.: (514) 933-3337

 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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www.paivand.ca since 1993

دوران همهگیری...

نیمی از کانادایی ها :دولت ها واقعیت را در
مورد ویروس کرونا نمی گویند؟

نظرسنجی اخیر موسسه
 Lagerو انجمــن
مطالعــات کانادایــی
( )ACSنشــان می دهد
کــه 50درصــد از پاســخ
دهنــدگان معتقدنــد
دولت ها عمدا اطالعات
و آمــار موجــود دربــاره
کروناویروس را از ایشــان
مخفی نگه داشته اند.
در نظرســنجی از شرکت کنندگان
خواســته شــد تــا میــزان رضایت
خــود از اقدامــات دولــت هــای
فــدرال و اســتانی بــرای مقابله با
 19-COVIDرا ابــراز کننــد.
78درصــد از مــردم رضایــت خود
از عملکــرد دولت های اســتانی و
74درصد نیز رضایت خود از دولت
فدرال را ابــراز کردند .علیرغم باال
بــودن این میــزان رضایت ،نیمی

از شــرکت کننــدگان
در نظرســنجی دولــت
های اســتانی و فــدرال را به
پنهانکاری و عدم افشــای حقایق
متهم کرده اند .بیشــترین شــک
و تردید از ســوی کبکی ها (با 60
درصــد) ابراز شــد .اســتانی که تا
دوشنبه گذشــته بیش از  48هزار
مــورد ابتــا و  4هزار مــورد فوت
ناشی از  19-COVIDرا گزارش

کرده است.
از دیگــر نتایــج جالــب
نظرســنجی اینکــه 15
درصد از شرکت کنندگان،
شــایعه دســت داشــتن
بیــل گیتــس (بنیانگذار
مایکروسافت) در پاندمی
کروناویــروس را بــاور
داشته و شــیوع ویروس
را با شبکه ( 5Gمتعلق
بــه چیــن) مرتبــط
دانستند .از سوی دیگر
یک ســوم از مــردم معتقد
بودند که ویروس در آزمایشــگاه و
یا توسط دولت چین ساخته شده
است.
نظرسنجی مورد اشــاره با شرکت
 1510فرد بزرگسال کانادایی ،در
فاصله  22تا  25می برگزار شد.
•

بهروزباباخانی

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

عادیسازی قتل
حکومــت جمهــوری اســامی
بهاندازهی کســانی که در مالءعام
به اتهام قتل اعدام میشوند قاتل
اســت .در عمــل کشــتن تفاوتی
میــان قاتل فــردی و دولتی وجود
ندارد؛ اما قاتل بــودن حکومت از
افرادی که برای مراسم اعدام صف
میکشند و با فرزندانشان به تماشا
میایستندرفعمسئولیتنمیکند.
حکومت با اعدام در مالء عام قتل
را عــادی جلوه میدهد و کســانی
کــه به صحنهی اعــدام میآیند به
تماشاگران این نمایش عادی شده
تبدیل میشوند .همهی کسانی که
روزی در مراســم قتل یک انســان
شــرکت میکنند در قتــل رومینا
اشــرفی نیز ســهم دارنــد چون در
همین صحنههاســت که کشــتن
عادی شده است.
برآمــدن این موضوع بــه حوزهی
خودآگاهــی غربیــان از حــدود
یکصد ســال پیش بدین ســو به
ممنــوع شــدن اینگونه مراســم

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
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

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

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

سهمی که «ما» در قتل رومینا ...
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>> ادامه از صفحه8 :

و بعــد لغــو حکــم اعــدام در اکثر
کشورهای غربی انجامیدکاری که
ایرانیان برای کاهش نقش خود در
قتلهایی از نــوع رومینا در پیش
دارند.
مشــکل حقوقــی این داســتان در
چارچــوب جمهوری اســامی آن
اســت کــه ایــن ماجــرا در روایت
رسمی از ابتدا بهصورت فرار دختر
سیزدهساله با مرد بیستونهساله
به خانواده و جامعه انتقال مییابد
(تا قتل ناموســی بــه روایت اصلی
تبدیل شود) و نه بهصورت پرونده
کودکربایی.
• نسبیت فرهنگی
چند دهه است که گروهی از غربیان
کــه خــود را ضد اســتعمار معرفی
میکننــد برای نفــی برتری تمدن
غربــی کجراههای به نام نســبیت
فرهنگی را در پیشگرفتهاند.
نســبیت فرهنگــی میگوید هیچ
گروهی نمیتواند به ارزیابی اعمال
دیگر گروهها بپردازد چون گروهها
بــرای اقداماتشــان دالیــل خود را

دارند.
بــر اســاس ایــن دیــدگاه ختنهی
دختــران یــا کشــتن دختــران به
دلیل رابطهی آزاد با پسران توسط
مردان خانواده را نباید محکوم کرد
چون اصول و ارزشهای جهانی و
انسانی وجود ندارد.
به همین دلیل است که قتلهای
ناموسی مسلمانان در کشورهای
غربی توســط گروههــای باورمند
بــه نســبیت فرهنگی به زیــر قالی
فرســتاده میشــود .ایــن گروهها
معتقدند که طرح اینگونه اعمال
به اسالم هراسی منجر میشود.
همهی کسانی که تالش داشتهاند
هرگونه خشــونت مردان مسلمان
علیه زنان با اتکا به شریعت یا سنت
را توجیه یا پنهــان کنند ،در قتل
رومینا و هــزاران رومینای دیگر از
هند و پاکستان تا تونس و الجزایر
و از کانادا تا بریتانیا سهم دارند.
متاسفانه نســبیت فرهنگی امروز
باالخــص در میان گرایش چپ به
موضوعی غالب تبدیلشده است.

آن کجا که رســانهها و هنرمندان
و سیاســتمداران و دانشــگاهیان
دهها کشــور یک عمل وحشــیانه
مثل قتل ناموسی را محکوم کنند
و روشهایــی برای مقابله با آن در
پیش گیرند و این کجا که در برابر
آن زبــان ببندنــد و حتــی گزارش
ندهند تا متهم به مخالفت با هویت
مسلمانی و اسالم نشوند؟
• سیاست سفید منایی
مقامــات دســتگاه تبلیغاتــی
ایران تحت
جمهوری اسالمی (در ِ
جمهوری اسالمی فرهنگ و رسانه
وجود نــدارد) نقشــی مضاعف در
قتــل رومینــا دارند چــون نهتنها
مبلــغ ارزشهــای قبیلــهای مثل
«غیرت مردانه» هســتند بلکه از
آگاهــی عمومی در این زمینه مانع
میشوند.
کیانــوش عیــاری ده ســال پیش
فیلمی ساخت به نام «خانهپدری».
فیلــم او به خاطر روایتی از کشــته
شــدن یــک دختر به دســت پدر و
برادرش در دوره قاجار ۱۰ ،ســال
در صنــدوق توقیــف بود و ســال
گذشــته بعد از چند هفته نمایش
دوباره توقیف شد.
علــت توقیــف فیلم ســیاه نمایی
جامعهی ایران عنوان شد.
طنــز روزگار این اســت کــه آنچه
«ســیاه نمایی» معرفی میشــود
میتوانــد مکرر ًا به واقعیتی ســیاه
تبدیل شود.
به علــت شــیوع این موضــوع در
میان مسلمانان مهاجر در جوامع
غربــی چندیــن فیلــم مســتند
(خاطرات ناموسی ۲۰۱۳؛ قیمت

نامــوس )۲۰۱۴ ،و داســتانی
(کشتهشده توســط پدرم ،بروس
گودیســون۲۰۱۶ ،؛ یک عروسی،
استفن استرکر )۲۰۱۶ ،با محوریت
این موضوع ساختهشــده است اما
ایــن آثار اجازهی نمایــش در ایران
پیدا نمیکنند چون بهزعم مقامات
جمهوری اســامی ســیاه نمایی
جوامع مسلمان هستند.
مشــکل ایــن نــگاه آن اســت کــه
جامعــهای کــه در قالــب فیلــم و
داستان و رمان و مستند و گزارش
و تحقیق بــه خود نــگاه نمیکند
مدام اشتباهاتش را تکرار میکند.
جمهوری اسالمی چنین جامعهای
میخواهــد .در یک جامعــهی آزاد
میتــوان از همــهی کســانی که از
توقیف فیلم عیاری دفاع کردهاند
بازخواست کرد.
• غیرعادی بودن
دوستداشنت و مالطفت
بوقهــای تبلیغاتــی جمهــوری
اســامی شــبانهروز صحنههــای
خشــونتآمیز تا حد نشــان دادن
جنــازه و خــون و صحنههــای
بمبگــذاری و تکههــای بــدن را
پخش میکنند اما نشان دادن در
آغوش گرفتن برادر و خواهر ،پدر و
دختر و زن و شوهر ممنوع است.
بزرگترین گناه نمایش بوسه است
و نه نمایش اعدام وکشتن .قهرمان
فیلمهای پخششده در تلویزیون
دولتــی تروریســتهایی هســتند
کــه «کــودکان صهیونیســت» را
میکشــند و نه مــردان و زنانی که
عشق میورزند .در چنین فضایی
در آغــوش گرفتن رومینا توســط

پدرش عادیتــر مینماید یا بریده
شدن سر وی؟
کســانی که ایــن داســتان را بعداً
در یک فیلم داســتانی ببینند ،در
نیمههای فیلم انتظار دارندکه پدر
دخترش را پس از پیدا شــدن وی
توسط مأموران در آغوش کشد و با
مهربانی از سر نافرمانیاش بگذرد
یــا وی را بــه خاطر لکهدار شــدن
ناموسش با داس سر ببرد؟
ایــن انتظــارات توســط بوقهای
تبلیغاتــی و تعلیمــات مداحــان و
روحانیــون بر ســر منابر ســاخته
و پرداختــه شــده اســت .مذهــب
سیاســیای که امــروز در ایــران با
فرهنــگ التهــا و اراذل و اوباش
خیابانــی بهشــدت درآمیختــه
(اســامگرایی شــیعه) بهشــدت
مسموم و مســمومکننده است و
میتوانمنتظرمیوههایکشندهی
آن بود.
ممکــن اســت «مــا» در میــان
هیچیــک از گروههــای پنجگانهی
فوق قرار نگیریــم اما همینکه در
برابــر این جنایات عظیم ســکوت
کنیم یــا برایمان این امــور عادی
باشد بهطور غیرمستقیم سهمی در
این داستان داشته و داریم .بدون
درک ایــن ســهم و نقــش ،صدها
هــزار رومینای دیگر بــا آغوش باز
خانــواده و جامعه مواجه نخواهند
شد.
___________
دیــدگا ه و نظــرات ابــراز شــده در
ایــن مقاله ،نظر نویســنده بوده و
سیاســت یــا موضع این نشــریه را
منعکسنمیکند.
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جمهوری اسالمی...
شکست سیاست جمعیتی خامنهای در دهه ۹۰

هایکهارتونیان

علی خامنهای کارزار خود برای
افزایش رشد جمعیت را در سال
 ۱۳۹۱شروع کرد و خواستار دو
برابر شدن جمعیت شد.
-----بنا به آخرین آمارهای سازمان ثبت
احوال ،تعداد تولد در سال ،۱۳۹۸
۱۷۰هزارکمتر از سال  ۱۳۹۷بوده
اســت .در ســال  ۱۳۹۷هــم تولد
 ۱۲۰هــزار کمتــر از ســال ۱۳۹۶
بوده اســت .تعداد تولدهای سال
 ۱۳۹۷در مقایســه با ســال ۱۳۹۴
نشــان دهنــده کاهــش ۲۰۳۷۱۰
نفــری اســت .همچنیــن ،میزان
موالید از حدود  ۲۰در هر هزار نفر
جمعیت در سال  ۱۳۹۴با کاهشی
محسوس به  ۱۶.۷در هر هزار نفر
جمعیت در سال  ۱۳۹۷رسید.
علی خامنــهای کارزار خــود برای
افزایش رشــد جمعیت را در سال
 ۱۳۹۱شــروع کرد و خواســتار دو
برابــر شــدن جمعیت شــد ،اما از
همان سال کاهش رشد جمعیت
(و نــه کاهش جمعیــت) نیز قابل
توجــه بــوده اســت .نــرخ رشــد
جمعیــت ایــران از  ۱.۲۹درصد در
ســال  ،۱۳۹۰بــه  ۱.۲۴درصــد در
سال  ۱۳۹۵رسید و در سال ۱۳۹۸
به کمتــر از یک درصــد افت کرد.
البتــه حتی بــا رقم یــک درصدی
رشــد ،ساالنه حدود  ۸۳۰هزار نفر
به جمعیــت ایران افــزوده خواهد
شد.
این رخداد علیرغم همه اقدامات
دولت در جهــت افزایش جمعیت
مثل قطــع توزیع وســایل مجانی
پیشگیری از بارداری در خانههای
بهداشــت ،در نظــرگرفتن عوامل
تشــویقی در فرزنــدآوری (یــک
میلیون به حساب نوزاد) ،استخدام
و پرداخــت دســتمزد برای رشــد
جمعیت و حذف عوامل تنبیهی یا
تشویق ناکننده ،و تبلیغات دولتی
و حکومتی همهجانبه برای تشویق
افــراد به داشــتن فرزندان بیشــتر
(«فرزنــد بیشــتر ،آینــده بهتر»)
صورت گرفته است .این تحول در
یک جهت مشخص ،یعنی نادیده
گرفته شــدن دستورات و سیاست
رسمی حکومت ،چگونه قابل فهم
است؟

•

مخالفتزیرپوستی
بخش قابل توجهــی از مردم ایران
ممکــن اســت از تــرس ســازمان
ســرکوب به خیابان برای اعتراض
نیایند ،اما حداقل در نادیده گرفتن
دســتورات و خواســتهای علــی
خامنهای از کسی نمیترسند .علی
خامنــهای به مهندســی اجتماعی
جامعــه حتــی در حــد اندرونی-
بیرونــی کــردن معمــاری درون
خانههــا بــاور دارد و تــا حدی که
توانســته ،آن را در مســکن سازی
دولتی اعمال کرده است ،اما هنوز
موفق نشــده به رختخــواب افراد
راه پیدا کند و زنــان و مردان را به
تولید مثل بیشتر وادار سازد .این

•

دستــرسی شهروندان به
اطالعات
در دهه شــصت ،جامعــه ایران دو
کانال تلویزیونی و یک شبکه خبری
رادیویــی سراســری و دو روزنامــه
داشت که هیچ گونه اطالعرسانی
در برنامــه آنهــا نبــود ،بلکه مملو
بودند از تبلیغات سیاســی به نفع
اجرای شــریعت ،آســمانی معرفی
کــردن خمینــی ،عامــل دشــمن
دانستن مخالفان و انتشار و پخش
اعترافات آنها ،و تبلیغات جنگ.
اطالعــات پزشــکی و بهداشــتی و
خانوادگــی و نیز چگونگــی زندگی
دیگــر مردمــان بــه هیــچ وجه به
مخاطبان عرضه نمیشد.
اما در دهه نود این انحصار رسانهای
شکسته و مردم به انواع اطالعات
در رســانههای رقیب و شبکههای
اجتماعــی و اطالعــات رد و بــدل
شــده میان شــهروندان دسترسی
دارنــد .در ایــن شــرایط نمیتوان
ایده «فرزند بیشــتر آینده بهتر»را
یکطرفه به دیگران فروخت.

•

فــردگرایی
در دهه شــصت نه تنها حکومت،
بلکه جامعه بعــد از انقالب خود را
تودهای بدون شکل تلقی میکرد.
بدون ایــن تصور ،جامعــه خود را
در اختیار روحانیــت قرار نمیداد،
انقالب صورت نمیگرفت ،عکس
خمینــی در ماه دیده نمیشــد ،و
صدها هزار نفر به استقبال مستبد
و قصاب آیندهشان نمیرفتند.
امــا از دهــه هفتاد بدین ســو ،به
تدریــج ایرانیان دریافتنــد که باید
«شهروند دارای حق» باشند و نه
صرفا «تابع» یک دولت.
شهروند دارای حق ،به ترجیحات
و خواســتهای خــود نســبت به
«جمع» تقدم میبخشــد .چنین
شــهروندی ،زندگی و خوشبختی
خــود را فــدای بــار آوردن پنــج تا
پانزده فرزند نمیکند .اکثریت زنان
جامعه ایــران در دهه نود زندگی را
در شــوهرکردن در سنین پایین و
تبدیل شدن به ماشین تولید مثل
محدودنمیبینند.انتظاراتبیشتر
یا متفاوت از زندگی ،اتفاقی اســت
کــه در نســل جــوان در دهههای
هفتاد تا نود رخ داده است.

•

باال رفنت سن ازدواج
تحصیل دختران تا حد تحصیالت
تکمیلی ،متوسط سن ازدواج آنها
را در ســالهای اخیــر تا حدود ۲۴
ســال باال کشیده است .اکثر زنان
ایرانی در ســال اول ازدواج بچهدار
نمیشــوند ،چــون احتمال طالق
را بــاال میبیننــد .متوســط ســن

مشــاورامالک

• 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

 5عاملساختاریتعیینکنندهبرایکندشدنرشدجمعیتدرایران
مخالفت زیرپوستی جامعه ،ریشه
در عوامــل ســاختاری دارد .در
این نوشــته نخســت به پنج عامل
ســاختاری تعییــن کننــده کنــد
شــدن رشد جمعیت در ایران و در
نهایت به هدف برآورده ناشده علی
خامنهای اشاره میکنم:
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بــارداری زنان ایرانــی به حدود ۲۸
سالگی رسیده است .بدین ترتیب،
از میزان فرزندآوری در ســالهای
 ۱۵تــا  ۳۰ســالگی زنــان بــه نحو
قابل توجهی کاســته شــده است.
هیــچ قدرتی نمیتواند ایــن امر را
واژگونــه ســازد ،چــون انتظارات
زنان از زندگی تغییــر یافته و اکثرا
تحصیل وکســب شغل را مقدم بر
تشــکیل خانواده میبینند .تالش
حکومت برای پایین نگاه داشــتن
ســن ازدواج دختران ( ۹ســالگی)
نه تنها به افزایش فرزندآوری منجر
نشده است ،بلکه به تعداد کودکان
مط ّلقه افزوده و بهداشت جسمی و
روانی آنها را آسیب زده است.

Cell. : 514 574-6162

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

•

دشــواری تامین خانواده
پایین آمدن نرخ تشکیل خانواده و
فرزندآوری فقط ناشی از باال رفتن
انتظارات نسبت به مراسم ازدواج
و نقطه شروع زندگی نیست ،بلکه
بــه تصور امــکان اداره خانواده نیز
بازمیگــردد .جوانانی که با حقوق
ســه میلیون تومانی امروز بر ســر
کار میرونــد و خط فقــر حدود نه
میلیــون تومــان اســت ،میدانند
که از پس هزینههــا ،حتی اگر زن
و مــرد هــر دوکار داشــته باشــند
(کــه تقریبــا ناممکن اســت مگر
بــرای خودیهــا) ،برنمیآیند .در
دهــه  ۹۰بیــکاری جوانــان (تا ۶۰
درصد در برخی مناطق کشــور) و
نرخهای تورم ( ۴۰تا  ۵۰درصد در
برخی سالها) هیچ انگیزهای برای
رفتن زیــر بار مســئولیت خانواده
نمیگذارد .اکثر جوانان خود را در
زیر سقف خانه پدر و مادر شادتر و
راحتتــر مییابند تا جدا شــدن از
خانواده.

•

کاهش امید به آینده
شــهروند حقمدار و فردگرا وقتی
بــه مقایســه خود بــا شــهروندان
دیگرکشــورها میپــردازد و زندگی
جوانان را با هم مقایســه میکند،
اگــر به فکــر مهاجــرت نیفتد (که
بسیاری چنین کردهاند) ،حداقل
خود را به دست چرخههای باطل
نمیســپرد تــا خــود را در زنــدان
شــرایط اقتصادی بــدون امید به
آینــده ببیند .شــرایط اقتصادی و
اجتماعــی ایــران در دهه نــود (با
وجــود تحریمها ،برنامــه پرهزینه
اتمی و هزینههای گسترشطلبی
در خاورمیانــه) بــه گونــهای بوده
است که به خوشبینترین افراد نیز
امیدی برای آینده بهتر برای خود و
فرزندانش نمیدهد .در این شرایط
حداقل کاری که یک فرد میتواند
بکند ،پرهیــز از ازدواج و فرزنددار
شدن بوده است .همزمان با پایین
آمدن ارقــام ازدواج آمار طالق نیز
در ایران افزایش یافته اســت (یک
طالق در هر سه ازدواج ،باالخص
در پنج ســال اول که زن و شــوهر
بیشترین نرخ باروری را دارند) که
هر دو ،نرخ رشد جمعیت را کاهش
میدهند .هر دوی این شاخصها

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

4010 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
تا حد زیادی ناشی از برآورده نشدن
انتظارات افراد از زندگی مشترک و
تشــکیل خانواده در شرایط دشوار
اقتصادی است.

•

هــدف چه بود؟
اســاس و بنیــاد خواســت علــی
خامنــهای بــرای دوبرابــر ســازی
جمعیت،نهرفاهومصلحتعمومی
و نه نیاز به جمعیت بیشــتر برای
توسعه ملی ،بلکه جاه طلبیهای
امپریالیستیوگسترشطلبانهبوده

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

است .علی خامنهای تصور میکند
که برای تبدیل شدن به ابرقدرت،
به جمعیــت  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیونی
نیــاز دارد تا افراد بیکار بیشــتری
برای اســتخدام در بســیج داشته
باشــد؛ بدون توجه به این که این
جمعیت چگونه زندگی میکنند و
چه بر سر محیط زیست آنها آمده
و خواهــد آمــد .دقیقا بــه همین
دلیل ،مــردم ایران از حیــث زاد و
ولد به مسیر  ۱۸۰درجه بر خالف
خواســت رهبر جمهوری اسالمی

ایــران رفتهاند و حتی خانوادههای
مذهبی در قشر حاکم ،اکثرا به دو
یا ســه فرزند قناعت میکنندُ .بعد
خانوار در ایران ،هر ساله به رقم ۳
نزدیک و نزدیکتر میشود.
مجیدمحمدی
_______
دیدگا ه و نظرات ابراز شده در
این مقاله ،نظر نویسنده بوده و
سیاست یا موضع این نشریه را
منعکسنمیکند.
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Soleil dental clinic
)Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD

• 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  43سال سابقه
-----------------

• دکتر مهرنوش البرزی

----------------•

دکتر محمد ال بذال
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vdغــاز به کار توجه
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 2 Tasch J4Y 1Aسارد
7801 sard, QC 6-2622
Bros : 450-92
Tel.
5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
)(Metro: C.D.Neiges

7801-2 Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

Tel.: 514-731-1443

 5کشور در معرض خطر قحطی
گومیر
هم زمان با باال رفتن آمار مر 
ناشــی از ویروس کرونا در جهان،
برنامه جهانی غذا ( )WFPهشدار
داده است که جهان با "همهگیری
گرسنگی" روبرو است چون شمار
افرادی کــه نیازمند غذا هســتند
امسال میتواند نزدیک به دو برابر
شود.
در پایــان ســال ۱۳۵ ،۲۰۱۹
میلیــون نفر بــا "گرســنگی حاد"
دســت به گریبــان بودند .به گفته
برنامه جهانی غذا ،به دلیل اعمال
قرنطینه در بسیاری از کشورهای
جهان ،این تعداد احتما ًال به ۲۶۵
میلیون نفر خواهد رسید.
دیوید بیزلــی ،مدیر اجرایی برنامه
جهانی غــذا میگوید" :حتی پیش
ازشــیوع ویروس کرونا ،من پیش
بینــی میکــردم که دنیا در ســال
 ۲۰۲۰به دالیل گوناگون با بدترین
بحران انسانی از جنگ جهانی دوم
تا به امروز روبهرو خواهد شد".
این ســازمان که در ســال ، ۲۰۱۹
 3/8میلیــارد دالر کمک دریافت
کرده اســت ،امســال بــرای ادامه
فعالیتهای خود دست کم به ۱۰
تا ۱۲میلیارد دالر نیاز دارد.
کدام کشورها در معرض
بیشترینخطرهستند؟
• یمن
این کشور حتی پیش از آغازجنگ
هم فقیرترین کشــور جهان عرب
بود.

در ســال  ۲۰۱۵پس ازآن
کــه ائتــاف بــه رهبری
عربســتان ســعودی در
درگیری علیه شورشیان
حوثی یمن مداخله کرد،
وضعیــت مــردم در این
کشــوربه مراتب وخیمتر
شد.
عــارف حســین ،مدیــر
بخــش
اقتصــادی
تحقیقــات ،ارزیابــی و
نظــارت برنامــه جهانــی
غــذا گفــت" :هرچــه درگیریها
طوالنیترشــود ،شــمار افــراد
آســیبپذیر بیشترمیشــود .ما در
ســال  ۲۰۱۶در یمــن ،بــه ســه تا
چهار میلیون نفرکمک میکردیم.
در حالی که امروز این تعداد به ۱۲
میلیونرسیدهاست".
برنامــه جهانــی غــذا در اوایل ماه
جاری گفــت که به دلیــل نگرانی
برخی از کشورها مبنی برممانعت
شورشیان از تحویل کمک ،ارسال
محمولهها به مناطق تحت کنترل
حوثیها را متوقف میکند.
یمن نخســتین مورد تأیید شــده
ابتال به ویــروس کرونا را اوایل ماه
جاری گــزارش کــرد ،آژانسهای
امــدادی هشــدارمیدهند کــه
این بیمــاری میتواند به ســرعت
سیستمهای ضعیف این کشور را
تحت تاثیر قرار دهد.
• جمهوری دموکراتیک کنگو

براســاس آمار برنامــه جهانی غذا،
پس از گذشت بیش از یک چهارم
قرن از درگیریهای مســلحانه در
مناطقــی از جمهوری دموکراتیک
کنگــو ،این کشــور دومیــن مورد
بحران گرسنگی در جهان است.
بیــش از ۱۵درصد از جمعیت این
کشــور تحت عنــوان "ناامنی حاد
غذایی" دســته بندی میشــوند،
بــه ایــن معنی کــه آنهــا درزمره
 ۳۰میلیون نفــری از مردم جهان
هســتند که در مناطــق جنگی به
ســر میبرند و تقریب ًا به طور کامل
وابسته به کمکهای خارجیاند.
آقــای حســین گفــت ،نزدیــک
بــه ۲میلیــارد دالر بــرای تأمیــن
موادغذایی این جمعیت در سه ماه
آینده مورد نیاز است.
وی افــزود" :این مــردم دربدترین
شــرایط زندگی میکننــد وبا وضع
حاضربــه زودی بــا مشــکالت به

مراتب بیشتری نیزدست به گریبان
خواهند شد ".
جمهــوری دموکراتیــک کنگــو
همچنیــن دارای  ۵میلیــون آواره
داخلــی و بیــش از نیــم میلیــون
پناهنــده از کشــورهای همســایه
است.
مردمانی که با ناامنی غذایی
حاد مواجه هستند
افزون بــر خطراتی که افــراد را در
مناطق جنگــی تهدید مــی کند،
آوارگان بــه هنگام شــیوع ویروس
کرونا آســیبپذیرتر نیز می شوند
زیرا بیشترآنها به حداقل تجهیزات
بهداشــتی اساســی کــه بــرای
جلوگیری از شــیوع بیمــاری الزم
است ،دسترسی ندارند.
در اوایــل مــاه جاری ســخنگوی
آژانــس پناهندگان ســازمان ملل
متحد ،هشدار دادکه خشونتهای
مداوم در کنگــو تالش برای مهار

ویــروس کرونا را بــه مخاطره می
اندازد ،شــیوع این ویروس
تاکنــون عمدتــا کینشــازا
پایتخت کنگو را تحت تأثیر
قرار داده است.
• ونزوئال
بر خالف ســایر کشورهای
این فهرست ،گرسنگی در
ونزوئال نه به دلیل درگیری
یــا عوامل محیطــی ،بلکه
ناشی از مشکالت اقتصادی
است.
اگرچه ونزوئال دارای ذخایر
نفتی فراوانی است ،اما پس
ازآن که در ژانویه سال گذشته نرخ
تورم در این کشــور به  ۲۰۰درصد
رســید ،نزدیک به یک سوم مردم
این کشور دچار فقر شدند.
براساس گزارش برنامه جهانی غذا،
مهاجــرت دســتهجمعی کارکنان
بخش بهداشت از این کشورنیز به
حجم مشکالت افزوده است .
البتــه مشــکالت بــه اینجــا ختم
نمیشــود ؛ نزدیک بــه  9میلیون
نفــر ( ٪۱۵جمعیــت) از مردم این
کشوردر سالهای اخیر ونزوئال را
ترک کرده اند و این در حالی است
که صدها هزار نفر از این مهاجران
در کشــورهای همســایه با ناامنی
غذایی روبرو هستند.
• سودان جنوبی
جوانتریــن کشــور جهــان که در
سال  ۲۰۱۱از همسایه شمالی خود
ســودان جدا شد و اعالم استقالل
کرد .گرچه هدف از این اقدام پایان

جنگ داخلی طوالنی بود ،اما این
کشور تنها پس از گذشت دو سال
دوباره درگیر جنگ شد.
برنامه جهانی غذا هشدار میدهد
کــه گرســنگی و ســوءتغذیه در
سودان جنوبی از ســال  ۲۰۱۱در
باالترین میــزان خود قــرار دارد و
نزدیک به  ۶۰درصد از مردم روزانه
برای پیدا کردن غذا دچار مشــکل
هستند .
مــوج ملخهــای مهاجــم کــه
محصــوالت زراعــی را در سراســر
آفریقای شرقی نابود کرد ،در اوایل
ســال به ســودان جنوبی رسید و
باعث وخیمتر شدن اوضاع شد.
بــه گفتــه آقــای حســین" :حتی
بــا مطــرح نبــودن کوویــد ۱۹ -
نیــز ملخهــای بیابانی بــه تنهایی
میتوانستند مشــکالت فراوانی به
بار بیاورند".
و بــه عنــوان یکی از وابســتهترین
کشورهای جهان به تجارت نفت،
پیــش بینــی میشــود که بــا افت
قیمت نفت مشکالت زیادی برای
این کشــور به وجــود خواهد آمد.
طبق اعالم دانشگاه جان هاپکینز،
در این کشــور تا کنون چهار مورد
ابتال بــه ویروس کرونا ثبت شــده
است.
• افغانستان
کشور دیگری که به دلیل درگیری
های دراز مدت ویران شــده است.
پــس از حملــه ایاالت متحــده در
سال  ،۲۰۰۱افغانستان نزدیک به

{>> ادامه در صفحه}15 :
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وزارت خارجه آمریکا:

جمهـــوری اسالمی

ایـــران در بیش از  ۴۰کشور  ۳۶۰تـــرور
انجام داده است

ما ممیزی را رعایت میکنیم!

شما هم رعایت کنید!

نامه بیسابقه « ۲۵۰هنرمند تئاتر و سینما» به وزیر ارشاد

 ۲۵۰بازیگر ،کارگردان و عوامل
تئاتــر در بیانیــهای عجیــب
خطاب بــه علی صالحــی وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی اعمال
سانسور بر آثار هنری را تأیید کرده
و خواســتار درجهبندی در اعمال
سانسور بر اساس میزان مخاطب
هر رسانه شدند!
این نامه بیســابقه و تکاندهنده را
که مشابه آن در ایران و کشورهای
دیگــر دیــده نشــده ،هنرمنــدان
مشــهور و پیشکســوتی امضــا
کردهاند کــه به دلیل حمایت خود
از سیاســتهای نظام و همچنین
انعطــاف و همکاری گســترده در
تبلیغ فرهنــگ و هنر ایدئولوژیک
نظــام ،همــواره مــورد انتقــاد
مخاطبانهستند.
ایــن افــراد در این نامــه از افزایش
میزان سانسور در تئاتر انتقاد کرده
و خواســتار درجهبندی سانســور
بر اساس گســتردگی مخاطب هر
رسان ه شدهاند!
در بخشی از این نامه بسیار عجیب
که به امضای چهرههای شــناخته
شدهای از جمله فاطمه معتمدآریا،
مرضیــه برومنــد ،رضــا کیانیــان
و رامبــد جــوان رســیده ،آمــده:
«جناب آقای عباس صالحی ...ما
ممیزی را رعایت کردهایم ،نه چون
دوســتش داریم یــا پذیرفتهایمش
یــا برایمــان محترم اســت ،بلکه
چون ســاکن ســرزمینی هستیم
کــه عاشــقانه دوســتش داریم ،و
قانــون این ســرزمین -خــوب یا
ِ
بــد -ممیزی را برگردن ما نهاده.
مــا در هم ه کارهای خود ،پیش از

رقتبرانگیز و ماندگار!
تولید ،به این ممیزی فکر میکنیم
و رعایتــش میکنیــم و اگر چیزی
از دســتمان در بــرود ممیــزان
زحمتــش را میکشــند .پس این
نامه دربار ه کلیت ممیزی نیســت
بلکه به موضوعــی در دل ممیزی
میپردازد!»
این اهالی تئاتر و سینما در نامهی
خود حتی اعمال سانسور در سینما
را تأیید کردهاند و درباره اجرای آن
همکاران
«نگاه
رهنمــود دادهاند:
ِ
ِ
سینمایی شما -با توجه به اعتقاد
به لــزوم ممیزی -کاملن صحیح
است .تغییر رسانه و طیف گسترد ه
مخاطــب ،مالحظــات دیگــری
میطلبــد؛ همانطور کــه ممیزی
تلویزیــون -رســانهای در خانــ ه
همگان ،با سینما -رسانهای بسته
ِ
انتخاب تماشــاگران -متفاوت
به
اســت .اما موضوع تئاترکمی فرق
میکند».
نکتــه قابل توجــه اینجاســت که
بخــش مهمــی از امضاکننــدگان
ایــن نامه از جمله مرضیه برومند،
فاطمــه معتمدآریــا ،گالب آدینه،
رضا کیانیان ،افشــین هاشــمی،
ستاره اســکندری ،شبنم مقدمی
و رامبــد جــوان از جملــه حامیان
و تبلیغکننــدگان حســن روحانی
در انتخابــات ریاســتجمهوری
هستند؛ که بعدا از حمایت و جذب
رأی برای او ابراز پشیمانی کردهاند!
اینــان حــاال نــه خواســتار پایــان
سانســور و آزادی بیان و هنر بلکه

خواســتار طبقهبندی سانسور
هســتند آنهم در حالــی که به
گفته خودشان در همین نامه،
پیشاپیش آن را رعایت میکنند!
....
انتشــار بیانیــهی فــوق ،جنجال
گســتردهای در فضــای مجــازی
برانگیخته و انتقادهای بســیاری
از ســوی کاربران به دنبال داشــته
است .منتقدان ،این نامه را نرمش
بیــش از پیــش  ۲۵۰تــن از اهالی
«هنــر» در برابر اعمال سانســور
و فشــارهای وارد شده بر فرهنگ
کشــور میدانند که بطور شــفاف
اعــام کردهاند حاضرند با هر نوع
برخــورد و سانســوری همچنــان
بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد!
مخاطبان امضــای چنین نامهای
را تأیید سانســور و خودسانسوری
هنرمنــدان و عادیســازی روال
غیرعــادی وزارت فرهنــگ و
ارشاد اســامی در اعمال سانسور
دانستهاند.
کاربــران فضای مجــازی این نامه
را سندی رقتبرانگیز و ماندگار در
تاریخ فرهنگ و هنر ایران میدانند
کــه به التماس از وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســامی پرداخته تا به آنها
رحم کرده و بگذارد به فعالیتهای
خود ادامه دهند.
فرج ســرکوهی نویســنده و منتقد
فرهنگی با انتشــار توئیتــی در این
رابطه نوشته است:
مــا ذلیــل و ضعیــف و حقیریــم
خواهــش میکنیــم مــا را کمتــر
سانسورکنید.
•

اطالعیه کانون نویسندگان ایران" در تبعید"

در سوگ ملیحه تیره گل

کانــون نویســندگان ایــران "در
تبعید" با اندوه فراوان در گذشت
منتقد ،شاعر و پژوهشگرگرانقدر و
کم تا ،ملیحه تیره گل ( م.رازین)
را بــه اطالع هم میهنان عزیز می
رســاند .ملیحه تیــره گل ،عضو
کانــون نویســندگان ایــران " در
تبعید" ،در گسترۀ نقد و پژوهش
ادبــی آثــار مانــدگاری ازخــود بر
جای گذاشــته است .نقد تحلیلی
" اندیشــه در شعراسماعیل خوئی
و خاســتگاه آن" ( ســال ، )1375
مقدمــه ای برادبیــات فارســی در
تبعیــد ( )1357-1375منتشــر
شــده در سال  ، 1377و مجموعه
 14جلــدی " روایتــی از ادبیــات
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فارسی درتبعید" ،از گنجینه های
نقــد و پژوهــش ادبــی ،کارهــای
درخشان ملیحه تیره گل هستند.
از ملیحه تیره گل دفترهای شــعر
«از خفای خــود» و «کاکتوس»،
و«کوه جواب میدهد» ( مجموعه

مقاالت در بارۀ شــعر و داستان)
منتشر شده است.
سایت ادبی " غرفۀ آخر" ،از فعال
تریــن و با کیفیت ترین ســایت
های ادبی ،ســایت ملیحه تیره
گل است.
کانــون نویســندگان ایــران " در
تبعیــد" با اندوه و دریغ بســیار،
درگذشــت این بانوی بزرگوار را
بــه خانــواده و دوســتان وی ،و به
خانواده فرهنگ و ادبیات فارســی
تسلیت می گوید.
کانــون نویســندگان ایــران " در
تبعید"
 21ماه مه 2020
اول خردادماه 1399

وزارت خارجــه آمریکا گزارشــی با
عنــوان “ترورهــا و فعالیتهــای
تروریستی ایران در خارج از کشور”
منتشــرکــرده و در آن به اقداماتی
از ایــران از زمان انقالب بهمن ۵۷
اشاره کرده است.
ایــن گــزارش میگویــد از زمــان
استقرار جمهوری اسالمی در ایران
“حکومــت در بیش از  ۴۰کشــور
جهان درگیــر ترورها ،برنامهریزی
برای تــرور و حمالت تروریســتی
بــوده اســت” و “مقامات ارشــد
ایرانی اظهار داشــتند كه مخالفان
خود را در ســایركشــورها دنبال و
آنها را سرکوب می کنند”.
وزارت خارجه آمریکا گفته است در
چهل و یک سال گذشته “اقدامات
تروریســتی ایــران در کشــورهای
جهــان “شــامل  ۳۶۰مــورد ترور
هدفمنــد در ســایر کشــورها” و
“حمالت گســتردهای بوده که به
ضرب و جرح صدها نفر منجر شده
است”.
’استفاده از گروههای دیگر
مانند حزباهلل’
گــزارش وزارت خارجه آمریکا می
گوید “این ترورها و حمالت عمدتا
نه تنها از طریق نیروی قدس سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و وزارت
اطالعات بلکه از طریق اشــخاص
ثالث و ماموران و گروههای نیابتی
هماننــد حــزب الله انجــام گرفته
است”.
وزارت خارجه آمریکا در این گزارش
گفته است که ماموران دیپلماتیک
جمهوری اســامی ایران در سایر
کشورها “بارها و بارها در ترورهای
خارج از کشــور نقش داشتهاند که
این موضوع در احکام دستگیری،
تحقیقــات پلیــس و بررســیهای
قضایی ،گزارش های اطالعاتی و
مشاهده شــاهدان عینی مشهود
است”.
وزارت خارجــه ایــاالت متحده در
این گزارش نام سه دیپلمات ایرانی
تحت تعقیب به نام های محســن
ربانی ،احمدرضا اصغری و اسدالله

اسدی را آورده است .دو نفر اول از
متهمان انفجار سال  ١٩٩٤در مقر
یهودیان آرژانتین ،موسوم به آميا،
هســتند و آقای اســدی از اعضای
سفارت ایران در اتریش ،اکنون در
زندانی در بلژیک در انتظار برگزاری
دادگاه است .او به تالش برای تهیه
مواد منفجر برای کارگذاشــتن در
گردهمایی یک گــروه از مخالفان
جمهوری اسالمی ایران در پاریس
متهم شده است.
ترور مسعود مولوی در ترکیه
این گزارش به اظهارات مقامهای
ترکیه هم اشاره کرده که دیپلمات
های ایرانی را به نقش داشــتن در
ترور مسعود مولوی متهم کردهاند.
آقای مولوی یک شهروند ناراضی از
سیاستهای حكومت ایران بود که
در ترکیه زندگی میکرد.
گــزارش میگویــد “از آنجــا کــه
اســتفاده از پوشــش دیپلماتیک،
توجــه بیشــتری جلــب میکند،
ایران تمایل بیشــتری نشان داده
تا از باندهای جنایتکار ،کارتلهای
مواد مخدر و اشــخاص ثالث برای
انجــام تــرور در خــارج از کشــور
استفاده کند”.
’نقش علی فالحیان در
ترورهای فرامرزی ایران’
وزارت خارجــه آمریــکا در ایــن
گزارش به تحریم شــدن اخیر علی
فالحیان وزیــر اطالعات دو دولت
اکبر هاشــمی رفســنجانی اشــاره
کرده و گفته اســت علت تحریم او
“اطالعــات موثــق از دخالتهای
وی در نقــض فاحش حقوق بشــر
طی ســال های وزارتش اســت...
فالحیــان در قتــل چنــد مخالف
سیاسی ایران در اروپا نقش داشته
و از جمله در مــواردی دادگاههای
سوئیس و آلمان حکم دستگیری
وی را صادر کردند”.
گزارش به یک دانشجوی آمریکایی
بــه نــام آلیســا میشــل فالتــو که
 ۲۵ســال پیــش در جریــان یــک
بمبگــذاری انتحاری در نــوار غزه
کشته شد و نيز پذیرش مسئولیت

آن توســط گــروه حرکــت
مقاومت اســامی (حماس)
اشــاره کرده وگفته است سه
ســال پس از این بمبگذاری
“یک دادگاه منطقهای فدرال
ایــاالت متحــده دریافت که
فالحیان شــخصا در تامین
منابــع مالــی بــرای گــروه
تروریستی که فالتو را به قتل
رساند ،نقش داشت”.
این گــزارش بــه بمبگذاری
در مقــر یهودیان در پایتخت
آرژانتین که به کشــته شدن
 ۸۵نفــر و جراحــت صدهــا تــن
انجامید هم اشاره کرده وگفته این
“فاجعه بارترین عملیات منسوب
به فالحیــان اســت” و “آرژانتین
حكم بازداشــت بین المللی برای
فالحیــان را بر اســاس شــواهد و
مدارك معتبر صادر كرد كه عامالن
حزب الله و مأمورین ایرانی  ،تحت
هدایت وی بمب گــذاری را انجام
دادند”.
گــزارش می گوید آقای فالحیان و
چهار مقام دیگر ایرانی و یک عضو
حزب الله لبنان از  ۱۳سال پیش در
فهرست قرمز تحت تعقیب اینترپل
(پلیس بین الملل) هستند.
مناسبات ایاالت متحده و ایران در
ماههای اخیر شاهد تنش های کم
سابقهای بوده است.
پس از ترور قاسم سلیمانی ،فرمانده
نیروی قدس ،شاخه عمليات برون
مرزی سپاه پاسداران ،در عملیات
هواپیماهــای بــدون سرنشــین
آمریکایــی در حومــه بغــداد ،این
تنش ها بیشتر شده است.
بــه تازگــی دونالــد ترامــپ رئیس
جمهور آمریکا به نیروهای نظامی
کشــورش اجازه داده اســت که در
صــورت نزدیک شــدن قایق های
“مزاحــم ایــران” در خلیج فارس
به سوی آنها شــلیک و قایق ها را
“منهدم” کند.
ایــاالت متحــده دو ســال پیش از
توافق اتمی برجام خارج شد و همه
تحریم های رفع شــده را همراه با
تحریم های تازه تری علیه ایران به
اجرا گذاشــت .دولت آقای ترامپ
می گوید این بخشــی از “سیاست
فشار حداکثری” به حکومت ایران
اســت تا “رفتار خــود را “عادی”
کند.
آیت الله علی خامنهای ،رهبر ایران
میگوید حاضر به مذاکره با آمریکا
نیست و هرگونه تماس مقامهای
دولتی بــرای کاهــش تحریمها را
منع کرده است.
(بی بی سی)

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

HAQUE

خداحافظجهانیشدن!
حتــی پیــش از شــیوع کرونــا،
«جهانیشــدن» بــا چالشهایی
مواجه بود .سیســتم تجارت آزاد
که برای چند دهه ،اقتصاد جهان
را تحت سلطه خود داشت پس از
بحران مالی  ۲۰۰۸و جنگ تجاری
آمریکا و چین لطمات جدی دید.
حاال نوبت به سومین ضربه مهلک
بر پیکر جهانیشدن رسیده است
و شــیوع کرونــا موحــب تعطیلی
بوکارها و بسته شدن مرزها
کس 
و در نتیجه فروپاشی بازرگانی شده
است.
نمیتوان انتظار بازگشــت ســریع
جهــان بــه جنــب و جوشهــای
گذشــته و تجــارت آزادانــه را
داشت .همهگیری کرونا میتواند
حمایتها از خودکفایی را افزایش
دهــد .ایــن چرخــش ناگهانی به
سوی داخلیسازی میتواند بهبود
اقتصــاد جهانــی را کندتر ســازد،
اقتصاد را همچنان شــکننده نگه
دارد و بیثباتــی ژئوپلیتیــک بــه
همراه داشته باشد.
جهان تجربه چند برهه از افزایش
یکپارچگــی را داشــته اســت امــا
سیســتم تجــاری کــه در دهــه
۹۰میالدی بروز یافت ،بیســابقه
بــود .چین به کارخانــهای جهانی
بدل شــد و مرزها بــه روی مردم،
کاالهــا ،ســرمایه و اطالعــات باز
شــدند .پس از ورشکستگی لمان
بــرادرز ،چهارمیــن بانــک بزرگ
ایاالتمتحــده در ســال ،۲۰۰۸
اغلــب بانکهــا و شــرکتهای
چندملیتــی اندکــی از رویکــرد
تجــارت آزاد عقــب نشســتند؛

روندی که بعدها اکونومیســت آن
را «کندســازی» لقب داد .پس از
ایــن چالش ،نوبــت به جنگهای
تعرفــهای دونالد ترامپ رســید که
ترکیبی از نگرانی در مورد کارگران
ی و سرمایهداری استبدادی
یق ه آب 
در چین بــا برنامهای گســتردهتر
از ادغــام وطنپرســتی و تحقیــر
همکاری بینالمللی بود.
از ژانویه موج شــیوع کرونا از آسیا
به سوی غرب سرازیر شد .تعطیلی
کارخانههــا ،فروشــگاهها و ادارات
موجــب شــد تــا تقاضا به شــدت
کاهش یابد و نیز در زنجیره تامین
کاال برای مشتریان نیز اخاللهای
گســتردهای ایجاد شــدند .اگرچه
برخــی از حوزهها مثل صنعت غذا
یا فناوری توانســتند تا با استفاده
از شــرایط قرنطینههــای خانگی،
کسبوکار خود را ادامه دهند ،اما
زیان کلی کرونا بســیار سهمگین
بوده است .تجارت جهانی ممکن
است در سالجاری با کاهش  ۱۰تا
 ۳۰درصدی مواجه شود.
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در این ایام ،آنارشی پنهانی که در
الیههای زیرین حکومت جهانی
وجود داشــت ،اکنــون نمایان
شده است .بریتانیا و فرانسه بر
ســر مقررات قرنطینه به جدل
پرداختنــد ،چیــن اســترالیا را
بهدلیل اینکه خواستار بازرسی
از منشــأ پیدایــش کرونــا در
ووهان شــده اســت ،به اعمال
تعرفههــای تجــاری تهدیــد
میکند و کاخســفید نیز هنوز
موضع تهاجمی خود را در رابطه
با تجــارت جهانی حفــظ کرده
است.
آمریــکا در مــدت شــیوع کرونــا
هرگــز بعنــوان یک رهبــر جهانی
به ایفــای نقش نپرداخته اســت.
پنهانکاریهــا و زورگوییهــای
چیــن در مــورد کرونــا نیز نشــان
داده است که ردای رهبری جهان
برای این کشــور نیز گشــاد است.
در سراســر جهان ،اذهان عمومی
نیــز درحــال روی برگردانــدن از
جهانیشدن هستند .مردم زمانی
که پی میبرند سالمت آنها وابسته
بــه واردات تجهیــزات محافظــت
شــخصی مثل ماســک و کارگران
مهاجری است که در مراکز درمانی
یا زمینهــای زراعی کار میکنند،
مضطربمیشوند.
این تازه نقطه آغاز است.
اگرچــه چرخش اطالعــات به حد
زیــادی در خــارج از چیــن آزادانه
انجام میشــود ،اما بــرای تحرک
مردم ،کاال و ســرمایه وضع به این
شکل نیست .دولت ترامپ درحال
تالش برای محدودیتهای بیشتر
مهاجرتی است و استدالل میکند

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

خدمات حسابداری و دفترداری
 Tel.: 514-777-3604سرورصدر

 5کشور در معرض خطر قحطی...
دو دهه درگیر جنگ بوده است.
پس ازهجده ســال ،بیش از نیمی
از جمعیــت ایــن کشــور زیر خط
فقر زندگی میکنند ،و بیش از ۱۱
میلیون نفر توســط برنامه جهانی
غــذا تحت عنــوان ناامــن غذایی
دسته بندی میشوند.
براساسآمارهایدولتافغانستان،
تاکنون بیش از هزار مورد ابتال به
ویروس کرونا در این کشــور تایید
شده است.
پاییــن بــودن آمــار ابتال بــه دلیل
محدودیت دسترسی این کشور به
کیتهای آزمایشگاهی است.
ضمن ایــن که امکانات سیســتم
بهداشــت و درمان نیز تحت تاثیر
چندین دهه درگیری بسیار ضعیف

>> ادامه از صفحه13 :

شده است.
از ســوی دیگــر بیم آن مــیرود که
پس از بازگشــت بیش از ۱۵۰هزار
نفــر افغانســتانی از ایــران و دهها
هزارنفــر دیگر از پاکســتان در ماه
مــارچ  ،شــیوع ایــن ویــروس در
کشورگسترشیابد.
 ۱۳۰میلیون مورد جدید
عــاوه بر مناطقی کــه تحت تأثیر
جنگ ،مشکالت زیست محیطی
یا بحرانهای اقتصادی قرار دارند،
احتمال بسیار میرود که بسیاری
از کشــورهای کم درآمد و متوسط
نیــز در ماههای آینــده تحت تأثیر
خســارات و مشــکالت اقتصادی
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا
قرارگیرنــد .فشــارهای اقتصــادی

مشابه در کشورهای جهان نیز به
این مشــکالت دامــن خواهد زد،
بدیــن معنی کــه بــه زودی ارزش
حوالههــا یــا پولهایــی کــه بین
کشــورها رد و بدل میشود تحت
تاثیــر بحــران موجود ،به شــدت
سقوط خواهدکرد.
آقــای حســین گفــت" :آن چه در
حــال حاضــر از اهمیــت فــراوان
برخورداراســت،فراهم کــردن
دسترسی همگان به یک سیستم
درمانــی ارزان و مقــرون به صرفه
است" .اما تا رسیدن به آن نقطه،
باید اطمینان حاصل کنیم که تمام
تالش خود را بــرای نجات جان و
زندگی انسانها به کار میبندیم ".
•
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سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های
دولتی استفاده می کنند

قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های فارسی ،انگلیسی،
اردو و پنجابی
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Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
)(Metro: De L'eglise
haqueconsultants.com
info@haqueconsultants.com

Phone: (514) 362-0382

کــه مشــاغل در ایــن کشــور باید
بهجــای مهاجران بــه آمریکاییها
داده شــوند .احتمال میرود دیگر
کشــورها نیز قدم در همین مسیر
بگذارند.
ســفرها محدود شــدهاند و فضای
یافتن مشــاغل تنگتر از گذشــته
است .هماکنون ۹۰درصد از مردم
در کشورهایی زندگی میکنندکه تا
حد زیادی مرزهای خود را بســته
نگه داشتهاند .بسیاری از کشورها
تنهــا مرزهــای خــود را بهســوی
مردمی میگشــایند که دولت آنها
نیز پروتکلهای بهداشتی مشابهی
را دنبــال کــرده باشــد .صنعــت
گردشگری و هواپیمایی نیز هشدار
دادهاندکه احتماال پیامدهای کرونا
در ســالهای آتی نیز ادامه خواهد
یافت.
ایربــاس ســطح تولید خــود را به
یکســوم کاهــش داده اســت و
شرکت هواپیمایی امارات ،نمادی
از جهانیســازی پیشبینــی کرده
بوکار
است بهبود تقاضا برای کس 
این شرکت در سال ۲۰۲۲رخ دهد.
با کنار گذاشــتن این ایده توســط
دولتهــا کــه شــرکتها و کاالها
جــدا از ملیــت آنهــا باید بــا رفتار
عادالنه روبهرو شــوند ،تجارت نیز
با زیانهای بزرگی مواجه میشود.
بانکهــای مرکــزی و دولتها در
زمان اعطای بســتههای تشویقی
به شهروندان از آنها میخواهند که
از شرکتهای ملی حمایت کنند و
اینگونه برای آنها یک مشوق بزرگ
خواهند بود.
از ســوی دیگــر ،تالشهــا بــرای
ایجاد زنجیره کامل تامین کاال به

داخل کشــورها و به بهانه افزایش
انعطاف آنها ،شــدت بیشــتری به
خــود میگیــرد .نارنــدرا مــودی،
نخســتوزیر هنــد در  ۱۲مــه در
ســخنانی خطــاب به مــردم هند
اعــام کــرد کــه دورهای جدیــد
از خودکفایــی اقتصــادی در ایــن
کشور آغاز شــده است .بستههای
تشویقی کووید ۱۹-در ژاپن شامل
یارانههایی برای شــرکتهای ملی
میشوند .مقامات اتحادیه اروپا نیز
ســخن از «استقالل استراتژیک»
به میان میآورند و درحال تشکیل
صندوقــی بــرای خریداری ســهام
شرکتهاهستند.
جریــان ورود ســرمایه نیــز بــا
ش مواجــه شــده اســت و
چالــ 
ســرمایهگذاریهای بلندمــدت
بــه شــدت کاهــش یافتهانــد.
ســرمایهگذاری چینیها در آمریکا
طی سهماهه نخست سالجاری به
۴۰۰میلیون دالر رسید که نسبت
بــه مــدت مشــابه دو ســال قبل،
افت ۶۰درصدی را نشان میدهد.
شــرکتهای چندملیتــی نیــز
ممکن است ســرمایهگذاریهای
بینالمللی خود را در سالجاری به
یکسوم کاهش دهند.
تنها در سالجاری ،کشورهایی که
۵۹درصد از تولید ناخالص داخلی
جهان را به خود اختصاص دادهاند،
مقــررات سرســختانهتری را برای
تجــارت خارجــی وضــع کردهاند.
درحالیکــه دولتها تــاش دارند
تا از طریق شــرکتهای مالیاتی و
سرمایهگذاری ،بدهیهای خود را
پرداخت کنند ،برخی از کشــورها
ممکن اســت وسوســه شــوند که

بیش از پیش جریان تبادل سرمایه
بینمرزها را محدودکنند.
با ایــن حال ،نباید تصــور کرد که
یک سیستم تجاری جهانی تحت
نظارتهــای شــدید و بیثبــات
ملــی بشردوســتانهتر یــا ایمنتــر
خواهد بــود .کشــورهای فقیر به
ســختی میتواننــد خــود را با این
روند هماهنگ کننــد و زندگی در
کشورهای متمول نیز گرانتر و با
آزادی محدودتــری همراه خواهد
شد.
منعطف ســاختن زنجیــره تامین
کاال در برابر تندبادها ،نه از طریق
بومیســازی آنها که ریســکها را
متمرکــز میکنــد و مقیــاس زیان
اقتصادی را افزایش میدهد ،بلکه
باید به شیوه تنوعسازی آنها انجام
شــود .بهعالوه ،یک جهان از هم
گسیخته موجب میشــود تا حل
مشکالت جهانی نظیر ساخت یک
واکسن یا بهبود اقتصادی در دوره
پساکرونا دشــوارتر از قبل شود .با
این حــال ،گویی این منطق دیگر
جذابیــت خــود را از دســت داده
است.
ســه ضربــه مهلکــی کــه در طول
۱۲ســال گذشــته به تجــارت آزاد
جهانی وارد شــدند ،جهانیشــدن
را به شدت تضعیف کردهاند .بهتر
است با دوره طالیی جهانی شدن
در دهــه ۹۰میــادی خداحافظی
کــرد و نگــران مدلی بود کــه قرار
است جایگزین آن شود.
سرمقالهاکونومیست
منبع :کانال تلگرام راهبرد
•
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آیا تــا بهحــال بیوقفه و
پشت ســر هم چندین
قسمت از یک سریال را
تماشا کردهاید؟
یــا از خوابتــان زدهایــد
تــا ســردربیاورید در ســریال
موردعالقهتان قرار است چه اتفاقی
بیفتد؟
نشســته یــا

تمــام روز روی مبــل
دراز کشیدید ،بیحرکت و با تمام
حواس جذب برنامهای تلویزیونی
شــدید که "همه" دربارٔه آن حرف
میزنند؟
شــما تنهــا نیســتید ،بهویــژه در
وضعیــت قرنطینــه بــه دلیــل
همهگیری کوویدـ  ،۱۹میلیونها
نفــر در سراســر جهان مثل شــما
هستند.
غولهای اســتریم یا رســانههای
جــاری تلویزیونــی بــه رکوردهای
تــازهای از کاربران دســت یافتند،
نتفلیکس در ســهماهٔه اول سال
 ۲۰۲۰به رقم  ۱۶میلیون کاربر
رسید.
BINGE WATCHING

بینج واچینگ چیست؟
ایــن کلمــه در ســال  ۲۰۱۵از
سوی دیکشنری کالینز به عنوان
عبارت ســال انتخاب شد .از نظر
دســتوری فعل اســت و به معنای
"تماشــای شــمار زیاد برنامههای
تلویزیونی اســت (به ویژه تماشای
تمــام نمایشهای مربــوط به یک
مجموعه به ترتیب)".
حتی پیش از این هم بینجواچینگ
یا تماشایبیوقفه و پشت سر هم،
طرفدارانی داشــت .برای مثال در
یک نظرسنجی ،نیمی از جمعیت
بریتانیــا گفتند تماشــای بیوقفٔه
هشتساعتٔه برنامههای تلویزیونی
داشتهاند.
اگــر ایــن ماجــرا به نظرتان آشــنا
میآید ،شــاید شــما هم از چنین
زیادهرویهایــی احســاس گنــاه
کنید .اگر اینطور است این مطلب
را بخوانید چون شــاید احســاس
بهتری در مورد این عادت خودتان
پیدا کنید.
• کلکهای پنهانی برای جذب
شما
تماشــای پشتســرهم برنامهها،
فقط تقصیر شما نیست.
بسیاری از شــبکههای تلویزیونی

و رســانههای جــاری،
روشهــای پنهانــی
عمدی برای اینکه شــما
را پای تلویزیون میخکوب
کنند به کار میبرند.
برایان اســکات ،گزارشگر و منتقد
تلویزیون میگوید "من میتوانم به
راحتی در یک روز بنشــینم و تمام
قسمتهای یک ســریال را تماشا
کنم".
او میگویــد "تماشــای بیوقفه به
طور تصادفی شــروع شــد" و خود
کاربران بودندکه آن را پیش بردند.
"نتفلیکــس دریافــت کــه تعداد
زیادی از مخاطبــان تمایل زیادی
به تماشــای فیل م و سریال به طور
یکجــا دارند ،حتی ســریالهایی
کــه پیش از آن دیــده بودند مانند
فرندز...روشــی کــه نتفلیکــس
شــما را وادار بــه بیوقفــه تماشــا
کردن میکند خیلی پنهان است و
کلکهای کوچکی میزنند".

"نمایش فیلم را خیلی سریع شروع
میکنند و تصاویر کوچکی به طور
هدفدار آورده میشــود .در پایان
هر قســمت هــم بالفاصلــه وقتی
تیتراژ پایانی و نام دستاندرکاران
میرســد آن را کوچــک میکنند و
به گوشــه صفحه میبرند و به طور
خــودکار بخــش بعدی را شــروع
میکنند .به این ترتیب اســت که
گاهی بیش از سه ساعت بدون آنکه
حواستان باشد بیوقفه به تماشا
مینشینید".
• طراحیشده برای متاشای
بیوقفه
آیــا توجــه کردهایــد کــه بیشــتر
شــرکتهای رســانهای جــاری
برنامههای خود را با هدف تماشای
بیوقفه تولید میکنند؟
اسکات میگوید نتفلیکس در این
زمینه ســرآمد اســت چون آنها به
طور حرفــهای از "چندین عامل و
چندین اوج و فرود داستانی" بهره
میبرند.
او بــرای مثال یکی از ســریالهای
محبــوب و اصلــی ایــن شــبکه به
نــام "نارنجــی مــد جدید اســت"
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نگاهی
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•
 .1ممکن است ماهها یا سالها
با این ویروس کرونا زندگی کنیم.
بیایید آن را بپذیریم و با وحشت
زندگی نکنیم .بیایید زندگی خود
را بــی فایده نکنیــم .بیایید یاد
بگیریم که با این واقعیت زندگی
کنیم.
•
 .2شما نمی توانید ویروس هایی
 .14با مصرف سرکه
را که به دیواره های سلولی نفوذ •
کرده اند را با نوشــیدن آب گرم  .8هنگامی که در خانه هستید  ،آب نیشکر و زنجبیل
نابود کنید ،فقط بهداشت فردی  ،الزم نیست لباس خود را مرتبا نمی توانید از ویروس در
عوض کنید و دوش بگیرید!
امان باشید!
را رعایت کنید.
پاکیزگی یک فضیلت است ولی •
•
 -15پوشــیدن ماســک برای
 .3شستن دستها و حفظ
وسواس نباشید!
فاصله فیزیکی دو متری بهترین •
مدت طوالنی در تنفس و میزان
روش بــرای محافظــت از شــما  .9ویــروس  C19در هوا معلق اکسیژن شما اختالل ایجاد می
نمــی مانــد .این یــک عفونت کند .فقط آن را در بین جمعیت
( Orange Is theاست.
•
 )New Blackرا در نظــر
قطره تنفســی اســت که نیاز به و در جاهــای شــلوغ اســتفاده
 -4اگــر بیمارکرونایی در خانه تماس نزدیک دارد.
گرفته اســت .آنهــا به خوبی
کنید.
•
میدانند که "شــما هیچوقت نداریــد  ،دیگــر نیــازی بــه ضد •
ســریال را از وســط شــروع عفونــی کــردن ســطوح خانــه  .10هوا تمیز است  ،می توانید  .16پوشیدن دستکش نیز ایده
از طریق پارک ها (فقط با رعایت بدی است؛ ویروس می تواند در
نمیکنید ،بلکه آن را از اولین ندارید.
•
فاصلــه اجتماعــی و حفاظــت دستکش جمع شود و در صورت
قسمت تماشا میکنید ...،این
 -5بسته های پستی و محموله فیزیکــی خــود) از آن اســتفاده لمس صــورت خود بــه راحتی
سریال  ۴۰بازیگر دارد.
انتقال یابد .فقط بهتر است که
آنها میدانند که شما میتوانید هــا ،پمپ هــای بنزیــن  ،چرخ کنید.
ً
دستی های خرید و دستگاههای •
مرتبا دستان خود را بشویید.
تا هشت ساعت بیوقفه تماشا
کنیــد ،ایــن کاری اســت که به خودپــرداز باعــث ایجاد عفونت  -11استفاده از صابون معمولی •
در برابــر  ، C19نــه صابون ضد  .17ایمنی با ماندن همیشه در
طور معمول میکنید ،اگر بخش نمیشوندکافیست.
دســتان خود را بشــویید  ،وبه باکتریایی کافی است .این یک یک محیط استریل تضعیف می
های ســریال به هشــت قسمت
شود .حتی اگر غذاهای تقویت
 ۶۰دقیقهای تقســیم شود همٔه زندگی خــود طبق روال معمول ویروس است  ،نه یک باکتری.
•
کننده ایمنی را مصرف میکنید
قسمتها پشت سر هم و بیوقفه ادامه دهید.
•
 .12الزم نیســت نگــران  ،لطفــ ًا بــه طور مرتــب از خانه
تماشا میشود".
• بلـــه ،ایرادهایی هم
 .6بیمــاری یک عفونت غذایی سفارشــات غذایی خود باشید .خود بیرون برویــد و به پارکها و
وجود دارد ...
نیســت .این بیماری بــا ذرات امــا در صورت تمایل می توانید سواحل بروید.
بعضــی از کارشناســان میگویند
تنفســی ماننــد آنفوالنزا منتقل آن را در مایکروویوگرم کنید.
مصونیت و ایمنی بدن شــما با
میشود  .هیچ خطر مشخصی •
زیــادهروی در تماشــای تلویزیون
قرارگرفتن در معرض پاتوژن
باعــث اضطــراب و افســردگی
مبنی بــر انتقال ایــن ویروس با  .13شانس آوردن این ویروس میکروبهاافزایــش مــی یابد  ،نه
میشــود .در ســال ،۲۰۱۶
سفارش غذا وجود ندارد.
به منــزل با کفش هــای خود ،با نشســتن در خانــه و مصرف
•
محققان در ژاپــن آنقدر پیش
مثل این اســت که در روز دو بار غذاهای سرخ شده  /تند  /قند
رفتند کــه گفتند حتی ممکن
 .7بــا حساســیت و آلــرژی و با رعد و برق برخورد کنید .من و نوشیدنی های مصنوعی.
اســت باعث مرگ شود ،چون
همچنین عفونت های ویروسی  20سال است که علیه ویروس ------
نشســتن طوالنیمدت باعث
می توانید حــس بویایی خود را ها کار می کنم  -عفونت های نوشــته ی رئیــس کلینیــک
بروز لختههای خونی میشود.
از دســت دهیــد .این فقط یک تنفســی مانند کوید ۱۹اینگونه بیماریهــای عفونــی ،دانشــگاه
عالمــت غیر اختصاصــی  C19گسترش نمی یابند!
دکتر حمیرا ریــاض ،رواندرمانگر
مریلند ،ایاالت متحده آمریکا
•
است.
(منبع تایید نشد)
میگویــد کــه تماشــای بیوقفــ هٔ
فیلمهــا و برنامههــا باعث صدمه
سیستمهای عصبی میشود و اثر
منفی بر خواب دارد.
او میگوید":تماشــای بیوقفه به
معنای آن است که خودتان را برای
مــدت زمانی طوالنــی در باالترین
حد ممکن فعال نگــه دارید و این
باعث میشــود زمان زیادی طول
بکشد تا آرامش خود را باز یابید".
دکتــر ریــاض نتیجه میگیــرد که
"تصاویر آزاردهنده ،مانند قتلهای
هولناک ،بهویژه اگر شاهد به قتل
رســیدن شــخصیت محبوبمان
در سریال باشــیم ،باعث تحریک
PARTICIPATE in our
سیســتم اعصــاب ســمپاتیک ما
COMMUNITY
میشــود و منجــر به ایــن خواهد
شد که خواب خوب شبانه نداشته
ضرورتی جدی تر،
باشیم".
بزرگ تر و مهم تر
را
ما
حال
عشق"
•"هورمون
از من و شما...
خوب میکند
مکمـل یکدیگریم!
چه چیزی باعث میشود که بارها و در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما
ّ
بارها این کار را تکرارکنیم؟

کامیونیتی

{>> ادامه در صفحه}18 :

مبتکر و صبور باشیم و سخاومتند! بکوشیم کامیونیتی را بــر بکشیم!
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سال هفدهم

سالمت..

ن حوزوي نسبت به ضعف اخالق حرفهاي در رسانهها

كوچك و بزرگ تبديل شدهاند .از اين رو ساماندهي و هدايت استفاده از
اين روش تبليغاتي بخصوص در كالنشهرها در مديريت شهري به عنوان
يك اصل در همه جاي دنيا پذيرفته ش��ده است و در هماهنگي با ديگر
شماره  4880دوشنبه 14شهريور ماه  6 1390شوال  5 1432سپتامبر 2011
 sinceكار گرفته ميشود.
1993شهر به
فاكتورهاي منظرساز
www.paivand.ca
تبليغات محيطي يك رسانه معموالً ثانويه و البته غالب است كه سطح
باالي دسترس��ي و تكرار و معرفي رنگارنگ محصوالت را با اثرگذاري بر
هستند
ادراك مخاطب امكانپذير ميس��ازد .اين
التهاب
شهروندانيضد
مخاطبان،داروهــای
اســتفاده از
كه حق بهرهگيري از نماي مناسب در فضاي شهر را بايد برايشان فراهم
مانند ایبوپروفن هشدار داده بود.
ساخت.
تخصصیو در
یک مقاله
شهرهاياز آن
با وجود آن كه گفته ميشود در پــس
كشورمان ،نصب
مختلف
مشخصي
"Lancetشده و
اصول مطالعه
بهرهبرداري از تابلوهاي تبليغاتي براساس
منتشــر
"The
مجلــه
انجام ميش��ود ،هنوز هم اغتش��اش بصري ايجاد ش��ده با رشد فزاينده
شــد که بــه اثــرات جانبی
ناهماهن��گ تبليغات محيطي را نميتوان انكار
ناقص و
اس��تفادهو از انواع
های
تحلیل داده
اما تجزیه
احتمالــی اســتفاده از
كرد.
ی
توســط
شــده
جمعآور
ایبوپروفن وسايل
كارشناسان ،تخريب محيط زيست،ايجاد خطر براي رانندگان
پرداخته
بــود.تخريب را از
پياده،و هزينه باال و امكان اس��تهالك باال و
عاب��ران
نقلي��ه و
آمریــکا
محققــان در
ســازمان
محيطي ميخوانند كه خود ،معايبي به همراه دارد.
تبليغات
معايب
ســوئیس مدتــی بعــد
هاياما
بهداشت
انواع تابلوه��اي تبليغات��ي از مهمجهانی
تري��ن الزمه
اص��الح س��اختار
هیدروکسی
سامانداد که
نشان
موضع
بعد از
بخش از نماي شهر است .تدوينمدتــی
مقررات
ضوابط و
بخش��ي به اين
احتمال
کلروکین
تابلوهاي
ح��ذف
اجراي
بــهالبت��ه
يكپارچ��ه و
عقب
زیادبموق��ع و هماهنگ آن،خود
زائدکرد
نشــینی
شناسايي مكانهاي مناس��ب براي نصب و
ش��هر،
سطح
از
مس��تعمل
و
برای درمان کووید ۱۹مناســب
و گفــت ،کارشناســان ایــن
تبليغاتي،دررعايت اصول فني در س��اخت س��ازه و
تابلوهاي
از
برداري
بهره
نیســت .برعکــس :محققــان
مشورت
مطالعه و
سازمان
هاي نوين،
پسازازفناوري
گيري
فرم انواع تابلوها و فراهم آوردن ش��رايط بهره
مقالــ
"The
استکــه
قادرهای
اینكند.
ياري
عمل بهبااين
مجلــهرا در
در شهري
مديران
نتیجه رسیدهاند
الزمه به
پزشگان
كه
چرا
شود
توجه
بايد
نيز
تبليغات
محتواي
بهبود
به
ديگر
س��وي
از
ی
م
گویند،
شده
منتشر
"Lancet
که به غیر از عوارض شناختهشده
اســتبهبانوعي در ش��هروندان ش��ادابي و انرژي
اثربخش بايد
ایــنتبليغ
ترکیــب يك
ب��راي
دارو ممکن
مشــخص
هــای
فرهنگيگروه
برخــی از
آن كه دس��تگاهدر
بايد مس��ير
متولي
هاي
نيز ايجادكند .عالوه بر
گومیر
مر 
قلب میزان
آســیب
عواقب
معابر نشــانی
جمعیتی،وهیچ
ش��هريازتدوين
تبليغاتيرابراي گذرگاهها
فعالي��ت
به براي
روش��ني
جهانی
سازمان
حال
دهد.
خصوصيات
فرهنگ
كنند،
مبتال
شهروندان،بیماران
ایبوپروفن بر
افزایش طراحان نيز الزم اس��ت نسبت بهمنفی
نظر نيز دقت داشته باشند.
مورد
شهري
همو بافت
شهرنشيني
ش
آزمای
ه
ادامــ

بهداشــت
بر
ها
به کووید ۱۹دیده نمیشود.
براي آن كه چنين هدفي در همه فضاي شهري كشور نمود پيدا كند،
روی این دارو را به حالت تعلیق در
نه
اما
خوب
است،تبليغات
بنابراين
تابستانشود.
كار تبليغات محيطي هم بايد به كاردان•س��پرده
آورده
دولت��ي نيز بايد همپاي
درواقع
وابس��ته
زیاد!
است.به فعاليته��اي غيرخصوصي وخیلی
پيشثرود.
تبليغي شهر
فني ديگر
•سطح كيفي
ایبوپروفنوضرر
برانگیزدیگرتأثیر
موضوعبح
نداردالهمانهاي یک
جامعهدرشناسي شهري يكي از فضاهاي كارش
روانشناسي اجتماعي و
پژوهشــگران
برآوردهــای
اســت.
پاندمی کرونا
تابســتان بر
اثرپذيري در
اثرگذاري و
را در همين تبليغات ش��هري مييابد؛ جايي كه
هــم ضد
داروهــای
بیماری همهگیر هم مانند
صورتاین
ممكن آیا
ميپذيرد.
دیگــرهاي
ترين زمان
مــورد از كوتاه
يكي
در
مثــأ
اســت؛
بــوده
نقیــض
و
به
آن
كردن
نزديك
و
ش��هري
اطالعات
انتقال
كيفي
س��طح
ارتق��اي
موج آنفوالنزا در ماههای تابستان
جهانیسريع و صحيح اطالعات به شهروندان
دس��تيابي
ایبوپروفن.جهاني،
استانداردهاي
ســازمان
مورد
فروکــش خواهد کرد؟ الکســاندر
و گردش��گران ،ارتقاي ساختار ش��هري از نظر كيفيت اطالعات شهري،
بهداشــت اســفند ماه توصیه كرد
ویروس
آلمانــی،
شــناس
تبليغاتي و
سازههاي
ککــول،دوام
زيبايي محيط شهر و مجموعه مبلمان شهري،
ویروس
مشكوک به
كه اگر
كه با
اهدافي است
ش��هروندان
عفونتعموم
رواني براي
ايجاد امنيت
در مصاحبه
ساماندهيای
گذشــته
بهمنماه
اگر
چراكه
برداش��ت،
گام
آنها
س��وي
به
بايد
ش��هر
در
محيطي
تبليغات
توصیــه
بــدون
هســتید،
كرونــا
ابــراز امیدواری کرد که تابســتان
هايواقتصادي كوتاهم��دت ،در اولويت قرار
صرفه
منفعتها و
نس��بت به
نكنید
مصرف
ایبوپروفن
پزشكی
ویروس
نيزمــا"
متحد
"بهترین
علیهبود.
خواهند
بلندمدت
بگيرند ،قاعدتاً تضمينكننده فزوني آن در
پاراستامول
آن
جای
به
است
بهتر
کرونــا خواهــد بود .کارشناســان
بخورید.
دیگری هم موافق نظــر او بودند:
شرح
دو
با
جدول
یک
وزیر بهداشت فرانسه هم در مورد گرما ،نور ماوراء بنفش خورشــید
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هاي
هنجاري
اي ناهنجاريهاي
رسانه
القي
كند
ي
را تشديد ميكند
عي
توصیههای اشتباه پژوهشگران در پاندمی کرونا

حدود شــش ماه پیش تنها تعداد
اندکی از پژوهشگران جهان از یک
"بیماری مرموز ریه" در چین خبر
یدانندکه
داشتند .حال بسیاری م 
ایــن بیماری کووید ۱۹نــام دارد و
ابتال به آن پیامد آلودگی به ویروس
کرونا است.
• چین و رد امکان واگیردار
بودن ویروس
بهمن مــاه بود که خبــر همهگیر
شــدن ویروس کرونــا در چین به
ســوژه داغ رســانهها تبدیل شــد.
آن زمان اما مقامات چینی مدعی
بودند که انتقــال از فرد به فرد این
ویروس تأیید نشده است .کمتر از
شش ماه پس از آن تاریخ ،بیش از
پنج میلیون نفر در سراســر جهان
به ویــروس کرونــا آلوده شــدند و
حــدود  ۳۵۰هزار نفــر در پی ابتال
به بیماری کوویــد ۱۹جان خود را
از دست دادند.
برخــی منتقــدان چیــن را
متهــم میکننــد کــه به عمــد در
مــورد واگیــردار بــودن ویــروس
اطالعرسانی نکرده تا بتواند پیش
از اعالم وضعیت "پاندمی" و به هم
ریختن بازارها ،تجهیزات پزشکی و
خود رادوتهیهشرح
جدول با
یک
کند.
مورد نیاز
دارویی

4880

• ماسک بزنیم یا نه؟
در هفتههــا و ماههــای گذشــته
تصورات مختلفی در مورد ویروس
کرونــا شــکل گرفت کــه در مورد
بســیاری از آنها تجدید نظر شــده
اســت .مثال درمورد تأثیر ماسک
صورت .پایان بهمنماه مؤسســه
رابــرت کخ آلمــان اعــام کرد که
"هیچ نشانی" وجود ندارد که ثابت
کنــد اســتفاده از ماســک صورت
برای مقابله با ویروس کرونا مفید
است.
ک تنها به
آن زمان استفاده از ماس 
افرادی توصیه میشــد که بیماری
حاد تنفسی داشــتند .اما حال در
آلمان زدن ماســک در مکانهای
عمومی اجباری است.
• داروی ضدماالریا :معجزهگر
یا خطرناک؟
یــک مثــال دیگــر ،اثربخشــی
داروی هیدروکســی کلروکیــن در
درمــان بیمــاری کوویــد ۱۹بود.
دونالــد ترامپ ،رئیــس جمهوری
آمریــکا ،چندیــن بار مدعی شــده
بود کــه تجویز ایــن دارو "درمانی
معجزهآسا" برای بیماران به همراه
آورده است .هیدروکسی کلروکین
در اصل داروی ضد ماالریا است.
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تبليغات محيطي امروز به يكي از عناصر جداييناپذير چهره شهرهاي
كوچك و بزرگ تبديل شدهاند .از اين رو ساماندهي و هدايت استفاده از
اين روش تبليغاتي بخصوص در كالنشهرها در مديريت شهري به عنوان
يك اصل در همه جاي دنيا پذيرفته ش��ده است و در هماهنگي با ديگر
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گرفته 
 كار
شهر به
فاكتورهاي
تبليغات محيطي يك رسانه معموالً ثانويه و البته غالب است كه سطح
باالي دسترس��ي و تكرار و معرفي رنگارنگ محصوالت را با اثرگذاري بر
کند و
ضعیف
ادراكویروس
میتوانند
مخاطبان،یشوند.
ریوی مبتال م
شهرونداني هستند
س��ازد .اين
پذير مي
مخاطبراامكان
فراهم
برايشان
ضدعفونیبايد
مناسب در•فضاي شهر را
رفتارهایاز نماي
تر،بهرهگيري
مهمحق
از آن كه
چه
سطوح
کردن
اجتماعی و
ساخت.
ط باز فای دهای دارد؟
گذران وقت بیشتری در محی 
با وجود آن كه گفته ميشود در شهرهاي مختلف كشورمان ،نصب و
گوید،
ی
م
بهداشت
جهانی
سازمان
ســال
درازفصول
بهرهخانه
خارج از
گرمتبليغاتي براساس اصول مطالعه شده و مشخصي
تابلوهاي
برداري
فزاينده
ش��ده با رشد
اغتش��اش بصري
کاهــشهنوز
انجامبهميش��ود،
ثابت
تحقیقــات
ايجادتریــن
نتایــج تازه
خطرهمعفونت
میتواند
انكار
توان
نمي
را
محيطي
تبليغات
ناهماهن��گ
و
ناقص
انواع
از
اس��تفاده
نکرد ه که احتمــال انتقال ویروس
کمک کند.
كرد.
دســت
طریق
از
انســان
به
کرونــا
جدیدی
مطالعه
نتیجــه
امــا حالكارشناسان ،تخريب محيط زيست،ايجاد خطر براي رانندگان وسايل
مثال به
مختلــف،
امكان به
باال و زدن
دانشگاه
پژوهشــگران
تخريب را از
اجســام باال و
اس��تهالك
پياده ،هزينه
توســط و عاب��ران
که نقلي��ه
دارد.
همراه
به
معايبي
خود،
كه
خوانند
مي
محيطي
تبليغات
معايب
پرینســتون صورت گرفته ،نشــان دســتگیره در ،کیبورد کامپیوتر و
اص��الح س��اختار انواع تابلوه��اي تبليغات��ي از مهمتري��ن الزمههاي
میدهــدکــه هــوای گــرم تأثیری نظایــر آن وجود دارد .پژوشــگران
سامانبخش��ي به اين بخش از نماي شهر است .تدوين ضوابط و مقررات
تابلوهاي اززائدبدن
ح��ذفها خارج
گویند،
آن،ویروس
بموق��ع و می
گســترش
جلوگیری
چندانی در
هماهنگ
البت��هازاجراي
يكپارچ��ه و
زایینصب
مناس��بیبراي
و
خودورا از
ت بیمار
هاي 
مكانقدر
مس��تعمل از سطح ش��هر ،شناساييانسان
ویروس ندارد.
دهند.س��اخت س��ازه و
اصولیفني در
رعايت
تبليغاتي،
تابلوهاي
از
برداري
بهره
دست م
• خوب و بد سیگاری بودن
فرم انواع تابلوها و فراهم آوردن ش��رايط بهرهگيري از فناوريهاي نوين،
انتشــار ویروس،
تریــن
مهم
مديرانتأثیر
دیگر نیز
عامل كند.
الزمه ياري
اين
نیکوتینعمل به
شهري را در
مورداست
یــکقادر
طریــق
توجهفــرد
فــرد بــه
انتقــال از
ابتــا بــه
کشــیدن
و
شود ازچرا كه
نيز بايد
محتواي تبليغات
ديگردربه بهبود
ســیگارس��وي
از
انرژي
و
ش��ادابي
ش��هروندان
در
نوعي
به
بايد
اثربخش
تبليغ
يك
ب��راي
ویروس کرونا بود .اردیبهشــتماه قطرات عفونی فرد بیمار است.
نيز ايجادكند .عالوه بر آن كه دس��تگاههاي فرهنگي متولي بايد مس��ير
جهانــی
حــال،
کردنــد ،افراد
ســازمانتدوين
معابر ش��هري
ایــنها و
تبليغاتي برايبــاگذرگاه
اعالمفعالي��ت
پژوهشــگران براي
روش��ني
خصوصيات در
اردیبهشــت
پایــان
بهداشــت
خطر
معرض
در
كنند،بیشــتر
سیگاری
طراحان نيز الزم اس��ت نسبت به فرهنگ شهروندان،
باشند.
داشته
دقت
نيز
نظر
مورد
شهري
بافت
و
شهرنشيني
ابتال به بیماری کووید ۱۹هستند .توصیههای بهداشــتی خود تأکید
براي آن كه چنين هدفي در همه فضاي شهري كشور نمود پيدا كند،
مواد
گروهی از پژوهشــگران فرانسوی کرد که بهتر است همچنان از
كار تبليغات محيطي هم بايد به كاردان س��پرده شود .بنابراين تبليغات
کردن
برایبايدتمیز
درواقعیکننده
ضدعفون
مــورد اثرات
تحقیقــی در
امــا بــا
همپاي
دولت��ي نيز
غيرخصوصي و
فعاليته��اي
وابس��ته به
پيش رود.
سطوحشهر
نیكوتینماندرهاي تبليغي
فني ديگر اله
محافظتــیكيفي و
سطح
کنید.
استفاده
احتمالــی
نکته يكي از
یــکشهري
جامعهشناسي
روانشناسي اجتماعي و
كارشهم
فضاهاي دیگر
بســیار مهــم
کووید۱۹همــه را
برابــر عفونــت
را در همين تبليغات ش��هري مييابد؛ جايي كه اثرگذاري و اثرپذيري در
پذيرد.در گسترش ویروس
کودکان
كردند.
شگفت
نقش مي
ترين زمانهاي ممكن صورت
زده كوتاه
يكي از
قابل
که هنوز
کرونا است
دیگر در
یک مطالعه
اطالعات به
نزديك كردن آن
ش��هري و
نشاناطالعات
اسپانیا انتقال
س��طح كيفي
ارتق��اي
شهروندان
دس��تيابي سريع و
به جهاني،
استانداردهاي
ندارد.
اطالعاتآنبه وجود
صحيحدر مورد
اطمینانی
ویروس کرونا در
دادکه آمار ابتال
و گردش��گران ،ارتقاي ساختار ش��هري از نظر كيفيت اطالعات شهري،
واقعیت را
افراد سیگاری به طرز چشمگیری احتماال همه ما باید این
زيبايي محيط شهر و مجموعه مبلمان شهري ،دوام سازههاي تبليغاتي و
مورد
در
مطلق
بپذیریم كه
آزمایشگاه
محققان
است .اما
یقیــنكه با ساماندهي
اهدافي است
ش��هروندان
براي عموم
امنيت رواني
کمترايجاد
چراكهواگر
آنها گام
Coldبايددربه س��وي
Springدر ش��هر
تبليغات محيطي
آنچه
برداش��ت ،ندارد
کرونا وجــود
ویروس
Harbour
قرار
اولويت
در
م��دت،
كوتاه
اقتصادي
هاي
صرفه
و
ها
منفعت
به
نس��بت
نیویورک میگویند ،افراد سیگاری امروز در مورد ویروس کرونا گفته
بگيرند ،قاعدتاً تضمينكننده فزوني آن در بلندمدت نيز خواهند بود.
در صورت آلودگی به کرونا به موارد میشــود ،فردا شــاید دیگر اعتبار
شــدیدتری از کوویــد ۱۹و ســایر نداشته باشد.
•
عفونتهای تنفسی و بیماریهای

حلدوکرده و
روزنامهرا با مداد
جدولشرحها
دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
جدول روزنامه
سپس و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس
«شرح عادی
دارای
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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 -10گرداگرد لب و دهان  -جديد و
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14نو  -شترمرغ امريكايي
نو  -شترمرغ امريكايي
15مج��روح  -از فل��زات  -ق��درت و
 -11پارهاي از چيزي  -نفسي كه از -3
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-9زيور
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 -9ارابه  -مركز كوبا  -از انجيلها
انجيل -ها
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ارابه -
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درخت -10كس��ي كه در اداره كار ميكند -
بن��دي ش��ده  -كبوت��ر
جيرانيدرجه
 -13درجهبن��دي ش��ده  -كبوت��ر  -10كس��ي كه در اداره كار ميكند  -فريدون -13
برهنهب��دن تزريق
داروي��ي -كه به
 -2استخوان سرانگشت  -اقامت گزيدن  -5ماي��ه
گازي در جو  -برهنه
گازي در جو
صحرايي  -عظمت و شكوه
صحرايي  -عظمت و شكوه
-11بت
ميشود -
خوراكي
سبزي
نوشته
شده
هدايت
 -11پول ژاپن -
يازدهشده  -نوشته
جاهليت -هدايت
پول ژاپن -
 -14پر و لبريز  -دم بريده  -پنبهزن
 -14پر و لبريز  -دم بريده  -پنبهزن
شدهباغبان  -يكي
دستافزار
كردن -
 -3خجالتي  -رتبه و پايگاه  -خانه چوبي  -6پنهان
 -15يكي از ش��هرهاي اس��تان گيالن شده و گنجانده شده
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Immigration to Remain “Enduring
Value” After Coronavirus
In two recent interviews with the Canadian media, federal
Immigration Minister Marco Mendicino emphasized the
"vital importance" of immigrants for Canada and its economy during and after the coronavirus pandemic.

COVID-19 is showing
us the need for continued
strong immigration to
Canada and the important
contribution of immigrant
workers to the Canadian
economy, federal Immigration Minister Marco Mendicino said Friday when he
spoke with the Canadian
Press.
“[It is] vitally important
that we continue to immigrate today in a manner
that is safe and orderly and
also to drive that future that
we all believe will be underpinned by immigration
as it has been in the past.”
Immigration will remain,
Mendicino believes, an

“enduring value” for Canadians.
Mendicino made the comments in response to recent
questions being raised by
analysts and critics about
Canada’s high immigration
targets and its open immigration policies at a time
when the current economic
crisis threatens to loom
long after the health crisis
has passed.
For decades, the promotion of accessibility and
inclusion had been Canada’s cornerstone, but the
pandemic has put a damper
on this approach based
on openness. The federal
government’s actions to

contain the spread of the
virus, high unemployment
rates and the reluctance of
some international workers
and students to travel
in an era of social
distancing and
uncertainty are the
main reasons.
Mendicino remains confident and
hopeful, however, that
Canada’s overall approach
to welcoming and helping newcomers will not
change.
“I have faith that Canadians believe in immigration,” he told columnist
Susan Delacourt in a recent
interview. “That’s because
they relate to it. It’s part of
who we are. At its core, immigration is about people
coming together to build a
stronger country, which is
what we’ve seen throughout our history, throughout
this pandemic and, I’m
confident, what we will see
in the future.”
Many sectors of the Canadian economy rely heavily
on immigrant workers,
and during the pandemic, immigrants are being
called upon to strengthen
and sustain many essential
services. In Canada, front-
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:>> ساعات کار

 عصر6  صبح تا8 :شنبه و یکشنبه
 عصر6  صبح تا9 :سه شنبه تا جمعه
تعطیل:دوشنبه
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

،میخواهید این کار را ادامه دهید
...زود باشــید که حتی یک دقیقه
 یا یک روز را هم از...یک ســاعت
! خوش باشید.دست ندهید
•
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"من باید آخرین کســی باشــم که
ممکن است به شما توصیه کند از
بیوقفه تماشا کردن فیلمها دست
."بردارید
خوب پس اگر این کار را میکنید و

 واقعیت.را بــدون وقفــه خوانــدم
این اســت که بعضــی از بزرگترین
نویسندگان زمان ما از نویسندگان
."برنامههایتلویزیونیهستند
:برایان با لبخندی گشاده میگوید

these numbers
may be revised in
November when the
government is expected to announce
new immigration
targets.
The Minister of Immigration also told
the Canadian Press
that the government
has been continually monitoring the
www.michaelmonfared.com
situation and finding
Immigration_Michael_Monfared ways to improve the
immigrationmichaelmonfared application process
t.me/immigration_michael_monfared for permanent residents and temporary
line workers, food
foreign workers.
supply chains,
For instance, a temporary
hospitals, and
policy unveiled last Tueslong-term care
day by Ottawa will allow
facilities, among
foreign workers to work for
others, all depend
an employer other than the
on the support of
one on their permit while
foreign workers.
waiting for a new permit to
Over the years, growbe issued. The immigration
ing immigration levels
department promises to
have been at the heart of
process applicants’ appliCanada’s policies because
cations within 10 days of
they help sustain its labour
their submission instead of
force, support economic
the usual 10 weeks.
growth and spur innovaThere was also concern
tion.
that international students,
Canada’s 2020-2022 Immiwhose contribution to
gration Levels Plan had set
the Canadian economy is
targets of 341,000 perestimated at about $21.6
manent residents in 2020,
billion, would be unable
351,000 in 2021 and total
to enrol and attend higher
immigration could increase
education institutions this
to as many as 390,000 new
fall while borders remain
permanent residents by the
closed.
year 2022. This represents
The government has sought
an immigration level of
to address this issue and
nearly one per cent of Canhas recently rolled out new
ada’s population, which
measures and policies that
the Conference Board of
will allow international
Canada has said must be
students to count online
reached by 2030 to ensure
classes in Canada toward
modest population and
education programs and
economic growth.
for immigration purposes.
Mendicino does not rule
One of the major program
out the possibility that
reforms announced this
For more details on any aspect of
immigration, please do not hesitate
to contact my office. You can
speak to me in English, French,
Farsi and Italian. As my mother
would always say, keep safe, stay
healthy and make sure laughter is
in your everyday life.
_________
Immigration
Michael Monfared
Regulated Canadian
Immigration Consultant

18 :>> ادامه از صفحه
"من فکر میکنم نوعی نگرانی برای
گیر افتادن در چنین موقعیتی در
میان افراد وجــود دارد که همین
هم باعث میشــود بیشــتر تماشا
."کنند
• ما نیاز به وقت تلف کردن
داریم (پس احساس گناه
)نکنید
 "بینچ واچینگ:برایــان میگویــد
واژهای اســت که بــار منفی زیادی
" مگرنه؟،دارد
"مــن دریافتم که افــراد از این که
زمــان زیــادی را صرف تماشــای
تلویزیون کنند احساس شرمساری
 ما از ایــن که وقت خود.میکننــد
را مفید و مولد اســتفاده نکردیم و
وقت تلف کردهایم خیلی شرمنده
هســتیم بــه خودمــان میگوییم
امروز شش ساعت تلویزیون تماشا
کــردم چــون دلــم نمیخواســت
 و،پنج کار مختلــف را انجام دهم
".غرمیزنیم
پس اگر شما هم یکی از میلیونها
نفــری هســتیدکــه بالفاصله بعد
از خوانــدن این مطلــب میروید و
ل را
 همٔه قســمتهای یک ســریا
بدونوقفه تماشــا میکنید حرف
برایــان را گــوش کنیــد و هیــچ
!احساس گناه نکنید
"ما نمیگوییــم که من یک کتاب

week will enable international students to enrol in
online courses for the fall
term while they are abroad
and still be eligible for
a Post-Graduation Work
Permit after moving to
Canada.
Canada and U.S. Border
Closed Until June 21st
Canada and the U.S. have
reached another agreement
to extend their border
closure for another 30
days, Prime Minister Justin
Trudeau has announced,
suggesting it is the ‘right
thing’ to do.
The border was first
closed some two months
ago to limit the spread
of the novel coronavirus
(COVID-19).
The extension to the border
closure that was announced
a month ago was set to expire on May 20. However,
now the border will remain
closed until June 21.
Trudeau also mentioned
that provincial premiers
wanted the travel restrictions to continue.
Essential travel, trade, and
commerce, will continue
between the two countries.
Truck and rail traffic will
still be allowed to cross the
border to keep the flow of
food, fuel and medicines
available to both countries.
All non-essential travel,
such as for tourism or
visiting family, will remain
barred.
The travel restrictions in
place also apply to irregular
asylum seekers attempting to cross the border by
foot at unofficial border
crossings, such as Roxham
Road.
From: CIC News

... چرا ما بیوقفه فیلم متاشا می کنیم

 "اگر ما وقت بگذاریم:او میگویــد
،تا ســریالها را از سر تا ته ببینیم
میتوانیــم فرصــت و مجالی برای
پرداختن به عواطــف و روابطمان
."هم پیدا کنیم
بســیاری از افــراد واکنشهــای
احساسی شدیدی نسبت به فیلمی
که میبینند نشان میدهند بهویژه
اگــر اتفــاق بدی برای شــخصیت
.محبوبشانبیفتد
 "مغز:دکتــر ریاض ادامــه میدهد
ما تفاوتی میان محرکهای واقعی
و محرکهایــی کــه بــه صــورت
،رویدادهای فیلم دریافت میکنیم
."قائل نیست
• و ما میخواهیم درباره
چیزی که دیدیم حرف بزنیم
یکــی دیگــر از دالیل اصلــی برای
 ترس از دست،تماشــای بیوقفه
دادن فرصــت اســت بهویــژه در
دوران قرنطینه که کارهای دیگری
.نمیتوان کرد
 تهیهکننــده اعتراف،برایان لوبل
۱۰ میکنــد که "مــن در یــک روز
ساعت تلویزیون تماشا کردم بدون
آنکــه حتــی آن را دوســت داشــته
."باشم
 "ما میخکوب میشویم:او میگوید
تا از بحث وگفتگو در باره آن عقب
."نمانیم
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:دکتــر ریــاض توضیــح میدهــد
"وقتی با شخصیتی همذاتپنداری
میکنیم هورمون اکسیتوسین یا
هورمون عشــق در بدن ما جاری
میشــود و باعــث ایجــاد پیوند با
شــخصیتهای فیلــ م و ســریال
."میشود
"ایــن روزهــا آنقــدر محتــوا و
موضوعهای گوناگونی وجود دارد
کــه حتم ًا میتوانید شــخصیتی را
درتلویزیون یا سریالها پیدا کنید
."که با او همداستان شوید
• این کار به بهبود روابط ما
کمک میکند
این قسمت ممکن است به نظرتان
عجیب بیاید امــا به خواندن ادامه
.دهید
LOVE بــرای مثــال ســریال
"جزیرٔه عشــق" را درISLAND
 سریالی بسیار محبوب،نظر بگیرید
در بریتانیــا که دربــارٔه افراد مجرد
جــوان و زیبایــی اســت که تالش
میکننــد "فرد موردنظــر" خود را
در گذر از آزمونهای مختلفی پیدا
۲۰۱۹  پس از آنکه در ســال.کنند
 میزان زوجهایی،سریال پخش شد
که در بریتانیا نیاز به مشــاوره پیدا
. درصد افزایش داشت۴۱ کردند
دکتر ریاض معتقد است که در این
.آمار نکتٔه جالبی وجود دارد
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 4نکته طالیی برای هدف گذاری
در زندگی و کار که باید بدانید
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هــای ناآشــنا ،درِ
خانه همــه را می
زنــد .ولــی فقــط
آنهایی که منتظر و
هدف گــذاری در زندگــی و کار آنچــه میخواهیــد را در بــر • قابل دستیابی :بــا توجه به
جستجوگر هستند
آماده بهره برداری از و اینکــه چگونه آینــده خود را میگیرنــد .آیا تا بــه حال پیش مســئولیتهای فعلیتــان در
طراحی میکنیــد ،یک مهارت آمده که گوشــهای بنشینید ،با مــورد آنچــه میتوانیــد در این
فرصت ها هستند.
•
فوقالعاده است .بهترین زندگی خودتــان در مــورد ارزشهــای مرحلــه از زندگــی خــود انجام
 – ۴درک و شعور
را میتــوان با بهتریــن طراحی زندگیتان فکــر کنید و تصمیم دهید ،صادق باشید.
آنها که درک و شــعور ساخت .نه به طور اتفاقی ،و نه بگیریدکه واقعا چه میخواهید؟ • واقع گرایانه :هــدف باید
فقط با سرگردانی و این طرف و قرار نیست دیگران به ما بگویند عملــی ،واقعــی و قابــل انجــام
بیشتر دارند می توانند
بــه یــک پیــش بینــی آن طــرف رفتن و تــاش برای که چــه میخواهیم یــا مطابق باشد.
زنــده مانــدن .اگــر بتوانیــد به بــا آنچه فرهنگمــان در مورد • زمان حساس :برای هر هدف
درســت تــر از مســیر
اتفاقــات ،دســت پیــدا زندگیتان ُبـعد و طراحی و رنگ آدمهــای موفــق میگوید رفتار یک بازه زمانی مشخص کنید.
و هــدف بدهیــد ،میتوانید به کنیــم .اینهــا رویاهــا و اهدافی چــه زمانی باید هدف را تکمیل
کنند .بــه همین خاطر
هســتند کــه از قلــب و ذهــن کنید؟
می توانند آماده تر از بقیه نتایج دست پیدا کنید!
از شــانس و فرصت بهره •  ۴نکتــه برای هدف شــما به وجود میآیند ،اهدافی  .۴پاسخگویی
منحصر به خود شما و برگرفته کلمه پاسخگو به معنای حساب
گذاری در زندگی قدرمتند
ببرند.
•
پس دادن اســت .وقتی کســی
شاید ،شانس اصلی زندگی ما مربوط شان می آید آمادگی کامل دارند.
در اینجــا نــگاه دقیقتــری ازکیستیتان!
بــه تعییــن هــدف و چگونگی  .۳اهداف هوشمندانه
 – ۵تطبیق پذیربودن
به این باشدکه کجا و چه وقت به دنیا •
میداند اهداف شــما چیست،
از هراکلیتوس ،فیلســوف
می آئیم .در چه خانواده ای بزرگ می  – ۲اهل عمل
اثربخشی آنها خواهیم آموخت :هوشمندانهبهمعنایمشخص ،کمکتانمیکندمسئولیتپذیر
شــویم و وضعیت هوش و قیافه مان آدم هــا بــه وقت عمل کــردن که می یونانی نقل شــده اســت که  .۱ارزیابی و تأمل
قابل ارزیابی ،قابل دســتیابی ،و پاســخگو باشــید .خــواه آن
رسند  ۳نوع هســتند .آنها که امکان جهــان هــر لحظــه در حال
تنها راهی که میتوانیم به طور واقع بینانه زمان حساس است .شــخص مثــل شــما در تالش
چگونه است؟
ولی خیلی ها در موقعیت های مشابه عملی شــدن یک واقعــه را تدارک می تغییر اســت و بــرای همین معقول تصمیم بگیریم که قصد • مشخص :در مــورد هدفتان برای رســیدن به همــان هدف
نظیر اعضــای یک خانواده قــادر به بینند .آنها که نظاره گر ماجرا هستند هیچکس نمی تواند مثال در
داریــم در آینده چه کاری انجام مبهــم نباشــید .دقیقــا چــه باشد یا شــخصی که میتوانید
دهیم و چگونه به آنجا خواهیم میخواهید؟
اســتفاده از شانس خود نیستند .چه و آنها که در تعجب هســتند که اصال یک رودخانه دو بار شنا کند.
ایــده اصلیتان را بــه او بدهید،
عواملی باعث می شــود که بعضی ها چه اتفاقی افتاده اســت .افراد خوش این روزها که سرعت تغییرات رســید این اســت که بدانیم که • قابل ارزیابی :هدف شــما به هر حال داشــتن یک همراه
درحالحاضرکجا هستیم و
شــانس اهــل عمــل و انجــام کارها بیشتر از همیشه است فقط آدم
باید قابل ارزیابی با شــد  .مســئولیتپذیر باعــث افزایش
خوش شانس تر هستند:
•
چگو نــه
هســتند .آنها همواره خودشان را در ها و شرکت ها و تخصص هایی ســطح فعلی رضایت ما
مســئولیتپذیری شــما بــرای
 – ۱هشیاری مداوم
با یــد
چیســت .با تمرکز روی
معرض شانس و موقعیت بهتر ،قرار که قدرت همراهی با تغییرات را
تحقق اهدافتان خواهد شد.
دارند خوش شانس تر هستند .تعیین هدف ،نخستین
آمادگی و هشیاری باعث می شود که می دهند.
بنابراین ،ارزیابی و تأمل کنید.
یک فــرد مترصد بهره بــرداری از هر •
مرحله برای هر یک از
چون تطبیــق با شــرایط جدید
در مورد آنچــه که میخواهید
امکانی باشد .آدم های خوش شانس -۳ ،بهره برداری از فرصت
یعنی امادگی بیشتر برای استفاده ما این است که زمانی
تصمیــم بگیریــد .هوشــمند
جدی را برای ارزیابی
مســلط بــر تغییــرات ،فرصــت ها و خیلی ها چشم شان را بر روی فرصت از فرصت های جدید…
باشید.پاسخگوباشید.وقتی
نارســایی ها هســتند .برای استفاده ها می بندند یا متوجه آنها نمی شوند
• و تأمل کنار بگذاریم.
ایــن چهار بخــش کلیدی
 .۲رویاها و
کامل از شانســی که به ســمت چــون شــانس بــه صــورت موقعیت
را در کنــار هــم قــرار
اهداف
میدهید ،خود
رویاها و اهداف شما
را در موقعیتــی
چه هستند؟
میگذاریــد کــه
آنها مربوط به گذشته
کمکتان میکند به
کارگــران و افــراد دیگــر ،چــون
یا آنچه فکر میکنید
اهدافتــان و آنچه در
دســتکش دســت کردهانــد کمتر
می تو ا نیــد
بفهمید زندگی میخواهید ،دســت پیدا
کــه
دستشان را بشویند.
بهدستآورید
بــه کنید.
آن دســت
هــر بــار در آوردن
نیستند ،
منبعsuccess :
یافتهاید یا نه؟
ســازمان بهداشــت جهانــی
دستکش هم میتواند
بلکــه
میگوید پوشــیدن دستکش
منجر به آلوده شــدن
خطــر ابتال بــه کرونــا را باال
دستها شود.
میبرد .چون احتمال میرود
حــاال فــرض کنیــد
با
ت
ع
یی
ن
و
بــا لمــس کــردن ســطوح
دستکشــی را کــه بــا
قت قبلی
آلــوده بیشــتر ،ویــروس بــه
خیــال راحت بــه همه
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
نقاط بیشتری منتقل شود.
زد
جــا
به
اتفاقی
ایــم،
ه
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درآوردن نادرســت دستکش
صورتمان بزنیم .آن هم
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
وکمتر شســتن دستها هم
میتوانــد خطر ابتال به
بــه انتقال بیشــتر ویــروس منجر دســت کننــد
ویروس کرونا را بیشترکند.
ولــی بایــد آن را
میشود.
از ســوی دیگــر کارکنــان
در ســوپر مارکتهــا و مکانهــای مرتــب عــوض کننــد
مراکــز درمانی بــرای محافظت از
عمومی چطور؟
و دستانشــان را هــم در این میان خــود و بیمارانشــان نیاز بــه این
آنجا هم دستکش نپوشیم؟
بشــویند .اگر به چیزی جــز مواد دســتکشهای یکبــار مصــرف
نه .ســازمان بهداشــت جهانی غذایی دست بزنند (مثال در را باز دارنــد .اســتفاده نادرســت از
برقــراری فاصلــه اجتماعــی و کنند) هم باید ســریع دستکش را دستکش توسط بقیه عالوه بر این
ضدعفونی کــردن دســتها را در عوض کنند.
که منجر به انتقال بیشتر ویروس
سوپرمارکتها توصیه کرده.
یکی از مشــکالت ،حــس امنیت میشود ،میتواند به بحران کمبود
کارگرانی که با مواد غذایی سر وکار کاذبی است که پوشیدن دستکش وسائل محافظتی در بیمارستانها
دارنــد شــاید بخواهند دســتکش بــه همــراه دارد و ممکــن اســت و آسایشگاهها نیز دامن بزند.

چـــرا
بعضیها
خوش
شانستر
هستند

حس امنیت کاذب!
چرا سازمان بهداشت جهانی
پوشیدن دستکش را توصیه نمیکند؟

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

هیچکس دو باره مبتال به کرونا نمیشود

جدیدتریــن تحقیقــات در کره
جنوبی نشــان می دهد افرادی
که مبتال به ویروس کرونا شدند
و عالئم بیماری عفونی کووید۱۹
داشــته اند ،دوبــاره مبتال نمی
شوند.
کــره جنوبــی در اطالعاتــی که
ماه قبل منتشرکرده بود اعالم

کرد نشــانه های وجود ویروس
در بــدن آنهای کــه بهبود یافته
انــد مجددا دیده شــده اســت.
اما گــزارش جدیــد گویــای این
حقیقت اســت که تست مثبت
در بهبودیافتگان دارد می گوید
بازمانده ذره های ژنتیک کرونا
در بدن شــان همچنــان وجود

دارد و نشــانه ابتــای مجــدد
نیست.
بهبودیافتــگان بــا وجود مثبت
شدن مجدد تســت کرونا ،قادر
به ایجاد عفونت در ســلول های
بدن خود یا انتقال آن به دیگران
نیستند.
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چرا کتابخوانها بهترین آدمهایی هستند که
میتوان عاشقشان شد؟!
سطح گفتوگو را باال ببرید!

چندی پیش ،مقالــهای در مجله
تایم منتشــر شــدکه نویسندهاش
ادعا میکرد ،آنچه «مطالعهعمیق»
نامیــده میشــود بــهزودی از بین
خواهد رفت؛ چرا که میزان مطالعه
عمیــق میان آدمها کمتر شــده و
این روزهــا دیگر آدمها سرســری
کتاب میخوانند و با وجود مطالب
خالصــه شــده اینترنتــی تعــداد
خوانندههای کتابهــا روز به روز
تقلیل پیدا میکند.
نکته وحشتناک ماجرا اینجاست
کــه مطالعــات ثابــت کــرده،
کتابخوانهــا در قیــاس بــا
افــراد عــادی آدمهــای خوبتر و
باهوشتری هســتند و شاید تنها
آدمهایــی روی ایــن کــره خاکــی
باشــند که ارزش عاشــق شدن را
داشته باشند.
بــر اســاس مطالعاتــی کــه
روانشناسان در سالهای ۲۰۰۶و
 ۲۰۰۹انجام دادهاند ،کســانی که
رمــان میخوانند میان انســانها
بیشترین قدرت همدلی با دیگران
را دارند و قابلیتــی دارند با عنوان
«تئوری ذهن» کــه در کنار آنچه
خود به آن اعتقاد دارند ،میتوانند
عقایــد ،نظــر و عالئق دیگــری را
مدنظــر قــرار دهنــد و دربــاره آن
قضاوت کنند.
آنها میتوانند بدون این که عقاید
دیگــران را رد کننــد یــا از عقیده
خودشان دست بردارند ،از شنیدن
عقاید دیگران لذت ببرند.
تعجبی هم ندارد که کتابخوانها

آدمهای بهتری باشند.
کتاب خواندن تجربه کردن زندگی
دیگران با چشــم غیرواقعی است.
یــاد گرفتن این نکته کــه چه طور
بدون این کــه خودت در ماجرایی
دخیــل باشــی ،بتوانی دنیــا را در
چارچوب دیگری ببینی.
• کتابخوانهــا بــه روح هزاران
آدم و خــرد جمعی همه این آدمها
دسترسی دارند.
آنهــا یــاد گرفتهاند کــه زن بودن
چیســت و مــرد بودن یعنــی چه.
فهمیدهاندکه تماشای رنج دیگران
یعنی چه .کتابخوانها بســیار از
سنشانعاقلترند.
تحقیق دیگری در سال  ۲۰۱۰ثابت
کــرده که هر چهقدر بیشــتر برای
کودکان کتاب بخوانیم« ،تئوری
ذهن» در آنها قویتر میشــود و
در نهایت باعث میشود این بچهها
واقعا عاقلتر شوند ،با محیطشان
بیشــتر انطباق پیدا کنند و قدرت
درکشان باالتر برود.
تجربههای قهرمانهای داستانها
تبدیــل بــه تجربههــای خــود
خوانندهها میشود .هر درد و رنجی
که شــخصیت داســتان میکشد،
تبدیل به باری میشود که خواننده
بایــد تحمــل کنــد .خوانندههای
کتابها هزاران بار زندگی میکنند
و از هرکدام از این تجربهها چیزی
یاد میگیرند.
اگر دنبال کسی هستید که شما را
تکمیل کند و فضای خالی قلبتان
را پــرکنــد ،میتوانیــد  -پــس از

چرایی تفاوت تلفات ویروس کرونا در جهان...

موقع آواز خواندن و فریاد زدن هم
تعداد این قطرکها به شــکل قابل
مالحظهای افزایش مییابد.
به گفته دکتر برامج ،این قطرکها
عــاوه بــر ایــن از بخشهایــی از
سیستم تنفســی میآیند که بافت
آنها احتمــاال آلودهتر اســت" :او
میگویــد" :هر حرکتی که هوا را با
فشــار از مجاری تنفســی ما خارج
کنــد باعــث پخــش قطرکهــای
بیشتری از بافتهای عفونیتر در
هوا خواهد شد".
با این کــه ابتال به ویــروس از این
طریــق بســیار ســختتر اســت،
مطالعات تخمین میزنند بیماری
در بســیاری از مــوارد  -احتمــاال
بیشــتر مــوارد ابتــا در خــارج از
خانه -توسط افرادی منتقل شده
که هیچ عالئمی نداشتهاند.
کدام محیطها خطر بیشتری

از مشخصات یک ذهن مذهبی

روزمــرهاش ،در کســب و کارش ،که دریافت و فهــم ِ نظر و فرمان
•
» بــرای بندگان ممکن
در حساب و کتاباش ،به راحتی «خدایان 
انسان «مذهبیاندیش»،
یک
ِ
جن و پری و
دوران
در
هنوز
از عقل حسابگرش کمک میگیرد نیســت  ،پس ناگزیــر باید به نظر
ّ
چراغ جادو زندگی میکند
و نمیتوان ح ّتا یک « قران» هم و فرمــان ِ مامــوران و نمایندگان
او معتقد اســت که بــا دعا کردن سرش کاله گذاشت!
خدایان تسلیم شدکه مستقیم ًا به
(طلســ م و جادو کردن) میتوان ا ّما همین انسان منطقی و معقول سرچشمههای ملکوت دسترسی
«حکــم»
زنجیرهی عینی «ع ّلت و معلول» به راحتی میپذیرد که یک شخص داشــت ه و از آنجــا ُ
را شکســت ،کــه میتــوان بــا «برگزیده» سوار بر اسب توانسته گرفتهاند.
مدحکــردن و قربانیکردن پیش به
معارج آسمانها (که از نظر او به همین دلیل است که در جوامع
ِ
پای «خدایان» نظر مساعد آنها پایگاه خدا و مالئک است) برود،
پیشــامدرن و افســانهاندیش،
ُ
ِ
ناگهان
را بــه دســت آورد و بــه ثــروت و یا یک کودک هشت ساله
بندگــی
تــا
خدایــان
بندگــی
از
ِ
ِ
بهشت برین غیبش بزند و تا هزاران سال بعد
سالمتی و پیروزی و
نماینــدگان خدایــان راه زیــادی
ِ
سرآمدن دوران قرنطینه! رسید.
همچنــان زنده باشــد و جهان را نیســت و رهبــران جامعــه دیر یا
ذهن او ،ع ّلتها زود به «مقام خدایی» میرسند.
 ایــن کتابخوانهــا را فکــر مــی کنند کــه میتــوان به مدیریت کند .در ِدر کافیشــاپها ،پارکها پشــتیبانی نیروهــای آســمانی ،و معلولهــا هیچ ربط منطقی به بــه همین دلیل اســت که هرگاه
و متروهــا پیدا کنید .چند زمین را تصرف کــرد و از طریق ،هم ندارند ،چرا که پیوستگی آنها قدرتمندان یک جامعه بخواهند
دقیقه که صحبــت کنید ،ماموران و کارگزارانشــان دنیا را نه بر اســاس یک روند عقالنی یا تســلط و حاکم ّیتشــان را ابدی
ترویج مذهب یا ذهی ّنت
اداره میکننــد و در نتیجه بعضی عینی ،بلکه تنها بر اساس ارادهی کنند  ،به
آنها را به جا خواهید آورد.
ِ
• کتابخوانهــا بــا شــما انســانها میتوانند به نمایندگی خدایان ایجاد میشود.
مذهبی (ح ّتا در قالب فاشیســم
از خدایــان بــر زمیــن و زمینیان •
حــرف نمیزننــد ،بــا شــما
یا نازیســم یــا م ّلیگرایــی یا…)
رابطه برقرار میکنند آنها در حکومــت کننــد و مردمــان را به در ذهن انسان افسانهاندیش ،میپردازند.
ارزش اعمال و اخالق بنا به
نامهها یا مسجهایشــان انگار سوی خدایان ببرند.
به همین دلیل اســت که در این
نسبتشان با خدایان سنجیده
برایتان شــعر مینویســند• .
جوامع  ،ارزشهای اخالقی سقوط
شود
ی
م
ی یک
انسان مذهبی دارا 
صرفا بــه ســواالتتان جواب یک
میکننــد و صداقــت ،شــرافت،
ِ
نمیدهنــد یــا بیانیــه صــادر ذهن ّی ِت «افسانهاندیش» است
بنایرایــن کشــتن یــک انســان ،وظیفهشناسی ،کار اجتماعی و…
نمیکنند ،بلکه با عمیقترین یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای غــارت او ،تجــاوز بــه زندگــی و تنها در نزدیکی هرچه بیشــتر به
فکرها و تئوریها پاسخ شما را ذهن افســانهاندیش،
ن خدایان معنا
گسستگی حریــم او ،شــکنجه و آزار او اگر با خدایان و نمایندگا 
ِ
ِ
میدهند .شما را با دانش باالی منطقــی و «جزیرهای
بــودن» آن نظــر و فرمــان خدایان باشــد نه و مفهوم پیــدا میکند ،جایی که
کلمات و ایدههایشــان مسحور است .به این معنا که هر رویدادی تنهــا مذموم نیســت ،بلکه عین مداحی و چاپلوســی و ریاکاری و
ِ
میتواند از نظام «علت و
خواهندکرد.
معلول» عدالت و حقیقت  ،بلکه راه نجات زرنگ بازی تنهــا کاالی «مکاره
ِ
تحقیقــات دیگری در دانشــگاه مخصوص به خود پیــروی کند .و وســیلهی رسیدن به رستگاری
بازار» انسان ّیت خواهند بود.
انســان افســانهاندیش در زندگی و خوشــبختی اســت .ا ّما از آنجا
برکلی نشان داده ،کتاب خواندن
•
ِ
برای کودکان باعث میشود آنها
کلماتی را یــاد بگیرند که هرگز در
بهتریــن کاری کــه خوانــدن خوشایند نیســت ،اما عاقل بودن کتــاب نمیخوانــد توانایــی درک
مدرسه به آنها یاد نمیدهند.
به خودتان لطف کنید و با کســی داســتانها با آدمهــا میکنند این آدمها را تحریک میکند .همیشه باالتری دارد و راحتتر و بهشــکل
قــرار بگذاریدکه میداند چهطور از است که کامل نبودن شخصیتها مقاومــت در برابــر آدمهایــی کــه موثرتــری میتواننــد بــا دیگــران
باعث میشــود ذهن شــما ســعی میشــود چیزی ازشــان یاد گرفت ارتباط برقرارکنند.
زباناش استفاده کند.
آنهــا فقــط شــما را نمیفهمند ،کند از ذهن دیگران ســردربیاورد .کمی سخت است .عاشق یک آدم قــرار و مدارگذاشــتن بــا آدم اهل
اینجور آدمها توانایی همدلی پیدا کتابخوان شــدن نهتنها کیفیت کتاب به قرارگذاشتن با هزاران نفر
درکتان میکنند.
آدمها فقط باید عاشق کسی شوند میکنند .ممکن اســت همیشــه گفتوگو را باال میبرد ،بلکه باعث میماند .انگارکه تجربهای را که او
با خواندن زندگــی همه این آدمها
که بتواند روحشــان را ببیند .این با شــما موافق نباشــند ،اما سعی میشود سطح گفتوگو باال برود.
آدم بایدکسی باشدکه به روح شما میکننــد ماجراهــا را از زاویه دید •
تحقیقــات ،بــه دســت آورده در اختیــار شــما
براســاس
نفــوذ میکند و بــه بخشهایی از شماببینند.
کتابخوانها به دلیل دایره وسیع قرار دهد ،انگار با یک کاشــف قرار
روح شــما دسترســی پیدا میکند آنها نهتنها باهوشاندکه عاقل هم واژگانشان و مهارتهای حافظه ،گذاشتهباشید.
آدمهای باهوشتری هستند .ذهن
که هیچکس دیگر قبال کشفاش هستند.
•
باهــوش بــودن همیشــه هــم آنها در قیاس با آدمی معمولی که
نکرده است.

>> ادامه از صفحه7 :

دارند؟
بدون شــک مشــاغلی که به طور
مســتقیم بــا مبتالیــان در تماس
هستند ،بیشترین خطر را دارند.
مــا همچنیــن میدانیــم بیماری
در برخــی محیطهــا بــه شــکل
گســتردهای انتشــار یافته اســت.
در حالــی کــه احتمــاال کشــتی
تفریحی اولین تصویری اســت که
در ذهــن عموم نقــش میبندند،
تاکیــد دکتــر برامــج بــر دفاتری
اســت کــه کارمنــدان در آن کنار
هم مینشــینند و اتــاق جداگانه
ندارنــد ،همینطــور رویدادهای
ورزشــی و اجتماعی مثل جشن
تولد ،مراســم عزاداری و اجرای
گروه کر.
در این نمونهها ،افــراد در معرض
ویروس بیشــتری قرار دارند چون
مدت زمان زیادی را در یک محیط
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بســته کنار فرد مبتــا به بیماری
میگذارند.
دکتــر برامج میگویــد" :حتی اگر
افراد  ۱۵متر از هم فاصله داشــته
باشــند  -مثل گروه کــر یا مراکز
تماس -همینکه برای یک مدت
به طور مــداوم در معــرض میزان
کمی از ویروس قــرار بگیرند کافی
است تا به بیماری مبتال شوند".
با بازگشت تدریجی افراد بر سرکار،
نگرانی نســبت به برخی از مشاغل
بیشتر خواهد بود.
دفاتری که سیستم تهویه ضعیفی
دارنــد و کارمنــدان در آنهــا کنار
هــم مینشــینند بــه طــور خاص
دردسرســاز خواهنــد بــود .دکتر
برامــج دفتــرکاری در کره جنوبی
را مثال میزند کــه از  ۲۱۶کارمند
آن ۹۴ ،نفر به بیماری مبتال شدند.
بخش عمده آنها هم در یک طبقه

و در یــک فضــای مشــترک بزرگ
کنار هم کار میکردند.
دندانپزشــکان جمعیــت زیادی
ندارند اما به طور خاص در معرض
خطر خواهند بود.
"در ایــن حرفــه کارهایــی انجــام
میشــود که میــزان زیــادی ذرات
معلــق در هــوا تولیــد میکند .به
همیــن دلیــل آنهــا بایــد فکری
به حــال محل کار خــود بکنند تا
در وهلــه اول از جــان کارمنــدان
محافظت شود چون آنها نیستند
که بیمــاران را مریــض میکنند و
در واقــع بیمــاران باعــث بیماری
کارمندان ،کارشناســان بهداشت
دهــان و خــود دندانپزشــک
میشــوند .دلیلــش هم اســتفاده
آنهــا از متههای دندانپزشــکی و
دســتگاه مکــش در دهــان بیمار
است ،همینطور مایعاتی که همه
جا پخش میشوند".

دکتــر برامج میگویــد خطری که
کادر آموزشی را تهدید میکند هم
باالســت" :جمعیتــی از معلمان و
اساتید دانشگاه پا به سن گذاشته
داریــم که با تعداد زیادی جوان در
یک اتاق قرار میگیرند .برای امن
کردن این محیطهــای کاری هم
باید فکر اساسی بشود" .
محیطهای داخلی و خارجی
دکتر برامج میگوید موارد گزارش
شده از شیوع گسترده بیماری در
فضاهای خارجی بسیارکم بودهاند.
وزش بــاد و جریــان داشــتن هوا
باعــث کاهش غلظت ویــروس در
فضا میشود.
عــاوه بر ایــن نور آفتــاب ،گرما و
رطوبت هم میتوانند بر طول عمر
ویروس اثر بگذارند.
با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و
محدود کردن زمان تعامل خود با
دیگران میتوانیم ریســک ابتال را

بیشترکاهش دهیم.
اما برخی تعامالت اجتماعی که در
فضاهای داخلی انجــام میگیرند
میتوانند بسیار خطرناک باشند.
رویدادهای پر از جمعیتی که افراد
در آن بــا هم حرف میزنند ،فریاد
میکشند یا آواز میخوانند به طور
قطــع ریســک باالیــی دارنــد و با
گذشــت زمان رعایت فاصهگذاری
اجتماعی در محیطهای داخلی اثر
کمتری هم خواهد داشت.
فضاهایی که هوای به اندازه کافی
در آنها جریان ندارد و تهویهشان
مناســب نیســت هم بــه ویــژه با
مشکل روبرو خواهند بود.
امــا خریــد -دســت کــم بــرای
مشــتریان -خطر بســیارکمتری
دارد ،البتــه در صورتــی کــه برای
مدت زمانی نسبتا کوتاه در محیط
فروشگاهبمانید.
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مونتریال!
ی

نـطـنـــز...

هشــــدار؟
عــد ای از مــردم تصمیــم گرفتند
ّ
کرونــا بگیرند و بروند دســتبوس
جنتی،
حضــرت آیــت الله احمــد ّ
شاید فرجی حاصل شــود .ولی ما
هشدار می دهیم شما خواهید ُمرد
جنتی هم چنان زنده خواهد ماند
و ّ
ً
به شــما گفته باشیم ،بعدا نگوئید
خراسانی تو که می دانستی چرا به
ما نگفتی!؟
فامیل پاچه ورمالیده!
دوســتی که یکی از اقــوام دور اش
آخوند اســت می گفت :این فامیل
پاچه ورمالیده خودم را در خیابان
دیدم و گفتم تو چند ماهی اســت
که توی مح ّله ولو هستی پس چه
وقت به حوزه می روی و کی درس
می خوانی؟ آخوندگفت :اول بهمن
ماه گذشته ،به حساب هر یک از ما
ده میلیون تومان ریختند و گفتند
ً
فعــا بروید تــوی خانــه هایتان و
بیرون نیائید! گفتم پس این اراذل
و اوبــاش از اوّل کار می دانســتند
که کرونا آمده؟ گفت پس چی فکر
جنت برای
کردی!؟ یعنی آقا که از ّ
شان شام بهشتی می آید می شود
از کرونا خبر نداشته باشند؟ به ما
گفتند شما عالم دین هستید حیف
است که تلف شوید! بقیه مردم می
میرندکه اشکالی ندارد!
صلح امام حسن وار؟
ّ
معظــم مســلمین و
رهبــر
مســتضعفین جهــان و حومــه به
تازگی توئیت فرمــوده اند که :امام
حسن شــجاع ترین امامان بود و
نام خــود را فدای مصلحت واقعی
اسالم کرد! این برای ما که به بیت
آقا رفــت و آمد و به اخالق نیکوی

یر خراسان
پ

ایشــان آشــنائی کامــل داریــم
گویــای بســیاری از واقعیــت
هاســت و آن هــم این کــه آقا
در برابــر آمریــکا واداده و دارد
التماس می کندکه:
اما
بکــن
خواهی
هرچــه مــی
ّ
حکومت را نگیر!
و همین روزهاست که خبردار
شــویم کــه آن حضــرت بــا
عالیجناب دانالــد ترامپ امام
حسن وار صلح کرده و فقط به
مالیــات داراب قناعت فرموده
اند!
درگیری بیهوده؟
پخــش خبــر غــرق شــدن
پناهجویــان افغــان در گذر از
رودخانه باعث شده پناهجویان
افغان با پناه جویــان ایرانی در
یونان درگیر شــوند! یکی باید
به ایــن خواهران و بــرادران افغان
مــا بگوید آن ایرانــی هم مثل تو از
دســت اســام و آخوند فرار کرده
اســت! او هــم مثل تو از اســام و
آخوند زخم خورده است! در ضمن
انتشار خبر این درگیری باعث می
شود سپاهیان پاسدار بهانه خوبی
پیدا کنند و با افغان های پناهجو
در ایران هر چه بدتر رفتارکنند و به
مردم هم بگویند ببینید اگر دست
این افغــان ها بــه ایرانی جماعت
برســد آن ها را لت و پار می کنند!
پس ما هم حق داریم که هر ظلمی
که از دســت مان بر می آید در ّ
حق
آن ها بکنیم!
مبارزه با ویروس کرونا؟
چنــدی قبــل ذوالنــور رئیــس
کمیســیون امن ّیت ملــی مجلس
با انتشــار ویدئویی از مثبت شدن

طنـز
ش پناهی گ
ی
و
خ
کس برای
ودو» ایم!
هر
«الیوت تر
پناه وارث
ما در
pirekho
@rasani
yahoo.c
a

بینالمللی بعد از آمریکا ،بریتانیا
و اســترالیا در مقام چهــارم دنیا
قرار دارد و تعداد این دانشجویان

ارزیابی میزان خطر
دکتــر برامــج میگوید،
بــا لغــو تدریجــی
محدودیتهای وضع شده مربوط
ویــروس کرونــا باید میــزان خطر
فعالیتهای خود را ارزیابی کنیم.
در رابطــه با محیطهــای داخلی،
انــدازه فضایــی کــه بــه آن وارد
میشــوید را در نظــر بگیریــد،
همینطور تعداد افرادی که به طور
همزمان در آن هستند و زمانی که
قرار است آنجا صرف کنید.
"اگــر محــل کارتــان سیســتم
تهویــه خوبــی دارد و جمعیــت
کمــی هــم در آن هســتند ،خطر
چندانــی تهدیدتــان نمیکند .اگر
در دفتــری کار میکنیــدکه در آن
همــه کارمندان کنار هــم در یک

فضا مینشینند ،حتما باید میزان
خطر آن را (از نظر اندازه ،جمعیت
و جریــان هوا) ارزیابــی کنید .اگر
کارتان به نوعی اســت کــه باید با
مردم رو در رو صحبت کنید و حتی
بدتــر از آن ،داد بزنید ،باز هم باید
میزان خطر آن را در نظر بگیرید".
"اگــر در یک فروشــگاه بــا فضای
بــزرگ ،تراکم جمعیت کم باشــد
و شــما هم مدت زمان محدودی
را آنجــا بگذرانید ،احتمال این که
در معرض میــزان کافی از ویروس
قرار بگیرید و بیمار شــوید بســیار
کم خواهد بود .اما احتمال چنین
چیــزی بــرای کارکنان فروشــگاه
کــه زمان زیــادی را در این محیط
میگذارنند بیشتر خواهد بود".
خطر ابتال به بیماری در فضاهای

45

شهادت از نظر نظام ،گذشته و حال

تست کرونای خود خبر داد .کاش
جنس این ویروس ُبنجل نباشد و
فرجی حاصل شود! هر چند رهبر
مسلمین جهان دســتور داده اند
اگر ویــروس ها دورنــد آن ها را با
موشــک بزنید و اگر نزدیک بودند
همه را با جارو رشــتی جمع کنید
و با موشــک بفرســتید به ســمت
اسراییل!
صادرات؟
و این هم یک ّ
موفق ّیت دیگر برای
کشــور مــا درعرصه بیــن المللی!
ما عــاوه بــر کرونا صــف و تنش
را هم به کشــورهای دیگــر صادر
کردیم ما این پیشــرفت بــزرگ را
به مردم و رهبر با بصیرت تبریک
گفته و خواهان صادرات بیکاری،
امامزاده ،سینه زنی ،زنجیر زنی و
به ویژه قمه زنی به تمام کشورهای

کانادا :تعداد دانشجویان ایرانی

تعــداد دانشــجویان ایرانی که
در کانــادا مشــغول تحصیل
هســتند از ســال  ۲۰۱۵چهار
برابر شده و االن به ده هزار نفر
رسیده است.
ایرانیهــا از نظــر تعــداد،
هفتمین رتبــه را در بین ۶۰۰
هــزار دانشــجوی بینالمللی
دارنــد کــه در کانــادا مشــغول
تحصیلهستند.
کانــادا از نظر تعداد دانشــجویان

زیده است
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ظرف سه سال سه برابر شده
است
در آمــار  ۱۰کشــور اول کــه
در کانــادا دانشــجو دارند ،از
کشــورهای اروپایــی گرفتــه
تــا آفریقایی و آســیایی و قاره
آمریکا دیده میشوند.
در این میان ،ایران با داشتن
حدود  ۱۰هزار دانشــجو درکانادا
در مقام هفتم قرار دارد.

پیشــرفته جهان هســتیم .پاینده
آخوند!
اشتباه؟
یکــی از رفقــای قدیمی از ایــران در
ایمیلی برای ما نوشــته در هاگیر و
واگیــرکرونا برایــم کاری پیش آمد
گفتم با تاکسی یا مترو برم کارم رو
انجام بدم و برگردم .پســرم گفت:
بابا با مترو و تاکســی نری بیرون؟!
پرســیدم چی شــده؟ مگــه خبری
شــده؟ گفــت هنوز نــه! ولــی این
آخوندهــا هواپیما رو که اشــتباهی
زدند و  160نفر روکشتند توی دریا
هم باز به اشتباه زدند سی چهل نفر
رو نفله کردند! فقط مونده در روی
زمین واگن مترو بزنــه به دیوار؛ یا
اتوبوس شــهری از پشت بام بیفته
پائین وکلی تلف بشند! دیدم راست
میگهپیادهرفتموپیادههمبرگشتم!

کمک؟
بســته  3تریلیــون
کمــک
دالری
دولــت ترامــپ بــه
مــردم آمریکا یعنی
ایــن کــه مبلــغ
 6000دالر معادل
 100میلیــون تومان پول نقد
به هر خانــواده آمریکایی داده
میشــود .یکی بره به اون چند
تا آخوند گدا گشنه که چهار تا
جعبه ماســک برداشته بودند
بروند در آمریــکا پایگاه کمک
بزنند؛ بگــه برگردید این ها به
ارباب تون هم می تونندکمک
کنند شــما کــه نوالــه گیرش
هستید!
نور یا کور؟
مــی خواهیــم بــه ســران ارتــش
آخونــدی پیشــنهاد بدیــم از این
بــه بعد نیروهای خــودی را هدف
بگیرید بلکه موشــک هــا بروند و
بخورند توی مالج دشــمن کافر!
تــا حاال که هــر چقــدر زدید فقط
نیروهــای خودی را تلــف کردید!
در ضمن باید این را هم به نوکران
و مــزدوران خوشــگذران رژیم در
داخل و خارج کشور یادآوری کنیم
کــه این هــا همان موشــک های
«نور» ســپاه هســتند که «کور!»
از آب درآمــده اند و به جای هدف
گرفتن دشــمن خودی ها را لت و
پار می کنند!
این بار آتشفشان؟
خدایا خداوندا در ســایه دولت آقا
امام زمــان (عــج) زلزله ،ســیل،

آلودگی هــوا ،تصادفــات رانندگی
مرگبار ،خارج شــدن قطار از ریل،
ریزش بهمن ،حمله ملخ ،لیست
ســیاه  FATFو باالخره این کرونا
ویــروس بی نامــوس را بر ســر ما
مردم ایران آوارکردی ،هیچ حساب
کــردی کــه اگر خــود آقا تشــریف
بیاورند چه به روز ما مردم بی پناه
خواهد آمد؟ خدایا یا سایه حضرت
رهبر ّ
معظم را از ســر ما مردم کم
کــن و یا این دفعه آتشفشــان ق ّله
دماونــد را ف ّعــال کــن و تمام اش
کــن ،مگر ما چقدر عمر می کنیم
که شصت ســال اش را زیر فرمان
اســام و جنایــت و دروغ بــه فنــا
البتــه اگر به فرمان زینب
بدهیم؟ ّ
خانم ابوطالبی گوش می کردیم و
از ایران می رفتیم شاید این بال ها
بر سرمان نمی آمد ،نصیحت بردار
هم که نیستیم.
-----کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
اوّل ماه جون المبارک!
سال  2020دربدری خون جگری!
برابر با دوازدهم خرداد ماه سال
 1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف
----------------

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

خارجی بســیار کمتر اســت چون
قطرکهــای حامــل ویــروس بــا
سرعت بیشــتری از بین میروند.
اما به یاد داشــته باشــید "اندازه و
زمان" عواملی هستندکه در انتقال
یک ویروس حرف اول را میزنند.
دکتر برامج در وبالگ خود نوشته:
"و البته تمرکز من روی انتقال از راه
تنفس باعث نشود ،نقش سطوح
را فرامــوش کنیــم .قطرکهــای
تنفسی حامل ویروس روی سطوح
میافتند .دســتهایتان را به طور
مداوم بشــویید و به صــورت خود
دست نزنید!"
احتماال باید فوت کردن شمعهای
کیک تولد را هم کنار بگذارید!
•

21

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
طراح ،ناظر پایه یک شهرداری در ایران با بیش از  15سال سابقه

همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران گرامی

شهره شهریان Cell.: 514-290-2210
www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

ل با دو شرح

4881
22

 12خرداد
روزنامه شماره
 سال26
عادی و1399
 1476
www.paivand.caکرده و سپس
sinceاز شرحها را با مداد حل
 1993یکی
ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا
«شرح
دارای دو
جدول
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي

CLASSIFIEDS

PAIVAND: Vol. 26  no.1476 June 01, 2020

استخـــدام
جدول ويژه

Sam The Handyman

نیازمندیهای

برای کار
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1به چند
-7دربرچس��ب – تركي��ب دو يا چند
14نفر15
نیازمندیم.
فورا
نصب
امور
ماده – خسيس
از ديدن چيزي 1
در ابتدا بصورت پاره وقت،
شتي
 -8اسباب ورزش – جاده ،طريق – از
2
تمام وقت
كننده
ضدعفوني
پادشاهان ساساني
We are hiring interested individuals
3
as –Handymanامر
زم��ان حاضر
 -9هس��ته – در
assistant.
به
را
خود
آگهی
اطالعات
Full time/Part time/On call.
رگرد قديم – از 4
به روفتن
نشانی زیر ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
Experience is an asset, but not necessary.
مانند
willمثل و
ادب –
 -10تصدي��ق بي
(training
be provided).
– سبك جامه و 5
Positions available immediately.
– نظير
6
Please send
application
at: -11
پولدوست
كننده –
ديروز – رسم
https://sam-thehandyman.com/career/
– شكس��ت در
قابل 7
– آزاده
توجهخامنها
And send CV to: info@sam-thehandyman.com
شرکت Panneton & Panneton
– بزرگ
 -12آتشدان – فشفشه – خباز
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
8
ها
انديشه
–
فال قهـوه
و همچنین راننده با حقوق مناسب
 -13آبگير – س��وره بنياس��رائيل –
استخدام می کند.
�داز – ان��گل و9ورق
پاسخ داده شدهبه یک نفر ظرفشوی
گال – از اعداد
در صورت تمایل با شماره تلفن های
10
توسط شادی
کمک آشپز
و
ش��هري در
نيس��ت –
CARWASHس��خت
-14
 514939009و ( 5145721356پیمان)
به چند نفر کارگر
مگر باتجربه •
استان كرمان – •
ویا ایمیل info@pannetonpanneton.com
ا – مقابل شوخ 11
(514) 678-6451
(پاره وقت یا تمام وقت)
برای کار در رستوران
تماسبگیرید.
پايتخت
–
سياه
قاره
در
كشوري
-15
برا ی کار در کارواش
کبابسرانیازمندیم.
12
لوسيا
سنت
فورانیازمندیم.
ط ديدني استان
Tel.: 514-933-0-933
13
تلفن اطالعات( :احمد)
عمودي:
الص
مالیاتی
خدمات
Tel.:Intermediate
مدعيالعموم
مادر كوروش –
– نشان افتخار -1514-651-2661 Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 1 14
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
 -2پلو خور ﺗﻬﯿﻪ ﻭ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽفقر
باشد –
ﺗﻨﻈﯿﻢ نو
اس��ت اگر
15
Sudoku
#2
ﮐﻮﭼﮏ

– خميازه ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
– ماه ميادي –
Little
Hollywood
presents
ثبت شرکت و دفترداری
رنگ مو
فرانك –
ترین
 -3داستان حسابها با
قیمت5يكتا 7
كريستوفر1نازل 9
آميز –7 4 6
شكوه 9
وگوي 5
افقي8 2 1 :
 -8س��ريع – گفت 3
ﺳﺎﻝ
سخن و حرفﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
ANIMAL
FARCE
 - 1گياه��ي طبي ش��بيه زردچوبه – –
س – يار خوش! – كلمه تصديق
ﺣﺴﯿﻦ
2
6
ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ 6 8
>> 7
5 9 Film
8 1 3 7 2 4
A
Comedy
by
ايران
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نیـازمنـدی
#6

ازدواج9 5
4 6 2 7
آرایشـــــگاه
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آپادانا 933-1719 .............................................
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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 رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

 Mailing Address:
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4010 Ste-Catherine W.
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5 Vancouver:
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W. Vancouver,
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-----------------------8 7 5 6 4

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca
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442-8056
مونتریال9 4 5 .
8 1 .......................................
المپیک935-3300...........................................
887-0432
4 6 ..........................
مونترال/تورونتو7 2 .
3

دندانپزشک 3 2
8 1 6
شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
5 8 ...............................
نائینی6 3 .
شریف 9
731-1443
6 7 1 8 4
دندان سازی (کلینیک)
737-6363
9 3 .................................
افخم هادی2 5 7.
رستــوران 1 9
3 7 2
524-0-524
...............................
پیتزااطلس7 5 4 9 8
کبابسرا 933-0-933 .....................................
484-8072
...............
عموجان6 .
کلبه 1
2 4 5
فاروس270-8437.............................................

کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر 3 4 2
بیتــا6 8 ...............................
999-2482
فروشگاه1 3
سوپر و5 8
7
369-3474
4 5 ............................
ماهیسن 9
لوران1 6 .
کوه نور450-676-9550 ............................... .
()613
8 594-3636
1 7 ..........................
آریا(اوتاوا)2 4.
قنادی 2
شیرینی5پزی و9 8
3
نرگس690-4808..............................................
3 7 ...........................................
سروین9 1 6 .
562-6453
7 4 2 9 1
عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)
فتوشاپ5 6 ...........................................
4 7 8
846-0221
9 2 6 3 5

مراکز پخش پیوند
مرکزشهرمونتریال:

تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
فایواستار ،آپادانا ،لوموند ،خضر ،اف اکس ،مارشه
 ،PAکلینیک آریــا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوسود :کوه نور1و ،2آدونیس ،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...
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فتوبوک984-8944...........................................
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8 5 1 9
عینک 7سازی
4 9 5
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
4 7 2 1
فـرش
شویی 9
2
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کارگاهفرش739-4888...............3
6 1 8 4
فـیزیوتراپی
900-3633 .............................
4 8
دنـــــــــا 5 6
1 2 3 6
فـال
678-6451 ............................................
3
شادی9 8 7.

لوله کشی

کــــارواش

مهاجرت

هما484-2644 ................................................. .
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9
سینا7 .
5ابن 1
849-7373........................
کلینیک
4 6 9 2
کتـابفروشی
223-3336 ................................
7تپش2 3 8.
6 9 3 5
کلیسا
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
1 7 4 6
(درب)
گاراژ 5
8 2 4
249-4684 ............................ .UNI-TECK
3 5 6 8
گلفروشی
3وحیــد9 2 1
983-1726 .........................................
8 4 7 1
کلینیککایروپرکتیک

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا ریاحی

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

حقوق تجاری در کانادا
تاسیسشرکت،قرارداد،
خریدوفروششرکت/سهام
حقوق خانواده در کبک
طالق توافقی و غیر توافقی،
تقسیماموال،فرزندان

Tel.: 514-953-3570

پـارس290-2959 ....................................... .
مایکل منفــرد656-8178 .........................

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگل فالح 697-0225 .................... . .

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .

وکیل دعاوی

امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

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

«به چشمهای من نگاه کن»،
چشمهایی که حرف میزنند...

مشــابهی هســتند .خشم،
تــرس ،غــم ،شــادی،
غافلگیــری و انزجار از جمله
ایــن احساســات هســتند.
حالت نگاه در این میان نقش
مهمــی دارد .یــک لبخنــد
واقعی از روی نگاه و خطوط
لبخندگوشهی چشم منتقل
میشود.
نگاهــی دعــوت کننــده و
لبخندی دوستانه ،به گفت ه
کارشناسان ،بهترین آغازگر
ارتبــاط انســانها بــا وجود بحرانی که ماسک را با خود آورده ،بــرای یــک مکالمــه اســت .اما
ماســک بــر چهــره ،چگونه واقعا کمکی است برای اینکه دوباره مشکل درست همینجا شروع
اســت؟ خواندن احساســات بیاموزیم با چشمهایمان بیشتر لبخند میشــود ،وقتــی که قرار اســت
بزنیم و دقیق تر از گذشته معنا و
و حاالت چهره تنهــا از روی
خیلی چیزها زیر ماســک پنهان
مفهوم یک نگاه را دریابیم.
چشــمها امکانپذیر اســت؟
بماند.
خنده از پس ماسک
کــدام فرهنگهــا ارتبــاط
چشــمی را بهتر بلدند؟ آسیاییها کشورها ،اغلب برای گریز از چشم کارشناســان بر این باورند که بین
یــا غربیهــا؟ از نگاه مســتقیم به دوختن به چشمان طرف مقابل و  ۵۵تــا  ۸۰درصد از ســیگنالهای
احتماال مورد خطاب قرار گرفتن ،انســان در هنــگام گفتوگــو،
چشمان چه میتوان دریافت؟
ایــن صحنه را بارهــا در فیلمهای میکوشــد بــا زل زدن بــه صفحه غیرکالمیاند .کریستین والراوِ ن
ســینمایی دیــده ایــم :زن و مرد موبایــل ،صفحههای یــک کتاب کــه در زمینه هــوش مصنوعی و
عاشــق به چشــمهای هــم خیره یا نگاه کــردن به دوردســتها در علــوم اعصابشــناختی تحقیق
میشــوند .صحنهای که بسیاری اتوبوس ،قطار و در خیابان ،از خود میکند ،حالت چهره و برونفکنی
عواطف چهره را یکی از مهمترین
از طرفــداران پروپاقرص فیلمهای محافظتکند.
کالســیک حتــی اگــر بــیکالم بــا شــیوع کرونــا در بســیاری از کانالهای ارتباطــی میداند .این
هم بــوده باشــد ،هرگــز فراموش کشــورها ماســک زدن در اماکن پژوهشــگر کــه در دانشــگاهی در
نمیکنند؛ حسی که از پرده سینما عمومی اجباری شدهاست .با این ســئول ،در همین زمینه تحقیق
و صفحه تلویزیون به بیرون تراوش مقــررات ،بــه ناچار و ناخــودآگاه ،میکنــد ،میگویــد« :دهــان بــا
میکنــد و بیننــده را هــم درگیــر بیشتر موقعیتهایی پیش میآید فاصله زیاد از دیگر اعضای چهره،
میکنــد .مثل صحنههــای فیلم کــه مردم به چشــمان هــم خیره بزرگترین منبع اطالعات به شمار
"کازابالنکا" و آن هیجان خاموشی شــوند ،چرا که تماس چشــمی به مــیرود ».بــه اعتقــاد او ،حالــت
که در نگاههای همفری بوگارت و طبقهبندی (تفسیر) درست آنچه چهــره به ویــژه در بخــش پایینی
صورت است که گفتار را پشتیبانی
اینگرید برگمن میگذرد؛ چشمها که میشنویم کمک میکند.
چشم ،پنجرهای به روح
و تکمیل میکند.
حرف میزنند.
اما در فرهنگهای غربی ،در زندگی میگوینــد ،چشــمها دریچــهای ماســک بــر چهره ،بخــش بزرگی
روزمره ،سر راه محل کار یا هنگام هســتند بــه ســوی روح انســان .از ایــن حــاالت را پنهان میکند و
خریــد ،از این نگاههای مســتقیم پژوهشگران میگویند ،صرفنظر بــه اعتقــاد این کارشــناس ،برای
به چشــمان طــرف مقابل خبری از فرهنگهای متفاوت کشورها ،شنونده ،قراردادن آنچه که شنیده
نیست .انســان در این فرهنگها برخی حــرکات و حالتهای چهره را ،در متن صحیح ،دشوار میکند
اغلب از نگاه کردن توی چشــمان هســتند که در همه جــای جهان و باعــث عدم اطمینان میشــود.
ناآشنا پرهیز میکند .شهروند این معــرف عواطــف و احساســات چرا کــه به گفته این کارشــناس،

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

خیر و برکت پاندمی برای جف بزوس؛ صاحب
آمازون اولین تریلیونر جهان!
بحــران  19-COVIDبــرای
میلیاردرهایــی مانند جف بزوس،
بنیانگــذار  Amazonکــه با 143
میلیــارد دالر ،ثروتمندتریــن مرد
جهان می باشد ،خیر و برکت آورده
است و او را ثروتمندترکرده است.
در حالــی کــه بــه نظــر می رســد
بیزنــس های کوچــک و بزرگ به
دلیــل پاندمی و تعطیلــی اجباری
بــا خطر ورشکســتگی روبــرو می
باشند ،شــکاف بین قشر عادی و
ثروتمندان عمیق تر شده است.
همانطــور کــه گفتیــم ،وضعیت
بحرانی نه تنها مشکلی برای بزوس
ایجاد نکرده اســت ،بلکه احتماال

او را تــا ســال  2026بــه اولیــن
تریلیونر جهان تبدیل خواهد کرد.
یعنی فردی کــه ثروتش بیش از 1
تریلیون دالر می باشد.
بر اســاس آمار و ارقام منتشر شده
از سوی  ،Amazonثروت خالص
بزوس طی  5سال گذشته به طور
متوسط  34درصد و تنها طی سال
گذشــته بیش از  28میلیــارد دالر
افزایش داشت.
کسب و کار  Amazonدر شرایط
پاندمــی رونــق گرفته اســت .زیرا
مردم به دلیل بسته شدن فروشگاه
هــا ،خریدهایشــان را بــه صورت
آنالین انجام می دهند.

 Amazonدر سال  1994توسط
بزوس بنیان گذاشته شد ،تا انواع
کاالها از کتاب گرفته تا  DVDدر
آن عرضه شود .دامنه فعالیت این
شرکت به سرعت گسترش یافت تا
فعالیت فروشــگاه های معمولی یا
فیزیکی را مختــل کند .در نتیجه
رونــق  Amazonبســیاری از
کتابفروشی های سنتی و مستقل
ورشکســت و تعطیــل شــدند.
فروشگاه های پوشاک ،تجهیزات
الکترونیکی و حتی سوپرمارکت ها
نیز با چنین سرنوشتی روبرو شده
اند.

آدم نمیدانــد ،گوینــده بــا گفتن
ایــن حرفهــا ،لبخنــد میزند یا
پوزخندی طعنهدار بر لب دارد.

آسیاییها با چشم سخن
میگویند ،آملانیها با دهان
مســئله امــا از این هــم پیچیدهتر
اســت ،چــرا کــه بــه گفتــه دیرک
َایلرت ،نویســنده و مدرسی که در
زمینه حاالت و برونفکنی عواطف
چهره ،کار میکند ،معتقد است،
شــهروندان جوامع غربی توانایی
تشــخیص احساســات فرد مقابل
از روی حالــت چهــرهاش را از یاد
بردهاند.ایلرتمیگوید"،تحقیقات
نشان میدهندکه میانگین توانایی
تشخیص احساسات در جمعیت،
 ۶۲ / ۷درصــد اســت .مــا تقریبا
از هــر دو حالت چهره ،یکــی را یا
اشــتباه تفســیر میکنیم یــا اصال
متوجه آن نمیشویم».
تــاش این محقق ،ایجــاد انگیزه
برای آمــوزش دوبــاره این توانایی
است.
در آســیا پوشــاندن چهــره (زدن
ماســک) تنهــا مربوط به شــیوع
کرونا نیست ،با این حال ،اخاللی
هــم در ایجــاد ارتبــاط بــه وجود
نمیآید .آنی اشــتپین ،کارشناس
ســفر و گرداننــدهی یــک وبالگ
در همیــن زمینه ،معتقد اســت،
آسیاییها برای خواندن احساسات
و درک عواطف فرد مقابل ،بیشتر
توجهشان معطوف به نگاه اوست،
در حالی که مردم کشورهای غرب
اروپا برخالف آنها ،بیشتر به دهان
فرد گوینده دقت میکنند.

بــه اعتقــاد آنــی اشــتپین ،از آنجا
که ناحیه چشــمها بــا حالتهای
گوناگون چهره ،در مردمان اروپای
غربــی کمتر تغییــر میکند ،فهم
احساســات آنهــا برای آســیاییها
دشوار است.

وقتی گوینده نگاهش را به
زمین میدوزد
کشــور مصطفی ،عضو تحریریهی
اردو در دویچــه ولــه میگویــد ،با
مقررات/اجبار پوشــیدن ماسک
در آلمــان مشــکلی نــدارد .خانم
مصطفی میگویــد ،نگاه کردن به
چشمان طرف مقابل هنگام حرف
زدن بــا آن فــرد را ،تازه در آلمان و
در جریان گفتگویی با یک پرفسور
یادگرفته اســت و ادامــه میدهد:
«در پاکســتان وقتی با یک مرد یا
با کســی کــه از من مســنتر بود،
صحبــت میکــردم ،نگاهــم را به
پایین میدوختم .نزد ما این رفتار،
نشانه ادب است».
بــه گفتــه کشــور مصطفــی ،بــه
خصــوص زنهــا در پاکســتان به
گونهای تربیت و بزرگ میشوندکه
حالت چهره و بدنشان را در معرض
دید دیگــران نگذارند .در حالی که
در آلمان نگاه به زمین دوخته شده
یا پرهیز از نگاه مستقیم ،به معنای
عــدم عالقه یــا توجه به شــخص
گوینده یا سخنان اوست.
درمقابل ،ورونیکا هرشــنباخ که
در بخش امور پرسنلی دویچه وله
کار میکند و اهل آرژانتین اســت،
میگوید کــه در آمریــکای جنوبی
ارتباط غیرکالمی؛ حرکات ،حالت

چهــره و نــگاه بــه شــدت بــارز و
برجسته اســت .او زدن ماسک بر
چهره را یک مانع بر سر راه ارتباط
میداند و با اشــاره به اینکه ،البته
ارتباطات چشمی افزایش یافته ،اما
معتقد است که پوشاندن صورت،
تماسهای عادی روزانه در خیابان
و در فروشــگاه را غیردوســتانه
میکند .بــه گفته او بــرای مثال،
در صــورت رعایت نکــردن فاصله
فیزیکی یا تخلف از مقررات ماسک
زدن ،خیلی زود به آدم اخطار داده
میشود.
کشور مصطفی هم به این مسئله
پی برده اســت .او در وبالگ خود
با نام "دســتک" از جمله به تغییر
رفتــار شــهروندان پس از شــیوع
کرونا و مقررات ماسک زدن اشاره
میکنــد و مینویســد« :روابــط
انسانی تغییرکرده است .شما دیگر
احساس آزادی نمیکنید ،احساس
محدودیتمیکنید».
خانم مصطفی میگویدکه آدم باید
همیشــه مراقب باشــد بــه چیزی
دست نزند و حتما فاصله را رعایت
کند .به اعتقاد او این مسئله فشار
ایجــاد میکنــد و آدم اغلــب مورد
مؤاخذه قرار میگیرد.
شــاید ایــن بحرانی که ماســک را
با خــود آورده اســت ،واقعا کمکی
باشد برای اینکه دوباره بیاموزیم با
چشمهایمان بیشتر لبخند بزنیم و
از ســوی دیگر برای درک لبخند،
بیشتر در چشمهای طرف مقابل
نگاه کنیم و دقیقتر از گذشته معنا
و مفهوم یک نگاه را دریابیم.
نویسنده :گابی رویشر

جنب دانشگاه کنکوردیا
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Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

شرکت حمل و نقل بین املللی

بدون وقت قبلی

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

LOADEX TRANSPORT INC
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

7روز
هفته

مشاور رمسی وام مسکن

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

کارت های بانکی ایران
با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز
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