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توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

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

Cote vertu, Bus 121 E

Sharif

EXCHANGE

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

$

www.sharifexchange.ca

هنگامی که بالی آسمانی
بر سرمان نازل می شود...

اکنون ،چشم انداز یک فاجعه اقتصادی بی سابقه در افق دیده می شود.
کسی ایده ای دقیق درباره ابعاد این فاجعه ندارد.
شیوع جهانی ویروس طوالنی خواهد بود.
زمانی که شیوع جهانی ویروس متام شود ،دنیا چگونه خواهد بود؟

الیت
صرافی
(خضر)

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

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

انتقـال ارز

Pars Plumbing
& Heating Inc.

Tel: (514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

مسعود هاشمی

pg. 5

دکتر شریف نائینی:

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

جراحدندانپزشک

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

Cell: (514) 827-6364

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

4010 Ste-Catherine W.

و South shore

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

fhemmatiyan@sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
11 :

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

Montreal Qc. H3G 1S6

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

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

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

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

1449 St. Catherine W

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

pg. 17

فیروزهمتیان

فارکس

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

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

آرزوگتمیری:مشاورامالک

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

(514) 561-3-561

2

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com
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مشارکت در ساخت
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

We build your future

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

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

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

پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا

آرش جامی

درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

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

www.vbuildholding.com

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

_________________________

Cell.: (514) 561-0-561

Arezou Gatmiri

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280,
Île Des Soeurs (Verdun),
QC H3E 1T8
Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com

Cell.: (514) 561-3-561

2

3

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

<< >> توجه توجه
فقط با وقت قبلی

Centre-Ville

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

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

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

Dr. Raymond Rezaie

• جراحی دندان عقل و دندان نهفته
• ایمپلنت
• روکش دندان و لمینیت
• دندانپزشکی کودکان
• سفید کردن دندان ها
• ساخت انواع دندان های مصنوعی
ثابت و متحرک
• کاشت دندان
• عصب کشی و درمان ریشه دندان
• درمان لثه
• گذاشتن نگین
• اورتودنسی
__________________________

 اورژانس:پزشک خانواده

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

VAN TINH DUONG
 ساعت24  جواب درDr.
  پزشکان متخصص جهت امراض

__________________
Specialist doctors

سالگی

خ
 تنه کودکاE
6 - 0 :ن
U

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

روز7
هفته

:پزشکان متخصص

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

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

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

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia
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• دکتر بهروز شریف نایینی

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

Tel.: 514-731-1443

Br 4Y 1
J
QC

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

• دکتر مهرنوش البرزی

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

دکتر محمد ال بذال
:آغــاز به کار دفتر بروسارد

7801-2 Taschereau Blvd
Brossard, QC J4Y 1A3

Tel.: 450-926-2622

•

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

4

ُرزا محمدی

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

438-793-9168

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

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

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

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

mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

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

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

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

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین

 اجاره امالک، فروش،خدمات به شما عزیزان بابت خرید

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

182155 04/18

760 Ch. Marie-Le Ber, APT.
Verdun/Île-des-Sœurs
2 bedrooms, 1 bathroom,
Price: $ 334000

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

خدمات رایگان برای خریداران امالک
خدمات کامل برای مستاجران

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

ارزیابی و مشاوره رایگان برای خرید و فروش امالک
مشاوره ختصصی به سرمایهگذاران امالک

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

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

آناهیتابروجردی

Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,

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

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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کرونا :جهان در راه...
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https://orientxxi.info/

هنگامی که بالی آسمانی بر سرمان
نازل می شود

------مادر همه بیماری های فراگیر
-------

نویسنده:

IGNACIO RAMONET

ســردبیر پیشــین
« لو مو نــد
دیپلوماتیــک» و
رییــس انجمــن
«یادمان مبارزه»
برگردان:

شهبازخنعی

(مونتریال)

چند ماه پیش ،از شهری دور افتاده
و ناشناخته ،ویروسی جدید سراسر
دنیا را درنوردید و میلیاردها تن را
واداشت که در خانه بمانند .چیزی
کــه حتی در یک اثر تخیلی

و آخرالزمانــی هــم نمی شــد
تصور کرد ...انســان به تجربه
جدیدی دســت یافت و پی
برد که نظریه «پایان دنیا»
تقلبیاشتباهبرانگیزبیش
نیســت و دریافــت کــه،
درواقــع ،تاریــخ غیرقابل
پیــش بینــی اســت .ما با
وضعیتی معماگونه و بی
سابقه رودررو شده
ایم.
هیچ کس قادر
نیســت این
دوران عجیب
و غریب و تیره و تار
را حتلیل و روشنگری
کند؛ دورانــی که پایــه های
جوامع ما چنان می لرزد که گویی
زمین لــرزه ای جهانــی آن را تکان
د ا د ه

اســت .هیچ نشانه ای
بــرای جهــت یابی
دردست نیست...
دنیا فرومی پاشد.
هنگامــی که همه
چیــز تمــام شــود،
زندگی دیگر آنچه پیشتر
بود نخواهد بود.
تا همین چنــد هفته پیش ،دهها
تظاهرات در سراسر دنیا ،از هنگ
کنگ تا سانتیگوی شیلی برگزار
می شــد .ویروس
یــد
جد
گستر ش
کورونــا ،بــا
ســریع و مرگبــار خــو د
در سراســر دنیــا ،یکا یــک
کــر د . . .
آنهــا را متوقف
ی
هــا
صحنه
خیابان های به
اشغال توده های مردم درآمده،
جای خــود را به تصاویــر خیابان
های خالی ،ســاکت و مانند شهر
ارواح داده اســت .نشــانه هــای
سکوتی که برای همیشه به عنوان
یــادگار ایــن دوران غریــب باقــی
خواهد ماند .مــا در دوران حیات
خود «اثر پروانه» مشهور را حس
می کنیم ،که فردی در آن ســوی
دنیا حیوانــی غریب [خفاش] می
خورد و  3ماه بعد ،نیمی از بشریت
در قرنطینه قرار می گیرد ...مردم
که دچــار اضطــراب شــده اند- ،
چنان که پیشــتر درمــورد مذهب
مــی کردنــد ،-رو به ســوی علم و
دانشــمندان می آورنــد و خواهان
کشــف واکســن نجات دهنده ای
می شوندکه مستلزم گذر ماه هایی
طوالنی است.
همچنیــن ،مــردم بــه حکومــت
پنــاه می برنــد تــا از آنها محافظت
کنــد؛ حکومتی که پس از شــیوع
جهانی ویروس ،بــه زیان بازار ،می
توانــد با قدرت ظاهر شــود .هرچه
کــه ترس جمعی عمیق تر باشــد،
نیــاز بــه حکومت ،اقتــدار و جهت
گیری بیشــتر می شود .در عوض،
انواع ســازمان هــای بین المللی و
چندجانبه (ســازمان ملل متحد،
صلیب سرخ جهانی ،صندوق بین
المللی پــول ،بانک جهانی و غیره)
از پس انجــام وظایفی که به عهده
داشــتند ،برنیامدند .کره زمین ،با
تعجــب درمی یابدکه در این توفان
ناخدایــی در کشــتی نیســت...
«ســازمان جهانــی بهداشــت»
( ،)OMSکه به خاطر همدســتی
با چندملیتی های داروسازی اعتبار
خود را ازدســت داده ،اقتــدار الزم
را نــدارد ،تا چنان که باید ،رهبری

هیچکسچیزینگفت

جغد فرتوتی هما شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
موشی آمد اژدها شد ،هیچ کس چیزی نگفت
رفت َشست پای خوشبختی به چشم زندگی؛
عشق امری ناروا شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
چشمه ی جوشان و ّ
شفافی که م ّلت خلق کرد
غرق ِگل از ابتدا شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
آن که رسم کدخدایی را غلط اعالم کرد
کم کمک خود کدخدا شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
م ّلتی که برج در برجش نشان از جشن داشت
ماه در ماهش عزا شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
زنده شد «ابن زیاد» و نوحه خوانی پیشه کرد
آب و نانش کربال شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
مرزهای علم و دانش در افاضات شیوخ
دائم ًا هی جابه جا شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
آن که ِفرت و ِفرت از ارض و سما تفسیر داشت
کاسب ارز و طال شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
ِ
کوفت زهر مار
گرد و خاک و دود و پارازیت و
میکس با باد صبا شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
هرکجا کمترگران کردند مایحتاج را
محشرکبرا به پا شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
المصب فقط در قشر مستضعف نماند ؛
فقر
ِ
ّ
بانوا هم بینوا شد هیچ کس چیزی نگفت
آن چماقی را که می گفتند دیگر مرده است
المروّ ت باز پا شد هیچ کس چیزی نگفت
ظلم عین سگ پرید و پاچه ی ما را گرفت
گرچه دردش جانگزا شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
اما کارفرمای شریف !
کارگر؛ زندانی ّ
راهی آنتالیا شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
الله ها رویید از خون جوانان وطن
آن که جیکی زد جزا شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
«دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد ؟ !»
آشنا ناآشنا شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
من نمی دانم کدامین شیر فاسد خورده ای
باعث این وضع ما شد  ،هیچ کس چیزی نگفت
سال بعد بایدگفت « :ک ّل ًا مملکت
چند ِ
حذف از جغرافیا شد  ،هیچ کس چیزی نگفت»
حسینگلچین

 ...صدهــا میلیــون کارگر شــغل
خــود را از دســت داده انــد.
کم دســتمزدترین کارگــران و
موسســات کوچــک بیشــترین
آســیب را می بینند .ممنک است
 500میلیــون تــن به فقرکشــیده
شــوند .ایــن رکــود عمیــق تــر و
درازمــدت تر از رکود ســال 1929
خواهد بود.
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"جمهوری اسالمی بزرگترین
دولت حامی تروریسم در
جهان است"
 24ژوئــن  -وزارت امــور خارجــه
ایاالت متحده گزارش ساالنه خود
( )۲۰۱۹در ارتبــاط بــا مبــارزه با
تروریسم را منتشرکرد .این گزارش
را مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا
در نشستی خبری ارائه کرد.
در این گزارش از جمهوری اسالمی
ایران به عنوان "بزرگترین دولت
پتشــیبان تروریســم در جهــان"
سخن رفته است.
در گــزارش وزارت خارجــه آمریکا
همچنیــن بــه سیاســت فشــار
حداکثــری واشــنگتن بر ایــران و
تحریمهای جدید علیه جمهوری
اســامی پرداخته شده است .یکی
از اقدامات آمریکا قرار دادن ســپاه
پاســداران انقالب اسالمی و سپاه
قــدس در "فهرســت گروههــای
ترویســتی" در آوریل سال گذشته
میالدی بود.
این نخســتین بــار بود کــه آمریکا
بخشــی از حکومت را در فهرست
ســازمانهای تروریســتی خارجی
قرار میداد .دونالد ترامپ ،رئیس
جمهــوری ایــاالت متحــده در آن
زمان سپاه پاسداران را "افزار اصلی
جمهوری اســامی برای هدایت و
اجرای کارزار بینالمللی تروریسم"
خوانده بود.
آمریکا در گزارش یادشده جمهوری
اســامی را بــه "تشــدید ناآرامی و
خشــونت چه به طور مســتقیم و
چــه از طریق گروههــای نیابتی در
بحرین ،عــراق ،لبنان ،ســوریه و
یمن" متهم کرده است.
در گزارش ضمن اشاره به ایران به
عنوان "حامی حکومتی تروریسم"
آمده اســت که جمهوری اسالمی
در ســال  ۲۰۱۹نیــز "از جملــه با
الزم برای مبارزه جهانی علیه شیوع
جهانی ویروس را ِاعمال کند.
دراین حین ،دولت ها در جلوگیری
از نشــر و پخــش در همه قــاره ها
ناتوانند زیرا واکسن ،دارو ،درمان یا
روشــی که ویروس را از بدن انسان
بیرون براند ندارند ...و این امر ادامه
می یابد ...آنچه که به نظر می آمد
اقتدارگرایانه و خاص دیکتاتورهای
کتــاب های تخیلی اســت ،اکنون
«عــادی» شــده اســت .مــردم به
خاطــر ترک خانه برای پیــاده روی
یا گردش بردن ســگ خود جریمه
می شــوند .دولت ها پیشنهاد می
کنند که هرکس بدون تلفن همراه
در خیابان باشــد به زندان محکوم
شود.
از نفی واقعیت نئولیبرال ،به ویژه به
خاطر سیاست های ویرانگر افراط
در خصوصی ســازی نظام سالمت
عمومی که به نتایجــی مجرمانه و
غیرقابل قبول منجر شده ،درحدی
زیاد انتقاد شــده اســت .فریادهای
هزاران بیمار مشرف به موت ،که به
خاطــر نبودن تخت در بخش های
مراقبــت ویــژه ( ،)USIتا مدت ها
طرفداران متعصب خصوصی سازی
ها ،قطع بودجه ها و سیاست های
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پشتیبانی از حزبالله لبنان ،گروه
حماس و دیگرگروههای تروریستی
در غزه ،رژیم بشار اسد و همچنین
گروههــای تروریســتی در عراق به
فعالیتهای تروریستی خود ادامه
داده است".
وزارت خارجــه آمریــکا در گزارش
خود تصریح کرده است که ایران با
توجه به تحریمهای گسترده آمریکا
علیه این کشور زیر فشار قرارگرفته و
"پشتیبانی مالی جمهوری اسالمی
ازگروههایی چون حزبالله لبنان و
حماس به طور چشمگیری کاهش
یافته است".
در گــزارش وزارت خارجــه آمریکا
همچنین بــه برنامههای تهاجمی
ســایبری جمهوری اسالمی اشاره
شــده و آمــده اســت که ایــران به
پشتیبانی خود از حمالت سایبری
به دولتهای خارجی و بخشهای
خصوصی ادامه میدهد.
آمریــکا در این گــزارش جمهوری
اســامی را بــه انجــام عملیــات
تروریستی در نقاط مختلف جهان
از جمله آمریکای شمالی و جنوبی،
اروپا ،خاورمیانه ،آســیا و آفریقا در
سال  ۲۰۱۹متهم کرده و از انجام و
اجرای این اقدامات از طریق سپاه
پاسداران و وزارت اطالعت سخن
گفته است.
تنــش حاکــم میــان تهــران و
واشنگتن که در همان سال ۲۰۱۹
محسوس بود ،در آغاز سال جاری
میالدی با عملیات پهپادی ارتش
آمریکا برای کشتن قاسم سلیمانی،
فرمانده ســپاه قــدس در عراق باال
گرفــت و خطــر بروز جنــگ میان
ایران و آمریکا نگرانیهای زیادی را
برانگیختهبود.
ریاضتی را محکوم می کند.
امروز درباره ملی کردن ،بازگرداندن
کارخانــه هــا ،صنعتــی ســازی،
حاکمیــت دارویــی و بهداشــتی
صحبت می شود .واژه همبستگی،
که نئولیبرال ها بر آن داغ باطل زده
بودند ،از نو استفاده می شود.
خنستینقرنطینهجهانیتاریخاقتصاد
جهانی را فلج کرده است.
در همــه جای دنیــا بحرانی که هم
عرضه و هم تقاضا را دربرمی گیرد
وجــود دارد 170 .کشــور درســال
 2020رشد اقتصادی منفی خواهند
داشت.
این یک فاجعــه اقتصادی بدتر از
رکود سال  1929است.
میلیون ها کارآفرین وکارگر از خود
می پرسند آیا ویروس آنها را می کشد
یا ورشکستگی و بیکاری .هیچ کس
نمی داند آیا کسی به روستاها توجه
خواهد کرد ،محصوالت کشاورزی
از دست خواهد رفت ،مواد غذایی
دچارکمبود خواهد شد ،نظام جیره
بنــدی از نــو برقرار خواهد شــد...
بالی آسمانی بر سرمان نازل شده
است.

{>> ادامه در صفحه}19 :

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب چل ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

م .آزرم
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درصد پایین آمده است.
در گــزارش جدیــد «صندوق کرونا تا امروز زیانبارترین و
بینالمللی پــول» حجم ضرر
در این میان ،بیش از همه نرخ
بیست
قرن
فاجعه
بارترین
گ
مر
و زیان ناشــی از شیوع ویروس
رشد اقتصادی هند پایین آمده،
است!
بوده
یکم
و
بــه گونــهای کــه از پیشبینی
کرونا امسال و سال آینده بیش
مثبــت دو درصدی ماه آوریل،
از  ۱۲تریلیون دالر برآورد شده
فعلــی بــه ایــن دلیــل که منشــا به نزدیک منفی پنج درصد سقوط
است.
امــا  ۱۲تریلیــون دالر چــه قــدر اقتصادی ندارد ،با برطرف شــدن کرده است.
اســت؟ این رقم معادل  ۹۰درصد عامل اصلی ،با رونق بیســابقهای نــرخ رشــد اقتصــادی برزیل هم
کل اقتصــاد چین یا  ۷۰درصدکل روبهرو خواهد شــد که ضرر و زیان منفی چهار واحد درصد دیگر پایین
اقتصاد اتحادیه اروپا و یا ۶۰درصد فعلی را در طول چند سال جبران کشــیده شــده و در ســال جاری،
کل اقتصاد ایاالت متحده اســت؛ میکند .البته تضمینی وجود ندارد منفی ۹درصد برآورد شده است.
حدود پنــج برابر کل اقتصــاد قاره کــه این خوشبینی درســت از آب پیشبینی رشــد اقتصادی امریکا
آفریقــا ،بیش از هفت برابر اقتصاد درآیــد .چرا که نه چشــماندازی از منفی هشــت درصد ،کل احتادیه
روســیه و  ۲۷برابــر بزرگتر از کل پایانهمهگیریکرونادیدهمیشود اروپا منفــی  ۱۰درصــد ،فرانسه،
و نه اطمینانی هست که در صورت ایتالیا و اســپانیا حــدود منفی
اقتصاد ایران.
چنین حجمی از بحران در اقتصاد کاهش تاثیر ایــن ویروس ،جهان ۱۳درصد ،بریتانیا منفی  ۱۰درصد
دنیــا در تاریــخ معاصر بیســابقه بتواند از زیر فشــار اجتماعی برای و کانادا منفی هشت درصد است.
اســت .البته هنــوز کارشناســان بازگشایی بیرون بیاید.
وضعیت بحرانی ایران و
امیدوارنــد اقتصاد جهان به زودی
از تعطیلی سراسری خارج شود و کوچک شدن اقتصادهای بزرگ کشورهای بحرانزده
ضرر و زیان جاری با رشد چشمگیر ابتدای سال میالدی  ۲۰۲۰با این روی کاغــذ ،اوضــاع اقتصادهای
که نخســتین نشــانههای ویروس بــزرگ و کشــورهای پیشــرفته
سال  ۲۰۲۱جبران شود.
بعضــی کارشناســان خوشبینانه کرونــا در دنیــا پدیدار شــده بود ،وخیمتر بــه نظر میرســد .اما در
تصــور میکنند بحــران اقتصادی کارشناســان صنــدوق بینالمللی واقــع دود ایــن بحــران اقتصادی
پول متوسط رشد اقتصادی جهان بیش از همه به چشــم کشورهای
بازدرکنارتانبرایاجرای
را در ســال آینده حدود سه درصد بحرانزده مانند ایــران ،ونزوئال و
مراسم زیبای عروسی تان
آرژانتین خواهد رفت.
برآوردکرده بودند.
مبتنی بر رزرو قبلی
این برآورد نشان میدادکارشناسان در سالهای گذشــته تقریبا تمام
قیمتویژهبرایاگوست۲۰۲۰
چشــمانتظار ســال پررونقی برای کشــورهای جهان رشد اقتصادی
مجری مراسم زیبای
ن هســتند .اما زهی متعادلی را تجربــه کردهاند اما در
اقتصــاد جها 
عقــدایرانی
گمان باطل که با همهگیری کرونا ،عوض کشــورهایی ماننــد ایران،
و کانادائی
هر آنچه رشــته بودند ،دود شد و روز بــه روز فقیرتر و اقتصادشــان
به هوا رفت .کارشناسان صندوق کوچکتر شده است.
سفر
ع ۀ عقد بینالمللی پول چهار ماه بعد ناگزیر محاســبات دادههــای صنــدوق
روس
شدند شاخص رشد اقتصادی دنیا بینالملــی پــول نشــان میدهند

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

949-298-0204

را تا منفی سه درصد پایین بکشند.
حاال طی دو ماه ،اوضاع وخیمتر از
پیش شده و عمق رکود اقتصادی
جهان در سال جاری تا منفی پنج

در فاصلــه ســالهای  ۲۰۱۰تــا
 ،۲۰۲۰در حالــی که اقتصاد ایران
حدود ســه درصد کوچکتر شــده
اما حجــم اقتصــاد خاورمیانه (با

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

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

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

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
ظرفیتمحدود

برایمهـاجرین
Tel.: 514-737-3642

Snowdon

5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7

احتساب سهم بزرگ ایران) به طور
متوســط  ۲۰درصد بزرگتر شده
اســت؛ یعنی در واقع ایــران بیش
از ۲۵درصد از کشــورهای منطقه
عقب افتاده است.
در چنین شرایطی ،حتی اگر تاثیر
ویروس کرونا در سقوط اقتصادی
ایــران کمتــر از کشــورهای دیگر
منطقه باشــد که نیســت ،باز هم
حجم خسارت وارده به ایران بیش
از سایرکشورها خواهد بود.
در چشمانداز پاییزگذشته ،صندوق
بینالمللی پول پیشبینی کرده بود
رشــد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰
حدود صفر باشد.
در بازبینــی مــاه آوریــل ،این رقم
به منفــی شــشدرصد تغییر کرد.
حاال دقیق مشــخص نیست که با
تحلیلهای جدید ،چه قدر اوضاع
ایران بحرانیتر شده است.
امــا حتــی اگر منفی شــش درصد
ثابــت باقی مانده باشــد ،بــاز هم

وضعیت ایــران به شــدت بحرانی
است.

خطرات انسانی بحران
اقتصادی
آنچه مسلم است ،چنین پدیدهای
در تاریخ بیســابقه اســت .کســی
با قطعیــت نمیدانــد در ماههای
آینــده چه اتفاقــی رخ خواهد داد.
معلوم نیســت پیشبینــی دو ماه
آینده چهقدر بدتر یا شاید هم بهتر
از برآورد فعلی باشد .معلوم نیست
مردم جهان خود را چهطور با چنین
رکود بیسابقهای وفق خواهند داد.
آیا دنیا دچار هرج و مرج اجتماعی
فراگیر خواهد شد؟ جهان چهگونه
با موج سهمگین فقر و گرسنگی،
به ویژه در کشــورهای آسیبپذیر
کنار خواهد آمد؟
کرونــا تــا االن زیانبارتریــن و
مرگبارترین فاجعه قرن بیســت و
یکم بوده است.

محل ثبت نام

صورتسادهاینفاجعه،همهگیری
بیماری خطرناکی است که تا االن
در کمتــر از هفــت مــاه ،جان نیم
میلیون نفــر را در سراســر جهان
گرفته است .احتماال خسارت مالی
و جانی بحران اقتصادی ناشی از آن
به مراتب بیشــتر از خسارت خود
بیماری خواهد بود.
در صــورت تــداوم یا تشــدید این
بحــران ،بیشــک میلیونهــا
نفــر در سراســر دنیــا در اثــر فقر،
گرسنگی ،سوءتغذیه و شکلگیری
بحرانهای اجتماعی ،شورشها و
جنگهــای داخلی جانشــان را از
دست خواهند.
در ایــن شــرایط ،تنها میتــوان با
نگرانــی به تحوالت آینده نگاه کرد
و امیدوار بود که چرخ اقتصاد دنیا
دوباره راه بیفتد.
علی رنجیپور  -ایران وایر
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

کـــانادا پساکرونا :مالیات های شدیدا
باالخواهند رفت؛ آیا آماده اید؟

حمایــت هــای مالــی
فراوان و ولخرجی های دولت برای
مقابله با افول اقتصادی در دوران
پاندمی به افزایش شــدید مالیات
خواهدانجامید.
از نظر سیاسی ،مالیات بر دو قسم
اســت :مالیاتــی که مــورد عالقه
عموم اســت اما با ایجــاد درآمدی
اندک ،کمک زیادی به اقتصاد نمی
کند؛ و
مالیاتــی کــه درآمد کالنــی ایجاد
می کنــد اما مــردم را ناراضــی و از
دولت رویگردان می کند.
بیاییــد فــرض کنیم دولــت بقای
سیاســی خــود را انتخــاب کنــد
چون هــم خود را محــق می داند
و هم حــزب محافظه کار رقیب را
فاقد صالحیت برای اداره کشــور.
و چــون هــدف وســیله را توجیه
می کند ،نخست وزیر احتماال هر
دو نوع مالیات را پیاده خواهد کرد
اما از توجه ویژه به تقدم و تاخر آنها
غافل نمی ماند.
پولســتر نیک نانوز معتقد اســت
لیبرال ها در موقعیت خوبی برای
انتخابات پاییز قرار دارند .آنها می
توانند به واســطه کمک هایی که
در شرایط سخت به بعضی افراد و
مشــاغل کرده اند ،صدها میلیارد
دالر مالیــات از مردم جمع کنند.
ماه ها است که نخست وزیر متکلم
وحــده و مرکــز توجهــات اســت،

دولــت های اســتانی
در کانــادا ،بــه تدریج
در حــال بازگشــایی
اقتصــادی و برچیدن
محدودیــت هــا مــی
باشــند .امــا برخی از
بیزنس های کانادایی
ممکــن اســت هرگــز
نتواننــد از پاندمــی و
تاثیرات اقتصادی آن جان سالم به
در ببرند.
دن کلی ،دبیر فدراســیون بیزنس
های مســتقل کانادایی می گوید:
به گفته اعضای انجمن 10 ،تا 12
درصد ازکسب وکارها ممکن است
بازگشــایی نشــوند .صاحبان این
بیزنس ها با ریســک ورشکستگی
روبرو می باشند .این یعنی تعطیلی
دائمی  100هزار یا بیشتر بیزنس.
کســب و کارهــای غیرضــروری
در کانــادا از اواخــر مــارچ بــه این
ســو تعطیــل شــدند تا از شــیوع
کروناویــروس جلوگیــری شــود.
برخــی از این بیزنس ها با متوقف

برای صاحبان بیزنس
هایــی کــه با ضــرر و
زیــان ســنگین روبرو
شــده انــد ،دشــوار و
غیرممکناست.
شــرکت هــا وکســب
و کارهایــی کــه
بازگشایی شــده و در
حال استخدام مجدد
کارکنان خود می باشــند ،بایستی
اقدامات ایمنی و بهداشتی را برای
محافظــت از آنهــا در محیــط کار
انجام بدهند .از جمله فراهم کردن
امکان حفظ فاصله فیزیکی ایمن،
نظافــت و ضدعفونــی روزانه ،قرار
دادن مایع ضدعفونی کننده دست
در اختیــار کارکنــان ،اســتفاده از
ماسک و پوشش محافظ و اعطای
مرخصی استعالجی به کارکنان در
صورت بیماری و احساس کسالت.
این اقدامات هزینه مضاعف را برای
کارفرما ایجاد خواهدکرد.

کسب شده و یا هر دو را در دستور
کار خود قرار دهد.
هرچند شــاید عده ای اســتدالل
کنندکه منصفانه ترین راه ،گرفتن
مالیات از ثروتمندان جامعه است،
امــا بایــدگفت ایــن کار بــه مذاق
دوســتان اشــرافی حــزب حاکــم
خــوش نخواهــد آمــد و به همین
دلیل افزایــش مالیات بــر دارایی
شــدن فعالیــت عــادی شــان بــه
بعید به نظر می رسد.
ســاخت ماســک و ســایر پوشش
مالیات بر ملک هم روی
های محافظ روی آورده و یا کمک
ســواالت را محدود کسری بودجه برنامه مردم بــرای آینده
هزینه دولتــی را دریافــت کردند.
کــرده و فــورا بحــث را کانادا ممکن شان تاثیر می گذارد ،پس
بــا اینکه کمک هــای دولتی برای
است به  256انداز ،سرمایه ،اشتغال و
خاتمه می دهد.
جبــران شــوک و خســارت اولیــه
دلیلش هم این است که میلیارد دالر رشد اقتصادی را کاهش
مفیــد ارزیابی شــدند ،امــا انگیزه
برای رویارویی با چالش افزایش یابد مــی دهــد ،و کســب و
کافی برای بازگشت به کار را ایجاد
کارهــای خانوادگــی و
های اقتصادی کشور به
نکردنــد .زیرا بســیاری از کارکنان
مزارع را دچار مشــکل می کند ،و
اختیار عمل نیاز دارد.
به لطــف دریافت کمک اضطراری
اگر دولت دیرتر از پاییز دست به کار تولیــد و رقابــت را از بین می برد.
( CERBمســتمری  2هــزار دالر
شود ترس پاندمی فروکش کرده و همچنین به فرار سرمایه دامن می
در ماه) از بازگشــت به کار امتناع
توجــه مردم به بدهی سرســام آور زند و بسیاری از کارآفرینان موفق
کرده اند .به گفته کلی ،کارفرمایان
Global News
یک تریلیون دالری و نیازی که به را فراری می دهد.
بایستی راهی برای تشویق کارکنان
افزایش مالیــات و کاهش مخارج کانادایی ها همین حاال هم مالیات
به بازگشــت به کار بیابند .این کار
زیادی می پردازند:
ایجاد می کند ،جلب می شود.
بــه عالوه ،نگاه های انتقاد آمیز به نــرخ بــاالی  53درصــد در انتاریو
برنامه های بی حســاب و کتاب و بــه عــاوه مالیــات هــای
شتاب زده دولت معطوف می شود غیرمســتقیم مانند مالیات بر
که بعضا بدون کوچکترین نظارتی فروش ،سوخت و ملک.
اجرا شدند .تا آن زمان رهبر جدید مصــادره ی بخــش دیگــری از
کاهش یافته است.
یافته ،در درصد
سال گذشته کاهش
ش نــرخ بنزین را از
محافظــه کاران نیــز فرصت کافی آنچه باقی می ماندکســانی را که
انادا در ماه مه به
جمله چنانچه کاه
بــرای مانور و بیــان دیدگاه هایش به سختی از پس پرداخت هزینه نرخ تورم ساالنه ک
که مــواردی دیگر از
ف کنیــم ،نرخ تورم
یافته ،این حالی
و ایــن آمار حذ
 -0.درصدکاهش
غذایی و مســکن
واهد بود که گرچه
خواهد داشت و برتری رهبر لیبرال های خانواده بر می آیند عصبانی به 4
اد
ـو
مـ
نرخ تورم هزینه
 0.7درصــد خ
مین ماهی اســت که
افزایش یافته است.
پایین ترین ســطح
هــا در نظرســنجی ها به ســرعت خواهد کــرد .با ایــن وجود ،یک دو
سرپناه
ن همچنــان در
ت.
س
ا
ده
ری
سی
شت
ر
بی
ناپدید خواهد شــد .سپس احزاب سیاست ســخاوتمندانه معافیت به زیر صفر
ن میان نرخ بنزین
 2013تا کنون قرار
ـازمان آمار در ای
که خود از ســال
سـ
ش
زار
چرا
گــ
ه،
مخالف خواهند توانست برخالف می تواند باز هم به سود لیبرال ها بر اســاس
شت
دا
داقل نرخ آن مثبت
تأثیر را بر این آمار
ت داشته ،اما ح
هار دســته از موارد
در ماه مه  2020نسب
میل دولت مجددا انتخابات به راه تمام شود و به تعداد کافی طرفدار کاناد ،نرخ چ
نقل ،قیمت آن
 29.8خواهد بود.
شده از جمله حمل و
مــه  2019حــدود
بررسی
برایشان جمع کند.
بیاندازند.
نسبت بــه مــاه
ک و کفش در ماه مه
پوشا
پس بهترین راهکار برای دولت
البتــه افزایش مالیات بر ســرمایه
در پاییز چیست؟
کســب شــده نیز آثار منفی خاص
دولت باید ابتدا نوع اول مالیات -خــود از جمله از بیــن بردن ارزش
مورد قبــول جامعه اما ناکافی -را پس انداز کردن و ایجاد ســرمایه ،تــورم را بــه دنبــال دارد .به عالوه فــدرال آمریــکا را بین ســال های و خدمــات ســاالنه  8میلیارد دالر
چون مالیات به دارایی هایی تعلق  2015تا  2024تشکیل بدهد.
برای دولت درآمدزایی خواهدکرد،
پیاده کند ،و همزمــان مالیات بر کاهــش رشــد اقتصــادی و
می گیرد که فروخته شــده باشد ،با ایــن اوصاف ،اگر نخســت وزیر بنابراین با افزایش مالیات برکاال و
ارث و افزایــش مالیات بر ســرمایه افزایش مالیــات همراه با
مــردم بیشــتر ترجیح مــی دهند فعلی برنــده انتخابــات بعدی هم خدمات یــا  GSTاز  5درصد به 8
پول خــود را در قالب دارایی های باشــد در نهایــت چــاره ای جــز درصد ،دولت ســاالنه  24میلیارد
غیر منقــول قفل کننــد که باعث رویارویــی با واقعیــت تلخ اقتصاد دالر درآمدکسب خواهدکرد.
ناکارآمدی اقتصادکشور می شود .کشــور نــدارد .و از آنجــا کــه هم هرچند به خاطر وعده و وعیدهای
در مجمــوع بایــد پذیرفــت کــه افزایش مالیات بر درآمد شرکت ها حزب لیبرال در زمــان انتخابات،
افزایــش مالیــات منجر بــه تغییر مانع رونق اقتصادی می شود و هم ایــن افزایــش مــردم را عصبانــی
طوالنــی خواهد بود .این خالصه رئیــس جدید بانک مرکزی کانادا
رفتــار اقتصادی مردم می شــود و دولت فعلی اساســا ناتوان از صرفه خواهــد کــرد ،اما شــاید  4ســال
کلم رئیس معتقــد اســت که اقتصاد کشــور
بــه همین دلیل هیچ گاه درآمدی جویی به نظر می رســد ،به عنوان بعد وقتــی لیبرال های کانــادا در
صحبتهــای تیــف َم ِ
در چند ماه آینده رشــد خوبی را
جدید بانک مرکزی کاناداست.
را که طرفداران این سیاست وعده تنها راه باقیمانده ،یا باید مالیات بر ســازمان ملل پـُــز نجات کشور از
تیف مکلم که اخیرا ریاست بانک تجربه کند اما برای مدتی کوتاه.
می دهند ،ایجــاد نمی کند .برای درآمد طبقه متوسط را باال ببرد یا ورشکستگی اقتصادی را می دهند
مرکزی کانادا را شروع کرد گفت پــس از آن مســیری پر شــیب و
مثال در سال  ،2014اداره میراث مالیات برکاال و خدمات را افزایش مردم آنها را ببخشند.
به نقل از فایننشال پست
صدمــات کوویــد  19بــر اقتصاد طوالنی در پیش است.
آمریکا تخمیــن زد مالیات بر ارث دهد.
کانادا طوالنی مدت خواهد بود.
تنها  0.5درصــد درآمد کل دولت یک درصــد افزایش مالیات برکاال

مسیر آتی اقتصاد از دید رئیس جدید بانک مرکزی:

اول رشد خوب و سریع ،اما بعد سخت و آهسته
اقتصــاد کانادا در چنــد ماه آینده
رشد سریع اما کوتاه مدتی خواهد
داشت .اما کاناداییها نباید انتظار
داشــته باشــند این رشــد سریع
برای مــدت مدید ادامه یابد بلکه
اقتصاد در ســرباالیی خواهد بود
و دوره بازتوانی اقتصاد ســخت و

یکی از هر  10بیزنس کانادایی به دلیل پاندمی
ورشکست خواهند شد

موجود به -%0.4
تورم بنا بر اپیدمی
نرخ
کاهش یافت
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;Canada loses its bid for seat on UN Security Council

Norway, Ireland win 2-year temporary seats on powerful security body

منتفی شد :عضویت کانادا در شورای امنیت
کانادا موفق نشد تا دو سوم
آرا را بــرای بدســت آوردن
کرســی غیردائــم شــورای
امنیت را بدســت آورد و به
این ترتیــب نــروژ و ایرلند
اعضای جدید این سازمان
شدند.
نخستوزیر جاستین ترودو
با انتشار یک بیانی ه به نروژ ،ایرلند،
هند و مکزیک بابت کسب کرسی
تبریک گفت.
در این بیانیه آمده :کانادا در جلسه
رایگیری سوگند یاد کرد تا با کل
کشورهای دنیا به منظور ضمانت
آیندهای بهتر برای تمام انســانها
همــکاری کند .ما بــرای برقراری
صلــح پایــدار ،مبارزه بــا تغییرات
اقلیمی ،ایجــاد امنیت اقتصادی،

رســیدن بــه تســاوی جنســیتی
و ســاختار چندفرهنگــی تــاش
خواهیم کــرد .رســیدن به صلح،
آزادی ،دموکراسی و حقوق انسانی
هدف ماست.
تــرودو در بخــش دیگــری از ایــن
بیانیه خاطرنشــان کــرد که کانادا
با اســتفاده از تجربیاتی که کسب
شده اقدام به تجدیدنظر در روابط
خود با دیگرکشورها کرده تا جایگاه
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کانادا در شمار یکی از امن ترین کشورهای جهان
در دوره پاندمی ویروس کرونا

طی یک رده بندی جدید مشخص کانــادا تنهــا کشــور از آمریــکای "آمادگــی سیســتم ســامت" و
شــد که کانادا یکــی از امن ترین شمالی و جنوبی است که در بین باالترین امتیاز نیز برای "مدیریت
کانادا در دنیا را تقویت
کشورهای جهان در دوره پاندمی  40کشور باالی لیست قرار دارد .ریسک" دولت فدرال بود.
کند.
کووید 19-است .با این که بین بــرای این رده بنــدی  130معیار در ایــن لیســت کانــادا قبــل از
روابــط
ایــن
افــزود:
او
 10تای اول قرار نگرفته است ،اما کمی و کیفی در نظرگرفته شــده کشورهایی مثل نروژ ،دانمارک،
جدیــد در راســتای به آنها نزدیک است.
اســت .کشــورها بــر اســاس هلنــد و مجارســتان قــرار گرفته
تالشهــای گســترده
طــی ارزیابی که توســط  Deepعواملــی مثل بازدهــی قرنطینه ،است.
بــا
مــا بــرای مواجهــه
 Knowledge Groupانجــام مدیریت ریســک دولت ،ارزیابی آمریکا در رده  58ام این رده بندی
چالشهــای مهم کنونی شــد ،میزان امنیت کشورها طی و شناسایی کووید ،19-آمادگی قرار دارد.
همچون مبارزه با شــیوع دوره پاندمی ویروس کووید 19-سیستم ســامت و آمادگی برای تا تاریخ  23ژوئن  101,000مورد
 19-COVIDشــکل گرفتــه و
بررسی شد.
شرایط اورژانسی داوری شدند.
ابتال به کووید 19-و  8,436مورد
همکاریهای بینالمللی دیگر بر در ایــن چارت ثبــات اقتصادی ،کانادا امتیاز  699را به دست آورد .مــرگ ناشــی از آن در کانادا تایید
ســر مســائل کلیدی نیز براساس اجتماعی و بهداشت  200کشور این امتیاز تنها  53امتیاز کمتر از شده است.
آنها انجام خواهند شد.
جهــان ،در کنــار نقاط قــدرت و ســوئیس ،برترین کشــور در این آ م ـ ـ ا ر م بتالیــان در ســوئیس
ایــن دومین بار اســت کــه کانادا
ضعفشان در برابر بحران اقتصادی رده بندی است.
 31,000نفر است و تقریبا 2,000
کرســی
شــانس بدســت آوردن
و بهداشتی بررسی شده است.
بــا این که کانــادا از نظر امتیاز به مورد مرگ مرتبط به کرونا نیز در
شورای امنیت ســازمان ملل را از
در بین کشــور های بررسی شده سوئیس نرســید ،اما در "آمادگی این کشور رخ داده است.
دست میدهد.
کانــادا در رتبه 12م قــرار گرفته ،برای شرایط اورژانسی" و "ارزیابی در پایین لیســت سودان جنوبی
این
پرتغــال
نیــز
2010
در ســال
و در نتیجــه یکــی از امــن تریــن و شناســایی کووید "19-امتیاز قــرار دارد ،در حال حاضر 1,916
کرسی را از کانادا ربود.
کشــورهای جهان در دوره کرونا بیشتریگرفت.
مــورد کووید 19-در این کشــور
Daily Hive
است.
کمتریــن امتیــازکانــادابــرای تایید شده است.

چطور  CRAمیتواند سواستفاده از  CERBرا
تشخیص دهد؟
شــما میتوانیــد بــرای
دریافت  CERBاز طریق
Service Canada
و  CRAدرخواســت
بدهید .اگر درخواســت
خــود را از یــک راه ثبت
کــرده باشــید ،حــق
ثبتنــام از راه دوم را
نداریــد .پــس  CRAمیتوانــد
مجمــوع دریافتیهای حســابتان
که به شــماره بیمه اجتماعی شما
وصل است را چک کند .اگر بیش
از  ۸,۰۰۰دالر ( ۵۰۰دالر برای ۱۶
هفته) دریافت کرده باشید ،مچتان
را خواهندگرفت.
مــردم مجاز نیســتندکه همزمان
هم بیمه بیــکاری بگیرند و هم از
 CERBکمــک دریافــت کنند .یا
ایــن یا آن .اگر درگــزارش مالیات
ســال جدید معلــوم شــود که هر
دو را گرفتهاید ،حســابتان برای
بررسی بیشتر نشــان میشود .در
این حالت  CRAبررســی میکند
کــه آیــا دریافتیهــا در هفتههای
مشابه بودهاند یا نه .و پس از معلوم
شــدن نتیجه ،ملزم به بازپرداخت

اضافهدریافتیهاهستید.

اگر زیر  ۱۵سال داشته باشید.

در ایــن صــورت باز هــم  CRAبا
بررســی ســال تولد و شماره بیمه
اجتماعی ،متوجه میشــود .افراد
زیــر  ۱۵ســال مجــاز بــه دریافت
مزایای  CERBنیستند.
اگــر در گذشــته درآمد کافی
نداشتهاید .بــرای اینکــه مجاز به
دریافت  CERBباشید بایستی در
سال  ۲۰۱۹یا در  ۱۲ماه منتهی به
درخواستتان حداقل  ۵,۰۰۰دالر
درآمــد ثبت کرده باشــیدCRA .
بــه راحتی میتواند افــراد فاقد این
شرایط را شناسایی کند.
اگر درآمد صحیح کســب نکرده
باشید .برای اینکه مجاز به دریافت
 CERBباشــید ،باید در  ۲۰۱۹یا

در  ۱۲مــاه منتهــی بــه
درخواســتتان درآمــد
اشتغال یا خوداشتغالی
دریافــت کرده باشــید.
در غیــر این صــورت زیر
ذرهبین  CRAخواهید
رفت و با شناسایی منابع
درآمدیتــان بــه راحتی
شما را جریمه میکنند.
اگر درآمد باالتر از حد مجاز داشته
باشید .برای اینکه مجاز به دریافت
 CERBباشید در  ۱۴روز نخست
از اولین ماه درخواســتتان ،نباید
درآمــدی باالتــر از  ۱,۰۰۰دالر
کسب کرده باشید .دولت فهرست
حقوقهــا را از کارفرماها میگیرد
و بــه راحتی میتوانــد عدم تطابق
ادعای افراد با درآمد واقعیشان را
متوجه شود.
و دست آخر برنامه .Leads
شاید اسمش را تقلب بگذارید ولی
 CRAبرنامهای دارد که تحت آن
از مــردم دعوت کرده تا افرادی که
به ناحق کمک  CERBگرفتهاند را
به این اداره معرفی کنند.
منبعGlobe and Mail :

زندگی می کنید:
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند:
• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی
• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر
همه خدمات مرکز ما رایگـان است
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید:

شنبهها:
از ساعت  10صبح تا  2و نیم بعدازظهر
Tel: 438-238-3091
www.dehkhodaschool.com

Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

www.cje-ndg.com

Hampstead, Montreal-West

مدرسه دهخدا

مدرسه فرزانگان

مرکزکاریابیجوانان
آیا شمابین  16تا  35ساله هستید
آیا در جستجوی کار هستید؟
اگر در ناحیه NDG, Côtes St-Luc,

M NTREAL

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

Are you between the ages of 16 and 35
?Are you looking for a job
Do you live NDG, Côtes St-Luc,
?Hampstead ou Montreal-West

The CJE NDG offers:

 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
! Practice for Interviews & more
!>>All our services are free

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9
info@cje-ndg.com

)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :
------------------

کتابخانهنیما

5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
facebook:
Nima Library Montreal
------------------

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

(514) 944-8111
------------------------

برنامه دورهمی
روزهایدوشنبه:

 از ساعت  ۵تا  ۹شب -5964 Av. Notre-Dame de
طبقه دوم اتاق Grâce 204

Tel: 514-909-1972
------------------

IBNG

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

همبستگیبازرگانی

کانون فرهنگی خانهما

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

514-624-4579

514-804-4579
4862.ST CHARLES
------------------

کتابخـانه نوروززمین

514-787-8848
1650 Maisonneuve W.
---------------ساواالن :گروه فرهنگی آذربایجان
514-768-5969
----------------

دوستداران موسیقی کالسیک
)(Dialogue
514-484-8748

www.ibng.ca

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca
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اقتصاد در کانادا

 ۲۶درصد ثروت در کانادا در اختیار
فقط  ۱درصد جمعیت

بر اســاس گــزارش جدیــد دولت که همه داراییهای آنها به صورت داراییها (منتشــر شــده توسط
نشــانه خوبی از بهبود روند فدرال ،تراکم ثروت در میان تعداد نقد محاسبه شود و بدهیهایشان مرکــز آمارکانادا در ســال )۲۰۱۶
اقتصادی است.
محدودی از خانوارهای کانادایی ،نیز پرداخت شود .این رقم حدود و نیــز برخــی گزارشهــای مالی
برنامههــای دولــت بــرای بســیار فراتــر از چیزی اســت که  ۵برابر تولید ناخالص ملی ساالنه ســهماهه چهــارم ســال ۲۰۱۶
کاهــش محدودیتهــا و پیش از این تصور میشد.
کشور است.
استفاده شده است.
ســختگیریهای کووید ۱۹-به گزارش ســیتیوی ،بر اساس امــاک بــا  5/8تریلیــون دالر ،ســپتامبر ســال گذشــته بود که
و نیــز افزایــش قابــل توجــه این گــزارش جدیــد اداره بودجه اصلیترین دارایی و وام مسکن نیز حــزب نئودموکــرات ()NDP
در اســتخدامها (کــه بیشــتر پارلمان کانادا که با استفاده از یک با  ۵/۱تریلیون دالر ،اصلیترین پیشــنهاد کرد یــک درصــد از به
تماموقــت هــم بــوده) تاثیــر الگوی جدید مدلسازی به دست بدهــی خانوارهــای کانادایــی به صورت ساالنه از افرادی که ثروتی
مثبت زیادی بر اطمینانخاطر آمده ،یک درصد از جمعیت کانادا شمار میرود.
بــاالی  ۲۰میلیــون دالر دارند به
مصرفکننــدگان در مــاه مــی صاحب  25/6درصد از کل ثروت در این گزارش میخوانیم که نیم عنوان مالیات گرفته شــود .این
داشته است .شاخص اطمینان کشــور  -معادل  3تریلیون دالر درصد خانوادههای باالیی کانادا حــزب ادعا میکرد کــه این اقدام
است .این رقم به مراتب بیشتر از نظر ثروت ،حدود  20/5درصد میتوانــد طــی ده ســال ،رقمــیاز  13/7درصدی بود که پیش از (یا  2/4تریلیون دالر) از مجموع ۷۰میلیــارد دالری را در اختیــار
این تخمین زده شده است.
ثروت خانوادهها را در اختیار دارند دولت فدرال قرار دهد.
در این گزارش آمده است«:توزیع که باالتــر از رقــم تخمینی قبلی بر خالف مالیات بر درآمد ،مالیات
ثــروت بیــن خانوارها به شــدت (یعنی 9/2درصد) است.
بــر ثــروت بــه همــه داراییهای
به ســمت خانوادههای ثروتمند البته برخی کارشناسان پیشبینی فــرد (از جملــه امــاک) تعلــق
کشــیده میشــود…در کانــادا ،میکردند کــه رقم تخمینی قبلی میگیــرد .هدف از ایــن مالیات،
ســهم درصد اندکی از خانوادهها مــورد بازنگری قــرار گیــرد ،زیرا کاهــش شــکاف طبقاتــی بیــن
از مجموع ثروت توزیع شــده ،به بیش از اندازه کم جلوه میکرد .با کاناداییهاست.
طور چشــمگیری بیشتر از ارزش ایــن وجود ،رقم جدید اعالمی به در آن زمان ،مرکز بودجه پارلمان
خالص میانگین ثروت هر خانوار مراتب بیشتر از انتظار بسیاری از کانادا اعالم کرد که اقدام میتواند
است».
آنها بود.
مبلغی بالغ بر  ۶/۵میلیارد دالر را
شــاخصهای مختلــف آمــاری رشــدی مطابق با رشــد کشــوری مصرفکننده پــس از آنکه در ماه
بر اساس این گزارش ،کل مجموع در این مطالعه جدید از دادههای در سال مالی  ۲۰۲۱-۲۰۲۰برای
نشــانگر آن اســت کــه وضعیــت ( ۸درصد در ســال) را تجربه کرد آوریل به رکورد حداقلی  ۷۷رسید،
پولــی کــه همــه خانوادههــای مربوط به فهرست ثروتمندترین دولت به همراه آورد و این میزان
اقتصــادی کبــک در نیمــه دوم که نشان میدهد هنوز این بخش در ماه می روی  ۹۱قرارگرفت.
کانادایی دارنــد 11/7 ،تریلیون کاناداییهــا در ســال  ،۲۰۱۷در ســال مالــی  ۲۰۲۹-۲۰۲۸به
سال ،با رشد خوبی همراه است و نتوانسته از پیامدهای همهگیری با وجود اینکه این شــاخص هنوز
دالر است که البته به شرطی است دادههای مربوط به ارزش خالص  9/5میلیارد دالر میرسید.
میتواند بخش قابلتوجهی از افت خارج شود.
روی رقمــی کمتر از مقدار پیش از
نیمه اول سال را جبران کند.
پــس از آغــاز رونــد بازگشــایی کووید ۱۹-قرار دارد و نگرانیهایی دولت اعالم کرد کــه قصد دارد از پــس از رشــد حــدود  ۴درصــدی ســال  ۲۰۲۰با رشد بهتری همراه
پــس از گذشــت چنــد هفتــه از اقتصــادی در اوایل ماه مــی ،بازار درباره موج دوم همهگیری وجود طریق یک سری تهمیدات قانونی ،اقتصادی در سال  ،۲۰۱۹تردیدی شود.
آغــاز محدودیتهای گســترده در کار نیز با تغییر قابل توجهی روبرو دارد ،افزایــش خریــد از ســوی به ســمت تســهیل فرآیندها برای نمیماند که محدودیتهای ناشی اگــر بخواهیــم یکــی از الگوهــای
کبــک (از جملــه محدودیــت در شــد .در ماه آوریــل  ۵۵۶هزار نفر مصرفکنندگان ،رشــد درآمدها ،فعالیتهای عمرانی برود.
از کوویــد ۱۹-در نیمه اول  ۲۰۲۰بهبود اقتصادی پس از دوره رکورد
ساختوساز) ،برخی از فعالیتها بیکار شــدند .با این حــال ،در ماه بهبــود جزئی وضعیــت مالی افراد پــروژه ترامــوای کبــک ســیتی ،به کاهــش  ۵تا  ۷درصدی اقتصاد را بــرای زمان حال انتخاب کنیم،
در  ۲۰آوریــل اجازه فعالیت دوباره می  ۲۳۱هزار نفر در ماه می به کار و نیز بهبود در فروش مســکن در ترمینال کانتینر اداره بندر کبک ،در سال جاری بینجامد و البته در الگــوی وی ( )Vبهترین گزینه به
یافتنــد کــه پروژههــای عمرانی از بازگشتند .بازیابی دوباره شغل در ماه می روی هم نشانگر بهتر شدن گسترش خط آبی متروی مونترال سال  ۲۰۲۱رشــدی  ۵درصدی را شمار میرود .با این حال به خاطر
جملــه آنها بــود .در نهایــت از  ۱۱کبک پنج برابر  ۴۳هزار موردی بود وضعیت مصرف و نیز افزایش خرید و نیز ســاخت ســومین پل اتصال داشته باشیم.
اینکه ســامت اقتصادی اســتان
می نیــز فعالیت بســیاری دیگر از که در بریتیش کلمبیا در بازه زمانی موارد بادوام از سوی خانوارها طی کبک سیتی و ایل-دورلیان و  ۴۸تقریبــا همــه شــاخصهای مورد هنوز آسیبپذیر است ،اثرات موج
آسایشگاه سالمندان دیگر از جمله بحث باال به این نکته اشــاره دارند دوم میتواند الگوی وی ( )Vرا به
کسبوکار آغاز شد .نتیجه این شد مذکور گزارش شد .این استان هم نمیه دوم سال جاری است.
که رشد آمارهای مربوط به مسکن شاهد بیشترین افزایش تعداد افراد گــزارش اداره آمــارکانــادا از خرید این پروژهها بود.
که اقتصادکبک رو به بهبود میرود دابلیو ( )Wتبدیل کند.
در ماه مــی ،رکوردی جدید (البته شاغل پس از کبک بود که دلیلش کاالهــای ســرمایهای (غیــر از سخن آخر
و میتوانــد طی زمان باقیمانده در
•
پس از مارس  )۲۰۱۹را ثبت کند .نیز تــا حد زیــادی ،آغــاز فعالیت کاالهــای بــادوام خانــوار) هم که
فــروش خانههای موجــود در ماه دوباره بخش اقتصادی بود.
پیــش از همهگیــری و در اواخــر
می با افزایش  ۱۰۷درصدی روبرو ســایر صنایعی که نقش زیادی در  ۲۰۱۹تهیــه شــد نشــان مــیداد
شد .فروشندگان بیشتری در این بهبود وضعیت اقتصادی داشتند کــه خریدهــای ایــن چنینــی در
ماه برای فــروش ملک خود اقدام عبارتنــد از تولیــد ( ۵۶هزار نفر) ،کبک در ســال  ۲۰۲۰با افزایشــی
کردنــد که این ســبب شــد تعداد خردهفروشــی و کلفروشــی (7/3 ۵۴درصــدی روبرو میشــود که به گزارش گلوب اند میل ،بررسی جملــه عواملی اســت کــه پیش از در ایــن مراکز ،از مجمــوع 8454
فایلهــای جدیــد مســکن در ماه هــزار نفــر) و آمــوزش ( ۳۵هــزار دومین میزان رشــد پیاپی ساالنه های اخیر نشــان می دهــد کانادا پاندمی نیز این مراکــز را در کانادا جانباختــه در کل کشــور ،شــد.
می با رشــدی  ۲۰۲درصدی روبرو نفــر) .تقریبا همه مشــاغل ایجاد در میان اســتانهای کانــادا بود .در ارتباط با خانه های ســالمندان به نسبت سایرکشورها در وضعیت وضعیت در کبک و انتاریو به گونه
شود .با این حال ،میانگین قیمت شــده در ماه مــی تماموقــت و در پــس از آغــاز مجــدد فعالیتهای و مراکــز اقامتــی شــبانه روزی در ضعیف تری قرار داده بود.
ای از کنتــرل خارج شــده بود که
خانههای فروخته شــده در کشور بخش خصوصی بودند که این هم ساختوســاز در اواخــر آوریــل ،دوران پاندمی بســیار بدتر از سایر بهعالوه،بهگفتهموسسهاطالعات این دو استان مجبور به درخواست
کشــورهای ثروتمند عمــل کرده سالمت کانادا ،استان های کبک کمــک از نیروهای ارتش شــدند.
است .بیش از  80درصد آمار مرگ و انتاریو نتوانستند همزمان با آغاز خانــواده های جانباختگان در این
و میر ناشــی از ابتال به کووید 19-شیوع ،اقدامات پیشگیرانه از جمله مراکز معتقدند دولت با سالمندان
در کانادا تــا  25می متعلق به این اســتفاده از تجهیزات محافظتی ،مانند شــهروندان واقعــی برخورد
مراکــز بود ،یعنــی حــدود  2برابر انجــام تســت بــه تعــداد کافــی و نکرد و فقط برکمک به بیمارستان
متوسط کشورهای عضو سازمان جداسازی ساکنان بیمار از سایرین ها و کنترل شــیوع در شهر تمرکز
همــکاری و توســعه اقتصــادی را محقق کنند .تریسی جانسون ،کرده بود.
( .)OECDبعد از کانادا اســپانیا از موسســه اطالعــات ســامت ،بر اســاس مطالعه انجام شــده در
بــا  66درصد ،نروژ بــا  58درصد ،می گوید :سایر کشــورها در انجام موسسه اطالعات سالمت کانادا،
و ایرلنــد بــا  56درصــد داراری اقدامات پیشگیرانه ،اجرای توصیه کشــورهای کانادا ،فرانسه ،نروژ،
بدترین آمار از این حیث هســتند .به خانه نشــینی ،و بســتن اماکن اسپانیا ،آمریکا و بریتانیا که دیرتر
از طرف دیگر در کشورهایی مانند عمومــی موفــق تر عمــل کردند .نســبت به کنترل شــیوع در خانه
Tel.: (514) 606-5626
اسلوونی ،مجارستان و هلندکمتر درنتیجه موارد ابتالی کمتر ،و آمار های ســالمندان اقــدام کردند به
www.babakhani.ca
از  20درصــد آمــار جانباختگان به مرگ و میر پایین تــری را در خانه نسبت کشــورهایی که همزمان با
behrooz@babakhani.ca
خانه های ســالمندان مربوط می های سالمندان شاهد بودند.
اعالم قرنطینه و دستور به ماندن
شود.
طبــق گــزارش آژانــس ســامت در خانــه ،اقدامــات محافظتــی از
بر اســاس مطالعه اخیــر ،کمبود عمومی کانادا ،شــیوع ویروس در خانه های سالمندان را آغاز کردند،
 اخذ وام برای افراد خوداشتغال  اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
نیروی کار ،سن باالی سالمندان 971 ،مرکز نگهداری سالمندان در آمار بسیار باالتری از مرگ و میر در
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود
و عــدم وجود مقررات منســجم از کانــادا منجــر به مــرگ  6000نفر این مراکز را گزارش کرده اند• .

آمار مرگ و میر کووید 19 -در خانه های ساملندان
کانادا  2برابر میانگین کشورهای  OECDاست

بهروزباباخانی

مشاور رمسی وام مسکن
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جمهوری اسالمی ...

 2بحران 3 ،پروژه3،

نتیجه
مقابلــه بــا ســه
بحرانی که در برابر
خــود میبیننــد
ســه پروژه در نظر
گرفتهاند:

•

مجید محمدی
اگــر ســخنان و تصمیمــات و
رفتارهــای مقامــات جمهــوری
اســامی در یک ســال گذشــته را
یکبار دیگر مرور کنیم میتوان سه
بحران را از منظر آنها و ســه پروژه
بــرای مقابلــه بــا آن بحرانهــا را
استخراج کرد.
از ایــن پروژههای در حــال اجرا یا
در دســت مطالعــه ســه نتیجهی
مشــخص حاصل خواهد شد .در
این نوشــته به این زنجیره نگاهی
میاندازم.

•

 2بحران واقعی و  1بحران
ختیلی
مقامات جمهوری اســامی از سه
بحــران در کشــور یا ســه معضل
درون ساختارهای نظام در مواجهه
با این بحرانها ســخن میگویند.
آنها در بیــان ایــن بحرانها برای
نظام همنظر هستند:

•

 .۱بحران معیشت:
بــا حداقــل دســتمزد حــدود دو
میلیــون تومــان برای یــک کارگر
و خط فقــر  ۵تــا  ۹میلیونی برای
زندگــی در نقــاط مختلف کشــور
دیگــر دیپلم ردیهــای حاکم نیز
متوجه شدهاند که معیشت حدود
دو سوم شهروندان ایرانی با مشکل
روبروســت؛ خانوادهها در دو سال
گذشــته شــاهد تورمهــای  ۴۰تا
 ۵۰درصــدی و بیکاریهای تا ۶۰
درصدی بودهانــد .میزان مصرف
گوشــت و شــیر خانوارها مدام در
حال کاهش بوده است .جمعیت
بیغولــه و زاغهنشــین شــهرها از
 ۱۸میلیــون در ســال  ۱۳۹۵بــه
حدود  ۳۸میلیون رســیده است؛
حلبینشینی به سقف خانهها نیز
گسترش یافته است.

•

 .۲بحران فساد:
کسی دیگر در میان مقامات نیست
که فســاد همهجانبه ،ســاختاری
و نهادینــه در میان قشــر حاکم را
انکار کند .علی خامنهای در پاسخ
به درخواســتی از ســوی مقامات
بــرای دادن پیــام به یک ســمینار
مربوط به فســاد با طعنه مقابله با
این امر را غیرواقعی دانســته بود:
«چند ســال قبل درباره مبارزه با
فساد اقتصادی ،نامهای به رؤسای
قوا نوشــتم .مکرر میگویند فساد
اقتصادی اما این کار به زبان گفتن
تمام نمیشود بلکه نیازمند مبارزه

عملی است ،در عمل چه کار شد؟
در عمــل چــه کار کردیــد؟» (۲۹
بهمــن  )۱۳۹۱مقامــات میدانند
که فســاد دارد مثــل خوره همهی
شــریانهای حکومت را میخورد؛
اما بجای شــفافیت ،رســانههای
آزاد و مســتقل و کوچــک کــردن
و غیرمتمرکــز کــردن حکومــت و
دولت ،به بگیر و ببند و محاکمهی
چند دزد سوخته روی آوردهاند.

•

 .۳بحران پیری و فرسودگیقشر
حاکم:
آنچــه خامنــهای و مقامــات از پیر
شدن جمعیت مراد میکنند و از آن
نگرانند درواقع واهمه از پیرشــدن
قشــر حاکم و فقدان نیروی جوان
کافی برای جایگزین شدن در بسیج
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و
حوزههای علمیه و حدود دویست
هزار پســت مدیریتــی در حکومت
فرب ه جمهوری اسالمی است.
آنها برای سپاه قدس ،بازی خارجی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،در
نهایت نتوانستند بر جوانان ایرانی
اتکا کنند و به اســتخدام نیروهای
افغانســتانی و پاکستانی و عراقی و
لبنانــی روی آوردنــد .با رشــد زیر
یک درصــدی جمعیــت و کاهش
بیشتر آن ،میزان افزایش ساالنهی
جمعیــت بــه زودی از حــدود یک
میلیون در سال به حدود  ۵۰۰هزار
کاهش خواهد یافت.
با توجه بــه آنکه ظرفیت حکومت
بــرای خاصهخرجــی و امتیازدهی
کمتــر از پنــج درصــد جمعیت را
در بــر میگیرد و مســاجد و مراکز
بسیج در حال خالی شدن هستند،
در چند ســال آینده جمعیت قابل
جــذب توســط نظــام همچنــان
کاهــش خواهد یافــت و این برای
گرداندن دو ماشین عظیم سرکوب
و تبلیغات ،بســیج و ســپاه ،کافی
نخواهد بود .هر حکومت تودهوار
که بر لشــکر بیکاران جوان متکی
اســت از این روند نگران میشود.
بر خالف دو بحران قبلی (معیشت
و فساد) ،پیری جمعیت اصوال نه
بحران اســت و نه مسئلهی مردم
عادی .بحران پیری و فرســودگی
و زوال مدیــران کنونــی هم با لغو
نظارت اســتصوابی و گزینشهای
ایدئولوژیک و امتیازات ویژه (پایان
جمهوریاسالمی)تبخیرمیشود.

•

سه پروژه
حاکمان جمهوری اســامی برای

 .۱قالیباف و
سپاه پاسداران و
راهاندازی چرخ
اقتصاد:
پروژ ه معیشت در
یک سال گذشته
به مجلس شورای
اســامی یازدهــم
واگذار شــد .به همین علت صافی
شورای نگهبان کاری کرد که اکثرا
ســپاهیان وارد این مجلس شوند
و در رأس آنهــا تکنوکرات فاســد،
محمدباقــر قالیبــاف ،قــرارگیرد.
مجلــس کنونــی در پــی مکیدن
آخرین نفسهــای اقصــاد ملی از
مجــرای مالیــات و اوراق قرضه و
خرج کردن منابع صنــدوق ارزی
برای سر و سامان دادن به اقتصاد
در حال فروپاشــی و ورشکســتگی
اســت .البته برای بهبود معیشت
مــردم قــرار نیســت چینــی نازک
امپراتوریهــای «بیت» و ســپاه
پاســدارانش تــرک بــر دارد .آنهــا
ذخیرهی نظام هستند و باید دست
نخورده باقی بمانند تا نظام بتواند
به برنامههای فربه شدن وفادارانش
وگسترشطلبی خود ادامه دهد.

•

 .۲سیدابراهیم رئیسی و
پروندههای فساد:
از عملکرد یک سال و چند ماههی
ســیدابراهیم رئیســی در دستگاه
قضا چنین بــر میآید که حکومت
برای نمایش مبارزه با فساد همهی
چهرههای رده چندم را که قبال لو
رفتهاند یا پروندههایشــان مفتوح
بــوده حاضر اســت محاکمه کند.
استدالل نظام در برابر این وفاداران
آن اســت کــه «آنهــا اگــر عرضــه
داشتند میتوانستند در خفا بمانند
و محاکمــهی آنها دیگر مقامات را
نگران نمیکند»؛ وفاداران به نظام
باید تالش کنند احتیاط بیشتری
در فسادهایشــان بــه خرج دهند.
محاکمــهی اکبــر طبــری معاون
اجرایــی صــادق الریجانی ،رئیس
پیشین قوه قضائیه و سلف ابراهیم
رئیســی ،درواقع نمایش پاکسازی
این قوه اســت که از ســر تا ذیل به
رشــوه و کارچاقکنی و سندسازی
آلــوده بوده اســت .در مجموعهی
مجتمعهای لوکس ویالیی کشور
(لواســانات تــا کالردشــت و از
گردنهی حیران تا فومن و ماسوله)
جایــی وجود نــدارد کــه قضات و
دادســتانها ویالهــای چندهــزار
متری نداشته باشند.
محاکمــهی دو تــن از اعضــای
مجلس شــورای اسالمی به خاطر
داللی در فــروش اتومبیل نیز قرار
است به اصطالح برخورد با فساد
در مجلس را پوشش دهد.

{>> ادامه در صفحه}25 :

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

514-656-8178
info@michaelmonfared.com
www.michaelmonfared.com

دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ 21ﺗﺎ 24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان

ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

6621 Rue Sherbrooke Est,
Suite 103, Montréal,
Québec H1N 1C7

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

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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مخالفت ترودو با درخواست  19سیاستمدار و
دیپلمات سابق کانادا برای آزاد کردن مِنگ وانژو
تــرودو
جاســتین
نخســت وزیر به شدت
بــا درخواســت  19نفر
از سیاســتمداران و
دیپلماتهــای ســابق
کانادا در رابطه با آزادی
منــگ وانــژو مخالفت
کرد و گفت اگر بخاطر
رهایــی دو کانادایــی،
تســلیم فشــار چیــن
شــویم« ،تعــداد خیلــی
بیشــتری» از شــهروندانمان در
خطر قرار می گیرند.
نــوزده سیاســتمدار و دیپلمــات
سابق در نامهای از جاستین ترودو
خواســتهاند منگ وانژو مدیر امور
مالــی کمپانی چینی هوآوی را آزاد
کند تــا مایکل کاوریــگ و مایکل
اسپاُور از زندان چین نجات یابند.

در مقابــل ایــن
درخواســت ،امــا
ترودو از موضع قبلی
خــود کوتــاه نیامد و
گفت متوقــف کردن
رســیدگی بــه پرونده
استرداد منگ وانژو،
بــه امیــد آزاد شــدن
دو مایــکل ،عالمــت
غلطی به چین خواهد
داد.
مســئوالن کانادایی منگ وانژو را
در دســامبر  2018به درخواســت
آمریکا بازداشت کردند .آمریکا می
گوید منگ وانژو و کمپانی هوآوی
تحریمهــای آمریکا علیه ایــران را
نقض کردهاند .پرونده اســترداد او
اکنون در دادگاه بریتیش کلمبیا در
دست بررسی است.

امــا کمی بعد از دســتگیری منگ
وانژو ،دولت چین مایکل اســپاور
و مایکل کوریگ را به اتهام تهدید
امنیــت ملی چین دســتگیر کرد؛
اقدامی که در کانادا آن را در تالفی
دستگیری منگ وانژو می دانند.
در میان  19نفری که نامه را امضا
کردهانــد اســامی برخــی از وزرای
ســابق دولت ژان کرتین نیز دیده
می شــود .به گفته آلــن راک وزیر
سابق دادگستری کانادا ژان کرتین
نیز با این درخواست موافق است.
ژان کرتین نخســت وزیــر لیبرال
کانــادا از  1993تــا  2003بــود که
با حملــه آمریکا به عراق در ســال
 2003مخالفت کرد وکانادا را وارد
ائتالفــی که بــه رهبــری آمریکا به
عراق حمله کردند ،نکرد.

بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!
دستهای خود را
بشویید

دکتر شریف نائینی:

سفر خود را
محدود کنید

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

جراحدندانپزشک
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داخل آستین خود
سرفه کنید

فاصله خود را
حفظ کنید

صورت خود را بپوشانید
(اگر فاصله کمتر از دو
متر است(

Québec.ca/coronavirus

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

1-877-644-4545

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
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بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید...

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

A12219_Affichette-On-continue-proteger_10x15po_FAR_EP1.indd 1

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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کرونا...

آمار رسمی جانباختگان کرونا در ایران از مرز


























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
 ۱۰هزار نفر گذشت
مرکز
در






شهر 















استانها نیز پس از چند هفته
متوقف شد.
جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
ســعید نمکی ،وزیر بهداشــت
جراح دندانپزشک
دکتر فرانک هاشمی
ایــران ،نیز روز پنجشــنبه خبر
دادکه در خوزستان «با اپیدمی
دکتر زهرا طباطبائی جراح دندانپزشک
نسبت ًا ســنگینی از کووید۱۹-
روبهرو هستیم».
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.
Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
او افــزود کــه «تنهــا راه نجات Dr. Mehri Heidari D.M.D.
ما ،همدلی ،وفاق و هماهنگی
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.
است».
به گــزارش خبرگــزاری ایرنا ،در
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
همیــن روز جــواد باذلــی ،رئیس
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
از مثبــت بــودن نتیجــه آزمایش
 کاشتن دندان Implant
کرونــای  ۳۱نفر از دانشــجویان و
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
علوم
 ۲۷نفــر از کارکنان دانشــگاه
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن

کرد
پزشکی گناباد خبر داد و اعالم

 دندان اطفال
که زنگ خطــر ویــروس کرونا در
گذاشتندندانهای مصنوعی

Rapid Orthodontics







درآمده
گناباد و بجســتان به صدا
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
است .
Implant
CEREC
AC Bluecam 
او ادامــه داد« :خواســتار برقراری
1834 Ste Catherine W. Suite 200

Root Canal
ایــن
برخــی محدودیتهــا در
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
ســتاد
شهرســتانها شــدیم .اما

Zoom 2 ACP
قبولکلیه
مبارزه با کرونا در گناباد و بجستان

هایــی
معذوریتهــا و محدودیت
بیمه های مدیکال
نیازمند
دارد و برای تصمیمگیری

و بیمه های دانشجوئی
ابالغ در سطح کالن است».










 

 

















 









ســخنگوی وزارت بهداشــت،
روز پنجشــنبه  ۵تیــر ،گفــت کــه
در شــبانهروز گذشــته در ایــران،
 ۱۳۴بیمــارکوویــد ۱۹جــان خود
را از دســت دادنــد و مجمــوع
جانباختگان این بیمــاری به ۱۰
هزار و  ۱۳۰نفر رسید.
سیما الری همچنین گفت که در
شــبانهروز گذشــته  ۲هزار و ۵۹۵
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شدکه یک هزار و
 ۳۰۵مورد بستری شدند.
وی گفــت« :مجمــوع بیمــاران
کووید ۱۹در کشور به  ۲۱۵هزار و
 ۹۶نفر رسید».
خانــم الری بــا ذکــر اینکــه
خوزســتان،
«اســتانهای
کردســتان ،هرمزگان ،بوشــهر و

کرمانشاه بیشترین موارد بستری
کشــور را داشــتهاند» اضافــه کرد
که «موارد بستری در استانهای
تهران و فارس روند افزایشی داشته
است».
آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از
موارد ابتال و قربانیان کرونا ،بارها
از سوی برخی از نمایندگان مجلس
و اعضای شورای شهر تهران مورد
شک و تردید قرارگرفته و آنها اعالم
کردهاندکه آمار واقعی مرگومیر در
ایران از این هم بیشتر است.
در عیــن حــال مقامهــای وزارت
بهداشــت ،از ابتدای گزارشدهی
در مورد شــیوع کرونا در ایران ،از
ارائه آمار تفکیکی قربانیان کرونا در
استانها خودداری کردهاند و روند
اعــام تفکیکی آمــار مبتالیان در

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
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 Tel : (514) 933-3337



























www.clinique-arya.com



















































































 
























 Lumineers Veneer

حسابداری و دفترداری
خدمات
w
e
N

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
Guy
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

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

سرورصدر

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
_________________________

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت هاH3H 1M1

Montreal, Quebec
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861
boul Cavendish

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

5263

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

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

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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نرخ برابری تو
مان در برابر دالر به
نازلتری
ن سطح خود رسید

اقتصاد...

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

چرا بهای ارز فرنگی س ِر باز ایستادن ندارد؟

جمشیداسدی
 3تیــر  -بهــای دالر از
مــرز نمادیــن  ۲۰هــزار
تومان گذشت .نخستین
بار نیســت .دالر مرزهای
بســیاری را درنوردیــده و
مرزهــای دیگــری را هــم
درخواهــد نوردیــد ،مگــر
آنکــه راه صادرات باز شــود
و بهــای نفت افزایش یابد و دولت
بسیار بفروشد و درآمد زیاد کسب
کند و تصمیم بگیرد سیل دالر به
بــازار بریزد تا بهای آن را در ردهای
کمتر از بهای روز نگه دارد.
چنیــن زنجیــرهای از گمانههــا،
اگر هم شدنی باشــد ،آسیبهای
ِ
اقتصاد زمینگیرشــده
دیگری به
ایران خواهد زد.
گمانه قویتر آن است که با سقوط
بهای نفت و تحریم صادرات ایران،
دســت دولت والیی برای دخالت
در بازار تنگتر شود و از همین رو
ارزش ریــال باز هم ســقوط کند و
بهای ارز فرنگی بیشتر شود.
حساب دو دو تا چهار تاست.
همچــون در هــر بــازار دیگــری،
وقتی عرضه کمتر و تقاضا بیشــتر
میشود ،بهای ارز افزایش مییابد.
اما چرا همــواره عرضه ارز کمتر و
تقاضا برای آن بیشتر میشود؟
ادامــه این یادداشــت برای پاســخ
دادن به همین پرسش است.
عرضه کاهندۀ دالر و ارز فرنگی
ارز پول خارجی اســت و به شرطی
وارد کشــور میشــود کــه خارجی
کاالیی از ایران بخرد و در ازای آن
ارز بدهد.
نفت مهمترین کاالی ایرانی است
که در خارج خریدار دارد.
در پــی تنشافروزی نظــام والیی
با فرنگــی ،و نبود ســرمایهگذاری
درخــور ،میدانهــای نفتی کهنه
بهروز نشــد و میدانهای نو به راه
نیفتاد و از همین رو صادرات نفت
کاهش یافــت و حتی بــه کمتر از
پیش از انقالب رسید.
حــاال تحریمهای گســترده حتی
همان صــادرات روبهکاهش را هم
نشــانه رفته و تازه اگرکشوری هم
نفتی از ایران بخرد ،امکان پرداخت
ندارد.
درآمــد نفتــی کــه نباشــد ،دولت
والیی از کجا ارز بیــاورد تا به بازار

عرضه کند؟
از صــادرات به خارج گذشــته ،در
داخــل هم اقتصــاد نظــام والیی
فروپاشــیده و دیگر تولیدی در کار
نیســت .پس دولت مجبور اســت
بــرای بــرآوردن نیازهــای داخلی،
کاالی بیشــتری وارد کنــد و ارز
بیشتری بپردازد .یعنی باز هم ارز
کمتری در اختیارش میماند تا به
بازار داخلی عرضه کند.
دولت از آن میهراســد کــه اگر به
نــرخ ارز دولتــی کاال وارد نکنــد،
مردمــی کــه درآمدشــان کمتــر و
بهــای کاالهــای مــورد نیازشــان
بیشتر میشــود ،همچون در دی
مــاه  ۱۳۹۶و آبــان مــاه  ۱۳۹۸بــه
خیابانها بریزند و اعتراض کنند.
البتهحاکمیتنظاموالییپرواییاز
سرکوب ندارد ،اما هزینه واردات به
ارز دولتی را به هزینه مردمهراسی
در درون مــرز و آبروریزی در برون
مرز ترجیح میدهد.
از همیــن رو ،دولتــی کــه همواره
بخش مهمــی از درآمــد صادراتی
خــود را هزینــه واردات میکنــد،
هرچنــد از ســر ناگزیــری کمتر از
پیــش ،ارز کمتری بــرای عرضه و
رویارویی با تقاضای فزاینده درون
مرز در اختیار خواهد داشت.
بــر ایــن همــه میبایســت هزینه
فزاینده واردات را هم افزود.
تحریــم گســترده و تنهایــی ایران
باعث شده بسیاری از فروشندگان
خارجی کاالهای خــود را به بهای
گرانتری به نظــام والیی وامانده
بفروشند.
ارز بیشــتر بــرای واردات گرانتــر
یعنی ارز کمتر برای عرضه به بازار
داخلی.
صادرکننــدگان غیرنفتــی هم که
بیشــینه مــواد اولیه خــود را با ارز
دولتی میخرند و موفق به فروش
کاال بــه خارجی میشــوند ،درآمد
ارزی خــود را بهآســانی به کشــور
بــاز نمیگردانند .پس بــاز هم ارز

کمتــری بــه بــازار داخلی
عرضه میشود.
اینهــا همــه از کاهــش
عرضــه ارز؛ اینک بپردازیم
به افزایش تقاضا.
تقاضای فزاینده برای ارز
فرنگی
چرا ایرانیها اینقدر در پی
بدست آوردن ارز خارجیاند؟
مگــر نــه این کــه بهای هــرکاال و
خدماتی را که در کشور میخرند،
به ریال میپردازند؟
شــهروند ایرانی ،چه کاســبکار و
چــه خانــهدار ،پی بــرده که بهای
کاالهــای مــورد نیازش همــواره
افزایش مییابد و در نتیجه با پول
در اختیارش همواره کمتر از پیش
میتواند خرید.
از همیــن رو ،به جــای نگهداری
پول ،کاالیی نگه میدارد که بهای
آن بــه همراه تورم  -بلکه بیش از
آن -افزایــش یابــد و از بین نرود،
همچون طال و خانه و ارز.
اعتماد و امیدی هم به آینده نیست
ً
مثال اگر آن رئیسجمهور برود
که
و این یکی بیاید ،روزگارکسب وکار
بهتر میشود.
کی وکجا چنین شد؟ پس بهتجربه
دریافته که میبایســت ارزشی گرد
آورد کــه در روز مبــادا بــه کارش
بیاید.
تقاضــای فزاینــده بــرای ارز از
همینروست.
هرقدر روزگار اقتصادی و سیاسی
سختتر و دورنمای آن ناروشنتر
باشــد ،مــردم از زندگی در کشــور
ناامیدتر میشوند و بیشتر خواهان
مهاجرت .خریــد ارز در درون مرز
گونهای از مهاجرت اســت ،بدون
تغییر محل سکونت.
سخن پایانی
در عنــوان این نوشــته آمــده بود
که «چــرا افزایش بهای ارز فرنگی
را سر باز ایســتادن نیست» .آیا با
برنشــاندن پویایی عرضه و تقاضا
پاسخ دادیم؟ داوری با خواننده.
اگــر عرضــه و تقاضــا و تأثیــر آن
را بــر بهــای ارز فرنگی بهدرســتی
نیاوردهایم ،درست آن کدام است؟
اگر درست اســت ،از آن نتیجهای
جز افزایش پیوسته بهای ارز به جا
میماند؟
•

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
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

هشدار بیش از  ۳۰۰کنشگر مدنی نسبت به پیامدهای سانسور در ایران

بیــش از  ۳۰۰فعال اجتماعی ،فرهنگی و
هنری با صدور بیانیهای به نبود آزادی در
ایران اعتراض کرده و نســبت به فروپاشی
اجتماعی هشدار دادهاند .در این بیانیه به
مبارزه صد ســاله مردم ایران برای کسب
آزادی بیان اشاره شده است.
دســتگیری فعــاالن مدنی ،ایجــاد رعب
و وحشــت و امنیتــی جلــوه دادن تالش
فعاالن امر فرهنگ و هنر اعتراض صدها
کنشــگر را در پی داشــته اســت .بیش از
 ۳۰۰نفــر از فعاالن ایــن حوزهها با صدور
بیانیهای روز دوشنبه دوم تیر ( ۲۲ژوئن)
نســبت به پیامدهــای مخــرب ادامه این
سیاســت به مسئوالن جمهوری اسالمی

هشدار داده و آن را خطری برای انسجام
اجتماعی ایران دانستهاند.
فعــاالن مدنی و کنشــگران حــوزه هنر و
فرهنگ نسبت به تداوم سانسور در ایران
هشدار دادهاند .در بیانیه آنان از جمله به
مبــارزه طوالنی مردم ایران برای کســب
آزادی بیان اشاره شده است.
در این بیانیه از جمله چنین آمده است:
«بیش از صد ســال اســت که ملت ایران
بــرای دســتیابی بــه آزادیهــای مدنی و
در بلنــدای آن ،آزادی بیــان ،تالشهــا و
رشــادتهای فراوان کرده است و در این
راه بسیاری رنج کشیده و جان باختهاند».
امضاکنندگان این بیانیه به اهمیت آزادی

بیان برای سالمت فرهنگی جامعه اشاره
کرده و نوشــتهاند« :آزادی بیان نقد را به
ارمغان میآورد و پویایی و توســعه جامعه
در گستره نقد ممکن میگردد».
اعتراض به بگیر و ببندها
در ایــن بیانیــه ،به حــق انتقــاد و آزادی
بیان به مثابه حقوقی همگانی نگریســته
شده است .امضاکنندگان به بند کشیدن
نخبــگان فرهنگــی را امــری نابخردانــه
دانستهاند .در این بیانیه در این باره آمده
است:
«هنرمندان ،جامعهشناسان ،فیلسوفان،
روزنامهنــگاران و کنشــگران اجتماعی از
جمله چشمان مراقب و چراغهای هشدار

جامعه هستند که با رویکرد چارهاندیشی
و تدبیــر ،آســیبها وکاســتیها را بیــان
میکننــد .هیچ خردمنــدی این مراقبان
هشیار را در بند و محصور نمیکند».
آنها بهرهگرفتــن از "اتهامــات امنیتی"
برای محدودکردن فعالیتهای اجتماعی
و فرهنگی تحت عنوان "اقدام علیه امنیت
ملی کشــور" را سیاستی به شدت مخرب
دانسته وگفتهاندکه این سانسور وکنترل
محتواســت که امنیت ملی را به مخاطره
میاندازد.
بســیاری از افــراد نامآشــنای حــوزه
فعالیتهای مدنی ،فرهنگی و هنری این
بیانیه را امضا کردهاند.

از آن جملــه میتــوان به بابــک احمدی،
کامران شــیردل ،احمد بخارایی ،پرستو
فروهر ،علی مصفا ،فرزانه طاهری و منیژه
حکمت اشاره کرد.
باید یــادآور شــد که این نخســتین باری
نیســت که هنرمندان وکنشــگران مدنی
علیه سانسور و تالشهای حکومت برای
محدود کردن آزادی بیان و انتقاد در ایران
با صدور بیانیه دست به اعتراض میزنند.
این در حالی است که حکومت تا کنون نه
تنها به درخواستهای کنشگران مدنی و
اجتماعی و فرهنگی توجهی نکرده ،بلکه
عمال امضاکنندگان چنین بیانیههایی را
تحت فشار قرار داده است• .
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هایکهارتونیان

کرونا و آینده...
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رقابــت نفسگیری ر نباشد؟

بین شرکتهای بزرگ داروسازی
و مؤسســات تحقیقاتی دنیا برای
کشــف و تولید واکســن کرونا در
جریان اســت؛ واکسنی معجزهآسا
که در صورت کشف نهایی و تولید
انبــوه ،میتــوان به عادی شــدن
زندگــی روزمره در سراســر جهان
امیدوار شد.
امــا عملی شــدن کشــف و تولید
واکســن کرونا چهقــدر واقعبینانه
است؟
ً
اصــا
آیــا اساســ ًا ممکــن اســت
واکســنی در کار نباشــد و تمامی
طرحهــای تحقیقاتی مؤسســات
علمــی دنیا آب در هــاون کوبیدن
باشد؟
این پرسش را از چند جهت میتوان
بررســی کــرد؛ از نگاه داروســازان
و ویروسشناســان و متخصصان
صنایع دارویی ،یا از نگاه تاریخ علم
پزشکی.
در مورد اول باید نظر متخصصان
و محققان دارو و واکســن را جویا
شد و پرسید که آنها به چه میزان
به تولیــد واکســنی بــرای مقابله
بــا بیمــاری کویــد  ۱۹امیدوارند.
امــا از نگاه تاریخ علمی ،پاســخ به
اینکه آیا ممکن است اساس ًا دوره
پساکرونایی در کار نباشد« ،آری»
است!
مثالهای تاریخی در این خصوص
فراوانانــد و دمدســت ترین آنها
شاید این باشدکه از سال  ۲۰۰۳که
شاهد شیوع سارس بودیم ،حدود
دو دهه گذشــته و هنوز واکســنی
برای آن در کار نیست.
هرچنــد امــروز کشــف و تولیــد
واکسن سارس در اولویت نیست،
اما اینکه شــرکتهای داروسازی
تاکنون نتوانستهاند واکسنی برای
آن تولیــد کننــد ،نشــان میدهد
کشــف و تولید واکســن در عمل
بسیار بسیار پیچیدهتر از آن است
که ممکن است عموم مردم تصور
کنند.
هرچند این محدودیتها و موانع
فقط در علم نیست و بخش بزرگی
از آن بــه بودجه و ســرمایهگذاری
برمیگردد .این مســئله دست کم
درباره سارس صادق است و نگاهی
به پروژههای کشف واکسن سارس
نشــان میدهدکه ایــن پروژهها به
علت کمبــود بودجه و بیعالقگی
سرمایهگذاران تعطیل شدند.
یک بررسی بلومبرگ نشان میداد
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که طی
ســال گذشته 20 ،کمپانی
داروســازی مطــرح و بــزرگ دنیا
حــدود  400طــرح تحقیقاتــی
داشــتند و از بیــن آنهــا فقــط 4
کمپانی بخشــی بــرای تحقیقات
واکسن داشتهاند.

مشکل اول :بودجه
رقابت پنهان و آشــکاری از ابتدای
شروع شیوع کرونا میان اروپاییها
و ایاالت متحده آمریکا پدید آمدکه
طبیعت ًا بخشی از آن در رقابتهای
سیاسی و اقتصادی در زمینههای
دیگر ریشه داشت.
در مــاه مــارس  ۲۰۲۰آلمانیهــا
خبری تأییدنشده را منتشر کردند
مبنی بر اینکه رئیسجمهور آمریکا
مبالغ هنگفتی به کارکنان شــرکت
 CureVacپیشنهاد داده تا تولید
داروی کرونــا را انحصار ًا در اختیار
ایاالت متحده امریکا قرار دهد.
در عیــن حــال چنــدی پیــش
اتحادیــه اروپــا  ۲.۴میلیــارد یورو
بــرای پیشخریــد واکســن کرونا
اختصاص داد که به نظر میرسید
تالشــی اســت بــرای رقابــت بــا
آمریکاییهــا که به حمایت مالی از
کمپانیهای دارویی نظیر Sanofi
و  AstraZenecaبــرای تولیــد
واکسن کرونا امید بستهاند.
آسترازنکا،کمپانیبزرگداروسازی
بریتانیایی-سوئدی ،قرار است دو
میلیارد واکسن تولیدکند اما همه
اینهــا مشــروط به این اســت که
نتایج تحقیقات که بهزودی منتشر
میشود ،موفقیتآمیز باشد.
بهگفتــه مدیــران ایــن شــرکت
داروسازی بزرگ ،اگر نتایج واکسن
ً
عمــا تمام
کرونــا منفــی باشــد،
ســرمایهگذاریها و برنامهریزیها
هدر خواهد شد.
کشف واکسن:
مرز میان امید و نومیدی
با گذشــت زمــان ،در عیــن حال
کــه از نــگاه برخی امید به کشــف
واکسن بیشتر میشود ،بسیاری بر
این باورندکه تولید واکســن کرونا
الاقل در کوتاهمدت ممکن نیست.
ایتالیاییها معتقدند که نمیتوان
تا تولید واکسن کرونا صبر کرد ،و
تعطیل کردن زندگی تا دســتیابی
به یــک روز نامعلــوم دیگر ممکن
نیست.

برخــی مؤسســات
تحقیقاتــی معتقدند
تولید واکسن کرونا،
برخالف برآوردهای
اولیــه کــه  ۱۲تا ۱۸
مــاه را پیشبینــی
میکردنــد ،ممکــن
اســت تا پایان ســال
آینــده میالدی یعنی
تــا پایــان  ۲۰۲۱بــه
طولبینجامد.
بوریــس جانســون،
نخستوزیر بریتانیا،
معتقد اســت که باید
صریح و بدون تعارف این واقعیت
را نیز درنظرگرفت که شاید هیچ
واکسنی برای کرونا پیدا نشود.
البتــه جانســون در ایــن نــگاه
نومیدانه به پیشرفت پروژههای
تولید واکسن ،تنها نیست .مدتی
پیش الیور کپلر ،ویروسشــناس
آلمانی که خود از مدیران یک مرکز
تحقیقاتی میکروبیولوژی پزشکی
است ،گفته بود که تولید واکسن
کرونا ممکن است دههها به طول
بینجامد.
از دیدکپلر ،مؤسسات تحقیقاتی تا
به حال تجربیات موفقی در کشف
واکسن فلج اطفال و آبله و سرخک
و اوریــون داشــتهاند ،امــا ویروس
کرونا در ایــن بین قدری متفاوت
اســت .حتــی اگر واکســنی تولید
شود ،ممکن است صددرصد موثر
نباشد .و اگر صادق باشیم ،از بین
حدود صد پروژه بزرگ شرکتهای
داروســازی جهان ،ممکن اســت
هیچ تضمینی برای حصول نتیجه
وجود نداشته باشد.
استدالل کپلر این است که از HIV
گرفته تا سل و ماالریا و ابوال ،هنوز
نتیجهای نهایی به دســت نیامده
و دهههاســت کــه دانشــمندان
نتوانســتهاند ایــن بیماریهــا را
ریشــهکن کنند .هرچنــد در این
مدت داروهــا و روشهای درمانی
نســبت ًا موفقــی معرفی شــده ،اما
واکسنی که بتواند سوت پایان این
بــازی تلخ را به صدا در آورد ،هنوز
درکار نیست.
از دیــد کپلر ،واکســن آنفلوآنزا که
در نــوع خــود موفــق محســوب
میشــود ،چیزی حدود  ۳۰تا ۷۰
درصد کارآمد است و واکسن سال
امسال
گذشــته برای ایجاد ایمنی
ِ
فرد تقریب ًا هیچ اثری ندارد.
اینکــه هشــت آزمایــش از ۳۴
واکسن آزمایشی کرونا جواب داده،
از دید این ویروسشناس موفقیت
نیســت .واکســن موفــق یعنــی
واکســنی که برای همه گروههای
سنی از خردسال تا کهنسال قابل
اســتفاده باشــد ،تولید انبــوه آن
بهسرعت ممکن باشــد و در عین
حــال عوارض جانبی جدی نیز در
پی نداشته باشــد .و این از دید او
تقریب ًا ممکن نیست.
اگر واکسنی ساخته شود ،ممکن
اســت فقط برخی از این شــرایط
را امکانپذیرکند و همین مسئله
باعث میشــود کــه دارو مهمتر
از واکســن باشــد و دانشمندان
باید توان خود را روی تولید دارو
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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

متمرکــز کنند ،نــه الزامــًا تولید
واکسن.
تــا زمــان بالتکلیــف بودن مــا در
برابر ویروس کرونا ،تنها کاری که
میتوانیم انجام داد این اســت که
خودمان را با سبک زندگی جدید،
بــا فاصلهگذاری اجتماعی و پرهیز
از اجتماعات ،پوشــیدن ماســک،
دورکاری ،و شســتن دســتها بــا
صابون عادت دهیم.
ایــن واقعیــت نامطلوبی اســت و

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

بســیاری از ما عالقهای به پذیرش
این احتمــال نداریم کــه جهان از
چند ماه پیش برای همیشه تغییر
کرده اســت .اغلب افراد این وضع
را یک وضع موقتــی میدانند و در
انتظار دنیایی هســتند کــه در آن
میشــد دســت داد ،روبوسی کرد
ِ
بزرگ ورزشــی و
و در اجتماعــات
تفریحی شــرکت کرد .اینکه برای
ســالها مجبــور بــه فاصلهگیری
اجتماعــی باشــیم و در هر فضای

بستهای ماســک به صورت داشته
باشیم ،قطع ًا مطلوب نیست.
واکسن کرونا ممکن است ساخته
شــود و به تولید انبوه برسد و این
وضع خاتمه یابد ،اما ،خوب یا بد،
و مأیوسکننده یا واقعبینانه ،این
احتمال را نیز نبایــد کنار بگذاریم
که بازگشت به وضع پیشین جهان
شــاید بههیچوجه در آیندٔه نزدیک
ممکن نشود.
•
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جامعه...
قتلهایناموسیمکرردرایراننشان هچیست؟

مجیدمحمدی
--------

در چارچوب شریعت موجود
قاتالن ناموسی همیشه از
مجازاتخواهندگریخت

------- ۲۱ژوئن  -قتلهای ناموســیای
که اخیــرا اخبار آنها بــه تیترهای
اصلی خبری در شبکهها ،سایتها
و روزنامههای فارســی زبان تبدیل
شــد ه اســت ،حکایــت از وجــود
الیههای بســیار تاریــک در حیات
اجتماعی مــردم ایران دارد .عالوه
بــر دردنــاک و هراســناک بــودن
مضاعــف ایــن قتلهــا (قتل یک
عضــو خانــواده به دســت عضوی
دیگــر ،آن هــم با میلگــرد و تبر و
داس و تفنگ) پیامدهای آنها مثل
فروپاشــی خانوادههــا ،داغهایــی
را بــرای خانــواده و جامعــه ابدی
میسازند.
برخــورد جامعه ایــران و بــه ویژه
شخصیتهای مشهور و محبوب
و چهرههای سیاسی با این قتلها،
سهگانه بوده است:
برخی شــوکه شــده و از آنها بسیار
دلآزردهاند ،برخی ســکوت پیشه
کرده و منتظرند ببینند چگونه در
این موضوع نظــر بدهند تا منافع
و رانتهاشــان به خطــر نیفتد ،و
برخی نیز به محکوم کردن قربانیان
در حــوزه خصوصــی و خانوادگــی
میپردازند.
این دســته سوم در عرصه عمومی
کمتــر نظــر میدهنــد ،چــون
میدانند که دفــاع از قاتالن و این

گونــه قتلهــا تا چــه حد
بیرحمانــه اســت .اگر هم
نظر بدهند ،میگویندکه با
اجرای شریعت (شوهر دادن
دختران در سنین پایین و لذا قرار
دادن آنهــا در معرض آزار جنســی
از کودکــی) ،این گونه اتفاقها رخ
نخواهند داد.
از حیــث اجتماعــی ،مهمتریــن
پرســش این اســت که این قتلها
در مــورد جامعهای کــه در آن رخ
میدهند ،چه میگویند؟
ســوال دیگــر آن اســت کــه چــرا
خانوادهها نمیتوانند به آن دســته
از دخترانــی کــه زیر هجده ســاله
هســتند ،به عنوان کــودک ،و به
پسر یا مردی که با آنها بوده است،
به عنــوان مجــرم (سوءاســتفاده
کننده از کودک) نگاه کنند؟
و اگــر دختران باالی هجده ســال
داشــتهاند ،آیــا اصوال زنــان ایرانی
میتواننــد بالــغ تصــور شــوند و
بــرای زندگی خــود تصمیم (حتی
تصمیماتی با پیامدهای ناخواسته)
بگیرند؟
و باالخــره ،آیا حکومــت میتواند
اعضــای خانــواده را در قتــل
دختران ،از عنــوان «اولیای دم»
و «قیمومت» حذف کند تا قاتالن
ناموسی مجازات شوند؟
•
حصارها ترک برداشته است
در جوامع ایلی و روستایی ،نافرمانی
دختر از ازدواج با فردی که خانواده
میخواســت ،بــه خودســوزی و
خودکشــی منجر میشد و نه قتل

ناموســی .اقتدار مردان
و شــیوخ ایل و قبیله به
اندازهای بود که دختر،
خواســت بزرگســاالن
را بــدون بریــده شــدن
ســرش تحمیــل کند،
و اگر هم نمیخواســت
زیــر بــار رود ،خــودش
جانــش را میگرفــت.
دختــران بفرمــان یــا
نابفرمان در این جوامع،
راه فــراری بــرای خــود
نمیدیدنــد .ایــن پدیــده،
هنوزهم در برخی استانها
مثــل خوزســتان و ایالم و
کهگیلویــه و بویراحمــد بــه
چشــم میخورد .امــا در جوامعی
که دختران به مدرســه و دانشگاه
میروند و «سل فون» دارند ،دیگر
اعمال کنتــرل صددرصــد بر آنها
ناممکن است.
در این شرایط ،خودسوزی کاهش
مییابد و قتلهای ناموسی افزایش
مییابــد؛ بدیــن دلیل کــه امکان
کنترل همهجانبه دختران توسط
اعضــای خانــواده بــا چالشهای
جــدی روبهروســت و دختــران
میتواننــد نافرمانی کننــد؛ بدون
آن کــه نیازی به گرفتن جان خود
ببینند .هزینهای که آنها برای این
نافرمانی میدهند ،ممکن است از
کف رفتن جانشان نیز باشد.
دقیقــا به همیــن علت اســت که
قتلهای ناموسی در میان جوامع
مسلمان ،از جمله پاکستانیتبارها
در اروپا و امریکای شــمالی ،رواج
داشته است .پاکســتانیها چه در
پاکستان و چه در غرب ،بیشترین
ســهم را در قتلهــای ناموســی
داشــتهاند .دختر در این جوامع از
حد خانــواده و محدودیت هایش
فراتــر میرود ،اما مــردان خانواده
(برای دختــران و خواهران خود و
نه خودشــان) هنوز
در جامعــه قبــل از
مهاجــرت زندگــی
میکننــد .رگ
گــردن آنها فقط
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مردان غریبه همه تجاوزکار ،و
ـ سارا رخشانی پانزده ساله باردار با زنان همه گنجینههایی برای
ضربات چاقو توســط همسرش در گشودن و غارت و تاراج تصور
زاهدان به قتل رسید.
میشوند .بر سر این گنجینه
ـ رومینا اشــرفی ســیزده ســاله در نیز مردان خانواده ایستادهاند
تالش پدرش با داس سر او را برید.
و اگــر نایســتادهاند ،غیــرت
ـ پرویــن پاالنــی پانــزده ســاله در ندارند.
ســرپلذهاب بــا روســری توســط حتــی بســیاری از دختــران و
برادرش خفه شد.
زنــان ایرانی ،خود بــه بلوغ و
ـ فاطمه محمدی در سرپلذهاب با مالکیت بر بــدن خویش باور
شلیک گلوله به دست همسرش به ندارنــد .اگر ایــن چنین بود،
قتلرسید
تــن به حجاب اجبــاری برای
ـ فاطمه بریحی نوزده ساله در آبادان ازدواج با پسران خانوادههای
به دست همسرش سربریده شد.
مقامــات بــه جهت داشــتن
ـ ریحانه عامری بیست و دو ساله در آپارتمان و خودرو نمیدادند.
کرمان پدرش با تبر سر او را از بدن وقتی «ملک» تصور شــدی،
جدا کرد.
مــدام روی خــودت قیمــت
و ...و...
میگذاری تا باالخره خریداری
پیدا شــود .بر اســاس همین
حس مالکیت است که شوهر
برای دختران بیرون میزند.
وقتــی همســرش بــه وی خیانت
•
کنــد ،خــود را واجد حق کشــتن
باور عمومی به بلوغ زنان
وی میبیند .در برخی موارد حتی
ایرانی نازل است
شوهر چنین اقدامی نمیکند ،بلکه
تصــور این کــه یک بانــوی باالی برادران دختر جور وی را میکشند
هجده ســال در ایران بالغ و عاقل تا «لکه ننگ» را پاک کنند.
باشد و برای زندگی شغلی و صمیمی •
خود تصمیم بگیرد (اشتباه کردن سرگشتگی در مفهوم «کودک»
نیز حق آدمهاست) برای بسیاری اقشــار متعددی در جامعــه ایران
از مــردان و حتــی زنــان ایرانــی ،هنوز با ســن «بلوغ عقالنی» ۱۸
تصورناپذیر است .به همین دلیل تا  ۲۱سال برای انجام برخی کارها
است که حتی برخی خانوادههایی (از رای دادن تــا خرید مشــروبات
که مشکل فقر نیز ندارند ،دختران الکلی و ســیگار) یا پذیرفتن برخی
صغیر خود را به ازدواج میدهند تا مســئولیتها ،چه بــرای دختران
مبادا بعد از هجده ســالگی «زبان و چه برای پســران ،مشکل دارند.
بــاز کــرده» و برای خــود تصمیم به همیــن علت ،دولــت در برخی
بگیرند.آنهاافرادمستقلینیستند ،دورهها سن رای دادن را به شانزده
بلکه به «ناموس» تقلیل مییابند .و حتــی پانزده ســال کاهش داد و
پدران و شــوهران و برادران ،خود اعتراض چندانی هم بر نینگیخت.
را مسئول حفاظت این «ناموس» بســیاری از خانوادههــا در ایران از
میداننــد .البتــه در جامعهای که ازدواج دختــران زیر هجده ســال
حکومت زنان را «آســیبپذیر» ،و و حتــی  ۹تا  ۱۳ســاله خود پرهیز
لــذا در اندرونی و پیچیده در گونی نمیکننــد ،چــون اصــوال آنهــا را
میخواهد و آزاردهندگان جنســی «کودک» نمیدانند.
(لفظی و فیزیکــی) زنان هزینهای به همین علت ،وقتی دختری ۱۳
نمیپردازنــد ،این احســاس برای ساله با مردی  ۲۹ساله از خانه فرار
مــردان و زنان خانواده چندان هم میکند ،دختر را مورد مالمت قرار
میدهند ،در حالی که دختر سیزده
غریبنمینماید:

برایدخترکانغمگینچهارراهها....

ابراهیمعمران
دختــرک کمتــر از  ۱۵ســال مینمایــد و
آنقــدر حــرکات و رفتارش آشناســت که
نیــاز بــه توصیف خاصــی نــدارد ،چه که
امثــال او در ایــن ســالها به میزانســن
همیشــگی تقاطعها و چهارراهها تبدیل
شــدهاند و اتفاقــا اگر نباشــند رهگذران
تعجبمیکننــد .گرچــه همــه میدانیم
بیشــتر این بچهها چه دختر و چه پســر،
از طرف گروههایی سازماندهی میشوند
و هرچه درمیآورند ،بیشــترش به جیب
مافیایی میرود که ســکاندار هدایتشان
اســت ،اما به هر روی بــرای خالینبودن
عریضه و به مناســبت امــروز یعنی «روز
دختر» بد ندیدم به نحوی باب گفتوگو
را با یکی از آنها باز کنم.
نخســتین چهارراه ســمت غرب شــهر،
در فرصت قرمز شــدن چــراغ ،به یکی از
آن دخترکان گفتم اوضاع چطور اســت؟

خیلی ســریع ،راحــت و بزرگتر از ســن
خــود گفت« :مگه اوضاع بدتر از این هم
میشه؟ جوری میپرسی که انگار در این
شهر و کشور نیستی!»
کمــی خــود را جمعوجور کــردم و گفتم
همیــن طــوری ،فقط بــرای اینکه ســر
صحبت را باز کنم پرســیدم .گفت« :آن
زمــان که کرونــا نبود ،چنــد نفری گلی
یــا دســتمالی از مــا میخریدند .حــاال از
ترس بیمــاری حتی حاضرنــد زیر آفتاب
تلفشوند ،اما شیشه ماشینشان را پایین
نکشند!»
دیدم در صــورت ادامه این روند بحث به
سمت گزارشهای تلویزیونی ،روزنامهای
و حرفهــای تکــراری طرفین کشــیده
میشــود ،پس گفتم میدانی یکی از ایام
ایــن هفته به نام روز دختر نامیده شــده
اســت؟ گفت« :یعنی چی؟» گفتم یعنی
در تقویم به این نام ثبت شده است و باید

بــر ا ی
دخترها جشن گرفته شود و مثال
تبریکی گفته شود و از این حرفها .تلفن
همراهــش را نشــان داد و گفــت« :این
موبایل رو میبینی؟ درسته که فقط برای
پیــدا کردن ما اســت و اگرکاری داشــته
باشــند ،بهمون زنگ میزنند ،ولی توی
ی دارم که تلگرام و واتسآپ
خون ه یه گوش 
داره .میخــوام بگم اونقدرهــا هم از دنیا
بیخبر نیستیم و چیزهایی میدونیم».
پرســیدم مثــا چــه؟ گفــت« :همیــن
چیزهایی که همه برای هم میفرستند.
جوک ،کلیپ و از این چیزها».
خواســتم بپرسم آیا خبرهای اخیر درباره

قتلهــای ناموســی
را هم شــنیده یــا دیــدهای؟ که نهیبی
بــه خود زدم و گفتم شــاید آگاه نباشــد،
پس بیجهت ذهنش را مشــوش نکنم.
چراغ یکی ،دو دفعهای قرمز و ســبز شد.
بحثمــان ادامه داشــت تا اینکه کســی
صدایــش کــرد و دختــرک رفــت .حین
دورشــدن گفــت« :فکرنکــن نفهمیدم
خبرنــگاری و بــرای تلویزیــون و روزنامه
ش میگیری .همتون یه جور حرف
گزار 
میزنید ،با سوالهای تکراری».
با خود گفتم ما را باش که فکر میکردیم
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ساله هیچ گونه مسئولیت قانونی
ندارد و نمیتوانسته با عقل و درایت
راهی را برگزیند تا ما وی را مسئول
اعمالش بدانیم .تا زمانی که قانون،
نهادهــا و افراد تفاوت میان صغیر
(زیر هجده ســال) وکبیــر (دارای
بلوغ عقلی) را که لوازم بسیاری در
نظامهای حقوقــی دارد ،مالحظه
نکنند ،میتوان شاهد بریده شدن
سر دختر سیزده ساله توسط پدر یا
برادر یا حتی عمو بود.
•
سرنوشت قاتالن ناموسی
در چارچــوب شــریعت موجــود
کــه زنــان ملــک مــردان و تحت
قیمومــت آنهــا تصور میشــوند،
قاتالن ناموسی همیشه از مجازات
خواهندگریخــت .نمیتوان فردی
را بــرای تخریب «مــال» خودش
محاکمه و مجازات کرد.
در طــرف دیگر ماجــرا ،چه نفعی
بــرای یــک زن دارد که شــوهر یا
پســرش را برای کشــتن دخترش
مجازات کنــد .حتی اگر او ولی دم
شــمرده شــود (یا یک چندم ولی
دم) ،او فرد دیگر خانواده را برای از
دســت دادن عزیزی دیگر از دست
نخواهــد داد .قصــاص و اعــدام،
چنــان مجازاتهای ســنگدالنه و
خشونتباری هســتند که افرادی
زیــر بــار تحمیــل آنها بــر دیگران
نمیروند .مدافعان حقوق زنان نیز
عموما با اعدام مخالف هستند.
این بنبست حقوقی -اجتماعی،
مــردان خانــواده را از مجــازات
قتلهــای ناموســی رهایــی
میبخشد .همه ترتیبات به گونهای
تنظیم شــده اســت کــه دختران
نقشی در تعیین آینده خود نداشته
باشــند .البته حتی اگــر آنها خود
تعیینکنندهباشند،تضمینیبرای
تصمیمگیریهای همیشه معقول
وجود ندارد .آینده همیشه روشن
و طالیی نیست .زندگی هم شرکت
بیمهنیست.
----نظرات ابــراز شــده در این مقاله،
لزوما موضع این نشریه نیست.

مثال جور دیگری
بودیــم بــرای این
دخترک.
پرغصــه
قصــه
دختــرکان غمگین
چهارراهها همانطور
کــه دختــرک ایــن
یادداشت گفت آنقدر
تکــراری اســت کــه از
فرط زیاد نوشتن ،شاید
بیاهمیت شــده اســت،
هم برای مردم و هم برای تصمیمگیران.
وگرنه کیســت که نداند همین دخترکان
چند صباح بعد مــادران دخترکانی دیگر
خواهند شد و آنها نیز بیمنت و بیحرف
اضافه باید همان کار تکراری سر چهارراه
را ادامه دهند تا این داستان هماره تکرار
شــود .خواستم به چهارراه دیگری بروم،
اما با خــود گفتم چرا؟ چــه امر جدیدی
است که آن دخترک اولی نگفته باشد؟
شهروند
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سالمت...
سالمترین خوراکیهای تابستانی برای تقویت
سیستم ایمنی بدن
بــه غیر از طعــم عالــی ،میوهها و
سبزیهای تابستانی حاوی انواع
ویتامینها ،مواد معدنی و ســایر
مــواد مغــذی ســالم بــرای
بهبود عملکرد سیستم
ایمنی بدن هستند.
بــه گــزارش نشــریه
کانادایــی پســیفیک هلث باید با
انتخــاب میوههــا و ســبزیهای
مخصــوص ایــن فصل ،سیســتم
ایمنی بــدن را برای مبارزه مؤثر با
ســموم مضر و عوامل ایجادکننده
بیماری تقویت کرد.
انــواع هندوانــه ،طالبــی و خربزه
دارای ویتامینهــای A ،C ،
 ،B6لیکوپــن ،آنتیاکســیدانها
و اســیدهای آمینــه بــوده و یــک
میانوعده بســیار مغذی و بدون
چربــی بــا مقــدار کالــری ناچیــز
محسوبمیشوند.
ویتامیــن  Cنقــش اساســی در
بهبــود عملکــرد سیســتم ایمنی
بدن دارد .اسیدهای آمینه نیز در
ترمیم ماهیچهها ،اســتخوانها و
بافتهای پوســتی بسیار ضروری
هستند.

انواع توتها
بــه ویــژه تــوت
فرنگی ،تمشک و زغالاخته سرشار
کو
از ویتامین  ،Cاسیدهای فنولی 
آنتیاکسیدانها و منبع عالی فیبر
هستند .زغالاخته اغلب به لطف
خاصیت ضدسرطانی به عنوان یکی
از سالمترین میوههای دنیا شناخته
شده است .انواع توتها همچنین
حاوی آنتوسیانین ها هستندکه با
رادیکالهــای آزاد ،التهاب و حتی
سرطان مبارزه میکنند.
امــا ذرت سرشــار از ویتامینهای
گــروه  ،Bویتامیــن  ،Cپتاســیم،
آهــن ،منیزیــم و حتــی پروتئیــن
است .خاصیت آنتیاکسیدانی ذرت
در مبــارزه با ســرطانهای خاص
نقش اساسی دارد.
اگر دچار دردهای مزمن ،پرفشاری
خــون ،ســرماخوردگی و ضعــف

سیستم ایمنی هســتید ،سیر
ممکــن اســت بهتریــن
دوست شما باشد .این
خوراکی حاوی مقادیر
زیادی منگنز ،سلنیوم،
فیبــر ،ویتامینهــای  Bو  Cو
مقادیری از هر ماده مغذی ســالم
دیگر اســت که بدن ما بــه آن نیاز
دارد.
گوجهفرنگی حــاوی مقادیر زیادی
ویتامیــن C ،Aو  ،Eپتاســیم و
همــه کاروتنوئیدهــای قدرتمنــد
(آلفاکاروتــن ،بتاکاروتن ،لوتئین
و لیکوپــن) اســت .بــرای بهبــود
عملکرد سیستم ایمنی بدن توصیه
میشــود ،آب گوجهفرنگــی صرف
کرد.
در پایــان بــه این اشــاره کنیم که
هر  ۱۰۰گرم کیــوی ۱۵۴ ،درصد
نیاز بدن به ویتامیــن  Cرا تامین
میکند .ویتامین  Cآنتیاکسیدان
قدرتمنــدی اســت کــه میتوانــد
اثرات رادیکالهای آزاد را که باعث
التهاب و سرطان میشوند ،خنثی
کند.

آیا ویتامین  Dاز بروز
سرطان جلوگیری میکند؟

ورزش شـــدید با قــلب
چکارمیکند؟
مطالعه جدیدی کــه در مجموعه
مقــاالت کلینیــک مایــو منتشــر
شده ،نشان میدهد ورزش شدید
میتواند خطر ابتال به آریتمی قلبی
یا ضربان قلب نامنظــم را افزایش
دهد.
به گزارش نشــریه واشنگتن پست
اگرچه شیوه زندگی فعال میتواند
بــه کاهش خطــر ابتال بــه چاقی،
بیماریهای قلبــی ،دیابت نوع ۲
و ســایر بیماریهای مزمن کمک
کنــد ،اما محققــان ایــن مطالعه
گفتهانــد ،افــراد تنهــا درصورتــی
که میــزان توصیه شــده ورزش را
رعایت کنند ،از این مزایا بهره مند
میشــوند .وزارت بهداشت ایاالت
متحــده ( )HHSتوصیه کرده كه
بزرگساالن باید حداقل  ۱۵۰دقیقه
در هفته ورزش با شــدت متوسط
یا  ۷۵دقیقه فعالیت هوازی شدید
انجام دهند.
فعالیتهای ورزشــی شدید شامل
دویــدن ،دوچرخهســواری ،شــنا
و رقص اســت .پیــادهروی ،گلف،
تمرینهــای خانگــی و باغبانی از

جملــه فعالیتهــا بدنی با شــدت
متوسطهستند.
مطالعه جدید تاکید میکند افرادی
که هر هفته ورزش شدید بیشتر از
میزان توصیه شده انجام میدهند،
احتمــا ًال دچــار کلسیفیکاســیون
عروق کرونر ( )CACمیشــوند.
ســطح بــاالی ورزش بــه مــرور
زمــان باعــث ایجــاد اســترس در
عــروق و افزایــش خطــر ابتــا به
کلسیفیکاسیونعروقخواهدشد.
ایــن بیمــاری حاکــی از وج ـ ـ ود
پالکهــای حــاوی کلســیم در
شــریانهای قلب است .محققان
با مطالعــه بر روی  ۳هــزار و ۲۰۰
نفر ،دریافتند افرادی که برای ۴۵۰
دقیقه یا حداقل هفت ساعت و نیم
در هفته فعالیت ورزشــی با شدت
متوسط دارند( ،یعنی  ۳برابر میزان
توصیه شده) ۲۷ ،درصد بیشتر از
سایرین به کلسیفیکاسیون عروق
کرونر مبتال میشــوند .این خطر
بــرای مردان کمی بیشــتر از زنان
اســت .این بیمــاری خطر ابتال به
حمله قلبی را چند برابر میکند.

یک بررسی جدید
نشان میدهد که
مصــرف مقادیــر
کافــی ویتامیــن
 Dمیتواند برای
پیشگیری از ابتال
به چندین سرطان
مفید باشد.
به گزارش ساینس
دیلی این مطالعه نشــان داده
که ویتامین  Dمیتواند تأثیر
مثبتی بخصوص در پیشگیری
از سرطان روده بزرگ و خون
داشته باشد.
پروفســور کارســتن کارلبرگ
از دانشــگاه فنالنــد شــرقی
و پروفســور آلبرتــو مــوژوز از
دانشــگاه مادریــد نتایــج این
تحقیــق را در مــورد نقــش
ویتامین  Dدر پیشــگیری از
سرطان جمعآوری کردهاند.
بــه گفتــه آنهــا بیــن ســطح
پاییــن ویتامیــن  Dدر خون
و افزایــش شــیوع ســرطان
پستان و پروستات نیز ارتباط
مستقیمی وجود دارد.
بســیاریها میداننــد کــه
ویتامیــن  Dبرای ســامتی
استخوان بســیار مهم است،
اما سیســتم ایمنی بــدن نیز
توســط ایــن ویتامین تنظیم
میشود .به گفته دانشمندان

نیکوتین؛ عامل انتقال سلولهای
سرطانی ریه به مغز
اثر ضدســرطانی ویتامین D
مبتنــی بر این واقعیت اســت
که این ویتامین به سلولهای
ایمنی خاصی متصل شــده و
بر رشــد و فعالیــت آنها تأثیر
میگذارد .مقادیرکم ویتامین
 Dخطــر عــدم رشــد کافــی
ســلولهای ایمنــی و تبدیل
شــدن آنهــا بــه ســلولهای
ســرطانی با رشــد غیــر قابل
کنترل را افزایش میدهد.
ویتامین  Dاز طریق نور آفتاب
ســنتز میشــود و میتوان از
منابع غذایی مانند ماهیهای
چــرب ،زرده تخممرغ ،قارچ
و محصــوالت غذایــی غنــی
شــده نیــز آن را دریافت کرد.
امــا از آنجــا کــه گزینههــای
رژیم غذایی محدود هستند،
قرار گرفتــن در معرض آفتاب
همچنــان بهتریــن منبــع
ویتامین  Dاست.

یک مطالعه جدید نشان میدهدکه
مواد شیمیایی موجود در تنباکو به
انتقال سلولهای سرطانی از ریهها
به مغزکمک میکند.
به گــزارش مدیکال دیلی؛ برآوردها
نشــان میدهــدکه تــا  ۴۰درصد از
مبتالیان به ســرطان ریــه احتماال
دچار تومورهای متاســتاتیک مغز
میشوند .این امر میتواند میانگین
مدت بقای بیمار را به کمتر از شش
ماه کاهش دهد.
محققان دانشــکده پزشــکی ویک
فارســت در کارولینــای شــمالی
وضعیت سالمت  ۲۸۱بیمار مبتال
به ســرطان ریــه را مــورد تجزیه و
تحلیل قرار دادند .نتایج نشان داد
که شــیوع تومورهای متاستاتیک
مغز در بیماران سیگاری نسبت به
سایر بیماران مبتال به سرطان ریه،
بیشتر است.
نیکوتیــن بــا تاثیر بــر میکروگلیا،
نوعی ســلول ایمنی در مغز ،منجر
به ســرطان مغز میشود .محققان
دریافتنــد که نیکوتین ســلولهای
میکروگلیایی را از فرم  M1خود که

باعث از بین رفتن تومورها میشود،
به شــکل دیگری به نام  M2تغییر
میدهــد کــه از رشــد ســلولهای
سرطانیپشتیبانیمیکند.
با این حال این تیم پژوهشــی راهی
بــرای کاهــش یــا مســدود کردن
اثرات نیکوتین بر روی سلولهای
سرطانی پیدا کرده است .پارتنولید،
ترکیبی طبیعی کــه در گیاه بابونه
اروپایی یافت میشود ،در جلوگیری
از تومور متاســتاتیک مغز که ناشی
از قرار گرفتــن در معرض نیکوتین
است ،مفید است .به گفته محققان
ایــن روش درمانــی بــه میکروگلیا
کمک میکند که فرم اصلی خود را
حفظ کند.
به گفته محققان در حال حاضر تنها
راه درمان سرطان مغز پرتودرمانی
اســت ،زیرا داروهای شیمیدرمانی
ســنتی نمیتواننــد از ســد خونــی
مغزی عبور کنند ،اما پارتنولید این
خاصیــت را دارد و میتوانــد روش
خوبــی بــرای پیشــگیری از تومور
متاستاتیک مغز باشد.
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حکومت جالدان؛
نیم قرن سلطه خاندان اسد بر سوریه
آرش گنونی
 ۲۶خــرداد ۲۰ -ســال از مــرگ
حافظ اسد و  ۵۰سال از زمامداری
خانواده او در ســوریه میگذرد؛ اما
در ایــن مدت ،نه تنهــا درد و رنج
مردم این کشــور کاســته نشــده،
بلکه ســوریه در ردیف فقیرترین و
ناامنترین کشــورهای جهان قرار
گرفته است.
در دهم ژوئن ســال  ،۲۰۰۰حافظ
اسد ،رئیسجمهور وقت سوریه بر
اثر بیماری قلبی درگذشت.
مرگ او ،پرونده سه دهه حکومت
با مشتهای آهنین را بست که با
هرگونه مخالف رژیم خود به شدت
برخورد میکــرد ،و در عین حال،
پرونده دیگری از ســلطه پسرش را
گشــود که در اســتبداد و سرکوب
خونین و مرگبار دستکمی از پدر
نداشته و ندارد.
دوره  ۳۰ساله حکومت حافظ اسد
و دوره  ۲۰ســاله حکومــت بشــار
اسد ،در سالخی شهروندان سوری
بــه نام «اصالحــات» و «مبارزه با
تروریسم» مشترک است.

به قدرت رسیدن حافظ اسد
ســال  ،۱۹۷۰نیم قــرن پیش ،نه
تنها ســوریه ،بلکــه خاورمیانه در
بحرانهای هویتی و نظامی به سر
میبرد.
شکست اعراب ،از جمله سوریها،
از اســرائیل در جنــگ شــش روزه
و همچنیــن بنبســت مداخلــه
بینتیجه سوریه در درگیری اردن
با فلســطینیها ،قــدرت حاکم در
سوریه را تضعیف کرده بود.
همچنیــن مــرگ ناگهانــی جمال
عبدالناصر ،رئیسجمهور مصر در
ســپتامبر  ،۱۹۷۰شــوک بزرگی را
به نظامیان ملیگرای جهان عرب
وارد کرده بود.
حافظ اســد که آن زمان وزیر دفاع
ســوریه بود ،از این شــرایط به نفع
خــود بهــره بــرد و روز شــانزدهم
نوامبــر همان ســال بــا انجام یک
کودتــا علیــه نورالدین االتاســی،
نخستوزیر وقت ،خود جانشینش
شــد و قدرت اصلی در کشور را به
دست گرفت.
ایــن کودتــا کــه بعــد ًا در ادبیات
رسمی سوریه« ،جنبش اصالحی»
(الحركة التصحيحيــة) نامگذاری
شد ،در واقع سه روز پیش از آن آغاز
شده بود؛ زمانی که اسد با حمایت
ارتش ،رقبایــش در حزب بعث ،از
جمله صالح جدید ،رئیسجمهور
وقت را دستگیرکرد .صالح جدید
کــه از ســال  ۱۹۶۳در قدرت بود،
در دوران حکومت حافظ اســد ،به
مدت  ۲۳ســال در زندان بود و در
همان زندان درگذشت.
چند ماه بعــد ،در دوازدهم مارس
ســال  ،۱۹۷۱حافــظ اســد در
یک رفراندوم نمایشــی بــه عنوان
رئیسجمهور جدید سوریه انتخاب
شــد .این نتیجــه در حالی بود که

حافظ اســد از اقلیــت علویهای
ســوریه بــود و در آن زمــان ،از
جمعیت هفت میلیونی کشــور،
حداکثــر  ۱۵درصد علوی بودند.
به این ترتیب ،اسد به اولین حاکم
علوی سوریه تبدیل شد و بیشتر
مقامهــای مهــم دولتــی و حزب
حاکم بعــث و همچنین مقامات
ارتش را به علویها واگذارکرد.
یکی از مهمتریــن اتفاقاتی که در
همان سالهای آغازین حکومت
حافــظ اســد روی داد،
تشــکیل «اتحاد جماهیر
عربــی» بــود کــه توافق
آن در ســال  ۱۹۷۱در
بنغــازی به امضای حافظ
اسد ،انور سادات و معمر
قذافی رســید؛ ســه رهبر
نظامی سه کشــور عربی
کــه ســوداهایی فراتــر از
مرزهای کشورشان در سر
میپروراندند.
تشکیل چنین اتحادی ،تحولی در
مفهوم ملیگرایی عربــی بود ،اما
توافــق این طــرح در عمل نتیجه
نداد و اختالفها میان سه کشور،
از جملــه مخالفــت حافظ اســد با
گفتوگوهــای مصر و اســرائیل و
امضــای توافق کمپدیویــد ،این
اتحاد را با شکست روبهرو کرد.
دومین برنامه ناموفق حافظ اســد
در ســالهای آغازیــن حکومتش،
همدســتی بــا مصــر در جنــگ با
اســرائیل در اکتبر سال  ۱۹۷۳بود
کــه به جنــگ یوم کیپــور معروف
شــده اســت .در آن زمان سوریه و
مصــر در حملــهای غافلگیرکننده
به مواضع اسرائیل در شرق کانال
ســوئز و همزمــان در ارتفاعــات
جوالن ،قصد داشتد شکست خود
در جنگ شش روزه سال  ۱۹۶۷را
جبران کنند و مناطق تحت تصرف
س گیرند.
اسرائیل را بازپ 
اما پس از عقبنشینیهای جدی،
ارتش اســرائیل باالخره توانست با
تلفات زیاد ،بر جنگ مسلط شود
و حافظ اسد در نهایت مجبور شد
در روز  ۲۳اکتبر آتشبس را بپذیرد
و چنــد مــاه پس از آن نیــز ،در مه
 ،۱۹۷۴توافقــی را درباره جوالن با
اسرائیل به امضا برساند.
گفتــه میشــود امپراتــوری ملکی
رفعت اسد  ۹۰میلیون یورو ارزش
دارد
بیشتر در این باره:
امپراتوری مخفی عموی بشار اسد
در اروپا
چنــد هفتــه پــس از ایــن توافق،
ریچــارد نیکســون رئیسجمهور
وقت آمریکا ،در اواســط ماه ژوئن
 ،۱۹۷۴به دمشــق ســفرکــرد و از
برقراری مجدد روابط دیپلماتیک
میان آمریکا و سوریه خبر داد که از
سال  ۱۹۶۷قطع شده بود.
کمتــر از یــک ســال بعــد ،جنگ
داخلی لبنان آغاز شــد و با گذشت
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 ۱۵مــاه از ایــن جنــگ ،در ژوئن
 ،۱۹۷۶نیروهــای ســوریه نیــز به
درخواســت نیروهای مسیحی که
در جنگ با گروههای فلسطینی در
موقعیت ضعف قرار گرفته بودند،
وارد لبنان شدند.
امــا طولی نکشــید کــه نیروهای
ســوریه کنترل تقریبــ ًا همه خاک
لبنان به اســتثنای مناطق مرزی
با اســرائیل را به دســت گرفتند و
با نیروهای مسیحی لبنان نیز که
از حضور ســوریه در مناطق تحت
کنترل آنان به خشــم آمده بودند،
درگیر شدند.
ورود ســوریه بــه لبنــان در زمــان
حکومت حافظ اسد ،آغاز  ۳۰سال
سلطه سیاسی و نظامی دمشق بر
بیروت بود.
امــا در ســوی دیگــر مرزهــای
ســوریه ،روابط دمشق با بغداد در
دوران حکومــت صدام حســین،
رو بــه وخامت میگراییــد .صدام
کــه از جناح رقیب اســد در حزب
بعث به شــمار میرفت ،سوریه را
متهــم میکــرد که علیــه قدرتش
توطئهچینیمیکند.
کمی پس از شــروع جنگ عراق و
ایران در سال  ،۱۹۸۰روابط عراق
و ســوریه به دلیــل حمایت حافظ
اســد از جمهــوری اســامی قطع
شد.
برخورد حافظ اسد با اسالمگرایان
اخوان المسلمین سوریه نیز یکی از
اصلیترین دغدغههای او از ابتدای
به قدرت رسیدن بود.
اخوان المسلمین سوریه که سال
 ۱۹۳۵در شهر حلب بنیان گذاشته
شــد ،در ابتدا به دالیل مذهبی و
سپس به دالیل سیاسی به مبارزه با
حزب بعث میپرداخت و از همان
اوایــل دهــه  ،۱۹۷۰از مهمتریــن
مخالفــان داخلــی حافظ اســد به
شمار میرفت.
حکومــت حافــظ اســد بــه حمله
مرگبار اخوان المسلمین به مدرسه

نظامی شهر حلب در شمال سوریه
در سال  ۱۹۷۹واکنش تند و قاطعی
نشــان داده بود ،اما اوج درگیری
اخوان المسلمین با حافظ اسد به
ســال  ۱۹۸۲بازمیگردد که اخوان
المسلمین از مردم حما ،پایگاه این
گروه ،خواست تا علیه حافظ اسد
قیام کنند .در شــامگاه دوم فوریه
آن ســال ،یک گــروه  ۲۰۰نفره از
مردان مســلح اخوان المســلمین
شهر حما را محاصره کردند و دهها
نفر را کشتند.
این اقــدام منجر به حملــه ارتش
ســوریه به حما به دســتور حافظ
اســد شد و «کشــتار حما» اتفاق
افتــاد .هیچ وقــت آمــار دقیقی از
تعداد قربانیان این کشتار منتشر
نشد ،اما گزارش منابع مختلف ،از
کشته شدن  ۱۰هزار تا  ۴۰هزار نفر
حکایت دارد.
همزمان با سرکوب خونین اخوان
المســلمین و دشــمنان آشــکار و
قســمخورده داخلی ،حافظ اســد
رقبای خود در حلقههای نزدیک به
قدرت را نیز از میان برمیداشت.
در ســال  ،۱۹۸۰صالحالدیــن
بیطار ،نخستوزیر پیشین سوریه
کــه از منتقــدان حکومــت حافظ
اسد بود ،در پاریس به قتل رسید.
همچنیــن حافــظ اســد به بــرادر
کوچکتــرش رفعت اســد نیز رحم
نکرد که به قدرت طمع داشت.
رفعت اسد هر چند به دلیل نقش
داشــتن در کشــتار شــهر حما به
«قصــاب حمــا» معروف شــده و
اینگونه وفاداری خود به برادرش را
ثابت کرده بود ،در ســال  ۱۹۸۳با
حافظ اسد دچار اختالف شد .او از
فرصت بیماری حافظ اسد استفاده
کــرد تا علیه قدرتــش کودتا کند،
اما موفق نشــد و پــس از برکناری
از مناصــب مهم حکومتی ،ســال
 ۱۹۸۴سوریه را ترک کرد .به تازگی
دادگاه رفعت اســد در فرانســه ،به
اتهام تخلفات مالی گسترده برگزار
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شده است.
چند ســال بعــد ،اتحــاد جماهیر
شــوروی ،بزرگتریــن حامــی
بینالمللی رژیم دمشق فروپاشید؛
حافظ اسد از ســال  ۱۹۸۰که یک
پیمان دوستی و همکاری با مسکو
به امضا رســانیده بود ،شــدید ًا به
شوروی وابسته بود.
از بیــن رفتن ،بلوک شــرق،
موجب نزدیکی نسبی دمشق
به واشینگتن شد ،به طوری
که در حمله نیروهای ائتالف
به رهبری آمریکا علیه صدام
حسین ،پس از اشغال کویت
از ســوی عــراق ،بــه جبهــه
آمریکاپیوست.
در اکتبــر ســال  ،۱۹۹۴بیل
کلینتون رئیسجمهور وقت
آمریکا به دمشق سفر
کرد و در سال ۱۹۸۸
نیــز حافــظ اســد به
پاریس رفت و با ژاک
شیراکرئیسجمهور
وقت فرانســه ،دیدار
کرد .این اولین سفر
رئیسجمهور سوریه
به یک کشور غربی در
بیش از دو دهه پیش
از آن بود.
نزدیکی سوریه به فرانسه بعد ًا خود
را در تشییع جنازه حافظ اسد نیز
نشــان داد ،زیرا ژاک شیراک تنها
رئیسجمهور یک کشور غربی بود
که در این مراسم شرکت کرد.

انتقال موروثی قدرت در یک
«جمهوری عربی»
وقتــی حافظ اســد در  ۷۰ســالگی
درگذشــت ،همه میدانســتند که
قرار است چه کسی قدرت به جای
مانده را به دست گیرد.
بــا وجــود گزینههای جــدی برای
رهبری ســوریه ،مثل عبدالحلیم
خدام ،نخســتوزیر مــورد اعتماد
حافظ اسد ،اما او قصد داشت یکی
از پسرانش را برای جانشینی خود
انتخاب کند.
با مرگ باســل اســد ،پســر بزرگ
حافظ اسد در یک سانحه رانندگی
در ســال  ،۱۹۹۴حافــظ اســد
مســئولیت پرونده لبنان را به پسر
کوچکترش  -بشار اسد  -واگذار
کرد .ایــن واگذاری نشــان داد که
حافظ اســد تصمیم قطعی خود را
در زمینه موضوع جانشینی اتخاذ
کرده و ایــن اقــدام،نوعی تمرین
قدرت و آمادهسازی بشار اسد برای
در اختیار گرفتن زمامداری سوریه
پس از درگذشت پدرش بود.
وقتــی حافــظ اســد درگذشــت،
براساس قانون اساسی ،عبدالحلیم
خدام نخستوزیر ،باید برای چند
هفتــه بــه عنــوان رئیسجمهــور
موقت ســوریه ،اداره امور کشور را
برعهده میگرفت تا زمینه را برای
به قدرت رسیدن بشار اسد فراهم
کند.
یــک مــاه پــس از مــرگ حافــظ
اسد ،بشار اســد در یک انتخابات
غیررقابتــی بیــش از  ۹۷درصد آرا
را بــه دســت آورد و رئیسجمهور
جدید سوریه نام گرفت.
فاصلــه کوتــاه ریاســتجمهوری
حافظ و بشــار ،بــه دلیل توقف در
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خشــونتهای سیاســی رایــج ،به
«بهــار دمشــق» شــهرت یافت.
در ایــن دوره گــذرا ،بســیاری از
روشــنفکران و فعــاالن سیاســی
ســوری ،بــا انتشــار بیانیههایــی
خواستار گشــایش فضای سیاسی
کشور شدند.
همچنین بشار اسدکه در آن موقع
 ۳۵ســاله بود و رهبــری جوان به
شمار میرفت ،در دورهای به قدرت
رســیدکه نسل جدیدی از خانواده
حکمرانان عربی به قدرت رســیده
بودند .در اردن ،ملک حسین و در
مراکش ملک حسن تازه درگذشته
و قــدرت را به فرزندانشــان واگذار
کرده بودند.
بنابرایــن بــا توجه بــه فضای کلی
حاکــم بر جهــان عــرب ،عجیب
نبود که در سوریه نیز گرچه حافظ
اســد عنوان پادشاهی نداشت ،اما
فرزنــدش را جایگزین خــود کند.
همچنین انتقال قــدرت از حافظ
اسد به بشــار اســد ،اولین انتقال
قدرت مسالمتآمیز طی دهههای
گذشته سوریه بود.
بشــار اســد کــه در بریتانیــا
چشمپزشکیخواندهبود،بهتبعیت
از رهبران جوان کشورهای عربی،
به اصالحاتی در میراث سیاســی و
اقتصادی پدرش روی آورد.
اما بشار اسد با دیگر رهبران جوان
کشورهای عربی که در کشورهای
غربی تحصیل کرده بودند ،تفاوت
داشــت .او در عمل هیچ میلی به
مدرنســازی کشــور و ســازگاری
ســوریه بــا جامعه جهانــی از خود
نشــان نداد و خیلی زود امیدها را
نقش برآب کرد.
اصالحات اقتصــادی کــه او از آن
ســخن میگفــت بــه رانتهــای
اقتصادی به نفع طبقه حاکم تبدیل
شــد و نابرابریهــای اقتصادی در
دوران او بیــش از پیش گســترش
یافت.
همین نابرابریها بود که در جریان
اعتراضــات کشــورهای عربی در
ســال  ،۲۰۱۱مــوج نارضایتیها را
در ســوریه نیز بــه راه انداخت ،اما
پاسخ بشار اسد به این نارضایتیها
و اعتراضات ،سرکوب خونین بود
کــه تاکنون به مرگ بیــش از ۳۸۰
هزار نفر انجامیده است.
همچنین بشار اسد بیش از پیش،
زمینــه حضــور نیروهــای خارجی
بویژه روســیه و ایران را در ســوریه
فراهم کرد.
 ۹ســال پــس از آغــاز اعتراضــات
سوریه ،این کشور همچنان ناآرام
است .این ناآرامی و اعتراض مداوم
علیه بشــار اســد ،به تازگی خود را
در تظاهــرات بیســابقهای علیــه
حکومــت در شــهر دروزینشــین
سویدا در جنوب سوریه نشان داد.
در این شرایط بحرانی ،بشار اسد،
نخســت وزیــر ســوریه را از مقــام
خود برکنــارکرده ،اما بعید به نظر
میرسدکه این اقدام ،تأثیر چندانی
در جهــت بهبــود اوضاع داشــته
باشد.
امیدواریهــا در «بهار دمشــق»،
مدتهاســت که جای خــود را به
ویرانههــا در «بهــار عربــی» داده
است.
•
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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
__________________________
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• دکتر بهروز شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی
از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از  43سال سابقه
-----------------

 ereau Bl 3مطب
ب
ر
و
 2 Tasch J4Y 1Aسارد
7801 sard, QC 6-2622
Bros : 450-92
Tel.

• دکتر مهرنوش البرزی

----------------•

دکتر محمد ال بذال

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
هنگامی که بالی آمسانی نازل ...
تنهــا روزنــه امیــد این اســت که
فعالیت در کره زمین کند شــده و
محیط زیست نفس می کشد .هوا
پاکیزه تر است .فضای سبز بیشتر
و زندگــی حیوانات راحت تر شــده
اســت .آلودگی جوّی که هر ســال
میلیون ها تن را می کشــد ،عقب
نشسته است .ناگهان ،طبیعت که
شر کثافات آلودگی خالص شده،
از ّ
زیبا گشته است ...گویی اخطاری
که ویــروس کورونا بــه کره زمین
داده ،هشــداری نومیدانه به ما در
مســابقه خودکشــی وار تغییــرات
اقلیمی اســت« :توجه! ایستگاه
بعدی فروپاشی است».
در عرصــه ژئوپولیتیــک ،ظهــور
نمایشــی ویروسی ناشــناخته ،به
کلــی وضعیــت نظم جهانــی را به
هــم ریخته اســت .در همه جبهه
هــای جنــگ – لیبــی ،ســوریه،
یمن ،افغانستان ،ســاحل ،غزه و
غیــره – درگیری ها تعلیق شــده
اســت .شــیوع جهانی ویروس ،به
طور غیر رسمی ،با اقتداری بیش
از «شــورای امنیت ســازمان ملل
متحد» یک «صلح» کورونا ویروسی
کارآمد ایجادکرده است.
در سیاست بین المللی ،مدیریت
فضاحت بــار این بحران توســط
رییس جمهــوری دونالد ترامپ،
ضربه ای شــدید به رهبری ایاالت
متحده زده؛ زیرا نتوانسته به خود
و دیگران کمک کند.
درعوض ،چین پس از آغازی خبط

Tel.: 514-731-1443

>> ادامه از صفحه19 :

و خطا آمیز درمبارزه علیه ویروس
کورونا ،توانســت قد راســت کند،
به حدود  100کشــور کمک نماید
و بــه نظر می آیدکه به بزرگ ترین
زخمــی که از قرن ها پیش بر پیکر
بشــریت خورده ،غلبه یافته است.
آینده نظم نوین جهانی می تواند
از هم اکنون شکل بگیرد...
بــه هرحــال ،واقعیت ســخت این
اســت که نیرومندتریــن قدرت ها
و برترین و پیشــرفته ترین فناوری
هــا قادر بــه جلوگیــری از پخش و
نشــرکووید ،19-بیماری ناشی از
ویروس کورونا ،2-SARS-Cov
کــه بــزرگ ترین قاتل کــره زمین
است نبوده اند.
هنوز بسیاری از چیزها درمورد این
عامل عفونی ناشناخته مانده است:
به عنوان مثال ،کسی نمی داند آیا
تغییر (جهش) می یابــد ...این را
نیز کســی نمی داند که چرا مردان
بیش از زنان مبتال می شوند و دو
تن که مشــخصات مشابه دارند –
جوان ،تندرســت و بــدون عالیم
بیماری -به شــکل هایی متضاد
به ویروس مبتال می شــوند .یکی
به شــکل مالیم و دیگری به شکل
شــدید و مرگبــار .یــا این کــه چرا
کودکان تقریبا هیچ گاه به عفونت
مبتال نمی شــوند .این را نیز کسی
نمــی داند کــه آیا بیمــاران درمان
شده ،ویروس را به دیگران انتقال
مــی دهند یا به راســتی مصونیت

می یابند .اما این درحدی وســیع
پذیرفته شــده که ظهــور ویروس،
مانند موارد مشــابه پیش از آن ،از
طریق یک حیوان به انسان انتقال
یافته است...
ایــن را نیــز می دانیم کــه از زمانی
کــه ویــروس کورونــا – از طریــق
چشــم ،بینی یا دهان -وارد بدن
قربانــی خود می شــود ،به صورتی
سرســام آور شــروع به بازسازی و
تکثیر خود می کنــد ...بنابر گفته
ایزابل سوال ،پژوهشگر «مرکز ملی
بیوتکنولوژی» اسپانیا« :زمانی که
ویروس در داخل نخستین سلول
انســان جا می گیــرد ،در کمتر از
 24ساعت  100هزار ویروس دیگر
بازتولید می کند (.»)1
اما عــاوه برایــن ،ویژگــی خاص
و موذیانــه ایــن عامل بیمــاری زا
این اســت کــه وقتی بدن انســان
را تســخیر می کند ،بر نخســتین
حملــه خود متمرکز می شــود ،در
ایــن زمان هنــوز در بخش باالیی
مجاری تنفسی – از بینی تا گلو-
قابــل ردیابی نیســت و در آنجا با
ســرعتی سرســام آور بازتولید می
شود .از این زمان است که شخص
مبتال – که چیزی احســاس نمی
کند -به صورت یک بمب نیرومند
ویروســی در مــی آیــد و شــروع به
پخش گســترده آن – به سادگی از
راه حرف زدن یا تنفس – می کند
و ویروس مرگبار را در پیرامون خود
پراکنده می سازد .تنها معدودی از

افراد آلوده درمعرض دومین حمله
ویروس قرار می گیرند ،که این بار
متمرکــز بر ریه ها اســت و موجب
سینه پهلویی می شود که به ویژه
در افــراد بیش از  65ســاله مبتال
بــه بیماری های مزمــن می تواند
مرگبار باشد.
از آنجا که شــمار افراد آلــوده زیاد
و همزمان اســت ،ایــن اقلیت که
 15درصد از مجمــوع افراد مبتال
اســت – و کســانی هســتند که به
بیمارســتان ها مراجعه می کنند،
تعدادشان خیلی ســریع می تواند
بســیار زیاد شــود ...چنان که در
چین ،ایتالیا ،اســپانیا ،انگلستان
و ایاالت متحده دیده شــد؛ کافی
است که چندهزار تن هم زمان به
بخش های فوریت های پزشــکی
مراجعه کنند تا کل نظام سالمت
هرکشوری ،هرقدر هم که توسعه
یافته باشد ،از هم فروپاشد .تقریبا
در همه جا ،مقامات اعتراف کرده
اند که نتوانسته اند چنین شماری
از بیماران را پیش بینی کنند:
«یــک ســونامی دنبالــه دار از
بیمارانــی کــه در وضعیت وخیم
هستند.»)2(...
به دنبــال حجم عظیــم انتقادات
از آنچــه که «مدیریت بد» شــیوع
جهانی ویــروس به نظر مــی آمد،
برخــی از مدیــران اعــام کردنــد
که ســرعت حمله ویــروس آنها را
غافلگیرکرده است...
به عنوان مثال ،دونالد ترامپ بی
درنگ شــروع به گفتن ســخنانی

مانند «هیــچ کس نمی دانســت
که یک شــیوع جهانی یا کشوری
ویــروس به این گســتردگی در راه
اســت» و ایــن کــه ایــن امــر یک
«مشــکل غیرقابل پیش بینی» و
«چیزی که هیچ کس انتظارش را
نداشت» و «معلوم نبود از کجا می
آید» بوده کرد (.)3
درمــورد عــدم آمادگــی مقامــات
دربرابر هجوم شدید ویروس بسیار
چیزها می توان گفت ،اما استدالل
غافلگیری قابل قبول نیست ،زیرا
ده هاهشدار و بســیاری از گزارش
ها درمــورد قریــب الوقــوع بودن
ظهــور یــک ویــروس جدیــد ،که
می تواند مــادر همه بیماری های
فراگیر باشد ،ارایه شده بود .کافی
بود که آقای ترامپ و رهبران دیگر
کشــورهای جهان به هشدارهای
مکرر «سازمان جهانی بهداشت»
گوش فرامی دادند.
به ویژه ،اخطاری که این ســازمان
در سپتامبر  ،2019در آستانه حمله
ویروس کورونا به ووهان چین داد:
«ما در معرض تهدید خیلی واقعی
یک شیوع جهانی ویروس هستیم
که بــی نهایــت مرگبار اســت و با
حمله به مجاری تنفسی می تواند
موجب مرگ  50تا  80میلیون تن
و نابــود کــردن  5درصد از اقتصاد
جهانی شود .یک شیوع جهانی در
این حد فاجعه خواهد بود و باعث
بروز هرج و مرج ،بی ثباتی و عدم
امنیــت عمومی می شــود .جهان
برای این امــر آمادگی ندارد (.»)4

به عبارت دیگر ،این شیوع جهانی،
قابل پیش بینی ترین فاجعه تاریخ
ایاالت متحده بوده اســت ،بسیار
بیــش از پــرل هاربــر ،قتل کندی
یــا  11ســپتامبر  .2001آنهــا می
دانستند ...اجتناب از فاجعه امکان
پذیر بود...
بســیاری از کشــورها از فنــاوری
های جدید تجسس مجازی برای
مبارزه علیه کووید 19-اســتفاده
می کنند .این نخستین بیماری در
سطح جهانی است که برای مبارزه
بــا آن از ابزارهای رقومی اســتفاده
می شــود و این امر موجب مطرح
شــدن بحثــی درمــورد خطــرات
آن بــرای زندگــی خصوصــی افراد
شده اســت .هیچ تردیدی نیست
کــه ردیابــی تلفــن همــراه ،حتی
بــرای کاری خــوب ،در را به روی
امکان تجســس رقومی گســترده
می گشــاید .این از آن رو است که
اپلیکیشــن های احــراز هویتی که
نشــان می دهد شــما در هر زمان
کجا هســتید ،می تواند همه چیز
را درباره شما به حکومت بگوید...
و اقدامات «استثنایی» انجام شده
توسط مقامات دولتی می تواند ،به
ویژه در عرصه تجســس مجازی و
کنترل بیوتکنولوژی ،در آینده نیز
تــداوم یابد .همچنیــن ،حکومت
می خواهد به پرونده های پزشکی
شهروندان و اطالعات دیگری که
تاکنــون محفوظ بوده دسترســی
داشته باشد.

{>> ادامه در صفحه}24 :
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زندگی...

 ۱۲نکته درباره تاثیر روانی کرونا؛ چه باید کرد؟
تأثیــر روانی بیماری کرونا و زندگی
در قرنطینــه چیســت؟ و چطــور
میشود با آن مقابله کرد؟
برای کاهش مشکالت روحی ناشی
از این وضعیــت ،در حال حاضر و
یحتمل طی هفتههــای آینده چه
راهکارهایــی بایــد درنظــر گرفته
شــود؟ و هنگامی که زندگی عادی
از سرگرفته شود ،چه تغییراتی رخ
خواهد داد؟
دیوید آرونوویچ ،روزنامهنگار به ۱۲
نکته در این مورد اشاره میکند.
•
 -۱اضطراب و نگرانی طبیعی
است
دکترجورج هو روانشــناس بالینی
بیمارســتان پودونــگ یونایتــد
شــانگهای مــی گویــد " :هنــگام
رویارویــی بــا چنیــن بحرانهایی
ترس و اضطراب پدیدهای بســیار
رایج ومعمول است".
ایــن تــرس و نگرانــی هنگامی که
بیماری ،جان ما را تهدید می کند
ویــا زمانی که احتمــال ناقل بودن
نزدیکان وعزیزانمــان میرود ،می
تواند تاثیرات منفــی فزایندهای بر
زندگی ما بگذارد.
دکتــر هو می افزاید :پدیده دیگری
به نام واکنش اســترس حاد وجود
نوع واکنــش افراد در
دارد که بــه ِ
مراحل اولیه پس از تجربه آسیب زا
باز می گردد.
•
 -۲ممکن است میزان حتمل
ما در برابر سختیها کاهش
یابد
اگردرکنار خانواده یا نزدیکان خود
احساس می کنید کم طاقت شده
اید  ،یک دلیل ساده برای این امر
وجود دارد.
دکترهو توضیح می دهد که میزان
بردبــاری و تحمــل مــا در برابــر
نامالیمات ،درواقع بستگی زیادی
به توانایی های عمومی ما در غلبه
بر دشواری های زندگی مان دارد.
اگر تمامی توان تحمل و شکیبایی
خــود راصــرف یــک مــورد یعنــی
قرنطینــه شــدن کنیــم ،بدیهــی
است که میزان کمتری ازآن برای
دیگــر امورزندگی از جمله مدیریت
خانــواده ،مدیریــت کار ،مدیریت
روابــط اجتماعی یــا مدیریت امور
مالی باقی میماند.
در چنین وضعیتی متوجه میشویم
کــه مشــکالت جدیــدی را تجربه
میکنیم که پیشتر برایمان وجود
نداشــت .مشــکالتی که ناشــی از
کاهــش تــوان تحمــل ،مــدارا و

بردباری در ماست.
•
 - ۳برای برخی ،قرنطینه
"بینهایت طاقت فرسا" بوده
برپایــه یک نظرســنجی کــه کالج
سلطنتی لندن با همکاری شرکت
ایپسوس موری با موضوع بررسی
چگونگــی مقابله با قرنطینه انجام
داد ۱۵ ،درصــد مــردم قرنطینه را
بــی نهایــت دشــوار توصیف
کردند ۱۴ .درصد دیگر گفتند
کــه احتمال می دهنــد تا چند
هفتــه آینــده فشــار آن بیشــتر و
سختتر شود و  ۶درصد هم گفتند
کــه درزمــان قرنطینــه ازخدمات
مشاوره تلفنی بهره گرفتهاند .
•
 - ۴ساخلوردگان آسان تر از
جوانان با قرنطینه کنارآمدهاند
پروفســور بابی دافی از کینگز کالج
می گوید :نکته برجسته این است
که این موضوع با تفاوت میان نسل
هــا نیزارتباط دارد .چرا که تحمل
قرنطینه برای جوانترها دشــوارتر
از ســالخورده هاست  .یک چهارم
ازکسانی که در نظرسنجی شرکت
کردند می گویند کــه جدا از مدت
زمــان طوالنــی  ،قرنطینه چندان
هم دشوارنیست .بابی دافی معتقد
است بیشتر افراد این گروه را مسن
ترها تشکیل می دهند.
در انتهای دیگراین طیف ،از هر ده
نوجوان و بزرگســال چهار نفر می
گویندکه تحمل این پدیده برایشان
بســیار دشوار است و امیدوارندکه
طی دوره کوتاهی به پایان برسد.
دراین نظرسنجی افراد خوداشتغال
و کسانی که محدودیت های مالی
دارند ،نیز شرکت کرده اند .کسانی
کــه احتمــاال بــه دلیل کم شــدن
امکان کار ،درآمدشــان نســبت به
کارمندان رسمی کمتر شده است.
•
 - ۵ازهر ده نفر ،هفت نفر
طرفدارقرنطینهاند
از دیگــر یافتــه های نظرســنجی
یادشــده این بود که از هر ده نفر،
 ۹نفر پشتیبان اقدامات قرنطینهای
بودنــد و  ۷نفــر از هــر  ۱۰نفر نیز
ازاعمــال محدودیتهــای شــدید
حمایت کردند.
•
 - ۶کودکان آسیب پذیر بیشتر
در معرض خطر هستند
به نظر هلن وســترمن متخصص
حمایــت از کــودکان ،خانــه برای
برخــی از کــودکان محیــط امنــی
نیســت و با تعطیلی مــدارس این
افراد در معرض مخاطرات تازهای

قرار می گیرند.
"کودکان بــا ما از تجربه اضطراب
و افســردگی ســخن مــی گوینــد
و ایــن در حالــی ســت کــه دراین
مــدت تمــاس هــا در مورد ســوء
اســتفادههای خانگــی از کودکان
افزایش یافته است".
قرنطینه مشکالت کودکان

 ،ارتباط و
ط
ارتبا ط!« :انزوا
ارتبا
د است».
رای شما ب
ب

آســیب پذیــر را روز بــه روز
تشدید میکند .خط تلفنی تماس
با کودکان یکی از موارد حمایتی از
این کودکان در معرض خطر است
تا این ایام را سپری کنند.
•
 - ۷سیاست چماق و هویج؟!
اســتفان ریشر اســتاد روانشناسی
و علوم اعصاب در دانشــگاه سنت
انــدروز در هنگام شــیوع ویروس
کرونا به دولت بریتانیا مشاوره می
داد.
او مــی گوید" :رویکرد دولت نباید
این باشــد که زنجیر بزرگی به پای
مردم ببنــدد ،بلکه بایــد در مورد
محدودیتهــای عملــی مــردم
اندیشه کرده و به آن ها در برآورده
کردن نیازهایشان کمک کند".
مثال در مدیریــت پارکها به جای
ســرزنش کــردن مــردم بــه دلیل
رعایــت نکردن فاصلــه اجتماعی،
بایــد فضاهــای ســبز بیشــتر و
بزرگتــری را در اختیــار عموم قرار
داد .فضاهایــی مانند زمین های
گلف یا زمین های بازی.
ایــن روانشــناس می افزایــد " :به
گمــان مــن بــرای مقابله بــا این
بحران به روش های خالقانه تری
نیاز داریم".
•
 - ۸ارتباط ،ارتباط و
ی بــه ارتقــاء تفکر
کمتر افــکار منف
ارتباط
دگی نگاه میکنند،
مثبت کمک کند.
محققــان به زن
پروفسور ریشر می گوید" :
مطالعــه جدیــد
ض خطر مرگ ناشــی
حقیقــات نشــان
در معــر
یــی نشــان داده
ت
انزوا برای شما بد است".
بریتانیا
یتــوان بــا
داده کــه م 
منفیبافــی مکرر،
در حقیقــت تخمین زده می
کــه
وزش مغز ،درســت
آمــ
طر رسوب بیشتر دو
شــود که پیامدهای جسمی
خ
ند ساخت و تقویت
مان
ئین مسئول ابتال
برابر
انزوا وگوشه گیری تقریب ًا
پروت
چ ههــا بــا ورزش،
ماهی
آلزایمــر را افزایش
با کشیدن  ۱۵ســیگار در روز
بــه
یبافی را تغییر
روند منف 
است.
یدهد.
م
به طــوری که فقط
داد.
وهشــگران کالــج
است
این
اصلی
پرسش
بنابراین،
پژ
مراقبه طی  ۳۰هفته
ــای قلبی عروقی  ۳۰دقیقه
شــگاهی لنــدن با
که چگونــه می توان بــدون غرق
ه
ی

دان
از بیمار
تاثیر قابل توجهی بر
ــر روی رفتارهــای
مغــزی قــرار دارند .میتواند
شکل
شدن در انزوای اجتماعی ،به
مطالعــه ب
و ســکته
 ۳۵نفر از افراد باالی
ققــان ارتبــاط مغز بگذارد.
فیزیکی از افراد فاصله گرفت؟
بیش از ۰
بــه گفتــه مح
ـایعترین نوع زوال
ی یک دوره دو ساله
بیــن خوشبینی آلزایمر شـ
 ۵۵سال ط
مســتقیمی
ت .هر  ۳ثانیه ،یک
مایش سیتیاسکن
صوصیــات مثبت ،عقل اســ
و انجام آز
و ســایر خ
هان بــه زوال عقل
دازهگیری رسوبات
ک زندگــی و رژیم نفــر در ج
مغز برای ان
ماننــد ســب
شود .در سال ۲۰۱۵
یلوئید یک سوم از
ی
م ،تحرک کافی و مبتال م 
تاو و بتا آم
غذایی ســال
میلیون و  ۸۰۰هزار
جه شدند در افرادی
حدود ۴۶
د.
آنها ،متو
دار
 ...وجود
ســر جهان با زوال
نهــا نفر در سرا
شبی 
که بیشتر وقت خود را صرف همچنیــن خو 
ی میکردند و اعتقاد
ی میکنند ،نســبت
یمنــی قویتــری عقل زندگ
تفکر منف
سیســتم ا
ت که این تعداد در
که بدبین نیستند،
فراد بدبین دارند .بر این اســ
به افرادی
نســبت به ا
 ۲۰به  ۷۵میلیون نفر
وتئین بیشتر رسوب
عتقدند شیو ههای سال ۳۰
این دو پر
محققان م
سید( .دویچه وله)
هنی ماننــد مراقبه خواهد ر
میکنند.
آمــوزش ذ
گذشــته نیز نشان
ت در ضمن کاهش
مطالعات
ممکن اس
ـد افرادی که مثبت
داده بودنـ

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

هــای
روش
خالقانــهای بــرای
برقــراری ارتبــاط
ابداع شــده است.
ازتمــاس هــای آنالیــن گرفتــه تا
کنفرانسهای مجازی ومانند آن.
اما همه مردم به فناوری و امکانات
الزم برای اتصال آنالین دسترسی
ندارند .پس دولتها چگونه ازاین
افراد حمایت خواهندکرد؟
ریشــر میگوید "این ایــده خوبی
اســت که مثال دولت به گونهای با
شــرکتهای مخابراتی تعامل کند
که در دوران قرنطینه از قطع شدن
اینترنت و تلفن کســانی که بدهی
دارند جلوگیری شود".
•
 - ۹هنگامی که زندگی
عادی از سر گرفته شود ،به
حمایتهای عاطفی و روانی
بیشتری نیاز خواهیم داشت
پروفســور نیــل گرینبرگ مشــاور
روانپزشکی حرفهای است.
او مــی گویــد" :بی گمــان نیاز به
افزایــش حمایت از ســامت روان
مــردم وجــود خواهد داشــت" به
ویژه افراد آسیب پذیری که پیشتر
نیز از مشکالت روحی و روانی رنج
میبــرده اند ،کســانی کــه به طور
جدی بیمار بوده اند و بهبود یافته
اند .همچنین کارگران وکارمندان
بخش هــای کلیــدی وحیاتی که

وظایفــی چالــش برانگیز ودشــوار
بــر عهده داشــتهاند .هــر چه جلو
میرویم نیاز ایــن افراد به حمایت
بیشتر می شود.
•
 - ۱۰دیگر منیتوان مثل سابق
به شغل و امور روزمره پرداخت
پروفســور گرینبــرگ مــی گویــد:
"هنگامی که ما به حوادث آسیب زا
می نگریم  ،درمی یابیم که حمایت
هایــی کــه آســیب دیدگان بــه آن
نیازمندنــد ،از میــزان ،شــدت و
بزرگــی حادثه مهم تر اســت و در
اولویت قرار دارد.
این روانپزشــک می گوید " :نباید
طوری رفتــار کنیم کــه انگارهیچ
اتفاقــی نیفتاده و همــه چیزمانند
گذشته است".
•
 - ۱۱با پایان دوران قرنطینه
ممکن است شادی ونشاط اولیه
به افسردگی منجر شود
معلوم نیســت که با برچیده شدن
قرنطینه بتوانیم همچون گذشته
مرتب به رســتوران های محبوب
مــان ســر بزنیــم یا بــا دوســتان
وخویشاوندان دیدارکنیم.
دکتر هو مــی گوید" :در آغاز حس
سرخوشــی و شــادی خواهیــم
داشــت اما این احساس می تواند
به ســرعت به نوعی سرخوردگی و
اندوهبیانجامد".

باید بپذیریم که جهان دیگر مانند
دوران پیش از همه گیری نخواهد
بود .این روانشــناس مــی گوید" :
زندگی در جنبه هــای گوناگونش
عمیق ًا تغییر خواهدکرد و بامقداری
اندوه و غم آمیخته خواهد شد".
•
 - ۱۲بسیاری ازما نیرومندتر از
این بحران گذرخواهیم کرد
مردمان همواره در شرایط دشوار و
چالش برانگیزکارهای قابل توجهی
انجــام مــی دهند .اگرچه بیشــتر
مردم با مشکالت مقابله میکنند
اما به ســادگی می توان تصور کرد
که چه مشــکالت روانی و عاطفی
درانتظارشان خواهد بود.
پروفســور گرینبــرگ مــی گویــد:
"نظریه ای وجــود دارد که از آن با
عنوان بالندگی پس ازآسیب یادمی
شــود"؛ بســیاری از کارکنان خط
مقــدم رویارویی بــا کرونا کارهای
شگفت انگیز و خارق العاده انجام
داده و توانایــی هایــی از خود بروز
داده انــد که پیش تــر درخود نمی
دیدنــد .با انجام ایــن کارها حس
رضایــت آنان از خودشــان باال می
رود و بســیاری از آنها با احســاس
قدرت بیشــتری از این بحران سر
بــر می آورند و خود را نیرومند تراز
آنچه بودند می یابند.
•

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

منفی باف

ی خطر ابتال به آلزایم

ر را افزایش می دهد
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توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه کیسانگانی
،Kisanganiمقیم کبک.
email: ataansari@videotron.ca
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q
سنگ های کلیوی

ســنگ هــای کلیــوی کریســتال
های ســختی هســتندکه در کلیه
هــا تولید و باعث دردهای بســیار
شدید می شوند .این سنگ ها در
سایر قسمت های دستگاه ادراری
ماننــد حالب ها ،مثانه و مجرای
خروج ادرار نیز دیده می شوند .در
 90درصد موارد سنگ ها در داخل
کلیه ها تشکیل می شوند و اندازه
آنها خیلی متغیر است می توانند از
چند میلی متر تا چند ســانتی متر
قطر داشته باشند .بعضی از آنها می
تواننــد از مجاری ادراری رد شــده
و دفــع شــوند بدون ایــن که هیچ
ســیمپتومی ایجاد کننــد ،ولیکن
حالــب ها مجاری نازکی هســتند
و ســنگ های تولید شده در کلیه
می توانند باعث بسته شدن مجرا
و در نتیجه تولید دردهای شــدید
بکنــد که بــه آن کولیک نفروتیک
()Colique nephretiqueمــی
گوییم.

چه کسانی دچار می شوند
سنگ های کلیوی بیماری شایعی
اســت و به نظر می رسد که تعداد
بیماران در ســی سال اخیر بیشتر
شــده 5 .تــا  10درصد مــردم یک
حملــه کولیک نفرتیــک در طول
عمرشان خواهند داشت.
سنگ های کلیوی معمو ًال از چهل
ســالگی به بعــد تولید می شــوند
و مــردان دو برابــر زنــان از آن رنج
می برنــد ،البته بعضــی از جوانان
و کــودکان هــم مــی توانند مبتال
شوند.
بیش از  50درصد کســانی که یک
بار سنگ کلیه داشــته اند در طی
 10سال بعد باز هم دچار خواهند
شد بنابراین پیشگیری نقش بسیار
مهمی را بازی می کند.
علل ابتال به سنگ کلیه
ســنگ ها بر اثر کریستالیزه شدن
امالح معدنی و اسیدهایی که بیش
از حد معمول در ادرار وجود دارند،
تشــکیل می شــوند درست مانند
اینکــه مقدار زیادی امــاح در آب
وجود داشــته باشدکه وقتی از حد
معینی بیشتر بشوند امالح تولید
کریستال می کنند.
عوامــل زیــادی می تواننــد باعث
تولید این ســنگ ها بشــوند و در
اغلب مــوارد غلظت زیــاد ادرار به
علــت کم نوشــیدن آب اســت که

دکتر عطا انصاری

از  2بخش

امــاح بــه خوبــی
حل نشــده رسوب
می کنند.
همین طــور اغذیه
نامتعادل که حاوی
مقــدار زیادی شــکر
یا پروتئین است می توانند سنگ
تولیــد کنند ولی در بیشــتر موارد
علت تولید آن را نمی توان به دقت
مشخص کرد.
بــه نــدرت یــک عفونــت ،بعضی
داروهــا ،یــک بیمــاری ژنیتیک
ماننــد فیبــروز کیســتیک یــا
 Hyperoxaluriaیا یک بیماری
متابولیک مانند دیابت می توانند
علــت تولید ســنگ هــای ادراری
بشــوند .یــک Malformation
مجاری ادراری هم می تواند عامل
آن باشد مخصوصا در نزد کودکان.

انواع سنگ ها
مواد شیمیایی موجود در سنگ ها
بستگی به علت تولید آن دارد ولی
اکثر آنها حاوی کلســیم هستند.
آزمایش ادرار و سنگ ها نشان می
دهد که از چه موادی تولید شــده
اند.
• سنگ های تولید شده ازکلسیم
حدود هشــتاد درصد سنگ های
کلیوی را تشکیل می دهند و اکثر
آنها حاوی اگزاالت کلســیم و بعد
فســفات کلسیم یا مخلوطی از هر
دو هستندکه از کمبود آب در بدن
بــه وجود می آینــد .مصرف خیلی
زیاد ویتامین  ،Dبعضی از بیماری
ها و داروهــا ،عوامل ارثی و اغذیه
سرشار از اکساالت ها هم از عوامل
تولید این سنگ ها هستند.
• ســنگ هــای تولیــد شــده از
فســفات آمونیاکــو ـ منیزیم که به
آنها سنگ های  Struviteهم می
گویند و در اثر عفونت های مزمن
یا تکراری بر اثر باکتری ها درست
می شوند ،حدود ده درصد سنگ
ها را تشکیل می دهند .
• ســنگ های تولید شــده بر اثر
اسید اوریک  5تا  10درصد سنگ
های کلیوی را باعث می شوند و بر
اثــر وجود مقدار زیاد و غیرطبیعی
اســید اوریــک در ادرار تولیــد می
شــوند .اشــخاصی کــه از بیماری
نقــرس رنج می برنــد و آنهایی که
شــیمی درمانی می کنند بیشتر از
این نوع ســنگ ها رنــج می برند،
البته یک عفونت هم می تواند علت

تولید آن باشد.
• ســنگ هــای تولیــد شــده از
 Cystineدر میان انواع سنگ ها
خیلی کم دیده می شــوند و علت
تولیــد آن  Cystinurieکه نوعی
بیماری ژنتیک است می باشد.
در این بیماری مقدار بســیار زیاد
سیستین توسط کلیه ها دفع می
شود .این نوع سنگ ها می توانند
در کودکان نیز تولید شوند.

مشکــالتی که ممکن است
تولید شود
معمــو ًال ســنگ هــا بــه نــدرت
مشــکالتی بــه وجــود مــی آورند.
ممکن اســت که یک حالب بر اثر
وجود ســنگ بسته شــده و تولید
عفونت بکنــد و امکان این که این
عفونت باعث ســپتی سمی بشود
هم هســت کــه بایــد بالفاصله به
صــورت اورژانــس درمــان شــود.
یــک مشــکل خطرنــاک دیگر که
ممکن است پیش بیاید این است
که شــخص فقط یک کلیه داشته
باشد.
نشانه های ابتال به سنگ های
کلیوی
• درد ناگهانی و شدید در پشت،
در یــک طــرف زیر دنــده ها که به
طرف شــکم و کشــاله ران تیر می
کشــد و اغلــب به طــرف بیضه یا
واژن .درد مــی تواند از چند دقیقه
تا چند ســاعت طول بکشــد .درد
غیرقابل تحمل اســت ولی شــاید
خیلی طوالنی نباشد.
• حالت تهوع و استفراغ
• گاهی تکرر ادرار
• اگــر ســنگ همراه بــا عفونت
ادراری باشــد ،تکــرر ادرار همــراه
با ســوزش هنگام دفع ادرار وجود
دارد کــه می تواند همــراه با تب و
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لرز باشد.
بســیاری از افراد می توانند سنگ
داشته باشند بدون این که متوجه
باشــند زیرا هیچ نشــانه ای ندارد

مگر این که باعث بسته شدن یک
حالب شــده یــا همراه بــا عفونت
باشد .پیش آمده که در یک عکس
بــرداری که بــرای دلیــل دیگری
انجام شــده ،به وجود سنگ های
کلیوی هم پی برده شده.

چه کسانی در خطر ابتال هستند
• کسانی که ً
قبال یک یا چند بار
سنگ کلیه داشته اند.
• کسانی که دارای سابقه فامیلی
سنگ کلیه هستند.
• مردان
• کســانی کــه در کشــورهای
گرمسیر زندگی می کنند و کسانی
که در محیط های خیلی گرم کار
ً
مثال در آشــپزخانه های
می کنند
تجارتی مثــل پیتزایی های بزرگ
و علت آن هم کم آبی بدن است.
• افــرادی کــه دچار فشــار خون

هســتند دو برابــر دیگــران امکان
مبتال شدن دارند.
• افــرادی که دچار دیابت نوع 2
هستند.
• اشخاص خیلی چاق
• اشــخاصی که از بعضی
بیمــاری هــای متابولیک
رنــج مــی برنــد ماننــد
سیســتین اوری (مقــدار
زیادی سیســتین در ادرار)
یــا بیمــاری Coeliaque
ـ هایپر اگســالوری (مقدار
زیادی اکساالت در ادرار)،
هایپرکالسیوری(مقدارزیاد
کلســیم در ادرار) ،اسیدوز
توبولــر رنال کــه باعث می
شــود ادرار زیــاد اســیدی
باشدویاهایپرپاراتیروئیدی
• اشــخاصی کــه دچــار
حمالت نقرسی می شوند.
• اشخاصی که دچار عفونت
های ادراری تکراری می شوند.
• اشخاصی که دچار یک بیماری
انفالماتوار روده ای مانند بیماری
 Crohnهســتند که باعث جذب
بیشتر اکساالت ها می شود.

چه عــــواملی باعث خطر
می شوند
ایــن عوامل معمو ًال بــرای افرادی
که در خطر تولید سنگ بوده اند و
ً
قبال هم سنگ های کلیوی داشته
اند ،خطرزا است:
• میزان ناکافی نوشیدن مایعات
ـ در اثــر کمبــود آب مقــدار ادرار
کم شــده و در نتیجه غلظت مواد
معدنی ادرار زیاد می شود.
• گوشه گیری :عدم فعالیت های
بدنی باعث از دست دادن تدریجی
حجم استخوان ها و در نتیجه آزاد
شدن کلسیم می شود.

تاثیر مثبت آزمایش خون در
ردیابی روند سرطان پروستات

براســاس نتایج تحقیقــی جدید،
انجــام یــک آزمایش ســاده خون
میتواند چگونگــی واکنش مردان
مبتال به ســرطان پروســتات را به
درمان این بیماری نشان دهد.
تیمی از محققان موسسه آی سی
آر و بنیاد «رویال مارزدن تراست»
بیش از  ۱۰۰۰نمونه خون بیماران
مبتال به سرطان پروستات را تجزیه
و تحلیل کردند.
بــه گفتــه آنهــا ایــن آزمایشهــا
میتوانند آثار ســرطان در گردش
خــون بیمار را تشــخیص دهند و
به این ترتیب ،چگونگی پیشــرفت
بیمــاری و نیــز واکنش بیمــار به
درمان را ردیابی کنند.

پروفســور پــل ورکمــن ،مدیــر
عامل موسسه آی ســی آر ،گفت:
«آزمایش ســاده خون به ما کمک
میکند تا مرحله بعدی سرطان را
در بیماران پیشبینی کنیم».
او افــزود« :ایــن آزمایشهــا بــه
پزشکان کمک میکند تا با تعریف
برنامه درمانی مشــخص برای هر
یــک از بیمــاران ،بتوانند یک گام
جلوتر از بیماری باشند».
این آزمایشها نشــان داده اســت
که مردانی که دارای سطح باالیی
از دی ان ای تومــوری بودنــد،
در ابتــدای مراحــل درمان به طرز
چشــمگیری نتایج بدتری از خود
نشان دادند.

• مصــرف بعضــی از داروهــا ـ
مصــرف داروهــای ادرارآور(مانند
 )Triamterenیــا داروهای ضد
اســید حاوی کلســیم مــی توانند
باعث تولید ســنگ هــای کلیوی
بشــوند .همین طور سولفامیدها
و بعضــی از داروهــای ضد ویروس
ماننــد  . Indinavirافــرادی که
در خطر ابتال به سنگ سازی کلیه
هستند باید این مسئله را با پزشک
یا داروسازشان در میان بگذارند.
• خــوردن اغذیه های پر نمک یا
پر شکر
• مصرف اغذیه هایی که پروتئین
زیــاد دارند ـ پروتئین ها باعث باال
رفتن میزان کلســیم ،اکســاالت
و اســید اوریک در ادرار می شــود.
مطالعات نشــان می دهد که گیاه
خــواری ریســک مبتال شــدن به
ســنگ را کم می کند ،ولی در هر
حال اگر میــزان دریافت پروتئین
کافی باشــد رژیم غذائی حیوانی یا
گیاهی اثری بر روی احتمال تولید
سنگ ندارد.
• رژیم غذائی با کمبود کلســیم
ـ بر عکس آن چه که ممکن اســت
فکرکنیم کلســیم موجود در مواد
غذایــی مانند لبنیات ،ماهی های
کنسرو شده با اســتخوان (تیغ)،
میوه ها ،سبزیجات سبز ،حبوبات
و آجیل ها رل محافظت کننده در
مقابل تولید سنگ ها را بازی می
کنند.
اگر مکمل های حاوی کلســیم با
غذا همراه باشند همین کار را می
کننــد ولی اگر بــه تنهایی مصرف
شــوند کمی امکان تولید سنگ را
بیشتر می کنند.
بخش دوم و پایانی
در شماره ی آینده

تیــم پژوهشــگران پــس از تکــرار
آزمایشهــای خــون ،دریافتند که
کسانی که به درمان واکنش مثبت
نشان داده بودند ،باالترین میزان
کاهــش دی ان ای ســرطانی در
گردش خود داشتند.
دانشمندان همچنین پس از تجزیه
و تحلیــل دی ان ای بیمــاران از
آزمایشهــای خون آنهــا ،متوجه
وجــود تغییرات ژنتیکی خاصی در
رابطه با مقاومت دارویی شدند که
نشــانگر خطر عود کردن زودرس
بیماریست.
بر اساس گزارش موسسه سرطان
پروســتات بریتانیــا ،ســرطان
پروستان شایعترین نوع سرطان در
میان مردان در بریتانیاست و بیش
از  ۴۷هزار و  ۵۰۰مرد در ســال به
این بیماری مبتال میشوند.
(ایندیپندنت)

سیامین همایش ساالنۀ اجنمن دوستداران فرهنگ ایرانی

دیدار مجازی 6 :تا  6سپتامبر ۲۰۲۰

دوستان و همراهان عزیز انجمن
دوســتداران فرهنــگ ایرانــی،
باشــوق و شــور بســیار به ّ
اطالع
میرســانیم که سیامین همایش
ســاالنۀ انجمــن دوســتداران
فرهنگ ایرانی از چهارم تا ششــم
مــاه ســپتامبر ۲۰۲۰بصــورت
مجــازی ازطریق اینترنــت برگزار
خواهد شد.

تماشــای برنامههــای روزانۀ این
کنفرانــس کــه بصــورت پخــش
مســتقیم ،از طریــق فیس بوک،
یوتیوب و اینستاگرام خواهد بود،
برای عموم آزاد است!
در هفتههــا و ماههــای آینــده
ّ
اطالعات بیشــتری را در صفحه
تارنمــای انجمــن دوســتدران
فرهنگ ایرانی
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www.fopca.com
و در صفحــۀ فیــس بــوک مــا
مالحظه فرمایید .شما میتوانید
با شماره تلفن:
۸۴۷ -۸۵۳ - ۷۸۹۶
و ایمیل آدرس:
friendsofpersianculture
@gmail.com
با ما تماس بگیرید.
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آیا می دانستید...
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ن
ها
ارا
ئه
دا
ده
ن
•
باید استفاده کرد.
است:
افسردگی
از
روی
ه
پیاد
.۵
هم
چن
یــ
ن روزانه دو تا ســه
روزانه
 ۴۰دقیقه فعالیت
جلوگیریمیکند
وعــده م
یــ
وه
و
س
ــب
زی
جا
ت
بدنــی،
جل
وگ
یـ
ـر
ی
از
را
وقتــی
آدم
گویــد":
شــین می
حتمــا
م
باید مصــرف کرد.
صـ
ـر
ف
گو
شــ

تهای
بیحرکت باشد بیشتر ممکن
مصــرف
حبوبــات و غــات
ف
فراوری
عا
لی
شــ
ت
ده
ب
و
دن
م
ی
حـ
م
ـد
تو
ود
اســت دچار افسردگی بشود".
کردن
کامل ما
ســط یــا  ۷۵تا
ننــد برنج قهوهای و
 ۱۵۰د
ایــن اســتاد عصبشناســی مصرفالکل.
قی
قه
ف
عا
نا
لی
ن
ت
ک
ب
ام
دن
ل
ی
را
شــدید
نباید فراموش کرد.
دانشــگاه ،اضافــه میکنــد :به گــزارش  ،HealthDayاین داشته باشند.
در
کنـ
ـار
ای
ن
تغ
ییـ
ـرا
ت،
ان
جمن
"پژوهش جدیدی نشان داده انجمــن اعــام کــرده کــه عدم همچنی
ن شما باید میزان مصرف ســرطان آمر
یــکا همچنیــن به
تحرک کا
روزا
اســت که میزان افسردگی و
نه هر نوع نوشــیدنی حاوی اهمیت
فــی و افراط در مصر
ح
ف
فــ
ظ
وز
ن
در
م
حدوده
ا
الکل ،ب
لک
یک
ل
ن
را
و
م
سا
حد
یر
ود
ک
گو
سا
ش
نی

د.
میزان خطر ابتال به افسردگی
تهای
لم تاکید
میکند چون تقریبا
بنــا
در گروههایــی از افــراد کــه فــرآوری شـ
بـ
ـد
ـه
ه،
ا
عــ
عا
مــ
ام
ل
۱۱
م
ا
رک
بت
در
ال
ــز
به
جهانــی
صد از سرطا 
نها در زنان و
بیــش از همــه غیرفعــال  ۱۸درصــد از مــوارد ســرطان و تحقیقــات
س
ــر
۵
طا
در
ن
(
صد
C
از
R
آن
ها
،)IA
در مردان با اضافه
گومیر ناشــی از نوشــا 
هســتند ،باالتر اســت" .به  ۱۶درصد از مر 
بههای الکلــی یکــی از وز
ن
یا
چاق
ی
مر
تب
ط
بودهاند.
عبارت دیگــر ،هرچه فعالتر این بیمــار
عل 
نهای سرطا 
ن
تهای ابتال به ســر
ی در ایــاالت متح
ها
طا
ده
ی

پ
س
تا
ن،
ت
خمدان،
هستند.
پستان،
باشید ،بهتر است.
روده بزرگ ،کبد ،مری ،کلیه ،مــری،
رو
ده
ب
زر
گ،
کب
د،
دها
مطابق بــا
ن،
تو
صی
سر

ه
طا
ه

ن
ــا
کی
ها
ی
ان
ی
سه
کــه
معتقدنــد
گروهــی
جمن
صفرا و
سر و گردن
لوزالمعده با چاقی
سر
طا
و
ن
آم
سر
ری
طا
کا،
ن
ر
بز
یه
ا
رگ
ست.
بعضی از انــواع بیماری
ساالن باید
و اضافــه وز
ن ارتباط مســتقیم
هر هف
ب
ته
ــر
ا
بی
س
ن
ــا
۰
س
۱۵
تا
تو
۰
د
صی
ارن

ه
۳۰
د.
افســردگی بــه دلیــل
دقیقه
هــای جدید،
غذاهایــ
ی
مان
ند
گو
شــ
عاملهــای التهابــی و
ت
قرمز یا
(دویچه وله)
عفونی موجود در خون
ایجاد میشود.
شــین میگوید":اگــر خیلی
پیادهروی کنیــد این عوامل
التهابــی در خــون کاهــش
پیدا میکند و به شــدت کم
میشوند" .در بعضی موارد،
زیــاد راهرفتن مثل واکســن
عمــل میکند و به طور آشــکاری
احتمال بروز هر نوع افســردگی را
کم میکند.

دلیل برای اینکه بیشتر راه برویم

بیشتر ما راه میرویم اما نه به قدر
کافی.
پروفسور شــین اومارا ،عصبپژوه
از فوایــد راه رفتن بــرای وضعیت
بدنی و ماهیچههای ما میگوید.
راهرفتــن باعــث محافظــت و
بازســازی اندامهــا میشــود و به
هضم غــذا کمک میکند و حتی
میتواند جلوی فرآیند پیری مغز
را بگیرد.
پیادهرویهمچنینباعثمیشود
ل بهتر و
خالقانهتر فکرکنیم و حا 
میزان تنش و اســترس کمتری
داشــته باشــیم .در اینجا هشت
دلیل قانعکننده آوردهایم برای آنکه
قبول کنید وقت آن است که روزانه
قدمهایتان را بشمارید.

•

 .۱پیادهروی عملکرد مغز را
بهترمیکند
عدمفعالیتبهمعنایماهیچههای
کمتر در بدن و ماهیچههای کمتر
یعنی توانایی کمتر در بدن.
اما شــاید تعجب کنیدکه به دلیل
عدم فعالیت ،مغز هم کارایی خود
را از دست میدهد.
وقتی راه میرویــم ،مولکولهایی
کــه در ماهیچههــای ما تشــکیل
میشود به بخش خاکستری مغز
میرســد و کارایــی و توانایی مغز
را بهبود میدهد .مولکول خاصی
کمک میکند شــبکٔه مویرگهای
خونــی مغــز تشــکیل شــود و کار
خونرسانی به سلولهای مغزی به
خوبی انجام شود .پیادهروی ذهن
ما را بازتر میکند.
بیــرون رفتــن بــرای پیــادهروی
بهتریــن راه برای رفع مشــکالت
است.

•

www.paivand.ca since 1993

 .۲پیادهروی باعث سالمت
قلب ماست
پیادهروی به طور باورنکردنی برای
سالمت قلب مفید است.
پیشینیان شــکارچی ما  ۵یا  ۶روز
در هفتــه و روزانــه کیلومترها راه
میرفتنــد .شــین میگوید":آنچه
در آن جمعیتهای انســانی خیلی
شــاخص اســت ،همین سالمت
قلب است".
قبیلــهای بــه نــام تســیمان ،در
جنگلهای آمریکای جنوبی زندگی
میکند که قلب افراد  ۸۰ســالٔه آن
به ســامت قلــب افراد  ۵۰ســالٔه
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پیادهروی
ازافسردگی
جلوگیری
میکند!
آمریکایی اســت؛ بــه این دلیل که
آمریکاییهــا روزانــه فعالیت بدنی
کمی دارند.

•

 .۳پیادهروی به هضم غذا
کمک میکند
پیــادهروی دوســت معــدٔه ما هم
هســت .شــین میگویــد " :وقتی
افراد بیشتر راه بروند ،هضم و عبور
غذا آســانتر میشود .بهتر نیست
کــه به جــای قرص رفع یبوســت،
بــه پیــادهروی دلپذیــری برویــد،
پیــادهروی روش مطمئنی اســت
تا برای همیشــه از شر آن خالص
شوید".

•

 .۴پیادهروی به ما برای رفع
مشکالت کمک میکند
از نظر علمی ثابت شده است که راه
رفتن خالقیت ما را بیشتر میکند
و به ما کمک میکند تا با مشکالت
بهترکنار بیاییم.
شین اومارا ،استاد عصبشناسی
میگویــد" :وقتــی به چیــزی فکر
میکنیــد ،اگــر بلنــد شــوید و راه
بروید بهتر میتوانید مشــکالت را
برطرف کنید تا بنشینید و احساس
دلســردی و ناامیــدی کنیــد .مــا
خیلی از نویســندگان و متفکران و
ریاضیدانان بزرگ را میشناســیم
که راه رفتن و پیادهروی را بهترین
روش بــرای حــل مســائل و رفــع
مشکالتمیدانستهاند".
بــرای مثــال ،اســتیون کینــگ،
نویسنده سرشناس مرتب و خیلی
زیــاد راه مــیرود .برتراند راســل،
فیلسوف و نویســنده هم معروف
اســت که افکارش را روی کاغذی
یادداشت میکرد و برای پیادهروی
بیرون میرفت و در بازگشت نوشتٔه

•

 .۶پیادهروی به ما کمک
میکند پذیرندهتر و برونگراتر
و کمتر عصبی باشیم
نظریــه تائیدشــد ه و مدلــی در
روانشناســی بــر این باور اســتوار
اســت کــه شــخصیت هر یــک از
مــا از  ۵عامــل مختلف تشــکیل
شــده اســت .این عوامل عبارتند
از پذیرندگــی تجربههــای تــازه،
وظیفهشناســی ،برونگرایــی،
سازگاری و روانرنجوری.
شــین میگوید اگر ما از فردی که
زندگی کمفعالیت دارد آزمونهای
مختلــف شــخصیت بگیریــم،
درمییابیم که آنها در طول زندگی
خود ،کمتر پذیرای تجربههای تازه
هستند وهمچنین کمتر برونگرا و
بیشتر دچار عارضههای عصبی و
روانرنجوری میشوند.
در مقابــل ،اگر زندگــی فرد فعالی
را مشــاهده کنیــد ،هیچکــدام از
ویژگیهــای شــخصیتی را کــه در
افراد غیرفعال مشــاهده میشود،
نمیبینید .افــراد فعال همچنین
کمتر دچار بیماریهایی میشوند
که ســراغ افرادی با شــیؤه زندگی
غیرفعالمیآید.

•

توساز
 .۷پیادهروی برای سوخ 
بدن بهتر از بدنسازی است
انجام فعالیتهای بدنی مالیمتر و
بــه طور منظم و در تمام روز برای
توســاز بــدن بهتر
تنظیــم سوخ 
از فعالیتهای ورزشــی شــدید اما
نامنظم وگاهبهگاه است.
شــین میگوید کــه افــراد معمو ًال

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

مکمـل یکدیگریم!
در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما
ّ
مبتکر و صبور باشیم و سخاومتند! بکوشیم کامیونیتی را بــر بکشیم!
درمــورد مفید بودن بدنســازی و
یک ساعت دویدن بر تردمیل اغراق
میکنند ،در حالی که باقی ساعات
روز هیچ فعالیتی نمیکنند.
او ادامه میدهدکه این روش باعث
"ورزش منجــر بــه عــدم فعالیت
میشود .بدن شما چنین برداشت
میکند که شــما به شــکار رفتهاید
و شــکارکردهاید و آن را کشــتهاید
و حــاال نشســتهاید و میتوانیــد
آن را بخوریــد و در نتیجــه میزان
سوخ 
توساز بدن شما کاهش پیدا
میکند".
"بــدن ما بــرای فعالیــت منظم و
مداوم ســاخته شده اســت ،از این
رو وقتی تمام روز جایی بنشینیم و
ناگهانفعالیتبدنی خیلیشدیدی
بکنیم و بعد دوباره برگردیم و روی
مبــل لــم بدهیــم ،این "مســیر و
روشی نیست که ما به عنوان انسان
در آن تکامل پیدا کردهایم".

•

 .۸پیادهروی حالت بدن ما را
بهترمیکند

بــرای خیلــی از مــا ،کار روزانه به
معنــای پیاده شــدن از ماشــین و
نشســتن پشــت میز و پــس از آن
نشســتن روی مبــل اســت .ایــن
چرخه باعث حالت بدنی نادرست
و درد و ناراحتــی پشــت و کمــر
میشود .شــین میگوید":بدن ما
برای اینکه تمام روز در یک حالت
بمانــد طراحی نشــده اســت ،این
روش به ما آسیب میزند" .به طور
منظم بلند شــدن وکمی راه رفتن
برای پیشگیری از درد کمر و بهبود
وضعیت بدن ضروری است.

• • •

 6توصیه برای آنکه در طول روز
بیشتر راه برویم
•  .۱موبایــل یــا کامپیوتر خود را
بــرای هر  ۲۵دقیقه طوری تنظیم
ی
کنید که شما را خبرکند و از جا 
خــود بلنــد شــوید و  ۵دقیقــه راه
بروید" .اگر با این وقفههای کوتاه
کار کنیــد ،کارایی بیشــتری پیدا
میکنیــد و بیــن ایــن وقفهها هم
کمی حرکت میکنید".

•  .۲انــواع مختلفــی از میزهای
متحرک یا مناســب برای ایستاده
کار کردن ،در بازار هست .میز کار
قدیمی را کنار بگذاریــد و در حال
کارکردن هم راه بروید.
•  .۳جلســات حتمــ ًا بــه معنــی
نشســتن نیست .پیشــنهاد کنید
که در جلسه بایستید .شاید حتی
بتوانیــد راه برویــد و بــا هم حرف
بزنید.
•  .۴وقتی با تلفن حرف میزنید،
بایســتید و در طــول مکالمــه راه
بروید.
•  .۵از گامشــمار تلفن هوشمند
خود اســتفاده کنید .تالش کنید
هر روز  ۵۰۰۰قدم بیشــتر از مقدار
معمــول راه بروید .هدف خود را ۹
تا  ۱۰هــزار قدم تعیین کنید و در
طول روز به آن برسید.
•  .۶بــه جــای آسانســور از پلــه
استفادهکنید.
•
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از س��رگذراندن يك پيشامد گاهي اوقات هزينه سنگيني به دنبال دارد.
آخر كار ،همه امور جفت و جور ميشود .با اين حال در طي اين مسير يك
آخر كار ،همه امور جفت و جور ميشود .با اين حال در طي اين مسير يك
كژ فهمي ،تصميم نادرس��ت ،واكنش نامناسب ،اعتماد بيجا و يا هر خبط
كژ فهمي ،تصميم نادرس��ت ،واكنش نامناسب ،اعتماد بيجا و يا هر خبط
ديگري باعث ميشود داشتهاي را از دست بدهيم.
ديگري باعث ميشود داشتهاي را از دست بدهيم.
ارزش��مندتر
بس��يار
تواند
آنچ��ه بهاي تجرب��ه كردن ميخوانيمش ،مي
آنچ��ه بهاي تجرب��ه كردن ميخوانيمش ،ميتواند بس��يار ارزش��مندتر
در
تدريج
به
را
دس��ت
اين
از آن باش��د كه تصور ميش��ود .نمونههايي از
از آن باش��د كه تصور ميش��ود .نمونههايي از اين دس��ت را به تدريج در
پدر
چون
عزيزاني
دادن
دست
مجموعههاي تلويزيوني ش��اهد هس��تيم؛ از
چون پدر
مجموعههاي تلويزيوني ش��اهد هس��تيم؛ از دست دادن عزيزاني
ضرورت
ــرکرد ،اشارهای به
بود،
آمده
دس��ت
به
ها
س��ال
طي
و مادر ،به باد رفتن دارايي كه با زحمت
هاكه بامنتش
زحمت طي س��الها به دس��ت آمده بود،
دارايي
و مادر ،به باد رفتن
ســطح
پایین
کبد ما به صورت تا میتوانید این میــزان را کاهش برای
ک
ســ 
ـازی گفــت« :ما
ندارد.ک نداشــت و
ندارد.
جايگزيني
ميشود و ...
آوردنشكسته
هايي كه
حرمت
جايگزينيماســ
مجـ
س ...
حرمتهايي كه شكسته ميشودا و
ــتفاده از
س
اســترس،
و
کورتیــزول
طبیعــی هــر دهیــد .قدم به قدم پیــش روید تا
ــا
و
ش��اد
همه
همچنان
و
اس��ت
خوش
قصه
پايان
البته
ك��ه
بيني��م
مي
س
ح
بيني��ماد ا
یتواننــد باعميث ایج
همهورها
همچنانکشــ
ش��اد و
اس��ت و
ك��ه البته پايان قصه خوش
نــوم از
راض��ي در كن��ار يكديگر به زندگي ادامه ميدهند ،بدون آن كه نش��اني از م
س ادها
تــدرو
ورزشهــای مالیمی مانند
روز پاکســازی دچار ولع نشوید.
شوند »
نش��اني از
بدونازآنماكه
كن��ار يكديگر به زندگي ادامه مي
ن در
راض��ي
ســک را
امنیت دروغی
دهند،فاده
خواســت اســت
«هزينه»ها به چشم بيايد!
بيايد!
چشم
به
ها
«هزينه»
از
ده
میشــود و خــودش را ترمیــم •
را
غیــره
و
یــوگا
پیالتــس،
فا
تاکیدکرد که اســت
ماننــد کز خرید،
گرچه براس��اس باوره��ا و اعتقاداتمان آموختهايم كه در هر خوش��ي و ادهانوم
هایــی
مراهر خوش��ي و
آموختهايم كه در
اعتقاداتمان
براس��اس
گرچه
باوره��انو در جا
یتواند جای شســت
میکنــد .کبــد مســئول اصلــی  .۲راههایی برای کاهش
استرس
دهید تا
انجام
اس��ت و سختي و آس��اني ،همپاي يكديگرند،
فشار نهفته
حكمتي
ناخوش��ي
همپايومی و دی
اما ماســک نم
آس��اني،ل عم
گراما
يكديگرند،
سختي
ناخوش��ي حكمتي نهفته
ل وحمل نق
الم
اع
اس��ت ووسای
ت
ش
دا
به
ی
ً
صلاًهگذار
ســمزدایی در بدن است که بیش استرس پیدا کنید.
نبايدرا کاهش
خود
ديگريجهان
غالبی دانست.
سرانجام تقريبا
اتفاقـازمان
نبايدرعایــت
دانست.روس به
دهید.خوش را بر هر سـ
ديگري
خوش را بر هر
سرانجام فاتقريب
غالبکــه وی
تها،
های خود دســ 
ــتهای
اتفاقی بس
ن و بررسی جاهای
انتظار
كه
اين
كما
مان��د،
مي
باقي
ديگران
و
خودمان
هاي
اش��تباه
تأثير
ک

س
ما
اد
•
پاراسمپاتیک
فرایند
از  ۵۰۰عملکــرد در بــدن برعهده سمزدایی یک
فر
کرد که اگر ا
انتظار
كمانتاين
اش��تباهاراهاي خودمان و ديگران باقي مي
تأثير
فتن بیم
كهشده
شر
ده اجتماعی ،یا
مان��د،ی م
شــکل گســتردها
شايد
كنيم.
هدايت
بايد،
كه
گونه
آن
را
اثرات
اين
بعدي
هاي
تالش
با
داريم
لو
آ
ن
تا
ســ
آلوده کرده و یا با د
شايد
د .اثرات را آن گونه كه بايد ،هدايت
بعديیراين
هاي
اوســت .کبد سموم خون را فیلتر اســت ،بنابراین اگر همیشه تحت  .4هر روز چربیهای
ها را بگ
تالش آن
كنيم.ذاری
داريمجباتماعی
سالم پايان را
ن رعایــت فا گــ
ها ارتباطاتات ا
کكه
ارزد
هميشه آن قدر نمي
ماجرا هم
تا حدي هم موفق باش��يم ،اما

صل هنميارزد كه
ماجراکاهم هميشه آن قدر
موفق
هم
حدي
باش��يم،رااماازپايانو امــ
ســ
ما
د،
نن
بز
و آنهــا را خنثــی میکنــد .مــواد فشــار قــرار داشــته باشــید ،کار
ها به تنهایی شــما
به آنها دســت
ســت ،به کار گیرند.
بخورید .آن تكيه كرد.
بتوان به
ک
جدی «ماســ 
بتوان به آن تكيه كرد.
اجتماعی نی
ی
شت
دا
به
ت
».
طرا
را
ســالم
گیاهی
و
حیوانــی
منابــع
شــیمیایی ،هورمونهای اضافی ،کبد را ســخت میکنید .اســترس
ند
گوش
اگر
و
اند
گذرانده
روز
روزگار،
فرودهاي
و
فراز
همين
در
بس��ياري
کن
خ
ی
بس��ياريتدرنم 
میتوانند
کووید 19محافظ
همين فراز و فرودهاي روزگار ،روز گذراندهاند و اگر گوش
ی که (العربیه )
باشيم،
داش��ته
آن
نتايج
و
عواقب
براي
بينا
چش��م
و
تجربيات
براي
ش��نوا
د.
شن
قند ،غذاهای فرآوری شده و غیره ماهیچههای ما را سفت میکنید انتخــاب کنید .چربیهای ســالم به همراه داشته با
ود وهایچش��م بينا براي عواقب و نتايج آن داش��ته باشيم،
تجربيات
براي رهنم
ش��نوان در
ن سازما
سود كردهايم.
ـدروس ادهانــوم ،رئیــس ایــن ای سود كرده
ايم.اوائــل ماه آوریل
را تصفیه میکنــد و از طریق روده و انرژی از سیســتم ترمیم بدن ما مانند کره ،زیتــون ،آواکادو،
دربــاره کرونا در
تخمدرايتتـ
دورانديشي
كمي
البته
و
شخصي
از
است
الزم
هم
موارد
در اكثر
ک نشســت خبری
در اكثر موارد هم الزم است از درايت شخصي و البته كمي دورانديشي
كنداز یاد
خام را
لبنیات
طبیعی و
دور میشود و در نتیجه سمزدایی مرغ
آنها را خارج میکند.
در ی
ن
ما
ـاز
از
يا
هس��تيم
تجربه
بي
اصطالح
به
و
جوان
نمي
فرقي
كنيم؛
اس��تفاده
سـ
اس��تفاده كنيم؛ فرقي نميكند جوان و به اصطالح بيتجربه هس��تيم يا از
هم
کاهش وزن
یک رژیم
مرتبهدر
راههای طبیعی و ســادهای وجود مطلوبی نخواهیم داشت .بنابراین نبرید.
برخوردار.
دنياديدگي،
اي از
مرتبهاي از دنياديدگي ،برخوردار.
كجا و
ميوداند .از
نظربهتر
تجدیدخود
صالح كارش را
حتماكهدرهر كسي
اس��ت
معروف
خوراک روز
دارید،
دارد که ما به وسیله آنها میتوانیم به همین علت اســت که در زمان که قرار
های
ماهی
غــذا و
نگهدارنده
صالح مواد
پاکی
ســالم و
معروف کبــد
های بگنجانیــد تا
کنیــم
پروتئین
كجا و
داند .از
بهتر مي
كارش را خود
كسي
اس��ت كه هر
چطور و چرا اين باور به دوران ما رس��يده است ،آن جايي اهميت دارد كه
دارد كه
اهميت
جايي
فلزیاست ،آن
باشید:چرا اين باور به دوران ما رس��يده
بدنمــان داشتهچطور و
تمرکز
کنید.
دوری
سنگین
کبدمان را سمزدایی کنیم:
اســترس ،ســموم بیشــتری در خودتان ،این چربیهای ســالم را حیاتــی ارگانیــک را بــه
با ديد مثبت به آن نگاه كنيم.
با ديد مثبت به آن نگاه كنيم.
•
سلولهای چربی ذخیره میشود ،بگنجانید
ســیر /مرکبــات (گریپفــروت ،خود را روی محصــوالت مراقبت
برسانیم.
مرزهاي نه چندان گسترده
سنجيدن پيامدهاي اعمالمان حتي در حد
سنجيدن پيامدهاي اعمالمان حتي در حد مرزهاي نه چندان گسترده
يا
درستي
بهاي
چراكه
است،
خودمان
برعهده
كس
هر
از
بيش
دنيا،
همين
•
•
تر
ن
پایی
را
خود
خون
قند
.۱
ها
ن
آ
دفــع
برای
الزم
انــرژی
زیــرا
بگذارید.
خود
نظافت
و
شــخصی
لیمــو)/
و
تــرش
لیمــو
پرتقــال،
همين دنيا ،بيش از هر كس برعهده خودمان است ،چراكه بهاي درستي يا
هایهم خود
نادرستيتاش را
نگاه دارید.
ارگانیکبايد بپردازيم .6 .چغندر بخورید.
 .5گوش
وجود ندارد.
بپردازيم.غذاهــای فــرآوری شــده ،شــکر،
بايدو گل
بروکلــی
ســبزیجات
(کلــمهم خود
نادرستياش را
دوباره
باي��د
را
عجوالنه
ه��اي
واكنش
و
بع��دي
تك
ه��اي
گيري
تصميم
باي��د دوباره
عجوالنه را
واكنشنه��اي
گيريه��اي
این نوشیدنی را فراموش نکنید زیرا کلم) /تصميم
کربوهیدراتها را از منابع ســالم عصبانیــت خــود را حــل کنیــد .بخورید.
گوشــت
کیفیت و
هــای بی
بع��دي و روغ
گردو/تكهویج/
زردچوبه/
بازنگري كنيم .شايد براي «ديروز» فكر ديگري داشتيم و طور ديگري شد،
بازنگري كنيم .شايد براي «ديروز» فكر ديگري داشتيم و طور ديگري شد،
هفته
«فردا» بــار
برای چنــد
حداقــل
عمل می
کبد
بهترينموثر
بســیار
دریافــت کنیــد .وقتــی زیــادی از هیچ چیز مثل عصانیتهایی که
کند .چای سبز و برخی از انواع چایهای قرمز را به کمترین میزان برسانید.
دارد .با
برايمان
بر را
نتيجه
كنيم كه
در باز
حسابي
هم روي
حاال
حاال هم روي «فردا» حسابي باز كنيم كه بهترين نتيجه را برايمان دارد .با
خداوند
اســتتوبه به
کافــیامكان
بازيابي همچون
جبران و
هــای جديد
پروتئیكهنفرصت
آن
بخورید.
ارگانیــک
درگاهآب
مقــداری
حد قنــد مصــرف میکنیــم ،کار حل نمیشــوند ،کبد را ســنگین
ســیر و
روزمــره
آووکادو جديد جبران و بازيابي در
چغندر طبیعی
خودخداوند
درگاه
غذاهــای توبه به
همچون امكان
آن /كه فرصت
قبلي
فرصت
مدرن اما
مهياست،
همواره
نيست.شده داشــته باشیم و صبح • همواره مهياست ،اما فرصت قبلي ديگر نيست.
شــیوه
ما ،به
زندگی
کبد دشوار میشــود .هوس شکر نمیکند .با یک مشاور یا درمانگر روند
ایديگر صاف
زردچوبه را بگنجانید .مصرف آب
حتي در مقابلش از اندوختههاي معنوي و مادي ميپردازيم كه بازيابي
بازيابي
پردازيم كه
مادي مي
معنوي و
برایاز اندوخته
مقابلش
حتي در
پاکسازی
نهایی
بنوشیم .توصیههای
و شــیرینیجات را کنتــرل کنید .صحبــت کنید تا مســائل خود را پیش رفته اســت که در بســیاری به صبح برای مدتی از آن
بودن
مرطــوب
دهید.
افزایــش
هاي را
نميشود« .دوباره» به دست آوردن با «بيشتر» بهدست آوردن توان رقابت
نميشود« .دوباره» به دست آوردن با «بيشتر» بهدست آوردن توان رقابت
کبد
مواقــع مــا بدون آنکــه بدانیم با •
احتمــا ًال علتهایی وجود دارد که حل کنید.
بدن باعث شستشوی سموم کبد
ازندارد.
ندارد.
شــما این میزان از شیرینیجات را •
مصرف پروتئینها هم به بدنمان همچنیــن ایــن ۱۰مــاده غذایی کمکــم از مصــرف الــکل ،دود ،و در نتیجــه کمــک به ســمزدایی
میخوریــد .دلیل را پیــدا کنید و  .3مترین یوگا و پیالتس کنید.
آســیب میرســانیم .بهتــر اســت طبیعــی را در رژیــم غذایــی خود سموم دفع آفات ،آب فیلتر نشده ،خواهد شد• .

11

11

ن جهانی بهداشت:
سازما

سالمت..

6

توانند باعث ایجاد
ی
کها م 
ماس 
نیت دروغین شوند
احساس ام

روش برای پاکسازی کبد

جهي به نيازهاي رواني بيماران در بيمارستانها

انجاماندهاست
تروانازقافلهدرمانجاماندهاست

یک جدول با دو شرح

4882

یک جدول با دو شرح

4882

حلدوکرده و
روزنامهرا با مداد
جدولشرحها
دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
جدول روزنامه
سپس و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس
«شرح عادی
دارای
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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"Law of Historical Causation: "It seemed like the thing to do at the time.
-- Michael Uhlmann
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 -14صندل��ي چرخ��دار ك��ودك-
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 14
جدول اعداد سودوکو در صفحه 14
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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The Case for and Against

Immigration after Coronavirus
Before long, Canada will return to record lows in unemployment and immigration
will again be key to supporting the country's economic health.
In late February and early
March of this year, Canada’s immigration minister
Marco Mendicino made
several public announcements in which he declared
the country will need to
continue to increase its immigration levels to support
its economic prosperity.
Little did anyone know at
the time of Mendicino’s remarks what devastation the
coronavirus would cause
in Canada and around the
world.
Back then, COVID-19 was
in this country.
rate is so low that it is not
an afterthought for many
Once the pandemic is
enough to maintain the size
of us but the pandemic has
behind us, the public focus
of the population.
since impacted every single will shift to how we can
Promoting a higher birth
Canadian in one form or
get the Canadian economy
rate has been tried across
another.
back on its feet, and immithe western world includCanada’s economy has
gration will likely be a key
ing in Quebec but has not
been battered due to the
topic of discussion.
proven to be very effective
country making the right
since families nowadays
decision to put public safeCOVID-19 doesn’t change
simply prefer to have fewer
ty above all.
Canada’s demographics
children.
Canada is a well-governed
Despite the economic
The combination of an
and wealthy country, so its
impact of the coronavirus,
aging population and low
economy will eventually
Canada still has a rapidly
birth rate will make it
recover.
aging population and low
more difficult for Canada
However, you cannot
birth rate.
to grow its economy and
recover human life which
Canada has one of the
support social spending at
is why we are doing evworld’s oldest populations
a time when social costs
erything we can to protect
and one of the world’s
will rise.
each and every individual
lowest birth rates. Our birth For example, it will

)»(اوراق مشــهور «قرضه کورونا
 این...به آنها مخالفت کرده است
درحالی است که بخشی از مشکل
نظام های سالمت ایتالیا و اسپانیا
نتیجــه مســتقیم سیاســت های
ریاضت اقتصادی مورد درخواست
.برلن بوده است
»باید به یاد داشــت کــه «جنوب
 پیش از آن که مرکز شــیوع،اروپــا
 مرکز،جهانی ویروس کنونی باشد
آزارنده ترین سیاست های ریاضت
) پس از بحران مالی7( اقتصــادی
 بوده و یکی دیگری را به200 سال
.وجود آورده است
اروپــا بــه عنــوان یــک اتحادیــه
 نتوانســته پاســخگوی،حمایتگر
فاجعه انســانی و اجتماعی ای که
.ایــن قــاره را جارو می کند باشــد
مــردم – بــه ویــژه خانــواده هــا و
دوســتان هزاران تن از کسانی که
 این را فراموش نخواهند-مردند
.کرد
بازرگانی بین المللی به سطح یک
قرن پیش خــود کاهش یافته و از
.بهای مواد اولیه کاسته شده است
 بلکه قیمت،نه تنهــا بهای نفــت
 روغن، کاکائو، پنبــه، روی،مس
.نخل و غیره نیز تنزل کرده است
برایاقتصادکشورهایصادرکننده
 که دوسوم جمعیت- »«جنوب
کره زمین در آنها زندگی می
 این وضعیتی فاجعه-کند

ســوخت های جایگزین باشد زیرا
اختــاف بهای این ســوخت ها را
...بیشتر می کند
اقتصــاد جهانــی وارد قلمرویــی
 کسی ایده ای.ناشناخته می شود
.دقیق درباره ابعاد این فاجعه ندارد
برآورد می شود که تولید ناخالص
) کشــورهای توسعهPIB( داخلی
 درصد ســقوط10 یافته می تواند
. این یک شوک شدید است...کند
دولت های کشورهای ثروتمند به
صورتی تــب آلود دســت به نوعی
«کینــز گرایــی دوران جنگ» می
، آنها ناگزیرند که به کارکنان.زنند
 خانواده ها و موسسات،کشاورزان
 تا جلوی فروپاشــی...کمک کنند
نظــام خود را بگیرند و نیــز از این
اجتناب کنند که میــزان فقرزایی
ویروس کورونا بیش از مرگ و میر
 و این امر به یک انفجار...آن باشد
.مردمی منجر شود
.کسر بودجه جنومی خواهد بود
 بانک انگلیس،درمورد انگلستان
با چاپ پول مشکل را حل خواهد
 اما ایتالیا و اسپانیا که بیش...کرد
،از دیگرکشورها به نقدینگی دارند
،و از قبل بســیار بدهکار هســتند
.نمی توانند این کار را بکنند
 احتمال،درمــورد ایــن دو کشــور
زیــاد وجود دارد کــه از حوزه پولی
 زیــرا آلمان با،یــورو خارج شــوند
اعطای اعتبارات بدون قید و شرط
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 صدها میلیون کارگر شغل.هستند
نیمه یا تمام وقت خود را از دست
 مانند بســیاری از موارد.داده انــد
 کم دستمزدترین کارگران،پیشین
و موسســات کوچــک بیشــترین
 ایــن امکان.آســیب را مــی بینند
 میلیون تن به500 وجود دارد که
 این رکود عمیق.فقرکشیده شوند
1929 تر و درازمدت تر از رکود سال
 شیوع جهانی ویروس.خواهد بود
موجــب رد و نفــی ســرمایه داری
عظیم و لگام گسیخته ای خواهد
شدکه نابرابری های ناهنجاری به
وجود آورده که باعث شــده دارایی
 درصد از ثروتمندترین های دنیا1
. درصد بقیه باشد99 بیش از
 با باال و پایین رفتن نرخ،بورس ها
 دچار فروپاشی شده،سهام هایشان
 یــک دالل موسســه مدیریت:اند
 «این:دارایی ها فریاد برمی آورد که
.»!یک حمام خون واقعی است
بهای نفت به دلیل نامعلوم بودن
.وضعیت سقوط کرده است
این خبری عالی برای کشــورهای
، ژاپن،واردکننــده ماننــد چیــن
و... کره جنوبی و، اسپانیا،آلمان
خبری فاجعه بار برای کشــورهای
پرجمعیت صادرکننده نفت مانند
 ونزوئال، مکزیک، نیجریه،روسیه
 این نفت، بــه عــاوه. اســت...و
ارزان قیمت می تواند مانعی برای
گــذار ضروری زیســت محیطی به

Indigenous peoples, persons with
disabilities, seniors,
and disengaged
workers including
youth. This is both
an economic and
moral imperative,
however it still will
not be enough to
fully compensate
for all of the 9 million baby boomers
who will soon reach
www.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared retirement age.
immigrationmichaelmonfared Hence, immigration
t.me/immigration_michael_monfared will play a major
role in driving Canbecome more expensive
ada’s labour force
to deliver health care to
growth in the years and
Canada’s seniors. Seniors
decades to come.
also spend less which
By November 1st, minister
means they do not drive as
Mendicino will need to
much economic activity as
announce Canada’s immiyounger people.
gration levels plan. Canada
Many Canadians will be
is currently targeting at
leaving the work force in
least 341,000 immigrants
the coming years. In fact,
per year.
all of Canada’s 9 million
Arguments can be made
baby boomers will reach
for, and against, maintainretirement age by 2030.
ing this level.
With fewer workers, Canada will have fewer people
The case against immigrato produce goods and
tion
services, drive economic
One can legitimately argue
activity by consuming
it is best to scale back
goods and services, and
immigration until the econfewer tax payers.
omy recovers. We need
Here is where immigrants
to get Canadians back to
will pay such a pivotal role work and we do not want
post-coronavirus
to welcome immigrants at
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

How to grow Canada’s
economy after the pandemic
Adding more workers to
the labour force and using
workers more productively
are the two ways that Canada can grow its economy.
Canada needs to tap into
under-utilized talent
sources such as women,

a time when it will be more
difficult for them to find
employment.
Moreover, the Canadian public may not be as
supportive of welcoming
high levels of immigration
during a period of high
unemployment. Public attitudes on immigration have
not been researched since

19 :>> ادامه از صفحه
.شــیوع جهانــی ویروس نداشــت
–  اصل خیلی فوری3 برای اجرای
 تولید،ضدعفونی کردن دست ها
ماســک و جلوگیــری از پیشــروی
 بشریت ناگزیر از استفاده-ویروس
از شــیوه های فنی قدیمی ای شد
 این.که چندین قرن سابقه داشت
:شیوه ها به ترتیب عبارت از
 که رومی ها،اســتفاده از صابــون
در دنیای باستان آن را کشف کرده
 که در سال، چرخ خیاطی،بودند
 توسط توماس سن اختراع1790
 و به ویژه علم محدود سازی،شد
و انــزوای اجتماعی بود که در اروپا
درطول دهها موج پی درپی شیوع
طاعــون از قــرن پنجــم میــادی
...تکامل یافته بود
 چشــم انداز یک فاجعه،اکنون
اقتصادی بی سابقه در افق دیده می
.شود
تاکنون هیچگاه اقتصاد سراسر
کــره زمیــن ایــن چنیــن یکباره
.متوقف نشده بود
مناطقی که آسیب بیشتر دیده اند
، آســیای شــرقی،عبارتند از چین
اروپا و ایاالت متحده که به عبارت
دیگر مثلث مرکزی توسعه جهانی
 کوچک، میلیون ها موسسه.است
، دســتخوش بحــران،و بــزرگ
تعطیل و در آســتانه ورشکستگی
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the start of the pandemic
but with the economic
well-being of Canadians
currently under threat,
Canada’s immigration
policies may face increased
scrutiny.
The case for immigration
Conversely, one can legitimately argue that getting
Canadians back to work
and welcoming immigrants
is not mutually exclusive,
and can in fact be complementary.
Maintaining high levels of
immigration will support
economic activity since
immigrants will arrive with
savings and will need to
spend money on the likes
of housing, transportation, telecommunications,
clothing, leisure, and other
things that support Canadian jobs.
Immigrants will also create
jobs as entrepreneurs.
Its also important to
remember that the primary
concern among those who
are apprehensive about immigration tends to be that
newcomers threaten the
social and cultural fabric
of western societies. This
concern, which has nothing
to do with the current pandemic, often prevails above
economic concerns.
In other words, we may be
mistaken by the assumption
that the weaker state of the
economy will have a major
impact on public sentiment.
Those who are sold on the
benefits of immigration
may remain in their corner,
while the skeptics are entrenched in their corner.
From: CIC News

... هنگامی که بالی آمسانی نازل

 هیچ یک از این...کورونا بوده است
شیوع ها به اروپا یا ایاالت متحده
 این تا حدی نشان می دهد.نرسید
که چرا دولت های اروپا و آمریکا به
شــکل بد و با تاخیر واکنش نشان
، این کشــورهای آســیایی.دادند
،رودررو با دو نوع از ویروس کورونا
و بــدون آن که هیــچ قدرت غربی
 وقت را برای،ای به کمکشان بیاید
کسب تجربه فناوری های رقومی
 آنها از بخشــی از.از دســت ندادند
 که،امکانات سالمت عمومی قبل
متخصصان واگیر شناسی به خوبی
، ماننــد قرنطینه،می شــناختند
 محدود،فاصلــه گیری اجتماعــی
، بستن مرزها،ســازی منطقه ای
 ایجاد،راه بنــدان هــای جــاده ای
فواصل امنیتی و شناسایی زنجیره
...تماس هــا برای هر فــرد مبتال
 کار این مقامات.اســتفاده کردند
:برپایه باوری ساده بود
اگر به صورتی جادویی همه اهالی
بــی حرکــت در جایــی کــه بودند
 روز مــی ماندند و فاصله14 بــرای
 متری از یکدیگر را رعایت می1.5
 شیوع جهانی ویروس دفعتا،کردند
.متوقف می شد
 که ما،برتــری نمایشــی فنــاوری
 نقش،ایــن همه بــه آن مــی نازیم
چندانــی در جلوگیــری از اثر اولیه

 حتــی دموکراتیــک،دولــت هــا
 مــی تواننــد امــروز به،ترینشــان
صورت «بــرادر بزرگ»ها در آیند
و برای تجسس بیشــتر در احوال
ما در تخطی از قانون تردید نکنند
.)5(
 فیســبوک و اپــل هم می،گــوگل
توانند از وضعیت اســتفاده نموده
و مــا را به عــدم حفظ اســرارمان
، از همــه چیــز گذشــته.وادارنــد
آنها می تواننــد بگویند که درطول
 شما،دوره شــیوع جهانی ویروس
پذیرفتید کــه آزادی های دیگرتان
.محدود شود
هیــچ تردیدی نیســت کــه محل
 به،یابــی و ردیابــی تلفن همــراه
اضافه اســتفاده از طرح های فنی
 در کنتــرل پخــش،پیــش بینــی
 اما.ویــروس نقش داشــته اســت
این نیز درســت است که این وفور
فناوری برای ازبین بردن گسترش
 حتی. کافی نبوده است19-کووید
، تایوان، چیــن،در کــره جنوبــی
هنگ کنگ یا سنگاپور هم توفیق
نســبی این کشــورها علیه شیوع
جهانی ویروس به خاطر تجربه ای
اســت کــه در مبارزه طوالنــی – از
SRAS  – علیــه2018  تــا2003
 داشــته اند که دو موردMERS و
شــیوع پیشــین ناشــی از ویروس
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محمدعلی کشاورز؛ نقشهایی که خاطره شد

محمدعلــی کشــاورز جــزو
شــاخصترین بازیگران نخستین
نســل ســینمای ایــران بــود کــه
توانســتند با دایره گســتردهای از
مهمترین کارگردانان این ســینما
کارکنند.
او در ســینمای قبــل از انقــاب
حضور پر رنگی داشت ٬اما شهرتش
هیچــگاه به پــای ســتارههای آن
زمان نرســید؛ کسانی چون بهروز
وثوقــی ،محمدعلــی فردیــن و یا
ناصر ملک مطیعی .شــاید همین
موضوع عاملی شــد کــه او و چند
هــمدوره دیگرش مانند جمشــید
مشایخی ٬علی نصیریان و عزتالله
انتظامی که عمدتــا در فیلمهایی
بازی میکردند که عامهپسند نبود
و تماشــاگر خاص خود را داشــت٬
بتوانند در سینمای بعد از انقالب
نیز به کار خود ادامه دهند.
آقای کشــاورز در بیش از نیم قرن
فعالیــت هنــریاش در فیلمهای
کارگردانانــی ماننــد فــرخ غفاری٬
ابراهیــم گلســتان ٬داریــوش
مهرجویی ٬بهــرام بیضایی ٬ناصر
تقوایــی ٬علــی حاتمی٬عبــاس
کیارستمی و محســن مخملباف
بازی کرد.
آرایشگر در شب قوزی
کشــاورز کــه کار حرفــهای خود را
تئاتر آغاز کرده بــود ٬در اوایل دهه
 ۱۳۴۰با شــب قوزی ساخته فرخ
غفاری پا به دنیای سینما گذاشت.
شب قوزی جزو نخستین فیلمهای
سینما پیشــرو ایران بود که بعدها
پایهگذار سینمایی شد که راه خود
را از سینمای گیشهای جدا کرد.
داستان برگرفته از قصه هزار و یک
شب است و کشاورز نقش آرایشگر
را بازی کرده است.
دایی جان سرهنگ
دایــی جــان ســرهنگ ســریال
دایــی ناپلئــون ،بــرادر کوچکتر

دایی جــان ناپلئــون و پــدر پوری٬
افسر بازنشستهای که سرگرد (یاور)
بوده ،اما خود را سرهنگ مینامد
و به قول بــرادرش همه عمرش را
پشت میز بایگانی گذرانده و چیزی
از جنگ نمیداند.
در این ســریال احمد رســولزاده
مانند بســیاری دیگر از نقشهای
کشــاورز جــای او صحبــت کرده
است.
شعبوناستخونی
علی حاتمی که عالقه زیادی داشت
در فیلم و سریالهایش با بازیگران
شــناخته شــده کارکنــد ٬پــس از
انقــاب در بیشــترکارهایــش بــا
محمدعلی کشاورز همکاری کرد.
کشــاورز در چهــار فیلــم و یــک
ســریال علی حاتمی بازی کرد که
شــاخصترین آنهــا در مجموعــه
تلویزیونــی هزاردســتان و فیلــم
سینمایی مادر بود.
شــعبون اســتخونی بیخانمانــی
اســت کــه کارش جمــع کــردن
استخوان حیوانات است .او کمکم
به کمیته مجازات نزدیک میشود

و بســیاری از قتلها و راهانداختن
دعوا با دســتور کمیته توسط او و
نوچههایش اجرا میشود.
عــاوه بــر هزاردســتان در فیلــم
کمیته مجــازات که چکیــده این
ســریال اســت ٬نقــش شــعبون
اســتخونی پر رنگ است .بسیاری
شخصیت شعبون هزار دستان را
برگرفته از شعبان جعفری (معروف
به شــعبون بیمخ) و نقــش او در
جریان کودتای  ۲۸مرداد میدانند.
محمد ابراهیم در مادر
ل ُبرِ ت رفت پیشــواز
"آبلیموی حا 
بهارنارنــج کیچــا ،آبجــی خانــم
مرباش ،ترنجبین بانو .هل وگالبم
میزاییدی حریــف هفت بیجارت
نمیشــد ،لولــو خورخــوره ،لولو
خورخوره ،منو میخوره ،سنجد.
دهــن مهــن ُکلــون ُملون ،ســره
مره یه دوجین بچه میزاد یکیش
میشه بلبل ،ننه ی ما کت سره رو
بســت زایید ُگل و بلبل چه تخم و
ترکــهای ترنجبین بانو .مام دولتی
سر داییمون شدیم روده پاککن"
مونولوگهــای خــوشآوا و

بار است ،زیرا عالوه برفروپاشی
صادرات ،سهم گردشگری
در ایجاد درآمد نیز کاهش
یافته و ارســال پول توســط
مهاجران نیز به شــدت کم شــده
است.
بــه عبــارت دیگر 3 ،منبــع اصلی
درآمــد کشــورهای «جنــوب»
فروریختــه اســت ...میلیــون ها
تــن ،که در طول دهــه های اخیر
توانســته بودند خود را به «طبقه
متوســط» در حال به وجود آمدن
در سراســر دنیا برسانند ،امروز در
خطــر ســقوط در ورطه فقــر قرار
دارند...
در وضعیتی این چنین نابسامان،
احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه
زمانی که شــیوع جهانــی ویروس
برطــرف شــود ،بســیاری از
حکومت ها که تضعیف شده اند،
دستخوش شــوک های اجتماعی
قدرتمند شوند .این نیز امکان دارد
که حمام های خون جاری شود...
از طــرف دیگــر ایــن احتمــال
وجــود دارد کــه امــواج بزرگــی از
پناهنــدگان غیرقابل کنتــرل ،به

سوی کشــورهای «شمال» روانه
شوند ...در آن زمان ،این کشورها
می باید با عواقــب بدترین بحران
تاریخ خود روبرو شوند.
نگفتــه پیداســت کــه از مهاجران
جدیــد اســتقبال نخواهد شــد...
تاریخ به ما هشدار داده که فاجعه ها
موجــب ترغیب و رواج ملی گرایی
افراطی و نژادپرســتی می شــود...
برای اجتناب از چنین سناریوهای
کابــوس واری ،صداهایــی بــرای
درخواست اتخاذ بسیاری از تدابیر
فوری بلند می شــود .از جمله این
درخواست ها لغو بدهی کشورهای
درحال توسعه است.
از  40ســال پیــش ،جهانــی گری
نئولیبــرال موجــب مبــادالت و
توســعه زنجیــره هــای تدارکاتــی
فراملی شده است .بحران بهداشتی
نشــان داده که خطــوط تدارکاتی
بسیار طوالنی و شکننده است و در
وضعیتی اضطراری مانند وضعیت
کنونی ،تهیــه و تولید کننده های
راه های دور نمی توانند پاسخگوی
نیازهــای فوری باشــند .به خاطر
افراط گری ایدیولوژیک نئولیبرال،

دنیا در جابجایی محل های تولید،
صنعت زدایی و نظریه «موجودی
انبار صفر» زیاده روی کرده است.
این درحالی است که ،در وضعیت
زندگی یا مرگ ،بسیاری از مردم با
شگفت زدگی فراوان دریافته اندکه
بــرای برخــی از ملزومات غیرقابل
چشــم پوشــی – آنتــی بیوتیــک،
لوازم آزمایش ،ماسک ،دستکش،
دســتگاه های تنفس مصنوعی و
غیره – ما وابسته به تولیدکنندگان
آن سر دنیا هستیم ...و مقدار خیلی
کمی در کشــور خود ما تولید می
شود« ...جنگ ماسک ها» احساس
دردناکــی از ناتوانــی ایجــاد کــرده
اســت .بیش از پیش این احساس
وجــود دارد کــه با جهانــی گری،
دولت های بســیاری ابعــاد اصلی
حاکمیت یعنی استقالل و امنیت
مــا را رها کرده اند .در بســیاری از
پایتخت ها ،اصل اقتصاد مبتنی بر
واردات زیر سئوال رفته است.
بی تردید ،بخش های گوناگونی از
صنعت بازگشــته و مستقر خواهد
شد .فکر برنامه ریزی هم احیا می
شــود که به معنی استقرار نوعی از

پراصطــاح فیلم مادر به خصوص
نقــش محمدابراهیــم بــا بــازی
محمدعلی کشاورز ٬این فیلم علی
حاتمــی را بــه یکــی محبوبترین
فیلمهای دهه شصت خورشیدی
ایران تبدیل کرد.
کشــاورز نقــش فرزنــد ارشــد
خانــوادهای پرجمعیــت را بــازی
میکند کــه یک زهتاب ثروتمند و
بددهن اســت .این بــار هم مانند
هزاردســتان منوچهر اســماعیلی
صداپیشه او بوده است.
گریممتفاوتو دیالوگهایشنقش
او را در مقایســه با شخصیتهای
دیگــر فیلــم برجســتهتر میکند.
همــکاری حاتمی و کشــاورز چند
ســال بعد در فیلم دلشــدگان نیز
ادامه یافت.
کارگردان در زیر درختان زیتون
شــاید مهمتریــن و متفاوتترین
نقــش آفرینــی کشــاورز در دهــه
 ۷۰خورشــیدی بازی در فیلم زیر
درختــان زیتــون ســاخته عباس
کیارستمیباشد.
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کیارستمی در این فیلم که در کنار
"خانه دوست کجاست" و "زندگی
و دیگــر هیچ" به ســهگانه معروف
شــد ٬بر خالف دو فیلم قبلی برای
یکــی از نقشهایش ســراغ بازیگر
حرفهای رفت.
کشــاورز در ایــن فیلــم نقــش
کارگردانی را بازی میکند که برای
فیلمبرداری پس از زلزله رودبار به
منطقهای زلزلهزده میرود.
این آخرین فیلمی بود که کشــاورز
یــک نقــش مهــم را بــازی کــرد.
او در دو دهــه آینــده کــه فعالیت
سینماییاشکمرنگترشد ٬بیشتر
در سریالهای تلویزیونی بازی کرد.
پدر ساالر
در میانــه دهــه هفتاد بــازی آقای
کشــاورز در نقش پدر یک خانواده
پر جمعیت و سنتی ٬نام و چهره او
را بار دیگر برای مخاطبان تلویزیون
مطرح کرد.
کشــاورز در ســریال پدرســاالر
ساخته اکبر خواجوی نقش پدری
ســختگیر اما خانواده دوســت را
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بــازی میکند که تســلطش روی
زندگی فرزندانش گاهی با مخالفت
و نارضایتی همســران آنهــا روبهرو
میشود.
پدرســاالر از محبوبتریــن
ســریالهای ملــودرام و خانوادگی
دهه هفتاد بود که داستان زندگی
این خانــواده ســنتی را در جنوب
تهران به تصویر میکشید.
در این ســریال هم مانند بسیاری
از فیلمها و سریالهای محمدعلی
کشاورز ٬احمد رسول زاده بهجای
حرف زده بود.
این ســریال پر بازیگــر جزو آخرین
کارهــای محمدعلی کشــاورز بود
کــه در آن نقش اصلی و محوری را
بازی کرد.
او در ادامه دهه  ۷۰و سپس  ۸۰در
چند فیلم و سریال دیگر نیز بازی
کرد ٬هر چنــد هیچکدام آنقدر به
انــدازه نقشآفرینیهــای او در این
فهرست چشمگیر نبود.
•

دو بحران ،سه پروژه >> ...،ادامه از صفحه11 :
در حوزهی قوهی مجریه نیز حسین
فریــدون (برادر حســن روحانی)،
مهدی جهانگیری (برادر اســحاق
جهانگیری معــاون اول روحانی)،
عبدالله پوری حسینی رئیس سابق
ســازمان خصوصیســازی  ،هادی
رضوی داماد محمد شریعتمداری،
و شــبنم نعمــتزاده دختــر وزیر
سابق صنعت نشانه گرفته شدند.
چند مدیر اتومبیلســازی ،جهاد
کشــاورزی ،و «هــال احمر» نیز
محاکمه شــدند .ابراهیم رئیســی
از ســوی خامنهای منصوب شده
تا اعتبار از دســت رفتهی نظام به
خاطر فساد همهجانبه را با همین
چند پرونده جبــران کند تا به این
ترتیــب مــردم احســاس کنند که
فســاد در سه قوه ریشــهکن شده
است.

•

یتیم افزایش
 .۳پروژهی ِ
جمعیت:
ایــن پــروژه چنــد ســال پیــش بر
گردن دولت روحانی نهاده شد اما
دیوانساالری دولتی هیچ ظرفیتی
برای انجــام این پروژه نــدارد چرا
که نه با این پــروژه میتوان رقبای
سیاســی را حــذف کــرد و نــه نان
و آب زیــادی در ایــن پــروژه وجود
دارد تــا ســپاه یا نهادهــای تحت
کنتــرل «بیت» کفیل آن شــوند.
فعال قرار اســت مجلس سپاهیان
در این زمینه کارهایی انجام دهد
تا پــس از دولت روحانی این پروژه
به دولتی که بعد از وی بر ســر کار
میآید (سعید جلیلی یا یک سپاهی
دستبوس دیگر) واگذار شود .این
پــروژه اولویت دو پــروژهی دیگر را
ندارد و با موانع جدی روبروســت.
به همین دلیل اســت که دستگاه
تبلیغاتی نظام شمشیر جوانگرایی
را فعال غالف کرده است.

•

سه نتیجه

 .۱در حوزهی معیشت:
وقتی سپاهیان و قالیباف سکاندار
برنامهای شــوند ،انتهای آن کامال

روشن است:
فســاد بیشــتر بــرای ســپاهیان و
مدیــران (به اضافهی همســران و
فرزندان) و باال آوردن قرض بیشتر
بــرای بخش عمومــی .محمدباقر
قالیبــاف شــهرداری تهــران را بــا
۵۲هزار میلیارد تومان بدهی ترک
کرد .ایــن بدهیها همه ناشــی از
واگــذاری پروژههــا بــه نهادهــای
اقتصادی سپاه پاســداران انقالب
اسالمیایجادشدهبودند.مشخص
است که قالیباف و دوستان سپاهی
در مجلس به حراج بیشــتر اموال
عمومیو خالی کردن جیب مردم
برای پــر کــردن جیب ســپاهیان
تحت عنوان رونق اقتصادی روی
خواهند آورد .در پایان چهار ســال
مجلس شورای اسالمی یازدهم نیز
اعضای سپاهی این نهاد و شرکای
آنها فربهتر خواهند شد.

•

 .۲در حوزهی فساد:
وظیفــه ســیدابراهیم رئیســی در
مبارزه با فســاد تقریبا تمام شــده
اســت .پــای مقامــات نظامــی و
انتظامــیو منصوبــان رهبر فعال
بــه دادگاهها باز نخواهد شــد مگر
ی باال بگیرد.
اینکه اعتراضات عموم 
مقامــات این حد از نمایش را فعال
کافی میدانند.
مجلــس یازدهــم نیــز بــا یکــی از
فاسدان نظام در رأس آن ،رویینتن
شده و مدیران قو ه قضاییهی تحت
مســئولیت رئیسی نیز قرار نیست
محاکمــه شــوند .آنها بــر خالف
برادران الریجانی و همراهانشــان
که عمر سیاسیشان پایان یافته با
تیم رئیسی هماهنگ هستند.
دولت حســن روحانی نیــز همراه
با اصالحطلبــان و میانه روهایش
دیگر موی دماغ کسی نیست.
نمایــش مبارزه با فســاد با همین
پروندههــای موجــود همچنان تا
سالها به شــکل الکپشتی قابل
ادامه اســت .هروقت هــم که نیاز
به اپیزودهای دیگری باشد یکی از
پروندههای دوســتان احمدی نژاد
یــا الریجانیها یــا نزدیکان محمد

خاتمــی (مهرههــای ســوخته)
بیــرون آورده خواهــد شــد؛ وگرنه
بدون فساد ،مدیران مستقر نظام
انگیزهی الزم برای کار تحت نظام
والیی پیدا نخواهندکرد.

•

 .۳در حوزهی جمعیت:
سیاســت خامنهای بــرای افزایش
جمعیت یک دهــه در جریان بوده
و کامــا شکســت خورده اســت.
امــا جمهوری اســامی شکســت
نمیشناســد .تصــور مقامــات در
ایــن نظــام آن اســت که بــا زور و
قدرت میتوان همه کارکرد .منابع
چندانــی نیــز بــرای بریــز و بپاش
در پروژههــای بیحاصــل افزایش
جمعیت باقی نمانده است .بجایش
شــیعیان افغانســتانی و پاکستانی
و عراقــی و بحرینــی بــرای اجرای
برنامههــای گســترشطلبانه بــا
ماهی چند صد دالر قابل استخدام
هســتند .به ویژه آنکه بــا بیکاری
گســترده و تــورم موجود و نســل
جوانی که زندگی در حد کشورهای
ثروتمنــد را میخواهــد ،جمعیت
کشــور به ســطحی کــه خامنهای
میخواهد نخواهد رسید .به علت
«بحــران» نبــودن ایــن موضوع
(افزایــش جمعیــت) اصــوال هــم
پروژهی مقابله با آن لغو است و هم
کســی آن را جدی نخواهد گرفت.
حکومت حتی به نیمیاز جمعیت
موجود نمیتواند خدمــات الزم را
برساند چه برسد به دو برابر آن!
بدین ترتیب بــا ادامهی جمهوری
اســامی ،در پنج ســال آینده نرخ
رشــد جمعیــت بــه روال ســابق
همچنــان کاهش خواهــد یافت،
مقامات به فســاد همیشگی خود
همچنــان ادامــه خواهنــد داد و
مــردم همچنان فقیرتــر و فقیرتر
خواهنــد شــد .از ســال  ۹۱تا ۹۷
درآمد ســرانهی کشــور حدود یک
سوم کاهش یافته است .این روند
همچنان ادامه پیدا خواهدکرد.
•
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با نهایت تاسف و تالم
به آگاهی دوستان می رسانیم
مادر عزیز و دلبندمان

مرحومه مغفوره بانو فاطمه هاشمی
به ابدیت پرواز کرد.
مجلس ترحیم و مراسم یادبود آن عزیز

در روز 5شنبه  2ژوئیه 2020

ازپیش تو چون ارب بهاران همه رفتند...

از ساعت  7لغایت  9شب
 -به صرف شام -

همدردی

در محل مرکز اسالمی امیرالمومنین ایرانیان
به نشانی زیر برگزار می شود:
)210 St-Jacques (Lachine

)مترو واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب(

حضور شما سروران گرامی تسال بخش
خاطر حزین بازماندگان اوست.

یحییهاشمی

و خانواده های سوگوار

دوست دیرین و ارجمند،
جناب آقای یحیی هاشمی
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه بزرگ درگذشت مادر دلبند و عزیزتان
با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم

و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.

بیژن احمدی و خانواده

ره کو رشاب رفقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

همدردی

جناب آقای یحیی هاشمی
خانواده های محترم سوگوار

دست رفتن غم انگیز مادر عزیزتان
راصمیمـانهتسلیتگفته،
برای شما عزیزان سالمتی ،بهروزی و آرامش آرزومندیم.

محمد رحیمیان
و کلیه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

هنگامی که بالی آمسانی نازل ...
سوسیالیسم اســتِ .اعمال حدی
از حمایتگــری با مخالفــت روبرو
نخواهد شد .فشارهای ضد جهانی
گری بسیار قوی خواهد بود.
از ســال  ،1979قدرتــی کــه بیش
از همــه از جهانــی گری اســتفاده
کرده چین است .این کشور که به
صورت «کارخانه دنیــا» در آمده،
اکنون تنها ابرقدرت قادر به مقابله
با ایاالت متحده در صحنه جهانی
است .پکن ،با اتحادیه اروپا ،ژاپن
و کــره جنوبــی همچنــان یکی از
بزرگ ترین مدافعان جهانی گری
است .مقامات چین فکر می کنند
که ضدیت با جهانی گری چیزی را
حل نمی کند و حمایتگری یک بن
بست است.
به هرحال ،به نظر می آیدکه جهانی
گری غــول آســای نئولیبــرال به
شدت آسیب دیده و پیش بینی این
که تضعیف شود نامعقول نیست.
همچنین ،می توان مسئله تداوم
سرمایه داری ،در شکل فرالیبرال
آن را نیز زیر ســئوال بــرد ...و نیز
ضــرورت نوعی «طرح مارشــال»
جهانی و عظیم را مطــرح کرد...
فاجعه کنونی باید مردم را وادارد که
خواهان یک نظم اقتصادی جهانی
جدید شوند.
بیشتر دولت ها دچار شکست شده
و بــا تکانــه هایی که پیــش از این

>> ادامه از صفحه25 :

هرگز در زمان صلح وجود نداشته،
نتوانسته اند از پس چالش برآیند.
همچنیــن ،آنهــا نتوانســته اند از
پس یکی از اصلی ترین مسئولیت
هایشــان یعنی حفاظــت از مردم
برآیند .هنگامی که ویروس کورونا
مغلوب شــود ،برخی از مسئوالن
احتمــاال بایــد دربرابــر یــک نظام
قضایــی دســتکم مشــابه دادگاه
«راســل» یــا دادگاه «نورنبــرگ»
پاســخگو باشــند ...بســیاری از
مدیران تمرکز خود را بر پاسخگویی
محلــی و ملی قــرار داده و شــیوع
جهانی ویروس را بدون هماهنگی
واقعی بین المللــی مدیریت کرده
اند .قدرت های بزرگ ناتوانی خود
(شورای امنیت سازمان ملل متحد
یک فاجعه اســت!) برای تشــکیل
یک جبهه جهانی مشترک را نشان
داده اند .درحالی که بدیهی اســت
که هیچ کشــوری ،هرقدر هم که
قدرتمند باشــد ،نمی تواند در این
جنگ با مقیاســی منحصرا محلی
برنده شــود ،هیچ صدایی – حتی
دبیرکل سازمان ملل متحد یا پاپ
– موفق نشد که در ورای هیاهوی
آمیخته با ترس و خشم این شوک
بی سابقه ،صدای خود را به گوش
ها برساند.
با آن که این درســت اســت که در
لحظات بد است که رهبران تاریخی

ظهور می کنند ،خصوصیت دوره
کنونی شیوع جهانی ویروس غیبت
رهبری در رأس قدرت های اصلی
غربی بــوده اســت .به ویــژه ،زیر
ســئوال رفتــن دونالــد ترامپ به
خاطر ســتیزه جویــی و مدیریت
آشــفته ،او را ســزاوار عنــوان
«بدترین رییــس جمهوری همه
اعصار آمریکا ( »)8کرده است.
برای او و چند تــن دیگر ،ویروس
کورونای جدید نوعی اصل «پتر»
( )peterبوده که شیادی و میزان
عدم قابلیت پرســروصدایش را به
نمایش گذاشته است...
کابوســی که اکنون درحال ازســر
گذراندن آن هســتیم از هم اکنون
جوامع مــان را تغییر داده اســت.
انــواع تالطــم هــا در جنبــه های
مختلف زندگــی اجتماعی رخ می
دهــد ...دهها حکومــت - ،حتی
در میان کشورهای اتحادیه اروپا-
بدون تعیین مــدت مرزهای خود
را بســته یا آنها را نظامی کرده اند.
بسیاری از کشورها و صدها شهر،
برای نخستین بار در زمان صلح،
مقــررات منع رفــت و آمــد برقرار
کــرده اند .میلیون ها تن از آزادی
رفت و آمد خود صرفنظرکرده اند.
زندگی دموکراتیــک کامال مختل
شده است .بسیاری از فرآیندهای
انتخاباتــی به تعویــق افتاده
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زیاد هم می آید!
اخیر ًا کسی از یکی از سران تامین
اجتماعی پرســیده شما خودت با
این حقوقی که می دهید؛ می توانی
زندگی کنی؟ ایشان فرمودند :این
جوری نمیشه پاســخ داد هر کس
یک تنظیماتی در زندگیش داره! و
ما هم به عنوان وکیل فضول های
مح ّلــه مــی گوئیم اگر همه شــما
مــردم هم تنظیم کنیدگوشــت و
برنج و میوه نخرید ،مریض نشوید،
لباس نخرید و مسافرت هم فقط
در خواب بروید! حقوق تان نه تنها
برای پرداخت فیش آب و برق وگاز
و مخابرات کافی اســت! بلکه زیاد
هم می آید!
وعده َس ِر خرمن؟
کشور برادر چین که خودش گرفتار
است بیست هزارکیت تست کرونا
به ایــران داده که آخوندها همه را
مصرف کرده اند! و ســی هزار تای
دیگر هم سفارش داده اندکه آن ها
را هم به اقوام و نوکران خودشــان
دادند تنها چیزی که به مردم
بی پناه ایران رسیده ،وعده
َسرِ خرمن است و بس!
جرج شهید!
پروانه سلحشوری نماینده
ســابق مجلس گفتــه :اگر
عزاداری بــرای جرج فلوید
تمــام شــد کمی هم بــه فکر
جانبــازان ،کارگــران و دخترانــی
باشــید کــه از ســر فقــر و نــداری
خودکشی و خودسوزی می کنند.
چی میگــی خانوم؟ تازه ســیمای

آخوندی داره خبرنگار می فرســته
ببینه خاطرات مردم از جرج شهید
چیه؟ مگر رهبر ّ
معظم ما به سادگی
از خونش می گذره؟!
فقط یک تکان!
رســانه ها نوشتند که یکی از دور و
بری های رهبر ّ
معظم مســلمین
و مســتضعفین جهــان و حومــه
کرونــا گرفتــه ،اوّل بــه خودمــان
شــک کردیم که نکند منظورشان
ما هســتیم بعد خوشــحال شدیم
چون فهمیدیم تیر غیب به حسین
محمدی عضو تشخیص مصلحت
ّ
نظــام و از اعضــای دفتــر رهبری
خورده اســت! انصاف ًا کرونا خوب
کار مــی کنــد اگر مــردم ایران هم
فقط یک تکان بدهنــد ایران ما از
چاله در می آید و به جامعه جهانی
باز می گردد ،انشاالله تعالی!
بار کمپرسی؟
در اوّلین روزهای شــیوع ویروس
کرونــا تعــدادی آخونــد پیــزوری
تصمیم گرفتند مردم را مستفیض
و با یک کامیون کمپرسی از
شــهر قم فرار کنند .در الر
پلیس راه جلوی کمپرسی
را مــی گیــرد و می پرســد
بــا ر ت
چیــه ؟
ر ا ننــد ه
مــی گوید:
کــود گاوی! بعد
تفتیش می کنند
و می فهمند که بارش آخوند است
و راننده راســت گفته رهایش می
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نـطـنـــز...

کنندکه برود.
فرودگاه بین
املللی قاسم!
آخوندها طرحی
دو فوریتــی بــه
مجلس برده اند
تا نــام فــرودگاه
بین المللی مهرآباد را به نام قاسم
سلیمانی تغییر دهند! پس از این
به بعد خیلی از گفتگو ها عوض می
شود ً
مثال خبرنگاران باید بگویند:
هواپیمای ایرباس توی قاسم فرود
آمد! یا برویم از قاســم پرواز کنیم!
قاسم بسته شد! قاســم از فردا باز
می شود! فالنی در قاسم فرود آمد!
در قاسم بمب گذاری کردند! قاسم
را با بمب ترکاندند!
برای دو قران گدائی؟
عربســتان ســعودی در نظر دارد
برای نخستین بار ،برگزاری مراسم
حج را به ع ّلت شیوع کرونا ویروس
بی ناموس لغوکند .این است فرق
شــاه باســواد و با شــعور با آخوند
بی سواد و بی شعور و کور! آخوند
نــه منافــع ملــی مــی
شناسد و نه بلد است
بــا کشــورهای دیگــر
تعامــل کنــد و همــه
را فقــط دوشــمن می
بینــد! و برای دو قران
گدایی هزاران ایرانی را به کشــتن
می دهد.
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زلـــزله؟
داشتیم ُچرت می زدیم که اختر
عیال مان َسرمان داد کشید که
بیا ببین ســیمای آخوندی چی
میگه؟ گفتیم چشــم و حواس
مان را دادیم به گوینده سیمای
اسالم ناب یعنی محسن بند پی
استاندار تهران که می گفت :در

صورتی که تدابیر الزم برای مقابله
با زلزله اندیشــیده نشود ،آتش آن
دامــن همــه را خواهــد گرفت .به
عیال کــه منتظر واکنــش ما بود
گفتیم :خدا را شــکر مــا که دامن
جنتــی و حضرت
نداریــم بیچــاره ّ
رهبر ّ
معظم و سایر مراجع و آیات
عظام و حجج اسالم که دامن هر
کدام تا ســاق پای شــان می رسد
پس دامن اون ها را خواهدگرفت و
نه ما را .بعد هم اگر تو حجاب ات
را حفظ کنی هرگــز زلزله نخواهد
حتی در این دیارکفر!
شد ّ
کمربندیبغداد؟!
ســران رژیــم جمهوری افالســی
آماری ساخته اند که انشاالله مورد
قبول درگاه حق قرار بگیرد! آقایان
اعالم کرده اند :بیشترین آلودگی
کرونا در جهان را آمریکا دارد! ایران
ته جــدول اســت .درصــد درمان
بــرای آمریــکا  33درصــد و بــرای

ایــران  78درصــد!
مدیریت کرونــا ایران
ســوّم آمریکا آخر! و این
آمارسازی ها به همین
روال ادامــه دارد.
یاد سال های اوّل
پیــروزی انقــاب
با شــکو همند

افالســی افتادیــم کــه آقایــان می
خواســتند عراق و اردن را بگیرند
هرروز رادیوی ایران گزارش می کرد
که به  120کیلومتری بغداد رسیده
ایم! ولی آن هائی که سرشان توی
حساب وکتاب بود می دانستندکه
از مرز ایران تا بغداد فاصله همین
حدود اســت! یعنی لب مرز بودند
اما کوسه ملعون طوری هیاهو می
ّ
کرد که انگار لشــکر اسالم همین
اآلن توی کمربندی بغداد است!
قد و باال؟
اجــازه بدهید این نکته را هم برای
دوستداران حضرت آیت الله احمد
جنتی بگوئیم .دوستان ما حساب
ّ
عمامه و نعلین را از
اگر
که
اند
کرده
ّ
قد شان
تن آن حضرت جدا کنیمّ ،
می شــود دقیق ًا  128سانتیمتر! تا
کور شوندکسانی که می گویند :قد
و باالی تو رعنا رو بنازم!

فرصتپیشرفت؟
بر اســاس بعضی شــنیده ها قرار
اســت برای المپیک  2024رشته
های بوکس و وزنه برداری را حذف
و «بریک دنــس» را اضافه کنند!
همسایه ما که اهل بخیه است می
گفت :خراسانی بنویس برای دوره
بعدی المپیک یک سری مسابقه
دود و دم هــم بگذارند ببینیم چه
کسی بیشتر می کشد ،کی بیشتر
فوت می کند و کی مقاوم تر است!
در رشــته هــای ســیخ و ســنگ،
وافور ،خوردنی ســنتی و صنعتی،
دو شــش نخودی ،پرش مثقالی و
شیرجه خماری ،مگر ما مدادیم؟
آخــه بــی انصاف هــا به مــا و هم
منقلی هایمان هم فرصت پیشرفت
کردن بدهید!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
اوّل ماه جوالی المبارک! سال
 2020دربدری خون جگری!
برابر با یازدهم تیر ماه سال 1399
مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی
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است .قدرتمندترین نیروهای
مســلح از ابتال به ویروس در
امان نیســتند .آنها نیروهای
خــود را جمــع و جور مــی کنند،
کشتی هایشان را عقب می کشند
و اعتراف می کنند که در این نبرد
علیه یک دشمن نامریی فعالیتی
ندارند.
شــرکت هــای بــزرگ هواپیمایی
پروازهای خود را متوقف کرده اند.
رقابت های بزرگ ورزشی – ازجمله
بازی های المپیک ،لیگ قهرمانی
فوتبال اروپا یا مسابقات دوچرخه
سواری دور فرانسه -تعلیق شده
یا به تعویق افتاده است.
امروز نیمی از جمعیت دنیا ماسک
برچهره دارد ،درحالی که نیم دیگر
نیز خواهان داشتن آن است ...اما
دستش به آن نمی رسد.
هنگامی که شیوع جهانی ویروس

متام شود ،دنیا چگونه خواهد بود؟

دنیــا به صدایی محبوب و نیرویی
نمادین نیاز دارد که راه آغاز مرحله
ای جدید را به آن نشان دهد ،چنان
کــه در بعــد از جنگ جهانــی دوم
اتفــاق افتاد .ســازمان ملل متحد
باید خود را اصالح کند .با شکست
رهبری ایاالت متحده ،خالء قدرت
خطرناکــی ایجاد می شــود .بازی
تخت و تاج ها به شکلی خطرناک
آغــاز می شــود .اتحادیــه اروپا هم
به خاطر فقــدان هماهنگی ناامید
کننــده اش عملکرد بدی داشــته
اســت .برعکس ،چین و روسیه –
مانندکوبا -با کمک به بسیاری از
کشــورهای درحال فروپاشی نظام
ســامت و حتی ایــاالت متحده،
نقش بین المللی خــود را تحکیم
نموده اند! نفوذ بین المللی چین
بیشتر شده است.

شــیوع جهانــی ویــروس طوالنی
خواهد بود .این امکان وجود دارد
که ویروس ،پــس از تغییر یافتن،
شــاید زمســتان آینده بازگردد...
کارها مثل پیش نخواهد بود .چنان
کــه یکــی از رایج ترین شــعارهای
دوران قرنطینه می گوید« :ما نمی
خواهیم به وضعیت عادی برگردیم،
زیرا مشکل همین وضعیت عادی
است»« .وضعیت عادی» بود که
برای ما شــیوع جهانــی ویروس را
آورد ...و بخش عمده ای از بشریت
نمی خواهد در دنیایی زندگی کند
که این قدر ناعادالنه ،نابرابر و ضد
محیط زیست است .آیا ما خواهیم
توانســت از این زمین لرزه جهانی
برای این که سرانجام دنیایی بهتر
بسازیم استفاده کنیم؟
•
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 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

ل با دو شرح

4883
28

 11تیر
روزنامه  شماره
 سال26
1399
www.paivand.caکرده و سپس
sinceاز شرحها را با مداد حل
 1993یکی
ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا
عادی و
«شرح
دارای دو
جدول
 1480
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي

CLASSIFIEDS

PAIVAND: Vol. 26  no.1480 July 01, 2020

استخـــدام
جدول ويژه

Sam The Handyman

نیازمندیهای

الكتريسيته
به چند نفر برای کار در
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
نیازمندیم.
امورنصب
س��رازيري -ش��هري در اس��تان
فورا -9
شفقت نداشته
در ابتدا بصورت پاره وقت،
1
خوزس��تان -مادهاي كه در برگ چاي
وجود دارد
ي -خط س��ير
تمام وقت
2
هتلWe are-
انتظارhiring
interested
individuals
ميمون
عود -سالن
-10Intermediate Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 1
هاني
3
دنياي قديمas Handyman assistant.
كردن-
خط��ر
Sudoku #1
Sudoku #2
اطالعات آگهی خود را به
Full time/Part time/On call.
قاعده-
 -11پارچه زخم بندي -طرز و
عمل پيشبيني
info@paivand.ca
4
نشانی زیر ایمیل کنید:
Experience is an asset, but not necessary.
5 will
ترتيب 9
1
8 2 1 7 4 6 9 5 3
و
شكل
همان
به
PART6ICIP2ATE4 in o3ur 8 7(training
be provided).
5
مغولي-
 -12دوس��ت -رسم
Positions
available
CO
خداي��ي -صدا،
مساوي1 MM3UN9ITY 4 5 6-
8
2
7 immediately.
5 9 6 8 1 3 7 2 4
بودنPlease send application
ماضي at:
6
https://sam-thehandyman.com/career/
مرك��زي7 5 8 1 9 2-
 -13ش��هري در 6
استخـــدام 7 4 3
2 5 9 8 6 1
4 3
اس��تان
مزم��ه كننده-
توجهخامنها
قابل
7
And send CV to: info@sam-thehandyman.com
شرکت Panneton & Panneton
تفنگدار سواره -گوشهها
نیروی کا 9رجنرال4 6 5
3 2تعداد7 1
4 9 6 8 1 3 7 5 2
محدودی 8
فال 8
 -14ف��رار دش��من -ص��داي به هم
قهـوه
و -كار عب��ث و
و همچنین راننده با حقوق مناسب
س��بك2 8 3 7 6 5
بلور1 -
فلزي يا 4
خوردن دو چيز 9
می کند9 1 7 3.
استخدام 2
5 4 8 6
9
و ورق
به یک نفر ظرفشوی
ادبي صائب
در صورت تمایل با شماره تلفن های
گ��ي -گوين��د
آشپزدر5 1 7 9 2 4100 3
6
2
3
4
5
7
8
8
6
1
9
CARWASH
توسط10شادی
شهري خشكو وکمک
كويري
-15
 514939009و ( 5145721356پیمان)
د
کارگر
نفر
چند
به
درباتجربه •
•
11
9 4 Since
البرز -به2 3 8
6 5 info@pannetonpanneton.com
 9ویا7ایمیل4 1 3 8 2
1 1993
استان 6
كيلومتري تهران و7 5
حيرت-
يرگي،
)(514
678-6451
(پاره وقت یا تمام وقت)
Published
رستوران
برای کار در
تماسبگیرید.
نیازمندیم.زمين
قطب جنوب
کارواشاي كه پيرامون
برا ی کار در قاره
BIWEEKLY NEWSPAPER
کبابسرا
12
6
2
7
1
9
8
4
7
5
9 4 6 1 8
3
5
3
2
نیازمندیم.دربرگرفته ميگويند
را
FOR PERSIAN COMMUNITY
فورا
ش باس��تاني-
عموديTel.: 514-933-0-933:
(Montreal, Toronto, Ottawa,
13
(احمد)
اطالعات:
تلفن
8
7
5
6
3
8
9
6
7
2
3
4
4
9
2
1
1
5
اوود (ع) -آبزي
)Victoria, Calgary & Vancouver
آقاخاني
خدماتسعيد
گناهها -سريالي از
-1514-651-2661
مالیاتی
14
Tel.:
 Mailing Address:
لواليي
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
با بازي حميد ﺗﻬﯿﻪ ﻭ
سيس! -شهري
4010 Ste-Catherine W.
15
ﮐﻮﭼﮏقدر
اس��تلزام-
واژه
ويتنام-
مركز
-2

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
شهرهاي استان
MONTRÉAL#3
QC
Sudoku
Sudoku
#4
presents
 Little Hollywoodو قيمت
ثبت شرکت و دفترداری
ش��هر
ن زرين
افقي:
جوش��كاري-
گاز
خدا-
فرس��تاده
-9
نازل ترین قیمت
حسابها با
-3
514-996-9692
اكتس��ابي1 6 8 9 5 4-
ايمني2 7
چش��م1-
كناي��ه 2از 9
3 -17 4 6 5 8
نش��انگان نقص 3
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
ANIMAL
FARCE
و
فرح
موج��ب
شمشير
سوار -التهاب كليه
>>ﺣﺴﯿﻦ
رگشادش ميزند-
A Comedy
زمس��تان3 9 5 2 7 8
ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ4
5 7Film
سواره -دانه8 6شادي4 by1
تفنگدار2 9
6
1
 -10پير ش��دن3 -
در
ك��ردن-
 -4پخ��ش
514-242-6034
Email:
كشد
Naderجار
هيتل��ر -واحد-
 -2حكومت عصر
خوشبو
Dowlatshahi
س��الحي2 7 4 3 6 1
چيزي9 -
ميس��وزانند -ميان8 5
ياقوت2 -زننده8 3 6 9
غيرعادي 1
��ي -اه��ل هند -11 -گرم��اي 7
بدن5 4 -
info@paivand.ca
آهني
www.paivand.ca
نوميدي
برآمدگي
طرز،
نشسته
8
1
6
2
روش9 -
فیلمی 8
پند7 -
5 -36 2 1 3 4
4 3 9
آدرس7 5-
خميدگ��ي
اينك��ه-
ب��راي
-5
کلبهعموجان
دولشتاهی
نادر
از
کمدی
پیونددرونکـــــوورهرهفته
حشت -پردهداري  -12اش��اره به نزديك -پسوند حاصل  -4درن��ده جنگل��ي -دس��ت ع��رب -كاغذ
چند نفر
به
میشود4 :
منتشر 2
9
صالبت و2از 4
خوابيده 1 9
دور -به 7
مصدر -اشاره به 6
ویترس 3 7 8 5
6 1
(با 3
بي 8
رو 5
باكي-
سختيحیوانات)
قلعه
الهام
ورزش��ي-
بيگان��ه-
پرتاب��هتمام وقت •
نیمه وقت و
 -6هن��وز •
Vancouver:
12شيطان-
اس��تمراري-
قسمت شاداب
عموجان 7 5 9 1 2 6
کلبه 8
 4در 3
نش��انه 1فعل 5
حاال9 -
همين 8
في��ه خانه بدن -13 -كش��اورز2 -
برای کار
یوتیوب6 ،در
توانايي4 -53 7،در
Ramin Mahjouri
گوارش
دستگاه
عضو
قدرت
نیازمندیم.
ميوه طبي
 -7از خود راضي -ديرباز-
)Tel.:9(604
انگلیسی
زبان
به
>>
8 921-IRAN,
همس��ر7 5 4 3
1
2
6
7
6
8
3
4
9
2
5
1
حرف
آم��دن-
دنيا
ب��ه
س��روري-
-6
ناپسند-
و
زش��ت
چيني-
ورزش
ي ان��رژي -يكي -14
تلفن زیر
لطفا با شماره
ارغن��ون-
 -8خ��وش ان��دام-
765 GREENWOOD Rd.,
ي و بس��يار زيباي
بگیرید:
تماس
همراهي
مگر
كرد
دستگير
توان
نمي
را
هيچكس
W. Vancouver,
2 V7S
حضرت ابراهيم(ع) 6 1X81 7 3 9 8
5 4 B.C.,
3 4 5 6 9 8 7 2 1
به حكم و ترتيبي كه ...معين ميكند
Tel.: 514-484-8072
اس��تان
 -7نانوا -سرباز همه فن حريف -مطيع  -9ب��ذر گي��اه -ش��هري در
-----------------------جيب��ي و قاب��ل مازندران -درد و 7
پخ��ش1 9
انداختن4 3-
 -15آماده ك��ردن و 5به 6
سختي 6 3 1 8 9 2 5 4
ص��وت 2
7 -8
كار 8
زشها
قابل حصول
حم��ل -طناب تاب -هر جس��م هادي  -10شهري در استان لرستان -نجات
27
ویژه :از صفحه
و
 حل جدولهای عادی
��خت،
دهنده -صفت مشبهه است
حل جدول ويژه شماره 4882
حل جدول عادی شماره 4882
ك��ه با كلمه ديگ��ر تركيب
Sudoku #5
Sudoku #6
اشق!-
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ميشود
ر
ا
ا س ب ب خ
 7ا 2ل ن6و ع 51 4ت 9ك ن  8ي س 3ي ن1
ششلول2 3 6 7 8 1-
قوم9 -
خادم 4
5 -11
ر ب
 1ا ن ا ت و م ي
آت��ش
ا
ر
و
ا
ز
م
خ ي ا
 2گ ن ج ه
ر و د س ر
ا ش ت ي
 2ل ي س ه
5 8ت ا 1ي ب3 23 7ك ا 6و ه 4ك 9ي و ي م ا د ي آشكار 8 5 1 9 4 6 7 2 3
3
م ر ت ب
ز ي ي ر
ه -گل
ن و ش  -12ناب��ودي -حي��وان
و م
ر
ا
ي ب
ر
 4ت و
ر م س
ي م ي ن
ا ي
ر
 4س ا
8
6
4
7 1س ه 2و ل 5ت ر و س ا س وحشي6-چارپا8 1-
بخشش 7 4 9 5 3 2
9
3
هلي
5
ر
ا
ت
ل ي ب ي
ا ن ت
ه
ا
 5پ ر
��اب و
اس��تان
م و  -13ش��هري در
ك ت ل ت
 6ر
س ي ز د ه
 6ا
 4قس3رو ات 7س رد8
هاي4 7 2 1 5 8
6 3 9
ا 2ي ن 6ك 5ج ا9 1
م د
ا
ر
 7ي ا
م ن م اصفه��ان -از ش��ركت
ت و ن
ا خ ر و ي
 7ه م ي ا ن
د
ا
ح
ا
ن ه
ي گ ا
 8خ و
عرضه1كننده
بهرام 8 -ا ر ا م گ و ر ك 1ن 7ن ر  8ج س3 5
توليدكننده و 8
3 9 5 2 6 7
4
 6ي 4ش 2 9
ر
م ت ض ر
ن ب
ا
ج و
 9ج ن م
م م ن و ع
پ ر ن س س
 9ن و ه
خودروه��اي هيون��داي در
ج
د س ر
و
ر
د
 10ه
6 1 8 4 9 3 2 5 7
1 8م س 5ن ن6
 3ج 4و7 2
 9م ا
ت ي
ج ا م د
 10ا ت
د ن ايران -صدا
افس��ر
ز
ا س ا
ن
س س ت ي
 11ا
ر د
ر و ن د
ا
م و س س
 11ص
مس��بب-
محب��ت-
-14
منطقه  12ف خ ر خ ي ا ل ز 5و  1ر 7ا ي3
5 6 4 8 1 9 3 7 2
 6ن 2ش ر 9
12
ا گ
ه
ط ي
ن 8س ا 4ج
نمايان
و
ر
ا
ن
ف ر ي د
 واحد  1413اه دن ود ول ف ر جب ان وط ن 6ن 9رم ام3ره ش 41314 8ار 5رو رد 2وك ك7 1بيوسيس��تماتيك1 2 3 6 7 5-
4 9 8 -15
ر چ
ا
ق
ن
ش ب ا
ر
 15ا
نا
 15ن ق د ي ن گ ي س ا 4د 8ه ل  2و ح1 9
 7د 5د و 6ل ه 3س و م ا ت ي ك ايوان آن1مايه 6
عبرت5است9 8 7 3 2 4

Answers

کامیونیتی ایرانیان

استخدام استخدام

PAIVAND

aznov152104nikpour

abedi free

استخدام
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

 Sudokuهـای پیوند
نیـازمنـدی
#8

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

7

آرایشـــــگاه
3481-6765
............................................EVE
فاطی 1706-8324 ..............................................
آژانس مسافرتی 2
اسکای.الن 388-1588 ...................................
4842-8000
فرنازمعتمدی................................

ناهیدپاکروان844-873-7191................
سلطـــان484-4000 ....................................
همامهر............................
9438-228-9266
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................
6

آموزش موسیقی

8

صابرجلیل زاده5549-4697 ............................
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 1 6
2 3 4 8
 1 6 5ارز8 9 7
223-6408
7 4 .........................................
9
شریف 8 5 2
آپادانا 933-1719 .............................................
4 8 ...........................................
35استار5 6 9 .
585-2345
خضر989-2229 ................................................
موندیال9 2.
1
3 7 ..........................
یونیون 8
937-5192
844-4492 ................................Expert-FX
9 3 1 4 5 7
8 3 6
مسکن5 2
امالک و 4
فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
2 5 ......................
نادرخاکسار6 7 .
1 4
969-2492
مسعودنصر 571-6592 .................... .
شکور 3 9
آرش 7
2
6 1 ....................
730-3909
شــیخ صالــح366-1509 .......................

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

28

موسسهخوئی341-2235 ..............................
5 9

بیمه اتومبیل

4
6اتو 3
الگانس 482-4500 ...................................
 1 7بیمه و مشاور مالی
م .ملــک 438-793-9168 .................
پاکنـژاد296-9071...................................
5علی6
 8 2پزشــکی
آلفامدیککلینیک933-8383......................
7حجازی288-4864...............................
1بنفشه
9 3
تاکـسی
اطلس485-8585 ............................................ .
4 8
2

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

نیازمنــدیها
شانس اول را به آنها
بدهید!

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

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

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

روانشناسی  /روانکاوی

مرکزشهرمونتریال:

تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
فایواستار ،آپادانا ،لوموند ،خضر ،اف اکس ،مارشه
 ،PAکلینیک آریــا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوسود :کوه نور1و ،2آدونیس ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
شاتوکباب ،و...
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

Sudoku #7
مونتریال3 4 2.
7 1 5 9 442-8056
6 8 .......................................
فتوبوک984-8944...........................................
935-3300
..........................................
المپیک.
فتو ُرز488-7121.................................................
4 6 9 2 887-0432
1 3..........................
مونترال/تورونتو5 8.
7
عینک سازی
دندانپزشک2 3 8 7 4 5
1 6 9
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
شهروزرضانیا
6 9 3 5 933-3337
8 1..................
(آریا) 7
2 4
شریف نائینی731-1443............................... .
فـرش
1 7 4 6 2 9 8 5 3
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
دندان سازی (کلینیک)
5 8 2 4 737-6363
3 7 .................................
هادی9 1 .
افخم 6
فـیزیوتراپی
دنـــــــــا3 5
2 9 1
رستــوران6 8 7 4
900-3633 .............................
9 2 1 3 524-0-524
5 6 ...............................
پیتزااطلس 4 7
8
فـال
کبابسرا 933-0-933 .....................................
678-6451 ............................................
شادی8 4 .
7 1 484-8072
عموجان6 3.
9 2 ...............
کلبه 5

فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

با م
د شارکت
خ
و
د
،
ر تقو
یت آن
ب
ک
و
ش
یم!

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

وکیل خدمات حقوقی
نیــوشا ریاحی

وکیلرسمیدادگستریاستانکبک

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

Tel.: 514-953-3570
لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

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

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

سوپر و فروشگاه

کتـابفروشی

موسیقی (جشن ها)

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوه نور450-676-9550 ............................... .
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

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

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

کلیسا

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

وام مسکن

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

نرگس690-4808..............................................
سروین562-6453........................................... .

گاراژ (درب)

وکیل دعاوی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ846-0221...........................................

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

گلفروشی

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

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

ویدیو

تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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شیـــرینی گیالنی

• شیرینیگیالنی

به یک خانم کارمند

•رشتهخوشکار

ویا خانم دانشجو
ماهانه  ۵۰۰دالر

• با مغز گردو و شکر

با تمام امکانات

• دارچین ،آرد برنج

و اینترنت ومبله

• باسفارشقبلی

در منطقه

تلفن( :شكوفه)

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
بیشتر تماس بگیرید:

438-994-4115

Tel.: 514-400-7879
free

فروش بیزنس

Driving School for Sale:

یکاوکازیــوناستثنائی

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از  2ﺗﺎ  5ﺳﺎل

• 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

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

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

Close to metro Verdun.
400 students active.
25 000$ equipment included.

Contact:

خدماتآرایشی

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت ،گردن،
و از بین بردن جوش ها و کک مک های
قهوه ای صورت acne
با تخفیف  %15برای هموطنان عزیز

514 531 8783

مشاوره و خدمات زیبایی

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

| Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 809-8727

• میکرونیدلینگ
()Dermapen
• میکروبلیدینگ
• هاشور ابرو
• خط چشم
• بن مژه
• خط لب
• رژ لب
• پاکسازی پوست و صورت

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی
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بوهوای
پیشبینی آ 

نظرمتخصصانپوست
درباره میزان مصرف کرم
ضدآفتاب بر پوست
بیشتر مردم  ۲۵درصد مقدار توصیه شده کرم به پوستشان میزنند

هــوای داغ شــرجی جــوالی و
آگوست کانادا در راهست.
با این حســاب بــرای اجتنــاب از
آســیب دیدن پوست باید به مقدار
کافی ازکرمهای ضدآفتاب استفاده
کرد.
امــا بــا وجــود طیــف وســیعی از
نامهــای تجــاری ،اسپیافهــا،
ترکیبــات و روشهــای مختلــف
استفاده ،پرسش اینجاست که چه
مقدارکرم برای محافظت پوست از
پرتو خورشید در تابستان ضروری
است.
خوشبختانه چند توصیه اساسی
برای اســتفاده از ضدآفتاب وجود
دارد کــه بیشتــر متخصصــان
پوست برای ســالم ماندن پوست

و جلوگیــری از آفتابســوختگی و
قرمزی پوست بر آنها تاکید دارند.
انجمن متخصصان پوست آمریکا
اعالم کرده اولین نکتهای که همه
بایــد بدانند مقدارکــرم ضدآفتابی
است که باید بر پوست خود بمالند.
بیشتر مردم میدانند که باید کرم
ضدآفتــاب را مــدام تجدید کنند،
اما این که دقیق ًا از چقدر کرم باید
استفاده کنند ،بخش پیچیده این
ماجرا اســت ،مخصوص ًا که فرایند
اســتفاده از کرم بسته به ترکیبات
موجــود در محصــوالت مختلــف
متفاوت است.
این انجمن میگوید قانون اصلی در
استفاده از لوسیونها و کرمها این
است که یک پیک یعنی حدود ۲۸
گرم از کرم ضدآفتاب (به اندازهای

PAIVAND: Vol. 26  no.1480 July 01, 2020

که یک استکان کوچک را پرکند)
برداریم و بســته به اندازه بدنمان
آن را بــه پوســت سراســر بــدن
بمالیم.
شاید این مقدار به نظر خیلی زیاد
بیاید اما اگر به اندازه یک پیک کرم
ضدآفتاب برداریم ،میتوانیم همه
جاهایــی از بدن را کــه معمو ًال در
معرض آفتاب هستند ،از فرق سر
تا نوک پا با کرم بپوشانیم.
بــه نظــر میرســد اســتفاده از
افشــانههای ضدآفتــاب اغلــب
تروتمیزتر از لوسیونها باشد ،اما
هنگام استفاده از آنها باید بیشتر
مراقــب بود تا مقــدارکافی از آنها
را بــرای محافظت کامل پوســت
اســتفاده کنیم و هیچ نقطهای از
بدن را فراموش نکنیم.
برای پوشــاندن پوســت بــا مقدار
کافــی از این افشــانهها باید
دست کم شش ثانیه آنها را
بر هر نقطه از پوست پاشید،
ولی معمو ًال بیشتر مردم دو
ثانیه بیشتر این کار را ادامه
نمیدهند.
انجمن متخصصان پوســت
آمریــکا گفــت کســانی کــه

دا در تابستان
کانا
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------------ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف
----------------

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

میخواهنــد از افشــانه ضدآفتاب
استفاده کنند ،باید پس از پاشیدن
بر پوست کمی آن را ماساژ بدهند
تا به خورد پوست برود ،مخصوص ًا
اگر در هوای آزاد آن را میافشانند.
چــون در روش افشــانهای ممکن
اســت به بعضی جاها بیشتر کرم
برسد و بعضی جاها حفاظت نشده
بماند.

توصیــه میشــود کرمهایــی را
کــه اغلب بــرای صورت اســتفاده
میشوند دست کم دوبار به مقدار
زیاد بر کل ســطح پوست بمالیم.
کــرم مالیــدن به گوشهــا و پلک
چشمها نیز مهم است.
در مورد اسپیاف و ویژگیهایی که
کرم ضدآفتاب باید داشته باشد نیز
انجمن متخصصان پوست آمریکا

میگویــد بایــد ضدآفتابی انتخاب
کرد که دست کم اسپیاف  ۳۰به
باال داشته باشد و از پوست در برابر
طیف وسیعی از پرتوهای فرابنفش
نوع ای و بی محافظت کند.
اگر میخواهید شــنا کنیــد ضدآب
بودن کرم نیز معیار مهمی است.
•

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

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

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران گرامی

شهره شهریان Cell.: 514-290-2210
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بیایید به محافظت از خود
ادامه دهیم!
دستهای خود را
بشویید

سفر خود را
محدود کنید

داخل آستین خود
سرفه کنید

صورت خود را بپوشانید
(اگر فاصله کمتر از دو
متر است(

فاصله خود را
حفظ کنید

Québec.ca/coronavirus
1-877-644-4545
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ناهیدپاکروان

سفر به ایران

 Mailing Address:

باباخانی

4010 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3Z 1P2

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک






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
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____________________

1855 Ste-Catherine W.

)St- Marc

GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

