Bureau de Change
صرافیشــریف

1478

توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

Sharif

الیت
صرافی

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

Tel: (514) 290-2959

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

مشاور امالک در مونتریال

pg. 5

دکتر شریف نائینی:

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

مسعود هاشمی

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

4010 Ste-Catherine W.

و South shore

جراحدندانپزشک

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

fhemmatiyan@sutton.com

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

www.sutton.com

فارکس

انتقـال ارز

Pars Plumbing
& Heating Inc.

Cell: (514) 827-6364

$

www.sharifexchange.ca

(خضر)

www.ParsPlumbing.ca

فیروزهمتیان

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

در آمریکا چه میگذرد
...بی عدالتی اجتماعی
از فاصلهی اجتماعی
مهم تر است؟!

Vol.26, no.1478, 15 juin, 2020

صــرافی  5ستاره

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

EXCHANGE

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

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

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!!

• 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
__________________________

Dr. Raymond Rezaie

 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

Cell.: 514-867-3114
182155 04/18

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

خدمات رایگان برای خریداران امالک

5220 Rue Riviera, app. 201,
Pierrefonds-Roxboro, H8Z 3H2
2 bedrooms, 1 bathroom, 93 sq m
Price: $ 292000

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

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

آناهیتابروجردی

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

Cell.: 514-978-9962

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

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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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
در آمریکا چه میگذرد؟

کورش عرفانی
ایاالت متحدهی آمریکا وارد دورهی
پرتالطمی شده است .ویژگی اصلی
ایــن دوران بــی ثباتی میباشــد.
چندین عامل مقطعی این کشــور
را به ایــن موقعیت نامطمئن وارد
کردهاند:

•

نخســت روش پرآشــوب و تناقض
مدیریتی کشــور به دســت دونالد
ترامپ و تیم حکومتی وی.
نداشــتن نــگاه منســجم ،طــرح
اســتراتژیک و تجربهی مدیریتی،
بیش از سه ســال است که آمریکا
را در عرصههای مختلف داخلی و
بین المللی به تنشها و تکانههای
جــدی دچار و اعتبــار بین المللی
این کشور را به شــدت خدشه دار
ساخته است.
ورود غافلگیرانهی ویــروس کرونا
کــه ،بــه دلیــل مســامحه و بــی
اعتنایــی مســئوالن حکومتــی،
آمریــکا را بــه قربانی نخســت این
همه گیری در جهان تبدیل کرد.
ایــن یــک آبروریزی مطلق اســت
که ثروتمندترین کشــورها تلفات
باالتــری از فقیرتریــن ممالــک به
این ویــروس واگذارکند .تا این جا
نزدیک  ۲میلیون آمریکایی مبتال و
 ۱۱۰هزار نفر جان خود را از دست
دادهاند.

•

اثرات اقتصادی همه گیری ،ناگهان
این کشــور را دچارکســادی ،رشد
منفی و افزایش بی ســابقهی بدهی
ملیکرد.اقتصادیکهمیرفتجای
پای محکمی برای بازانتخاب ترامپ
باشــد با  ۴۲میلیون بیکار اینک به
گودال سیاسی او تبدیل شده است.
البته هستندکســانی که میگویند
بــه هر روی اقتصــاد آمریکا در حال
حرکت به ســوی یک کساد دورهای
( )Cyclical crisisبوده است.

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

•

بحــران سیاســی ناشــی از ایــن
فروپاشــی اقتصــادی تیــم ترامپ
را ،که آســوده خاطر برای انتخاب
مجدد در حرکت بود ،دچار شوک
روانــی و تشــکیالتی کرده اســت.
تصمیماتــی که پــس از آغــاز این
وضعیت اتخاذ شده است حکایت
از ســردرگمی و وحشــت ترامــپ
از شکســت انتخاباتــی پیــش رو
میباشد.
وارد کــردن ارتش بــه خیابانها،
نظامی کــردن پلیس و نیــز دیوار
کشــیدن دور کاخ سفید به خوبی
ترسهای طبقاتی ناشی از مواجهه
با خشــم مردم معترض را آشــکار
کرده و رسوایی دیگری به حساب
ترامپ و یاران نزدیکش مانند وزیر
دادگستری و وزیر دفاع او نوشت.
این اوضاع بد و آشفته در حال پیش
رفتن و تعمیق بود و بدیهی بود که
در یــک جایــی و به یــک بهانهای
جامعه در قرنطینه نگه داشته شده
شروع به واکنش کند .این اتفاق با
انتشار ویدیوی قتل فجیع یک مرد
سیاهپوست (جرج فلوید) توسط
یک پلیس نژادپرست آمریکایی رخ
داد .جامعه فرصت را از دست نداد
و برای اعتراض به خیابان آمد.
این بار عنوان شد که بی عدالتی
اجتماعــی از فاصلــهی اجتماعی
مهم تر است.
معترضیــن جان خــود را در بطن
همه گیری کرونا به دســت گرفته
و به خیابان آمدهاند تا سرخوردگی
خــود از دولــت ترامــپ را آشــکار
سازند.
پــس درک دالیل مقطعی جنبش
کنونــی را بایــد در رونــدی که
در بــاال آمــد جســتجو کــرد.
اعتراضــات کنونــی بــه طــور
بخشــی از دل ایــن مدیریــت
فاجعه بارکشــور در ســه و نیم
سال گذشته میآید:
تصمیمات بی حساب وکتاب،
نفی ضمنــی قانون ســاالری،
خصلت مافیایی گرفتن قدرت،
علنی شــدن ســتم حکومتی،
مدیریت افتضــاح همه گیری
و قتــل عــام بیــش از صدهزار
آمریکایــی و در نهایت چشــم
انداز سیاه اقتصادی برای دهها
میلیون آمریکای بیکار شــده و
به فقرکشیده شده.

•

تبعیض نژادی
امــا اگر بخواهیم هم چنین دالیل
ســاختاری جنبش کنونی را از یاد

نبریم باید اشــاره به چنــد پارامتر
نژادی داشته باشیم:
• آمریکا سرزمین برده داری بوده
و هنوز در حال و هوای آن به ســر
میبرد .بیش از  ۲۰میلیون ســیاه
آفریقایی در دوران استعمار به زور
به اروپا و آمریکا آورده شــدند تا به
عنوان نیروی کار مجانی مورد بهره
برداری قرارگیرند.
• تاریــخ طوالنــی و خشــن
بــرده داری کــه ســبب یک جنگ
داخلــی خونیــن در آمریــکا شــد
زایندهی یک فرهنگ بوده اســت
که ترکیبی اســت از برتری جویی
نــژادی و حفظ موقعیت طبقاتی.
نــژاد پرســتی ســفید پوســتان در
آمریکا فاقد پایههــای ایدئولوژیک
قوی است ،اما در عوض ،جنبهی
کارکردی مهمی دارد .ســفیدها با
تحقیر ســیاهان به خــود یادآوری
میکنند که هنوز تسلیم بردههای
سابق خود نشدهاند.
از آن ســوی ،میلیونهــا ســفید
متعلق به الیههای پایین طبقهی
متوســط و حتی کارگــر ،با تحقیر
ســیاهان فالکت طبقاتی خود در
مقابل طبقهی برتر ثروتمند را قابل
تحملمیکند.
• نژادپرســتی بخشــی از ساختار
سیاســی و حقوقی آمریکاست .در
حالیکهموادقانونیرسمیتبعیض
نژادی به واسطهی لغو برده داری
و نیز جنبــش حقوق مدنی حذف
شــدهاند بــه طــور آشــکار و علنی
ســیاهان مورد تبعیض و تحقیر و
محروم ســازی از حقوقشان قرار
میگیرند .هیچ پلیس سفیدی به
خاطــر قتل عمدی هیچ ســیاهی

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

به اعدام محکوم نشــده اســت اما
صدها سیاه به دلیل قتل غیر عمد
پلیسهای سفید به اعدام محکوم
شدهاند.
• نژادپرستی به همراه مذهب دو

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

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

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

____________________
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
ابزار مهم طبقهی برتر برای ایجاد
شکاف میان قشــرهای اجتماعی
محــروم و متوســط جامعــهی
آمریکاســت .بــا ایجــاد تنشهای
نــژادی از بــاال مانــع از ایجــاد

فرامــوش نکنیــم دههــا میلیون
نژادپرست و مذهبیهای تندروی
مسیحی-صهیونیستی همچنان
بــه دنبــال وی هســتند و تــاش
خــود را برای تمدید حضــور او در
کاخ ســفید و ادامه ستم
براقلیتها و مهاجرین به
خرج خواهند داد.
بــه طــور روزانــه دههــا
کودک در بازداشتگاههای
جداســازی والدیــن و
کــودکان در مــرز آمریکا
و مکزیــک مــورد ســوء
استفادهی جنسی و تجاوز
قرارگرفتند و مذهبیهای
ســفید پوســت دم بــر
نیاوردند.

•

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

تنشهای اجتماعی علیه سیستم
نابرابر طبقاتی از پایین میشــوند.
تژادپرســتی مزمــن در فرهنگ و
خانــواده و مدرســه و محــل کار
آمریکاییها موج میزند و از والدین
نژاد پرســت به فرزندان خــود و از
معلمان نژاد پرســت به شاگردان
خود و ...منتقل میشود.
بــا ترکیب ایــن دالیــل مقطعی و
ســاختاری میتوان تصویر بهتری
از چرایی جنبش اعتراضی کنونی
به دســت آورد .اینــک باید دیدکه
آیااین حرکت سقف مطالباتی خود
را کجا قرار میدهد و آیا قادر است،
به عنوان یک گام ابتدایی ،بساط
مافیــای ترامپ در کاخ ســفید را
پایان بخشد یا خیر.

شــرایطساختاری
فراموش نکنیم که آمریکا
در ورای رویدادها کشوری است با
سه خصوصیت ساختاری بارز:
 .۱نظام طبقاتی آن در جهان منونه
است.
دهــک بــاالی ســاختار جمعیتی
آمریکا در سال  ۲۰۱۶به تنهایی ۷۷
درصــد از کل کشــور و پنج دهک
پایین ،یعنی  ۶۳میلیون خانواده،
فقط  ۱درصد از ثروت را در اختیار
داشــته اســت .در ســال ۲۰۱۸
شــاهدیم که ثروت  ۱درصد باالی
جامعه از ثروت  ۸۰درصد جمعیت
کشور بیشتر است.
 .۲تبعیض نژادی آشکار است.
متوسط ثروت خانوادههای سفید
پوســت آمریکا  ۱۰برابر متوســط
ثــروت خانوادههای سیاهپوســت

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

اســت .درآمد متوســط ساالنهی
خانوادههــای ســفید پوســت در
آمریکا  ۷۱هزار دالر و خانوادههای
ســیاه پوســت ۴۱هزار دالر است.
میزان فقر در میان سفیدپوستان
آمریــکا  ۱ .۸درصــد و در میــان
سیاهپوستان  ۸ .۲۰درصد است.
در حالی که سیاهپوستان۱۳درصد
جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند
 ۳۴درصد از زندانیــان زندانهای
آمریکا را سیاهان تشکیل میدهند.
ســیاهان بــا این میــزان جمعیت
۲۳درصد قربانیان کرونا در آمریکا
را تشــکیل میدادند .ســیاهان با
وجود قلت جمعیــت خود دو نیم
برابر بیشــتر مورد خشونت پلیس
قرار میگیرند.
 .۳سرمایه داری آمریکا بی رحم
است.
در این کشــور پــول تعیین کننده
نیست ،تنها تعیین کننده است.
سیستم سرمایه داری آمریکا به طور
نهادینه و در اوج آزادی و به شکل
«قانونــی» به افــراد پولــدار اجازه
میدهد ســامت ،افکار عمومی،
آینــده وکیفیــت زندگــی جامعه را
تعیین کنند .این جا قدرت و ثروت
به هم گره نخورده اســت ،از زمان
روی کار آمــدن ترامــپ ،ثــروت و
قدرت یکی است.
ترکیبی از آن چه گفته شد میتواند
به ما بگوید که چرا جامعهای آماده
اســت تا موضوعی مثل مرگ یک
ســیاه پوســت توســط یک پلیس
ســفید پوســت را ،کــه بــه طــور
سیســتماتیک و هفتگی در آمریکا

{>> ادامه در صفحه}8 :
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معترضانخیابــانیدرایاالتمتحده
چهمیخواهند؟

مجیدمحمدی
 ۸ژوئــن  -حســاب غارتگــران و
آتشبهپاکننــدگان در خیابانهای
آمریکا از معترضان آرام جداست.
گروهــی از تظاهراتکننــدگان
هســتند که به خشــونت متوسل
نشــدهاند ،جایی را غارت نکرده و
خشــونتی روا نداشتهاند .خواست
غارتگران روشــن اســت .اما گروه
دوم بــا اعتراضــات خــود به مرگ
جورج فلوید چه میخواهد؟
آیــا بــرای خود آنها و نیــز مقامات
مســئول در شــهرهای مختلــف
(از فرماندار و شــهردار تا روســای
پلیس) روشــن اســت که آنها چه
میخواهند؟
بخش قابل توجهــی از معترضان
میخواهند بــه نژادپرســتی پایان
داده شــود؛ با این تصــور که قتل
جورج فلوید ریشــه در نژادپرستی
دارد ،اما این موضوع هنوز روشن
نیست.
چنــد ثانیه فیلــم از یــک رخداد و
تفــاوت در رنــگ پوســت ،انگیزه
قتل مفروض را اثبات نمیکند .اما
خواست پایان دادن به نژادپرستی
از اساس غیرعملی است ،چون
اوال قوانین و سیاستهای ایاالت
متحده خالی از نژادپرستی است.
اگــر چنین بود ،تــا کنون یک نفر
آنهــا را قبــل از اعتراضــات اخیــر
در دادگاههــا مطــرح کــرده بود یا
مجلــس نماینــدگان کــه اکثریت
آن در دســت دمکراتهاســت و
امــروز خــود و خانوادههاشــان در
اعتراضــات حضور دارنــد ،در این

زمینه اقدام کرده بود.
ثانیا نژادپرستی به برچسبی آنقدر
معمــول تبدیــل شــده اســت که
مخالفت با اســامگرایی یا دولت
کمونیســتی چیــن ،نژادپرســتی
خوانــده میشــود ،در حالی که نه
اســامگرایی یا کمونیســم (یک
ایدئولــوژی) یک نژاد اســت ،و نه
حتی اسالم و مخالفت با آنها کامال
مشروع است.
و ســوم آن کــه نژادپرســتی و
برتریطلبــی بــا تغییــر نســل و
آمــوزش همگانی غیرمســتقیم و
آگاهیبخشــی ممکن اســت افول
یابد .با فرســتادن افــراد به اردوی
آموزشــی شستشــوی مغــزی
کســانی که مدیریت ایــن کارها را
بــر عهده داشــته باشــند ،خود به
تمامیتخواهــان و اقتدارگرایــان
مبدل خواهند شد .خواستهای
غیرممکــن مثــل ریشــهکنی
نژادپرســتی ،آن هــم بــا تعریــف
گســترده از این تعبیر ،راه را برای
برآمدن فریبکاران باز میکند.
آیــا خواســتها و اقدامات دیگری
مطرح شده است؟ سرنوشت آنها
چه خواهد شد؟

اقدامات منایشی و گزینشی
اقدامات نمادین مثل تغییر نام یک
خیابان یا نقاشــی کف یک خیابان
بــه زودی فرامــوش میشــوند .از
شعارهای مبهم نیز مثل «زندگی
سیاهان اهمیت دارد» هم بگذریم،
چون زندگی هرکسی اهمیت دارد.
برخی شعارها نیز از اساس بیهوده

و بیاســاس هســتند؛
مثل «ســکوت خشونت
اســت ».اگــر ســکوت
خشونت اســت ،تک تک
تظاهراتکننــدگان ۱۰
ســال اســت کــه در برابر
کشــتار  ۵۰۰هزار سوری
( ۷۰هــزار زن و کــودک)
ســکوت کردهانــد و لــذا
خشــونت ورزیدهانــد .اگر
معترضان به کشته شدن
چنــد انســان در ایــاالت
متحده (در سراســر دنیا)
ســوریه را به یــاد نیاورند،
دیگــر کشــتارها را حتمــا بــه یاد
نمیآورند.
حتما این افراد میدانندکه کشتن
در برابر دوربین با کشتن بدون قرار
داشتن در برابر دوربین یکی است.
اتفاقا بسیاری از کودکان سوری در
برابر دوربین با بمبهای شیمیایی
اسد جان دادند.

انقالب سیاسی
برنی سندرز و طرفدارانش همیشه
به دنبــال انقالب یعنــی براندازی
دولت قانونی و بعد مصادر ه اموال
ثروتمنــدان به نفع فقــرا و دولتی
کردن همهامــور کشــور بودهاند.
ایــن خــواب و خیال در کشــوری
با پنجاه ایالــت و  ۳۱۴۱کانتی که
خــود امورشــان را اداره میکنند،
غیرممکن است .اشغال کاخ سفید
توسط یک گروه و حتی در اختیار
گرفتن پنتاگــون و وزارت خارجه
و دیگــر دســتگاههای دولتــی در
واشنگتن نیز پایان ماجرا نیست.
مــردم در بقیــه ایاالت علیــه این
اشــغالگران برخواهند خاست و با
آنهــا خواهند جنگیــد .البته چپ
مشــکلی با ایجاد جنــگ داخلی و
نابودی ایــاالت متحده نــدارد .از
نگاه چپ ،نابودی ایاالت متحده،
که رویای همیشگی مارکسیستها
و اسالمگرایان بوده ،یعنی محروم
کردن دنیــا از قدرتمندترین نظام
سرمایهداری .آنها تصور میکنند با
نابودی ایاالت متحده ،دنیا تحت
سلطه مارکسیسم در اتحاد با دیگر
ایدئولوژیهــا قــرار خواهد گرفت

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

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian
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
رویایی که هیچ وقت محق نخواهد
شد.
دســتهای از تظاهراتکننــدگان
خواســتهای خود را مبنــی بر از
میــان بــردن و آتــش زدن هــر آن
چیزی که هســت ،بیان کردهاند.
افــرادی نیــز در رســانهها از ایــن
خواستها با عنوان این که دیگران
نباید روش اعتراض را تعیین کنند
از آنهــا حمایــت کردهانــد .برخی
رســانهها که هر چــه دارند از نظم
و قانــون و ثروت و کســب و کار در
جامع ه امریکاســت ،امروز از غارت
و آتش زدن دفــاع میکنند .نکته
جالب اینجاست که صداهایی که
در رســانهها منعکــس میشــود،
همــه از طبقات پر درآمد هســتند
و نابودی مراکز شــهری برای آنها
چندان اهمیت ندارد.
در میــان خواســتهای مطــرح
شــده ،تنها ســه مــورد اســت که
جنب ه سیاســتگذارانه داشته و هر
سه غیرعملی و دارای لوازم خطیر

است (جز یک مورد خاص).
این سه را مطرح و نقد میکنم.
•
«بودج ه پلیس را قطع کنید»
این شعار توسط اقلیتی از معترضان
خیابانی باالخــص پس از چند روز
اول که معترضان با انتقاد روشــن
نبودن خواستشان مواجه شدند،
اعالم شده است.
البته چون شــهرداریها ســازمان
پلیس را در هر شهر و منطقه اداره
میکننــد (و نــه دولــت مرکزی بر
خالف مهملگویی دیکتاتورها در
دنیا) آنها میتوانند بودج ه پلیس را
قطع کنند.
اما هیچ شهردار یا شورای شهری
بودجه پلیس را قطع نمیکند ،مگر
آن کــه عدهای اســلحه زیــرگلوی
آنها بگذارند یا تهدیدکنندکه تمام
شهر را میسوزانند (یکی از رهبران
تظاهــرات در نیویورک گفته بوده
که بنزین ارزان اســت و میتوانند
شــهر را ســوزاند ).البته دستهای

از چهرههــای مشــهور و محبوب
که خود ماموران بازنشست ه پلیس
را بــرای امنیت خویش اســتخدام
میکنند ،خواســتار قطــع بودجه
پلیس شــدهاند .این مثل آن است
که کســانی کــه فرزندانشــان را به
مدرســ ه خصوصــی میفرســتند،
خواســتار قطــع بودجــ ه مــدارس
عمومــی شــوند .قطــع بودجــه
مــدارس عمومــی هماننــد قطــع
بودجــ ه پلیــس ،ضــررش نــه بــه
ثروتمندان ،بلکه بــه کم درآمدها
و طبق ه متوســط میرســد ،چون
کسبوکارها از مناطق بدون پلیس
یا پلیس بیکارکــرد میروند و آنها
نمیتوانند حداقل مایحتاج خود را
تامین کنند .همین موضوع برای
یک زن در شیکاگو پیش آمدکه به
دلیل غارت و بسته شدن مغازهها
نتوانسته بود برای خود شیر تهیه
کند.

{>> ادامه در صفحه}19 :
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آمریکا...
هشدار سلمان رشدی به ظهور دیکتاتوری در آمریکا
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 ۱۰نکته در باره مقایسه حوادث امریکا با ایران

سیمای وطنی تصور می کنند که همه بشــریت بدان حساســیت و
•
 .۱یکــی بــه طنــز می گفــت که امریکا در حال تجزیه و فروپاشــی اهمیــت می دهــد و آن "تبعیض
را همیشــه طرفدار خانواده قاتل "جرج فلوید" سیاه ست غافل از اینکه دموکراسی ها نژادی" است.
رشــدی،
ســلمان
آزادی دانســته پوســت امریکایــی بــه خانــواده خود اصالح گر اند و این تظاهرات •
رماننویــس معــروف
 کــه بــه هیــچ مقتول مراجعه کردند که رضایت در امریــکا متعاقبــا به بهســازی  .۸بر عکس ،در ایران گران شدنبریتانیایی-آمریکایــی
وجه هم همیشــه بستانند .خانواده فلوید در جواب عملکرد سازمان پلیس و اصالح ناگهانی بنزین علت تظاهرات آبان
هندیتبار بــه رفتارهای
درســت نبوده .او گفتند :ما حرفی نداریم به شرطی قواعــد شــهروندی مــی انجامد ۹۸ .بود که بیشتر مردم دنیا واقعا
دونالــد ترامــپ بــه
تا اینجا ،به لطف کــه شــما اول برویــد از صــدا و نظام های دموکراتیک به راحتی از نمی فهمدگران شدن بنزین یعنی
اعتراضات اخیر در آمریکا
بین نمی روند ،با شوروی اشتباه چه و  ۲۳۰کشته برای چه؟
واکنش نشــان داده
هم دستی حزب سیمای ایران رضایت بگیرید!
نشود ،شوروی قربانی یک دندگی •
جمهوریخواه• ،
و در واشــنگتن
کــم و بیــش  .۲واقعیت این است که در امریکا و اســتبداد ایدئولوژیــک رهبران  .۹چگونه مسئوالن ما نتوانستند
پســت یادداشــتی با
مساله ساده ای مثل قیمت بنزین
بــدون ایــن که روحیات نژادپرستی در بدنه نیروی خود شد.
این عنوان نوشــته:
"در ســال  ،۱۹۷۷ژنــرال جوابگو باشــد پیش رفته .اما پلیس و حتی رگه هایــی از آن در •
را ســر و ســامان دهند و واکنش
"من ظهور و سقوط
محمــد ضیاءالحــق بــا حاال انتخابات نزدیک است و مقامات کاخ سفید همیشه وجود  .۵در امریــکا  ۱۵روز اخیــر طبیعــی مــردم را "جنگ جهانی
دیکتاتورهای زیادی
کودتــا ذوالفقــار علی بوتو او نامحبوب شده و همچون داشــته اســت و در دوره دونالــد تظاهرات وسیع بوده وگویا بعد از سوم" نامیدند  ،پس آنها در قبال
را دیــدهام ،آمریــکا
را در پاکســتان برکنــار و کســی که گــرزی چرخان به ترامپ حتی بیشتر هم شده است .مرگ مرد ســیاه پوست کمتر از  ۵مســایل واقعا جدی تر اجتماعی
حواست باشد".
دو ســال بعــد ( )۱۹۷۹او دســت دارد به دنبال (نقطه •
نفر در تظاهرات کشته شده اند .مثــل دموکراســی ،رفــع تبعیض
سلمان رشــدی که
را اعــدام کــرد .این فصل فرود) استراتژی برنده شدن  .۳در هــر حــال مــردم امریــکا و (در کشــوری که حمل اسلحه در هــای اجتماعــی و بویژه فســاد و
به علت کتــاب آیات
تاریک (از تاریخ پاکستان) اســت .و اگر این استراتژی کثیــری از مــردم جهــان قنــل آن آزاد است)
ناکارآمــدی جــاری چــه خواهند
شــیطانی خــود در
ایران بسیار شــناخته شده است ،الهامبخش رمان "شرم" من شد .منجــر بــه پایمــال شــدن "جرج فلوید" جوان سیاهپوست •
کرد؟
در این یادداشت که روز چهارشنبه مشــاهده وقایعــی ایــن چنین در آزادیهای آمریکایی شــد امریکایــی را تقبیــح کردند ،ولی  .۶در ایــران ظــرف دو ســه روز •
این بــدان معنا نیســت که نظام تظاهرات خیابانــی در آبان  ۹۸به  .۱۰آیــا مســئوالن مــا واکنــش
ســوم ژوئن منتشر شــده به مردم زندگــی به مــن تاحــدودی امکان که شد".
آمریــکا هشــدار داده کــه "گمان درک ذهن دیکتاتورهــا را داده ...آقــای رشــدی در ادامه به سرمایه داری که به ستون استوار گــزارش وزیر کشــور ایــران  ۲۳۰های متعــارف و قابل پیش بینی
نکنند" ظهور دیکتاتوری در آمریکا بــه غایت خودشــیفته ،از واقعیت ســابقه مهاجــرت خــود دموکراســی و آزادی بیــان متکی تظاهرکننــده و نیــروی امنیتی و شهروندان به مشکالت و چالش
گریزان ،مجــذوب ســایکوپاتها بــه آمریکا اشــاره کرده و ســت حتی مخدوش شــود تا چه انتظامیکشته شده و دو هزار نفر ها را در آینده نیز به ترتیب جنگ
"هرگز ممکن نیست".
جهانی چهارم و پنجم و...خواهند
او یادداشــت خود را با مثالهایی و بیاعتمــاد بــه حقیقتگویــان ایــن که با وجــود اقامت رســد که تــرک بردارد یا سســتی هم مجروح داشتیم.
•
نامید؟
از ســرزمین مادری خــود ،هند و (رکگویان) ،وســواس شــدید به  ۲۰ســاله در آمریکا تنها گزیند.
 .۷در امریــکا یــک مســاله مهم
همســایه آن پاکســتان آغاز کرده حفــظ ظاهــر در منظــر عمــوم ،حدود  ۴ســال است که •
علی ملک پور
نفــرت از روزنامهنــگاران و خلــق شهروند ایاالت متحده  .۴مقامات ایرانی و به ویژه صدا و انســانی و تاریخی مطــرح بود که
است.
"نخســتوزیر وقــت هنــد ،ایندرا و خویــی همچــون یک بولــدوزر شــهد و علــت آن هــم
حــاال کســی کــه بیکفایتــیاش معترضان ،اقدام آنها را جرمی علیه تــا تقوایش را به رخ بکشــد ...اگر
گانــدی در ســال  ،۱۹۷۵به اتهام غیرقابل کنتــرل ،اینها تنها چند ستایش و احترامی است
تخلف در انتخابات مقصر شناخته ویژگی شخصیتی آنها (دیکتاتورها) که برای متمم اول قانون اساســی اجــازه داده اپیدمی (کرونا) گلوی خداوند جلوه میدهد".
به او اجازه داده شــود ،از اقدامات
مــا را تا مرز خفگی بگیرد و کســی یادداشــت ســلمان رشــدی که با گروه بســیار کوچکــی از تبهکاران
شد اما با اعالم وضعیت فوقالعاده است".
آمریکا قائل است.
عمال اســتبداد را حکمفرما کرد .ســلمان رشــدی بالفاصله بعد از "بــه ترامپ که عالقهاش به متمم کــه لحــن فتنهجویانــه و مملو از صراحت و لحن بسیار تندی رییس و نفوذیهــای راســت افراطی که
او "وضعیــت اضطــراری" را تنهــا ایــن مقدمه مســتقیما به ســراغ دوم قانــون اساســی (مالکیــت نژادپرستی او نقش مهمی در جان جمهور آمریــکا را هدف قرارگرفته بــرای بیاعتبار کــردن معترضان
هنگامی لغــو کرد که درخواســت دونالــد ترامــپ رفتــه و عملکــرد اســلحه) را بارها اعیان کرده ،باید گرفتــن تعصبــات نژادپرســتانه و در پایــان بــه مردم آمریکا هشــدار بــه مرگ جورج فلوید و خشــونت
برگــزاری انتخابــات کرد ،بــا این رئیسجمهوری آمریکا در چند ماه جزییات متمــم اول را یــادآوردی تحرک دوباره معتقــدان به برتری داده کــه" :در رمان آخــرم( ،دن) پلیس علیه جامعه سیاهپوســتان
کرد که در بخشــی از آن میگوید :سفیدپوستان شده ،در باغ رز کاخ کیشــوت ،دنیای امــروز را مکانی وارد عمل شــدهاند ،بــرای هموار
تصور که برنده خواهد شد ،اما در اخیر را نقدکرده است.
انتخابات شکســت سختی خورد" .به لحــاظ خلق و خــوی ،دونالد کنگــره حق تصویــب هیچ قانونی ســفید میایســتد و بــدون ذرهای خوانــدهام کــه هــر چیــزی در آن کردن راهش به ســوی اســتبداد
تکبــر او علــت ســقوطش شــد .ترامــپ در زمره حاکمان ســتمگر را نــدارد که محدود کننــده آزادی شرمساری از حمایت از تظاهرات ممکن اســت روی دهــد و اکنون اســتفاده خواهــد کــرد .او همین
بخشــی از این داستان عبرتآمیز خرد و کوچک اســت .اما از دست بیان ،محدودگر رسانهها و منافی مســالمتآمیز سخن میگوید .آن روی ســخنم با مردم آمریکاســت حاال هم تهدید کــرده که از ارتش
را در رمــان "کودکان نیمهشــب" روزگار او رییس جمهور کشــوری حــق تجمــع مســالمتآمیز یــا هــم دقیقا در لحظاتی که کمی آن کــه خودتان را بــا این حرف فریب علیــه مردم آمریکا اســتفاده کند؛
آوردهام".
شــده که به طــور تاریخی خودش دادخواســت علیه دولت شــود ...طرفتر،نیروهایامنیتیکهبعضی ندهیدکــه 'نه! امکان ندارد چنین تهدیــدی که ممکن اســت شــما
از آنها ســوار اس 
ب بودند تظاهرات چیزی اینجا اتفاق بیفتد"'.
انتظار شنیدنش در اتحاد جماهیر
مســالمتآمیز را با گاز اشــکآور و "این مرد که تا پیش از قرارگرفتن شوروی سابق انتظارش را داشتید
گلوله پالســتیکی مورد حمله قرار در منصب فعلــیاش ،تقریبا هرگز اما نه در آمریکا".
میدهند و لحظهای بعد او (دونالد کســی او را در عبادتگاهــی ندیده
امیر پیام  -بیبیسی
در آمریکا چه میگذرد؟ >> ...ادامه از صفحه6 :
ترامــپ) بــا تروریســت خوانــدن بود ،حاال انجیل به دست میگیرد
در جریان اســت ،دستمایهی یک قوانیــن و مقــررات در ایالتهــای مطلــب و درس و تجربــه اســت،
حرکــت اعتراضــی گســترده و بی مختلف آمریکا آغاز شده وکنگره در میبینیم که اپوزیســیون راســت
ســابقه کند .حرکتی که میتواند ،صدد تصویب یک متن قانونی تازه ایرانــی در یک برخــورد جانبدارانه رویــای دون کیشــوت وار بخــش «خالفکار»« ،هنرپیشه پورن» و و مــورد تنفــر و اعتــراض دههــا
اگر به سه عنصر هدف ،سازماندهی برای محدودساختن قدرت پلیس و بــه دور از هرگونــه انصاف به هم راست اپوزیسیون ایران به کابوسی امثال او تحقیر میکند.
میلیــون نفــر از شــهروندان خود
و رهبــری مجهز شــود ،زایندهی است .در این میان مهم این است ریخته است.
تبدیل شده است.
گویی این صفات ،باعث میشــود هستند همدست شــوند تا قدرت
کمی از این دســت در •
آنها حتــی نمیخواهنــد اظهارات کــه قــرار دادن زانوی خــود روی سیاسی را به دست گیرند.
تغییراتی مهم گردد .خوشبختانه که تغییرات ّ
جامعهی آمریکا یک دست نیست و یک جا به یک تغییرکیفی در سطح اپوزیسیون راست ایرانی
ترامــپ مبنــی بر عالقــه و آمادگی گردن یــک نفر به مدت نزدیک به هشیار باشیم! ارزشهای اخالقی
درایــنمیان
مراکز قدرت و ضد قدرت متعددند .داخلی و جهانی بیانجامد.
جدی و علنــی او بــرای مذاکره با  ۹دقیقــه و زجرکش کــردن او در و پایبندی راســتین به آرمانهای
همیــن تعــدد و تنــوع میتوانــد با قــدری اندیشــیدن در مییابیم در این دو هفته جوّ روانی متشنج حکومت ضد مردمی ایران را ،پس خیابان مجاز و قابل قبول باشــد .ملــت شــریف ایــران از هــر زمان
راهگشــای برخی بحرانها باشد .کــه آن چــه در آمریکا میگــذرد با اپوزیســیون دست راســتی ایرانی از مبادلــه زندانیــان ،بــاور کنند و این یک بار دیگر فرصتی اســت که دیگــری بــرای نیروهای سیاســی
امروز میبینیــم که چگونه بخش آن چــه در جهــان میگــذرد بــی حال پریشــان آنهــا را بــه نمایش آن را نفــی کرده ،یا نوعی زرنگی از بدانیم آیندهی ایران چگونه ممکن مردمی و ملی گرا ضروری تر است.
عمــدهای از معترضیــن را ســفید ارتباط نیست .دلیل جهانی شدن گذاشــته اســت .افراد وابســته به جانب ساکن کاخ سفید میدانند .بود/هســت به دســت نیروهایی در این شــرایط است که الگوهایی
پوستانی تشــکیل میدهند که به تظاهرات در همبستگی با سیاهان این جریان در ایــن اثناء آن چنان بــه راســتی باید تاســف خــورد که بیافتد که برای جان انســان ارزش مثل زنده یاد دکتر محمد مصدق
ارزش جان انسان در ورای نژاد باور آمریکا نیز همین است.
به هــم ریختهاند کــه برخی مواقع چگونه نیروهایی که حرف از آزادی قائــل نیســتند و در متن بنیادین میتواند شــاخصی خــوب و منبع
دارند و برای ابراز شــرمندگی خود موضوع فراتر از ترامپ است .بحث بــه انتشــار گفتــار ونوشــتارهای و دمکراســی برای ایــران میزنند تشکیالت فرشگردی خود ،از حاال الهام باشند.
از این موقعیت نابرابر و ضد انسانی بر سر دنیای پساکروناست.
رقــت آور میپــردازد .این بخش از بــا بریدن بند نــاف خــود از مردم قــول قلع و قمــع «ارتجاع ســرخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسبت به سیاهان به خیابان آمده به همین ترتیب بــرای ما نیز این اپوزیســیون ،که فاقد ریشــههای ســتمدیده و شــریف ایران آن را به و ســیاه» را در آینــده میدهنــد .دیدگا ه ابراز شده در این مقاله ،نظر
و حتی کتک میخورند و دستگیر بایــد باعث فکر شــود که اگر ملت اصیل مردمی است ،حساب بزرگی البیها و شخصیتهای مفتخوری شاید فرشــگردیها از همین حاال نویسنده بوده و سیاست یا موضع
میشــوند تا به وجدان خود پاسخ آمریــکا بــرای مــرگ جــرج فلوید بــر روی اراده و خواســت دونالــد میبندنــد که برخــی از آنها ،مانند این مامور پلیــس آدمکش را برای این نشریه را منعکس نمیکند.
داده باشــند .خــود ایــن موضوع بپاخاست چرا ملت ایران برای قتل ترامپ باز کرده بود تا برایش رژیم ســناتور تام کاتن ،خواهــان ورود آموزش شهربانی شاهنشاهی ایران
باید برای ما ایرانیان که برای خود آسیهی پناهی و یا رومینا اشرفی به آخونــدی را پایین کشــیده و کلید ارتش به خیابانها برای ســرکوب آینده اســتخدام کنند .آری ،اینان
----------یک ایران دمکراتیک را به او تقدیم تظاهرکنندگانآمریکاییهستند.
شــاخصهای قومی و مذهبی در پا نخیزد.
برای اخالق و استقالل ملی ایران بــرای دیــدن برنامه هــای تحلیل
دفاع از جان وکرامت انســان قائل چـرا؟
کند .با بروز موقعیت فاجعه باری بخــش راســت اپوزیســیون بــا ارزش قائل نیســتند و حاضرند با کورش عرفانی به تلویزیون دیدگاه
میشویم درس سازندهای باشد.
در حالــی کــه در ایــن ماجــرای که اینک آمریکا و بطور مشــخص بی اعتنایی نســبت بــه مرگ یک کسانی که امروز ارتش آمریکا را بر مراجعهکنید:
www.didgah.tv
بــه هــر روی برخــی تغییــرات در اعتراضــات اخیر آمریــکا این همه دولــت ترامــپ در آن بســرمیبرد انســان ،او را به عنوان «ســیاه» ،علیه مردم خود به خیابان آوردهاند
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فاجعه انسانی از مهاجرت نخبگان ایرانی

ســال  ،۱۳۵۷جمعیــت ایرانیــان
داخل کشــور ،حــدود  ۴۰میلیون
و جمعیت ایرانیان خارج از کشور،
حدود  ۵۰هزار نفر بود.
شــمار جمعیــت ایــران طی چهل
ســال اخیر ،دو برابر شــده ،اما در
همین دوره زمانی ،تعداد مهاجران
ایرانی به عدد نزدیک به  ۷میلیون
نفر رســید ،یعنی  ۱۴۰برابر شــده
است!
مرداد ۱۳۴۴نتایج بررسی مهاجرت
که توسط سازمان ملل انجام شد،
ایران را از لحــاظ مهاجرت اتباع،
در ردیف پنج کشــور پایین جدول
نشان میداد (نزدیک به صفر).
ایــن بررســی در ســال  ۱۳۵۴نیــز
تغییری در رتبه ایران نشــان نمی از نظر فرار مغزها در بین  ۹۱کشور
داد و همچنــان نــرخ مهاجــرت جهان مقام اول را از آن خود کرده
ایرانیان تا آن زمان نزدیک به صفر است.
ساالنه تا ۱۸۰هزار نفر با تحصیالت
بود.
اما سالهاست که این ارقام به شکل عالیه از ایران مهاجرت میکنند.
عجیبی تغییرکرده اند .ایران چند بنیاد نخبگان اعالم کرد ۳۰۸ ،نفر
دهه اســت کــه از انتهــای جدول از دارنــدگان مدال المپیــاد و ۳۵۰
مهاجرت فرســتی خارج شده و به
صدر این جدول رسیده است.
سالهاست ایرانیان سومین مردمان
در جهان هســتند که به دنبال
مهاجرتهستند.
در این روند ،حجم خروج نخبگان
از کشور نیز قابل تامل است .طبق
آمار صندوق بینالمللی پول ،ایران

نفر از برترینهای آزمون سراسری
از سال  ۸۲تا  ۸۶مهاجرت کردهاند.
ســازمان مدیریت نیز اعالم کرد،
 ۹۰نفر از  ۱۲۵دانش آموز صاحب
رتبه ایرانی در المپیادهای جهانی،
اکنــون در دانشــگاههای آمریــکا
تحصیل می کنند.
در ســال  ۱۳۹۷حــدود  ۱۷۵هزار
دانشــجوی ایرانی تقاضای خروج
از ایران را کردهاند که بیشترشــان
دانشــجوی دوره دکتــرا بودنــد.
همچنین  ۶۴درصد دانشآموزان
ایرانی مــدالآور المپیــاد ،طی ۱۴
ســال گذشــته از ایــران مهاجرت
کردهاند.
طبق گــزارش صندوق بینالمللی
پول هم اکنــون بیش از  ۲۵۰هزار
مهندس و پزشک ایرانی در آمریکا
هســتند .طبق آمار رســمی اداره
گذرنامه ،در ســال  ،۹۷روزانه ۴۵
کارشناس ارشد ۱۲ ،دکترا و درکل
سال ۱۵۷۲۹ ،نفر لیسانس از ایران
مهاجرت کردند( .سحام نیوز )

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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آمریکا :تحلیل...
کریستیانههوفمن
اشپیگل-------ناآرامیهــای ایاالت
متحده تنها محدود
بــه اعتــراض بــه
نژادپرستینیستند.
ریاســت جمهوری
ترامــپ در حــال
تبدیــل شــدن بــه
تهدیــدی علیــه
دموکراسیآمریکایی
اســت .آیــا ایــن
(دموکراســی) هنوز
توان بازسازی خود را دارد؟
این نشانه خوبی برای دموکراسی
نیســت که این اواخر از وینستون
چرچیل بطور مکرر نقل میشود.
او گفتــه اســت که “دموکراســی،
در میــان همــه اشــکال حکومتی
بدترین نوع آن اســت به استثنای
بقیــه اشــکال” .بــه انــدازه کافی
ناراحتکننــده اســت کــه مزایای
دموکراســی باید این باشدکه دیگر
اشــکال حکومتها همه بدترند.
اما این که این واقعیت باید به طور
مــدام تأکید شــود ،بیانگر خوبی
برای وضعیت دموکراسی نیست.
جای تعجب نیست :قدرتمندترین
دموکراسی جهان در حال فرورفتن
در هــرج و مــرج اســت؛ پاندمی،
اعتراضــات ،ناآرامیهــا و بدترین
رکــود در دهههــای اخیــر ،ایــن
احســاس را بــه آمریکاییهــا داده
اســت کــه  -همانطــور کــه یک
ســناتور دموکرات تصریح کرده -
همه بحرانهای آنفوالنزای ۱۹۱۸
اسپانیا ،رکود بزرگ بعد از  ۱۹۲۹و
شورشهای  ۱۹۶۸را یکجا و بطور
همزمان تجربه میکنند.
•
بحران مضاعف دموکراسی
این واقعیت که دموکراســی غربی
در بحــران اســت چیــز جدیــدی
نیست :مدتی است که از مقبولیت
آن کاســته شــده ،در داخــل و
خــارج تهدیــد میشــود ،نقایص
ســاختاری وجود دارند و نیازمند
اصالحات اســت .اما بحران فعلی
در دموکراســی آمریکا فراتــر از آن
اســت .این یک بحــران مضاعف
اســت :از دســت دادن اعتمــاد به
حکومــت قانــون کــه خــود را در
اعتراضات بیان میکند ،همزمان

www.paivand.ca since 1993

دموکراسی
ایاالت
متحده در
بحران

با حملــه بــه دموکراســی از درون
مرکــز قدرت به گونهای بیســابقه
در تاریخ دموکراســی آمریکا ،یعنی
اعالم دونالد ترامپ مبنی بر اینکه
در صــورت شکســت در انتخابات
ریاســت جمهــوری ،او آن را بــه
رسمیت نخواهد شناخت .پیش از
این هرگز یک رئیس جمهور ایاالت
متحــده کشــور خــود را بــا کودتا
تهدید نکرده است.
مــدت زمانــی طوالنــی اســت که
در ایــاالت متحــده اعتمــاد بــه
دموکراســی ،حاکمیــت قانــون و
سیستم سیاســی در حال کاهش
اســت؛ دموکراســیای کــه پس از
بیش از  ۱۵۰سال پایان جنگهای
داخلــی آمریــکا هنــوز نتوانســته
است بر نژادپرستی در کشور غلبه
کند؛ یــک حکومت قانــون که به
برای آفریقایی-آمریکاییها عمل
نمیکند و یک سیســتم سیاســی
کــه نمیتوانــد از رشــد پیوســته
نابرابریهــای اجتماعی جلوگیری
کنــد .دموکراســی بــدون درجــه
معینی از عدالت ،مشروعیت خود
را از دست میدهد.
بــه ایــن بایــد دیگــرکاســتیهای
سیســتم سیاســی ایــن کشــور را
نیــز اضافــه کرد کــه سالهاســت
مشــهود هســتند :یک سیســتم
انتخاباتی که بســیاری از روســای
جمهــور را بدون داشــتن اکثریت
دموکراتیــک به قدرت میرســاند،
جابجایــی حوزههــای انتخابیــه
( ،)Gerrymanderingیعنــی
طــرح دســتکاری دلبخواهی این
حوزهها ،اهمیت پــوچ ایالتهای
چرخشــی ( ،)Swing Stateپول
به عنوان پیشنیاز بــرای نامزدی
موفقیتآمیــز ریاســت جمهوری
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

و قــدرت خاندانهای سیاســی از
کندیها تــا کلینتونهــا .نتیجه
ســرانجام :هیچ کس نمیتواند به
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
درستی استدالل کندکه دموکراسی
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
آمریکایی بهترین و تواناترین افراد
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
کشــور را ،از رونالد ریگان گرفته تا
 کاشتن دندان Implant
دونالد ترامپ ،در دهههای اخیر به
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
تنها به
قدرت رسانده است  -حتی
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن

بین
این دلیل که هرگز یک زن در

 دندان اطفال
آنها نبوده است.
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








•
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
تهدید ترامپ

Implant
CEREC
AC Bluecam 
همه این ضعفها تاکنون به عنوان
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
تلقی
نارسائیهای یک دموکراسی
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
باز
چرچیل،
میشــدندکه به گفته

Zoom 2 ACP
قبولکلیه
هم از هر نظــام دیگری بهتر بود.

حمله
اما اکنون ترامپ شــروع به
بیمه های مدیکال
اســت:
بــه قلب دموکراســی کرده

و بیمه های دانشجوئی
انتخابات ریاســت جمهوری .این
کرد
که آیــا او واقع ًا جــرات خواهد
صورت
که نتیجــه انتخابات را ،در

شکست ،به چالش بکشد ،آیا حزب
و آیا
وی از او پیــروی خواهد کــرد
دیوان عالی آمریکا واقع ًا طرف او را
Lumineers Veneer
خواهد گرفت  -اینها همه حدس
وگمان هستند .اما همین صحبت
GESTION FINANCIERE LOYALE
کردن پی در پــی درباره انتخابات
SOROOR SADR ACCOUNTING
; ;امور دفترداری
AND BOOKKEEPING SERVICES
دستکاریشــده و نامشــروع ،بــه
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
حسابداری
و
خودیخود باعث تضعیف اعتماد
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
به دموکراسی خواهد بود.
COMPANY CREATION AND
REGISTRATION
Montreal,
لفاظی ترامپ درباره جنگ داخلی ; ;تاسیس و ثبت شرکت هاQuebec H3H 1M1
WITH APPOINTMENT
_________________________
که در اشــاره بــه ناآرامیهای اخیر
, Fax: (514) 933-2861
5263 boul Cavendish
به آن متوســل میشود نیز به این
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
موضوع بیشتر دامن میزند.
لفاظــی درباره جنــگ داخلی یک
تهدید اســت .ترامپ شاید بتواند،
مشاور امالک در مونتریال:
آنطور که به نظر میآید ،آمریکا را در
مسکونی و جتــاری
مقابل یک دوراهی قرار دهد :من یا
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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
Tel.: (514) 933-3337

Guy

{>> ادامه در صفحه}21 :

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

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani

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

10

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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گزارش مرکز پژوهشها؛

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

ایرانیان در سراشیب فقر

فریدونخاوند
 ۱۶خرداد  -گزارشی زیر عنوان
«تصویری از وضعیت اقتصادی
کشــور؛ چالــش هــا و راهــکار
ها» ،که به تازگی از ســوی مرکز
پژوهشهــای مجلــس شــورای
اسالمی انتشار یافته ،در محافل
سیاسی و اقتصادی ایران بازتابی
گســترده داشــت ،به ویــژه از آن
رو که محمد قاسمی ،سرپرست
ایــن مرکز ،شــخص ًا در نشســت
علنــی یکشــنبه یازدهــم خرداد
ماه مجلس حاضر شد و چکیده
نسبت ًا مفصلی از این گزارش را به
آگاهی نمایندگان رساند.
•
استفاده ابزاری؟
ً
ایــن گــزارش عمدتــا ســالهای
زمامــداری حســن روحانــی را
دربرمیگیــرد و تصویــری کــه از
اقتصاد کشــور طی ایــن دوران به
نمایــش میگــذارد ،از فروریــزی
چشــمگیر ســطح زندگــی مــردم
در دهــه  ۱۳۹۰خورشــیدی
خبرمیدهد.
ارائه شفاهی چکیده این گزارش در
صحن مجلس و بازتاب گســترده
آن در ســایتهای خبری معروف
بــه «اصولگــرا» نشــان میدهــد
که کشــمکش میان جناح سردار
محمدباقــر قالیباف ،رئیــس تازه
دســتگاه مقننه ،و حسن روحانی
رئیسجمهــور ،رو بــه اوجگیــری
است.
در ســخنرانی خــود در جمــع
نماینــدگان ،محمــد قاســمی،
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس،
وضعیــت بــد اقتصــادی از جمله
گسترش فقر درکشور را به آشفتگی
در سیاستگذاری اقتصادی نسبت
داد و گفــت« :تشــتت وظایف در
میان دستگاههای اقتصادی کشور
وجود دارد و حتی معلوم نیست در
مورد نظام بازرگانی و یا نظام بانکی
چه کسی باید به مجلس پاسخگو
باشــد» .به گفته او «ســر درگمی
سیاست داخلی موجب سر درگمی
سیاست خارجی و تحکیم نگاههای
کوتاهمدت شده است».
آیا هیئت رئیســه تازه مجلس ،در
ترکیب تازه خــود ،تصمیم گرفته
اســت مرکــز پژوهشهــا را در راه
بیاعتبــارکــردن هــر چه بیشــتر
دولت حسن روحانی به کار بگیرد؟
حتی اگر پای «استفاده ابزاری» از
مرکز پژوهشهای مجلس در میان
باشد ،گزارش اخیر این نهاد درباره
وضعیت اقتصادی کشور از اعتبار
برخوردار اســت .البتــه در فضای
جمهــوری اســامی واژه اعتبار را
باید با احتیاط و به صورت نســبی
به کار برد ،به این دلیل ســاده که
کارشناسان این مرکز باید خود را با
«مصلحت نظام» هماهنگ کنند
تا به «سیاهنمایی» متهم نشوند.
مالحظات و حســابگریها هرچه
باشــد ،این گــزارش روایت فصلی
تــازه از انحطــاط اقتصــادی ایران
اســت که مســئولیت آن نــه تنها
متوجــه دولــت حســن روحانی،
بلکه بر عهده همه مراکز قدرت در
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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

سقوطی دردناک ،که مناد
اصلی یکی از سیاه ترین
دهههای اقتصادی در
تاریخ معاصر ایران
جمهوری اسالمی است.
کارشناســان مرکز پژوهشها ،که
«اندیشــکده» یا بازوی تحقیقاتی
دســتگاه مقننه به شــمار میرود،
در تهیه گــزارش مورد نظر بر آمار
منابع رســمی جمهوری اســامی
تکیه کردهاند که طبع ًا شــماری از
دادههــای کالن اقتصادی کشــور
را ،از جملــه در عرصههایــی چون
بیــکاری و تــورم ،بهتــر از آنچــه
هستند ،جلوه دادهاند .در اینجا ما
نیز ،به منظور جلوگیری از پیچیده
شدن مطلب ،همان آمار رسمی را
مالک قرار میدهیم.
•
عــوامل اصلی سقوط درآمد
ایرانیان
در این بررسی ،تنها بر بخشهایی
از گــزارش مرکــز پژوهشها تکیه
میکنیــم که بــه فروریــزی قدرت
خریــد ایرانیان در ســالهای دهه
 ۱۳۹۰خورشیدی میپردازد.
دهههای پیشین از حوزه بحث ما
خارج اســت ،هر چند کــه عوامل
زاینــده فقــر در دهه جــاری کم و
بیش مشابه همان عواملی هستند
کــه ایران را ،در پی اســتقرار نظام
جمهوری اسالمی ،از مسیر توسعه
خارج کردند.
مرکــز پژوهشهــای مجلــس
میگوید که بــه رغم افزایش درآمد
اســمی خانوارهــای ایرانــی در
فاصلــه ســالهای  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۸
خورشیدی ،میانگین قدرت خرید
هر ایرانی طی همین دوران حدود
یک سوم کاهش یافته است.
به بیــان دیگر اگــر کل درآمد ملی
ایــران در ســال  ۱۳۹۸بــه صورت
مســاوی میــان جمعیــت کشــور
سرشــکن شــود ،قدرت خرید هر
ایرانی  ۳۴درصد نسبت به اول دهه
 ۱۳۹۰کمتر میشود.
ایــن ســقوط دردنــاک ،کــه نماد
اصلی یکی از ســیاه ترین دهههای
اقتصــادی در تاریخ معاصــر ایران
است ،از دو عامل عمده سرچشمه
میگیرد:
•
یک) سقوط تولید ناخالص
داخلی:

این متغیر ،به زبان بسیار ساده،
ارزش مجمــوع کاالها و خدماتی
اســت که طی مدت یک سال در
یک کشور تولید میشود .اگر این
متغیر را برکل جمعیت آن کشور
سرشــکن کنیم ،تولید ناخالص
سرانه به دست میآید.
تولیــد ناخالص داخلــی را معموالً
به یک کیک (شــیرینی) تشــبیه
میکنند .فرض را بر آن میگذاریم
کــه  ۱۰نفر به مدت یک ســال در
تولید این کیک شرکت میکنند و
در پایان سال از آن سهمی مساوی
میبرند .با بزرگتر شدن یا کوچکتر
شــدن ایــن کیک ،ســهم هر یک
از آن  ۱۰نفــر بزرگتر و یا کوچکتر
میشود .تفاوت اندازه کیک نسبت
به سال پیش ،نرخ رشد آن را نشان
میدهد .تولید ناخالص داخلی به
همین کیک شباهت دارد ،با این
تفاوت که جمعیتی انبوه در تولید
آن مشــارکت میکنند .مهمترین
عامل فقیرتر شدن ایرانیها در دهه
 ،۱۳۹۰کوچکتر شدن کیکی است
که باید میان آنها تقسیم شود.
در این نماگــر میبینیم که ایران،
در فاصلــه ســالهای  ۱۳۹۰تــا
 ،۱۳۹۸چهار ســال را با نرخ رشد
منفی گذرانــده و در ســال جاری
خورشیدی نیز ،به احتمال قریب
بــه یقیــن ،نــرخ رشــدش منفی
خواهد بود .البته نرخ رشــد ایران
در سال  ۱۳۹۵تا  ۱۳.۵درصد اوج
گرفت ،ولی ایــن اوجگیری جنبه
مصنوعی داشــت و تنهــا مدیون
آزاد شــدن صــادرات نفتــی ایران
بعــد از امضای «برجــام» بود .در
مجموع ،نرخ رشد ایران طی دهه
 ۱۳۹۰خورشــیدی منفی اســت و
این مهمترین عامل فقیرتر شدن
ایرانیان در این بازه زمانی است.
•
دو) مصیبتی مسج به نام تورم:
تنشهای سخت تورمی ،دومین
عامــل فــرو رفتــن ایرانیهــا در
گرداب فقر اســت .دوران  ۴۱ساله
جمهوری اسالمی با تورم گذشت
و حتی بر پایه آمار منابع رســمی،
میانگین نرخ تــورم در چهار دهه
گذشــته  ۲۰درصد بوده است ،آن
هم در شــرایطی که میانگین نرخ
تورم در جهان پیرامون سه تا چهار
درصد نوســان کرده است .دولت
روحانی که با وعده مهار تورم بر سر
کار آمد ،تنها در ســالهای ۱۳۹۵

{>> ادامه در صفحه}18 :

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
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
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کانـــادا...
با نزدیک شدن به پایان برنامه  CERBبرای بسیاری از متقاضیان،
قدم بعدی دولت برای حمایت از بیکار شدگان چه خواهد بود؟

به گزارش گلوبال نیوز ،ســواالت
زیــادی درباره برنامــه دولت برای
حمایت از افرادی که بر اثر پاندمی
بیکار شده اند ،پس از پایان یافتن
 4ماه کمک حمایتی تحت عنوان
 ،CERBوجــود دارد .بر اســاس
این برنامه حمایتــی که از  6آوریل
آغاز شــد ،متقاضیان بــا ثبت نام
در سایت می توانند ماهانه 2000
دالر دریافــت کننــد .ایــن برنامه
بــرای فاصله بین  15مــارچ تا اول
اکتبر قابل دسترســی است اما هر
متقاضی تنها  4ماه می تواند از این
تسهیالت استفاده کند.
در حالی که پایان اولین  4ماه ،اول
جوالی فرا می رســد ،تحلیلگران
وکارشناســان این سوال را مطرح
می کننــد که قــدم بعــدی دولت
بــرای حمایت از افــرادی که هنوز
به کمک نیاز دارند چیســت .آنها
همچنین توصیه ها و پیشنهاداتی
را برای دولت مطرح کرده اند.
با پایان یافتن  4ماه اول برای بخش
زیادی از متقاضیان در اول جوالی
و اول آگوست ،افراد واجد شرایط
می توانند تقاضای خود را به بیمه
بیکاری منتقل کنند هرچند بیمه
بیــکاری به اندازه  CERBدســت
و دلبازانــه نیســت .امــا مشــکل
اصلــی اینجاســت که بســیاری از
افراد شرایط الزم اقدام برای بیمه
بیــکاری را ندارند ،زیرا مثال تعداد
ســاعات کار مورد نیاز را در سابقه
خود نداشــته و یا خود-اشــتغال
هســتند کــه در ایــن صــورت نیز

بیمه بیکاری شامل حال آنها نمی
شــود .دولت هنوز درباره وضعیت
ایــن افراد پس از پایان کمک های
 4ماهه ،که کارشناسان آن را یک
نگرانی جــدی توصیف می کنند،
اظهار نظری نکرده است.
بر اســاس اعالم اداره آمــار کانادا،
در مــاه های مــارچ و آوریل حدود
 3میلیون شــغل در کانــادا از بین
رفته اســت و با وجود اینکه در ماه
می 289 ،هزار شــغل ایجاد شــد،
نرخ بیکاری در کانادا به رکورد بی
سابقه  13.7درصد رسیده است.
بــه گفتــه دکتر رابســون ،اســتاد
دانشــگاه کارلتــون ،نشــانه های
بهبود وضعیــت اقتصــادی هنوز
بسیار ضعیف است و راه درازی در
پیش داریم .او افزود :قطعا تا مدتی
نمی توانیم وانمود کنیم همه چیز
به حالت عادی بازگشــته در حالی
که میلیون ها کانادایی کار خود را
از دست داده و همچنان به کمک
نیاز دارند.
پیشنهاد کارشناســان برای دولت
این اســت که یا برنامــه  CERBرا
با اندکی تغییــرات تمدید کند و یا
شــرایط بیمه بیکاری را به نحوی
بازنویســی کند که عده بیشــتری
را در بــر بگیــرد .در صورت تمدید
 CERBنیــز باید شــرایط به گونه
ای تغییــرکندکه افراد انگیزه خود
را برای بازگشــت به کار از دســت
ندهند .اینکه کدام گزینه مناسب
تر باشــد بــه مدت ادامــه بحران و
تعداد کانادایی هایی که همچنان

نیازمنــد کمک هــای دولتی
هســتند بســتگی دارد .امــا
در مجمــوع ،کارشناســان
اقتصــادی معتقدنــد دولــت
باید از این فرصت برای به روز
کردن سیســتم بیمه بیکاری
اســتفاده کنــد؛ سیســتمی
که بــه گفته آنهــا در دهه 70
ایجاد شــده و هیچ سنخیتی
با بازار کار امــروز ،نیروی کار
زن ،عدم ثبات شــغلی و سایر
شرایط موجود ندارد.
دیوید مــک دونالد ،اقتصــاددان،
معتقد است برای تنظیم سیستم
بیمــه بیــکاری جدید می تــوان از
برنامــه  CERBالگوبرداری کرد و
ویژگی هایی مانند شرایط باز ،واریز
فــوری و مبلغ کافی را در آن لحاظ
کرد .بــا این وجود او فکر می کند
با توجــه به اینکه برای عده زیادی
از متقاضیان تنها یک ماه از برنامه
 CERBباقــی مانده ،گزینه عملی
تر برای دولت تمدید این برنامه به
مدت یک ماه دیگر است ،نه اینکه
در  30روز یک سیستم بیمه جدید
را طراحی و اجرا کند.
طبــق تصویــب مجلــس ،دولت
مــی توانــد ماه هــای ارائــه برنامه
 CERBرا برای متقاضیان بســته
به صالحدید خود تغییر دهد.
رابســون معتقد اســت اگر دولت
فکــری نکنــد ،در عمــل به رشــد
اقتصــاد زیرزمینــی کمــک کرده
اســت .جاســتین ترودو ،نخست
وزیر ،پس از حمایت احزاب NDP
و بــاک کبکــوا از ادامــه برنامــه
 ،CERBگفــت :ما هم اکنون در
حال بررسی شرایط تمدید برنامه
حمایتی دولت به نحوی هســتیم
کــه مردم را به بازگشــت بــه کار و
شرکت ها را به از سرگیری فعالیت
تشویق کند ،اما کســانی را که به
دلیل پاندمی قادر به بازگشــت به
کار خود نیستند تحت پوشش قرار
دهد.
•

دادخواهی فاجعه پرواز اوکراین:

نامه سرگشاده حامد اسماعیلیون به کنگره ایرانیان کانادا

ِ
پرزیدنت
خانــم ســوده قاســمی!
کنگرهی ایرانیان کانادا!
نامهی شــما را در شــصتمین روز
جنایت به نخســتوزیر جاســتین
ترودو خواندم و چند سوال از شما
دارم.

•

یک .چرا از نام بردن سپاه پاسداران
در نامههــای خــود میترســید؟
منظورتــان از نیروهای نظامی در
نامه چیســت؟ آیا غیر از این است
که ســپاه پاســداران این جنایت را

مرتکب شده است؟ چرا سعی
میکنیــد با بــازی بــا کلمات
عامل جنایت را مخفی کنید؟
یا نگرانید در لیست گروههای
تروریستی قرار بگیرند؟
•
دو .از اینکــه مرتــب کلمهی
"تراژدی" را به جای "جنایت"
بــه کار میبرید مــن هم طبع
لطیفی پیدا کردم .بعید میدانم
ارزش کلمــات را بشناســید امــا
چرا چنیــن میکنید؟ چرا ســعی
بر نرمال کــردن جنایت دارید؟ آیا
معنای خاک و خون را در سحرگاه
تهران میدانید؟
•
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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

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
ســه .منظورتــان از تنشهــا در
منطقه در پاراگراف آخر چیســت؟
کــدام تنشهــا؟ چــرا مــردم را از
جنگمیترسانیداگرآغازکنندهاش
جمهوری اســامی ایران نیست؟
چند ســرباز امریکایی در آن شــب
کشته شد؟ و چندکودک در عوض
آن؟ چرا آسمان را باز نگهداشتند؟
چرا دوبار شلیک کردند؟ شاید شما
جواب این ســواالت را بدانید و اگر
نمیدانید بپرســید .اگر نمیدانید
دادخواهی ما خانوادهها را
نامــهی
ِ

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

بپراکنید تا جواب معلوم شود.
•
چهــار .مرتــب در نامههــای خود
جــواد ظریف را فراموش میکنید.
عمد شما در اشاره نکردن به دیدار
مونیخ چیســت؟ چرا نمیپرسید
از ایــن دیــدار چــه حاصــل آمــد؟
چــرا نمیگویید بــه وزیرخارجهی
دروغگــوی ایران توجهــی نکند و
پیگیر حقیقت باشد؟
انتظار پاســخی از شــما نیســت و
ایرانیــان تورنتو و
روی ســخنم با
ِ

کاناداســت .از شــما تقاضامنــدم
در انتخابــات ســوم مــی شــرکت
کنید و بــه کســانی رای دهید که
در کنگــره ایرانیان کانادا به دنبال
حقــوق ایرانیــان کانادا باشــند به
دنبال حقوق مسافران بیپناه این
هواپیمــا .این مضحکــه باید تمام
شود .تمام.
#دادخواهی
#fathers_of_752
#همسران752

#Justice752
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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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 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

www.carsrtoys.ca

Tel.: 514-731-1443

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بیابیدwww.carsrtoys.ca :
برترین سرویس | نازل ترین بها
در خدمت هموطنان گرامی

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته

با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید:

Cars R Toys offers you its
experience & expertise
in the pre-owned car market & the auto financing
service.

برنامه
های رقابت ناپذیر
ین
ان
فا س مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
ویزای دانشجویی
و
با پاسپورت ایرانی
---ب
پی
دون رجوع به شینۀ
اعتباری شما

bad credit,
bankruptcy,
no credit,
!no problem
we have
financing for you.

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181

Sundays we are closed.
Monday to Friday:
)10AM - 7PM
Saturdays 11am to 5pm

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181
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زندگی...

به نظر می رسد سکس،
مثــل نفس کشــیدن ،باید عملی
ساده و طبیعی باشد؛ ولی به قول
فیلســوف معروف ،آلــن دباتن« :
ســکس تقریبا به اندازه فرستادن
ســفینه به فضا ،پیچیده اســت»
او در یکــی از کتاب هایش به این
موضوع اساســی جنسی اشاره می
کندکه:
آیا ازدواج ،میل جنسی را از
بین می برد؟
شــعله عطش جنســی بیــن یک
زوج ،طبیعتــا بعــد از مدتی کمتر
می شود .این کاهش میل جنسی
بیشتر از همه به خاطر تغییر مداوم
بین حفظ حس جنســی و زندگی
روزمره یک زوج است.
ازدواج پــس از مدتــی بــا آمــدن
فرزنــدان ،وام بانکــی ،مخــارج و
مشکالت اقتصادی ،بیشتر شبیه
مدیریــت یــک کاســبی دو نفــره

ثابتی ندارد.
بــرای همین یــک زوج
مثال باید حتما هر هفته
یکبار همدیگر را به یک
شــام یا بیــرون رفتن
تنهــا دعــوت کنند.
شاید حداقل هر ماه
بــرای یکبار به یک
هتل بروند و قرار
جنسی بگذارند.
هــر زوج باید راه
هایــی بیابند که
امیــال خفتــه و
تخیالتعجیب
خــود را بــرای
همدیگر دامن
بزنند.
ســکس زن و
شــوهرها بایــد بر
تمســخر زندگــی تکــراری روزانــه
تاکید بــورزد .باید نقــاب بزنند و
نقش های روزانه و جدی شــان را
در رختخــواب عــوض کنند .زوج
هــا در زندگی طوالنــی مدت ،باید
هر چقدر می توانند اعمال و رفتار
متفاوت نشان دهند.
زوج ها نباید تصور و تخیل جنسی
را از هــم دریــغ کنند .آنهــا باید با
روزمرگی بجنگند وگرنه موسســه
ازدواج با قدرت تمام آب سردی بر
روی میل جنسی شان می ریزد که
روشن کردنش کم کم غیرممکن
می شود.

آیا ازدواج ،میل
جنــسیرا
ازبین میبرد؟
میگــردد و بخــش اعظــم انرژی،
احســاس و آینــده نگــری زوج ها
صرف مدیریت شرکت می شود .زن
و شوهرها میل جنسی شان از بین
نمی رود یا تمنای جنسی شان بی
رمق نمی شود فقط صرف موسسه
ایی می شــود که توقع جنسی یک
بخش کوچکش شده است.
سکس و میل جنسی ولی ماهیت
یک موسسه یا شرکت را ندارد.
سکس بازیگوشی می خواهد.
سکس باید فی الواقع حس شود.
سکس یعنی از دست دادن کنترل
هــوش و حواس… اینهــا رفتاری
است که در موسسه خانواده جای

آیا میدانیم چقدر برای خود ارزش قائلیم؟
تا مــی رویم به شــغل خودمان،
یا داشــتن بدن ســالم یا ماشین
قسطی یا آپارتمان خوبی که اجاره
کردیم بنازیم متوجه می شویم که
خیلی از افرادی که می شناســیم
فاصله شان و موقعیت شان با ما
از زمین تا آسمان است.
خیلــی از ما همه عمر هدف مان
را صرف این مســابقه ناتمام می
کنیم که همسطح دیگران بشویم
و متاسفانه با ناراحتی و افسوس
می دانیــم که نمــی توانیم مثل
خیلیهاباشیم.
•
 -۱در وهلــه اول قیافه ظاهری
ما اســت .در دوره های مختلف
زندگی انواع نگرانی را به دوش می
کشــیم که قدبلند و خــوش اندام
نیستیم یا موهای سرمان پرپشت
نیســت .اما در واقعیت ،همه آنها
که این چیزهــا را دارند هم نگران
قیافه ظاهری شان هستند
•
 -۲باعث غرور است که افتخاراتی
نصیب خود ساختیم ولی اگر همه
معیار ما این باشــد کــه باید مدام
در زندگــی موفقیت کســب کنیم
وضعیــت ما متزلــزل خواهد بود.
اتکای مداوم به پیــروزی ها ،ما را
در موقعیت بی ثباتی قرار می دهد
انگار که بر روی شن های ساحل،
برای خودمان خانه بسازیم.
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بر اســاس تحقیقات انجام شــده،
انگلیسی ها لقب تنهاترین مردان
اروپا را نصیب خود ساخته اند.
دو و نیــم میلیــون مرد انگلیســی
هیچ دوستی در زندگی ندارند.
اما چه دالیلی به این تنهایی میدان
می دهد؟
می گویند مردان گوشه نشین می
شوند چون تصویری که از مرد در
رســانه های جهان ارائه می شــود
مرد پولدار و موفق و خوش هیکل
و جذابی است با یک ماشین شیک
و نــو … تصویری کــه با واقعیت
بخش عظیمــی از مــردان جهان
مطابقت ندارد.
مــی گویند دسترســی راحت تر به
ســکس ،پورنوگرافی و دوســتی با
زنــان ،توانســته اســت بخشــی از
نیازهای اجتماعی و غریزی مردان

مردان
جهان
تنهاتر
شدهاند

را پوشش دهد .برای همین مردان
با مقاومت کمتری ،به گوشه گیری
رضایت می دهند .به سمت تعهدو
زندگی مشترک نمی روند و …
ادعا می شــود که افزایش آشــکار
طــاق ،ضربــات ســنگینی بــر
روی اعتمــاد بــه نفــس مــردان و
اعتمادشــان به دیگران ایجاد می
کند که تعریف عملی اش ،گوشــه
گیری اســت .قطع رابطه با جهان
بیرون ،احساس پشــیمانی و فکر
مــداوم در باره رابطه ای که به هم
خورد مردان را زمینگیر می کند.
مطــرح می شــود که شــغل های
جدیــد اداری کــه مــردان را درون
محوط های بســیار محــدود قرار
می دهــد ،با ریتــم بــدن و انرژی
مردان هماهنگ نیست و خستگی
ذهنی بیشتری بر مغز مردان ایجاد

مــی کند.
خســتگی روحی که رمق چندانی
برای یک دوستی جدی بعد از کار
باقی نمی گذارد.
افســردگی؛ عدم امنیت شــغلی،
بیکاری ،برگزیدن کارهایی که نیاز
به سفرهای طوالنی دارد ،پناه بردن
به آرام کننده ها و شادی بخشهای
مصنوعی از جملــه بازدارنده های
زندگی اجتماعی مردان هستند.
مــردان متاهــل ،به طور ســالم و
طبیعــی ،بعــد از ازدواج ،وقــت و
توجه شــان به همســر و فرزندان
معطوف می شــود و برای همین،
صرف وقت و توجه برای دوســتان
نزدیک شــان ،روز به روز کمتر می
شود.
مــردان اگر توقعاتی کــه جامعه از
آنها دارد را برآورده نکنند سرشار از
شــرم و توهین به خود می شوند.
بــرای گریز از توقعــات اجتماعی،
مــردان به انــزوا روی مــی آورند تا
مدام به آنها گوشــزد نشــود که به
سطح استاندارد مردانگی نرسیده
اند.
تنهایی و بی دوست بودن مردان،
واقعی و نگران کننده است.

تعطیلی  200شعبه استارباکس در کانادا
•
 – ۳داشــتن یــار در زندگی ،عالی
اســت و برای خیلیها وســیله ای
اســت بــرای احســاس ارزشــمند
بودن … ولی یادمان باشدکه تکیه
به دیگران برای کســب احســاس
تعادل ،می تواند درســت نباشــد.
چون کنترل دیگران در دســت ما
نیســت و به محض از دست دادن
آنهــا ،هویــت و اهمیــت خودمان
کامال فرو می ریزد.
•
 -۴شــغل مــا بخــش مهمــی از
حــس اعتمادمان به خود اســت.
ولی شخصیت و سالمت خودمان
را بــا شــغل مــان معرفــی نکنیم.

مــن برنامه ریــز کامپیوتــرم ،من
مهندسم .من وکیلم یا حسابدارم
یا نجــارو مکانیک… چون هویت
و شــخصیت و ارزش مــا خیلــی
بیشتر از این قراردادهای شغلی و
اجتماعی است.
•
 – ۵امکانات مادی داشــتن شان،
خــوب اســت و آرامش مــی آورد و
از نگرانــی ها کــم می کند و حتما
بعضــی از افراد ،از نظر مالی اصال
مشکلی ندارند .اما وقتی از آنها هم
می پرســید هم فکــر می کنند به
اندازه کافی ندارند و هم مثل بقیه
آدمها نگران هم هستند.
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اســتارباکس همچنیــن اعــام
کرد بــه طــور معمول ســاالنه
 100شــعبه خود را در آمریکای
شمالی و معموال به دلیل پایان
قرارداد مربوط به اجاره تعطیل
می کند .استارباکس قرار است
تعداد شــعب خــود را در ســایر
نقاط دنیا از جمله کشــور چین
افزایش دهد.

اســتارباکس اعــام کرده اســت
قصد دارد  200شــعبه از شــعب
خــود را در کانــادا تعطیل کند.
ایــن تصمیم در پــی تغییرات در
روند خرید و تقاضای مشــتریان
پس از شروع همه گیری بیماری
کوویــد ۱۹گرفتــه شــده اســت.
طرح تعطیلی این شــعب در طی
یک دوره دو ســاله انجام خواهد
گرفت.

www.paivand.ca

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

کــرونا...

تغییرشرایطکنونیبهمسوولیتپذیریهمگانی
نیازدارد :خودخواهی وضعیت همهگیری
رابدترمیکند
نیلوفرجعفری
جهــان همچنــان درگیــر ویروس
کروناســت و وضعیت و سرنوشت
ما کامال نامشــخص است .در این
میان میلیونها انســان در سراسر
جهــان برای کمک به جوامع خود
دســت به اقدامات مهمی زدهاند.
نه تنهــا کارکنان بخــش خدمات
بهداشتی در کشــورهای مختلف
بلکه بسیار افراد دیگری نیز وقت و
سرمایه خود را در راه کمک به حل
بحران صرف میکنند .همچنین
صدها میلیــون نفر از مردم جهان
سبک زندگی خود را تغییر دادهاند
تا مانع گســترش ویروس شــوند.
بــرای هیچ کــس چنین وضعیتی
خوشایند نیست اما خیلیها همه
تالششان را میکنند تا این اوضاع
تغییرکند.
بــا اینحــال افراد زیادی هســتند
کــه چنــدان مشــارکتی در تغییــر
وضعیــت نمیکننــد و بــه منافــع
جمعــی توجهــی ندارنــد .در واقع
رفتــار و عملکرد آنها به گســترش
ویــروس کمک میکند .آنها بدون
توجه به هشــدارها ســبک زندگی
همیشــگی خود را پی میگیرند و
عمال باعث مبتال شدن دیگران به
ویروس میشــوند .ما افراد زیادی
را میبینیم که از پوشیدن ماسک
امتناع میکنند ،فاصله اجتماعی را
رعایت نمیکنند و همچنان تمایل
به برگزاری یا شرکت در اجتماعات
بزرگ دارند .مســاله اینجاست که
اگر به آنها تذکر بدهیم که رفتار آنها
در وضعیت فعلی نادرست است با
خشــونت واکنش نشان میدهند
یا افــرادی را که خود را با شــرایط
فعلــی تطبیق دادهاند به تمســخر
میگیرنــد و اهمیــت و جدیــت
بیماری را دستکم میگیرند.
برخــی از این افراد هنوز با تشــبیه
بیماری به یک آنفلوآنزای معمولی،
ســعی در عادیســازی آن دارنــد.
بســیاری از آنهــا نیــز معتقدندکه
در نهایــت همــه مــا باید بــه این
ویروس مبتال شــویم و با مقایسه
غیر منطقی تعداد مرگومیرهای
ناشی از این بیماری با بیماریهای
مرگبار دیگر ،آن را سرنوشت انسان
میدانند.
اگر ایــن اقدامات احتیاطی نیاز به
صرف زمان ،پــول و تالش زیادی
داشــت کامال قابــل درک بود که
چــرا افــراد در مقابــل آن مقاومت
میکنند .وضعیت کارگران روزمزد
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و افــرادی کــه بــه دلیل شــرایط
نامناسب اقتصادی مجبورند این
شــرایط را با کمتریــن امکانات و
تجهیزات تحمل کنند ،قابل درک
اســت .اما بــرای گروه
زیادی از مردم ،اقدامات
ی توصیه شده،
احتیاط 
تنها به تالشی حداقلی
و تحمل ناخوشایندی
نیازمند اســت .تالش
کمــی کــه در محــدود
کردن گسترش ویروس
و تبعــات مرگبــار و
آســیبهای اقتصادی
ناشــی از آن بسیار موثر
اســت .تصور کنید اگر
هیــچ کــس در هیــچ
جــای جهــان اقدامات
احتیاطــی را درنظــر نمیگرفــت
و بــدون ماســک و رعایــت فاصله
اجتماعی و تعطیلــی تجمعات به
ســبک زندگی عــادی خــود ادامه
میداد .بدون شــک تبعات مرگبار
آن بســیارگســتردهتر از وضعیــت
فعلی بود.
چرا برخی از افراد به اقدامات
احتیاطیبیتوجههستند؟
این یک حقیقت است که انسانها
میخواهند آزادانه از خواســتهها و
تمایالت خود پیروی کنند .بشــر
مثل همه حیوانــات دیگر بیش از
هر چیر به نیازها و خواســتههای
خودش توجه میکند .با این حال
ســاختار یــک جامعه بــه گونهای
نیســت که ما بخواهیــم هرکاری
که دوســت داریم را انجام بدهیم.
زندگــی متمدنانــه به معنــای این
اســت که مــا منافع و ســامت و
رفــاه دیگران را در کنار منافع خود
در نظــر بگیریم .این ســنگ بنای
جامعه بشری است و بیشتر مردم
در پیگیــری خواســتهها و اعمال
خود بهگونــهای عمل میکنند که
باعث آســیب رســاندن و ناراحتی
دیگران نشوند.
در وضعیت کنونــی بیتوجهی به
اقدامات احتیاطی و پیشــگیرانه و
مقاومت در برابر آن خودخواهی و
بیتوجهی به منافع جمعی را نشان
میدهــد .اما بــرای اینکــه به این
سوال پاسخ بدهیم که چرا برخی از
افراد در مقابل اقدامات پیشگیرانه
مقاومــت میکنند ابتــدا باید این
سوال را بررســی کنیم که حداقل
اقداماتــی کــه یک فرد بایــد انجام
دهــد تا ازخــود و دیگــران دربرابر

واکسن موثر علیه کرونا شاید هرگز ساخته نشود

پژوهشــگران بســیاری در امیــدوار کننــده خوانــدن تالش مــواردی بایــد آزمایش واکســن
کشورهای مختلف جهان در پی جامعه جهانی برای مقابله با تهدید متوقف شــود ،یا دوبــاره کامأل از
ساخت واکســن کرونا هستند .کرونا و با اشــاره بــه بیش از صد آغاز از سرگرفته شود».
الیور کپلر ،ویروسشناس پروژه ساخت واکسن این ویروس این ویروسشناس آلمانی واکسن
آلمانــی معتقــد اســت در سراســر جهــان گفته اســت :مؤثرعلیه کرونا را اینگونه تعریف
واکسن "فوقالعاده موثر «بسیاری از پژوهشگران برجسته کرده است :از فرد واکسینه شده
علیه کرونا" شــاید هرگز دنیا ،کنسرسیومها و شرکتهای برابر ویرسجدید کرونا و بیماری
ساخته نشود و باید به فکر داروســازی بــا میلیاردهــا دالر کوید  ۱۹محافظت کند ،عوارض
موفقیتهــای کوچکتر در ســرمایهدر پی ســاخت واکســن جانبی جدی نــدارد و برای همه
هســتند .امــا بایــد گروههــای جمعیتــی ،از جملــه
صادقانه اعتراف کرد کودکان خردســال و ســالمندان
کــه هیــچ تضمینی مناسب است تولید انبوه و سریع
برای موفقیت وجود آن ممکن است.
کپلر به تاگسشــاو گفته اســت:
ندارد».
کپلــر دلیــل بدبینی «بنظر من دستیابی به همه اینها
خود راشکســتهای غیرممکن اســت .به جای آن ما
 ۳۰ســال گذشــته در بایــد در مورد اینکــه آیا میتوانیم
ســاخت واکســن مؤثر به موفقیتهایی جزئی برسیم یا
برابــر بیماریهــای خیر ،گفتوگوکنیم»
عفونی همهگیــر مانند این ویروسشــناس آلمانی گفته
ایدز ،تبدنگی ،ســل یا تقریبأ مطمئن اســت بــه زودی
ج و واكسنهایی ساخته خواهد شد
ماالریا ذکرکرده که رن 
مصیبت فروانی برای بشر کــه در برخی گروههــا مصونیت
کووید  ۱۹محافظت کند مقابله با کرونا بود.
دارند ،اما پژوهشگران هنوز موفق جزئــی ایجــاد میکند امــا نباید
چیست؟
از زمــان همهگیر شــدن ویروس نشدهاند واكسن موثری علیه آنها تمام امیــد و انرژی خود را صرف
ساختن واکســن کرد .به عقیده
تغییــر شــرایط کنونی به کرونا ،پژوهشــگران بســیاری در تولیدكنند.
مسوولیتپذیری همگانی سراســر جهان در مــورد عملکرد او در مــورد عفونتهای تنفســی او باید در زمینه ساخت داروهای
نیاز دارد
ویــروس کرونــا و راههــای ایجاد ویروســی گفته اســت« :واکسن ضد ویروسی موثر علیه کرونا هم
اینکــه افــراد تمایــات و ایمنــی در مقابــل آن تحقیــق آنفلوانزا بهترین چیزی است که ما ســرمایهگذاری بیشــتری شود،
نیازهــای فــردی خــود را میکنند .تعــدادی از کشــورها ،در حال حاضر داریم .اما متأسفانه چون این داروها "دومین ســاح
کنار بگذارند و این اقدامات از جملــه آلمــان در پی ســاخت بایدگفت که کارایی این واکســن مؤثر" ما علیه ویروس خواهد بود.
محافظتــی را رعایــت کنند واکنس کرونا هســتند و مراحله چیزی بین  ۳۰تا ۷۰درصد است با اشاره تغییرات ژنتیکی غیرقابل
بستگی به چهار ویژگی دارد .اولیــه آزمایــش واکســن را آغــاز و باید هر ســال تکرار شــود چون پیشبینی ویــروس کرونــا گفته
کسانی که در برابر پیشگیری کردند .سازمان جهانی بهداشت ویروس آنفلوآنزا بطور قابل توجهی اســت بررســی ویــروس نشــان
و رعایــت اصول توصیه شــده میگوید ساخت نخستین واکسن تغییر میکنــد و ایمنی ناشــی از میدهد که حتی پس از شیوع در
مقاومت میکننــد به احتمال کرونا  ۱۱تا  ۱۷ماه دیگر ماه طول واکسیناســیون یا عفونت ســال یک منطقه ،انواع مختلفی دارد و
ً
زیــاد بــر اســاس داشــتن یــا میکشد.
اصال هیچ پژوهشگران با ویروسهای تغییر
قبل ،یا جزئی اســت یا
یافتــه مختلفــی در یک منطقه و
نداشــتن یکی از ایــن ویژگیها الیور کپلر ،ویروسشناس آلمانی اثری ندارد».
عملمیکنند.
معتقد اســت با توجه بــه تجربه ایــن اســتاد دانشــگاه همزمــان در نقاط مختلف جهان سر و کار
•
موفق واکســن سرخک ،اوریون ،بــر اهمیت واکســن آنفلوآنــزا در دارند.
همدلی
آبله یــا فلج اطفال ،حــال انتظار زمســتان پیشرو تأکید کــرده و اوگفته است« :ما حتی نمیدانیم
تغییر و ســازگاری رفتــار به نفع مــیرود که واکنــس مؤثری علیه گفته این واکســن ،نقش مهمی کــه فردی که به عفونت کوید ۱۹
سالمت جمعی مستلزم آن است کرونا ســاخته شــود ،اما ویروس در کاهش آمار ابتال به بیماریهای مبتال شده ،هفته بعد یا ماه بعد
که فرد آگاهی نسبی از دیدگاهها کرونا فرق میکند.
تنفســی در فصل ســرماخوردگی هم دوباره به ویروس کرونا مبتال
خواهد شد یا خیر».
و نیازهای دیگران داشــته باشد .کپلر استاد ویرسشناسی دانشگاه خواهد داشت.
افــرادی که همدلی ندارند توانایی مونیخ و مدیر "انیستیتو ماکس تعریف کپلر از واکسن مؤثر علیه الیور کپلر ،استاد ویروسشناسی
تشخیص ،درک افکار و احساسات فون پتنکوفر" است که در زمینه کرونا
دانشــگاه مونیخ ابــراز اطمینان
دیگران را ندارند .افرادی که همدلی
بهداشت و میکروبیولوژی پزشکی کپلر بــا اشــاره بــه گزارشهایی کرده که روزی راه مقابله با کرونا
کمتری دارند نسبت به مشکالت
تحقیــق میکنــد .او به ســایت که در مــورد "موفقیت آمریکا در پیــدا خواهد شــد اما تــا آن روز
و ناراحتیهــای دیگران بیتفاوت
خبری "تاگسشــاو" گفته است :تولید واکسن" منتشر شده ،گفته رعایت فاصلهگــذاری اجتماعی،
هستند ،دلسوزی کمتری دارند،
«ســاخت واکســن کرونا ممکن اســت« :در آخرین گزارشــی که شســتن دســتها و توجــه بــه
خودخواهی بیشتری دارند و کمتر
است سالها ،شاید دههها طول من خواندم آمده که هشت مورد دســتورات بهداشــتی همــراه ما
تمایــل به تغییر رفتار خود به مفع
کشــد و ایــن واکســن در نهایت از  ۳۴مــورد واکســن آزمایشــی ،خواهد بود.
پاسخ ایمنی دادهاند .این موفقیت
منافع جمعی دارند.
کامأل مؤثر و بیخطر نباشد».
•
•
این ویروسشــناس آلمانی ضمن نیست ،فاجعه اســت .در چنین
واکنشمقاومتی
هیــچ یک از ما دوســت نداریم که
دیگــران به مــا امر و نهــی کنند .روانشــناختی یک پاســخ طبیعی درخواســتی که به نفــع ما و منافع نمیخواهند مضطرب و پریشان به
زمانی که احساس میکنیم آزادی اســت .واکنــش مقاومتــی تالش جمعــی اســت نمیتوانــد واکنش نظربیایند.
چنیــن افــرادی بــه خود آســیب
عمــل و رفتار ما به شــکل خاصی برای بازیابی آزادی محدود شــده درستی باشد.
محدود یا تهدید میشود واکنش اســت .ایــن واکنش با احســاس •
میرســانند ،دچــار بیماریهــای
اضطــراب ،عصبانیت و پریشــانی خودمنایی
جــدی میشــوند و تصادفــات
روحی همراه است.
مقاومت در برابر اقدامات احتیاطی مرگبــاری را تجربه میکنند چون
وقتــی افراد مجبور به رفتار خاصی در مــواردی شــامل مولفههایی از نمیخواهنــد اقدامات احتیاطی را
میشــوند اغلب علیــه آن واکنش خودنمایی میشــود زیــرا برخی از جــدی بگیرند مبــادا که ضعیف و
نشــان میدهند .ایــن واکنش در افراد به ویژه مردان گمان میکنند ترسو به نظر برسند .مثال پوشیدن
مــواردی انجام رفتــاری متضادی رعایــت اقدامات احتیاطی نشــانه ماسک هم به ویژه برای مردان اگر
اســت که به آنها گفته شده است .اضطــراب و نگرانــی و محتــاط متوجه شوند دیگران از آن استفاده
اگرچــه واکنــش مقاومتــی یــک بــودن آنهــا در مقابــل خطــرات نمیکنند به همین گونه است.
واکنــش طبیعــی و در بســیاری اســت .بنابراین آنها ممکن اســت •
از مــوارد واکنشــی مفیــد اســت اقدامــات احتیاطی و منطقی را در
{>> ادامه در صفحه}18 :
امــا امتنــاع و مقاومــت در برابــر برابر خطــرات جدی نگیرنــد زیرا

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

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604
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سیســتم ایمنی بدن
سیستم
واب مانع از تقویت
کمبود خ
د ،ممکن است بدن
صبی مرکــزی بدن
ری
دا
ن
ع
ی
کاف
ب
وا
خ
یشود .اگر
عاتی بدن شما است
م
سها و باکتر 
یها شما ،بزرگراه اطال
جمانی چون ویرو 
ب
وا
خ
به
ها
ـاز
م
نیـ
ند
و
شما نتوا
شما به ابتداییترین
ن عملکرد درســت
گرسنگی
ود بیماری طوالن 
خواب بیشتر است.
یگویدکه
یتر که برای داشــت
د .لپتین به مغز م 
ند و مدت زمان بهب
ختل شــدن نحوه
مان کمبود خواب،
شو
ک
ی

م
را دفــع
ی
م
در
ســیر
د ،بی خوابی باعث
کم خوابی ،مغز شکل
ند خــواب با کیفیت
کافــی دار
غذا خوردهاید .بــا
ت خواب نیــز میتوا
ب،
وا
خ
ل
ـو
ی
یشــود .در طـ
انــداز هی کاف
شود.
یدهد .اختــاال
ح نخوابیده باشــید
ل اطالعات بدن م 
ـایعترین اختالالت
گرلین را افزایش م 
ل یک شــب تا صب
ارســا
دشــوار کنند .از شـ
غز
و
م
ش
در
اه
ا)
ه
ک
ن

را
حا
رو
ن
نو
به
تی
(
را
شــما لپ
ن سلولهای عصبی
اگر تا
ی آوردن به در شــب
ب ،بی خوابــی در اثر
که روز بعد چه احساســی دارید ،مسیرهای بی
نهــا باعــث رو
یتوان بــه آپنه خوا
ک میکند اطالعات
ظمــی در هورمو 
ـد
نیـ
دا
ی
م
ب
م
خــو
ن
ب
کم
ی
به طور کلی کم خــوا
بــ
یگیرد که به شما
ی بی قرار ،تشــنج
رمق ،بداخالق و آشــفته .نداشتن  7شکل م 
یشود.
مخدر ،ســندرم پا

م
ود
نه
مب
با
ش
ک
ی
د.
ور
ری
ی
پا
خ
ب
س
تنقالت و پر
خســته،
گذشت مصرف مواد
موختهاید به خاطر ب
د .اگر شما به یکی از
عالیت را گرفته و با
شــبانه مفید عالوه بر سالمت جدیدی را که آ
ت حرکتی اشــاره کر
یشــود که نتواند
ی جلوی تحرک و ف
ب
وا
خ
ت
اع
تا  9ســ

م
الال
غز را خســته و باعث
خواب
و اخت
شــید ممکن است
یشود.
وزن و توده بدنی م 
ی ذهنی را هم در معرض خطر قرار خــواب م
واب مبتال شــده با
ن
نی
چ
هم
ش
نای
زای
د.
جسمی ،توا
زمان باعث اف
به خوبی انجــام ده
خوردن اختالالت خ
رایتان تجویز شود تا
نداشتن خواب کافی با انواع وظایــف خــود را
شود بدن بعد از غذا
آن داروی خاصی ب
ید
ی
جد
ی

لم
م
ع
ی
ث
ظر
ها
اع
یز
ب
ن
ب
یدهد .از
چ
وا
ی
سطح قند برای بهبود
کمبود خ
ت تمرکز و یا یادگیــر
م
آزاد کند (انسولین
متی ،از دســت دادن وزن و ضعف ممکن اســ
تری داشته باشید.
ی
واب
خ
ی
ی
انســولین بیشــتر
مشکالت ســا
ده و دشوارتر کند .ب
شتر بتوانید خواب به
با مشکل روبرو کر
اد شدن انسولین بی
ی بدن مرتبط است.
را
کنترل میکند) .آز
ارســال میکند را به
سیستم ایمن
را
ما
ن
خو
شــ
•
ت
ن
لهایی که بد
و خطر ابتال به دیاب
چه اقداماتی الزم

نا
یگ
ســ
زایش ذخیره چربی
ده
داشنت خواب بهتر
دا
ی اندا مها را کاهش
باعــث اف
•
برای
میاندازد ،هماهنگ
ی خوابی چیست؟
تأخیر
ل کمبود خواب یا ب
است اجنام دهیم؟
د.
د.
ده
شو
ی

ی

م
م
ش
2
عل
وع
زای
یا
طر ایجاد حوادث را اف
ن
ناشی از بی خوابی
ی از کمبــود خواب
الصه کمبود خواب
وخ
راه بــرای جلوگیــر
ذهنــی تأثیر منفی
به طور خ
• بهتریــن
یهای
ود خواب بــر توانای 
طور منظم خواب
•
برای اکثر بزرگساالن
به
بــ
ت.
کم
س
از خواب کافی است.
ا
ت
ب
انا
وا
ی
س
خ
نو
سیستم قلبی عروق
کاهش کیفیت
س بی حوصلگی و
در بهبود و اطمینان
تاثیر منفی بر بدن
خواب شبانه کافی
ذاشته و باعث احسا
ی در توانایی بــدن
ســاعت در شبانه روز
ـاله 7 ،تا  9ســاعت
گ
ند
وا
ت
ی
مــ
م
مه
ب
وا
ش
همچنین کمبود خ
کمتر از 7
به اندازه  18تا  64سـ
خــواب نق
یشــود.
ونی دارد .افرادی که
ب خطرناکی برای سالمتی به دنبال خلقی م 
القیــت را به نیز به
خ
ق
رو
واق
ع
ع
و
و
ب
گذاشته
قل
تصمیم گیری و خ
ترمیم
ـه بیماری های است.
وابیدن در طول روز
که بدن به آب و غذا نیاز دارد برای فرآیندهــای
وابند احتمال ابتال بـ
ردن یا اجتناب از خ
ور
دارد .همانط
کافــی نمی خ
ت انجام • محدود ک
تر به خــواب کافی نیز نیازمند خطر بی اندازد.
دارند .بنا به مطالعا
کافئین از ظهر به بعد
بانه مفید عالوه بر
به
ی عروقی بیشتری
رد
لک
ته • پرهیز از مصرف
داشــتن عم
 9ساعت خواب ش
قلب
معینی به رختخواب
طر حمله قلبی و سک
خواب بدن شــروع به ترمیم خود نداشتن  7تا
حها سر ساعت
خ
ض
ش
عر
زای
م
شده بی خوابی با اف
اســت .در طول
نایی ذهنی را هم در
بها و صب 
•ش 
یمیایی در خود به
المت جســمی ،توا
با برقراری تعادل ش
س
لمی نداشــتن خواب
ی در ارتباط است.
رفته و بیدار شوید
کرده و مغز
رار می دهد .از نظر ع
مغز
ب خود پایبند باشید
حافظه کمک می کند .نداشتن خواب خطــر ق
طیالت به برنامه خوا
متی ،از دست دادن
ظ
بهبود و حف
اع مشــکالت ســا
• در تع
•
به انجام فعالیتهای
شود مغز و بدن به طور طبیعی کار کافی با انو
اعت قبل از خواب را
یز
ر
ت.
ن
س
رو
ی
ایمنی بدن مرتبط ا
کافی باعث م
سیستم غدد د
تگی دارند • .یک ســ
چشمگیری کاهش
ستحمام صرف کنید.
ن و ضعف سیستم
به میزان خواب بســ
فیت زندگی به طرز
وز
مانند مدیتیشن یا ا
ته
شــ
دا
ها
مه
ن

دا
مو
نکنند و کی
ا
ی
تولیــد هور
ب برای مدت طوالن
اعت خواب آرام بخش
ســنگین دو ساعت
هایی که در سال  2010صورت اگرکمبود خوا
رون حداقل به  3س
از وعد ههای غذایی
ن
ای
ی
به
برای تولید تستوست
پیدا کند .در بررس
یشــود
اد توهــم در فرد م 
طول شــب • اجتناب
خواب بیــش از حد نیز خطر باشــد باعــث ایج
ت .بیدارشــدن در
در
که
که
اد
ســ
ود
گرفت نشــان د
ــن
ا
یاز
یش
بــی وقفــه ن
یبیند و م 
ن وقفه قبل از خواب
ت که چیزهایــی م 
الکترونیکی درست
نها تأثیر بگذارد .ای
د.
ده
ور
صــ
از استفاده از وسایل
ی

م

ش
ن
مو
مبود خواب همچنی
مرگ زودرس را افزای
یتواند بر تولید هور
ـد به ویژه • خودداری
عیت وجود ندارند .ک
م
تولید هورمون رشـ
واق
لم
عا
ل
ال
خت
بر
ند
ا
ی در افراد مبتال به
همچنین میتوا
هیپوفیز قبل از خواب
•
تواند باعث شــیدای
ید اما قبــل از خواب
ل موارد زیر است:
ن تأثیر بگذارد .غده
ی
ام
ور منظــم ورزش کن
م
ش
به
ب
جر
انا
وا
من
جو
خ
و
ود
نو
ویا
و
مب
دگی ،اضطراب ،پاران
در کودکان
عالئم ک
ندکه خواب • بــه طــ
دوقطبی ،افسر
مون رشــد آزاد میک
آلودگی بیش از حد
ور
ه
ب
ب
رت
ید
 خوام
کن
ور
ورمون کمک ورزش ن
به ط
هم در خواب شبانه
کار خودکشی شود.
آزاد شــدن ایــن ه
تمام موارد باال باز
اف
اه
آگ
ن
ود
ید
خ
ـه
نا
ش
بـ
ن است در طول روز
 خمیازه کو ورزش هــم
اگر با انجام
خود مشورت کنید.
در اثر بی خوابی ممک
شتید حتم ًا با پزشک
ت
چر
ی
ن
یر
ای
پذ
گر
 تحریکا
د.
یکدفعه از خواب بپری
میکنند.
مشکل دا
منبع:تبیان
چرت بزنید و
عــث بروز خطرات
نه
 خستگی روزاترل خارج شــود با
•
ست مهای داخلی بدن
نها از کن
ی را درمان کنیم؟
زد 
یشود.
 اختالل در سیچگونه بی خواب
ت رانندگی و ...م 
سیاری چون تصادفا
ب
•
ی بر عملکرد سیستم
•
نگی تأثیر بی خواب
گو
چ
دستگاهتنفسی
های داخلی بدن
ن خواب و دســتگاه
تم ایمنی بدن شــما مواد رابطــه دوطرفهای بی
ســ
سی
در حیــن خــواب
یک اختالل تنفس
ن تولید میکندکه
نفســی وجود دارد.
کی
تو
سی
ت
حافظ و مبارزی چون
ـه انســدادی خواب
م
مهاجمین خارجی مانند در شــب به نام آپنـ
با
له
این مواد برای مقاب
طع کرده وکیفیت آن
از
یکند .سیتوکین میتواند خواب را ق
سها استفاده م 
یها و ویرو 
وابی شما را در برابر

تر
اک
ب
ــتند کــه در تنظیم
پایین بیاورد .کم خ
نهای محلولی هس
را

مانند سرماخوردگی
ئی
هــا پروت
تر خوابیدن کمک
تهای تنفسی
قــش دارند و به به
عفون 
ن
نین در برابر ویروس
ن
بد
ایمنی
ش سیســتم ایمنــی ،از بدن و آنفلوانــزا و همچ
زی
اف
با
ها
آن
یکننــد،
یهای
یرترکرده و بیمار 
م
محافظت کنند .کمبود خواب کرونا آسیب پذ
یها

مار
یهای مزمن ریه را
بی
بر
در برا
یشــود .اگر
نفسی مانند بیمار 
ســتم ایمنی بدن م 
ت
مانع از تقویت سی
یکند.
رید ،ممکن اســت بدن شما نتواند وخی مترم 
خواب کافی ندا
یها را دفع کند
سها و باکتر 
PARTICIPATE in our
•
مانی چون ویرو 
مهاج
ست مدت زمان بهبود بیماری دستگاه گوارش
ا
ن
مک
م
و همچنین
COMMUNITY
وری و عــدم تحرک
عــاوه بــر پرخــ
د.
کن
تر
ی
را طوالن 
ی نیز یکــی دیگر از
طوالنــی مــدت خطــر ابتال به کافی ،کــم خواب
در
ضرورتی جدی تر،
ب
کمبــود خــوا
ن اســت که موجب
ند دیابــت و بیمار 
یهای عوامل خطرآفری
مان
ن
مــ
بزرگ تر و مهم تر
مز
یهای
یشود .خواب
بیمار 
فه وزن و چاقی م 
یدهد.
اضا

م
ش
از من و شما...
قلبی را هم افزای
مون لپتین و گرلین
بر روی دو هور
و باعــث احســاس
•
ته
تأثیــرگذاشــ
مکمـل یکدیگریم!
در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما
ستم عصبی مرکزی
ّ
سی

کامیونیتی

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

پايتختنش��ينان انداخته اس��ت« .افزايش 25درصدي ترافيك همزمان با
بازگشايي مدارس» كام بسياري را تلخ كرده است.
البته گويا اين ش��لوغيها فقط محدود به بازگش��ايي مدارس نميشود،
شماره  4881سه شنبه 15شهريور ماه  7 1390شوال  6 1432سپتامبر 2011
سال هفدهم شماره  4881سه شنبه 15شهريور ماه  7 1390شوال  6 1432سپتامبر 2011
 سال  26شماره  26  1478خرداد 1399
ترافيك
www.paivand.caآنها هم موج
مقدماتي دارد كه مهيا كردن
بلكه بازگشايي مدارس
since 1993
17
را ب��ه اواخر ش��هريور خواهد كش��اند .اين حرفهاي تك��راري ملكه ذهن
بس��ياري شده است و ديگر همه ميدانيم با باز شدن مدارس قفل ترافيك
تهران هم بس��ته خواهد ش��د ،اما دري��غ از كمي توج��ه و رعايت اصول و
مقرراتي كه همواره بر آن تأكيد ميشود.
دائم
کــودک
یعنــی
فعالی
اس��تفاده
همان
گردد كه
بارزتري��ن اين بيتوجهيها به خ��ودبیماشبرمي
تکان
انگشــتانش را
حقوقو پا و
دســت
مندي از
ديگران در بهره
نكردن از خودروهاي ش��خصي و احترام به
خدمات حمل و نقل عمومي است .میدهد ،در کالس بلند میشود و
رانندگي
راهنمايي و
دود
آن ور می
مسئوالناین ور و
س��ويمیافتد،
با وجود توصيههايي كه همواره از راه
كشور در جلوگيري از تردد خودروهاي تكسرنشين بويژه در ايام پرترافيك
والدين بــاال می
بدون
رود.
بويژهو دیــوار
همانند مهرماه ميشود ،اما باز شاهديم وكهاز در
وجود
محصان با
مدارس
ســروصدااز وس��رويس
هم��ه امكاناتي كه ب��راي بهرهمندي فرزندان آنها
کمتوجهی-بیشفعالــی یــک
تواند
هاي نمی
خرابــکاری
مدارس
به
شخصي
خودروهاي
با
را
فرزندانش��ان
باز
اما
است،
ش��ده
فراهم
اختالل رفتاری است که سه جزء
بــازی کنــد و دائــم در حرکــت و
ميآورند.
اصلی دارد:
نقاط در
فعالــی
ش
بی
اســت.
جنبــش
توقفهاي هر چند كوتاه جلوي وروديهاي مدارس كه در همه
• کمبود تمرکز و توجه،
مهم
که رعایت
جاهای
آداب به
نظمنهو فقط
پراكندهاند،
ت��ردد
اعم از كوچه ،خيابان و گاه مس��يرهاي كم
هم
آموزان
دانش
ساير
تردد
براي
را
هايي
سختي
بلكه
زده،
دامن
ترافيك
• فعالیت و تحرک بیش از حد و
است بیشتر خود را نشان میدهد.
فراهم ميكند .اگر والدين به جاي خودروهاي شخصي از سرويسهايي
• رفتارهای تکانهای.
رفتارهای تکانهای یعنی کودک:
مطمئن براي تردد فرزندان خود اس��تفاده كنند ،نه فقط راحتي بيشتر
حرف
ترافيكاجازه
ب��اربــدون
كاهشحد و
بیــش از
در برخــی مــوارد کمتوجهــی و
پايتخت
آنه��ا را فراهم ،بلكه كم��ك بزرگي هم به
نخواهند
امان
در
ترافي��ك
اين
از
ه��م
آنها
خود
كه
اين
چ��ه
ان��د،
كرده
میزنــد یــا وســط حــرف دیگران
بیشفعالــی هــر دو همزمــان و
ماند!
میپرد و حرفشان را قطع میکند،
بارزنــد اما در برخــی کمتوجهی
از س��وي ديگ��ر ب��ا فرهنگس��ازي ميتوان آن دس��ته از اف��رادي كه با
دیگران
کند و با
رعایت نمی
نوبت را
یــا بیشفعالی به تنهایــی دیده
بازگشايي
همزمان با
دست كم
خودروهاي تك سرنش��ين تردد ميكنند را
است.
ادب
ی
ب
و
گستاخ
میشود یا بارز است.
م��دارس ،مجاب كرد از وس��ايل حمل و نقل عمومي به��ره ببرند .البته در
غافل
عمومي
نق��ل
و
حمل
ناوگان
توس��عه
مهم
نكته
از
نبايد
مي��ان
اي��ن
کم توجهی-بیشفعالی تا
ایــن اختالل معمــوال تنها دیده
ماند .پرواضح اس��ت كه شلوغي مترو ،اتوبوس و ساير وسايل نقليه عمومي
بزرگســانی میتواند ادامه
نمیشــود و حدود هشــتاد درصد الکل ،مواد یا سیگار
نقش تعيين كنندهاي در منصرف ش��دن افراد جامعه در بهرهمندي از اين
پیدا کند (در بیست تا سی
مبتالیان ،حداقل یک تشــخیص کشــیدن مــادر در
خدمات دارد.
تمامو نقل
مــواردحمل
درصدن��اوگان
هر چند اكنون پيش��رفتهاي بس��ياري در بخش
عالئم
روانپزشــکی دیگر هم دارند ،مثل زمــان بــارداری،
از
كنندگان
استفاده
حجم
به
توجه
با
اما
ايم،
داشته
پايتخت
ش��هري
درون
در بزرگســالی دیــده مــی
اختاللهای یادگیری ،مشکل در ضربه شــدید به سر
اين ناوگان ،بايد توجه بيشتري به توسعه آن كرد و بويژه در ايام پرترددي
عدهای
منديتکانه
رفتارهای
شوند).
هماهنگی حرکات ،اوتیسم ،تیک ،و برخی بیماریهای
چون مهر ماه ،با افزايش ش��مار خودروهاي عمومي ،امكان بهره
بيشتري از افراد را از اين امكانات فراهم كرد .و بیشفعالــی زودتر محو
ســوء مصرف مــواد ،افســردگی ،ژنتیکی و متابولیک
بیشتر به
شود ،توجه
فراموش مي
جزئیاتدر اينمیمواقع
مهمي كه
یعنیرسد
نظر مي
اختاللدوقطبی،اختاللنافرمانی میتوانند زمینهســاز این بیماری کم به
توجهی
دوام
توجهی
شوند و کم
نكته به
کودک
دروني كردن مس��ائل فرهنگي مهمي چون استفاده از حمل و نقل عمومي
اهمیت نمیدهد ،نمیتواند توجه پیدا میکند .وضعیت بد اجتماعی،
مقابلهجویانه.
باشند.
به جاي خودروهاي تك سرنشين باشد.
این اختالل در پســربچهها تقریبا بــرای مطــرح شــدن چنیــن و تمرکــزش
اختالل
اياممادر،
پدر و
حفظ چونبیماری
شلوغ مانند
روانی در
ترافيك بويژه
موضوعــیبارامسائلي
متأس��فانهبر در مواجهه
صورت
یــاها دقيقه
گيري
م��دارس ،تصميم
بازگش��ايي
تعطيات يا
یکند،
حرف گوش نم
اعياد،انگار به
تشــخیصی ،اختاللهای رفتاری کند،
آگهــی
یادگیــری
نودش
زبــان ،پی
چهار برابر بیشتر است.
هاي
ريزي
برنامه
ب��ه
وابس��ته
مش��كات
اين
حل
كه
حال��ي
در
گي��رد،
مي
هشتاد درصد موارد منشا ژنتیکی باید پیش از هفت ســالگی شــروع کارهایش ناتمام میماند ،بینظم بیماری در بزرگسالی را نامطلوب
فرهنگي بلندمدت و در طول س��ال اس��ت .مس��ئلهاي ك��ه حتي لحظهاي
مرتبآنگم م
کند ،براحتی میکند.
دارنــد ،در خواهــر و برادرهــای شــده باشــند ،رفتارها برای ســن
غافلی ماند!
است،توان از
نمي
کودک مبتال ،احتمال این بیماری کودک نامناســب باشند و حداقل حواســش پــرت میشــود و از تشخیص کمتوجهی-بیشفعالی
شش ماه و در شرایط مختلف دیده کارهایــی که نیاز به تمرکز و توجه بــا ارزیابــی دقیــق و تخصصــی
دو تا سه برابر
است.شرح
بیشتربا دو
جدول
یک
کند.جدول با دو شرح
یک
دارد پرهیز می
کموزن بودن هنگام تولد ،مصرف شوند.

11

11

سالمت..

کمتوجهـی  -بیشفعالی چیست؟

ذیري اجتماعي با افزایش ساعات كاري مفيد

نيست
رفع تكليف نيست
تكليففقط
كار،
4881

هنوز نيمه دوم ش��هريور آغاز نش��ده ،كابوس ترافيك مهر لرزه به اندام
پايتختنش��ينان انداخته اس��ت« .افزايش 25درصدي ترافيك همزمان با
بازگشايي مدارس» كام بسياري را تلخ كرده است.
البته گويا اين ش��لوغيها فقط محدود به بازگش��ايي مدارس نميشود،
PAIVAND:
no.1478
بازگشايي 15,
بلكه 2020
ترافيك 17
كه
 June
Vol.آنها هم موج
مهيا26كردن
مقدماتي دارد
مدارس
را ب��ه اواخر ش��هريور خواهد كش��اند .اين حرفهاي تك��راري ملكه ذهن
بس��ياري شده است و ديگر همه ميدانيم با باز شدن مدارس قفل ترافيك
تهران هم بس��ته خواهد ش��د ،اما دري��غ از كمي توج��ه و رعايت اصول و
کودکانميشود.
متخصصآن تأكيد
مقرراتي یاكه همواره بر
دارو عوارضــی مثل بیاشــتهایی،
روانپزشــک
اس��تفاده
همان
كه
گردد
برمي
ما
خ��ود
به
ها
توجهي
بي
اين
بارزتري��ن
وگاهــی هــم بــر اســاس ارزیابــی وزن نگرفتــن کــودک ،ســردرد،
نكردن از خودروهاي ش��خصي و احترام به حقوق ديگران در بهرهمندي از
عمومي است .خشــکی دهان ،بیخوابی دارد از
تخصصی است.
تیمهای
چندحمل و نقل
خدمات
راهنمايي و
وجود توصيه
با
رانندگيباید
این دارو
مسئوالناز تجویز
س��وي رو پس
درمانیهايي كه همواره از ایــن
رویکردهای
پرترافيك
بويژه
رشدسرنشين
خودروهاي تك
تردد
از
جلوگيري
در
كشور
ايامگرفت.
زیردرنظر
کودک را
• آموزش پدر و مادرها و آموزگاران
همانند مهرماه ميشود ،اما باز شاهديم كه بويژه والدين محصان با وجود
مدارسدارو
هاي ایــن
عوارض
.
امتوکســتین
پاداش
هم��ههای
• مداخله
مثل بهرهمندي فرزندان آنها از س��رويس
رفتاریب��راي
امكاناتي كه
باعث
توانــد
خودروهايامــا می
کمتــر اســت
برای رفتار
کوچک
یا جایزه
مدارس
شخصي به
فرزندانش��ان را با
فوریاما باز
ش��ده واست،
فراهم
آورند.
مي
مناســب کردن خانه و بیاشــتهایی ،خشــکی دهــان،
مناســب،
توقفهاي هر چند كوتاه جلوي وروديهاي مدارس كه در همه نقاط
مدرسه برای این کودکان و آمادگی اســهال و اســتفراغ ،ســردرد و
اعم از كوچه ،خيابان و گاه مس��يرهاي كمت��ردد پراكندهاند ،نه فقط به
هم در
یک بار
دارو
سايراین
شود.
خستگی
شرایط
تطبیق بر
آموزان
دانش
تردد
سختيهايي را براي
حسببلكه
دامن زده،
برای ترافيك
شود .سرويسهايي
شخصي از
خودروهاي
والدين به
كند .اگر
فراهم مي
تجویز می
جاي روز
تکالیف
وظایف و
کردن
• تقسیم
بيشتر
راحتي
فقط
نه
كنند،
اس��تفاده
خود
فرزندان
تردد
براي
مطمئن
کودک به اجزاءکوچکتر
دگزآمفتامین :در مواقعی تجویز
آنه��ا را فراهم ،بلكه كم��ك بزرگي هم به كاهش ب��ار ترافيك پايتخت
جواب
دیگر
داروهای
که
شــود
ی
م
باعــث
کاهــش
آنها ه��م از اين ترافي��ك در امان نخواهند
کــه خود
عواملــیاين كه
ان��د ،چ��ه
• كرده
پرتی کودک میشوند
حواس
ندادهاند .عوارضش مشابه ریتالین
ماند!
توان آن دس��ته از اف��رادي كه با
مي
فرهنگس��ازي
ب��ا
ديگ��ر
س��وي
از
• هماهنگــی بــا مدرســه وکمک است.
خودروهاي تك سرنش��ين تردد ميكنند را دست كم همزمان با بازگشايي
آموزشی
گرفتن از
تشخیصی
فعالی
ش
توجهی-بی
كرد از وس��ايل حملکومنقل عمومي به��ره ببرند .البته در
کادر مجاب
م��دارس،
اي��نبیمار
• درمان
هســت.
بــوده و
همراهمهم توس��عهجنجا
عمومي غافل
برانگیــزنق��ل
ناوگانلحمل و
هایاز نكته
مي��انینبايد
عمومي
نقليه
وسايل
ساير
و
اتوبوس
مترو،
شلوغي
كه
اس��ت
پرواضح
ماند.
• تغییر تغذیه
منتقــدان میگویند یــک اختالل
نقش تعيين كنندهاي در منصرف ش��دن افراد جامعه در بهرهمندي از اين
• درمان دارویی
بیمــاری
اجتماعــی بــه عنــوان
خدمات دارد.
دارویی
چنین
بیش از
شــده و
حدو نقل
حمل
ن��اوگان
مطرحدر بخش
چند اكنون پيش��رفتهاي بس��ياري
درمان هر
از
كنندگان
استفاده
حجم
به
توجه
با
اما
ايم،
داشته
پايتخت
ش��هري
در کمدرون
توجهی-بیشفعالــی ،دارو تشــخیصی داده میشــود و فواید
پرترددي
ايام
در
بويژه
و
كرد
آن
توسعه
به
بيشتري
توجه
بايد
ناوگان،
باید اين
بخشی از برنامه درمانی باشد درازمدت درمان دارویی مشخص
چون مهر ماه ،با افزايش ش��مار خودروهاي عمومي ،امكان بهرهمندي عده
بایــد رادرازکنار
نــه تمام آن
نیست.
آموزش فراهم كرد.
اين امكانات
بيشتريواز افراد
دیگر
و
آمــوزگاران
و
مــادر
وجود
اجماع
این
تقریبا
حال
این
با
پــدر و به نظر ميرسد نكته مهمي كه در اين مواقع فراموش ميشود ،توجه به
ممکنعمومي
حمل و نقل
استفاده از
فرهنگي
هــایكردن مس��ائل
درماندروني
تجویز
روانشــناختی
اســت تا
بیماری
چون کــه
مهمي دارد
به جاي خودروهاي تك سرنشين باشد.
شود.
مواردی
بزرگســالی ادامه یابد و در
متأس��فانه در مواجهه با مسائلي چون ترافيك بويژه در ايام شلوغ مانند
خوب
دارویی
درمان
به
پاســخ
که
اعياد ،تعطيات يا بازگش��ايي م��دارس ،تصميمگيريها دقيقه نود صورت
ريزي وهاي
بــوده وابس��ته
درمــان مش��كات
اصلــی كه حل اين
گي��رد ،در حال��ي
ســه ميداروی
حتی
برنامهمــادر
معمــوالب��هپدر و
اي
لحظه
حتي
ك��ه
اي
مس��ئله
اس��ت.
س��ال
طول
در
و
بلندمدت
کم فرهنگي
توجهی-بیشفعالیعبارتنداز :خود کودک مایل به ادامه هستند.
نميتوان از آن غافل ماند!
•
ریتالین یا متیل فنیدیت که بعد از
شش سالگی تجویز می شود .این
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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.

ويژه
جدول
جدول
جدول
ویژهعادي____________________ >>
عاديهای ____________________ عادی و
جدول
سودوکو و
افقي:
چند
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1افقي:
تركي��ب دو 5يا 6
برچس��ب – 4 3
2 1 -7 15 14 13 12 11
چيزي
ديدن
از
ك��ردن
حي��رت
-1
ماده – خسيس
1
 -1حي��رت ك��ردن از ديدن چيزي 1
عجيب – فرمانده كشتي
 -8اسباب ورزش – جاده ،طريق – از
عجيب – فرمانده كشتي
2
2
 -2انعكاس صدا – ضدعفونيكننده
 -2انعكاس صدا – ضدعفونيكننده پادشاهان ساساني
3
– حرف سوم يوناني
3
– حرف سوم يوناني
 -9هس��ته – در زم��ان حاضر – امر
از
–
قديم
س��رگرد
 -3ميوه كال –
4
 -3ميوه كال – س��رگرد قديم – از به4روفتن
اشكال هندسي
اشكال هندسي
 -10تصدي��ق بيادب – مثل و مانند
 -4باالتر از سرگرد – سبك جامه و 5
 -4باالتر از سرگرد – سبك جامه و 5
– نظير
آرايش – خرگوش
6
آرايش – خرگوش
6
 -11ديروز – رسمكننده – پولدوست
در
شكس��ت
–
پي��ش
 -5خ��اف
در
شكس��ت
–
پي��ش
خ��اف
-5
7
–7آزاده
ورزش – بچه پرنده – بزرگ
بزرگ
–
پرنده
بچه
–
ورزش
 -12آتشدان – فشفشه – خباز
8
8
 -6وبا – بذر ،هسته – انديشهها
 -6وبا – بذر ،هسته – انديشهها  -13آبگير – س��وره بنياس��رائيل –
ان��گل
 -7نوع��ي دوشان��داز –
9
 -7نوع��ي دوشان��داز – ان��گل 9
پاسخ داده شده
ايجادكننده بيماري گال – از اعداد
ايجادكننده بيماري گال – از اعداد
10
10
 -14س��خت نيس��ت – ش��هري در
ترتيبي
ترتيبي
استان كرمان – مگر
 -8كش��وري در اروپا – مقابل شوخ 11
 -8كش��وري در اروپا – مقابل شوخ 11
 -15كشوري در قاره سياه – پايتخت
– خطاب بيادبانه
– خطاب بيادبانه
12
12
سنت لوسيا
 -9ويرايش – از نقاط ديدني استان
 -9ويرايش – از نقاط ديدني استان
13
13عمودي:
خراسان جنوبي – خالص
خراسان جنوبي – خالص
 14مادر كوروش – مدعيالعموم
 -10پرنده گش��وده! – نشان افتخار -1
 -10پرنده گش��وده! – نشان افتخار 14
 -2پلو خور اس��ت اگر نو باشد – فقر
– شش عرب
– شش عرب
15
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شكوه
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خوش! ––
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1
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 -9تي��ره و تار – پايدار ،هميش��گي – ورم پلكواحد
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آس��يايي
پيم��ان
هميش��گي –
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باران
كشت به اميد
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 -9ثبات – ج��ار و جنجال – نگهبان
فدايي––علم نجوم
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دس��تگاهي– برقي
 -6نام -1
 -1فدايي – دس��تگاهي برقي كه براي – مركز فيليپين
جوابكه براي – مركز فيليپين
مزرعه
خن��ك ك��ردن آب آش��اميدني به كار  -15بيوقت و بيجا – فرمان اداري
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 -7 15 14 13 12 11 10 9 8برچس��ب – تركي��ب دو يا چند
ماده – خسيس
 -8اسباب ورزش – جاده ،طريق – از
پادشاهان ساساني
 -9هس��ته – در زم��ان حاضر – امر
به روفتن
 -10تصدي��ق بيادب – مثل و مانند
– نظير
 -11ديروز – رسمكننده – پولدوست
– آزاده
 -12آتشدان – فشفشه – خباز
 -13آبگير – س��وره بنياس��رائيل –
پاسخ داده شده
 -14س��خت نيس��ت – ش��هري در
استان كرمان – مگر
 -15كشوري در قاره سياه – پايتخت
سنت لوسيا
عمودي:
 -1مادر كوروش – مدعيالعموم
 -2پلو خور اس��ت اگر نو باشد – فقر
– خميازه
 -3داستان كريستوفر فرانك – يكتا
افقي:
 - 1گياه��ي طبي ش��بيه زردچوبه – – سخن و حرف
 -4پيم��ان نظامي آس��يايي – طريق
ورم پلك چشم
 -2اندوهگي��ن – هن��ر گوشن��واز – ميانبر – فيلم داريوش فرهنگ
 -5چرك زخم – كتاب ديني يهوديان
ماهي فروش
 -3بيب��اك – از نامه��اي دختران – – سبيل
 -6صدا – نوع��ي ماهي – ورم عفوني
محدودهاي شامل چند شهر
 -4آئين خداپرستي – صدمه – مردان – از ويتامينها
 -7فراموشي – بازسازي – انديشهها
عرب
 -5پسوند دال بر زمان – اسب سركش  -8زاپاس – هزار س��ال پس از تاريخ
معين – كالبد مرده
– گريزان – ضمير متكلم وحده
 -9ثبات – ج��ار و جنجال – نگهبان
 -6نام گاگارين – علم نجوم – جواب
مزرعه
هاي
 -10ب��ا ي��ك پ��ا رفتن –
حل جدول ويژه شماره 4880
مت��داول – مخفف از ما –
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The sufficiency of my merit is to know that my merit is not sufficient.
-- Augustine
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را بر روی سایت بخوانید

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.
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following conditions:
• The visit to Canada is at
least 15 days long
• They are legally required
to self-quarantine for 14
days upon entering Canada
• They do not have
COVID-19 and do not have
any COVID-19 symptoms
Today’s Ministerial Instructions announcement
potentially offers clarity as
to why IRCC had initially
announced on its website
on Monday that it would
resume processing of TRVs
and eTAs for essential travellers, but then retracted the
announcement yesterday.
IRCC’s announcement on
Monday was incompatible with the new Order in
Council exempting immediate family from the travel
restrictions, since Canadian
law now states that immediate family of Canadian
citizens and permanent residents are eligible to travel
to Canada for non-essential
purposes.
Today’s Ministerial Instructions are only valid until
June 30th, when Canada’s
COVID-19 travel restrictions are set to expire. The
Canadian government will
provide another update
prior to June 30 about its
travel regulations beyond
that date.
From: CIC News

addressed through
today’s Ministerial Instructions
announcement.
Under the Immigration and Refugee Protection
Act (IRPA), which
is Canada’s main
immigration law,
the federal immigration minister has the
legal authority to
release Ministerial
www.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared Instructions to help
immigrationmichaelmonfared achieve the count.me/immigration_michael_monfared try’s public policy
goals.
citizens and permanent
In this case, the
residents, among other
Ministerial Instructions
individuals.
confirm that Canada will
Upon arrival, Canada
only continue to process
Border Services Agency
TRVs and eTAs for indi(CBSA) must determine
viduals currently exempt
the purpose of their travel
from coronavirus travel
to be essential.
restrictions.
Canada broadened the
definition of exempt
Immediate family of Canatravellers on Monday
dian citizens and permawhen it announced that the
nent residents are defined
immediate family members as:
of Canadian citizens and
• Spouses or common-law
permanent residents could
partners
also travel to Canada, and
• Dependent children
the purpose of their trip did • Grandchildren
not need to fit the definition • Parents or step-parents
”of “essential.
• Guardians or tutors
However, some of these
immediate family memImmediate family can
bers will need TRVs and
now enter Canada from
eTAs to enter Canada, an
any country in the world
issue which has now been
so long as they meet the
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

ایرانیان در سراشیب فقر ...
و  ۱۳۹۶توانســت این شــاخص را
بــه زیر  ۱۰درصد برســاند ،ولی در
ســال  ۱۳۹۷با رها شــد فنر دالر،
اوجگیــری قیمتها بــار دیگر آغاز
شــد و نرخ تورم نقطه به نقطه در
ســال  ۱۳۹۸بــه بــاالی  ۵۰درصد
رسید.
مرکــز پژوهشهــای مجلــس در
گزارش خود مینویســد کــه ایران
بعد از ونزوئال ،زیمبابوه و آرژانتین
چهارمیــن نــرخ باالی تــورم را در
جهــان دارد .یکــی از مهمتریــن
عوامل تــداوم تورم بــاال در ایران،
اوجگیری نقدینگی است که حجم
آن بــه تازگی به بــاالی  ۲۵۰۰هزار

www.paivand.ca since 1993

>> ادامه از صفحه11 :

میلیارد تومان رســیده است (۱۰
هزار برابر ســال انقالب) ،آنهم در
شــرایطی که حجم تولیــد ملی به
قیمت جاری فقط پنج برابر شــده
است.
تنها در سال  ۱۳۹۸رشد نقدینگی
به باالی  ۳۱درصد رسید ،در حالی
که حجــم تولید ناخالــص داخلی
حدود  ۷.۵درصد سقوط کرد .این
سرچشــمه اصلی فروریزی قدرت
خرید پول ملی و سقوط سرسامآور
نرخ برابری ریــال در برابر ارزهای
خارجی است.
بار تورم عمدتــ ًا بر دوش جمعیت
متعلق به دهکهای پایین درآمدی

است .در واقع نرخ تورم برای مواد
خوراکی و آشــامیدنی در ســطحی
باالتــر از نرخ تورم کل قرار دارد و،
با توجه به وزنه ســنگین این مواد
در ســبد هزینــه خانوارهای فقیر،
اینان مهمترین قربانیان اوجگیری
قیمتهاهستند.
کوتاه سخن آنکه رشــد ضعیف یا
منفــی تولیــد ناخالــص داخلی و
اوجگیــری تــورم ،دو عامل اصلی
سقوط درآمد سرانه و فقیرتر شدن
ایرانیان هســتند .در کنــار این دو
عامل ،باید افزایش جمعیت کشور
را نیــز در نظرگرفت .در واقع
طــی یــک دهــه گذشــته

 پیوند را آبونه شوید:
ساالنه 75 :دالر (با پست سریع)
نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

تغییرشرایط کنونی به مسوولیتپذیری ...
دگر /گروه محوری
افرادی کــه رویکرد دگــر محوری
دارنــد ،خود رابــه با افــراد و گروه
وابســته میداننــد .تمرکــز بر یک
دیدگاه جمعی باعث میشود افراد
به دنبــال منافع گروه باشــند و از
هنجارهــای اجتماعــی ســودمند
پیروی کنند زیــرا آنها میدانند که
هنجارهــا برای کمک بــه افراد در
یک گروه به وجود آمدهاند .به این
صورت افراد گاهی اهداف شخصی
خود را تابع اهداف دیگران تعریف

>> ادامه از صفحه15 :

میکننــد .امــا تحقیقــات نشــان
میدهــد افرادی که به محور گروه
و منافع جمعی اهمیت نمیدهند
کمتــر بــه نگرانــی دیگــران توجه
میکنند و بــرای کمک به دیگران
پیش قدم نمیشوند.
کنار هم قرار دادن این چهار ویژگی
مهم برای رعایت اقدامات احتیاطی
بــه مــا کمک میکنــد که بــه این
پرسش پاسخ دهیم که چرا برخی از
افراد توجهی به این اقدامات ندارند
و در برابــر آن مقاومــت میکنند.

اکنــون پاســخ به پرســش آغازین
متن آســانتر اســت چون افرادی
کــه از پذیرفتــن توصیهها ســرباز
میزننــد یا همدلی ندارند ،یا رفتار
آنها یک واکنش مقاومتی در برابر
امر و نهی اســت ،یــا نگران تصویر
ذهنــی دیگــران از خــود هســتند
که مبادا ضعیف شناخته شوند یا
نتوانستهاند درک کنند که همه ما
در یــک کشــتی هســتیم و به هم
وابستهایم.
شما به کدام گروه تعلق دارید؟
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Immigration, Refugee & Citizenship
Canada (IRCC) to process temporary
visas and eTAs for immediate family
remaining in Canada for at
least 15 days.
This was set out in Ministerial Instructions released by
Immigration, Refugees and
)Citizenship Canada (IRCC
this afternoon.
Those currently able to
come to Canada are defined
under the laws governing
Canada’s coronavirus travel
restrictions (the laws are
called “Orders in Council”).
According to IRCC’s
website, exempt travellers
individuals include, but are
not limited to, temporary
foreign workers, study
permit and confirmation
of permanent residence
(COPR) holders who
obtained their status prior
to the middle of March
(March 16 for study permit
holders and March 18 for
COPR holders), Canadian

New Ministerial Instructions by IRCC confirm that
individuals exempt from travel restrictions including
immediate family can obtain Temporary Resident
Visas and Electronic Travel Authorizations.

electronic travel authorizations (eTAs) will remain
temporarily suspended
except for exempt individuals travelling to Canada
for essential purposes and
eligible immediate family
members who intend on

نان سنگک

Immediate family members
of Canadian citizens and
permanent residents can
now obtain the necessary
documents to enter Canada
temporarily.
Processing of temporary
resident visas (TRVs) and

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
جمعیت ایران حدود  ۹میلیون نفر
افزایش یافته ،حال آنکه نرخ رشد
کشــور منفی بوده اســت .به بیان
دیگــر در حالی که ســفره کاالها و
خدمات کوچکتر شده ،جمعیت
بیشتری پیرامون آن گرد آمدهاند و
در نتیجه سهم هر یک از آنها کمتر
شده است.
•
تازههای خط فقر
در بررســی رکود تورمــی حاکم بر
اقتصــاد ایران ،نقــش تحریمهای
ایــاالت متحــده علیــه جمهوری
اســامی را طبعــ ًا نبایــد نادیــده
گرفت .کاهش شــدید درآمدهای
ارزی ایــران از محــل نفــت ،قطع
پلهــای ارتباطــی میــان ایــران و
جامعه اقتصادی بینالمللی ،وجود
هــزار و یک مانع بر ســر مبادالت
مالی و پولی ،...همه و همه به فلج
شدن دستگاه تولیدی ،آشفتگی در
بازرگانی خارجی و سقوط پول ملی
ایران دامن می زنند.
بــا این حال انــکار نمیتــوان کرد
کــه تنــش در روابــط بینالمللــی

یکی از مؤلفههــای اصلی و دائمی
سیاستگذاری کالن در جمهوری
اســامی اســت و هســته مرکزی
قــدرت در نظام تهــران ،برای رفع
این تنش در راه پیشــبرد توســعه
ایران و تأمین رفاه مردمان آن ،شور
و شوقی از خود نشان نمیدهد.
مهمترین پیامد سقوط نرخ رشد و
تداوم تورم در سطح باال ،گسترش
فقر مطلق در جامعه ایرانی است.
مرکــز پژوهشهــای مجلس ،فقر
مطلق را «ناتوانی در کسب حداقل
اســتاندارد زندگــی» میداند ،و در
ارزیابــی آن ،از روش «حداقــل
نیازهای اساسی تکراری» استفاده
میکند.
نکته بســیار مهم آنکــه بــر پایه
محاســبات این مرکز ،خط فقر در
تهــران برای یک خانوار چهار نفره
تنهــا در فاصله دو ســال ،از ۱۳۹۶
تا  ،۱۳۹۸از  ۲.۵میلیون تومان در
ماه به  ۴.۵میلیــون تومان در ماه
افزایش یافته است.
خط فقر متوسط کشوری ،بر پایه
محاسبات همان نهاد ،دو میلیون

تومان در ماه برای یک خانوار چهار
نفری است.
بــا قرارگرفتن خــط فقر در چنین
ســطوحی ،بخــش روز افزونــی
از کارمنــدان و کارمنــدان و
بازنشســتگان و صاحبان کســب
وکار هــای خــرد به زیــر خطر فقر
غلطیده اند.
کاهش  ۳۴درصدی درآمد ســرانه
در ایــران در فاصلــه ســالهای
 ۱۳۹۰تــا  ۱۳۹۸را چگونه میتوان
جبران کــرد؟ مرکــز پژوهشهای
مجلــس میگویــد ســطح درآمد
سرانه ایرانیها در صورتی به سطح
درآمــد آنهــا در  ۱۳۹۰بــاز خواهد
گشت که کشور بتواند دستکم طی
مدت شش سال از رشد اقتصادی
هشــت درصد در ســال برخوردار
شــود .با توجه به شرایط کسب و
کار در درون کشــور و تنشهــای
پایانناپذیــر در روابــط بینالمللی
آن ،دستیابی به چنین نرخ رشدی
در ســال آینده و ســالهای بعد به
معجزه نیاز دارد.
•
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کــرونا...

هنوز از مصونیت جمعی برای
کروناویروس فاصله زیادی داریم

مــوج دوم چیست؟

مــوج دوم شــیوع همهگیــری
بیماریهــای عفونــی ،یعنی پس
از کاهش مــوارد جدیــد ،بیماری
دوبــاره تعــداد مبتالیــان افزایش
پیداکنــد .موج دوم ممکن اســت
افزایــش ابتــا درگروههای ســنی
یــا جمعیتــی خاص یــا در مناطق
بخصوصــی در هرکشــور باشــد یا
مانند موج اول همهگیر باشد.
نگرانــی از مــوج دوم کرونــا در
حالی افزایش یافته که بســیاری از
کشورهای دنیا به سمت بازگشایی
و برداشــتن مقــررات محدودیت
تــردد و قرنطینــه حرکت کــرده یا
میکنند ،در آمریکا البته مســئله
تظاهــرات پرشــمار و گســترده
هم مطرح اســت .تقریبــا در تمام
این کشــورها کارشناسان هشدار
دادهانــدکه تماس بیشــتر مردم با
همدیگر ممکن اســت به افزایش
مبتالیان و شــیوع بیشتر بیماری
منجر شود.
معموال بروز عفونتهای تنفسی از
جمله آنفلوآنزا در ماههای گرم سال
کمتر میشــود و حتــی تحقیقات
درباره دیگــر انواع ویــروس کرونا
نشــان داده که خشکی هوا و پرتو
فرابنفــش آفتــاب در تابســتان،
شــرایط را برای ویروس در بیرون
بدن میزبان نامساعد میکنند.
با این حال برخــی معتقدند رفتار
ایــن ویروس کرونــای جدید هنوز
شناخته نیست و با توجه به مسری
و ناشــناختهبودنش یرای سیستم
ایمنــی افــراد ،نیــازی به شــرایط
مناسب آب و هوایی ندارد تا بتواند
میزبانــی برای خــود بیابد و تکثیر

شود.
از همیــن حــاال هــم شــواهد
برداشــتن محدودیتهــا و
قرنطینه آشــکار شــده اســت.
در کــره جنوبی ناچار شــدهاند
مدرســهها را دوبــاره ببندنــد.
در ایران هــم پس از چند هفته
دوبــاره افزایــش مــوارد ابتــا
گزارش شده است.
در ویسکانســین درست دو هفته
بعــد از اینکه دیوان عالی دســتور
"در خانه بمانید" را لغوکرد افزایش
موارد ابتال در یک روز اعالم شــده
اســت .در جورجیــا یکــی از اولین
ایالتهایــی کــه محدودیتهــا را
لغــوکرد ،پــس از چند هفته ثابت
مانــدن ،افزایش ابتال دیده شــده
است.
در همیــن حــال کیشــا لنــس
باتمز شــهردار آتالنتا ،شهری که
شــاهد بیشــترین ناآرامیها بوده
هشــدار داده که "هنــوز در آمریکا
همهگیریای شایع است که بیشتر
جان سیاهپوستان و تیرهپوستان را
میگیرد ".او ازکسانی که تظاهرات
شــبانه شــرکت کردهاند خواســت
صبح روز بعد آزمایش کرونا بدهند
وگفت اعتراضها او را از رســیدگی
به همهگیری کرونا بارداشته است.
شــهردار واشــنگتن و فرمانــدار
مریلند هم نگرانی مشابهی را اظهار
کردهاند.
در کشــورهایی کــه محدودیــت
تــردد و قرنطینــه اعــام شــده
هدف این بوده که "عدد ســرایت"
کرونا به کمتــر از یک کاهش پیدا
کنــد .از ایــن رو اگر پس از کاهش
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محدودیتهــا عدد ســرایت بیش
از یک شــود ،یعنی هر فــرد آلوده
بیشتر از یک نفر دیگر را آلوده کند،
ممکن است دولتها مجبور شوند
دوباره تمهیداتی را در نظر بگیرند.
عدد سرایت (شاخص آر)
چیست؟
عدد سرایت شــاخصی است برای
اندازهگیری توان شــیوع یه عامل
بیمــاریزا .عــدد ســرایت یعنــی
متوســط تعداد افرادی که هر فرد
آلــوده میتوانــد عامــل عفونی را
به آنها ســرایت دهد .بــرای مثال
ســرخک در جامعــهای بــدون
مصونیت یکی از باالترین عددهای
ســرایت را دارد و هر فرد میتواند
بطــور متوســط پانزده نفــر دیگر
را آلــوده کند .ایــن عدد تخمینی
اســت و تعیین دقیق آن در میانه
همهگیری میسر نیست.
چــرا عــدد بــاالی یــک خطرناک
است؟ برای اینکه اگر عدد سرایت
بــاالی یــک باشــد ،مــوارد ابتــا
تصاعدی باال میروند ولی اگر این
عدد کم باشــد ،موارد جدید ابتال
برای ادامه شــیوع کافی نیســت و
شــیوع بیماری بتدریــج فروکش
میکند (بی بی سی )

هنوز درصد دقیق در مجموع این پژوهشها یک
بــرای رســیدن پیام واحد برای ما دارند:
بــه مصونیــت «مصونیــت جمعــی حــاال
جمعــی در برابــر حاالها به دست نمیآید».
کوویــد ۱۹-را شواهد قدیمی نشان میدهد
نمیدانیــم ولــی که معموال پس از ابتال به یک
چندین متخصص ویروس ،مصونیت به دســت
آن را حوالــی  ٪۶۰میآید ولــی ما هنوز مطمئن
برآوردکردهاند.
کروناویروسجدید
نیستیمکه
ِ
و وقتی به آمار ابتالی هم چنین ویژگــیای دارد .به
در حالــی کــه تــاش برای مردم در شهرهای بزرگ دنیا خصــوص که در برخی موارد،
شناســایی تعــداد واقعــی مینگریم ،شــکافی بــزرگ به ابتالی دوبارٔه ِ
افراد بهبودیافته
مبتالیانبهکووید ۱۹-ادامه چشم میآید.
گزارش شده است.
داد ،به نظر میرسد داستان حتــی در برخی از شــهرها که مصونیــت جمعــی باعــث
کروناویروس تا مدتها ادامه بیشــترین مبتال را داشتهاند ،میشــود ترس عمومی درباره
خواهــد داشــت .ایــن پیامی اکثریت مــردم در خطــر قرار کوویــد ۱۹-ازبین بــرود ولی
ست که پژوهشهای مختلف دارند .در بعضی کشــورها  -همچنان خطر ابتــا افرادی
در چهارگوشــه دنیــا بــه مــا مثل سوئد و موقتا بریتانیا  -را تهدیــد میکند کــه قبال به
میدهند.
قرنطینٔه محدودی برقرار شد آن دچار نشــدهاند و ریســک
تقریباهمیشهآمارهایاعالمی تا مصونیت جمعی به دســت مرگ برای آنها ،هیچ تغییری
با تعداد واقعی مبتالیان فاصله آید .اما حتی در این کشــورها نمیکند.
زیــادی دارند .فعال تحقیقات هــم آمار ابتــا بیــن  ۷تا  ۱۷بــه بیــان دیگــر ،مصونیــت
میگویند که درصد مبتالیان درصد از مردم است.
جمعی بدون کشف واکسن،
به این بیماری در اکثر جوامع در نیویــورک که شــدیدترین همچنــان باعث مــرگ و میر
زیر  ٪۱۰اســت ،و این درصد شــیوع را داشــت ،حداکثــر عدهای خواهد شد.
با پدیده «مصونیت جمعی»  ۲۰درصــد از شــهروندان بــه نکته آخر اینکه:
 %60فاصله زیادی دارد.
کووید ۱۹-مبتال شدندکه باز کوویــد ۱۹-یک بیماری تازه
مصونیت یــا ایمنی جمعی به هم شکافی بزرگ با حد آستانه است ،برخالف آنفلوآنزا ،قبل
حالتی گفته میشود که درصد ( ۶۰درصد) را نشان میدهد .از امســال کســی مصونیتــی
زیــادی از جمعیــت بــه یــک اکنون بررســیهای مشابهی نســبت بــه آن نداشــته ،زیرا
بیماری دچار شده و در مقابل در چیــن انجــام میشــود ،هیــچ اثــری از آن در جامعــه
آن مصونیــت یافتهاند ،از این هنوز گــزارش دقیقی مخابره نبــوده اســت .و ایــن یعنــی
رو افراد غیرمبتال نیز در برابر نشــده اما تحقیقی در یکی از کوویــد ۱۹-قادر به کشــتن
بیماری مصون میشوند.
بیمارستانهای ووهان نشان آدمهای بیشتری است چراکه
این مصونیت جمعی میتواند داده کــه تنهــا  ۱۰درصــد از مصونیت کمتری در برابر آن
به روش مصنوعی (واکســن)
متقاضیان بازگشت بر سرکار ،وجود دارد.
ِ
منبعNy Times :
یا طبیعی (بیمار شدن اکثریت قبال به ویروس مبتال و در برابر
جامعه) به دست آید.
این بیماری ایمن شدهاند.

آیاویروس کرونا میتواند در استخرهامنتقل شود؟

دویچــه ولــه -طبــق
اعــام مرکــز کنتــرل
و پیشــگیری از
بیماریهــای ایــاالت
متحده ،هیچ مدرکی
مبنی بر خطر انتشــار
ویروس کرونا از طریق
استخرهای روباز ،پارکهای آبی یا
سواحل وجود ندارد.
به گزارش هافینگتون پســت و بنا
بــه تاکیدکارشناســان ایــن مرکز،
علیرغــم ایــن خبر خــوب باید در
هنگام شــنا برخی مســائل ایمنی
را رعایــت کــرد چون اگرچه شــنا
بهخودیخودمشکلآفریننیست،
امــا در صورت عــدم رعایت فاصله
اجتماعی (حداقــل  ۶قدم) ،خطر
ابتال به ویروس افزایش مییابد.
در ســواحل ،قطرات ریز ناشــی از
عطسه و سرفه میتوانند تا مسافت

بیشــتر ی
منتشر شوند،
زیرا سرعت باد
در این مناطق
باالتــر اســت.
سرعت حرکت
ایــن قطــرات
تنفســی در هوا خیلــی زود کاهش
مییابــد اما بــاد میتواند آنهــا را تا
مسافت زیادی جابجا کند؛ چیزی
که در مــورد ویروسهــای دریایی
اتفــاق میافتــد .همچنیــن مرکز
کنتــرل و پیشــگیری از بیماریها
اعــام کــرده که ویــروس کرونا در
دمــای  ۷۵درجه نیز ممکن اســت
از بین نــرود بنابراین تصور نکنید
که آفتــاب گرفتن در اســتخرها یا
سواحل ،ویروس را قطعا از شما دور
میکند.
اســتخرهای عمومــی بایــد دارای

صابــون و مــواد ضدعفونی کننده
کافی باشــند .تمام سطوح لمسی
مانند نردهها و صندلیها ،حمامها،
اتاقهای تعویض لبــاس و  ...باید
بطور مرتب ضدعفونی شوند.
در بیــرون از اســتخر ،ماســک را
فراموش نکنید و از تماس با دیگران
و اشــتراک تجهیــزات شــنا مانند
عینک ،مایو ،لباس غواصی ،کاله
و  ...حتی با خانواده خود به شدت
خودداریکنید.
برای استفاده شخصی از این وسایل
نیز ،آنها را به طور مرتب ضدعفونی
کنید.
ضدعفونــی مناســب آب نیز مهم
اســت .البته هنوز مشخص نشده
کــلر ،ویروس کرونا را غیرفعال
که ُ
میکند یا نه اما ثابت شده این ماده
به طور موثــری در غیرفعال کردن
ویروسهای مشابه نقش دارد.

معترضان خیابانی در ایاالتمتحده >> ...ادامه از صفحه7 :
عدم تخصیص بودجه برای پلیس و
فقدان این سازمان ،یعنی واگذاری
شهر یا منطقه به باندهای تبهکار
و باجگیــران وگروههای خشــن یا
کمیتهها و بســیج محلی که مدام
به شــکار همدیگر میپردازند تا در
نهایــت یکــی که قدرت بیشــتری
دارد ،حاکــم شــود .چهرههــای
مشــهور امریکایــی کــه از قطــع
بودج ه پلیــس حمایــت کردهاند،
متوجه نیستندکه خواهان سیستم
انتطامی کمونیســتی یا اســامی
هستند.
ته داستان ،رها کردن نظم و قانون
و پرکردن جای آن با هرج و مرج و
سرکوب است.
کسانی که این شعار را میدهند یا
دارای امنیت خصوصی هستند یا
تبهکارند و میخواهنــد زمام امور
در یک منطقه را به دست بگیرند.
•
واگذاری نظارت بر پلیس به
گروههای مستقل بیرون از این
سازمان
ماموران پلیس اگر قوانین را نقض
کنند ،سروکارشان با دادگاه است،
امــا اگــر مقــررات ســازمان خود
را نقــض کننــد ،در درون پلیــس

دفتری برای رســیدگی بــه اعمال
آنها وجــود دارد کــه میتواند آنها
را معلق یا اخراج کند .کســانی که
خواســت واگذاری بررســی اعمال
خالف ماموران پلیس به گروههای
مســتقل بیرون از پلیس را مطرح
میکنند،نمیگویندکهمنظورشان
کدام یک از این دو است .اگر اولی
اســت نقض اصل تفکیک قواست
چون هیــچ نهادی غیــر از دادگاه
نمی تواند برای افراد اعم از پلیس
و غیر پلیس حکــم مجازات صادر
کند .اما اگر موضوع دومی است،
هر ســازمانی خود باید قادر باشــد
در مــورد کارکنانش تصمیم بگیرد
و واگــذاری آن به گروهی بیرون از
آن (معلوم نیست که و با چه فرایند
انتخابی) غیر عقالنی است.
•
«هشت منیتواند صبر کند»
گروهی از حامیان معترضان هشت
پیشنهاد برای اصالح پلیس مطرح
ساختهاند:
 منع بستن مجرای تنفسی، لزوم کاهش تنش، لزوم اخطار قبل از تیراندازی، استفاده از هم ه تمهیدات قبلاز تیراندازی،

 وظیف ه مداخله، منع تیراندازی به خورو در حالحرکت،
 لــزوم اســتفاده از طیفــی ازابزارهای اعمال زور ،و
 لزوم گزارش جامع.برخــی از چهرههــای مشــهور در
پشــت ســر ایــن خواســتها قرار
گرفتهاند .مشکل این درخواستها
نیز غیرعملی بــودن یا وجود اکثر
آنها در مقررات پلیس (مثل اخطار
قبل از شــلیک ،اســتفاده از همه
تمهیدات یا کاهش تنش) اســت.
خودرو در حال حرکت میتواند به
تیرانــدازی به پلیــس ادامه دهد و
نمیتوان دســت پلیس را در برابر
آن بست .با وجود دوربین داشتن
اعضای پلیس ،درخواست گزارش
جامع وجهی ندارد .دخالت دیگران
در اقدامــات پلیــس میتوانــد بــه
تنشها دامن بزند.
از میــان هشــت درخواســت ارائه
شــده تنها موردی که قابلیت کار
کارشناســی دارد ،تغییــر مقررات
برای جلوگیری از بســتن مجاری
تنفسی به هنگام مقاومت فرد برای
بازداشت است.
•
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نگــاه...

رباعیـــات دلتنگی

«الگوی مدیریت جهادی» چه صیغهای است؟

مجیدمحمدی
 ۲ژوئن  -در ادبیات رســمی حکومت
ایرانتعبیرشتر-گاو-پلنگیوجوددارد
که برای انحصار قدرت به دست وفاداران
به خامنهای خلق شده است .این عبارت
یعنی «الگــوی مدیریت جهادی» مثل
نقلونبات این روزها در سخنان مقامات
مشاهده میشــود .محمدباقر قالیباف
با پروندههای قطور فســاد در شهرداری
تهــران و افــزودن حــدود هفتــاد هزار
میلیارد تومان به بدهیهای این سازمان
در اولین نطق خود در مجلس در پیش
گرفتــن «الگوی مدیریت جهــادی» را
«تنها راه  ...استفاده از فرصتهای یاد
شــده و جلوگیری از اثرگذاری و تشدید
تهدیدها» معرفی کرد.
ایــن تعبیــر از ترکیــب الگــو و مدیریت
(مفاهیمی دنیــوی) و جهاد (مفهومی
دینی) ســاخته شــده تا دو تعبیر اول به
مقام تقدس و تهاجم دین محورانه ارتقا
پیدا کنند .روحانیت شــیع ه اســامگرا
و پاســداران آنها استادان خلق چنین
تعبیرهایــی هســتند مثــل فرهنــگ
اسالمی ،اقتصاد اسالمی ،هنر اسالمی،
مجلــس شــورای اســامی و جمهوری
اســامی که هیچ یک در متون دینی و
تاریخ صدر اسالم دیده نمیشوند .الگوی
ساختن این تعابیر مارکسیسم بوده است
که بر همه چیز رنگ ایدئولوژی میزند.
پــس از چهل ســال تجربه امــروز کامال
روشــن اســت که هدف از گذاشتن قید
اسالمی برای تعابیر فوق چه بوده است:
اسالمیزاســیون امــور دنیــوی و از این
طریق ســپردن آنها به اسالمگرایان از
یک ســو و حذف همه کســانی که نوع
سکوالر یا عرفی آنها را معانی واقعیشان
میدانند از سوی دیگر.
هدف از خلق این تعابیرکســب قدرت و
انحصاری کردن آن بوده است و الغیر.
اســامگرایان بــا همیــن تاکتیک همه
مقامات و منزلتهای کلیدی در کشور
را به دست گرفتند .مدیریت اسالمی نیز
یکی از این تعابیر بود که به تدریج برای
اســامگرایان کهنه شده و جای خود را
به «مدیریت جهادی» داده است؟
سه پرسش در این جا قابل طرح است:
اول این که چرا دیگر از تعبیر «مدیریت
اسالمی» استفاده نمیشود؟ و
دوم آن کــه وقتــی مقامــات از تعبیــر
«مدیریت جهادی» اســتفاده میکنند
منظورشان دقیقا چیست؟ و
سوم ایــن تعیبر چــه کارکردهایی برای
خامنهای و نزدیکانش دارد؟
•
متام شدن سوخت ماشین
اسالمیسازی

پروژه اسالمی کردن علوم و فنون انرژی
خود را در حاکمیت جمهوری اسالمی در
پایان دهه هشتاد از دست داد (در سطح
جامعه این اتفاق در نیم ه دهه هفتاد رخ
داده بــود) .علی خامنــهای که عالوه بر
رهبری نقش ســر -ایدئولــوگ نظام را
نیز بازی میکند در اواخر ده ه هشــتاد
تالشهایــی برای «ایرانی-اســامی»
کردن امور  -به جای اسالمی کردن-
انجــام داد اما پروژههای وی یکی بعد از
دیگری به خاک نشست و حتی وفاداران
بــه وی آنهــا را دنبــال نکردنــد .تنها
اثری که از اسالمیســازی ماند انبوهی
از نهادهــا بودنــد کــه کاری نمیکردند
اما بودجههــای کالن داشــتند و برای
فعاالن سیاسی اسالمگرا عنوان و پاتوق
(برای کارهای دیگر) و حقوق درســت
میکردند .وفاداران دیگر از واسطههای
ایدئولوژیک برای کســب منابع خسته
شــده بودنــد .آنها میخواســتند چند
ماهه میلیاردر (به یورو و دالر) شــوند و
خالف نسل اول انقالبیها حوصل ه بازی
اسالمی کردن را برای رسیدن به قدرت
و ثروت نداشتند.
بــه همیــن دلیــل از اوایــل دهــ ه نــود
خورشــیدی خامنهای قید «اسالمی»
را عمــا رهــا کــرده و بــه ســراغ قیــد
«جهادی» رفت .خامنهای در ده ه نود
مکررا از مدیریت جهادی ســخن گفته
است .طلب ه جهادی ،مدیریت جهادی،
دولــت جهــادی ،مجلس جهــادی (۴
.خــرداد  ،)۱۳۹۳کار جهــادی ،حرکت
جهــادی ،و روحی ه جهــادی جای همه
تعابیــر التقاطی قبلی با قید اســامی را
گرفت .علــی خامنــهای و بیت متوجه
شــده بودند که قید اسالمی دیگر برای
همگان از جمله قشر حاکم منزجرکننده
یا خستهکننده شده است .دیگر عبارتی
مثل جامعهشناسی اســامی یا اقتصاد
اسالمی حتی از سوی بوقهای تبلیغاتی
نظام شنیده نمیشود.
•
«جهـادی» یعنی چه؟
بــرای فهمیدن معنــا و مفهوم جهادی
در ادبیــات حاکمــان الزم نیســت راه
دوری برویــم .کافی اســت به ســخنان
خامنــهای در ایــن مورد رجــوع کنیم.
روش خامنــهای در این مــورد از همان
الگوی اسالمی کردن هم ه امور تبعیت
میکنــد :همــ ه ویژگیهــای مدیریت از
کتابهــای مدیریــت اخذ میشــوند و
در نهایــت تعابیری کــه افــراد را به یاد
«جهاد» میاندازد به آن اضافه میشود.
نتیجه میشــود «مدیریــت جهادی».
او در بخــش «مدیریــت» ایــن تعبیر از
درایــت ( ۲۳دی  )۱۳۹۲و خودبــاوری

و پشــتکار و ابتــکار (۱۰
اردیبهشــت  )۱۳۹۳ســخن
میگویــد (اینهــا را بــا نگاه
کــردن به فهرســتهای یک
کتاب مدیریــت میتوان پیدا
کرد) و در بخش جهادیاش
از اعتمــاد به کمــک الهی ،و
تــاش در راه خدا (دو منبع
قبل) ســخن گفته میشود.
برای آن که مدیریت جهادی
با روایت فرشــته -شــیطان
وی همراســتا شــود مقابلــه
بــا «دشــمن» را هــم بــه
مولفههــای بخــش جهادی
تعبیــر اضافه میکنــد۱۱( .
خرداد )۱۳۹۳
•
کــارکردهای«جهادی»
چــرا خامنهای به جای قید اســامی به
«جهادی» پناه آورده است؟
چون «جهاد عبارت است از تالشى که
ى انجام میگیرد .هر
در مقابل یک دشمن 
جور تالشى جهاد نیست ۱۱( ».خرداد
 )۱۳۹۳بدین ترتیــب «جهادی» یعنی
ضدغربــی .خامنهای تصــور میکندکه
تنها با قدرت نفرت از غرب -که از نظر
وی در برگیرنــد ه همه زشــتیهای عالم
است -میتوان هم نیرو بسیج کرد ،هم
غرور ملی را تحریک کرد ،هم مشکالت
اقتصادی و سیاسی حکومت را الپوشانی
کرد و هم اســتبداد و تمامیتخواهی و
فســاد حاکمان را به زیر قالی فرستاد .از
همین جهت اســت که رهبر جمهوری
اسالمی و دیگر مقامات به جای مسائل
ایران شــبانهروز در مورد امریکا ســخن
میگویند.
کارکرد دوم «جهادی» از نظر خامنهای
میدان دادن به انقالبیگری ( ۳۰خرداد
 )۱۳۹۷و «آتــش بــه اختیاری» اســت
بــه معنای خودســرانه عمل کــردن در
حوزههای غیرشخصی که مساوی است
با بیتوجهی به قانون و عرف و عقل که
باید بر دیوانســاالری دولتی و عمومی
حاکم باشد .او به صراحت مدیران را به
بیتوجهی به روالهای دیوانســاالری
دعــوت میکنــد ۲۹( .بهمــن )۱۳۹۶
خامنهای همیشه معتقد بوده است که
نظــام را بــا تعهد به روالهــای معمول
نمیتــوان حفظ کــرد و مدیران کشــور
باید همیشه آماده باشند تا به هر اقدامی
برای حفظ نظام دست زنند ۳۰( .خرداد
)۱۳۹۷
کارکرد ســوم تاکیــد خامنــهای بر
«مدیریــت جهــادی» انحــراف افــکار
عمومی از ایدئولوژی مســموم و مخرب
اسالمگرایی و نظام مبتنی بر والیت فقیه
است« :ضعفهای زیادی وجود داشته
که این مربوط به مدیر ّیتهای ما است،
مربوط به حرکت عمومی نظام اسالمی
نیســت( ».اول فروردیــن  )۱۳۹۶او بــا
تمرکز بر موضوع مدیریت تالش میکند
با یک تیر دو نشان بزند:
همــ ه تقصیرهــای حکومــت در حــوزه
بیکفایتــی و ناکارآمــدی و فســاد را بــر
گردن مســؤوالن رده پایینتر (مدیران)
بینــدازد .او به صراحت مدیران منصوب
خود را با عباراتی مثل «تنبلی ،بیحالی،
کمانگیزگیُ ...پرکردن کیسه خود» (اول
فروردیــن  )۱۳۹۸مینــوازد؛ او در عیــن
حال زمینه را برای قرارگرفتن بسیجیان
در پستهای کلیدی فراهم میکند.
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هادیخرسندی
پایان شما سرخوشی کشور ماست

عمامه که رفت ،تاج گل بر سر ماست
ّ

با رفتنتان ،زندگی آغاز شود

چون مرگ شما ،تولد دیگر ماست
•••

با مرگ شما وطن جوان خواهد شد

از هر سو زندگی روان خواهد شد
بلبل به سراپرده گل خواهد رفت

با رفتنتان زمین تکان خواهد خورد

با شور و شعف نعره زنان خواهد شد

انگشت تلنگر به زمان خواهد خورد

با مرگ شما زندگی آغاز شود

بر فرق امام جمکران خواهد خورد

•••

دلهای مصیبتزدهمان باز شود

آن مرغ طرب که سالها در قفس است
وان رشته پرواز شود
نامبر ِ
•••

با رفتنتان باز شود روی وطن

شاداب شود چهره بانوی وطن

تشویق کنم نسیم آزادی را

یک سنگ عزیزکز فضا میآید
•••

با رفتنتان مملکت آباد شود
از جور شما ملتی آزاد شود
بایدکه اق ّلیت ظالم برود

تا خاطر اکثر ّیتی شاد شود
•••

از اهل قلم ،اهل سخن ،میترسید

چون میپیچد در خم گیسوی وطن

طناز وطن ،میترسید
از «هالو»ی ّ

با رفتنتان ،به خانه برمیگردم

یعنی که شما ز شعر من میترسید

اما
ای مام وطن ،اگرچه پیرم ّ

پیتان فحش روان خواهم کرد
نه از ِ

•••

با طنز و گل و ترانه برمیگردم
با شادی کودکانه برمیگردم
•••

طرح تروری که آبروریزی شد؛
•••

نه کوچه و خانهتان نشان خواهم کرد

در کشتن من شما موفق نشدید

برمیگردم ،به خوشدلی ،خوشحالی

من نیز شما را ولِتان خواهم کرد

خواهم بروم با دو قران پول خودم

با رفتنتان دلم خنک خواهد شد

با صیغهای از ماضی استقبالی!

حلوا ارده بگیرم از بقّ الی!
•••

در سوگ شما ،جان وطن میخندد

در برزن وکوی ،مرد و زن میخندد

واندر پس سالهای دوری ،یک روز
آن کوچه بنبست به من میخندد
•••

•••

اشعارم گو ّله نمک خواهد شد

خواهد شد روزگار ما خوش؟ آری

همت ما ،بدون شک خواهد شد
با ّ
•••

خواهم به دیار خویشتن برگردم

با پای شکسته به وطن برگردم
حتمل که اینها بروند؟
یعنی ُم َ

آن کوچه بنبست چنارش زیباست

یعنی محتمل که من برگردم؟

آن روزکه میرسم به این کهنه چنار

تصویر برای من وطن نیست که نیست

پاییزش هم مثل بهارش زیباست

یک سلفی داغ در کنارش زیباست
•••

خلوتگه ما خانه ماران شده است

هرکله خری سرخر یاران شده است
آن کوچه که میعادگه ما میبود

پاساژ سپاه پاسداران شده است
•••

خوابم ُپر خاطرات دور است هنوز

•••

غربتشــکن و غصهشــکن نیست که
نیست

اما
از تکنولوژی بهره گرفتمّ ،

اســکایپ حریــف دل مــن نیســت که
نیست

•••

رژیم بد ،درمانده
در کار خود این ِ

همچون فلجی به خاک کشور مانده

نوستالژی من کوچه نور است هنوز
ِ

این بر اثر مبارزات من و توست

با قابلمه در حال عبور است هنوز

---------

زان کوچه هنوز دختری ُارمکپوش
•••

اداره جامعه این
ســخن مبنایی او در حــوز ه 
اســت که مدیریت مدیرانی که چهار دهه در
صندلیهای خود جاخوش کردهاند به اندازه
کافی انقالبی و جهادی نیست و به این ترتیب
در کنار رفع مســؤولیت از خــود ،مدیرانی را
که منتقد وی هســتند یا کامال حرفشنوی
ندارنــد به حاشــیه میبــرد .رفتــار در مقابل
مدیریــت مدیران با رتب ه باال از نگاه خامنهای

ای هموطنان ،یک هُ ل دیگر مانده
لندن  ۱۰ -خرداد پارسال

جایگزین کردن سریع آنهاست تا برای وی
شاخ نشوند .در این مسیر چه چیزی بهتر از
جوانان صاحبنامی که اطاعتپذیرترند و در
مناصب دولتی و حکومتی جای میگیرند؟
_____
دیدگا ه ابراز شده در این مقاله ،نظر نویسنده
بوده و سیاست یا موضع این نشریه را
منعکسنمیکند.
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نـطـنـــز...

محور مقاومت؟
ســ ّید حســن خــرس اللــه گفت:
دخالت اسراییل در سوریه نشانگر
پیروزی محور مقاومت است! او ًال
امت همیشه در پیست رقص
شما ّ
و حســینیه بدانیــد و آگاه باشــید
که محــور مقاومت یعنی کســانی
که با پول مفت مردم ایران َســرِ پا
هســتند! بعد هم جنــاب خرس،
اســراییل می زند شما را می کشد
شما پیروزید؟ اگر نزند باز هم شما
پیروزیــد! بی طرف بمانــد باز هم
شما پیروزید! خوب تو به ما بگو چه
کاری نشانه پیروزی آخوند و محور
مقاومت نیست تا ما بگوئیم همان
کار را انجام دهند! این روزها دیگر
پول آخوند تمام شده یعنی فولوس
ناموجود! پس به زودی ک ّله پا می
شوید و از گرســنگی خواهید ُمرد
و این نشــان پیــروزی واقعی تو و
آخوند و محور مقاومت است!
چرا؟
لوفت هانزا چهل فروند هواپیمای
خود را از چرخه پــرواز خارج کرد!
ای کفّ ــار آلمانی چــرا کار زیر جلی
انجــام می دهید اگــر این هواپیما
ها خراب یا غیر قابل پرواز هستند،
بگوئیــد مــا کاپیتــان قالیبــاف را
بفرستیم تا آن ها را برای دولت آقا
امام زمان (عج) به دو برابر قیمت
نو از شــما بخرد! چــون توی این
معامله نــان و آب خوبی هم برای
خودش و هــم برای حضرت رهبر
ّ
معظــم وجود دارد چــرا کار را کور
می کنید؟!

چگونه جنبشها میمیرند و
منیمیرند
معترضــان خیابانــی هــر قــدر که
عصبانــی و خشــمگین باشــند،
نمیتوانند انتظار داشته باشند که
بدون خواستهای روشن و عملی
به موفقیتی دســت یابند .جنبش
اشغال وال استریت در سال ۲۰۱۱
درســت به دلیل روشــن نبودن یا
غیرعملی بودن خواســتش پس از
مدتی بستنشینی جمع و فراموش
شد.
نمیتــوان نهــادی را کــه پنجــاه
درصــد مــردم آمریکا در آن ســهم
دارند ،بست .جمعیت معترضانی
کمتــر از یــک دهــم درصــد (بــا
ادعای ۹۹درصدی) در یک کشور
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حق و حساب ما؟
همه رسانه ها می نویسند سرقت
ماشــین مارک فــان در کمتر
از  30ثانیــه! بعد هم می گویند
اگر طرف از قفل فرمان استفاده
می کرد امکان به سرقت رفتن
ماشــین اش کمتر می شد! ما
هم این مسئله را تایید می کنیم
چون همسایه ما از قفل فرمان
استفاده کرده بود و ماشین اش
بــه جای  30ثانیــه در  50ثانیه
به ســرقت رفت! شما هم قفل
فرمــان بخرید! شــاید درهمان
 20ثانیــه اضافــه بتوانید باالی
سر دزد حاضر شوید! در ضمن
ســازندگان و یــا وارد کنندگان اشک متساح آقا و آقای دکتر :وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران خواستار
قفل فرمان اتومبیل هم حواس توقف سرکوب امریکاییهای رجن دیده و محدودیت رسانهها شد.
شان جمع باشد حق و حساب
راه کالهبرداری و اختالس؟
پیشرفت یا پسرفت؟
ما که برایشان در این جا تبلیغات
بعضــی از ضد انقالبیــون منافق دوســتی می گفت :به پسرم گفتم
کردیم را فراموش نکنند.
ّ
ّ
بگرد تا بگردیم!
ســکه و دالر
خــط
و مفســد فــی االرض مــی گویند بیــا برو تــوی
پسران جمال خاشقچی ،با انتشار ورزش ایــران در زمــان آخوندها هــر وقــت ارزان شــد بخــر؛ گران
بیانیهای اعــام کردند که قاتالن پســرفت کرده است در حالی که شــد بفروش! گفت :بابــا یه راهی
ً
اصال درســت نیســت چون نشــون بده که بتونــم اختالس و
پدرشان را بخشیدند! مگر اختیار ایــن
دست شماســت؟ رهبر ّ
معظم ما فیفا اعالم کرد ایران با  66فوتی کالهبــرداری میلیاردی بکنم این
عزادار اســت و تا ســی ســال دیگر کرونــا در بیــن ورزشــکاران اش روزها دیگه هیچ شغلی جوابگوی
عمامــه ســیاه اش را در نخواهــد رده دهــم جــدول را تا شــامگاه خرج زندگی نیست!
ً
ما و کرونا؟
آورد!
اصال اگر قاشقچی نباشد صدا پنجشــنبه چند هفته قبل احراز
و سیمای ِمیلی چه سوژه ای برای کرده اســت! یعنی در این رشته ،ســازمان بهداشــت جهانی اعالم
ســرگرم کردن مردم ناآگاه خواهد بــه رتبه دهم فوتــی های جهان کرده اســت :ویروس کرونا ممکن
داشت؟ گرانی و تو ّرم وکشته شدن بیــن ورزشــکاران صعــود کرده اســت هرگز از بین نرود! آقا ما را از
هزاران جوان ایرانی که مهم نیست اســت .آیا این پســرفت اســت یا کرونا نترسانید ما در دوران چهل
فقط همان مرگ قاشقچی بود که پیشــرفت؟ شــما مــردم نمــک و اندی ساله حکومت نایب آقا امام
جهان را ســاخت! این داســتان از نشناس دیگر از جان این مردان زمان (عج) بر میهن مان ،مصیبت
هائــی دیده ایم که کرونا پیش اش
خون سیاوش هم پر برکت تر است! خدا چه می خواهید؟
ماننــد آب خــوردن اســت .وجود
پس بگرد تا بگردیم.

معترضان خیابانی در ایاالتمتحده >> ...ادامه از صفحه19 :
دمکراتیکنمیتوانندخواستهای
خــود را بــا غــارت و تهدیــد یــا
عصبانیــت و پا بر زمیــن کوبیدن
بــر بقیه تحمیل کند؛ باالخص در
کشــوری که حــدود  ۳۰۰میلیون
اسلحه در دست مردم است.
هــرگونه خواســتی در یک جامعه
دمکراتیک که باندهای تبهکار آن
را اشــغال نکــرده و با تحت تهدید
زندگی نکند ،با صرف خواســت در
تظاهرات محقق نمیشود .کسانی
که در خیابان هستند باید نخست
بــا اتکا بــر اعتراضــات به وضعیت
موجــود در انتخابــات محلــی و
ایالتی به صحنه بیایند و انتخابات
را ببرنــد ،و بعــد برنامههای خود
را در ۱۸هــزار ســازمان پلیــس در
امریکا تصویــب و اجرا کنند .منع

کارهایی از قبیل بازداشــت متهم
با گرفتــن گردن وی یا روشهایی
که فــرد بازداشــتی را از تنفس باز
میدارد ،برخی از این برنامههاست
که شــوراهای شــهر یا دولتها و
مجالس محلــی و ایالتی میتوانند
روی آنها کار کنند .البته هیچ یک
از مقــررات و اصالحات نمیتواند
کامال از رخدادهای جانکاهی مثل
مرگ جورج فلوید جلوگیری کند.
مینیاپولیس پیــش از مرگ فلوید
بستن مجرای تنفســی را ممنوع
کرده بود.
_______
نظرات ابــراز شــده در این مقاله،
موضــع ایــن نشــریه را منعکــس
نمیکند.

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال
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همیــن رهبــر
ّ
معظم از هزار تا کرونا
شر این
بدتر است شما ّ
خفتگان به ویژه آیت الله
جنتــی را از
احمد ّ
سر مردم و میهن
ما کــم کنیــد ما
خودمان می دانیم
وکرونا!؟
گوشیهوشمند؟
وزیــر جوان قطع ارتباطات! و خبر
چیــن آخوندهــا گفته :بــه زودی
چهارصــد هزارگوشــی هوشــمند
تولیــد مــی کنیــم! این هــم مثل
«پهپاد ُپســت» اش اســت حتمــ ًا
مــی خواهد از کشــور بــرادر چین
گوشی پنج دالری بخرد و به مردم
دو میلیــون تومان بفروشــد .بعد
هم معلوم خواهد شــد که این آت
و آشــغال را در چیــن کســی نمی
خریــده! آن ها را داده اند به یکی از
سران سپاه که پول کالنی به جیب
بزند.
اختالس گران میلیاردی؟
با ایــن کــه پرســتاران گیالنی در
روزهای شــیوع این کرونا ویروس
بی ناموس از جان مایه گذاشــتند
ولی آقایــان علماء اعــام و حجج
اسالم حقوق شان را ندادند! ّ
دقت
کنید حقــوق  800میلیون تومانی
سران رژیم َسرِ هر ماه توی حساب
شان است؛ ولی دو میلیون تومانی
هــا از گرســنگی می میرنــد! رهبر
حتــی یک بار نمی گوید
ظالم هم ّ
که این ماه اضافه کار و ماموریت و

ّ
حق فالن آن بی کاره ها را ندهید
و بدهــی این بی پناهــان را صاف
کنید! می گوید ازگرسنه ها بگیرید
و بدهید به دزدان و اختالس گران
میلیاردی!
ارزش افزوده؟
یــک زن آمریکایی بعد از آن که در
جریان توفان خان ه اش را از دست
داد یک هواپیمای اوراقی را  2هزار
دالر خرید و  30هزار دالر هم خرج
دکوراســیون داخلــیاش کرد تا به
یک منــزل زیبا تبدیل شــود .اگر
ایــن خانم در ایران بود باید الشــه
هواپیمــا را چندین برابر آن قیمت
می خرید ،هر دستگاه هم جداگانه
به او گیر می داد که سهم ما را هم
بایــد بدهی دســت آخر هــم رهبر
ّ
معظم می گفت شــما ســالی صد
هزار دالر باید ارزش افزوده بدهی!
________________
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
پانزدهم ماه جون المبارک! سال
 2020دربدری خون جگری!
برابر با بیست و ششم خرداد ماه
سال  1399مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

دموکراسی ایاالت متحده در بحران >> ...ادامه از صفحه10 :

zarbarg paivand

Tel : (514) 996-9692
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هرجومرج .فشار ،تهمت و ارعاب
بــرای مخالفان سیاســی ترامپ از
دیرباز شناخته شدهاند .اما این یکی
کیفیت تازهای دارد :اگر مشروعیت
انتخابــات به رســمیت شــناخته
نشــود ،مبــارزه برای دموکراســی
احتماال خشونتآمیز خواهد شد.
اگر صنــدوق رای بــرای تصاحب
قدرت تعیینکننده نباشــد ،آنگاه
سالح این کار را انجام خواهد داد.
هنگامــی کــه قدرتمندتریــن
دموکراســی جهــان در بحــران
فرومــیرود ،پیامدهــای آن از
مرزهــای ایــاالت متحــده فراتــر
میرود .نتیجه بالفاصله آن تقویت
مخالفان دموکراسی است .ترامپ
هم اکنون نیــز از آنها  -مخالفان
دموکراسی -پشــتیبانی مضاعف
میکنــد .رئیــس جمهــور ایاالت
متحــده الگویی بــرای امثال جایر
بولسونارو ،ویکتور اوربان ،رودریگو
دوترتــه و همــه آنهایــی شــده که
میل به اقتدارگرایــی در اداره امور
کشورشــان دارنــد .او همزمان به
آنهاییكهآشكاراالگویاقتدارگرایانه
حکمرانــی را ترویــج میكننــد،
استداللهای فراوانی ارائه میدهد.
هــرج و مــرج در ایــاالت متحــده

هدیهای بــرای پروپاگاندای چینی
اســت؛ برای آنهــا ،بهترین دلیل
شکست دموکراسی غربی و برتری
مدل چینی است .ناگفته نماند که
فراخوان ترامپ جهت مقابله شدید
با ناآرامیها ،از نظر پکن ،میتواند
بهتریــن توجیهگــر اســتفاده این
کشــور از نیروهای امنیتی باشد:
از تینآنمــن [کشــتار معترضان
در میدان تینآنمــن] در بیش از
 ۳۰سال پیش تا حمله احتمالی به
هنگ کنگ در آینده.

فقط افراد مسن در راس قدرت
نقطــه قــوت دموکراســی غربــی
تاکنون این بوده است که همواره
توانســته اســت خود را بازســازی
کند و با پیشــرفتهای اجتماعی،
فنآوری و اقتصادی سازگار شود.
این موضوع در  ۲۰۰سال گذشته
در مــورد دموکراســی آمریــکا هم
صادق بوده است.
اما به نظر میرســد ایاالت متحده
آمریکا در سالهای اخیر فاقد قدرت
الزم برای انجام چنین کاری شده
اســت .اینکه هر دو نامزد ریاست
جمهــوری مدتهــا قبــل از مــرز
بازنشستگی فراتر رفته و به هشتاد

ســالی خــود نزدیک میشــوند در
اینجا تقریب ًا به عنوان یک ســمبل
عمل میکند .رهبر حزب مخالف
در مجلــس نماینــدگان ،نانســی
پلوســی ،حتی پیشــتر به این سن
رســیده اســت .در همیــن روزها
بود که جو بایدن گفت“ :ما ملتی
خسته هستیم ”.این “اولیگارشی
پیــران” ( )Gerontocracyدر
آمریکا خاطرات ناخوشایند اوضاع
اتحــاد جماهیر شــوروی در اوایل
دهــه  ۱۹۸۰را زنــده میکند .این
میتواند نشانه آن باشدکه چالشها
تا چه اندازه جدی و تغییرات پیش
رو تا چه حد عمیق خواهد بود.
اما بحران آمریكا همچنین نســل
جــوان و توانمنــدی از فرمانداران
ایالتهــا و نماینــدگان مجلس را
نیز به جلو صحنه آورده است .آنها
نیروی مقاومت را تا درون اطرافیان
ترامپ به حرکــت درمیآورند .این
باعث امیدواری است .اما حامیان
دموکراسی باید به مبارزه برخیزند
کنند ،شاید با ابزار و روشهایی که
آنهــا را رد میکنند .و در پایان این
مبارزه ،دموکراســی چیز متفاوتی
خواهد بود.

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

برگردان :جمشید خونجوش

ل با دو شرح
22
4882

 سال  26شماره  26  1478خرداد 1399
www.paivand.ca
ابتداsince
1993
حل کرده و سپس
یکی از شرحها را با مداد
ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح
دارای دو «شرح عادی و
جدول روزنامه
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي

CLASSIFIEDS
نیازمندیهای

PAIVAND: Vol. 26  no.1478 June 15, 2020

استخـــدام
جدول ويژه

22

Sam The Handyman

به چند نفر برای کار در
 -7نوعي جواه��ر -ضد هزينه -كالم
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
امورنصب فورا نیازمندیم.
مغرور
ه
1
در ابتدا بصورت پاره وقت،
 -8خود شخص -واحد -گروه مردم
�ان ميوه دار -بعد
تمام وقت
2
با م
ش
اط��راف-
و
ه��ا
كناره
هي��أت-
-9
ا
��هر وسيع استان
ر
ک
We are hiring interested individuals
ت
در تقوی خود،
3
ديده
زيان
as
Handyman
assistant.
ت
اطالعات آگهی خود را به
آن بک
دندانس��ازFull-
س��رtime/Part -
time/On
call.
ش��هر
ضربه
-10
وشیم!
ريق��ا -آراس��ته و 4
info@paivand.ca
نشانی زیر ایمیل کنید:
Experience is an asset, but not necessary.
گيالن
PARTICIPATE in our
(training will be provided).
شآواز -حرف ندا5 -
بزرگ
خم
مخالف-
رخوت-
-11
Positions
available
immediately.
COMMUNITY
application
at: -12
 Pleaseنام
sendبافنده-
انتشاراتي-
مؤسسه
ك گور
6
https://sam-thehandyman.com/career/
نهانزا
دانه
حاتم-
قبيله
قابل و
ي -خوار ك��ردن
توجهخامنها
شانس اول را به آنها
And send CV to: info@sam-thehandyman.com
7
شرکت Panneton & Panneton
 -13مرغابي -تنها -زدني نارفيق
ي
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
8
بدهید!
 -14صندل��ي چرخ��دار ك��ودك-
قهـوه
فال
اكنون-
دشگون-
و همچنین راننده با حقوق مناسب
چوپان -سماروغ
استخدام می کند.
ورق
و 9
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
 -15نوعي از به
در صورت تمایل با شماره تلفن های
ظرفشویهايي از
نفرس��لول
یک به
آش-
نسوب به آخرت-
CARWASH
توسط10شادی
و کمک آشپز
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
 514939009و ( 5145721356پیمان)
ميشود كه
گفته
پرس��لولي
جانوران
کارگر
نفر
چند
به
• باتجربه •
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
ویا ایمیل info@pannetonpanneton.com
رستورانباشند و
كروموزوم مي
(514) 678-6451
(پاره وقت یا تمام وقت)
اكت -پس��تاندار 11
Published Since 1993
داراي دو سريبرای کار در
کارواش و...
تماسبگیرید.
BIWEEKLY NEWSPAPER
باشند
ديپلوئيد مي
برا ی کار در يا
نیازمندیم.
کارواشبه اصطالح کبابسرا
س
12
FOR PERSIAN COMMUNITY
آنـان را استخدام کنید!
فورانیازمندیم .عمودي:
Tel.: 514-933-0-933
ر پادش��اه -طبق
(Montreal, Toronto, Ottawa,
تلفن اطالعات( :احمد)
---------------هر گونه ش��كنجه 13
 -1پائي��ن حوض -كتابي در دو جلد )Victoria, Calgary & Vancouver
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
مالیاتی
خدمات
Tel.:
514-651-2661
 Sudoku
از ميرزا ص��ادق وقايعنگار مروزي در Mailing Address:
يا كسب اطالع14 ...
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
1, Book 1ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
Intermediate
by KrazyDad,
Volume
4010 Ste-Catherine
فتحعلي شاه W.
سلطنت
شرح  20سال
15
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
ﮐﻮﭼﮏ

دانشگاه-و ﻣﺸﺎﻏﻞ
 -2آزمون ﺍﺷﺨﺎص
MONTRÉAL QC
بدكار
ظرف-
Little Hollywood presents
ل -حالتي از ماده-
Sudoku
#2
دفترداری
و
شرکت
ثبت
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
ترين
شايع
از
يكي
بيمار-
درودگر-
-3
قیمت
ترین
نازل
با
حسابها
خواهر
افقي:
514-996-9692
هم صحبتهستید؟ 7 5 9 1
ﺳﺎﻝ 8 2 1 7 4 6
3
 9
5ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ
ANIMAL
FARCE
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽها
بيماري
شكايتهاي
 آزمايش -مردودتخص��ص
داراي
و
فن��ي
كاردان
1
عس��لي-
حيوان
آبگوش��تي-
ن��ان
-8
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
A Comedy Film by
سودن-
فرشته-
دس��تگاه  -4 SIناگهاني-
وحش
ن -فرض -باغ
9
6
3
2
6 8 2 7
5 Email:
خوراك 8 1
7514-242-6034
4
در
توان
واح��د
علم��ي-
حاال
همين
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
 -9ضرباهن��گ -گ��روه نوازندگاني كه وات Nader Dowlatshahi
تقويتي گياه
info@paivand.ca
درد دیگران میخورد؟ 2 4 3 6
مخفف9كه 7 4 3 2 5
يافتن8 -
6 1
رك��ز مراكش -عضو با اب��زار گوناگ��ون موس��يقي ،قطعات  -2كمد -شاعر منجم -آواره و دربدر  -5دريغا -رهاي��ي
www.paivand.ca
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
پرن��دهاي از او
3 7 5 2
2
پیوند 6 5 9
عموجان 8 7
کلبه 1 3
دولشتاهی
ش��اهنامه-از نادر
فیلمی کمدی
 -3آهنگ��ر
موسيقي مينوازند -آرامگاه فردوسي
درونکـــــوور4هرهفته
هستید؟
صن��دوق
م��اچ-
منجم��د-
گل
-6
به چند نفر ویترس
در
آن
زيس��تگاه
كه
Apteryx
رده
بوي
ديوانگ��ي -موزيك  -10هزار ميليون -درنده جنگلي-
:
میشود
منتشر
(با الهام از قلعه حیوانات)
برای 1
جایی 4
 چیزی برای فروش9 ،
وقت •9 1 7 3 2 5
اجاره5 ،
6وقت و8تمام 4
كودكان ملل• نیمه
متحد
پولدوست
است-
نيوزلند
Vancouver:
ماندگي
کلبه
کار
 -7چني��ن برای
قسمت
تي��ردر 12
یوتیوب،
در
نام��ي
حرفه و هنری برای عرضه 8دارید؟4 3 6...
2 3Mahjouri
هرگ��ز 5
فرام��وش 8 4 6
عموجان 1
 7در 9
Ramin
آرام
پيكان��دار-
ماه��ي-
تله
-4
سپاسگزار
بچه-
سطح-
واحد
و ش��بهپول اس��ت-11 -
نیازمندیم.
در اس��تان
نميش��ود -ش��هري
Tel.: (604) 921-IRAN,
انگلیسی
زبان
به
>>
صفحه
این
در
شما
جای
گوارا
خودماني-
گله
–
سمبل
وزغ-
ايران-
كوير
-12
7تلفن
9شماره
لطفا با
8 6 7 5
باريك 6 5 4 1 3
چوب2زیر 8
765 GREENWOOD Rd.,
بختياري-
 -5نشانه اس��م مصدر -آساني -جمع
 -13فقر و بيچيزي -بالنگ -فالگير
بگیرید:
چهار محال و تماس
W.
Vancouver,
B.C.,
V7S
1X8
نوازي
ويولن
است! 1 9 8
خالی 4
3 7 2 5 9 4 6 1 8
رم��ان لي��گ برت��ر  -14نيك��و روي -پرن��ده كوچ��ك يا رئيس
Tel.: 514-484-8072
----------------------- -6جملگ��ي ،كل -ش��امي -از حروف  -8نش��انهها و معجزهها -قس��متي از
ل قبل كه اين روزها حشره -داالن
با ما تماس 3
بگیرید9 2 1.
1 8 9 6 7 2 3 4 5
پا -اصيل
info@paivand.ca
يوناني
 -15كشوري در قاره كهن -بخيل
ب ميكند
27
صفحه
ویژه:
و
 حل جدولهای عادی
استراليا-
از مركز
 -9كارها-
������ي-
ابزار درو
حل جدول ويژه شماره 4881
حل جدول عادی شماره 4881
ي پرآب يا
مراکز پخش پیوند
Sudoku #4
 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1چهار نع��ل -مابين-
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
اخت كه
مرکزشهرمونتریال:
4 2 7 3
شهري يا  1ج ا خ و ر د ن ك ا پ ي ت ا ن  12ام اس مي ي رم او نس ي قب لي ف اس رم اي تك دلآزار8كهنه1 9 2 3 7 4 6 5
تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
2
ا
م
گ ا
ا
د
ز
گ ن د
ا ك و
 -11از احشام -توليدكننده-
دند
ا
ا ي د
 3ن ت ر س
ه
ا ي ر
د
ر
و
ي ا
ر س
 3ن ا
فرحت8 ،
کوپلــی4 ،2:
ا ي ا ل ت ايوان 3معروف5 7 4 1 8 6 2 9
ســن لوران ،عموجــان6 1 ،
و
ل
ر ج ا
ا ك
 4د ي ا ن ت
ن
ر ن ب
ا
م د
ه ن گ
 4س ر
فتوشــاپ 9،ارز 1
اتوکلیفتــون8 5،NDG auto ،
خانه8 3 6 9 2 -
تمام 4 1
ت -رن��گ  5پ س ب ا خ ت ج و ج ه ب گ  5ا ن ت و س ن ه ا ر ب م ن 7 -12
پوش��ش 5
ه و ي عدد ش��ش عرب -پادشاه
فایواستار ،آپادانا ،لوموند ،خضر ،اف اکس ،مارشه
ه ي ي ت
ر ي
ي و
 6ن
6
ا
ر
ا
ا ن ه
د
ا
ك ل ر
ا
المیزان7،بازار9 ،
9
8
7
5
6
سيد 2
3 4
5 2
خوارزمشاهي1 -
ي عرب-
7
م م س ك
ا ج
م ت ز
ا
ا ن گ
د م
ن و
و س
ر
ا ك ا
ا
د
 7ر
 ،PAکلینیک آریــا ،آلفامدیک،
8
8
ي
س
ر
ن
ه
ا
ر
ت
ر
ا
د
ي
ا
ه
ا
ي
د
ج
ژ
و
ر
ن
خ��وش4 2 3 8 1 -
7 6 -13
متروپولیس ،کبابسرا و5 6 1 9 ...
دس��تخط 9 5
9
ه
ز
و
م ر
ا
ا ن ه
 9د
ن ا ب
ه
ر
د
ب ن د
د ي ت
ا
ج��واب-
شهر
رسمي-
ر و ب دفتر اس��ناد
مارشه 8
آدونیس3 ،
ریوسود :کوه نور1و4 ،2
افغان6 ،
6 5 1 4 3 7 9 8 2
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

آرایشـــــگاه

481-6765 ............................................EVE
فاطی 706-8324 ..............................................

آژانس مسافرتی

اسکای.الن 388-1588 ...................................
فرنازمعتمدی842-8000................................
ناهیدپاکروان844-873-7191................
سلطـــان484-4000 ....................................
همامهر438-228-9266 ............................
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

آموزش موسیقی

صابرجلیل زاده549-4697 ............................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا438-238-3091.....
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

الگانس لیزینگ482-4500 ................
ALIXتویوتا376-9191.................................
تویوتا ایل پرو 376-9191 ................................

ازدواج

شــیخ صالــح366-1509 .......................

ارز

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

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
نادرخاکسار969-2492...................... .
مسعودنصر 571-6592 .................... .
آرش شکور 730-3909 ....................
هایک هارتونیان574-6162...............
شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی298-4567.................
مهدیانصاری 588-0609..............................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
مینواسالمی 967-5743............................... .

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
حقوق بشرinfo@addhi.net .......................
249-4684 ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 .........................

موسسهخوئی341-2235 ..............................

بیمه اتومبیل
اتو الگانس 482-4500 ...................................

بیمه و مشاور مالی

م .ملــک 438-793-9168 .................
علیپاکنـژاد296-9071...................................

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

ترجمه

نغمه سروران889-8765 ............................
خاطــره یکتــا 438-390-0694 ..........
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

939-0099 ................................... Panneton

Sudoku #6
مونتریال....................................... .
فتوبوک984-8944...........................................
1 3 8 9 442-8056
5 4..........................................
المپیک6 2 7.
935-3300
فتو ُرز488-7121.................................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................
9 4 6 3 2 7 1 5 8
عینک سازی
دندانپزشک5 2 7 1 8 6
9 4 3
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
8 7 3 4 731-1443
نائینی5 6 .
9 1...............................
شریف 2
فـرش
(کلینیک)  6 3قالی4شویی9
دندان7سازی5 8
1
کارگاهفر2ش739-4888...............
هادی4 3 .
افخم 9
6 5 1 8 737-6363
7 2.................................
فـیزیوتراپی
900-3633 .............................
دنـــــــــا
7 1 5
4 8
رستــوران9 2 6 3
پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
7 1 2 5 933-0-933
4 8 .....................................
کبابسرا3 9 6
فـال
کلبه عموجان 484-8072 ............... .شادی678-6451 ............................................ .
3 6 5 7 270-8437
فاروس1 9.............................................
2 8 4

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

کــــارواش

وکیل خدمات حقوقی

ریاحی1 9
نیــوشا 4
5
دادگستری2استان7کبک 6
وکیلرسمی 3
حقوق تجاری در کانادا
قرارداد2 8 ،
1 6
تاسیسشرکت،
/سهام 8 6
شرکت 3
خریدوفروش 9
حقوق خانواده در
توافقی7 1 ،
غیرکبک8
4
طالق توافقی و
تقسیماموال7 ،
فرزندان3 2 5
9 3Tel.:7514-953-3570
2
5 4 9 8
لوله کشی
4 290-2959
5 6.......................................
1
پـارس.

4
3
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9
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مهاجرت

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

مایکل منفــرد656-8178 .........................

کلینیککایروپرکتیک

وحیدخلجی439-1444 ................................

Sudoku #8
روانشناسی  /روانکاوی
کلینیکابن9سینا5 .
1 6 999-2482
بیتــا2 3 ...............................
دکتر 4 8 7
849-7373........................
سوپر5و 1 6
3
فروشگاه 2 4 8 9 7
کتـابفروشی
223-3336 ................................
 4 369-3474تپش.
ماهیسن
3 6 7
8 5............................
1لوران2 9.
کوه نور450-676-9550 ............................... .
5594-3636
6 9..........................
(اوتاوا)3 .
آریا 2
(1 7 4 8 )613
کلیسا
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
قنادی 6 5 3 7 9
شیرینی1پزی8و 2
4
نرگس
2 9 3 690-4808گاراژ(8درب)
1 4..............................................
سروین5 7 6 .
562-6453
...........................................
249-4684 ............................ .UNI-TECK
7 1 5 2 4 8 3 6 9
گلفروشی
عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)
وحیــد 9 3
2 5 846-0221
فتوشاپ6 7...........................................
1 4 8
983-1726 .........................................
4 8 6 1 3 9 7 2 5

8

محضر

3 4 ....................
نازگل فالح 2 . .
8 697-0225

6

(جشن8ها) 3 5
موسیقی 7
5 223-3336
تپش دیجیتال9 .
1 6........................
مسکن1 7 2
وام 4
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
9 8 5 3
وکیل 1 6
دعاوی 7 9
4 574-4540
2 9.............................
امیرکفشداران1 .
ویدیو
4 7..........................
تپش دیجیتال8 .
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استفاده از پوشش صورت
درمکا نهای عمومی
همه افراد مبتال به  COVID-19عالمت بیماری
ندارند .بعضی از افراد حتی متوجه نمیشوند که
به بیماری دچار شدهاند .استفاده از پوشش صورت
ممکن است به کاهش ریسک انتقال ناخواسته
بیماری از فرد مبتال به  COVID-19به دیگران
کمک کند.

-19
– COVIDروشت
هیهپوششصورت

شما
میتوانید به راحتی
با استفاده از چیز
یک پارچه با
هایی که در خانه
بافت ریز ،مانند پ
دارید ،پوشش ص
ارچههای پنبهای ا
الیه پارچه ا
ورت تهیه کنید .در
ستفاده کنید که اجازه
ستفاده کنید و مطمئن
تبادل
صورت امکان ،از
شوید
هوا
که
باید
پ
ب
موقع
وشش
توانید
پ
وشش
تنفس را می
صورت هم
صورتتان را بدون
دهند .حداقل از دو
لباس
راحت است و هم به
اینکه آسیبی به آن
خوبی روی صو
شویی و خشککن
برسد یا بدون اینکه
بشویید و خشک
رتتان جا میافتد.
از حالت اولیهاش
کنید .پوششهای پ
ارچهای صورت ،انواع متعددی د خارج شود ،در ماشین
ارند.
دراینجاد
ومدلپوششص
ورترامیبینید،
کهبهراحتیمیتو
انآنهاراتهیهکرد.
مدل

picto crevé

بدوندوخت

مدلدوختنی

وسایلالزم

• دستمال
سر یا پارچه پنبهای
حدودی 50
در  50سانتیمتر
• کش ال
ستیکی یا کش مو
• قیچی،
در صورت نیاز

وسایلالزم

مربع شکل با ابعاد

• دو پارچه مستطیل
سانتیمتری
• دو رشته
کش  15سانتیمتری

شکل  25در15

مراحل
1

استفادهازپوششصورتدر
مکانهایعمومی

مراحلکار

2

picto crevé

1

2

دستمال سر را
از وسط تا بزنید.
قسمت باالیی
را به سمت پایین،
و قسمت
پایینی را به سمت باال
دو
تا بزنید.
هشدار:
پارچه مستطیل شکل
 25در 15
3
سانتیمتری ببرید.
یکی از آنها
4
کودکانزیردوسال،افرادمبتالبه
را روی دیگری
مشکالتتنفسییاکسانیکهدچارمعلولیتهستندیابرایبرداش
قرار
تنپوششاز داده
و به هم بدوزید.
صورتخودبهکمکنیازدارند،نبایدازاینپوششها

استفادهکنند.

چهوقت؟
وقتی
امکان فاصلهگذاری فیزیکی در مکانهای عمومی وجود ندارد ،کش
مانندهای ال
وقتی که برای خرید
بیرون میروید
نتهای یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده
ستیکی یا کشهای مو
میکنید .اگربیمارهستی
ا
د،درخانهبمانید .اگر باید به کلینیک پزشکیرایاحدود 15
بیمارستان بروید ،می
یک را به
توانید تا وقتی که به
هرشما
ماسکسمت
پزشکی
داده شود از
سانتیمتر با فاصله
وسط تا
پوشش صورت خود استفاده کنید.
از
بزنید و
هم قرار دهید.

چرا؟

• سوزن و سنجاق سر
• نخ
• قیچی

از قسمت بلندتر
پارچههای به هم
دوخته شده،
 0.5سانتیمتر را تا
بزنید و یک
سجاف بدوزید .حاال،
در هر یک از
ضلعهای کوتاهتر
پارچه مست
سانتی طیلی ،یک سجاف1
متری بدوزید.

3

4

بعد
آن را برگردانید.

5

6
رشته کش
 15در  0.3سانتی
همه افراد مبتال به COVID-19
متری کش را
را از میان
عالمت بیماری ندارند .بعضی از افراد حتی متوجه نمیشوند
به آرامی بکشید تا
سجاف هر یک از
که به بیماری دچار شدهاند .استفاده از پوشش صورت ممکن
است به کاهش
گرهها د
طرفین پ
ریسک انتقال ناخواسته بیماری از فرد مبتال به  COVID-19به
رست داخل سجاف
دیگران کمک کند .استفاده از پوشش صورت در مکانهای عمومی باید با وشش صورت عبور
سایر اقدامات
دهید .قرار ب
محافظتی همراه باشد ،که عبارتند از رعایت روالهای بهداشت و
نظافت
اینها حلقههای
صحیح
و
فاصله
کشی
گذاری
اجتماعی.
دور
پوشش
گیرند .گوشهها را در
صورت
شما
باید
گوش را
روی صورت
به ایجاد
درستیخ
کش یا بند
قرار بگیرد و فقط خودتان از آن استفاده کنید ،و مرتب شسته
شود.
واهند
جمع
کرد.
کرده
و
پ
برای
این
وشش
کار
صورت را
از از یک
پوشش
روی صورت خود
سوزن بزرگ یا یک
تنظیم
سنجاق
صورت را با کشها
سر
بلند
ا
ستفاده
پ
کنید
کنید .حاال کش یا بند
و
وشش
انتهای
کنید ،سپس آن
صورت را روی
را در
روشاستفادهازپوششصورت
هر حلقه را
را روی صورتتان
جای خود قرار دهید
صورت
بگذارید
محکم گره بزنید .اگر
خود تنظیم کنید.
و کشها را دور
تا جلوی س
کش ندارید ،از
ُر خوردن پوشش
گوشهای
رشتههای غیرکشی
خود آویزان کنید.
برای ایجاد گره
صورت را بگیرند.
های بلندتر استفاده
1
کرده و
آنها
را
 1با یک دست خود،
پوشش
پشت
صورت
را روی
سر خود
برگرفته از مطالب
قبل و بعد از استفاده از پوشش صورت ،دستان خود ببندید.
تهیه شده توسط:
بینی و دهانتان قرار دهید .با دست به صورت
مرکز کنترل و پی
را
دیگرتان ،رایگان در
شگیری بیماری،
بشویید .مرکز
این آدرسها موجود
ملی واکسیناسیون و
استgs.html :
آن را با استفاده از کش یا رشتههای حلقهای ،به
بیماریهای تنفسی
cloth-face-coverin
( ،)NCIRDبخش
t-getting-sick/diyپشت
گوشتان
بیماریهای ویروسی.
reven
وصل
کنید.
استفاده
cov/p
از
019-n
ماسک
صورت
ov/coronavirus/2
https://www.cdc.g

اگر پوشش صورت مرطوب یا کثیف شد یا آسیب دید ،آن
را عوض کنید.

2

 2پوشش صورت را روی بینی خود تنظیم کنید.

پارچهای برای کمک

به کاهش سرعت

انتشارCOVID-19

پوشش صورت را در حالت آویزان از گردن یا گوش نگه
ندارید .آن را روی صورتتان نگه دارید و از دست زدن به
آن خودداری کنید .اگر وقتی پوشش روی صورتتان است به
آن دست زدید ،فوراً دستان خود را کامل بشویید.
پوشش صورتتان را ،بدون اینکه به قسمت جلویی پوشش
دست بزنید ،با گرفتن از قسمت کش آن از روی صورت
بردارید.

3

20-210-64WFA

 3حاال آن را زیر چانه خود تنظیم کنید.

قسمتهای بیرونی پوشش صورت را روی هم تا بزنید و
آن را در یک کیسه تمیز قرار دهید .میتوانید به محض
رسیدن به خانه پوشش صورت را به همراه باقی لباسهای
شستنی ،بشویید.

پوششصورتجایاینکارهارانمیگیرد:

2متر

شستندستها

2020-06-09 13:41

فاصلهگذاریفیزیکی

قرنطینهخانگیدرصورتیکه
بیمارهستید

A12164_20-210-196W_Pub-hebdo-ethnoculturelle_FAR-10x15po.indd 1
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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


info@loadextransport.com

بهمدیریت:
بیژناحمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

st-Laurent

____________________
1112 St Laurent Blvd,
Montreal, QC H2Z 1J5
-----------------------

Tel.: 514-871-1119

E
X
C
H
A
N
G
E

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

Tel.: 514-937-5192
Cell.: 514-944-3279

